
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 08.02.20064
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XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
26 stycznia br. odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów. Obradom przewodni-

czył Edward Skrzypek, Przewodniczący RM, który po stwierdzeniu prawomocności posie-
dzenia oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, poinformował radnych o działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Po nim głos zabrał Burmistrz MiG Stanisław 
Wabnic i przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w poprzednim okresie, zwłaszcza z wy-
konania uchwał RM. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad radni złożyli zapytania 
i interpelacje. Wobec jednej z nich – dotyczącej kontraktacji usług medycznych na terenie 
Ostrzeszowa – ustosunkował się goszczący na sesji Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki.

Po jego wystąpieniu głos zabrał prezes Spółki Wodno-Ściekowej „Strzegowa” infor-
mując zebranych o wynikach działalności tej fi rmy w 2005 roku oraz planie działania w 
2006 roku i prognozach na rok 2007. Prezes „Wodociągów Ostrzeszowskich”, Piotr Klimek, 
przedstawił z kolei sprawozdanie z działalności tej spółki za 2004 rok i 6 miesięcy 2005 roku.

Następnie podjęto uchwały w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) ustalenia zasad udzielania bonifi katy od opłaty oraz rozkładania na raty opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
c) przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników OSiR w Ostrzeszowie,
d) ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników OSiR w Ostrzeszowie,
e) zmiany uchwały Nr XXVII/223/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2005 

roku w sprawie ustanowienia i określania zasad przyznawania medalu - „ZA ZASŁUGI DLA 
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW’’,

f) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2006 rok.
Pod koniec posiedzenia, na wniosek radnego Adama Zawady, Rada Miejska zdecydo-

wała się przyjąć stanowisko postulujące przedłużenie planowanej modernizacji drogi krajo-
wej nr 11 do Ostrzeszowa. Sprawy różne i informacje zakończyły obrady XXXII sesji.

W. BĄK

ŚWIADCZENIA RODZINNE – ZMIANY
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie informuje o nie-

których zmianach wprowadzonych do ustawy o świadczeniach rodzinnych (opubliko-
wanych w Dz. U. Nr 267, poz. 2260, Dz. U. Nr 12, poz. 67):

1. Zmiana obliczania kryterium dochodowego z gospodarstwa rolnego - za 2004 kwota 
z 1 ha przeliczeniowego uległa obniżeniu z kwoty 194 zł na kwotę 135,50 zł.

2. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli sąd 
zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i 
nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka 
(wcześniej tym osobom zasiłek rodzinny nie przysługiwał w związku z brakiem zasądzonych 
alimentów).

3. Zmianie ulega kwota jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodze-
nia dziecka (z kwoty 500 zł do kwoty 1000 zł).

4. Uchylony został przepis dotyczący obowiązku składania w terminie do dnia 15 marca 
oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w poprzednim 
roku kalendarzowym.

5. Dnia 25.01.2006r. podpisano tzw. „ustawę becikową” niezależną od kryterium docho-
dowego dla wszystkich zwaną jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka - za-
kłada ona wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka w kwocie 
1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu 
niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy 
od dnia narodzin. Ustawa wchodzi w życie 9 lutego 2006r.

30 stycznia 2006 roku w Urzędzie 
Miasta i Gminy  Ostrzeszów miało 
miejsce spotkanie, które zakończyło 
się założeniem nowego Stowarzy-
szenia pod nazwą „Ostrzeszowska 
Lokalna Grupa Działania”. 

Członkami założycielami są: Stani-
sław Wabnic, Krystyna Sikora, Mariusz 
Witek, Włodzimierz Drogi, Iwona 
Wiorek, Urszula Kowalińska, Janina 
Przygoda, Tomasz Bugaryn, Bohdan 
Ogrodowski, Ryszard Biel, Stanisław 
Łuszczek, Konrad Kuświk, Józef Czwor-
don, Kazimierz Miś, Józef Olszewski, 
Ewa Pilarczyk, Hieronim Stępień.  

Stowarzyszenie powstało by re-
alizować Program Leader+. W swoim 
statucie zawarło następujące cele:

1. Wspieranie działań na rzecz roz-
woju powiatu ostrzeszowskiego.

2. Wspieranie procesów gospodar-
czych w celu stworzenia warunków do:

- powstania i rozwoju małych  i 
średnich przedsiębiorstw,

- ożywienia i wzbogacenia struktu-
ry  lokalnej gospodarki.

3. Rozwój obszarów wiejskich 
poprzez:

wspieranie wzrostu konkurencyj-
ności rolnictwa i obszarów wiejskich,

wspieranie  inicjatyw regionalnych 
i lokalnych mających na celu zdyna-
mizowanie rozwoju i  przekształcenie 
struktury gospodarki rolnej,

wspieranie rozwoju działalności 
kulturalnej, turystycznej i sportowej na 
obszarach wiejskich,

ułatwianie startu młodym rolnikom 
i młodzieży z obszarów wiejskich,

monitorowanie produkcji rolnej i 
ogrodniczej.

4. Wspieranie ochrony środowiska.
5. Wspieranie i promowanie alter-

natywnych, a przyjaznych środowisku 
źródeł energii.

6. Wspieranie odnowy wsi oraz za-
chowanie dziedzictwa kulturowego.

7. Wspieranie  zróżnicowania 
działalności rolniczej i zblizonej do 
rolnictwa w celu zapewnienia różno-
rodności działań lub alternatywnych 
źródeł dochodów.

8. Wspieranie inicjatyw regio-
nalnych i lokalnych mających na celu 
dostosowanie rolnictwa i innych dzia-
łów gospodarki do standardów unii 
europejskiej.

9. Promocja walorów krajoznaw-
czych i turystycznych.

W najbliższym czasie zosta-
nie przygotowana ankieta, która 
będzie rozpowszechniona wśród 
mieszkańców gmin Ostrzeszów, 
Grabów, Mikstat, Doruchów, Czaj-
ków i Kraszewice. Zebrane w ten 
sposób zadania będą podstawą 
do opracowania „Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich”.

Założenie Stowarzyszenia i opra-
cowanie Strategii to podstawowe 
warunki jakie trzeba spełnić przy 
ubieganiu się o środki pomocowe z 
Sektorowego Programu Operacyjne-
go „Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich”.

KRYSTYNA SIKORA
JÓZEF CZWORDON

„Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
szansą dla rozwoju wsi

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 Os. Zamkowym nr 3B/8.

Lokal jest zamieszkały przez 
najemcę.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

Nowe nazwy ulic w Rojowie i Pustkowiu
27 października ubiegłego roku Rada Miejska Ostrzeszów podjęła uchwałę Nr XXIX/246/2005 w 

sprawie ustalenia nowych nazw ulic we wsi Rojów oraz uchwałę Nr XXIX/247/2005 w sprawie ustalenia 
nowych nazw ulic we wsi Pustkowie. Potrzeba nadania nowych nazw ulic – jak czytamy w uzasadnieniu 
do tych uchwał – wiąże się z rozwojem budownictwa na tych terenach, powstawaniem nowych ulic, co 
powoduje trudności w nadawaniu numerów porządkowych dla budynków wznoszonych na działkach 
położonych przy tych drogach. Poniżej publikujemy te uchwały, informując jednocześnie, że zostały one 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego Nr 167 z 5 grudnia 2005r.  (odpowiednio 
pod pozycją 4496 i 4497).

Uchwała Nr  XXIX/246/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia  27 października 2005r.
w sprawie: ustalenia nowych nazw ulic we wsi  Rojów

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się dla drogi biegnącej po prawej stronie od drogi wojewódzkiej Ostrzeszów 

- Syców w kierunku Szklarki Myślniewskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 
218, nazwę ulicy  Piaski

2. Ustala się dla drogi biegnącej od ustalonej nazwy ulicy w punkcie 1, dla domów 
mieszkalnych i nowo wydzielonych działek  budowlanych, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr 226, 227/11, 225 nazwę ulicy  Boiskowa

3. Ustala się dla drogi biegnącej po lewej stronie od drogi wojewódzkiej Ostrzeszów 
- Syców przy Szkole Podstawowej, w kierunku wsi Olszyna i Mostki, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki nr 259, 345/1, 360, 373/2, 386,2 387/2  nazwę ulicy  Meszyny

 4. Ustala się dla drogi biegnącej od drogi wojewódzkiej Ostrzeszów - Syców w kierunku 
kościółka Św. Wojciecha i dalej do skrzyżowania z drogą w kierunku przysiółka Aniołki, ozna-
czonej w ewidencji gruntów jako działki nr 474, 487 nazwę ulicy Świętego Wojciecha

5. Ustala się dla drogi biegnącej jako przedłużenie ulicy Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie w kie-
runku wsi Rojów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 587/7 nazwę ulicy  Hetmańska

6. Ustala się dla drogi biegnącej równolegle do ulicy Floriana Marciniaka, od ustalonej 
w punkcie 5 ulicy Hetmańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 973 nazwę 
ulicy  Stefana Czarnieckiego

7. Ustala się dla drogi biegnącej prostopadle do ulicy Zuchów oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działki nr 588/23, 588/21 nazwę ulicy Rycerska

8. Ustala się dla drogi, biegnącej prostopadle do ulicy Hetmańskiej,  oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działki nr 588/17,  nazwę ulicy  Husarska

9. Ustala się dla drogi biegnącej od drogi wojewódzkiej Ostrzeszów – Syców po lewej 
stronie w kierunku wsi Olszyna, oznaczonej jako działka nr 59, nazwę ulicy  Olszyńska

10. Ustala się dla drogi biegnącej po lewej stronie drogi wojewódzkiej Ostrzeszów 
– Syców w kierunku drogi o ustalonej  nazwie w punkcie 9 ulica Olszyńska, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działki nr 25 i 35 nazwę ulicy Akacjowa

11. Ustala się dla drogi biegnącej po lewej stronie drogi określonej w punkcie 3 o nazwie 
Meszyńska oznaczone jako działka ewidencyjna nr 317 nazwę ulicy  Nad Złotnicą.

§ 2
Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 

Uchwała Nr  XXIX/247/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia  27 października 2005 roku 
w sprawie: ustalenia nowych nazw ulic we wsi  Pustkowie

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 
142, poz. 1591.z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Ustala się dla drogi biegnącej od zakończenia ulicy Wieluńskiej w kierunku wsi Toka-

rzew, przez tory kolejowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 873, 412/1 nazwę 
ulicy Lazurowa

2. Ustala się dla drogi biegnącej od zakończenia ulicy Wieluńskiej w kierunku przysiółka 
Królewskie  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 423 nazwę ulicy Mikorska

3. Ustala się dla drogi biegnącej w prawo  od ustalonej w punkcie 2 ulicy Mikorskiej, dla  
nowo wydzielonych działek  budowlanych,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 
867/9 nazwę ulicy Ładna

4. Ustala się dla drogi będącej przedłużeniem ulicy Św. Mikołaja w kierunku  nowo 
wydzielonych działek budowlanych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 754, 
469 nazwę ulicy Jasna

5. Ustala się dla drogi biegnącej w prawo  od ustalonej w punkcie 4 ulicy  Jasnej, dla  
nowo wydzielonych działek  budowlanych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 
392, 396/1, 396/2, 396/3 nazwę ulicy  Złota

6. Ustala się dla drogi biegnącej w lewo  od ustalonej w punkcie 5 ulicy  Złotej, dla  nowo 
wydzielonych działek  budowlanych,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr  393/5 
nazwę ulicy Srebrna

§ 2
Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Wybitnego Ostrzeszowianina

Ś   P

płk.  JANA MALIŃSKIEGO
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Ostrzeszów

znakomitego pilota,
absolwenta Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie,

uczestnika Kampanii Wrześniowej w 1939 roku
oraz Bitwy o Anglię w 1940 roku

(w ramach dywizjonu myśliwskiego 302 ,,Poznańskiego’’),
dowódcy Eskadry A 307 Dywizjonu Nocnych Myśliwców 

,,Lwowskich Puchaczy’’ w 1941 oraz 1944 roku,
członka 229 Grupy Lotnictwa Południowo – Wschodniej Azji

za swoje wybitne zasługi na polu walki
odznaczonego Krzyżem Virtuti Military V klasy,

czterokrotnie Krzyżem Walecznych,
Złotym Krzyżem Zasługi,

a także licznymi odznaczeniami brytyjskimi
w tym DFC 1939 – 1945 ze złotą rozetką,

po wojnie – autora wielu publikacji
stanowiących cenne źródło wiedzy o wydarzeniach 

z czasów II wojny światowej

człowieka wielkiej prawości, serca i umysłu,
który na trwale wpisał się w dzieje Ostrzeszowskiej Ziemi.

W imieniu samorządu Miasta i Gminy Ostrzeszów
oraz Społeczności Ziemi Ostrzeszowskiej

łączymy się w bólu i smutku z Rodziną Zmarłego.

Burmistrz                                    Przewodniczący
Miasta i Gminy Ostrzeszów                               Rady Miejskiej Ostrzeszów
dr inż. Stanisław Wabnic                                                 mgr Edward Skrzypek

Ś   PŚ   PŚ   PŚ   P


