
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 22.03.20064

G DZ I E  S Z U K A Ć  A K T ?
Wielu interesantów pyta w Urzędzie Miasta i Gminy o swoje akta osobowe i kartoteki płacowe za okresy zatrud-

nienia w zlikwidowanych przedsiębiorstwach lub instytucjach działających kiedyś na terenie Ostrzeszowa. Doku-
menty te wymagane są przez ZUS w celu np. ustalenia tzw. kapitału początkowego. Poniżej prezentujemy wykaz 
instytucji, których dokumenty płacowe znajdują się w Archiwum Zakładowym UMiG w Ostrzeszowie oraz fi rm lub 
zakładów, których dokumentacja płacowa jest przechowywana w innych miejscach.

Informujemy jednocześnie, że aktualny wykaz miejsc przechowywania dokumentacji po instytucjach bądź przedsiębior-
stwach z terenu całego kraju dostępny jest na stronie internetowej http://ewidencja.archiwa.gov.pl/

opr. W.Bąk
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FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI 
– KONKURSY DOTACYJNE– KONKURSY DOTACYJNE
Ochrona różnorodności biologicznej

„Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi” to konkurs Fundacji 
Wspomagania Wsi - Programu Małych Dotacji GWF/SGP UNDP oraz BISE. Jego celem 
jest aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek 
połączona z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem rodzimych ras zwierząt 
gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie, gdyż daje on duże szanse na ogra-
niczenie ubóstwa i bezradności wśród mieszkańców. Projekty mogą składać organizacje 
działające na terenach wiejskich i w miastach (do 60 tys mieszkańców). 

Wniosek i regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Fundacji. Termin 
składania prac upływa 3 kwietnia br. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja br. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w www.fww.org.pl oraz w www.fww.org.pl
portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi - www.witry-
nawiejska.org.pl. 

W konkursie zostaną przyznane dotacje w wysokości od 4.000 do 10.000 zł. Łączna 
kwota dotacji wyniesie maksymalnie 300.000 zł. Instytucjami fi nansującymi są: Program 
Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Społecz-
no-Ekonomicznych.

Nasza Świetlica II
Konkurs ten ma na celu ożywienie lub utworzenie świetlic /klubów/ centrów 

informacyjnych w 50 wsiach, które nie są siedzibami gmin. Zachęcamy do wzięcia 
w nim udziału, gdyż ewentualny sukces z pewnością wpłynie na  poprawę jakości życia, 
edukacji oraz dostępu do informacji dla mieszkańców wsi. W konkursie chodzi przede 
wszystkim o to, by stworzyć miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w którym będzie 
można odrabiać lekcje, szukać informacji w słownikach, encyklopediach czy Internecie, 
także organizować spotkania rozwijające zainteresowania czy wzmacniające funkcjonu-
jące w danej miejscowości organizacje.

Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, które mają siedzibę na terenie 
gminy, parafi e, koła gospodyń wiejskich oraz rady sołeckie. Nagrodą w konkursie będzie 
dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych przeznaczona na zmianę działalności 
istniejącej świetlicy lub zorganizowanie nowej oraz wsparcie jej działalności przez okres co 
najmniej 6 miesięcy. Fundacja przeznacza na cel konkursu co najmniej 1 000 000 złotych. 

Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do dnia 31 maja 2006r.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OBU KONKURSÓW W INTERNECIE: 
www.fww.org.pl

OSTRZESZOWSKI KLUB ABSTYNENTA ZAPRASZA
Jedną z form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu realizowaną przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie jest dzia-
łalność Klubu Abstynenta.

W Klubie spotykają się osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu oraz ich rodziny. 
Klub bezpłatnie oferuje pomoc i wsparcie w zwalczaniu nałogu i trwaniu w abstynencji, porady 
i konsultacje w sytuacjach kryzysowych dla osób poszukujących pomocy, dla siebie lub swoich 
bliskich, wspólnotę opartą na przyjaźni i zaufaniu, wspólne wyjazdy, a także imprezy rekre-
acyjno-rozrywkowe dla całych rodzin. Ostrzeszowski Klub Abstynenta mieści się w budynku 
przy ul. Pocztowej 2. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.00  - 20.00 .

Warto również wiedzieć, że w budynku przy ul. Pocztowej 2 działa Punkt Konsultacyj-
ny, w którym udzielane są bezpłatne porady specjalistów z różnych dziedzin. Szczegółowy 
harmonogram działania Punktu Konsultacyjnego przedstawia się następująco:

• poniedziałek   13.00  - 19.00     - terapeuta
• wtorek          9.00   - 14.00     - terapeuta
                 15.00  - 17.00     - psycholog
• środa          15.00  - 17.00     - prawnik
• czwartek       13.00  - 17.00     - terapeuta                 

Wsparcia potrzebującym udzielić też mogą w tym miejscu:
• grupa AA „Baszta”  - środy od 17.30          
• grupa AL – Anon „Baszta”  - piątki  od 16.30 

DOTACJA Z MINISTERSTWA 
ROZWOJU REGIONALNEGO

Do Urzędu MiG w Ostrzeszowie wpłynęła informacja z Departamentu 
Polityki Regionalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zaakceptowaniu i objęciu po-
mocą techniczną przygotowanego przez pracowników UMiG projektu „Utworzenie cen-
trum edukacyjno – kulturalnego w budynku wieży ciśnień przy ul. Gen. Sikorskiego 
w Ostrzeszowie”. Projekt był omawiany na posiedzeniu Komitetu Sterującego dla Projektu w Ostrzeszowie”. Projekt był omawiany na posiedzeniu Komitetu Sterującego dla Projektu w Ostrzeszowie”
Phare „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym”.

W ramach pomocy otrzymamy studium wykonalności opracowane przez poznańską 
fi rmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Studium to będzie niezbędnym załącznikiem do 
wniosku o dotacje z UE na remont i prace adaptacyjne, które będą wykonywane w wieży 
ciśnień.

O wszelkich działaniach związanych z ewentualnym wdrożeniem projektu w życie 
będziemy na bieżąco informować na łamach „Informacji Samorządowych”.

ROLNIKU  NIE ZAPOMNIJ ZŁOŻYĆ WNIOSKU!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przesłanym do UMiG komunikacie 

informuje, że od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2006 roku w biurach powiatowych ARiMR 
są przyjmowane Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o 
przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania  na 2006 rok. 

Producenci rolni, którzy po raz pierwszy pragną ubiegać się o przyznanie płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych , mogą otrzymać formularze w biurze powiatowym 
ARiMR. Producenci rolni zamierzający po raz pierwszy złożyć wniosek o płatności powinni 
także, jeśli nie posiadają numeru identyfi kacyjnego producenta, wystąpić do ARiMR o nada-
nie im takiego numeru. 

W 2006r. producenci rolni, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośred-
nich do gruntów rolnych w 2005r. otrzymają pocztą z ARiMR częściowo wypełniony 
formularz wniosku (tzw. wniosek spersonalizowany) wraz z (UWAGA! Nowość!) załącz-
nikami grafi cznymi oraz instrukcjami ich wypełniania. Wniosek o przyznanie płatności 
bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności 
rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania wraz ze wszystkimi za-
łącznikami grafi cznymi wypełnionymi zgodnie z instrukcją otrzymaną z ARiMR należy 
złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania producenta rolnego.

Uwaga! Niezwrócenie wypełnionych załączników grafi cznych może skutkować Uwaga! Niezwrócenie wypełnionych załączników grafi cznych może skutkować 
nieprzyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.nieprzyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Więcej informacji na temat płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na terenie 
naszego powiatu można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Ostrzeszowie przy ul. 
Kościuszki 25 (tel. 730 07 20).

15 marca minęła 5 
rocznica nadania przez 
Radę Miejską tytułu 
,,Honorowego Oby-
watela Miasta i Gminy 
Ostrzeszów’’ zmarłemu 
niedawno płk. Janowi 
Malińskiemu. Władze sa-
morządowe upamiętniły 
tę rocznicę złożeniem 
wieńca na Jego grobie.  
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UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

tel. 732-06-08
org@ostrzeszow.info.pl

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 250

Z myślą o dzieciach w budynku przy ul. 
Pocztowej 2 funkcjonuje również Świetlica 
Socjoterapeutyczna.  Czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 15.00  - 19.00. 
Uczestnicy zajęć uzyskują tu pomoc w od-
rabianiu lekcji, mogą korzystać z pracowni 
komputerowej oraz brać udział w grach i 
zabawach organizowanych przez opiekunów.
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