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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.
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Tomografia rusza już niebawem
Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Dla Jakuba
Z myślą o niepełnosprawnym Jakubie
zorganizowana została loteria fantowa podczas 46 Crossu Ostrzeszowskiego.
Na wszystkich, którzy na 46 Cross
Ostrzeszowski czekały losy loterii fantowej
z atrakcyjnymi nagrodami. Za symboliczną
kwotę 2 złotych można było wygrać tak
atrakcyjne nagrody takie jak rower, czy
telewizor plazmowy. Całkowity dochód
ze sprzedaży losów został przekazany
na rzecz piętnastoletniego ucznia Gimnazjum w Grabowie nad Prosną, który
dwa lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi i porusza się na wózku inwalidzkim.
Pulę uzyskaną ze sprzedaży losów zasilił
szczęśliwy zdobywca głównej nagrody,
który wraz z małżonką postanowił przekazać znaczącą, czterocyfrową kwotę
na rzecz Jakuba i jego rodziny
W sumie, wraz z darowizną specjalną, rodzinę Jakuba wsparto kwotą
4,5 tysiąca złotych. 27 kwietnia dar na
ręce Mamy Jakuba wręczyła Prezes

Stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie”
Zofia Witkowska w asyście Skarbnik Stowarzyszenia Małgorzaty Jaguźnej. Jak mówi
Mama Kuby, otrzymane środki zostaną
przeznaczony na zakup podnośnika, który w
znaczący sposób poprawi jakość opieki nad
jej synem.

Sportowe Podsumowanie
Roku 2009
Pięciu sportowców i trzech trenerów
postanowiła nagrodzić Kapituła Sportowego
Podsumowania Roku 2009. Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagrody laureatom
plebiscytu miało miejsce podczas 46 Crossu
Ostrzeszowskiego.
Przy wyborze najlepszych sportowców
Kapituła kierowała się takimi kryteriami
jak: osiągnięcia sportowe na arenach krajowych i zagranicznych, znaczenie dla
sportu w powiecie, perspektywiczność
zawodnika, oddźwięk medialny i społeczny
oraz popularność dyscypliny. Biorąc pod
uwagę te czynniki Kapituła postanowiła
wyróżnić następujących zawodników:
Beatę Zielińską (UKS Hitotsu Ostrzeszów),
Krzysztofa Drożdża (LUKS „Olimpia”), Mateusza Maurego (LKS „Orkan” Ostrzeszów),
Damiana Jastrzębskiego (LUKS ”Olimpia”)
i Zbigniewa Kaczmarka (MKSTS „Trasko”).
Podziękowaniu za opiekę nad prawidłowym
rozwojem zawodników Kapituła wyróżniła
także trenerów: Dawida Sobieraja (LKS
„Orkan”, UKS ”Jordanka”), Piotra Wieję
(LUKS „Olimpia”), Arkadiusza Jarczaka (KP
„Victoria” Ostrzeszów).
Specjalne nagrody Starosta Ostrzeszowski przyznał Edmundowi Tetlakowi – organizatorowi sportu LZS za dotychczasową
działalność w tym zakresie oraz Krystianowi
Cywińskiemu – nauczycielowi i trenerowi
m.in. za zajęcie I miejsca w Wielkopolsce

drużyny koszykarskiej Zespołu Szkół nr 1 w
rywalizacji LZS o PucharMarszałka.
W Kapitule Sportowego Podsumowania
Roku powołanej przez Starostę Ostrzeszowskiego zasiadali: Marian Lamek – Radny
Rady Powiatu, przewodniczący Kapituły,
Adam Mickiewicz – Przewodniczący Rady
Powiatu, Zarząd Powiatowy SZS, Ryszard
Szymański – Radny Rady Miejskiej, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Edmund Tetlak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej ZLZS,
Stanisław Bojszczak – działacz sportowy,
Krzysztof Juszczak – dziennikarz „Czasu
Ostrzeszowskiego” oraz Jacek Pomykała
(Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Sekretarz Kapituły.

Nagrody dla najlepszych szkół
Na posiedzeniu Związku Gmin Ziemi
Ostrzeszowskiej wręczono nagrody dla
szkół powiatu ostrzeszowskiego, które
uzyskały najlepsze wyniki na 46 Crossie
Ostrzeszowskim.
W kategorii szkół podstawowych najlepsze okazały się szkoły w Czajkowie,
Grabowie nad Prosną oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrzeszowie. Wśród Gimnazjów pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji
powiatowej zdobyły odpowiednio gimnazja
w Kraszewicach, Czajkowie i Grabowie.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych I miejsce

Już niebawem w ostrzeszowskim szpitalu
rusza Pracownia Tomograficzna. Wizytację
przyszłej Pracowni Diagnostyki Obrazowej przeprowadziła Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Rady
Powiatu.
Komisja obejrzała pomieszczenia zaadaptowane na potrzeby Pracowni oraz wentylatornię.
Właśnie zakończył się montaż urządzenia i rozpoczęły się procedury certyfikacyjne.
Zrealizowanie przedsięwzięcia nie było proste. Stworzenie pracowni tomograficznej nie
było wolne od problemów natury technicznej,
to kwestia obudowania bardzo skomplikowanej
technologii – podkreśla zastępca dyrektora ZZOZ
Grzegorz Kupczyk.

zajął Zespół Szkół nr 1, II miejsce – I LO, III
miejsce – Zespół Szkół nr 2. Na IV pozycji
uplasował się Zespół Szkół nr 3. Najlepsze
podstawówki i gimnazja otrzymały bony na
nagrody rzeczowe ufundowane przez Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej. Szkoły
ponadgimnazjalne uhonorowano nagrodami finansowymi wyasygnowanymi przez
Powiat Ostrzeszowski.
Nagrody odebrali dyrektorzy szkół i trenerzy; wójtowie i burmistrzowie otrzymali
pamiątkowe medale 46 Crossu.

W Pracowni zainstalowano nowocześniejszy niż pierwotnie planowano, a więc znacznie
lżejszy tomograf, w związku z czym odszedł niemały kłopot jaki mogło sprawić wniesienie urządzenia do gmachu szpitala – początkowo liczono
się z tym, że aby wnieść ważący 2,5 tony trzeba
będzie wykonać otwór we frontowej ścianie
szpitala. Ostatecznie jednak wybrano urządzenie, które waży nieco ponad tonę i można było je
wnieść istniejącymi traktami komunikacyjnymi.
Niemniej, należało wzmocnić stropy pod pra-

cownią tomograficzną oraz wybudować maszynownię wentylacyjną. W sumie całościowy
koszt przedsięwzięcia łącznie z projektem i nadzorem inwestorskim zastępca dyrektora ZZOZ
Grzegorz Kupczyk szacuje na około 350 tysięcy
złotych. Swój udział w przedsięwzięciu miały
wszystkie samorządy tworzące powiat ostrzeszowski uznając je za bardzo potrzebne dla społeczeństwa, tym bardziej, że przyczyni się ono
do podniesienia jakości usług medycznych (najbliższy tomograf znajduje się w Ostrowie Wlkp.).

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego istnieje
duże zapotrzebowanie na diagnostykę z wykorzystaniem tomografu komputerowego choćby
ze względu na bliskość drogi krajowej nr 11.
Zamontowany w ostrzeszowskim szpitalu
czterorzędowy kondycjonowany tomograf firmy
Toshiba nie jest własnością tutejszego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej. W drodze ogólnopolskiego konkursu wyłoniono firmę, która zajmie się prowadzeniem badań diagnostycznych
w ostrzeszowskim szpitalu na własnym sprzęcie – to NZOZ FANTOM w Łodzi. Firma będzie
prowadzić te badania w pomieszczeniach dzierżawionych od ZZOZ, zapewni także opis badań
drogą elektroniczną. NZOZ FANTOM będzie płacił czynsz dzierżawny za najem pomieszczeń i
będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne,
natomiast ostrzeszowski szpital płacić będzie
firmie za wykonane badania. To dobry układ,
zwalniający nas od konieczności przewożenia
pacjentów naszego szpitala na badania tomograficzne do Ostrowa. Co ważne, pracownia służyć
będzie także do wykonywania badań zleconych
przez lekarzy specjalistów w ramach NFZ, a
także celom komercyjnym – wyjaśnia Grzegorz
Kupczyk.
Pracownia diagnostyki obrazowej ruszy
natychmiast po uzyskaniu stosownych certyfikatów potwierdzających jej bezpieczeństwo.
Można przypuszczać, że nastąpi to z początkiem
czerwca.

Wielofunkcyjne boisko przy ZS nr 1
Dobiega końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.
Będzie to obiekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży, ogólnodostępny, o wymiarach areny
30,50x46,00 m i nawierzchni z trawy syntetycznej. Inwestycja obejmuje także wymianę
nawierzchni bieżni boiska szkolnego o długości
230 m i szerokości 3,75 ( trzy tory po 1,25).
Na wielofunkcyjnej płycie boiska wytyczone
zostaną boiska do gier sportowych:

- do piłki ręcznej o wymiarach 20,00x40,00 m,
- do piłki siatkowej o wymiarach 18,00x9,00
m,

- do koszykówki o wymiarach 15,00x28,00 m,
- do tenisa o wymiarach 23,77x10,97 m.
oraz skocznia do skoku w dal o wymiarach
8,0x2,75m

Teren na którym zlokalizowane zostały płyty
boisk otoczony został czterometrowym ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp osób niepowołanych i chroniące obiekty przed dewastacją.
Wokół boiska trwa jeszcze wymiana nawierzchni
bieżni na nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody w kolorze ceglastym.
Koszt budowy boiska wraz z bieżną wyniesie
629.625,74zł. brutto. Budowa finansowana jest
przez Ministerstwo Sortu i Turystyki, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Starostwo
Powiatowe oraz Sponsorów – wyjaśnia dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 Jerzy Kowalski.
Jeżeli pogoda nie zakłóci ostatnich prac
wykończeniowych, otwarcie boiska nastąpi już
1 czerwca.
Podobne wielofunkcyjne boisko ma szansę
na realizację przy I Liceum Ogólnokształcącym;
jest już gotowa dokumentacja przedsięwzięcia
oraz pozwolenie na budowę.

Specjalistyczny sprzęt dla
Zespołu Szkół nr 3

Konno i koleją, historycznie,
muzycznie i tanecznie

Nowoczesny specjalistyczny sprzęt rolniczy otrzyma Zespół Szkół
nr 3 w Ostrzeszowie. Zakup będzie współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ramach projektu planuje się zakup ciągnika rolniczego o mocy
96KM, burtowej przyczepy rolniczej możliwością trójstopniowego
wywrotu o ładowności 6 ton oraz ładowacza czołowego o udźwigu
ponad 2ton. Całkowity planowany koszt sprzętu wyniesie 247 843
zł; z budżetu powiatu pochodzić będzie 25 % tej kwoty, a 75 %, czyli
185 882 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet
5, Działanie 5.2 „Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego”.
Zakup specjalistycznego sprzętu rolniczego poprawi warunki, unowocześni i wzbogaci poziom kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół
nr 3 w Ostrzeszowie. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie liczby
uczniów biorących udział w procesie kształcenia ustawicznego oraz na
uruchomienie nowego kierunku kształcenia – agrobiznesu - wyjaśnia
Kierownik Wydziału Promocji, Spraw Europejskich i Rozwoju Starostwa
Powiatowego Ludmiła Cieślarczyk..
Obecnie słuchacze w placówce kształcą się na przestarzałym
sprzęcie, nie spełniającym standardów nowoczesnego rolnictwa,
dlatego większość zajęć praktycznych odbywa się dzięki uprzejmości
lokalnych gospodarzy. ZS Nr 3 w Ostrzeszowie jest jedyną na terenie
powiatu placówką dającą możliwość nabycia uprawnień rolniczych.
Realizacja projektu wyrówna szanse rozwoju osób z terenów wiejskich,
zwiększy szanse słuchaczy na rynku pracy oraz umiejętności w prowadzeniu własnego gospodarstwa – podkreśla Ludmiła Cieślarczyk..

„Konno i koleją, hisorycznie, muzycznie i tanecznie – ponadregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej” – to projekt, jaki ma być
zgłoszony do konkursu Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego, Działanie 6.2. w celu uzyskania współfinansowania z funduszy
unijnych.
Przedsięwzięcie ma obejmować cykl imprez organizowanych przez
partnerów projektu: Powiat Ostrzeszowski, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie oraz Gminę Kobyla Góra.
Wśród planowanych imprez znajdzie się między innymi cykl koncertów w ostrzeszowskim klasztorze „Perły w koronie” oraz pod Krzyżem
Milenijnym na Kobylej Górze „Między niebem a ziemią”, a także imprezy
organizowane przez Powiat Ostrzeszowski: Powiatowa Wystawa Koni,
Piknik Kolejowy ph. „Pociąg do kultury, czyli historia grabowskiej toczki”,
dożynki powiatowe oraz wyjazd na Historyczny Weekend do zaprzyjaźnionego Blankenburga.
W tej chwili trwają prace nad opracowaniem wniosku, jaki zostanie
skierowany do Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007
– 2013. Powiat Ostrzeszowski jako Lider Projektu wraz z Partnerami
Projektu ubiega się o dofinansowanie wniosku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Rada Powiatu w Ostrzeszowie na ostatniej swojej sesji w drodze
uchwały wyraziła zgodę na realizację projektu i przeznaczyła na ten cel 45
tysięcy złotych (po 15 tysięcy na każdy rok).
Jeśli wniosek zostanie przyjęty, projekt „Konno i koleją, muzycznie i
tanecznie – ponadregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej”
będzie realizowany na przestrzeni najbliższych trzech lat.

