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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.

do tego i przykre jest, Īe pan po prostu nas káamaá.
Radna wypowiadaáa te sáowa pod
nieobecnoĞü kierownika, a gdy pojawiá
siĊ ponownie na sali obrad, zdecydowano, iĪ na ten zarzut odpowie w bezpoĞredniej rozmowie. Szkoda, Īe tak
siĊ staáo, bo chĊtnie bym wysáuchaá,
jak kier. W. Karnicki odpowiedziaá na
te zarzuty.

Wyjazdowa sesja powiatu
Zakątki najdalsze
są najwaĪniejsze
Wyjazdowa, IX sesja Rady Powiatu odbyáa siĊ w Szkole Podstawowej w
KuĨnicy Grabowskiej, gmina Kraszewice. Jak wynikaáo z wypowiedzi starosty, takie sesje organizowane są po
to, aby bliĪej przyjrzeü siĊ problemom
najdalszych zakątków powiatu, które
to zakątki dla wáadz powiatowych są
najwaĪniejsze.

Raport z Kraszewic
O problemach kraszewickiej gminy dosyü obszernie mówiá wójt Józef
Olszewski. Przyganiając powiatowym
radnym, przypomniaá, Īe w gminie
jest 30km dróg powiatowych i są one
najgorsze w caáym powiecie. Zwracaá uwagĊ na opóĨnienia w naprawach pozimowych szkód, przez które mieszkaĔcy ze skargami zamiast
do powiatu, przychodzą do gminy.
Szczególnie szybkiej naprawy wymagają drogi w Mącznikach, Gáuszynie i
w centrum Kraszewic. Wspominając o
problemach z wodą, zwróciá uwagĊ na
obciąĪające budĪet gminy wymagania
ﬁnansowe wáaĞcicieli dziaáek, przez
które miaáaby byü prowadzona nitka
od ujĊcia wody w Rencie do stacji
uzdatniania wody. Radni dowiedzieli

siĊ teĪ sporo o sukcesach i zamierzeniach gminy Kraszewice. Jednym z
wielu sukcesów gminy jest kompleks
sportowy „Moje boisko - Orlik 2012” z
lodowiskiem „àyĪwinek”, choü jeszcze
bez agregatu cháodniczego. Jest to
drugi w kraju tak dobrze wyposaĪony
obiekt sportowy.
Przew. Rady Gminy Stanisáaw BaĞ
zwróciá siĊ do starosty z wnioskiem o
odstąpienie od pobierania opáat za
wymianĊ dokumentów, spowodowaną zewnĊtrznie wymuszoną zmianą
nazwy miejscowoĞci z Kraszewic A i
B, na Kraszewice, z nadaniem nazw
ulic tej miejscowoĞci.

Sytuacja Ğrodowiskowa
Informacje z zakresu ochrony Ğrodowiska przekazaá kierownik Wydziaáu Ochrony ĝrodowiska, Rolnictwa i
LeĞnictwa. UsáyszeliĞmy, jakiej czystoĞci mamy powietrze, wody i glebĊ,
dowiedzieliĞmy siĊ, gdzie i o ile przekroczone są normy natĊĪenia haáasu.
Zdziwiáo mnie podsumowanie,
w którym, oceniając dziaáalnoĞü kierowanego przez siebie wydziaáu, W.
Karnicki stwierdziá, Īe jeĞli chodzi o
gospodarowanie odpadami innymi niĪ
komunalne, a w tym niebezpiecznymi,
wytwarzanymi przez zakáady na naszym terenie, to poziom ĞwiadomoĞci

Wójt Gminy Kobyla Góra
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

PRZEDSZKOLA W MĄKOSZYCACH
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.
1436).
1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
2. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, lub
stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, lub
stażu pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem;
4. oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej, dydaktycznej;
5. oryginały lub kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.
114, z późn. zm.);
10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i
ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
11. oryginał lub kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego
12. oryginał lub kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.);
14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i
korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt. 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora PRZEDSZKOLA
W MĄKOSZYCACH”, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na
adres: Zespół Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej ; 63 – 507 Kobyla Góra,
plac Wiosny Ludów 1.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Kobyla Góra.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozwiązania dla szpitala

przedstawicieli tych podmiotów jest
bardzo wysoki.
Zerknąáem w raport z kontroli
przeprowadzonej w 2010r., w powiecie ostrzeszowskim, którego danymi
referent siĊ posáugiwaá. Wyczytaáem,
Īe z kontrolowanych piĊtnastu podmiotów róĪnych branĪ aĪ w jedenastu
wykryto naruszenia i przekroczenia
warunków pozwoleĔ, ujawniono brak
ewidencji utylizacji odpadów niebezpiecznych, dopatrzono siĊ wykroczeĔ
związanych z przepisami o ochronie
Ğrodowiska. Wynika z tego, Īe poziom
ĞwiadomoĞci wiĊkszoĞci wáaĞcicieli
ﬁrm nie jest nawet zadawalający.
WypowiedĨ W. Karnickiego rozgniewaáa równieĪ radną M. Gorzelaną, która wytknĊáa mu, Īe jak byá informowany o nielegalnym pozyskiwaniu
piasku i niszczeniu dróg w gminach
Kraszewice i Czajków, to nie reagowaá, a teraz informuje o nielegalnych
wyrobiskach piasku w tych gminach.
– Jest to bardzo przykre, Īe wtedy, kiedy pani radna Gmerek gáoĞno o
tym mówiáa, Īe niszczona jest droga
Gáuszyny, wtedy nie byáo tematu, nie
byáo sprawy, a dziĞ pan przyznaá siĊ
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Domy z drewna
WiĊĨby
Pokrycia
Wiązary kratowe

- Do akceptacji radnych traﬁ ankieta, którą bĊdą wypeániali pacjenci
szpitala – poinformowaá przewodniczący Komisji
Zdrowia, Tadeusz Pelc.
Jeszcze
przed
wakacjami radni zapoznają siĊ z
propoz yc jami
wypracowanymi przez zespóá do spraw
restrukturyzacji
szpitala.
Są
dwa wyjĞcia dzierĪawa lub
szukanie operatora. Radni
wreszcie bĊdą musieli zadecydowaü,
w jakim kierunku iĞü, aby spoáeczeĔstwo byáo zadowolone z usáug medycznych.

PodwyĪszyü páace
w starostwie
Z interpelacji, w których najwiĊcej
byáo tematów drogowych, wspomnĊ
o ciekawej propozycji Kazimierza
Obsadnego. OtóĪ oprócz propozycji
poszerzenia ul. Pogodnej i zabezpieczenia terenu pod chodnik w kierunku PGR Olszyna, zaproponowaá on,
aby rozwaĪniej niĪ dyrektor ZZOZ,

który mimo zadáuĪenia podniósá pensje w szpitalu w granicach 7 - 10 %,
podwyĪszyü teĪ wynagrodzenia pracownikom starostwa. Skoro Zarząd
Powiatu zaakceptowaá podwyĪki w
szpitalu, to pracownikom starostwa
naleĪy siĊ przynajmniej wyrównanie o
wskaĨnik inﬂacyjny.
Starosta wyjaĞniá, Īe waloryzacja
páac bĊdzie przeprowadzona, natomiast, jeĞli idzie o podwyĪki w szpitalu, to dyrektor poruszaá siĊ w obszarze swoich kompetencji. Zastosowaá
element polityki, związany z utrzyma-

niem personelu medycznego, szczególnie deﬁcytowej kadry lekarskiej.
Szkoda tylko, Īe na równi z podwyĪkami nie wzrasta jakoĞü leczenia
i odpowiedzialnoĞü lekarzy za pacjenta.
JuĪ po sesji radni i goĞcie z okazji
zbliĪającego siĊ Dnia Samorządowca
udali siĊ na pozasesyjną, swobodniejszą dyskusjĊ o bolączkach powiatu,
do wigwamu Koáa àowieckiego „Czajka”, zlokalizowanego w przysióáku Jelenie Folusz.
Jan Jangas

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Doruchów z dnia 26.05.2011r.
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./, Wójt Gminy Doruchów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Doruchowie, ul. Kępińska 13, od dnia 26.05.2011 r. na okres
21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Doruchów, składającej się z dwóch działek o
numerach 1287/1 i 1287/2.

Ostrzeszów, ul. Zubrzyckiego 14
tel. 600 919 884
www.zacios.pl; rdyzio@wp.pl

MONTAį
WiĊĨb i pokryü
dachowych
tel. 664 096 031

Sprzedaż
ekogroszku
• workowany
Ostrzeszów
tel. 508 309 777

TANIE I SOLIDNE
Usługi dekarskie
Krycie dachów papą,
blachą, opierzenia itp.

tel. 781 164 674

T. Mazurkiewicz
SKLEP MOTORYZACYJNY
MECHANIK A
BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
Polecamy olej Mobil - WYMIANA GRATIS
Táumiki, katalizatory, ukáady
kierownicze - podzespoáy.
ZAMÓWIENIA W CIĄGU 48H Z DOWOZEM
63-500 Ostrzeszów, ul. Stodolna 7
tel. (62) 730-12-93; 503 125 884
CZYNNE OD 8.00 DO 17.00

PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH

1.06.2011

Wójt
mgr Józef Wilkosz

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

Sprzedam
domki holenderskie
tel. 6
03

740 4
36

OKNA DRZWI
• aluminiowe
• aluminiowo-drewniane
witryny
ścianki działowe wewnętrzne

ogrody zimowe
oranżerie
zabudowa balkonów
zadaszenia
www.montazkonstrukcji.pl

tel. 505 007 775

