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Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej w Wielkopolsce?
Chciałbyś wykazać się swą wiedzą z zakresu praw konsumenta?
Chciałbyś zdobyć jedną z cennych nagród Olimpiady?

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTRZESZOWIE
Na zadania na drogach w roku 2008
Powiat Ostrzeszowski przeznaczył kwotę 3,88 mln. zł

DROGI:
1 Budowa drogi pow. 5601, dł.0,9 km
Bralin–Marcinki - I etap, zadanie dwuletnie 2008-2009, wartość zadania

7 Budowa chodnika przy dr. pow. 5595,
ul. Tokarska w Doruchowie, dł. 275
mb, 78 tys. zł

Organizowanej pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Aby zostać laureatem musisz:

8 Budowa chodnika przy dr. pow. 5576
ul. Ostrzeszowska w Doruchowie - I
etap, dł. 650mb, 119 tys. zł

- wziąć udział w konkursie powiatowym i zostać jego laureatem. Konkurs powiatowy polega na
rozwiązaniu testu pisemnego i odbędzie się 6 lutego 2009 roku.
- wziąć udział w konkursie wojewódzkim. Do konkursu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 3 laureatów konkursów powiatowych. Konkurs polega na rozwiązaniu testu pisemnego i
odbędzie się 16 marca 2009 roku w Poznaniu.

Listopadowy Konwent Starostów
Województwa Wielkopolskiego
14 listopada 2008 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego. Program posiedzenia przewidywał m.in.:
1 Zasady aplikacji o środki finansowe na dofinansowanie budowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 z
udziałem z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego Przemysława Paci.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul.
Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów ogłasza II
przetarg na zbycie ruchomości: samochodu
służbowego stanowiącego wyposażenie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, będącego
mieniem Powiatu Ostrzeszowskiego: marki:
SKODA OCTAVIA, Nr rej. POT A001, o poj. 1900
ccm3 TDI, rok produkcji 2000.
Przetarg ustny odbędzie się 19 grudnia 2008
roku o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego (wejście od podwórza).
Cena wywoławcza: 15.000, 00 zł., Kwota postąpienia: nie mniej niż 100 zł. Wadium 500 zł.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem pojazdu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500
Ostrzeszów - parking w podwórzu - w godz.
pracy Starostwa.
Szczegółowe informacje dot. przetargu: Tel.
(062) 732-00-40. oraz na stronie BIP: http://bip.
wokiss.pl/ostrzeszowp/

2 System telemedycyny ratunkowej (kardiologicznej) LIFENET RS w Wielkopolsce z
udziałem prof. Henryka Wysockiego – Wojewódzkiego Konsultanta ds. Kardiologii oraz
prof. Andrzeja Wykrętowicza – Prezesa Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
3 Delegowanie członka Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego do prac komisji stypendialnej w ramach POKL, Priorytet
IX, Działanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególne uzdolnionych w związku z
projektem „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Przebudowa drogi pow. 5595 Przytocznica-Doruchów

Zestawienie ważniejszych robót
wykonanych w roku 2008 na drogach powiatowych

Weź udział w
V WIELKOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE
WIEDZY KONSUMENCKIEJ

Szczegóły uczestnictwa – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostrzeszowie, tel. 062 732
06 55 a ponadto na stronie internetowej www.powiatostrzeszowski.pl
Laureaci konkursu wojewódzkiego zostaną wyróżnieni dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi, wśród których przewidziane są: palmtop, iPod, wieża stereofoniczna, aparat cyfrowy,
zestawy programów komputerowych, książki i wiele innych.
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9 Przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie – 117
mb, 32 tys. zł

ul Ostrzeszowska, m. Doruchów

338 tys. zł, w roku 2008 - 100 tys. zł
2 Budowa drogi pow. 5586 w m. Salamony - I etap 350 mb – 118 tys. zł
3 Przebudowa drogi pow. 5595 Przytocznica-Doruchów - II etap 565 mb300 tys. zł
4 Przebudowa skrzyżowania dróg pow.
5316,5333,5582 i budowa chodnika w
m. Kotłów 305 mb - 196 tys. zł
Chodnik, m. Giżyce
Mielcuchy, gmina Czajków

4 Aktualna informacja dotycząca rozstrzygnięć oraz naboru wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Radosław Krawczykowski, Z-ca
Dyr. Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu.

10 Przebudowa chodnika przy ul. Piastowskiej. w Ostrzeszowie – 178 mb,
54 tys. zł
11 Przebudowa chodnika przy ul. Grzybowej. w Ostrzeszowie – 294 mb, 79
tys. zł

W trakcie posiedzenia Konwent podjął stanowisko w sprawie wdrożenia systemu telemedycyny ratunkowej celem stworzenia spójnego systemu ratownictwa kardiologicznego
w Województwie Wielkopolskim oraz stanowisko w sprawie wyceny punktu w lecznictwie
stacjonarnym, poradniach specjalistycznych
oraz innych zakresach świadczeń. Ponadto
Konwent wybrał Gustawa Wańkowicza, Starostę Obornickiego jako delegata do komisji
stypendialnej (o której mowa w pkt. 3).
Kolejny konwent planowany jest w połowie
stycznia 2009 r.

12 Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Grabowie – 327 mb, 109 tys. zł
M. Głuszyna g. Kraszewice

Razem w roku 2008 wybudujemy
i przebudujemy 1,52 km dróg – 714
tys. zł
CHODNIKI:
1 Budowa chodnika przy dr. pow.
5590 w m. Mielcuchy, dł. 461 mb,
103 tys. zł
2 Budowa chodnika przy dr. pow. 5581
w m. Racławice, dł. 750 mb, 122,2
tys. zł
M. Kotłów g. Mikstat

Razem wybudowano i przebudowano
4,347 km chodników o wartości 1 mln
123 tys. zł
REMONTY DRÓG:
13 Odnowy powierzchniowe dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej we
wszystkich gminach na długości ogółem 13 km – 600 tys. zł
14 Remont naw. jezdni dr. pow. 5586 w
m. Głuszyna dł. 0,3 km – 100 tys. zł
Razem 13,3 km -700 tys. zł
Chodnik, ul. Powstańców Ostrzeszów

3 Budowa chodnika przy ul. Powstańców
Wlkp. w Ostrzeszowie, dł. 150 mb, 41
tys. zł
4 Budowa chodnika przy ul. Leśnej w
Ostrzeszowie I etap (zadanie dwuletnie
2008-2009), dł. 300/977 mb, 143 tys.
zł /383 tys. zł
5 Budowa chodnika przy dr. pow. 5315 w
m. Giżyce, dł. 300 mb, 70 tys. zł
6 Budowa chodnika przy dr. pow. 5587
w m. Dębicze, dł. 240 mb, 68 tys. zł

