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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.

28.11.2007

Informacje
Samorządowe

Pamięci Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

Bezpáatne wsparcie doradcze w ramach projektu
Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Dziaáania
Zarząd stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dziaáania zachĊca do
korzystania z bezpáatnych usáug doradczych w ramach projektu pt: „Realizacja
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Grabowskiej przez Ostrzeszowską Lokalną GrupĊ Dziaáania” ﬁ nansowanego
ze Ğrodków PilotaĪowego Programu LEADER +, Schemat II. Aby skorzystaü z
doradztwa prosimy o wczeĞniejszy kontakt telefoniczny pod numerami tel.: 694 153
236 i 508 310 095.
Przypominamy, Īe z usáug doradztwa korzystaü mogą wszyscy mieszkaĔcy
obszaru, na którym realizowany jest projekt tj. gmin: Ostrzeszów, Grabów nad
Prosną, Mikstat, Doruchów, Czajków i Kraszewice. Usáugi doradcze Ğwiadczone
są w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze
zbieĪnym z celami „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla
Obszaru Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Grabowska”.
Doradztwo obejmuje m.in:
- zasady ubiegania siĊ o Ğrodki z funduszy UE,
- przygotowanie dokumentów niezbĊdnych do aplikowania o pomoc z funduszy UE,
- zakáadanie i prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej,
- przepisy dotyczące rejestracji produktów lokalnych,
- zasady planowania rozwoju lokalnego.

17 paĨdziernika 2007r. zmaráa Maria KwaĞniewska-Maleszewska - wybitna sportsmenka
i dziaáaczka sportowa, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Ostrzeszów. Zgodnie z Jej wolą w
skromnej uroczystoĞci pogrzebowej udziaá wziĊli tylko najbliĪsi. Zostaáa pochowana na Starych
Powązkach w Warszawie. 30 paĨdziernika 2007r. delegacja z Ostrzeszowa: Zoﬁa Witkowska,
Zbyszko Szmaj i Wáodzimierz Piekarczyk oraz Prezes Stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie”
– Mirosáaw Zaremba udaáa siĊ do Warszawy, celem oddania Jej czci. Delegacja záoĪyáa kwiaty
na grobie Marii KwaĞniewskiej-Maleszewskiej oraz uczestniczyáa w mszy ĞwiĊtej Īaáobnej,
koncelebrowanej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Podczas mszy Ğw., w której
udziaá wzieáo wiele sportowych sáaw, homiliĊ wygáosiá Kapelan Rodziny Olimpijskiej ks. Edward
PleĔ, a gáos zabierali: Piotr Nurowski – Prezes PKOL (w swoim wystąpieniu zaznaczyá, Īe Maria
KwaĞniewska – Maleszewska byáa honorowym obywatelem naszego miasta), Irena SzewiĔska
- prezes PZLA oraz córka Zmaráej – ElĪbieta Maleszewska – Oráowska.
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KOMUNIKAT
W związku z remontem prowadzonym w budynku Ratusza przeniesiona zostaáa siedziba UrzĊdu
Stanu Cywilnego, która – w okresie
prac remontowych – mieĞci siĊ w
UrzĊdzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31) – pok. 14
(I piĊtro).
Telefon do USC pozostaje niezmieniony: (062) 732 06 31.

W imieniu organizatorów obchodów Narodowego ĝwiĊta NiepodlegáoĞci 11 Listopada
w Ostrzeszowie skáadamy serdeczne podziĊkowania tym wszystkim, którzy przyczynili
siĊ do zorganizowania uroczystoĞci związanych z obchodami tego patriotycznego ĞwiĊta
w naszym mieĞcie, w szczególnoĞci:
- KsiĊdzu Pawáowi MaliĔskiemu oraz ksiĊĪom koncelelebransom za przygotowanie i
prowadzenie mszy ĞwiĊtej w intencji Ojczyzny,
- SpoáecznoĞci Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie za przygotowanie programu artystycznego „Polskie drogi do NiepodlegáoĞci”,
- Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury za przygotowanie przebiegu obchodów,
- orkiestrze powiatowej za oprawĊ muzyczną uroczystoĞci,
- Komendzie Powiatowej Policji, Ochotniczej StraĪy PoĪarnej, StraĪy Miejskiej oraz
wszystkim sáuĪbom za zabezpieczenie imprez i uroczystoĞci oraz zapewnienie naleĪytego
áadu i porządku.
DziĊkujemy pocztom sztandarowym, kombatantom, harcerzom, siostrom nazaretankom, przedstawicielom organizacji spoáecznych i politycznych, delegacjom, spoáeczeĔstwu,
a w szczególnoĞci máodzieĪy za udziaá w obchodach tego ĞwiĊta, upamiĊtniającego 89
rocznicĊ odzyskania niepodlegáoĞci.
Skáadamy równieĪ serdeczne podziĊkowania szkoáom za przygotowanie okolicznoĞciowych akademii i zajĊü, a takĪe tym wszystkim, którzy odpowiadając na nasz apel
udekorowali ﬂagami paĔstwowymi swoje zakáady pracy, instytucje oraz domy.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
/-/ STANISàAW WABNIC

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
/-/ EDWARD SKRZYPEK

WĞród znanych postaci sportu po zakoĔczeniu mszy Ğw. Na zdjĊciu (od lewej):
Teresa Sukniewicz, Irena SzewiĔska, Zoﬁa Witkowska, Mirosáaw Zaremba,
ElĪbieta Kwiatkowska oraz Zbyszko Szmaj
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
Īe na tablicy ogáoszeĔ w UrzĊdzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31)
podano do publicznej wiadomoĞci
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoĞciami (j.t. Dz. U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603 z póĨn. zm.)
wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaĪy w trybie bezprzetargowym
poáoĪonego w Ostrzeszowie na Osiedlu Zamkowym 1C/8.
Przedmiotowy lokal jest zajĊty – zamieszkaáy przez najemcĊ. SprzedaĪ lokalu nastĊpuje na rzecz najemcy.
Informacja: UMiG, pok. 26, tel. (062) 732 06 22
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inĪ. Stanisáaw Wabnic

Za utrudnienia przepraszamy.
Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg gminnych
w MieĞcie i Gminie Ostrzeszów
Utrzymanie dróg gminnych w okresie
zimowym polegaü bĊdzie gáównie na utrzymaniu przejezdnoĞci poprzez odĞnieĪanie jezdni.
OdĞnieĪanie uzaleĪnione bĊdzie od intensywnoĞci opadów Ğniegu. Zwalczanie goáoledzi
polegaü bĊdzie na posypywaniu jezdni mieszanką uszorstniającą piasku i soli. Na terenie
miasta Ostrzeszów do zwalczania goáoledzi
wykorzystywane bĊdą równieĪ roztwory soli
tzw. solanki.
NatĊĪenie akcji zimowej uwarunkowane
bĊdzie wielkoĞcią ruchu drogowego na poszczególnych drogach oraz moĪliwoĞciami ﬁ nansowymi. W pierwszej kolejnoĞci akcja prowadzona
bĊdzie na drogach gminnych dojazdowych do
dróg o wyĪszej kategorii (powiatowych, wojewódzkich , krajowych). Usuwanie goáoledzi prowadzone bĊdzie gáównie w obrĊbie skrzyĪowaĔ
z innymi drogami i koleją, na odcinkach dróg
o pochyleniu podáuĪnym pow. 4%, w obrĊbie
przystanków autobusowych i innych miejscach
wyznaczonych przez zarządcĊ drogi. Posypywanie jezdni na caáej szerokoĞci bĊdzie tylko w
przypadku wystąpienia duĪej goáoledzi.
Akcja zimowa na drogach gminnych
prowadzona bĊdzie przez ﬁrmy:
1) Soáectwa Olszyna, Rojów „ALFA” F.U.H.
– Urszula àopata, Olszyna, ul. Poziomkowa 10
tel. (062) 586 13 92
2) Soáectwa Rogaszyce, Kocháowy, Turze
Zakáad Usáug Mechanizacyjnych, Rogaszyce
133 D
tel. (062) 730 19 70, (062) 730 81 56,
tel. kom. 0609 853 851
3) Soáectwa Marydóá, Korpysy, NiedĨwiedĨ,
Kozáy, Bledzianów, Siedlików (strona lewa
od drogi powiatowej Ostrzeszów – Mikstat)
PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe, Walerian Bacik Ostrzeszów, ul. ĝw. Mikoáaja 62
tel. kom. 0605 210 858
4) Soáectwa Pustkowie Póánoc, Pustkowie
Poáudnie i ul. Warszawska PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe, Walerian Bacik
Ostrzeszów, ul. ĝw. Mikoáaja 62 tel. kom. 0605
210 858
5) Soáectwa Myje, KuĨniki, Zajączki, Siedlików (strona prawa od drogi powiatowej
Ostrzeszów - Mikstat) PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo – Handlowe, Walerian Bacik Ostrzeszów,
ul. ĝw. Mikoáaja 62, tel. kom. 0605 210 858

6) Soáectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka
MyĞlniewska, Szklarka Przygodzicka Zakáad
Usáug Technicznych ”KuboĞ”, Olszyna 52a
tel. (062) 730 29 22, tel. kom. 0607 082 804, tel.
kom. 0605 403 434
7) Miasto Ostrzeszów - ulice lokalne miejskie
Zakáad Oczyszczania Spóáka z o.o., Ostrzeszów,
ul. Pogodna 6, tel. (062) 586 09 99,
tel. kom. 0601 556 361
8) Miasto Ostrzeszów – chodniki i ĞcieĪki pieszo – rowerowe Zakáad Oczyszczania Spóáka z
o.o., Ostrzeszów, ul. Pogodna 6 tel. (062) 586 09
99, tel. kom. 0601 556 361
Zimowe utrzymanie chodników - zgodnie z
Regulaminem Utrzymania CzystoĞci i Porządku
na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów - naleĪy do wáaĞcicieli nieruchomoĞci poáoĪonych
wzdáuĪ chodników. Zimowe utrzymanie dróg
wewnĊtrznych (osiedlowych) - w zaleĪnoĞci od
wáasnoĞci gruntu na, której znajduje siĊ dana
droga - naleĪy do Spóádzielni Mieszkaniowej,
Zakáadu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
lub Wspólnot Mieszkaniowych.
Drogi krajowe: droga nr 11 i nr 25
Zimowe utrzymanie prowadzi Rejon Dróg
w KĊpnie, tel.(062) 782 70 69, (062) 782 36 41.
W granicach miasta są to ulice Al. Wojska Polskiego i Sikorskiego.
Drogi wojewódzkie: droga nr 449 Syców
- Báaszki, nr 444 Ostrzeszów - Krotoszyn
Zimowe utrzymanie prowadzi Rejon Dróg
Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., tel.(062) 735
78 20, (062) 735 78 28. W granicach miasta są
to ulice: KoĞciuszki, DaszyĔskiego, Gorgolewskiego, Armii Krajowej, Kolejowa, Grabowska,
Piastowska (od drogi krajowej nr 11 do granicy
miasta)
Drogi powiatowe
Zimowe utrzymanie prowadzi Powiatowy
Zarząd Dróg w Ostrzeszowie ul. Sikorskiego,
Obwód drogowy w Grabowie Wójt. tel.(062) 732
07 65, (062) 732 07 66, tel.kom.0603 772 566. W
granicach miasta są to ulice: Zamkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, LeĞna, àąkowa, Piastowska
(od Pl. Borek do drogi krajowej nr 11), Pogodna,
PowstaĔców Wlkp. (od ul. H. Sienkiewicza).

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH - ZAPRASZAMY RÓWNIEĩ W SOBOTY!
Wydziaá Spraw Obywatelskich i
ObronnoĞci UrzĊdu Miasta i Gminy w
Ostrzeszowie przypomina o obowiązku
wymiany starych dowodów osobistych
(ksiąĪeczkowych) na nowe. Wnioski o wydanie nowego dokumentu naleĪy skáadaü
do 31 grudnia 2007r. Ponawiamy apel o nie
odkáadanie wymiany, aby uniknąü kolejek i
dáuĪszego oczekiwania na dokument.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
MieszkaĔców, uruchomione zostaáy
dodatkowe dni pracy Biura Dowodów
Osobistych w UrzĊdzie Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie (pok. 55 - II piĊtro) – w
soboty: 1 , 8 , 22 i 29 grudnia br. w godz.
8.00 – 12.00.

Do wniosku naleĪy doáączyü:
- 2 aktualne fotograﬁe,
- opáatĊ w wysokoĞci: 30,-zá,
- odpis skrócony aktu urodzenia (jeĪeli
ubiegamy siĊ o dowód osobisty po raz
pierwszy i miejsce urodzenia jest inne
niĪ w Ostrzeszowie),
- odpis skrócony aktu maáĪeĔstwa (jeĪeli
związek maáĪeĔski zawarty byá poza
Ostrzeszowem),

- dotychczasowy dowód osobisty (do
wglądu).
Uwaga! Kto uchyla siĊ od obowiązku
posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolnoĞci
do 1 miesiąca albo karze grzywny (ustawa
z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludnoĞci i
dowodach osobistych – j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 87, poz. 960 z póĨn. zm.)
Naczelnik
Wydziaáu Spraw Obywatelskich
i ObronnoĞci
/-/ Mieczysáaw Mądry

PODSTREFA àÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W OSTRZESZOWIE!
Mamy przyjemnoĞü poinformowania, Īe w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 roku
(Dz. U. Nr 212 poz. 1551), zmieniającym rozporządzenie w sprawie áódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
wpisano podstrefĊ Ostrzeszów.
Decyzja Rady Ministrów
wáączająca tereny o pow. 7,8986
ha poáoĪone przy granicy miasta
w Rojowie do àódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej przyczyni
siĊ do powstania nowych zakáadów i miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Starania samorządu
ostrzeszowskiego zakoĔczyáy siĊ
sukcesem. Obecnie trwają prace
nad planem zagospodarowania
przestrzennego tego terenu, a
nastĊpnie bĊdą ogáaszane przez
zarządzającego àSSE przetargi
áączne.
O dalszych pracach związanych z zagospodarowaniem tego
terenu bĊdziemy informowaü
czytelników na bieĪąco na áamach
,,Informacji Samorządowych’’.
Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inĪ. Stanisáaw Wabnic

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
/-/ Stanisáaw Wabnic

Ponadto w niedzielĊ – 2 grudnia br.,
w godz. 9.00 – 12.00, bĊdą przyjmowane
wnioski na dowody osobiste bezpoĞrednio
w miejscowoĞciach: Rogaszyce (sala OSP)
oraz Siedlików (sala OSP).

