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Elektroniczny system
kolejkowy już działa!
10 grudnia w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie został uruchomiony
system kolejkowy obsługujący ruch
osób załatwiających sprawy związane
z rejestracją pojazdów i wydawaniem
praw jazdy. W tej chwili trwa testowanie
zamontowanego systemu w celu dostosowania go do jak najefektywniejszej
obsługi interesantów.
Po przybyciu do Wydziału osoba
zainteresowana załatwieniem sprawy
powinna na urządzeniu służącym do
wydawania biletów wybrać odpowiednią
opcję spośród dwóch grup spraw, czyli
Rejestracja Pojazdów lub Prawa Jazdy.
Po wybraniu odpowiedniej grupy
pojawią się kolejne dwa pola wyboru,
pozwalające na wybranie właściwej
kolejki i tak np. w przypadku Rejestracji
Pojazdów sprawy zostały podzielone na
wymagające więcej czasu, czyli związane z rejestracją/wyrejestrowaniem
pojazdu i zmianami danych lub sprawy
do szybkiej obsługi tzn. odbiór dowodu
rejestracyjnego,
zgłoszenie
zbycia
pojazdu czy też wpisy adnotacji typu
HAK, GAZ czy L w dokumenty.
Podobnie w przypadku Praw Jazdy
sprawy zostały podzielone na wymagające więcej czasu, czyli założenie profilu
kandydata na kierowcę oraz wszelkie
inne wnioski i postępowania związane
z uprawnieniami do kierowania lub
sprawy do szybkiej obsługi tzn. odbiór
gotowego dokumentu Prawa Jazdy
- wyjaśnia kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego
Sławomir Gajewski.
Po pełnym wdrożeniu systemu,
będzie on rozbudowany o możliwość
umówienia się na wizytę w Wydziale za
pośrednictwem internetu na konkretny
dzień i godzinę, w celu załatwienia
sprawy w poszczególnych kategoriach.
Ponadto przy pomocy komputera
lub smartfona, wyposażonego w odpowiednią aplikację do zaczytania Kodu
QR będzie istniała możliwość podglądu
on-line stanu poszczególnych kolejek.
Mamy nadzieję, że zainstalowany
system ułatwi i usprawni załatwianie
spraw związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami- podkreśla Sławomir
Gajewski.

Wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących powiat ostrzeszowski 3 grudnia
przybyli do Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie. Starosta zaprosił szefów samorządów gminnych i miejskich,
by omówić aktualne, wspólne dla samorządów przedsięwzięcia: przystąpienie
powiatu ostrzeszowskiego do realizacji projektu „Kompetencje zawodowe
nauczycieli jako element budowania
organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”, projekt nauki pływania
dzieci z powiatu ostrzeszowskiego oraz
realizację „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Pierwsze zagadnienie zreferowała koordynatorka projektu Dominika GrzesiakSikora, kolejne - Nina Burghardt i Paweł
Gilar ze Stowarzyszenia Oceanik oraz
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego Władysław Karnicki.
Wicestarosta
Zofia
Witkowska
przedstawiła wójtom i burmistrzom
stan zaawansowania prac organizacyjnych nad jubileuszowym 50. Crossem Ostrzeszowskim. Na zakończenie
starosta Lech Janicki omówił sprawy
dotyczące ochrony zdrowia w powiecie
ostrzeszowskim oraz kwestie zamierzeń
inwestycyjnych.

XV Bal Starosty

146 kolejnych potencjalnych dawców
- to efekt III Dnia Dawcy Szpiku, jaki 5
grudnia odbywał się w Ostrzeszowie.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy okazali wielkie serca
i zapisali się do bazy danych Dawców
Komórek Macierzystych, dziękują
także wolontariuszom za ich pracowitość i wytrwałość oraz ratownikom
medycznym z Grabowskiego Centrum
Ratowniczego - Marcie Mydlak, Monice
Wrzesińskiej i Łukaszowi Klósakowi za bezbolesne wkłucia, paniom doktor:
Halinie Dembskiej oraz Annie Dobrzyckiej za troskliwą opiekę medyczną.
Akcję wsparł Zespół Szkół nr 2 udostępniając pomieszczenia i pomagając
w przygotowaniach, a także firmy Job
Transfer oraz Restauracja u Ewy.
W ścisłym sztabie organizacyjnym pracowali: inicjatorzy akcji Beata
i Krzysztof Olkiewiczowie, anglistka
Katarzyna Dembska i dziennikarka

Ruszyły przygotowania do XV Charytatywnego Balu Starosty. Bal
odbędzie się 25 stycznia 2014 roku o godzinie 19:00 w restauracji Eldorado w Ostrzeszowie. Do tańca przygrywać będzie zespół
Aspira, a karnawałową noc uświetni koncert Andrzeja Cierniewskiego.
Podczas balu odbędzie się aukcja rzeczy wyjątkowych. Zaproszenia
na bal kosztować będą 320 złotych od pary. Całkowity dochód
z balu zostanie przeznaczony na cele charytatywne. W ubiegłym
roku dochód z balu został przeznaczony na renowację pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ostrzeszowie, na zakup telewizora
dla oddziału dziecięcego ostrzeszowskiego szpitala oraz na wsparcie rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Nagroda dla projektu „Konno i koleją, historycznie,
muzycznie i tanecznie - ponadregionalne walory
kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej”
5 grudnia w auli poznańskiego
oddziału Polskiej Akademii Nauk,
odbyło się podsumowanie XIV edycji Konkursu na Działania Proekologiczne i Prokulturowe organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród
laureatów znalazł się Powiat Ostrzeszowski otrzymując wyróżnienie oraz
nagrodę pieniężną w wysokości 6
tys. zł za projekt pt. „Konno i koleją,
historycznie, muzycznie i tanecznie
- ponadregionalne walory kulturalne
Ziemi Ostrzeszowskiej”. Kapituła konkursu doceniła walory prokulturowe
projektu, zaangażowanie społeczne
w jego realizację oraz zakres działań

obejmujący południową Wielkopolskę.
Na zaproszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w gali, w imieniu
samorządu powiatowego, uczestniczyła kierownik Wydziału Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Ludmiła
Cieślarczyk.

Nominację do konkursu „Gwiazdy
Wielkopolski” w kategorii Nowoczesna
infrastruktura zdobył projekt Powiatu
Ostrzeszowskiego pn. „Przebudowa
ciągu drogowego nr 5577P Międzybórz - Szklarka Myślniewska, nr 5578P
Kuźnica Myślniewska - Kobyla Góra i nr
5581P Kobyla Góra - Słupia” zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 - 2013.
Ideą konkursu „Gwiazdy Wielkopolskie” jest wyłonienie najlepszych
i najciekawszych projektów zrealizowanych dzięki środkom unijnym w ramach
WRPO 2007-2013, w okresie od stycznia
2012r. do sierpnia 2013r. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
w imieniu którego działa Departament
Polityki Regionalnej.
W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda główna oraz nagrody dodat-

Mieszkańcy Blankenburga oczarowani koncertami
chóru ostrzeszowskiego liceum

Czterdziestoośmioosobowa delegacja powiatu ostrzeszowskiego, ze starostą ostrzeszowskim Lechem Janickim,
radnym Rady Powiatu w Ostrzeszowie
Stanisławem Ofierskim oraz zastępcą
dyrektora I LO im. Marii SkłodowskiejCurie w Ostrzeszowie Jolantą Ratajczyk,
nauczycielami I LO oraz pracownikami

Starostwa Powiatowego, przebywała
w
zaprzyjaźnionym
Blankenburgu
w dniach od 6 do 9 grudnia.
Wizyta w Blankenburgu została zorganizowana, w celu zaprezentowania
37-osobowego chóru, jaki działa w I
Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie pod kierunkiem Stanisława Sztu-

Monika Kocińska. Honorowym patronatem Dzień Dawcy Szpiku objął starosta ostrzeszowski Lech Janicki.
W sumie w Bazie Dawców Komórek
Macierzystych, dzięki dniom dawcy
szpiku odbywającym się w Ostrzeszowie, znajduje się już 538 mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego (jeden
z nich został dawcą rzeczywistym).
III Dniu Dawcy Szpiku towarzyszył konkurs plastyczny „Podziel
się życiem”; uroczystość wręczenia
nagród zainaugurowała spotkanie edukacyjne poświęcone dawstwu szpiku,

jakie odbyło się 4 grudnia w kinoteatrze
Piast. Na spotkanie to, by wysłuchać
wykładu dr. Piotra Szewczyka na temat
dawstwa szpiku, przybyła pełnoletnia
młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego.
Prelekcję poprzedziła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego „Podziel się życiem”. W kategorii gimnazjów I nagrodę zdobyła
Kinga Mielcarek z Gimnazjum w Kobylej
Górze, II miejsce zajął Damian Kubczak
z Gimnazjum w Siedlikowie, a III - Weronika Tomala z Gimnazjum w Mikstacie.
W kategorii szkół podstawowych I i III
miejsce zajęli reprezentanci Szkoły
Podstawowej w Kobylej Górze: Oliwier
Smolny i Mateusz Błażejewski, a II Sara
Jędrzejak ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Ostrzeszowie.

Nominacja do „Gwiazd Wielkopolski”!

Ruszyło Biuro
Projektu
2 grudnia zaczęło funkcjonować
w Starostwie Powiatowym Biuro Projektu: Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie
ostrzeszowskim. Biuro stanowiące
integralną część Starostwa mieści
się w budynku A byłej szkoły rolniczej
przy ul. Zamkowej 12. Koordynatorem projektu została Dominika Grzesiak-Sikora; w biurze pracuje również
Magdalena Kowalczyk, dotychczas
zatrudniona w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Telefon
stacjonarny: 62 732 07 25; telefon
komórkowy: 519 333 099
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kowskiego. Młodzi śpiewacy podczas
wizyty dali kilka koncertów: na scenie
dużego Zamku, w zabytkowym kościele

kowe dla najlepszych projektów w pięciu
kategoriach: nowoczesna infrastruktura,
przyjazne środowisko, profesjonalna
ochrona zdrowia i opieka społeczna,
atrakcja turystyczna i kulturalna oraz
projekt innowacyjny.
Projekt Powiatu Ostrzeszowskiego
pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr
5577P Międzybórz - Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica Myślniewska
- Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla Góra
- Słupia” zdobył już wcześniej wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Modernizacja 2012 roku.

ewangelickim, podczas jarmarku bożonarodzeniowego w wytwórni węgla
drzewnego, w sanatorium Teufelsbad
oraz w atrium gimnazjum Am Thie.
Występy
oczarowały
publiczność
i zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Podczas wizyty nie zabrakło też
wspólnych występów chórów - ostrzeszowskiego liceum oraz gimnazjum Am
Thie, co było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się uczniów.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi
podczas rozmów władz samorządowych oraz kadry nauczycielskiej, od
przyszłego roku współpraca między
obiema szkołami będzie oparta o realizację wspólnych projektów i wymianę
młodzieży.
Wyjazd został zorganizowany na
zaproszenie władz samorządowych
Blankenburga i dyrekcji gimnazjum
Am Thie, dzięki środkom finansowym
uzyskanym w ramach projektu promocyjnego „Konno i koleją, historycznie, muzycznie i tanecznie - ponadregionalne walory kulturalne Ziemi
Ostrzeszowskiej”.

