
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 26.04.20064

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrze-
szów

O G Ł A S Z A

II przetarg nieograniczony 
ofertowy

na sprzedaż drewna 
tartacznego w ilości 260 m3.
Oferty należy składać w zamkniętych 

kopertach w terminie 
do dnia 12 maja 2006r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 31, w Biurze Obsługi 

Interesanta (parter).
Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje: 

tel. 732 06 21.
Organizator przetargu może odwołać 

przetarg bez podania przyczyny.
BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
// STANISŁAW WABNIC

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

(ul. Zamkowa 31)

wywieszony został,

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 
21.08.1997r. o gospodarce

nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 
2004r. Nr  261, poz. 2603 z późn.zm.),

wykaz lokalu mieszkalnego 
przeznaczonego do sprzedaży
położonego  w Ostrzeszowie 

na Osiedlu Zamkowym 5A/22.

Przedmiotowy lokal jest zamieszkały 
przez najemcę.

Informacja - pok. 26,  
tel. (062) 732 06 22

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
poniżej 60.000 euro 

Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów

tel./fax  (062) 732 06 79

ogłasza  przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych 
w Przedszkolu nr 1 w Ostrzeszowie,

polegających na remoncie sali przedszkolnej i części dachu, klatki 
schodowej i komina oraz innych robotach zgodnie z załączonym 

do siwz przedmiarem robót.

Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia, można odbierać osobiście 
w siedzibie zamawiającego w pok. 79 lub za zaliczeniem pocztowym. Zamówie-
nie należy wykonać w terminie do dnia 01.07.2006r. do 31.07.2006r. (podmuro-
wanie komina należy wykonać w terminie wcześniejszym do 30.06.2006r.)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych i złożą 
na tej podstawie stosowne oświadczenie do oferty.

Oferty należy składać do dnia 8.05.2006 r. do godz. 12.00 w pok. 79 w sie-
dzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.05.2006 r. o godz. 12.15 w pok. 79 w siedzi-
bie zamawiającego.

DYREKTOR ZOPO
// MARIAN GRZEGOREK

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. DROGOWNICTWA
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie techniczne o profi lu drogowym, bądź wyż-

sze o profi lu drogowym lub budowlanym,
b) staż pracy przy realizacji robót drogowych wynoszący minimum: 3 lata – w przy-

padku ukończenia szkoły średniej lub 1 rok – w przypadku ukończenia szkoły wyższej,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera,
b) posiadanie prawa jazdy, 
c) znajomość przepisów prawnych w zakresie drogownictwa, prawa budowla-

nego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjne-
go – poparta złożonym oświadczeniem,

d) komunikatywność i dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowywanie projektów planów fi nansowych i rzeczowych w zakresie 

budowy, modernizacji, utrzymywania dróg i obiektów mostowych,
b) organizowanie wykonawstwa robót,
c) nadzór nad budową, modernizacją, utrzymywaniem i ochroną dróg oraz 

przestrzeganiem na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych,
d) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
e) koordynacja robót w pasie drogowym,
f) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w 

zakresie gospodarki drogowej,
g) uzgadnianie dokumentacji technicznych dla dróg i ulic, dla których zarzą-

dem jest miasto i gmina,
h) przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie akcji zimowej dla miasta i gminy,
i) współpraca i koordynacja robót z zarządami drogowymi, współpraca z inny-

mi organami i podmiotami w zakresie drogownictwa,
j) prowadzenie sprawozdawczości i korespondencji, przygotowywanie postę-

powań o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie, 
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifi kacjach i umiejętno-

ściach, w tym wymagane oświadczenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (pok. 19) lub pocztą na 
adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. drogownictwa” 
w terminie do dnia 15 maja 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej /www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz 
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyj-
ny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodo-
wej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

Baza danych „AGRINPOL”
Agrinpol to baza danych o prowadzonej przez rolników działalności 

gospodarczej będącej dla nich alternatywnym źródłem dochodów. Jest to 
jeden z projektów realizowanych przez Program Agrolinia Funduszu Współ-
pracy.

Baza danych stworzona w pierwszej edycji zakończonego w 2002 roku pro-
jektu jest zbiorem pomysłów na wiejską działalność gospodarczą, zawierającą 
ponad 1300 opisów, które można wyszukiwać według województw i rodzajów 
działalności. Projekt zaowocował również kilkunastoma publikacjami o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim. 

Cele projektu:
- wspieranie potencjalnych przedsiębiorców przez upowszechnianie infor-

macji o ciekawych, udanych i działających pozarolniczych przedsięwzięciach 
gospodarczych na wsi

- promowanie wiejskich przedsiębiorców realizujących ciekawe przedsięwzię-
cia 

Zadania projektu:
- stworzenie internetowego systemu informacji zebranie i uaktualnienie infor-

macji o ok. 1.500 przykładach pozarolniczej działalności gospodarczej
- upowszechnianie informacji i promocja projektu
- współpraca z naszymi partnerami w zakresie wykorzystywania zebranych w 

projekcie informacji.

Baza Agrinpol jest otwarta i cały czas można dodawać do niej informacje 
o ciekawych przykładach prowadzonej na wsi działalności pozarolniczej. Na 
stronie internetowej www.agrinpol.pl można znaleźć szczegółowe informacje 
w jaki sposób można przyłączyć się do bazy danych (należy wypełnić specjalny 
formularz lub skontaktować się z Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o. o. w Gnieźnie – 62-200 Gniezno, ul. Rynek 10/1 www.garg.pl).  Wśród wielu 
innych użytecznych informacji znajduje się tam również przewodnik „Jak urucho-
mić działalność gospodarczą na wsi”. 
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Re da go wa ne na zle ce nie
Burmistrza Mia sta i Gminy

Ostrze szów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

tel. 732-06-08
org@ostrzeszow.info.pl

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 252

WYMIEŃ DOWÓD
Wydział Spraw Obywatelskich i Obronności Urzędu Miasta i Gminy w 

Ostrzeszowie przypomina o obowiązku wymiany dowodów osobistych wy-
danych w latach: 

1992 - 1995  - do końca 2006 roku
1996 - 2000  - do końca 2007 roku
Druki wniosków o wymianę dowodu osobistego otrzymać można w Biurze 

Obsługi Interesanta UMiG (parter) lub w Biurze Dowodów Osobistych (p. 57-58, II 
piętro). Na wydanie dowodu osobistego oczekuje się ok. 30 dni. Należy pamiętać, 
że zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie nowego dowodu odbywa się wy-
łącznie osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografi e (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, - 2 aktualne fotografi e (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, 

w pozycji lewego półprofi lu, z widocznym lewym uchem),w pozycji lewego półprofi lu, z widocznym lewym uchem),
- dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (opłaty dokonuje się w - dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (opłaty dokonuje się w 

kasie Urzędu),kasie Urzędu),
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli ubiegamy o dowód 

osobisty po raz pierwszy i miejsce urodzenia jest inne niż w Ostrze-osobisty po raz pierwszy i miejsce urodzenia jest inne niż w Ostrze-
szowie),szowie),

- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński 
zawarty był poza Ostrzeszowem),zawarty był poza Ostrzeszowem),

- dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).
Prosimy o przestrzeganie terminów wymiany dowodów 

osobistych. Nieterminowa wymiana spowoduje kolejki i wy-
dłużenie czasu oczekiwania na nowy dokument.

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNOŚCI 

MIECZYSŁAW MĄDRY


