
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 02.05.2007
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Wymień dowód 
do końca roku

Wydział Spraw Obywatel-
skich i Obronności Urzędu Miasta
i Gminy w Ostrzeszowie przypo-
mina, że do końca bieżącego roku 
tracą ważność stare (książeczko-
we) dowody osobiste.  Radzimy 
jednak nie czekać z wymianą do 
końca roku, aby uniknąć kolejek 
i dłuższego czasu oczekiwania na 
dokument.

Druki wniosków o wymianę do-
wodu osobistego otrzymać można 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG 
(parter) lub w Biurze Dowodów 
Osobistych (p. 57-58, II piętro), albo 
pobrać ze strony internetowej www.
ostrzeszów.pl (w dziale ,,Aktualno-
ści’’). Na wydanie dowodu osobiste-
go oczekuje się obecnie ok. 30 dni. 
Należy pamiętać, że zarówno złoże-
nie wniosku, jak i odebranie nowego 
dokumentu odbywa się wyłącznie 
osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografi e (bez na-

krycia głowy, okularów z ciemnymi 
szkłami, w pozycji lewego półprofi lu, 
z widocznym lewym uchem),

- dowód uiszczenia opłaty w 
wysokości 30 zł (opłaty dokonuje się
w kasie Urzędu),

- odpis skrócony aktu urodzenia 
(jeżeli ubiegamy się o dowód osobi-
sty po raz pierwszy i miejsce urodze-
nia jest inne niż w Ostrzeszowie),

- odpis skrócony aktu małżeń-
stwa (jeżeli związek małżeński za-
warty był poza Ostrzeszowem),

- dotychczasowy dowód osobi-
sty (do wglądu).

Warto się pospieszyć - na te-
renie Miasta i Gminy Ostrzeszów 
wymiany książeczkowego do-
wody osobistego na plastikowy 
dokument nie dokonało jeszcze 
około 4,5 tys mieszkańców!

Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Obronności 

Mieczysław Mądry

W dniu Narodowego Święta Trzeciego Maja
przy fi gurze NMP (ul. Kościuszki)

o godz. 12.00 odprawiona zostanie
Msza Św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy również  Mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów
do udziału w FESTYNIE MAJOWYM na dziedzińcu zameczku,

prosząc jednocześnie o wywieszenie fl ag państwowych.

Sejmik chce przyspieszenia
budowy drogi ekspresowej S11

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do Rządu RP o wsparcie 
działań zmierzających do budowy w latach 2007-2011 drogi ekspresowej S11 
(Kołobrzeg – Poznań – Katowice) oraz S5 (Gdańsk – Poznań – Wrocław).

 W przyjętym 23 kwietnia stanowisku Sejmik stwierdza, że ,,przyznanie Polsce 
prawa do organizacji Mistrzostw Europy 2012 oraz ustalenie 6 polskich miast, w których 
będą odbywały się rozgrywki, w tym Poznania, Gdańska, Wrocławia, Warszawy, a także 
Krakowa i Chorzowa, zobowiązuje władze do m.in. przygotowania niezbędnej infra-
struktury drogowej’’. Radni postulują, aby ,,w jak najszybszym trybie uznać drogi S5 i 
S11 – łączące 4 spośród 6 miast - gospodarzy EURO 2012, za kluczowe dla rozwoju Polski 
i przystąpić do ich realizacji w ramach dostępnych funduszy strukturalnych w latach 
2007-2011 lub środków budżetowych państwa’’. Budowa tych dróg – ich zdaniem - ,,to 
nie tylko kwestia wygody i czasu podróży, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, za 
które jako organizatorzy, musimy wziąć całkowitą odpowiedzialność’’.

Szybka budowa drogi ekspresowej S11 – przebiegającej m.in. przez teren gminy 
Ostrzeszów – miałaby ogromne znaczenie dla przyspieszenia rozwoju gospodarcze-
go południowej Wielkopolski. W ubiegłym roku odbyło się kilka spotkań samorzą-
dowców i parlamentarzystów w sprawie przyspieszenia realizacji tej inwestycji (m. 
in. w Ostrzeszowie  15 maja 2006r.). Zawiązano także Stowarzyszenie ,,Droga S11’’, 
którego członkiem na mocy uchwały Rady Miejskiej z 21.09.2006r. stała się również 
nasza gmina. Pozostaje wierzyć, że działania te – wzmocnione teraz stanowiskiem 
Sejmiku Wojewódzkiego – nie pozostaną bez echa  i w ciągu kilku najbliższych lat 
uda się wybudować ten niezwykle ważny szlak komunikacyjny.

24 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne Burmistrza MiG z przedsię-
biorcami dotyczące możliwości utworzenia podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” Sp. z o.o. na terenie Gminy Ostrzeszów. 

Podczas spotkania poinformowano zainteresowanych o korzyściach, jakie 
może przynieść lokalizacja inwestycji na terenie planowanej podstrefy Ostrzeszów 
– Rojów, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy publicznej na jaką może liczyć 
przedsiębiorca inwestujący na terenach WSSE. Zebrano również wstępne deklaracje 
od przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności na tym terenie. 
Cały czas oczekujemy jednak na sygnały od podmiotów zainteresowanych 
budową zakładu na terenie planowanej podstrefy. Informacje na ten temat 
można uzyskać od pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy - tel. 732 06 
29 lub 732 06 20.

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Henryk Kajser pozytyw-
nie ocenił wykonanie budżetu za 
2006 rok i wnioskował o przyjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia 
burmistrzowi absolutorium.

Prezentacja
,,Inwestycje 2003-2006’’

W serwisie internetowym Miasta i 
Gminy Ostrzeszów – www.ostrzeszow.
pl - zamieszczona został prezentacja 
wykonana w programie Power Point 
pod nazwą ,,Inwestycje 2003-2006’’. 
Stanowi ona zdjęciowe podsumowa-
nie najważniejszych dokonań inwe-
stycyjnych władz samorządowych 
poprzedniej kadencji. Serdecznie 
zapraszamy do jej obejrzenia! 

Prezentacja zamieszczona jest w 
dziale ,,Aktualności’’ – w artykule ,,In-
westycje 2003 – 2006’’.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego  terenu położonego we wsi Rojów zatwierdzonego uchwałą nr 
XXVII/232/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2005r.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską Ostrzeszów uchwały nr VI/41/2007 z dnia 29 marca 
2007r. o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego  terenu położonego we wsi Rojów w rejonie ulicy Hetmań-
skiej. Zmiana planu obejmuje część działki nr ewidencyjny 996 -  obszar w granicach 
przedstawionych na mapie stanowiącej załącznik grafi czny do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejsco-
wego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
63-500 Ostrzeszów, ul.Zamkowa 31, w terminie do dnia 4 czerwca 2007r. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inż. Stanisław  Wabnic

Spotkanie w sprawie 
podstrefy WSSE

26 kwietnia br. odbyła się VII sesja Ra-
dy Miejskiej V kadencji samorządu. Ob-
radom przewodniczył Edward Skrzypek, 
Przewodniczący RM. Po stwierdzeniu 
prawomocności posiedzenia, ustaleniu 
porządku obrad i przyjęciu protokołu z 
poprzedniej sesji E. Skrzypek poinfor-
mował o działaniach podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym, a burmistrz 
Stanisław Wabnic przedstawił sprawoz-
danie z realizacji zadań w poprzednim 
okresie (zwłaszcza z wykonania uchwał 
RM). Następnie głos oddano radnym, 
którzy złożyli zapytania i interpelacje. 

Zgodnie z kolejnym punktem 
porządku obrad Kierownik M-GOPS, 
Grzegorz Rycerski, przedstawił spra-
wozdanie z działalności tej instytucji za 
ubiegły rok.

Najważniejszym wydarzeniem 
posiedzenia było udzielenie Burmi-
strzowi Miasta i Gminy absolutorium 
za 2006 rok. Rada Miejska uchwałę w 
tej sprawie przyjęła jednogłośnie. 

W dalszej części obrad podjęto 
uchwały w sprawie:

- upoważnienia Burmistrza MiG 
Ostrzeszów do zaciągnięcia długoter-

minowego kredytu bankowego oraz 
zobowiązania wekslowego,

- ustalenia nazw ulic w mieście 
Ostrzeszów (na mocy tej uchwały ulica 
łącząca ul. Kościuszki i Pogodną otrzy-
mała nazwę ul. Hurtowej). 

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


