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01„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) zostało zamieszczone
ogłoszenie o wydzierżawieniu części działki nr 1422/2 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębię ewidencyjnym Ostrzeszów, gmina Ostrzeszów, zapisanej
w księdze wieczystej KZ1O/00000242/0, będącej własnością Skarbu Państwa,
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wartość czynszu dzierżawnego w zależności od wielkości tablicy, teren miejski
- 20 zł/m2 do 1 m2, powyżej 1m2 15 zł za każdy rozpoczęty metr tablicy. Do kwoty
czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) zostało zamieszczone
ogłoszenie o wydzierżawieniu działki nr 847/1 o pow. 0,0975 ha, położonej
w obrębię ewidencyjnym Grabów nad Prosną, gmina Grabów nad Prosną, zapisanej w księdze wieczystej KZ1O/00029219/9, będącej własnością Skarbu
Państwa, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wartość czynszu dzierżawnego wynosi 659,59 zł brutto tj. 536,25 zł plus 23%
VAT - 123,34 zł.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) zostało zamieszczone
ogłoszenie o sprzedaży działek ewidencyjnych nr 267, 280, 281, 265/2, 266
o łącznej pow. 2,8700 ha wraz z zabudowaniami i drzewostanem, położonych
w Mącznikach, gmina Kraszewice, zapisanych w księdze wieczystej KZ1O/000
47761/5, będących własnością Skarbu Państwa, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Wartość nieruchomości wynosi 345.000,00 zł.

2300 osób odwiedziło IV Powiatowe Targi Pracy, które odbywały się 12
marca w hali sportowej Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie. Na targach zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
pod patronatem Starosty Ostrzeszowskiego, zaprezentowało się 46 wystawców, w tym 4 prywatne agencje zatrudnienia i 22 pracodawców. Zaprezentowano prawie 300 ofert pracy. Efektywność Targów poznamy za 3 miesiące,
kiedy to zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród pracodawców.
W ramach Targów odbyły się warsztaty: „Postaw na pracę - szanse i korzyści dla pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością” i „Znaleźć pracę w Europie” oraz
wykłady na temat sytuacji na rynku
pracy oraz usług EURES.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) zostało zamieszczone
ogłoszenie o wydzierżawieniu działki nr 2141/3 o pow. 0,0020 ha, położonej
w obrębie ewidencyjnym Ostrzeszów, gmina Ostrzeszów, zapisanej w księdze
wieczystej KZ1O/00041862/1, będącej własnością Skarbu Państwa, w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wartość czynszu dzierżawnego wynosi 20zł/m2.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na Stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) zostało wywieszone ogłoszenie o wydzierżawieniu działek nr 495/5 i 495/4 o pow. 5,0880 ha, położonych
w obrębię ewidencyjnym Szklarka Przygodzicka, gmina Ostrzeszów, zapisanych
w księdze wieczystej KZ1O/00043320/4, będących własnością Skarbu Państwa,
w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wartość czynszu dzierżawnego wynosi 6q/ha za użytki zielone (pastwisko),
5q/ha za rolę klasy VI oraz 6q/ha za rolę klasy V jak dla celów podatkowych.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) zostało zamieszczone
ogłoszenie o sprzedaży działki nr 260/3 o pow. 0,1566 ha wraz z zabudowaniami, położonej w Giżycach, gmina Grabów nad Prosną, zapisanej w księdze
wieczystej KZ1O/00034493/1, będącej własnością Skarbu Państwa, w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.
Wartość nieruchomości gruntowej wynosi 169.900,00 zł.

Powiat wnioskuje o dotację

Trwają przygotowania do przeprowadzenia częściowej konserwacji odwodnienia fundamentów zabytkowego
gmachu Domu Pomocy Społecznej
w Kochłowach. Powiat ostrzeszowski
ubiega się o dotację na prace konserwatorskie z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 62 332 zł.
Obecnie fundamenty głównego
budynku DPS (zabytkowego dworu) są
bardzo zawilgocone, co spowodowało
zagrzybienie ścian. Wykonanie konserwacji odwodnienia fundamentów spowoduje osuszenie ścian, dzięki czemu
budynek nie będzie ulegał dalszej
degradacji - podkreśla dyrektor DPS

Danuta Głodek. - Prace będą polegać
na odkopaniu muru do ławy fundamentalnej, oczyszczeniu z uszkodzeń, wysuszeniu, naprawie powierzchni, posmarowaniu preparatem izolacyjnym, zasypaniu gruntem przepuszczalnym. Przy
ścianie zostanie wykonany pas szer. ok.
30-40cm wysypany grubym żwirem lub
grysem - wyjaśnia Danuta Głodek.
Pełna nazwa zadania, na które
powiat ostrzeszowski złożył wniosek
o dofinansowanie, brzmi: „Częściowa
konserwacja odwodnienia fundamentów budynku głównego Domu Pomocy
Społecznej z izolacją przeciwwilgociową muru poniżej terenu”.

Transplantacja
- jestem na TAK
Już po raz szósty Zespół Szkół
nr 1 włączył się w kampanię promującą przeszczepianie narządów „Drugie Życie, transplantacja - masz dar
uzdrawiania”. Uroczystość podsumowująca akcję odbędzie się 27 marca,
o godz. 9.00 w auli ZS nr 1. Jak zawsze
przedsięwzięcie swoim patronatem
objął starosta ostrzeszowski Lech
Janicki. W programie spotkania znajdzie się wystąpienie lekarza transplan-

tologa z Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu, prelekcja osoby po przeszczepie oraz wykład na temat poglądów religijnych na temat transplantacji.
Uroczystość urozmaici występ iluzjonisty Carlosa.
Przedsięwzięcie jest adresowane do
pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół
nr 1 oraz młodzieży zaprzyjaźnionych
szkół ponadgimnazjalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju jest
od niedawna realizowane przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Ostrzeszowie.
Jest to zespół wielokierunkowych
oddziaływań skierowanych na dziecko,
u którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe.
Wczesne wspomaganie rozwoju polega
na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do czasu
podjęcia nauki w szkole. Zakres tego

oddziaływania może być bardzo różny,
w zależności od zdiagnozowanych przez
specjalistów deficytów rozwojowych.
Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka,
funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.
Wielkim plusem wczesnego wspomagania rozwoju jest wczesne rozpoznanie ryzyka nieprawidłowego rozwoju,
wczesna diagnoza, a co za tym idzie
wczesne podjęcie odpowiednich form
wspierania. Jak wyjaśnia dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego Dorota Wójtowicz, zadania
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju obejmują równoczesne, uzupełniające się wzajemnie oddziaływania terapeutyczne zespołu specjalistów. Co niezwykle ważne, praca z dzieckiem połączona jest z programem dla rodziny.
Zajęcia, prowadzone przez zespół
specjalistów wczesnego wspomagania
rozwoju, odbywają się w Ostrzeszowie,
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. gen. Sikorskiego 19.

zesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego przyjęła
Odznakę Honorową Za Zasługi dla Rozwoju
Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencję, która odbyła się w sali
Kopułowej Ministerstwa Gospodarki,
poprzedziło spotkanie w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów u minister Andżeliki
Możdżanowskiej, która zaprosiła kobiety

z Wielkopolski na uroczyste śniadanie.
W programie konferencji znalazła się
między innymi rozmowa panelowa z udziałem trzech przedsiębiorczych kobiet: prezes zarządu Grupy TRIP Małgorzaty
Chechlińskiej (grupa TRIP specjalizuje się
w turystyce biznesowej, krajowej dla gości
indywidualnych oraz zagranicznej turystyce przyjazdowej), mezzosopranistki
Alicji Węgorzewskiej oraz dziennikarki telewizyjnej Joanny Racewicz. Z wykładem
wystąpiła Dorota Wróblewska - producentka pokazów i promotor mody, kultury
i sztuki, wykładowca kodu ubioru, business look oraz autoprezentacji, autorka
i producentka programów telewizyjnych
o wizerunku, metamorfozach i modzie.
Dorota Wróblewska podczas swojego
wystąpienia oceniała i doradzała paniom,
które odważyły się poddać krytyce promotorki mody.
Konferencję „Być kobietą” uświetnił
koncert Alicji Węgorzewskiej, który śpiewaczka zakończyła utworem „Happy birthday” dedykowanym minister Andżelice
Możdżanowskiej, która tego dnia obchodziła 40 urodziny.

Być kobietą
Siedmioosobowa delegacja kobiet
z powiatu ostrzeszowskiego wzięła
udział w konferencji „Być kobietą.
Przedsiębiorczość, innowacje, biznes”,
która odbyła się 20 marca w Ministerstwie
Gospodarki w Warszawie. Do stolicy, na zaproszenie minister Andżeliki
Możdżanowskiej, udały się: Stanisława
Poręba, Stanisława Cuprych, Małgorzata
Wawrzyniak,
Urszula
Kowalińska,
Bożena Wysota, Magdalena Kułak
i Iwona Małolepsza. Podczas konferencji Genowefa Poręba - wieloletnia działaczka spółdzielcza, samorządowa i społeczna, przewodnicząca Rady Miejskiej
w Grabowie nad Prosną, z rąk wicepre-

