
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 24.05.20064
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych (ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów)

tel./fax  (062) 732 06 79, e-mail: zopo@ostrzeszow.info.plzopo@ostrzeszow.info.pl

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
poniżej 60.000 euro

1. ZOPO ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw opału do placó-
wek oświatowych na terenie MiG Ostrzeszów w sezonie grzewczym 2006/2007.  

Ilość opału wynosi: 
kostka gruba (kęsy) o parametrach 29 – 05 – 06 w ilości 25 ton,
orzech o parametrach 29 – 05 – 06 w ilości  30 ton,
miał o parametrach 23 – 19 – 06 w ilości 319 ton.
Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie 

zamawiającego w pok. 79 lub za zaliczeniem pocztowym. Zamówienie należy wykonać w 
terminie do dnia 30.06.2006r. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, któ-
rzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać do dnia 5.06.2006r. do godz. 12.00 w pok. 79 w siedzibie za-
mawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.06.2006r. o godz. 12.15 w pok. 79 w siedzibie 
zamawiającego.

2. ZOPO ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w 
Przedszkolu Nr 5 w Ostrzeszowie, polegających na remoncie łazienek na piętrze, kory-
tarza i magazynku oraz adaptacji pomieszczeń mieszkalnych po lokatorze na salę oddziału 
„0” wraz z szatnią i ubikacją 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. Zamówienie należy wykonać w 
terminie do dnia 01.07.2006r. do 26.08.2006r.

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

Oferty należy składać do dnia 31.05.2006r. do godz. 12.00 w pok. 79 w siedzibie 
zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2006 r. o godz. 12.15 w pok. 79 w 
siedzibie zamawiającego.

3. ZOPO ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1    
i Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2005/2006 o szacowanym kilome-
trażu w wysokości 67.000 km.

- LINIA DO GIM 1
Dowożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogaszycach, Rojowie i Olszynie do Gim-

nazjum Nr 1  w Ostrzeszowie o dziennym kilometrażu dla 2 autokarów około 206 km.
- LINIA DO GIM 2
Dowożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej do Gimnazjum 

Nr 2 w Ostrzeszowie o tygodniowym kilometrażu dla 2 autokarów około 768 km.
Szczegółowy opis dowozów zawiera specyfi kacja. Specyfi kację Istotnych Warunków 

Zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 79 lub za zali-
czeniem pocztowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na jedną z 
powyższych linii dowozu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy 
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Oferty należy składać do dnia 29.05.2006r. do godz. 12.00 w pok. 79 w siedzibie 
zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2006r. o godz. 12.15 w pok. 79 w siedzibie 
zamawiającego. 

Uwaga! Pełna treść powyższych ogłoszeń dostępna jest  w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów - http://ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl (w 
zakładce „Przetargi”)

DYREKTOR ZOPO
// MARIAN GRZEGOREK

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31)

podano do publicznej wiadomości
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.),
wykazy nieruchomości przeznaczo-

Wybrano władze Stowarzyszenia 
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
11 maja 2006r. podczas Walnego Zebrania wybrano członków Zarządu Stowarzyszenia 

Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania (OLGD). 
Skład Zarządu Stowarzyszenia OLGD przedstawia się następująco:
1. Iwona Wiorek  1. Iwona Wiorek  1. Iwona Wiorek - Prezes Zarządu  
2. Mariusz Witek  2. Mariusz Witek  2. Mariusz Witek - Wiceprezes Zarządu
3. Kazimierz Miś  - Sekretarz Zarządu
4. Krystyna Sikora - Członek Zarządu
5. Ryszard Biel   - Członek Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy, między innymi, wykonywanie uchwał Walnego Ze-
brania Członków, kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 
przygotowanie budżetu, sporządzanie bilansu oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, będącej jednym z dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofi nansowanie 
w ramach Programu Pilotażowego Leader+, a także przygotowaniem wniosku.

PAWEŁ UŚCINOWICZ
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 254

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 wyższe o 

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

ukończenia szkoły średniej,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera,
b) posiadanie prawa jazdy, 
c) znajomość przepisów prawnych w zakresie drogownictwa, prawa budowlanego, 

prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego – 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 przestrzega-

niem 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 zarządem 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 innymi orga-

nami i podmiotami w zakresie drogownictwa,
j) prowadzenie sprawozdawczości i korespondencji, przygotowywanie postępowań 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 umiejętnościach, w tym 

wymagane oświadczenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie 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 ter-
minie do dnia 6 czerwca 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym minie do dnia 6 czerwca 2006r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym minie do dnia 6 czerwca 2006r
terminie nie będą rozpatrywane.

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV 
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (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

nych  do sprzedaży w trybie przetargowym
1.  położonej w Ostrzeszowie w 

rejonie ul. Grzybowej - działka nr 3040/
12 o pow. 0,04.11 ha - przeznaczonej w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostrzeszów pod 
zieleń parkową - Symbol ZP (przeznaczenie 
podstawowe:  parki, ogrody, uprawy rolne, 
murawy, zadrzewienia, zakrzewienia, ciągi 
spacerowe, aleje, place zabaw, boiska i 

ścieżki rowerowe),
2. położonej w Ostrzeszowie w 

rejonie ul. Cichej - działka nr 2802/14 
o pow. 0,04.74 ha - przeznaczonej w 
miejscowym planie zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ostrzeszów pod 
zabudowę jednorodzinną.

Dodatkowe informacje – UMiG 
(pok.26),  tel. (062) 732 06 22

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

15 maja odbyło się w Ostrzeszowie spotkanie 
samorządowców z gmin i powiatów Południowej 
Wielkopolski zainteresowanych budową drogi 
ekspresowej S-11 na bazie istniejącej drogi krajo-
wej nr 11. W dyskusji udział wzięli także posłowie 
na sejm: Andrzej Dera (PiS), Elżbieta Ratajczak 
(LPR), Jarosław Urbaniak (PO), Andrzej Wiesław 
Szczepański oraz Grzegorz Woźny (obaj SLD). 
Zaproszenie na spotkanie przyjął również m. in. 
Kazimierz Bałęczny, dyrektor Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, 
który przedstawił plany inwestycji na terenie 
Wielkopolski w latach 2007 – 2013 oraz udzielał 
odpowiedzi na liczne pytania zebranych.

Uczestnicy spotkania wyrażali nadzieję, 
że ich wspólne inicjatywy na rzecz ujęcia drogi 
ekspresowej S-11 w planach do realizacji w latach 
2007 – 2013 okażą się skuteczne i Wielkopolska 
doczeka się nowoczesnego i bezpiecznego 
szlaku komunikacyjnego. Efektem narady w 
Ostrzeszowie jest komunikat końcowy, którego 
treść prezentujemy obok (z zastrzeżeniem, że 
może ona ulec jeszcze drobnym modyfi ka-
cjom po uwzględnieniu ewentualnych uwag 
samorządowców uczestniczących w spotkaniu). 
Wystosowane również zostaną pisma do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Transportu oraz Ministra 
Rozwoju Regionalnego dotyczące ujęcia drogi 
ekspresowej S-11 w Narodowej Strategii Spójno-
ści na lata 2007 – 2013.

W sprawie drogi ekspresowej S-11 dnia 
18.05 odbyło się również spotkanie w UMiG w 
Ostrzeszowie, w którym brali udział m. in. Marek 
Ziółkowski – wicemarszałek Senatu RP oraz 
poseł Jarosław Urbaniak. Zaproponowali oni 
uczestniczącym w naradzie przedstawicielom 
samorządów z terenu powiatu ostrzeszowskiego 
przystąpienie do tworzonego z ich inicjatywy 
„Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw 
DROGA S-11”. Celami Stowarzyszenia będą:

1. wspieranie idei samorządu terytorialnego 
oraz obrona wspólnych interesów podmiotów 
będących członkami Stowarzyszenia,

2. inicjowanie, propagowanie, przygo-
towanie i realizacja na terenie zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu gmin i powiatów, wspólnych 
przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy 
samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej 
S-11,

3. koordynowanie i wspieranie współpracy 
na rzecz budowy trasy ekspresowej S-11,

4. wykonywanie zadań określonych w 
podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach 
i porozumieniach,

5. realizacja innych przedsięwzięć promują-
cych budowę trasy ekspresowej S-11.

Decyzje o przystąpieniu do tego Stowarzy-
szenia zostaną podjęte przez władze samorządo-
we zainteresowanych jednostek.

Ostrzeszów, 16.05.2006r.

Komunikat końcowy
po spotkaniu w sprawie drogi ekspresowej S-11

W dniu 15 maja 2006r. odbyło się w Ostrzeszowie spotkanie z udziałem parlamenta-
rzystów, członków władz samorządowych gmin i powiatów południowej Wielkopolski oraz 
dyrektora Oddziału GDDKiA w Poznaniu w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11 stanowiące 
kontynuację odbytych do tej pory narad w Jarocinie, Pleszewie i Ostrowie Wlkp.

Samorządowcy biorący udział w debacie podtrzymują stanowisko, że budowa drogi 
ekspresowej S-11 na bazie istniejącej drogi krajowej nr 11 jest konieczna, powinna się 
rozpocząć w możliwie krótkim terminie i być umieszczona w planach strategicznych na 
lata 2007 – 2013. Szczególnie ważne jest uwzględnienie tego zadania w ramach opracowy-
wanej obecnie Narodowej Strategii Spójności, stanowiącej podstawę do ubiegania się o środki 
unijne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Narodowa Strategia Spójności wdrażana 
będzie m. in. poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego mają 
być realizowane inwestycje dotyczące budowy dróg ekspresowych i autostrad. W związku z 
powyższym postanowiono wystosować pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Mini-
stra Transportu i Budownictwa oraz Prezesa Rady Ministrów, aby w programie ujęto realizację 
drogi ekspresowej S-11 jako szlaku o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju Wielkopolski, zanim 
udostępniony zostanie on do konsultacji społecznych.

Ustalono ponadto, że zrealizowaniu celu nadrzędnego, jakim jest powstanie w możliwie 
krótkim okresie drogi ekspresowej S-11, ma dopomóc aktywna postawa lokalnych samorzą-
dów. Aktywność ta przejawiać ma się poprzez stworzenie efektywnego lobbingu na rzecz 
realizacji tej inwestycji, z wyłączeniem polityków, ale z uwzględnieniem  lokalnych przed-
siębiorców, partnerów społecznych oraz mieszkańców terenów położonych wzdłuż trasy. 
Inna forma aktywności ma przejawiać się poprzez przejęcie przez samorządy części zadań 
organizacyjnych związanych z bezpośrednim przygotowaniem inwestycji – np. w sprawach 
dotyczących wykupu gruntów. 

Skutecznym elementem w kampanii na rzecz budowy drogi ekspresowej S-11 może być 
również skorzystanie z propozycji wicemarszałka Senatu RP Marka Ziółkowskiego i przyłącze-
nie się samorządów do tworzonego pod jego auspicjami stowarzyszenia „S-11”. Stowarzyszenie 
takie powinno być jednak niezależne od polityków, co mają zagwarantować odpowiednie za-
pisy w projektowanym statucie. 

W imieniu samorządowców Południowej Wielkopolski uczestniczących w spotkaniu
BURMISTRZ                                                          PRZEWODNICZĄCY
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW                                           RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC                                                                 MGR EDWARD SKRZYPEK

28 kwietnia br. miał miejsce odbiór techniczny nowej drogi gminnej w Siedlikowie. Wybudo-
wano ponad 2-kilometrowy odcinek o nawierzchni bitumicznej. Koszt tej 2-letniej inwestycji 
wyniósł 825 tys zł i w całości został pokryty z budżetu MiG Ostrzeszów. Wykonawcą robót był 
PRDM w Ostrzeszowie. Nowa droga ułatwi wielu Mieszkańcom dojazd do swoich posesji. 
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Dyrektor GDDKiA w Poznaniu, Kazimierz 
Bałęczny, odpowiadał na wiele pytań 
obecnych na spotkaniu samorządowców.


