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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Szkoãa do likwidacji?
DokoĔczenie ze str. 1.
To są dwie osoby, które mają za punkt honoru zlikwidowaü
szkoáy wiejskie. Gdzie siĊ wykluá
ten pomysá, jako czáonek komisji
oĞwiaty nie przypominam sobie,
Īeby na jakimkolwiek
posiedzeniu ktoĞ zobowiązaá burmistrza
do przedstawienia
takich planów. Jako
czáonek Rady Miejskiej dowiadujĊ siĊ
o takich pomysáach
pokątnie od kolegów.
To wstyd, Īe burmistrz, który szedá z
nami do wyborów pod
hasáem: „Czáowiek
jest najwaĪniejszy”,
wystĊpuje z takim
pomysáem. Szkoáa
podstawowa musi byü
blisko ludzi. Dzieciom naleĪy zapewniü bezpieczeĔstwo dojĞcia do szkoáy, bezpieczeĔstwo pobytu w szkole,
to, Īeby rodzic „miaá oko” na dziecko,
Īeby byáo blisko, Īeby nie byáo narko-

tyków. W naszych szkoáach wiejskich
nie ma tych problemów. Kryjecie to,
ale w szkoáach miejskich jest ten
problem. W szkoáach duĪych rodzi
siĊ patologia. ChroĔmy nasze szkoáy
wiejskie, cieszmy siĊ, Īe są blisko.

Są cztery kraje w Europie - Szkocja,
Irlandia, Szwecja i Norwegia, gdzie
są maáe szkoáy i w jednych klasach
lokuje siĊ trzy roczniki, czy oni są
gáupsi od nas?
Czemu nie mówicie, Īe SP nr 2,

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w naboĪeĔstwie ekumenicznym,
organizowanym z okazji

Tygodnia Powszechnej Modlitwy
o JednoĤþ ChrzeĤcijan

przez para¿Ċ KoĞcioáa Polskokatolickiego w Kotáowie 20 stycznia 2012r., godz. 17:00.
W naboĪeĔstwie ekumenicznym biorą udziaá zaproszeni duchowni oraz
wierni KoĞcioáów chrzeĞcijaĔskich naszego regionu.
Skáadam serdeczne Bóg zapáaü za trud związany z przybyciem.
Proboszcz para¿i KoĞcioáa Polskokatolickiego w Kotáowie
ks. Julian KopiĔski
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która jest duĪą szkoáą, w której jest
po trzydzieĞcioro dzieci w klasie, ma
nadebranie subwencji o 482tys. w
stosunku do naliczonej. Gimnazjum
nr 2 ma przekroczenie o 512tys., to
są cyfry, dajcie ludziom te materiaáy,
niech zobaczą, bo tu siĊ
gada bzdury. NaprawdĊ
jest mi wstyd, Īe jako
radny, jako czáonek PSL-u, dowiadujĊ siĊ o takich sprawach gdzieĞ od
tyáu, wstyd mi za to, Īe
szliĞmy razem do wyborów, panie burmistrzu”.
W dalszej dyskusji
radny Kajser zwróciá
uwagĊ i na to, Īe byá
przeciwny tak szybkiej
budowie basenu sugerując, aby rozpocząü ją
po Euro, jak bĊdą pieniądze w ministerstwie,
bo byáo wiadomo, Īe dopóki nie
przejdą mistrzostwa,
dofinansowania siĊ
nie dostanie. Wtedy,
jako „gáupiego cháopa
ze wsi” nie chciano
go sáuchaü. DziĞ są
káopoty z budĪetem,
wiĊc, uderzając w
tych najsáabszych,
czyli dzieci, chce siĊ
zamykaü szkoáy. ZaĞ
basen przynosi straty,
no, gdyby umorzyü mu
podatek od nieruchomoĞci, to wyszedáby
na zero.

Maágorzata Gąsiorek
„Zabierając szkoáĊ nie zabieracie tylko nauki dzieciom, zabieracie
caáą kulturĊ wioski. Ta wioska siĊ
integrowaáa, nauczyciele wychodzili
z propozycjami, byáy tu jaseáka, przychodziáo tu wielu ludzi i mieli tu jedy-

Wieczorek

12 stycznia straĪacy usunĊli plamĊ oleju na jezdni w Grabowie (ul.
Kaliska).

cach usuniĊto nadáamane konary
– tym razem trzeba byáo uĪyü podnoĞnika, konary wisiaáy bowiem doĞü
wysoko.

Nadãamane konary

Poİar sadzy

Karnawaãowo walentynkowy
11 lutego
110zá/para

14 stycznia doszáo do poĪaru sadzy w przewodzie kominowym w Doruchowie (ul. Tokarska). Akcja gaĞnicza
straĪaków trwaáa godzinĊ – poĪar ugaszono przy pomocy piasku. Jego przyczyną byáo nadmierne zgromadzenie
siĊ sadzy w przewodzie kominowym.

ZAJAZD OSTRZESZÓW
(Za stacją Statoil, wylot na
Kępno)
tel. 607 426 000

Usunčli plamč

12 stycznia straĪacy usunĊli zwisające i nadáamane konary blokujące jezdniĊ – al. Wojska Polskiego
w Ostrzeszowie. Podobne dziaáania
przeprowadzono tego samego dnia w
Pustkowiu Poáudniu.
TakĪe 14 stycznia w Pisarzowi-

Wójt Gminy Doruchów
63-505 Doruchów; ul. Kępińska 130

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTORA ZESPOŁU OŚWIATOWO ADMINISTRACYJNEGO W DORUCHOWIE
Znak sprawy: SKiD.2111.1.2012

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
a) Posiadanie obywatelstwa polskiego.
b) Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego
stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
c) Posiadanie co najmniej 5 lat stażu pracy lub wykonywanie przez
co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na stanowisku pracy.
d) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
e) Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
f) Niefigurowanie w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
g) Umiejętność obsługi komputera (programy wspomagające
zarządzanie oświatą, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet).

2. WYMAGANIA DODATKOWE
a) Posiadanie co najmniej 3 lat stażu pracy w jednostkach oświatowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych.
b) Ukończone studia podyplomowe (np. zarządzanie w oświacie,
zarządzanie w administracji).

ZAPRASZA

ną kulturĊ, jedyną rozrywkĊ. Panie
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
(to do Zbyszka Szmaja), moĪe byü
pan dumny ze swojego ojca, który
tu byá dyrektorem. Wioska kwitáa,
pan Szmaj prowadziá tutaj zajĊcia,
teatr, wystawiali sztuki. Wioska siĊ
rozwijaáa, a za sprzedane bilety
pomagaá budowaü tĊ wiejską salĊ.
JeĪeli nie bĊdzie szkoáy, zostaniemy
wsią zabitą deskami. My nie chcemy káótni, chcemy pomocy od was.
Ja chodziáam tutaj do szkoáy trzy
lata, potem poszáam do „Jedynki” w
Ostrzeszowie i pamiĊtam do dzisiaj
ten las schodów, pamiĊtam, jak starsze klasy nam dokuczaáy. Nie są to
dobre wspomnienia. ChcĊ przed tym
ustrzec moje dziecko. Nie wszystko
moĪna mierzyü na pieniądze, są teĪ
wartoĞci moralne, moĪe fala tego
kryzysu minie, ale szkoáy po zabraniu juĪ nam nie odbudujecie”.

Beata Cieplik
„Panie burmistrzu, pan teraz
opowiada, co zrobiü, aby pogodziü
wszystkie szkoáy, a co to tych mieszkaĔców obchodzi. Wybrali pana na
burmistrza i to jest problem pana i

Rady Miejskiej. Niech nam pan teraz
nie opowiada bajek, Īe byá pan na
wsi, Īe biegaá tu maáy. Oczekujemy,
Īeby pan nam podaá jakąĞ propozycjĊ. Zlikwidowaü jest bardzo prosto,
a jak przyjdzie wyĪ demogra¿czny,
jak zdarzy siĊ klĊska Īywioáowa, to
nie bĊdzie tutaj w rejonie Īadnego

Korepetycje
z j. polskiego oraz
pomoc w przygotowaniu
do matury

Pytano teĪ, co z budynkiem,
jeĞli szkoáa zostanie zlikwidowana.
Burmistrz odpowiedziaá, Īe stanie siĊ
budynkiem komunalnym.
- Koáo szkoáy jest piĊkny plac zabaw, wiĊc jako plac przy budynku dla
kilku rodzin stanie siĊ niedostĊpny
dla ogóáu dzieci - ripostowano.
Pracownik gospodarczy szkoáy,
nieco sarkastycznie, podsumowaá,
Īe, likwidując szkoáĊ, trzeba teĪ
zwinąü i zabraü do Ostrzeszowa
asfalt i tym samym wieĞ skazaü na
unicestwienie.
Przykrych sáów padáo bardzo
duĪo, a burmistrz zbieraá baty za nie
swego autorstwa propozycjĊ, bo,
jak zaznaczaá, projektu uchwaáy na
piĞmie jeszcze nie widziaá i nie podpisaá. SpoáeczeĔstwo
jednak dmuchaáo na
zimne, aby póĨniej
decyzją radnych siĊ
nie sparzyü.
Na zebraniu nie
tylko krytykowano.
Szukano teĪ najlepszego wyjĞcia, które
pomoĪe ocaliü szkoáĊ, a jednym z nich
moĪe byü wiĊksze
zaangaĪowanie nauczycieli chociaĪby
w dyĪury w Ğwietlicy,
co moĪe pomóc w
uratowaniu dla nich
miejsc pracy. Ostatecznie uzgodniono, Īe na sesjĊ w dniu 26 stycznia
uda siĊ grupa mieszkaĔców, chcąca
przekonaü radnych, by, szukając
innych sposobów pozyskania pieniĊdzy, odstąpili od próby likwidacji
szkoáy. Pójdą teĪ na kolejną, w lutym,
aby dokáadnie przyjrzeü siĊ, kto jak
gáosowaá, kto byá za tym, aby, likwidując wiejskie szkoáy, likwidowaü
ostatnie centra kulturalne wsi. ĩeby
wiedzieü, jak gáosowaü w przyszáoĞci, bĊdą teĪ bacznie obserwowali,
czy, kiedy i którzy radni zadecydują o
podwyĪce diet i pensji burmistrzom.

tel. 601 560 650

Jan Jangas

KOMINKI

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

I PIECE KAFLOWE

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

e-mail: tkwikert@wp.pl

c) posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczącej prawa oświatowego,
prawa samorządowego oraz prawa finansów publicznych.
d) Posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na zadania związane z oświatą.
e) Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:
umiejętność organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, komunikatywność.

3. ZAKRES ZADAŃ
STANOWISKU

18.01.2012

budynku publicznego, Īeby go
wykorzystaü. Ludzie, zrozumcie, to
jest nasze dobro i dlaczego to likwidowaü?
Od tego jesteĞcie samorządem
lokalnym, Īeby siĊ martwiü o pieniądze. JedĨcie do Warszawy, do
wojewody, do marszaáka, czy ktoĞ
ruszyá tyáek, Īeby sprawdziü, co tam
zatwierdzają?”

WYKONYWANYCH

NA

Do zakresu zadań wykonywanych przez Dyrektora Zespołu należy
przede wszystkim realizacja zadań ustawowych
w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, dla których
Gmina Doruchów jest organem prowadzącym, a w szczególności:
a) Organizowanie i kierowanie pracą Zespołu oraz reprezentowanie
go na zewnątrz.
b) Kierowanie kadrą pracowników Zespołu i podejmowanie decyzji
w tym zakresie.
c) Inicjowanie, przedkładanie propozycji, organizowanie i koordynacja realizacji zadań i kompetencji należących do organu prowadzącego, w tym realizacja zadań dotyczących warunków działania
placówek oświatowych i ich finansowania.
d) Zapewnienie obsługi finansowej placówek oświatowych, analizowanie potrzeb finansowych oraz sprawowanie nadzoru ekonomicznego nad placówkami.
e) Nadzór nad prawidłowym i efektywnym zagospodarowaniem
subwencji oświatowej.
f) Współpraca z Urzędem Gminy w Doruchowie i z placówkami
oświatowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na
realizację zadań pozainwestycyjnych.

tel. 602 460 571

4. WYMAGANE DOKUMENTY
a) Życiorys (uwzględniający przebieg kariery zawodowej),
b) Kwestionariusz osobowy (osoby przyjmującej się do pracy),
c) List motywacyjny,
d) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu
lub świadectwa),
e) Kserokopie świadectw pracy,
f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
h) Oświadczenie o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego
Rejestru Karnego,
i) Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, odbytych studiach, kursach i szkoleniach.

5. TERMIN I
DOKUMENTÓW

MIEJSCE

SKŁADANIA

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27 stycznia 2012
roku o godz. 15.00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie, 63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13 (POKÓJ
NR 15) lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko DYREKTORA ZOA w Doruchowie”. Aplikacje, które wpłyną
do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Doruchów, 16 stycznia 2012 r.
WÓJT GMINY DORUCHÓW

