
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 04.10.2006
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INFORMACJA
W SPRAWIE USUWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Uprzejmie informujemy, że osoby fi zyczne, nie będące przedsiębiorcami, z terenu Miasta 

i Gminy Ostrzeszów składają w Urzędzie MiG w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31) „informację” o 
rodzaju, ilości i miejscach występowania i wykorzystywania substancji stwarzających szcze-
gólne zagrożenie dla środowiska oraz wyrobów zawierających azbest (informacja podlega 
aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu zawiera-
jącego azbest przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów i sporządza w dwóch egzempla-
rzach „ocenę” stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
(jeden egzemplarz oceny przekazuje Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - ul. Zamkowa 17 
w Ostrzeszowie).

Druki w/w „informacji” i „oceny” można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG (na 
parterze).

Ponadto właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu 
zawierającego azbest powinien:

- wykorzystywać azbest lub wyroby zawierające azbest nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2032r. (uwzględniając przy tym okres upływu gwarancji producenta wyrobu oraz wyniki prze-
prowadzonej oceny stanu wyrobu),

- zlecić usunięcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest wyłącznie wykonawcy 
posiadającemu odpowiednie zezwolenie, pozwolenie lub decyzję zatwierdzającą program 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (informację o wykonawcach można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego - tel. 732 00 
70),

- zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (ul. 
Zamkowa 31),

- złożyć w Urzędzie MiG Ostrzeszów „informację” o wyrobach zawierających azbest, któ-
rych wykorzystanie zostało zakończone (druki do pobrania jak wyżej).

Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów nie prowadzi dofi nansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest.

UWAGA ROLNICY!
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, że rolnicy poszkodowani w wyniku 

klęski suszy, którzy zgłosili straty w uprawach na terenie gminy Ostrzeszów, mogą 
skorzystać z preferencyjnych kredytów suszowych.

Wnioski o kredyt należy pobierać w Banku Spółdzielczym w Ostrzeszowie przy ulicy 
Zamkowej 18 lub w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój 26 na I piętrze). Dodatkowe informacje 
– tel. 732 06 22.

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w dniu 21 września br. uchwalone 

zostały trzy ważne dla rozwoju Miasta i Gminy dokumenty planistyczne na lata 2006-
2015: Strategia Rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Promocji.

W Strategii Rozwoju MiG Ostrzeszów na lata 2006 - 2015 zawarto analizę stanu 
obecnego gminy Ostrzeszów a także wyznaczono cele strategiczne i operacyjne, których 
osiągnięcie przewidywane jest w latach obowiązywania Strategii. Plan Rozwoju Lokalnego 
MiG Ostrzeszów na lata 2006 – 2015 zawiera, poza zwięzłym opisem stanu obecnego gminy, 
wykaz zadań, których realizacja służyć będzie osiągnięciu celów strategicznych i operacyjnych 
zawartych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2006 - 2015. Strategia 
Promocji MiG Ostrzeszów na lata 2006 - 2015 wyznacza cele promocyjne, których osiągnięcie 
przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy Ostrzeszów, a 
także do stworzenia pozytywnego wizerunku gminy wśród jej mieszkańców. 

Podczas opracowania w/w dokumentów przeprowadzano konsultacje z przedstawiciela-
mi społeczeństwa gminy Ostrzeszów, organizowano spotkania z przedstawicielami samorzą-
du gminy, korzystano ze specjalistycznych opracowań i innych dostępnych źródeł informacji. 
Opracowane dokumenty będą wymaganymi załącznikami do wniosków pomocowych. Treść 
wymienionych wyżej dokumentów została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl) w dziale „Zamierzenia i programy gminy”.

W czasie XXXVIII sesji podjęto także uchwały w następujących sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego we wsi Olszyna 

i Rogaszyce,
b) zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2006 roku,
c) regulaminu przyznania dofi nansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Ostrzeszowie dla mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów inwestują-
cych w przydomowe oczyszczanie ścieków w roku 2005 i 2006,

d) budowy oświetlenia drogowego i likwidacji kolizji linii energetycznej NN przy drodze 
krajowej nr 11 na odcinku Ostrzeszów – Rogaszyce,

e) nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rojów,
f ) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. Al. Wojska  

Polskiego,
g) zamiany gruntów pomiędzy Miastem i Gminą Ostrzeszów a Panią Małgorzatą Bartczak,
h) nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrzeszowie 

przy ul. Zamkowej 33 na rzecz Skarbu Państwa,
i) ustalenia nowych nazw ulic w mieście Ostrzeszów,
j) ustanowienia roku 2007 Rokiem Antoniego Serbeńskiego,
k) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów 

w wyborach samorządowych w 2006 roku, 
l) przystąpienia do stowarzyszenia „Droga S-11”.

SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
W OSTRZESZOWIE

Załącznik Nr 51 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Kaliszu Nr 19/06 z dnia 28 
września 2006r.  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Skład komisji:
1. Anna Missalla, 2. Zofi a Dadaczyńska, 3. Justyna Dombek, 4. Halina Me-

dyńska, 5. Janina Zawierta, 6. Halina Maciaczyk, 7. Mirosław Narloch, 8. Mirosław 
Powązka

W roku 2005 wydatki inwestycyjne 
pochłonęły 6,35 mln zł co stanowiło 
17,7% ogółu wydatków z gminnego 
budżetu. Oprócz inwestycji przedsta-
wionych na zdjęciach wybudowano m. 
in. ul. Wrzosową i Słoneczną w Ostrze-
szowie, a także dokonano modernizacji 
kinoteatru ,,Piast’’ (wymieniono ekran, 
sprzęt projekcyjny i nagłośnienie, zmo-
dernizowano fotele, położono nowe 
wykładziny).

ZDANIEM MIESZKAŃCA:
- Sala gimnastyczna w Niedźwiedziu była konieczna do realizacji programu z wycho-

wania fi zycznego – mówi Pani Agnieszka Błaszczyk. - Do tej pory nasze dzieci ćwiczyły na 
korytarzu i były narażone na urazy (śliska podłoga, mało miejsca). Dzieci z wadami postawy 
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które 
odbywają się również na sali gimnastycznej, a nie, jak w poprzednich latach, w klasie szkolnej. 

Dokonano renowacji pomnika 
Powstańców Wlkp.  

ZDANIEM KOMBATANTA:
- Obłożenie pięknego cokołu pomnika 

Powstańców Wielkopolskich z 1919 roku płytami 
granitowymi nie tylko zabezpieczyło go przed ruiną, 
ale znacznie podniosło walory estetyczne – ocenia 
Władysław Graf, Przewodniczący Komisji Tradycji 
Kombatanckiej Miejsko-Gminnego Koła ZKRPiBWP 
w Ostrzeszowie. – Bardzo cieszy fakt, że władze 
samorządowe starają się dbać o  Miejsca Pamięci 
Narodowej, których w samym Ostrzeszowie jest 26.

Gruntowna modernizacja znacznie 
podniosła atrakcyjność kąpieliska 
OSiR, dzięki czemu stał się on bar-
dzo popularnym miejscem relaksu 

w czasie letnich upałów. 

Oddano do użytku nowy budynek ko-
munalny w Olszynie. Znalazło się w nim 
14 mieszkań. Inwestycja została wsparta 

przez Radę Miejską Ostrzeszów, która 
przeznaczyła na ten cel 600 tys zł.

Budowa drogi Pustkowie – Królewskie – Ro-
gaszyce o długości 2,08km stanowi przykład 
dobrego wykorzystania środków unijnych. 
Inwestycja została współfi nansowana przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 
ramach Zintegrowanego Programu Operacyj-

nego Rozwoju Regionalnego. 

Nowa droga gminna w 
Rogaszycach o długości 1,5 

km (od Królewskiego do 
drogi na Malinów) ułatwiła 
wielu mieszkańcom dojazd 

do swoich posesji.

ZDANIEM EKSPERTA:
- Wybudowana w 2005 roku nowoczesna, automatyczna stacja 

uzdatniania wody ,,Olszyce’’ o wydajności 200m3/h wraz ze zbiornikiem re-3/h wraz ze zbiornikiem re-3

tencyjnym o pojemności 500 m3 zapewniają bezpieczeństwo zaopatrzenia 
odbiorców w wodę – mówi Ryszard Brauza z fi rmy ,,Envirotech’’ z Poznania. 
– Największą korzyścią jest jednak jakość produkowanej wody, która jest 
zdecydowanie lepsza, niż zakładają to obowiązujące wymogi sanitarne.

Koszt wybudowania wyposażenia stacji uzdatniania 
wody w Szklarce Myślniewskiej wyniósł 3,4 mln zł. 

Bezpośrednim inwestorem były ,,Wodociągi Ostrzeszow-
skie’’ Sp. z o. o. przy znacznym wsparciu fi nansowym MiG 

Ostrzeszów, a także zaciągniętej pożyczce z NFOŚiGW.

Do użytku oddano salę gimnastyczną 
przy Szkole Podstawowej w Niedź-
wiedziu. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 1.088.585 zł (środki pocho-

dziły z budżetu MiG Ostrzeszów)

Część III
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