
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 05.04.20064

JUŻ NIEDŁUGO 42 „CROSS OSTRZESZOWSKI”!JUŻ NIEDŁUGO 42 „CROSS OSTRZESZOWSKI”!
Za niewiele ponad dwa tygodnie, bo już 23 kwietnia br. na trasach przyle-

gających do stadionu OSiR im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie zostanie 
przeprowadzony 42 CROSS OSTRZESZOWSKI. Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji tej niezwykłej imprezy.  O szczegółach tego wydarzenia 
z pewnością będą jeszcze informowały lokalne media, niemniej wszystkich zain-
teresowanych odsyłamy na stronę internetową www.ostrzeszow.pl  lub  www.po-
wiatostrzeszowski.pl  gdzie zapoznać się można m. in. z regulaminem zawodów.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 DODATKOWE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 

dodatkowe terminy składania wniosków, dotyczące przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą na terenie m. in. województwa wielko-
polskiego. 

Wnioski o udzielenie wsparcia:
- do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 2003 należy składać do 

20 kwietnia 2006r. lub do 15 maja 2006r.,
- do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach edycji Phare 2003 

należy składać do 25 kwietnia 2006r. lub do 18 maja 2006r. 18 maja 2006r. 18 maja 2006r
- do Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w ramach edycji Phare 

2003 należy składać do 28 kwietnia 2006r. lub do 23 maja 2006r.
Szczegółowe informacje dotyczące programów znajdują się na stronie internetowej 

www.parp.gov.pl (w zakładce „dotacje Phare MSP”).

Nie wypalaj trawy!
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

przypomina, że na podstawie art.131 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.880 ze zm.)
kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary podlega karze 
aresztu albo grzywny. aresztu albo grzywny. 

Wiosenne pożary spowodowane wypa-
laniem traw stanowią poważne zagrożenie 
dla ludzi, lasów, domów mieszkalnych i za-
budowań gospodarczych, a przede wszyst-
kim dla zwierząt, które giną masowo w 
płomieniach: młodych ssaków, ptaków i ich 
gniazd, płazów, gadów i bezkręgowców. Nie 
bez znaczenia są również niemałe koszty w 
przypadku każdej interwencji straży pożar-
nej, gdyż niewielka akcja gaśnicza kosztuje 
podatników co najmniej kilkaset złotych. Po-
nadto wypalanie traw czy ściernisk, wbrew 
obiegowym opiniom, wcale nie poprawia 
żyzności gleby. Przeciwnie - specjaliści 
twierdzą, że wypalanie łąk czy pól jest zde-
cydowanie niekorzystne i przynosi znaczne 
szkody, gdyż popiół zmywany przez deszcz 
do ziemi zakwasza ją zamiast użyźniać.

NIEDZIELA  HANDLOWA
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 

ustalam czas pracy placówek handlowych w dniu 9 kwietnia 2006r. 
od godz. 10.00 do 13.00. 

W okresie poprzedzającym Święta czas pracy może być wydłużony 
przez właściciela placówki.

Ustalone godziny handlu należy podać w miejscu widocznym dla klientów.
Burmistrz 

Miasta i Gminy Ostrzeszów
/-/ Stanisław  Wabnic

Z okazji pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II władze samorządowe MiG 
Ostrzeszów złożyły wiązankę kwiatów przy kamieniu w parku upamiętniają-
cym Imię Ojca Świętego.

ANTYSCHEMATY 2006
Już 18 maja w Ostrzeszowie odbędzie się VIII edycja spotkania integracyjne-

go „ANTYSCHEMATY”, którego pomysłodawcami i organizatorami są: Środowi-
skowy Dom Samopomocy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Co roku w spotkaniu uczestniczą specjalistyczne ośrodki, których działalność ukie-
runkowana jest na wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym z całej Wielkopolski. 
„ANTYSCHEMATY” to spotkanie otwarte dla wszystkich i na wszystkich: niepełnospraw-
nych, zdrowych, młodzież, dzieci i dorosłych. 

Dotychczasowe edycje udowodniły, że integracja przynosi efekty nie tylko w 
zakresie informacji o problemach osób chorych, ale także wymierne korzyści takie jak 
nawiązywanie współpracy czy wymiana doświadczeń. 

„ANTYSCHEMATY” to radość – stan, którego tak bardzo nam brakuje na co dzień. 
Asumptem do niego jest nie tylko zabawa, ale przede wszystkim prezentacje dokonań 
na niwie artystycznej poszczególnych ośrodków i osób. Odbywają się one w ostrze-
szowskim  Muzeum Regionalnym i na deskach estrady. 

„ANTYSCHEMATY” to także ukłon w stronę przedsiębiorców – osób, bez których 
pomocy nie tylko spotkanie, lecz również funkcjonowanie Ośrodka byłoby uboższe 
nie tylko w środki fi nansowe, ale także w coś najważniejszego – w uśmiech naszych 
podopiecznych.

„ANTYSCHEMATY” to również promocja gminy i powiatu, a przez to lokalnej 
przedsiębiorczości i tutejszych organizacji ściśle współpracujących z organizatorami 
spotkania.  

Dlatego też mamy odwagę zwrócić się do Państwa z ogromną i serdeczną 
prośbą o wsparcie nas w przygotowaniu tegorocznego spotkania. Prosimy o 
wsparcie fi nansowe, rzeczowe a także o udostępnienie materiałów reklamowych 
waszych fi rm, a których znaki fi rmowe zamieścimy na czas trwania spotkania. 
Pozwoli nam to na kontynuację bardzo ważnego dzieła, które rozpoczęliśmy 
razem z Wami 8 lat temu.

Środki fi nansowe prosimy przekazywać na konto: Stowarzyszenie „Razem”, ul. 
Kościuszki 2, 63-500 Ostrzeszów - BZ WBK S.A. 1/ Ostrzeszów: 56 1090 1173 0000 
0000 1702 8184

O przebiegu akcji i uczestniczących w niej sponsorach poinformujemy na łamach 
lokalnej prasy. Honorowy patronat nad „ANTYSCHEMATAMI” obejmują: Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Starosta Ostrzeszowski. W jednym z najbliższych 
wydań ,,Informacji Samorządowych’’ poinformujemy Czytelników o szczegółowym 
programie tegorocznej edycji.

MIEJSKOGMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na dzierżawę nieruchomości 
położonej  w Ostrzeszowie  przy ul. Kąpielowej 5

I. Opis nieruchomości
Nieruchomość budynkowa położona jest w Ostrzeszowie, przy ul. Kąpielowej 5 

(obecnie bar BRZÓZKI, pow.  100 m 2, KW 1872, nr działki 1633/1). Dostęp do urządzeń 
komunalnych: droga, woda, kanalizacja, energia elektryczna. W skład nieruchomości 
wchodzą:

a) świetlica,
b) zaplecze kuchenne,
c) 2 toalety,
d) magazyn,
e) kotłownia.
UWAGA:  Budynek jest po kapitalnym remoncie i wymaga jedynie nakładów fi nanso-

wych związanych z zakupem mebli i urządzeń niezbędnych do prowadzenia lokalu. Nieru-
chomość przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia działalności gastronomicznej.
Dzierżawa obejmuje również teren bezpośrednio przyległy do budynku.

II. Warunki  uczestnictwa  w  przetargu
1. Oferta
Oferta w formie pisemnej powinna zawierać:
a) oznaczenie oferenta (imię, nazwisko/nazwa fi rmy, adres),
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te 

warunki bez zastrzeżeń,
d) oferowaną wysokość miesięcznego czynszu za dzierżawioną nieruchomość (mi-

nimalna wysokość czynszu wynosi  700 zł + 22 % VAT),
e) kopię dowodu wpłaty wadium – 100 zł (wadium należy wpłacić w gotówce) od 

poniedziałku do piątku - godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie OSiR (biuro, ul. Kąpielowa 5,  63-500 
Ostrzeszów),

f) zaakceptowany projekt umowy dzierżawy (projekt umowy można odebrać  w 
siedzibie OSiR).

Oferta musi być podpisana przez oferenta. Oferty należy składać w zabezpieczonej 
i opisanej kopercie. Kopertę należy opatrzyć napisem: „Przetarg na dzierżawę baru 
Brzózki”Brzózki”.Brzózki”  Oferty należy składać w siedzibie OSiR. Brzózki”  Oferty należy składać w siedzibie OSiR. Brzózki”

2. Terminy
a) termin składania ofert – do dnia  24.04.2006 r. /poniedziałek/ do godz. 14.00,
b) termin wpłacenia wadium – do dnia 24.04.2006 r. /poniedziałek/ do godz. 

14.00, (wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu),
c) termin części jawnej przetargu (otwarcie ofert) – 28.04.2006 r.  /piątek/ o godz. 

11.00  w siedzibie OSiR.
3. Informacje dodatkowe
a) okres oddania w dzierżawę:  15.05.2006 r. – 30.04.2009 r.,
b) informacje na temat warunków przetargu można uzyskać osobiście  od ponie-

działku do piątku w godz. 8.00 – 15.00  w  siedzibie OSiR,  lub telefonicznie  062/ 730 
27 65,

c)  organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

DYREKTOR OSIR
MGR INŻ.  JERZY  JUJA

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
30 marca br. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów. Obradom przewodniczył 

Edward Skrzypek - przewodniczący Rady Miejskiej. W pierwszej części posiedzenia – po 
ustaleniu porządku obrad, wyborze sekretarza obrad i przyjęciu protokołu z XXXII sesji 
– przewodniczący udzielił głosu radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Zbyszkowi Szmajowi. 
Poinformował on zebranych o zamierzeniach związanych z rehabilitacją drogi krajowej nr 11 
oraz o planach dostosowania w przyszłości tej szosy do wymogów drogi ekpresowej.

Po jego wystąpieniu E. Skrzypek przedstawił informację o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym, a burmistrz Stanisław Wabnic odczytał sprawozdanie z realizacji 
zadań w poprzednim okresie, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Następnie radni złożyli 
zapytania i interpelacje. Wobec jednej z nich – dotyczącej ostrzeszowskiego szpitala – usto-
sunkował się goszczący na sesji Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. 

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
a) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-

nego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków,
c) zmiany w budżecie 

Miasta i Gminy Ostrzeszów na 
2006 rok,

d) upoważnienia Burmi-
strza Miasta i Gminy do za-
ciągnięcia długoterminowego 
kredytu bankowego oraz 
zobowiązania wekslowego,

e) udzielenia z budżetu 
MiG Ostrzeszów pomocy 
fi nansowej Województwu 
Wielkopolskiemu na zadanie 
z zakresu drogownictwa oraz 
zawarcie porozumienia,

f) wniosku Polskiej Telefo-
nii Komórkowej CENTERTEL, 

g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie przy ul. Cichej, 
h) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie przy ul. Grzybowej,
i) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Piastow-

skiej,
j) darowizny nieruchomości położonej w Ostrzeszowie przy ul. Gorgolewskiego z prze-

znaczeniem na cele publiczne,
k) oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. Prze-

mysłowej,
l) ustalenia nowych nazw ulic we wsi Kuźniki,
ł) zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXX/250/2005 z dnia 24.11.2005r. w 

sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Ostrzeszowa na lata 2006 – 2015,
m) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 

2007 – 2013.
Po przyjęciu uchwał zastępca burmistrza Mariusz Witek ustosunkował się do zgłoszo-

nych wcześniej interpelacji informując również o dotychczasowych pracach utworzonej w 
styczniu Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania. Obrady XXXIII zakończyły komunikaty 
oraz informacje różne.

W. BĄK

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony 

ofertowy na sprzedaż drewna 
tartacznego w ilości 260 m3.
Oferty należy składać w zamkniętych 

kopertach w terminie do dnia 14 kwiet-
nia 2006r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 
w Biurze Obsługi Interesanta (parter).
Dodatkowe informacje: tel. 732 06 21.Dodatkowe informacje: tel. 732 06 21.

Organizator przetargu może odwołać 
przetarg bez podania przyczyny.

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

// STANISŁAW WABNIC

Dużo zdrowia i radości 
w czasie Świąt Wielkiej Nocy,

a także pogodnych spotkań 
w rodzinnym gronie

życzy
Społeczności Miasta i Gminy 

Ostrzeszów
Zespół Redakcyjny

„Informacji Samorządowych”

Podczas XXXIII 
sesji radni przyjęli 
aż 14 uchwał.
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Re da go wa ne na zle ce nie
Burmistrza Mia sta i Gminy

Ostrze szów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

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

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 251


