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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.

Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2009 na
drogach powiatu ostrzeszowskiego, za wyjątkiem
zadań wykonanych w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Rodzaj robót

KOMUNIKAT
STAROSTA OSTRZESZOWSKI
ORAZ BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
INFORMUJĄ, ŻE DZIEŃ:

Lokalizacja gmina
miejscowość
Budowa i remont chodników ul. Leśna Ostrzeszów
wraz z zatoką autobusową

Ilość wyk. Wartość
robót w km w zł. wg umowy
1234
300 845

Remont drogi

5340 w m. Szklarka
Myślniewska

0,200

68 905

Remont drogi i chodnika

ul. Powstańców Wlkp.
Ostrzeszów

0,272

180 702

Budowa chodnika

5590 Mielcuchy, gm. Czajków

0,675

136 647
(Gmina -opracowanie projektu)

24 GRUDNIA 2009 ROKU
- Wigilia Świąt Bożego Narodzenia (czwartek)
BĘDZIE
DLA STAROSTWA POWIATOWEGO
ORAZ URZĘDU MIASTA I GMINY
DNIEM WOLNYM OD PRACY
POWYŻSZE PODYKTOWANE JEST REALIZACJĄ
PRZEPISÓW art. 130 § 2 KODEKSU PRACY
STAROSTA OSTRZESZOWSKI
/-/ LECH JANICKI

Budowa mostu wraz z ułoże- 5588 w m. Kraszewice km
niem dywanika
1+944

526 895

Budowa chodnika

5574 Ostrzeszów – Mikstat w
m. Komorów

0,227

Budowa chodnika

ul. Kępińska Doruchów

0,400

Przebudowa drogi

5601 Bralin – Marcinki

0,909

Budowa chodnika

m. Jelenie dr.5589P
gmina Kraszewice

1,040

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
/-/ STANISŁAW WABNIC

OGŁOSZENIE
STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2009 ROKU

16.12.2009

Urz. Gminy - 24 000
Powiat - 99 910
razem 123 910
126 707,76
(Gmina-dotacja
w wys. 50tys.)
całość 321 214
2008r. 86 000
2009r. 259 214
110.000
(Gmina-wyk. projektu oraz robocizna)

Na podstawie art.24a, ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2005r. nr 240, poz.2027/, informuję, że z dniem
21.09.2009r. projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i
budynków obrębu ewidencyjnego: Miasto Grabów nad Prosną stał się operatem
ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z przepisem art.24a, ust.9 powołanej wyżej ustawy – każdy czyjego
interesu prawnego dotyczą zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w
operacie opisowo-kartograficznym obrębów ewidencyjnych: Miasto Grabów nad
Prosną może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.

Ul. Powstańców Wlkp. po remoncie

Most w Kraszewicach

Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę
danych ewidencyjnych.

Starosta Ostrzeszowski

Powstał Punkt Pośrednictwa Pracy
Punkt Pośrednictwa Pracy uruchomiono przy Młodzieżowym Centrum
Kariery w Ostrzeszowie. Jednostka
będzie kojarzyć poszukujących
pracy młodych ludzi z potencjalnymi
pracodawcami.
Pomieszczenia dla Punktu Pośrednictwa Pracy na ostatnim piętrze
budynku PCPR nieodpłatnie udostępniło Starostwo Powiatowe w
ramach porozumienia o współpracy z
Wielkopolską Wojewódzką Komendą
OHP w zakresie poprawy startu
zawodowego młodzieży w powiecie
ostrzeszowskim. Otwarcie ośrodka
nastąpiło 7 grudnia. W spotkaniu
udział wzięły władze samorządowe
powiatu oraz przedstawiciele OHP,
Policji, Cechu Rzemiosł Różnych
i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Jako pierwsza z usług PPP
skorzystała młodzież I LO.

Działalność obu jednostek OHP
jest adresowana do młodych ludzi w
wieku od 16 do 25lat. Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum
Kariery świadczyć będą wspólnie
usługi w zakresie poradnictwa, informacji zawodowej oraz pośrednictwa
pracy.
Punkt Pośrednictwa Pracy w
Ostrzeszowie powstał w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku
pracy” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Ostrzeszowski Punkt jest jednym z wielu takich
punktów, jakie powstają na terenie
całego kraju. Działają one komplementarnie z młodzieżowymi centrami
kariery i ośrodkami szkolenia zawodowego przygotowując młodzież do
aktywnego poruszania się po rynku
pracy.

Droga w Marcinkach

Chodnik w Mielcuchach

Droga 5340 Szklarka Myślniewska.

Chodnik w Komorowie

Spotkanie w LAP
Sytuacja związana z zapowiadaną
likwidacją w roku 2010 zakładu Leoni
Autokabel Polska była przedmiotem
spotkania Starosty Ostrzeszowskiego
i Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy z Dyrekcją Firmy w Ostrzeszowie, jakie odbyło się 8 grudnia 2009r
w siedzibie firmy. W trakcie spotkania
analizowano sposób zabezpieczenia
zwolnionych pracowników w świadczenia za pośrednictwem PUP, możliwości pozyskania ofert pracy dla
zwolnionych pracowników oraz inne
instrumenty mające za zadanie złagodzenie skutków zwolnień (w LAP
pracuje obecnie 590 osób).
Podjęto też temat współpracy w
zakresie poszukiwania partnera,
który byłby zainteresowany przejęciem obiektów i załogi w celu kon-

tynuacji działalności produkcyjnej w
zakładzie.
Powiatowy Urząd Pracy chce być
przygotowany na tak drastyczny
wzrost liczby osób bezrobotnych,
dlatego już teraz PUP za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pacy
ubiega się o wsparcie z Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, mając nadzieję na kwotę ok.
1mln. Pieniądze te mogłyby zostać
przeznaczone na szkolenia osób bezrobotnych, na finansowanie rozpoczęcia własnej działalności oraz na
dodatki relokacyjne przeznaczone dla
osób, które podejmą pracę obszarze
oddalonym od miejsca zamieszkania
o ponad 50 kilometrów.
Na zakończenie spotkania uzgodniono dalsze bieżące kontakty.

Chodnik w Jeleniach

Chodnik w Emilianowie

Chodnik przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie

2 etap budowy chodnika przy ul. Leśnej

