
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 18.04.2007
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Z przyjemnością informujemy, że 
złożony w maju 2006r. przez Ostrzeszow-
ską Lokalną Grupę Działania wniosek o 
dofinansowanie projektu pt. ”Realiza-
cja Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz 
Ostrzeszowskich i Kotliny Grabowskiej 
przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę 
Działania” został pozytywnie oceniony 
i zakwalifikowany do dofinansowania 
w ramach II schematu Pilotażowego 
Programu Leader+ .

Dofinansowanie w kwocie 733.000 zł 
przyznane będzie z funduszy Unii Europej-
skiej w ramach działania 2.7 „Pilotażowy 
Program Leader+” będącego częścią 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006”.

W ramach projektu realizowane będą 
zadania służące osiągnięciu celów zapisa-
nych w „Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (ZSROW) na lata 2006 
- 2013 dla Obszaru Wzgórza Ostrzeszowskie 
i Kotlina Grabowska”. 

Tematy priorytetowe Strategii dotyczą 
przede wszystkim poprawy jakości życia na 
obszarach wiejskich, zastosowania nowych 
informacji know-how i nowych technolo-
gii w celu podniesienia konkurencyjności 
produktów i usług na obszarach wiejskich, 
podnoszenia wartości lokalnych produk-
tów, zwłaszcza przez ułatwienie małym 
jednostkom produkcyjnym dostępu do 
rynku oraz wykorzystania zasobów natu-

Dofinansowanie
dla Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania

ralnych i kulturowych.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 

opracowane zostaną analizy i ekspertyzy 
dotyczące możliwości wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, wykorzystania bio-
paliw, a także odbywać się będą konsultacje 
merytoryczne i szkolenia poświęcone m.in. 
tworzeniu planów rozwoju miejscowości, 
wykorzystaniu Internetu w prowadzeniu 
działalności gospodarczej i prowadzeniu 
działalności agroturystycznej.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli 
również zrealizować zadanie związane 
z promocją obszaru działalności Ostrze-
szowskiej Lokalnej Grupy Działania. Z 
pozyskanych funduszy sfinansowane zo-
stanie m.in. wydanie folderu promującego 
produkty lokalne, opracowanie i wydanie 
map przedstawiających najważniejsze wa-
lory historyczne, kulturowe, rekreacyjne i 
turystyczne obszaru wdrażania Strategii. 
Wsparcie finansowe przeznaczone zostanie 
również na organizację imprez promują-
cych walory kulturalne obszaru w tym m.in. 
Festiwalu Pasztetników, Festiwalu Produk-
tów Lokalnych i innych imprez kulturalnych 
osadzonych w tradycji lokalnej.    

W ramach projektu powstanie rów-
nież strona internetowa Ostrzeszowskiej 
Lokalnej Grupy Działania, na której znaleźć 
można będzie informacje o realizowanych 
zadaniach, produktach lokalnych, organi-
zowanych szkoleniach i konsultacjach.

Prezes Stowarzyszenia OLGD
Iwona Wiorek

Na stronie internetowej Urzędu 
MiG stworzona została ostatnio no-
wa galeria zdjęć dotycząca naszego 
miasta i gminy. 

Zamieszczonych jest tam w tej 
chwili ponad 300 fotografii pogrupo-
wanych tematycznie. Usprawniono 

nawigację poprzez stworzenie miniatur 
zdjęć, dzięki czemu szybciej można do-
trzeć do interesujących nas fotografii. 
Aby obejrzeć zdjęcia należy wejść na 
stronę internetową www.ostrzeszow.pl 
i wybrać zakładkę ,,GALERIE’’ w górnym 
menu.

Mam przyjemność zaprosić na 
spotkanie informacyjne dotyczące 
możliwości utworzenia podstrefy 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest – Park” Sp. z o.o. na 
terenie Gminy Ostrzeszów. Spotkanie 
odbędzie się dnia 24 kwietnia 2007 
roku o godzinie 14.00 w Sali Sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszo-
wie przy ul. 21 Stycznia.

Celem spotkania jest przekazanie 
informacji na temat inicjatywy mającej 
na celu utworzenie nowych miejsc 
pracy na terenie podstrefy zlokalizo-
wanej w Rojowie przy ul. Hetmańskiej 
oraz zebranie wstępnych deklaracji od 

przedsiębiorców zainteresowanych 
rozpoczęciem działalności  w wyżej 
wymienionej strefie.

Rada Miejska Ostrzeszów Uchwałą 
Nr VI/36/2007 z dnia 29 marca 2007 
roku wyraziła zgodę na objęcie przez 
WSSE „Invest – Park” Sp. z o.o. terenu o 
powierzchni 7,8986 ha. Główną korzy-
ścią wynikającą z utworzenia specjalnej 
strefy ekonomicznej jest możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej 
na preferencyjnych warunkach.

Przedsiębiorca rozpoczynający 
działalność na terenie podstrefy 
może skorzystać z ulg w podatku 
dochodowym opisanych na stronie -  

http://www.invest-park.com.pl/in-
dex.php?cat=260 natomiast informacje 
na temat rodzajów działalności gospo-
darczej jakie można prowadzić na terenie 
WSSE „Invest – Park” Sp. z o.o. zawarte są 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej 
specjalnej strefy ekonomicznej. 

Dodatkowe informacje można 
uzyskać od pracowników Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gminy - tel. 732 06 
29 lub 732 06 20.

Serdecznie zapraszam
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

dr inż. Stanisław Wabnic

Straż Miejska w Ostrzeszowie jest 
samorządową umundurowaną formacją 
utworzoną w celu ochrony porządku 
publicznego na terenie Miasta i Gminy 
Ostrzeszów. Strażą kieruję Komendant 
powoływany i odwoływany przez Bur-
mistrza MiG Ostrzeszów po zasięgnięciu 
opinii właściwego terytorialnie Komen-
danta Wojewódzkiego Policji (obecnie 
funkcję Komendanta sprawuje Zbigniew 
Jastrzębski). Zadania i zakres uprawnień 
Straży oraz uprawnienia i obowiązki straż-
ników określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o strażach gminnych (Dz. 
U. Nr 123, poz. 779) oraz wydane na jej 
podstawie rozporządzenia.

ZADANIA STRAŻY

Zgodnie z art. 11 w/w Ustawy do 
zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w 
miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontro-
la ruchu drogowego - w zakresie określo-
nym w przepisach o ruchu drogowym,

3) współdziałanie z właściwymi 
podmiotami w zakresie ratowania życia 
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwa-
niu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych 
zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca prze-
stępstwa, katastrofy lub innego 
podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem przed 
dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do 
momentu przybycia właściwych służb, 
a także ustalenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i 
urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i 
innymi służbami w ochronie porządku pod-
czas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeź-
wych do izby wytrzeźwień lub miejsca 
ich zamieszkania, jeżeli osoby te zacho-
waniem swoim dają powód do zgorsze-
nia w miejscu publicznym, znajdują się 
w okolicznościach zagrażających ich 
życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu 
i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lo-
kalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a 
także inicjowanie i uczestnictwo w dzia-
łaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
oraz zjawiskom kryminogennym i 
współdziałanie w tym zakresie z orga-
nami państwowymi, samorządowymi i 
organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, 
przedmiotów wartościowych lub war-
tości pieniężnych dla potrzeb gminy.

W kolejnym numerze ,,IS’’ poinfor-
mujemy o uprawnieniach przysługują-
cych strażnikom miejskim.

I n f o r m u j e my 
A b s o l w e n t ó w 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Przygodzicach, że na 8 września 
2007r. zaplanowano uroczyste ob-
chody Jubileuszu 60-lecia Szkoły 
oraz drugi zjazd absolwentów. 

Organizatorzy spodziewają się 
dwóch tysięcy absolwentów (do tej 
pory mury Szkoły opuściło ponad 11 
tys. osób, w gronie których jest wielu 
mieszkańców Ostrzeszowa i okolic). 

Wysoka frekwencja
na zebraniach wiejskich

W uzupełnieniu zamieszczonego w 
poprzednim numerze ,,Czasu’’ wykazu 
sołtysów i rad sołeckich wybranych na 
kadencję 2007-2011 informujemy, że w 
dwudziestu odbytych zebraniach wiej-
skich poświęconych wyborom uczest-
niczyło łącznie 1110 osób, tj. o 88 osób 
więcej niż cztery lata temu. Najwięcej 
osób było obecnych na zebraniu sołectwa 
Olszyna – 128, a w 13 sołectwach odnoto-
wano wzrost liczby uczestników zebrań 
w porównaniu z okresem kończącym 
poprzednią kadencję organów sołectw.

Nowe galerie zdjęć
na stronie internetowej

Jeśli lubią Państwo fotografować i 
chcielibyście się pochwalić swoimi zdjęcia-
mi przedstawiającymi Ostrzeszów lub inne 
interesujące miejsca na terenie naszej gmi-
ny proponujemy zamieszczenie ich w ser-
wisie internetowym www.ostrzeszow.pl 
w galerii pod nazwą ,,Ostrzeszów i 
okolice – fotografie mieszkańców’’.  

Lubisz fotografować? 
Zamieść swoje zdjęcia na naszej stronie!

Zdjęcia – wraz z nazwiskiem autora oraz 
podpisem - prosimy wysyłać pocztą elek-
troniczną na adres org@ostrzeszow.pl. 

Bardzo gorąco zachęcamy Państwa 
do współtworzenia internetowej galerii 
zdjęć, zastrzegając jednak prawo re-
dakcji serwisu do selekcji nadesłanych 
materiałów.  

ZAPROSZENIE NA  SPOTKANIE  INFORMACYJNE  W  SPRAWIE 
PODSTREFY  SPECJALNEJ  STREFY  EKONOMICZNEJ

Uwaga Absolwenci 
ZSR, ZSP CKU w Przygodzicach!

Przygotowaniem obchodów zajmuje 
się zawiązane w maju 2006r. Stowarzy-
szenie Absolwentów, którego Prezesem 
jest Mieczysław Szempiński, będący jed-
nocześnie Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego.

Zgłoszenia do udziału w zjeździe 
będą przyjmowane do 20 maja br. 
Aby wziąć udział w uroczystościach 
należy przesłać zgłoszenie, które 
można pobrać w sekretariacie, od 
członków stowarzyszenia lub ze strony 
www.zspprzygodzice.com .

Podczas VI sesji Rady Miejskiej 
Ostrzeszów w dniu 29 marca 2007r. ko-
mendant Straży Miejskiej Ostrzeszów, 
Zbigniew Jastrzębski, dokonał podsumo-
wania działalności w 2006 roku. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze dane licz-
bowe zawarte w jego sprawozdaniu:

- podjęto 85 interwencji na wezwanie 
telefoniczne na terenie miasta oraz gminy,

- dokonano 85 kontroli prywatnych 
posesji pod kątem odpowiedniego składo-
wania i unieszkodliwiania odpadów przydo-
mowych (realizując Uchwałę Rady Miejskiej 
Nr XXXVII/302/2006 z dnia 29.06.2006r. w 
sprawie utrzymania czystości i porządku na 
terenie MiG Ostrzeszów),

- przeprowadzono 8 kontroli lasu 
miejskiego, 49 kontroli targowiska, 21 
kontroli ogródków działkowych,  32 
kontrole punktów sprzedaży i spożywa-
nia napojów alkoholowych, 28 kontroli 
ujęć wody pitnej, 6 kontroli stanu tech-
nicznego poszyć dachowych budynków 

PODSUMOWANIE 2006 ROKU
wielkopowierzchniowych wraz z inspek-
torem nadzoru budowlanego,

- przeprowadzono 20 wizji lokalnych 
wspólnie z pracownikami M-GOPS oraz 
23 z pracownikami UMiG,

- 23 razy zapewniano porządek i bezpie-
czeństwo uczestników imprez publicznych.

Wśród innych działań podejmowa-
nych przez Straż Miejską wymienić można 
również przewozy bezpańskich psów do 
schroniska, zabezpieczanie kolizji drogo-
wych, przewóz dokumentacji, udzielanie 
upomnień i pouczeń oraz pomoc oso-
bom niepełnosprawnym i chorym. We 
wszystkie dni nauki szkolnej Straż Miejska 
zabezpiecza bezpieczne dotarcie dzieci i 
młodzieży do szkół przy ul. Piastowskiej i 
Łąkowej. Komendant Zbigniew Jastrzęb-
ski podkreślił także dobrą współpracę 
z policją (odbyto m. in. 20 wspólnych 
patroli). W bieżącym roku rozszerzono 
tę współpracę o wspólne prewencyjne 
patrole nocne w piątki i soboty.


