
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 16.05.2007
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 271

Informacja dla 
mieszkańców 

woj. wielkopolskiego 
o wyłożeniu 

immunoprzynęty 
do zwalczania 

wścieklizny u lisów
- W dniach od 15.05 do 31.05.2007r. 

zostaną zrzucone z samolotów na tere-
nach lasów, pól, pastwisk i nieużytków 
woj. wielkopolskiego przynęty zawiera-
jące szczepionkę przeciw wściekliźnie 
u lisów oraz innych wolnożyjących 
zwierząt mięsożernych;

- Przynęty mają kształt kostek o wy-
miarze 3cm x 3 cm x 1 cm i są w kolorze 
brązowo-zielonym. W środku przynęty 
jest umieszczony plastikowy pojem-
nik zawierający płynną szczepionkę. 
Szczepionka zawarta w przynęcie po 
przyjęciu przez lisa wytwarza u niego 
immunologiczną odporność przeciw 
wściekliźnie;

- Prosimy nie podnosić i nie dotykać 
przynęt ponieważ przynęty, które były 
dotykane przez ludzi są omijane przez 
lisy;

- Szczepionka jest nieszkodliwa 
zarówno dla zwierząt domowych jak i 
zwierząt wolnożyjących;

- Jeżeli nastąpiło przypadkowe 
zetknięcie się człowieka z przynętą, 
szczególnie jeżeli nastąpił kontakt z 
otwartą raną, oczami, jamą ustną lub 
nosem – miejsca ta należy gruntownie 
przemyć wodą z mydłem i zgłosić się do 
lekarza medycyny;

- W przypadku kontaktów zwierząt 
domowych z przynętami należy zgłosić 
to lekarzowi weterynarii;

- Przez 3 tygodnie po wyłożeniu 
przynęt nie wolno wypuszczać psów 
luzem.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie 
się do powyższych zaleceń.

Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Poznaniu

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie

zapraszają
na IX edycję spotkania integracyjnego

„Antyschematy”2007
Ostrzeszów, 17 maja 2007 - strzelnica, ul. Cicha 4

W programie imprezy:
11.00 - uroczyste otwarcie spotkania,
11.30 - gry terenowe, występy artystyczne uczestników spotkania,
14.30 - „zawody strzeleckie”
15.00 - zabawa taneczna
18.00 - zakończenie

,,Antyschematy’’ to kolorowe spotkanie otwarte dla wszystkich: 
niepełnosprawnych, zdrowych, młodzieży, dzieci i dorosłych.

DzIeń BIBlIOtekArzA 
POD nOWyM DACheM

8 maja obchodziliśmy w naszym kraju Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od czte-
rech lat inauguruje on Tydzień Bibliotek. Motywem przewodnim tegorocznego 
święta jest hasło:  „Biblioteka mojego wieku”. Skłania ono do refleksji na temat 
tego, jak duże wyzwania stoją współcześnie przed tymi placówkami, aby mogły 
one sprostać rosnącym oczekiwaniom czytelników i były instytucjami na miarę 
naszych czasów. Rozwój ostrzeszowskiej biblioteki jest postrzegany przez samorząd 
Miasta i Gminy Ostrzeszów jako niezwykle ważne zadanie, o czym świadczy choćby 
realizowany obecnie remont budynku.

Zakończona już została modernizacja sanitariatów na obu piętrach oraz naprawa 
i ocieplenie dachu (założono izolację termiczną z granulatu z wełny mineralnej). Ko-
lejnym etapem do realizacji w tym roku będzie wymiana istniejącej stolarki okiennej 
(41 okien) na okna PCV. Inwestycje te wpłyną nie tylko na poprawę estetyki budynku, 
ale przede wszystkim przyczynią się do dużych oszczędności w zakresie zużycia 
energii cieplnej. Na modernizację budynku biblioteki Rada Miejska przeznaczyła w 
tegorocznym budżecie 150 tys zł.

BIBlIOtekA W InterneCIe
Niedawno pod adresem www.bp.ostrzeszow.pl założona 

została strona internetowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów. Na razie znaleźć tam można informacje związane z 
VII Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Stanisława Czernika 
(m. in. regulamin konkursu, jego historia, galerie zdjęć) jednakże 
strona będzie rozbudowywana o działy związane z bieżącą dzia-
łalnością placówki. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia!

Stowarzyszenie  Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie pt:

„tryb rejestracji oraz kryteria jakie musi spełniać produkt lokalny ”,   
które odbędzie się w dniu 17 maja 2007r. w Ostrzeszowie, 

w restauracji KLIF, ul. Kolejowa 52. 
Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:  (062) 732 06 20 

Szkolenie organizowane w ramach projektu „Realizacja Zintegrowanej Strategii 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Grabow-
skiej przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania” finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” 
Działanie 2.7, „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy (ul. Zamkowa 31)

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),

podano do publicznej wiadomości:
1) wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprze-

targowym, położonych w Ostrzeszowie przy ul. Strumykowej 3:
- lokal mieszkalny przy ul Strumykowej  3/2,
- lokal mieszkalny przy ul. Strumykowej 3/3,
Przedmiotowe lokale są zajęte  przez najemców.

2) wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym położonej w Ostrzeszowie przy ul. Aleje Wojska Polskiego:

-  działka nr: 2155/12 o pow. 0,0317 ha
Informacja - pok.26,  tel. (062) 732 06 22

Burmistrz
/-/ Stanisław Wabnic

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu
W obrębie ulicy Piastowskiej prowadzone są roboty kanalizacyjne, 

co powoduje pewne utrudnienia w ruchu pojazdów. 
Wykonywane obecnie prace obejmują przebudowę rurociągu betonowego 

Ø 600 kanalizacji ogólnospławnej wybudowanego około 1920 roku. Istniejący ruro-
ciąg nie spełnia swoich zadań z racji wyeksploatowania oraz z powodu zwiększenia 
przepływu ścieków wynikającego z rozbudowy miasta. Zastąpiony on będzie ko-
lektorem z rur żelbetonowych Vipro Ø 1000, co pozwoli również na odprowadzanie 
wód opadowych. 

Całość planowanej przebudowy obejmuje odcinek od osiedla Zamkowego do 
ul. Cichej. Z uwagi na finansowanie inwestycji jedynie ze środków Wodociągów 
Ostrzeszowskich Sp. z o. o. prace prowadzone są etapami (w 2006r. wykonany został 
kolektor w ul. Wojska Polskiego). Termin zakończenia obecnego etapu przebudowy 
wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni planowany jest na 19 maja br. 

zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie 
informuje o ogłoszonych przetargach na:

1. Dowożenie uczniów do Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 2 
w Ostrzeszowie.

2. remont kapitalny łazienek na parterze i I piętrze w Szkole Podst. 
nr 2 w Ostrzeszowie. 

3. Dostawę opału do placówek oświatowych na terenie Miasta 
i Gminy Ostrzeszów.

Szczegółowe informacje oraz specyfikacje dostępne są w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (stro-
na: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl, dział ,,Przetargi’’),  
telefonicznie pod nr tel. (062) 732 06 78 lub osobiście w siedzi-
bie zamawiającego –63 – 500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, bud. 
UMiG - III p. pok. 79

    Dyrektor ZOPO
/-/ Marian Grzegorek

UWAGA hODOWCy ByDŁA
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie zgodnie z pismem GIWz. 400/

EBB-7/07 z dnia 15.02.2007r. prosi o poinformowanie hodowców bydła o obowiąz-
ku uzyskania decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od enzootycznej 
białaczki bydła, gruźlicy bydła i brucelozy bydła w przypadku prowadzenia 
sprzedaży bądź zakupu do stada bydła oraz w przypadku odstawy mleka do 
mleczarni.

W/w decyzje można uzyskać na wniosek skierowany do właściwego Powiato-
wego Lekarza Weterynarii. W sytuacji zakupu bydła przez hodowcę należy żądać 
kopii w/w decyzji, które należy pozostawić w dokumentach hodowlanych stada jako 
dowód, że bydło pochodzi ze stada urzędowo wolnego od przedmiotowych chorób. 
Wspomniane decyzje są ważne do czasu stwierdzenia lub podejrzenia jednej z w/w 
wymienionych chorób a także ulegają zawieszeniu w przypadku stwierdzenia, że 
hodowca wprowadza do stada bydło bez wymaganych decyzji oraz jeżeli nie stosuje 
określonych przepisów dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W przypadkach łamania prawa przez właścicieli, którzy wprowadzają do stada 
urzędowo wolnego od wyżej określonych chorób zakaźnych zwierzęta pochodzące 
ze stada o niższym statusie epizootycznym Powiatowy Lekarz Weterynarii zobowią-
zany jest sprawy kierować do organów ścigania o popełnionym czynu zagrożenia 
karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

DOFInAnSOWAnIe reMOntU WIeŻy

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu,
działający przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości 

(ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz)

zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu 

”Działajmy wspólnie dla pożytku publicznego” 

w dniu 25.05.2007 w Ostrzeszowie.

Szkolenie swym zasięgiem obejmować będzie min zagadnienia: 
-możliwości pozyskania środków dla organizacji pozarządowych wynikające z 

przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 
-formułowanie oferty na realizację zadania publicznego 
-formułowanie sprawozdania z wykonania zadania publicznego 
-jak współpracować z wolontariuszem

Więcej informacji dotyczących szkolenia znaleźć można na stronie internetowej 
www.ostrzeszow.pl w dziale ,,Aktualności’’ – artykuł pt. ,,Bezpłatne szkolenie’’.

Ministerstwo kultury i Dzie-
dzictwa narodowego opublikowa-
ło wyniki naborów do programu 
operacyjnego ,,Dziedzictwo 
kulturowe’’ w roku 2007. Miło nam 
poinformować, że na liście wnio-
sków rozpatrzonych pozytywnie 
znalazł się remont elewacji i dachu 
ostrzeszowskiej wieży ciśnień, któ-
ry dofinansowany miałby zostać w 
kwocie 870 187,13 zł.

Wniosek o przyznanie dotacji 
przygotowali pracownicy Wydziału 
Promocji i Rozwoju Gminy. Ogłoszo-
ny już został przetarg na wykonanie 
tego zadania, opracowany w Wydziale 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.  
Całość dokumentacji związanej z 
przetargiem dot. remontu dachu i 
elewacji wieży ciśnień dostępny jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej MiG 
Ostrzeszów (www.ostrzeszow.nowo-
czesnagmina.pl, dział ,,Przetargi’’). 


