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Święto Wojska Polskiego
Dwa dni trwały obchody Święta Wojska Polskiego w Ostrzeszowie. 15 sierpnia w kościele farnym została odprawiona uroczysta msza święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego. Po
mszy na Rynku pod tablicą gen. Józefa Hallera złożono wiązanki
kwiatów.

Piknik Sołtysów
II Piknik Sołtysów Powiatu
ostrzeszowskiego odbył się 15
sierpnia nad kobylogórskim
zalewem.
W zabawie udział wzięło
około 50 sołtysów z rodzinami
oraz władze samorządowe Powiatu, Kraszewic i Kobylej Góry.
Nie zabrakło trzech Honorowych
Sołtysów - tytuły te noszą: gospodarz imprezy - wójt Kobylej
Góry Jerzy Przygoda, Starosta
Lech Janicki oraz - poseł Andrzej
Grzyb.
Sołtysi rywalizowali w trzech
wymagających niesamowitej
sprawności i pomysłowości konkurencjach: „Slalom w płetwach”,
„ Powożenie taczką z piwem”
oraz „Strojnisia” (konkurencja
polegająca na nałożeniu na
siebie jak największej ilości
odzieży). Oto wyniki:

- „Slalom w płetwach”: I m:
sołtys Kraszewic B - Stanisław
Baś, II m: sołtys Ligoty - Stanisław
Kuźnik, III m: sołtys Kopcia - Józef
Bolek.
- „Powożenie taczką”: I m:
Sołtys Zawad - Tomasz Moś, II
m: sołtys Kaliszkowic Kaliskich

Starostowie chcą więcej
pieniędzy unijnych na drogi

16 sierpnia – z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego ustanowionego w 87 rocznicę Cudu nad Wisłą - Starostwo Powiatowe
zorganizowało spotkanie okolicznościowe z kombatantami Ziemi
Ostrzeszowskiej. Dla 33 weteranów przygotowano specjalne okolicznościowe listy, w których Przewodniczący rady Powiatu Adam Mickiewicz oraz Starosta Lech Janicki w imieniu władz samorządowych
powiatu oraz wszystkich jego mieszkańców złożyli kombatantom
hołd i podziękowanie. Zapewnili również , że nie zapomną o tych
wszystkich, którzy zginęli w walce o wolność ojczyzny i światowy
pokój.
Oprócz okolicznościowych listów kombatanci otrzymali nowowydaną książkę autorstwa Władysława Grafa zatytułowaną „Eksterminacja Polaków 1939 – 1945”.
Na spotkanie oprócz głównych gości imprezy – kombatantów
Ziemi Ostrzeszowskiej przybyli: komendant WKU ppłk Józef Widlarz,
starosta Lech Janicki i jego zastępca – Zofia Witkowska, przewodniczący Rady Powiatu – Adam Mickiewicz, wiceburmistrz Ostrzeszowa
Mariusz Witek, szef Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Bohdan Ogrodowski oraz Krzysztof Tomaszewski z Biura Rady
Powiatu, jednocześnie koordynator prac redakcyjnych wydawnictwa
„Eksterminacja Polaków 1939 – 1945”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie informuje, że Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił
program dla osób niepełnosprawnych pt.
„Sprawny Dojazd”.
Program składa się z dwóch obszarów:
Obszar A – pomoc w zakupie samochodu osobowego lub
oprzyrządowanego samochodu osobowego.
Obszar B – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Adresaci obszaru A programu to:
zatrudnione lub uczące są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy
kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane
z
powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.
dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden z
rodziców lub opiekunów posiada prawo jazdy kategorii B.
Adresaci obszaru B programu to:
pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności
zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znaczny lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w terminie do 10.09.2007. Wnioski osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego
należy składać w Wielkopolskim Oddziale PFRON, ul Lindego 4,
60-573 Poznań.
Zainteresowani programem mogą pobrać stosowne wnioski
w tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zamkowa 17,
63-500 Ostrzeszów, tel. 732-07-53, gdzie również można uzyskać
niezbędne informacje.

Ogłoszenie prasowe
Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach informuje, że dnia
3.09.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie DPS odbędzie się aukcja
samochodu ciężarowo-osobowego marki FSO Polonez Truck GLi,
rok produkcji 1995r., pojemność 1598 cc.
Cena wywoławcza 1.400 zł.
Informacje dot. aukcji – tel. 062 732 07 03.

22.08.2007

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego nie
zgadza się z planowanymi zmianami dotyczącymi zasad finansowania inwestycji i remontów na drogach powiatowych w
ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Stanowisko
w tej sprawie na wniosek Starosty Ostrzeszowskiego Konwent
Starostów wypracował na swoim nadzwyczajnym lipcowym
posiedzeniu.
Konwent Starostów w swoim stanowisku wyraził stanowczy
sprzeciw wobec zaproponowanym zapisom Uszczegółowienia do
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o sposobie
dofinansowania budowy i modernizacji dróg powiatowych. Określony
jako maksymalny poziom dofinansowania 50 % kosztów kwalifikowanych pozbawia wiele samorządów powiatowych możliwości realizacji
większych przedsięwzięć drogowych ze względu na niski potencjał
finansowy powiatów – wyjaśnia wice starosta Zofia Witkowska. Starostowie wyrazili swoje zaskoczenie zaproponowanym poziomem
finansowania 85 % kosztów kwalifikowanych dla dróg wojewódzkich;
wnioskują o zwiększenie poziomu dofinansowania dla powiatów do
85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Swoje zaniepokojenie wyrazili starostowie wobec dodatkowych
zapisów , które uzależniają przyznanie kwot dofinansowania od tzw.
„schematów projektów”, promujących drogi w dużych miastach, a nie
te przebiegające przez gminy miejskie i miejsko – wiejskie.
- schemat I: dla miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców - beneficjent może otrzymać wsparcie do 10 mln zł,
- schemat II: dla miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców – beneficjent może otrzymać wsparcie do 2mln zł,
- schemat III: dla miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców i obszarów
wiejskich – brak informacji o wysokości wsparcia finansowego.
Wnioskujemy o usunięcie zapisów schematów uwzględniających
wysokość dotacji od obszaru lokalizacji drogi i liczby mieszkańców
– czytamy w stanowisku Konwentu Starostów.
Ponadto starostowie w swoim stanowisku wyrazili zaniepokojenie zapisem ograniczającym udział infrastruktury towarzyszącej
w infrastrukturze drogowej maksymalnie do 30 % kosztów kwalifikowanych całego projektu. Koszty budowy wyłącznie infrastruktury
towarzyszącej często stanowią ponad 50 % wartości całej inwestycji,
w związku z czym Konwent wnioskuje o wykreślenie tego zapisu.

Nowe kwalifikacje, praca,
przedsiębiorczość dla kobiet
Podniesienie samoświadomości kobiet co do własnego
potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym oraz wzbudzenie wśród kobiet
postaw przedsiębiorczości – to tylko niektóre cele możliwe do
osiągnięcia dzięki projektowi „Nowe kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Kobiet”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego; jego organizatorem jest Regionalna Izba
Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski. Program jest
adresowany do kobiet po trzydziestce posiadających co najmniej
średnie wykształcenie. Zarówno do kobiet pracujących (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), jak i zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy, a także do kobiet dotychczas biernych zawodowo oraz tych
zagrożonych utratą pracy.
Uczestnictwo w projekcie polega na dwutygodniowym, szkoleniu
z dziedziny ekonomii, finansów, marketingu, prawa i psychologii. To
bezpłatne szkolenie ma dać kobietom szanse na rozpoczęcie własnej
działalności i podniesienie kwalifikacji, ma też podnieść samoświadomość kobiet co do własnego potencjału i możliwości wpływania
na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym.
Projekt przewiduje bezzwrotne dofinansowanie w wysokości
11,5 tysiąca złotych na założenie i prowadzenie własnej działalności
gospodarczej. Dotację tę otrzyma 1/3 wszystkich uczestniczek projektu – te, które opracują najlepsze biznesplany.
Szkolenia będą odbywały się od 27 sierpnia do 8 września. Zapisy
na szkolenia prowadzi Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Promocji
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, a także Izba Przemysłowo
– Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wlkp.

- Kazimierz Trzeciak, III m: sołtys
Parzynowa - Franciszek Kuna.
- „Strojnisia”: I m: Iwona
Malolepsza z Myślniewa, II m:
Bożena Wysota z Mielcuch I, III
m: Bolesław Pawlak z Ignacowa.
Imprezę uświetnił koncert
zespołu Kobylogórzanie oraz

Biesiada Cygańska. Piknik zakończył się zabawą taneczną.
Organizatorami imprezy była
Lokalna Grupa Działania „Smocza
Kraina” oraz wójt gminy Kobyla
Góra, Starosta Ostrzeszowski oraz
prezes Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów – Józef Sikora.

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PASZTETNIKÓW
Pod patronatem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
OSTRZESZÓW 22 – 23 WRZEŚNIA 2007
Organizatorem Festiwalu jest Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta
i Gminy oraz Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Pragniemy wspólnie z przedsiębiorstwami wyspecjalizowanymi
w przetwórstwie rolno – spożywczym, restauratorami, rolnikami prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne, samorządami powiatu i
województwa, kołami gospodyń wiejskich i specjalistycznymi szkołami
organizować cykliczne imprezy, które będą świętem wielkopolskich
wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych. Na Festiwalu
Pasztetników będzie można prezentować i sprzedawać swoje produkty
jednocześnie promując wielkopolską kuchnię oraz firmy i osoby działające w branży rolno – spożywczej – wyjaśnia komisarz Festiwalu Bohdan
Ogrodowski.
Osoby i firmy zainteresowane udziałem w II Ogólnopolskim Festiwalu Pasztetników mogą zgłaszać się w Biurze Festiwalu: Starostwo
Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63 – 500 Ostrzeszów, Wydział Promocji i Rozwoju - nr tel. 062 732 00 65/66, e-mail: promocja2@
wp.pl, lub w Biurze OLGD: ul. Przemysowa 27, 63-500 Ostrzeszów;
e-mail: solgd.ostrzeszow@gmail.com
II Festiwalowi Pasztetników będzie towarzyszył konkurs na
najlepszy pasztet. Jak wyjaśnia Bohdan Ogrodowski - celem przedsięwzięcia jest utrwalenie wiedzy o regionalnych produktach i tradycyjnych recepturach oraz przepisach przekazywanych z pokolenia
na pokolenie.

Dożynki to czas radości i dziękczynienia Bogu za plony ziemi,
dlatego staropolskim obyczajem, gdy z uprzednio zasianych pól
zebrane zostały plony,
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW
oraz
SPOŁECZNOŚĆ PARAFIALNA WSI NIEDŹWIEDŹ
zapraszają 26 sierpnia 2007 roku, na

POWIATOWO – GMINNO - PARAFIALNE
DOŻYNKI W NIEDŹWIEDZIU
PROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH
godz. 1400 Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w kościele parafialnym p.w. Świętej Anny w Niedźwiedziu
godz. 1500 Przemarsz korowodu dożynkowego na plac OSP w Niedźwiedziu z udziałem Powiatowej Orkiestry Dętej
godz. 1515 Otwarcie Dożynek, część obrzędowa – uhonorowanie
zasłużonych rolników
godz. 1630 Część biesiadno – konkursowa:
- turniej wiosek,
- konkursy dla publiczności,
- występy artystyczne,
- loterie fantowe,
- liczne atrakcje dla dzieci,
- pyszne jadło dla wszystkich uczestników.
godz. 1900 – 2000 Specjalny program artystyczny dla dzieci
godz. 2000 – 0100 Zabawa taneczna z pokazem sztucznych ogni - grają
zespoły „MARCUS” i „ZODIAK”
Dnia 25 sierpnia (sobota) odbędzie się Strzelanie Żniwne organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrzeszowie dla
Burmistrzów, Wójtów, Radnych, Sołtysów i pracowników instytucji
samorządowych. Początek godz. 13.00 na strzelnicy przy ul. Cichej
w Ostrzeszowie.
Tradycyjny powiatowy wieniec dożynkowy zostanie przygotowany przez gospodarzy imprezy.
Komitet Organizacyjny

