
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 08.03.20064
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ANKIETA
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania (OLGD)

Program Leader + umożliwia współfi nansowanie rozwoju obszarów wiejskich
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania jest Stowarzyszeniem przedstawicieli wszystkich gmin 

powiatu ostrzeszowskiego (poza gminą Kobyla Góra), powstałym dla aktywizacji środowisk lokalnych 
i dla realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uzyskanie przez OLGD dofi nan-
sowania z funduszy UE, w ramach programu Leader+, umożliwi współfi nansowanie przedsięwzięć 
lokalnych służących rozwojowi obszarów wiejskich. Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania jest 
Stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich ludzi z inicjatywą oraz organizacji wspierających. 

Ze względu na potrzebę pilnego opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o fundusze UE, prosimy o wypełnienie poniższej 
ankiety. Ankieta  ta pozwoli autorom Strategii określić główne cele, których realizacja wspierać będzie 
rozwój obszarów wiejskich. 

Szczegóły dotyczące opracowania strategii i informacje o Programie Leader + znaleźć można w 
niżej podanym linku internetowym. http://www.partnerstwa.eko.org.pl/index.php?strona=29

1. Realizacja którego z poniższych działań przyczyni się w największym stopniu 
do rozwoju miejscowości, w której mieszkasz:

Upowszechnienie stosowania nowych technologii i rozwiązań w różnych dziedzinach 
życia (praca, rozrywka, nauka)

Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez szkolenia, promocję przed-
siębiorczości, wprowadzanie standardów UE itp.

Promowanie i podnoszenie wartości produktów charakterystycznych dla twojej gmi-
ny oraz wspieranie ich wytwórców.

Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych charakterystycznych dla Twojej gminy.   

2. Proszę zaznaczyć dwa spośród poniżej wymienionych celów, z zakresu wykorzysta-
nia nowych technologii, które uważasz za najważniejsze do osiągnięcia w twojej gminie:

powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu (przewodowego i bezprzewodowego) 
zapobiegający wykluczeniu społecznemu

obsługa mieszkańców w urzędach za pośrednictwem Internetu

wspieranie projektów służących wdrażaniu nowych technologii 

tworzenie tematycznych serwisów internetowych dla mieszkańców Twojej gminy 

organizacja szkoleń (w tym szkoleń e-learningowych) z zakresu praktycznego zastosowania nowych

technologii ( poruszania się w Internecie, obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych itp.)   

Inne – (jakie?)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Proszę zaznaczyć trzy, najważniejsze Twoim zdaniem działania, które przy-
czynią się do poprawy jakości życia w gminie, w której mieszkasz:

ułatwienie startu młodym rolnikom

modernizacja i dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE 

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym rozpoczynania pozarolniczej działalności gospodarczej

promocja turystyki (w tym agroturystyki), wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i jej otoczenia

propagowanie wiedzy ekologicznej i zdrowego stylu życia

wdrażanie programów poprawy jakości żywności i promocja certyfi kacji produktów rolnych

tworzenie ośrodków, klubów, świetlic, w których młodzież będzie miała możliwość racjonalnego 
zagospodarowania wolnego czasu 

tworzenie nowych form aktywnego wypoczynku, promocja różnych, w tym mało znanych 
dyscyplin sportowych  

wspieranie proekologicznych przedsięwzięć wspierających ochronę środowiska naturalnego 

4. Jakie jeszcze inne działania mogłyby Twoim zdaniem, przyczynić się do po-
prawy jakości życia mieszkańców gminy, w której mieszkasz?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

5. Jakie są Twoim zdanie najlepsze metody wykorzystania i promocji walorów 
naturalnych i kulturowych gminy, w której mieszkasz 

organizowanie festynów, wystaw, izb pamięci                

wspieranie podmiotów kultywujących lokalne tradycje 

wspieranie innowacyjnych sposobów rozwoju lokalnego

organizacja imprez sportowo rekreacyjnych wykorzystujących specyfi kę warunków naturalnych gminy

wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych

6. Które z zabytków, obrzędów, tradycji lub walorów przyrodniczo-krajobrazo-
wych, charakterystycznych dla Twojej gminy należałoby wspierać poprzez odpo-
wiednie działania promocyjne:
………..……...……………………………………………………………………………………………………
……….…………………..…...……………………………………………………………………………………
……………….…………………………..…...……………………………………………………………

7. Czy w Twojej gminie wytwarzany jest produkt lokalny, o szczególnych wa-
lorach estetycznych, jakościowych, kulinarnych, historycznych lub innych, który 
warto promować na targach, wystawach,  w folderach itp.? 

Tak  (krótki opis produktu)…………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………… .. 

Nie     Nie wiem

8. Czy uważasz, że miejscowość, w której mieszkasz,  będzie się rozwijać w ciągu 
najbliższych kilku lat  a jej mieszkańcom będzie żyło się lepiej?

Tak   Tak   Tak          Nie   Nie wiem

   Tak, pod warunkiem, że …..…………………………………………………..…………….………
……………………………………………………………………………………………………………………
…….…………………..…………………………………………………………………………………….........

9. Czy w przyszłości planujesz zmienić miejsce zamieszkania

Tak – z miasta na wieś    Tak – ze wsi do miasta    Nie 

10. W jakim stopniu instytucje, których zadaniem jest wspieranie rozwoju i troska 
o dobro mieszkańców miejscowości, w której mieszkasz, spełniają swoje zadanie:

 bardzo dobrze  dobrze  przeciętnie  

 źle   bardzo źle

11. Informacje o osobie wypełniającej ankietę:
a. Wiek

10 – 20 lat  21 – 30 lat       31 – 50 lat      

51 – 70 lat        powyżej 70 lat

b. Płeć:  Kobieta   Mężczyzna

c. Jestem mieszkańcem: Wsi  Miasta

d. Pracuję na terenie: Wsi    Miasta                  Nie pracuję zawodowo

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do dnia 20 marca br. w jednym z następujących urzę-
dów: UMiG w Ostrzeszowie, UMiG w Grabowie nad Prosną, UMiG w Mikstacie, UG w Czajkowie, 
UG w Doruchowie, UG w Kraszewicach. Ankiety można składać też w Gminnym Centrum Informa-
cji oraz w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 27).

Aktualne dane
dotyczące liczby mieszkańców

Według stanu na 2 marca br. na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów za-
mieszkuje 23 750 osób (12 258 kobiet i 11 492 mężczyzn).  14 918 osób jest 
mieszkańcami Ostrzeszowa, co stanowi 62,8 % ogółu mieszkańców gminy.  

Pozostałe osoby zamieszkują tereny wiejskie, co w rozbiciu na poszcze-
gólne miejscowości przedstawia się następująco:

Bledzianów 408, Jesiona – 82, Kochłowy – 332, Korpysy – 170, Kotowskie – 147, 
Kozły – 88, Kuźniki – 140, Marydół – 322, Myje – 253, Niedźwiedź – 580, Olszyna 
– 941, Potaśnia – 248, Pustkowie – 498, Rejmanka – 63, Rogaszyce – 1316, Rojów 
– 660, Siedlików – 1088, Szklarka Myślniewska – 427, Szklarka Przygodzicka – 645, 
Turze – 196, Zajączki – 239.

W zestawieniu powyższym uwzględniono mieszkańców zameldowanych na 
pobyt stały (23 343 osoby) oraz czasowy (408 osób). 

K O M U N I K A T
Do 15 marca br. w godz. 8.00 – 14.00

w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy (przy wejściu głównym)
przyjmowane będą wpłaty za I kwartał br.:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego z terenu miasta,

- podatku od posiadania psów.
SKARBNIK MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

JÓZEF BUKIEWICZ

SAMORZĄDOWCY 
AWANSOWALI 

DO FINAŁU
Drużyna ostrzeszowskich samo-

rządowców awansowała do ogólno-
polskiego fi nału Mistrzostw Polski 
Pracowników Samorządowych w 
Halowej Piłce Nożnej.

W rozegranym we Wrześni turnieju 
kwalifi kacyjnym dla drużyn z woje-
wództw: wielkopolskiego, pomorskie-
go, zachodniopomorskiego i lubuskie-
go zespół z Ostrzeszowa zajął 3 miejsce 
(awans do fi nału wywalczyło 6 drużyn). 
Finałowy turniej odbędzie się w maju 
tradycyjnie w Brennej. Pozostaje życzyć 
sukcesu i trzymać kciuki!

STRAŻ MIEJSKA
- podsumowanie 2005 roku

W styczniu br. komendant Straży Miejskiej w Ostrzeszowie, 
Zbigniew Jastrzębski, dokonał podsumowania działalności w 2005 
roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe zawarte 
w tym sprawozdaniu:

- podjęto 91 interwencji na wezwanie telefoniczne na terenie miasta oraz gminy,
- dokonano 105 kontroli prywatnych posesji pod kątem odpowiedniego składowania i 

unieszkodliwiania odpadów przydomowych (realizując Uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/310/
2002 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Ostrzeszów),

- przeprowadzono 112 kontroli lasu miejskiego, 51 kontroli targowisk, 50 kontroli tere-
nu OsiR, 58 kontroli ogródków działkowych, 60 kontroli ujęć wodnych, 46 kontroli miejsc 
sprzedaży piwa,

- przeprowadzono 17 wizji lokalnych wspólnie z pracownikami M-GOPS oraz 8 z pra-
cownikami UMiG,

- podjęto 17 działań wspólnie z policją i 8 ze strażą pożarną,
- zapewniano 37 razy obsługę zgromadzeń publicznych,
Wśród innych działań podejmowanych przez Straż Miejską wymienić można również 

przewozy bezpańskich psów do schroniska, zabezpieczanie kolizji drogowych, przewóz 
dokumentacji, udzielanie upomnień i pouczeń oraz pomoc osobom niepełnosprawnym 
i chorym. We wszystkie dni nauki szkolnej Straż Miejska zabezpiecza bezpieczne dotarcie 
dzieci i młodzieży do szkół przy ul. Piastowskiej i Łąkowej.

W poniedziałek, 6 marca, 
minął miesiąc od śmierci Jana 
Malińskiego, Honorowego Oby-
watela Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
Ogromne zainteresowanie i liczne 
wspomnienia Jego osoby na 
łamach mediów lokalnych i ogól-
nopolskich uświadamiają nam, jak 
wielką stratą dla naszej społeczno-
ści było Jego odejście. 1 marca br. 
Jan Maliński skończyłby 89 lat... 

15 marca minie 5. rocznica 
nadania przez Radę Miejską 
płk. Janowi Malińskiemu tytułu 
,,Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Ostrzeszów” (powyższe 
zdjęcie wykonano w czasie uroczystej 
sesji Rady w dniu 7 kwietnia 2001r., 
kiedy wręczano odznaczenie). 

  Nie wiem

         Nie

   Tak – ze wsi do miasta    Nie 

   Miasta                  Nie pracuję zawodowo   Miasta                  Nie pracuję zawodowo

"" """"

"…………………………………………………………………………………………………………………"…………………………………………………………………………………………………………………"
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""

"" "cji oraz w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 27)."cji oraz w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 27)."

Oby nasi zawodnicy przywieźli 
z fi nałowych zawodów równie oka-
zały puchar...

Wyniki ostrzeszowskich sa-
morządowców w turnieju kwalifi -
kacyjnym we Wrześni: Ostrzeszów 
– Myślibórz 5:0, Szczecin – Ostrze-
szów 1:3, Ostrzeszów – Łobez 0:1, 
Tczew – Ostrzeszów 1:6, Ostrzeszów 
– Września 5:1, Ostrzeszów – Tczew 
6:2, Police – Ostrzeszów 4:0, Ostrze-
szów – Września 2:1

Klasyfi kacja końcowa: 1. 
Police, 2. Koszalin, 3. Ostrzeszów 
(startowało 11 zespołów).


