
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 07.06.20064
GOŚCIE ZE STUHR ODWIEDZĄ OSTRZESZÓW

W dniach 9-11 czerwca br. gościć będzie w Ostrzeszowie kilkunastoosobowa 
grupa gości z niemieckiego miasta partnerskiego – Stuhr. Dwie osoby, które za-
witają do naszego miasta reprezentują tamtejsze Bractwo Strzeleckie, a pozostali 
- Stowarzyszenie Współpracy i Wsparcia  Stuhr – Ostrzeszów.

W trakcie pobytu przewidziano m. in.  udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej 
Ostrzeszów, zwiedzenie wystawy 
„Ofi cerowie norwescy w ofl agu XXI C”, 
zwiedzanie miasta, a także zabawę w 
czasie zaplanowanego na najbliższą 
sobotę „Festynu Rycerskiego” na 
terenie Baszty Kazimierzowskiej. Dele-
gacja opuści Ostrzeszów w niedzielny 
poranek.

EYVIND GRUNDT I WŁADYSŁAW GRAF
odznaczeni medalem 

„Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”
Podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja br. radni jednogłośnie zdecydowali o 

przyznaniu Panu Eyvindowi Gruntowi i Władysławowi Grafowi medalu „Za Zasługi dla Miasta i 
Gminy Ostrzeszów”. Są to dwaj pierwsi laureaci tego zaszczytnego wyróżnienia.

Medale zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 czerwca (sobota) 
o godz. 10.00.  Trudno wymienić wszystkie zasługi Pana Eyvindta Grundta oraz Władysława Grafa 
– osób niewątpliwie bardzo różnych, pochodzących z różnych krajów, o zdecydowanie odmiennych 
życiorysach, ale mających również wiele wspólnych cech, takich jak aktywność społeczna, wielość 
zainteresowań, pasja w badaniu historii i dokumentowaniu dziejów czy wreszcie umiłowanie ziemi 
ostrzeszowskiej. 

Poniżej przytaczamy uzasadnienia do uchwał 
Rady Miejskiej w sprawie przyznania medalu 

„Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrze-
szów’’ dla Pana Eyvinda Grundta oraz 
Władysława Grafa, których lektura 
stanowić może przypomnienie 
najważniejszych dokonań tych 

zasłużonych dla naszej społeczności 
postaci.

U Z A S A D N I E N I E
Uchwały Nr XXXV/296/2006
Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie: nadania 
Panu EYVINDOWI GRUNDTOWI 

medalu „Za Zasługi 
dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”

Pan Eyvind Grundt, obywatel Nor-
wegii, jest dziennikarzem i pracownikiem 
Norweskiego Czerwonego Krzyża. Jego 
ojciec był jeńcem wojennym w ostrze-
szowskim Ofl agu XXI C. Badając wojenne 
losy ojca Pan Eyvind Grundt dotarł w 1982 
roku do naszego miasta i rozpoczął współ-
pracę z tutejszym Muzeum Regionalnym 

im. Władysława Golusa. Jej wymiernym 
efektem było utworzenie Norweskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Ostrze-
szowie oraz otwarcie w ostrzeszowskim 
Muzeum w czerwcu 1996 roku stałej eks-
pozycji: „Ofi cerowie norwescy w ofl agu XXI 
C”. Staraniem Pana Eyvinda Grundta udało 
się zebrać szereg dokumentów, fotografi i i 
pamiątek związanych z działalnością obozu 
jenieckiego, a także doposażyć muzeum 
w sprzęt komputerowy i wystawienniczy. 
Dzięki Jego działalności Muzeum Regional-
ne w Ostrzeszowie stało się jedynym w kraju 
ośrodkiem, w którym zgromadzono dane o 
norweskich ofi cerach więzionych w czasie II 
wojny światowej na terenach okupowanej 
Polski. W czerwcu br. przypada 10. rocznica 
istnienia norweskiej wystawy w Muzeum 

Regionalnym im. Władysława Golusa w 
Ostrzeszowie. 

Wyróżnienie Pana Eyvinda Grundta 
medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Ostrzeszów” jest wyrazem wdzięczności za 
Jego wspaniałą działalność, która wpisała 
się na trwałe w dzieje Ostrzeszowskiej Zie-
mi. Przynosi ona chlubę naszemu miastu, 
rozsławiając Ostrzeszów nie tylko w Polsce 
i w Norwegii, ale także na świecie. 

Wniosek w sprawie uhonorowania 
Pana Eyvinda Grundta medalem „Za Zasłu-
gi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” złożono 
z inicjatywy obywateli naszego miasta i 
gminy - podpisało się pod nim ponad 150 
uprawnionych osób.

Wobec powyższego podjęcie uchwa-
ły jest uzasadnione.

1. Do konkursu może przystąpić 
osoba, która spełnia wymagania 
określone w paragrafach od 1 do 5 i w 
paragrafi e 8 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 
maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stano-
wisko kierownicze, w poszczególnych 
typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, 
poz. 826 i Nr 189, poz.1854).

2. Oferty osób przystępujących do 
konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do 
konkursu wraz z koncepcją funkcjono-
wania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu 
pracy zawodowej, zawierający w 
szczególności informację o stażu pracy 
pedagogicznej – w przypadku nauczy-
ciela lub stażu pracy dydaktycznej – w 
przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego 
oraz dokumenty potwierdzające po-
siadanie wymaganego wykształcenia 
– w przypadku osoby będącej nauczy-
cielem;  

4) dyplom ukończenia studiów 
wyższych oraz dokumenty potwier-
dzające posiadanie wymaganego stażu 
pracy, wykształcenia i przygotowania 
zawodowego – w przypadku osoby 
niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów 
wyższych lub studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo zaświadcze-
nie o ukończeniu kursu kwalifi kacyjne-
go z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 
pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze, w poszczególnych typach 
szkół lub placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany kara dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (j.t. 
Dz.U. z  2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, 
poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie 
był karany zakazem pełnienia funkcji 
kierowniczych związanych  z dyspo-
nowaniem środkami publicznymi, o 
którym mowa w art. 147 ust. 1  pkt 4 
ustawy z dnia 26.11.1998r. o fi nansach 
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 
148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

11) oświadczenie, że kandydat 
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych zgodnie  z ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 i Nr 153, poz. 1271) w celach prze-
prowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora.

3. Oferty należy składać w za-
mkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym i dopiskiem „Kon-
kurs” do dnia 26 czerwca 2006r. w 
sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, pokój 
nr 19 (I piętro).

Konkurs przeprowadzi komisja 
konkursowa powołana przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Ostrzeszów. O ter-
minie i miejscu przeprowadzenia po-
stępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
DR INŻ. STANISŁAW WABNIC

ROWERZYSTO 
 NIE JEDŹ 

CHODNIKIEM!
Do Urzędu Miasta i Gminy dociera 

ostatnio wiele sygnałów o zakłócaniu 
ruchu pieszych przez rowerzystów po-
ruszających się chodnikiem.  Dlatego 
przypominamy, że zgodnie z prawem 
o ruchu drogowym jazda rowerem po 
chodniku jest ZABRONIONA. 

Rowerzysta może wyjątkowo skorzy-
stać z chodnika, gdy dozwolona prędkość 
dla pojazdów na jezdni przekracza 60 km/h i 
szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m. 
Wtedy kierujący rowerem jest obowiązany 
jechać powoli, zachować szczególną ostroż-
ność i ustępować miejsca pieszym, czyli usu-
wać się z ich drogi zapewniając im swobodę 
korzystania z chodnika. Po chodniku może 
się również poruszać rowerem dziecko do 
lat 10 w towarzystwie dorosłego opiekuna, 
jadąc powoli i ustępując miejsca pieszym.

Problem uciążliwej dla pieszych 
jazdy rowerem po chodnikach dotyczy w 
szczególności dzieci i młodzieży, dlaczego 
zwracamy się do rodziców, aby zwrócili 
swoim podopiecznym uwagę na właściwe 
zachowania w ruchu drogowym.

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ 
OSTRZESZÓW

25 maja br. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej IV kadencji samorządu. Obradom 
przewodniczył Edward Skrzypek, Przewodniczący RM. Po stwierdzeniu prawomocności 
posiedzenia, ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji E. Skrzypek 
poinformował o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, a burmistrz Stani-
sław Wabnic przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w poprzednim okresie (zwłaszcza 
z wykonania uchwał RM). Następnie głos oddano radnym, którzy złożyli zapytania i inter-
pelacje.

W trakcie XXXV sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
a) zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku,
b) zmiany uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów na 

lata 2004 – 2008,
c) zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego i rozliczenia wyniku fi nansowego Ostrze-

szowskiego Centrum Kultury,
d) zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego i rozliczenia wyniku fi nansowego Bibliote-

ki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów,
e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Pocztowej,
f) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Małkowskich,
g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kaliskiej,
h) zbycia gruntu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ul. Cichej,
i) zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej,
j) nadania Panu Eyvindowi Grundtowi medalu ,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrze-

szów”,
k) nadania Panu Władysławowi Grafowi medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrze-

szów”,
l) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto i Gminę Ostrzeszów pomocy fi nansowej z 

budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia porozumienia,
m) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna 

Grupa Działania,
n) odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
o) powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Jeśli chodzi o dwie ostatnie uchwały, to ich podjęcie związane jest z przejściem na eme-

ryturę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Haliny Domańskiej. Od 1 sierpnia br. funkcję tę 
pełnić będzie Anna Wolna, dotychczasowy zastępca. Radni zatwierdzili również sprawozda-
nie fi nansowe i merytoryczne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie za 2005 rok.

Pod koniec posiedzenia burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone na początku sesji 
interpelacje. Obrady XXXV sesji RM Ostrzeszów zakończyły sprawy różne i informacje.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum 
Przedsiębiorczości,

63-500 Ostrzeszów, ul. Przemysłowa 27, 
tel. (062) 730 17 31

informuje, że:
Agencja Pracy Tymczasowej – Randstad 

z Poznania poszukuje dla swojego klienta 
– fi rmy Kilargo z Kalisza

pracowników 
produkcyjnych

(produkcja lodów)
Oferujemy:
- pracę sezonową (do końca września) na 
trzy zmiany
- umowę o pracę na czas określony
- dowóz do miejsca pracy (koszty częścio-
wo pokrywa pracodawca)
- wynagrodzenie – 5,35 zł brutto/h plus 
20% premii przy 100% obecności

Wymagania:
- aktualna książeczka Sanepidu
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywa-
nej pracy

Randstad
Oddział Poznań
ul. Zeylanda 1

60-808 Poznań
Osoba do kontaktu: Agnieszka Nowak

tel: 061 846 27 77
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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 255

Poniżej przytaczamy uzasadnienia do uchwał 
Rady Miejskiej w sprawie przyznania medalu 

„Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrze-

U Z A S A D N I E N I E
Uchwały Nr XXXV/297/2006
Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie:   nadania 
Panu WŁADYSŁAWOWI GRAFOWI 

medalu „Za Zasługi 
dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”

Pan Władysław Graf jest ostrzeszo-
wianinem, którego ogrom zasług w wielu 
dziedzinach, umiłowanie Ziemi Ostrze-
szowskiej, a także ogromna wiedza i zaan-
gażowanie w sprawy społeczności lokalnej 
budzą uznanie i szacunek. 

Swoją młodość Pan Władysław Graf 
poświęcił walce z hitlerowskim oku-
pantem, działając m. in. w konspiracji 
harcerskiej oraz Armii Krajowej. Po wojnie 

z niestrudzoną pasją i zaangażowaniem 
prowadził działalność społeczną. Zaowoco-
wała ona między innymi opracowaniem aż 
89. „Zeszytów Ostrzeszowskich” i 8. książek 
poświęconych najnowszej historii naszej 
„Małej Ojczyzny”. 

Pan Władysław Graf aktywnie działał 
i działa w wielu organizacjach takich jak 
choćby Związek Harcerstwa Polskiego, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszow-
skiej, Związek Kombatantów Rzeczpospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
oraz wielu innych. 

Działalność Pana Władysława Grafa 
została doceniona wieloma odznaczeniami 
i wyróżnieniami, a wśród nich – budzącymi 
najwyższe uznanie Orderami Odrodzenia 
Polski: Krzyżem Komandorskim (nadanym 
w 2005 roku), Krzyżem Ofi cerskim (nada-
nym w 1995 roku) oraz Krzyżem Kawaler-
skim (nadanym w 1981 roku). 

Wyróżnienie Pana Władysława Grafa 
medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Ostrzeszów” jest wyrazem wdzięczności za 
Jego wspaniałą działalność, przynoszącą 
chlubę naszemu miastu, która wpisała się 
na trwałe w dzieje Ostrzeszowskiej Ziemi. 
Działalność ta jest bezcennym darem dla 
obecnych i przyszłych pokoleń, przybli-
żając im w sposób niezwykle barwny i 
szczegółowy historię „Małej Ojczyzny” 
oraz przypominając o najcenniejszych 
wartościach - takich, jak patriotyzm, szla-
chetność i wrażliwość na potrzeby innych.  

Wniosek w sprawie uhonorowania 
Pana Władysława Grafa medalem „Za 
Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” 
złożono z inicjatywy obywateli naszego 
miasta i gminy - podpisało się pod nim 
ponad 150 uprawnionych osób.

Wobec powyższego podjęcie uchwa-
ły jest uzasadnione.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
OGŁASZA 

KONKURS NA KANDYDATA 
NA STANOWISKO D Y R E K T O R A

PRZEDSZKOLA NR 6  im. Misia Uszatka w Ostrzeszowie

Eyvindt Grundt

Władysław Graf


