
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 30.05.2007
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 272

BEZPŁATNE BADANIA 
PROFILAKTYCZNE 

RAKA SZYJKI MACICY
Termin: 15 i 18 czerwca 2007r. 

w godz. 1000 – 1300

Miejsce: Przychodnia specjalistyczna 
– Ostrzeszów, Pl. Borek 18 

Programem badań objęte są kobiety 
pomiędzy 25 i 59 rokiem życia, które 
przez okres ostatnich trzech lat nie mia-
ły wykonanego bezpłatnego badania 
cytologicznego w ramach kontraktu z 
NFZ-em . 

Zapisy - do dnia 8 czerwca 2007r. 
- prowadzi:

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszo-
wie, Wydział Spraw Obywatelskich 
i Obronności - pok. 16 (I piętro), 
tel. (062) 732 06 23 (w godz. 800 – 1500)  

Podać należy dane pacjentki tj. imię, 
nazwisko i pesel. 

UWAGA!  
Liczba miejsc ograniczona!

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszo-
wie (ul. Zamkowa 31) oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
(www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl)

podano do publicznej
wiadomości

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.)

wykaz lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym 
położonych w Ostrzeszowie:

- lokal mieszkalny przy Grunwaldz-
kiej 1B/4,
- lokal mieszkalny na Osiedlu Zamko-
wym 5A/3.

Przedmiotowe lokale są zajęte przez 
najemców.

Burmistrz MiG Ostrzeszów
/-/ Stanisław Wabnic

Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania uruchomiła cykl szkoleń w ramach 
projektu „Realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie 
Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Grabowskiej 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.

17 maja odbyło się pierwsze ze szkoleń pod tytułem ,,Tryb rejestracji i kryteria 
jakie musi spełniać produkt lokalny i tradycyjnie’’. Wiedzą  o najwyższej jakości 
dzielili się z nami Maksencja Bestry  (specjalista do spraw rejestracji wniosków), dr 
Grzegorz Rusak (Prezes Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego i Regionalnego) oraz 
Witold Wróbel (Prezes Stowarzyszenia „Agrounia”).

Uczestnikami szkolenia byli mieszkańcy obszaru obejmującego działanie OLGD. 
Głównymi tematami jakie przewijały się w dyskusji były zagadnienia dotyczące moż-
liwości rejestracji produktów, ich produkcji i sprzedaży. W szkoleniu uczestniczyli 
również hodowcy gęsi, którzy zapoznali się z możliwościami produkcji półgęski 
wędzonej.

Prezes Stowarzyszenia OLGD
Iwona Wiorek

Zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie: przeprowadzenia na terenie 
miasta i gminy Ostrzeszów obowiązkowej akcji 

deratyzacji (odszczurzania)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), w związku z 
§ 28 i 29 uchwały Nr XXXVII302/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ostrzeszów (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. Nr 127 poz.3127)  zarządzam:

§ 1
Przeprowadzenie na całym terenie miasta i gminy Ostrzeszów obowiązkowej 

deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 01.06.2007 - 30.06.2007r.

§ 2
Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 

budynkach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazy-
nach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artyku-
łów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych itp. 
stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

§ 3
Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wy-

mienionych w § 2 niniejszego zarządzenia zobowiązani są zaopatrzyć się w trutkę 
przeciw gryzoniom na koszt własny.

§ 4
Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:
1. W dniu 1.06.2007r. należy trutkę włożyć w miejscach pojawienia się gryzoni, 

a w szczególności na śmietnikach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
zgodnie z instrukcją na opakowaniu trutki.

2. Od dnia 1.06.2007r. do 30.06.2007r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzu-
pełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.

3. Padłe gryzonie oraz resztki trutki usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać 
w terminie do 2 dni po zakończeniu akcji.

4. Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurza-
nia winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami 
zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o 
niebezpieczeństwie zatrucia.

Zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu. W 
miejscach wyłożenia trucizny wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!

W przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu 
pomocy lekarskiej.

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządko-
wanie terenu, terminowe wyłożenie trutki oraz późniejsze zebranie i zniszczenie 
padłych gryzoni oraz pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w 
porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje podane do wiado-

mości przez rozplakatowanie.

Burmistrz MiG Ostrzeszów
/-/ Stanisław Wabnic

Wymień dowód do końca roku
Wydział Spraw Obywatelskich i Obronności Urzędu Miasta i Gminy w Ostrze-

szowie przypomina, że do końca bieżącego roku tracą ważność stare (książeczko-
we) dowody osobiste.  Ponawiamy apel o nie odkładanie wymiany dowodu końca 
roku, aby uniknąć kolejek i dłuższego czasu oczekiwania na dokument.

Druki wniosków o wymianę dowodu 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 ,,Aktual-
ności’’). Na wydanie dowodu osobistego oczekuje się obecnie ok. 30 dni. Należy 
pamiętać, że zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie nowego dokumentu odby-
wa się wyłącznie osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografie (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, w 

pozycji lewego półprofilu, 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 osobisty po raz 

pierwszy i miejsce urodzenia jest inne niż w Ostrzeszowie),
- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty był poza Ostrzeszowem),
- dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu).

Warto się pospieszyć - na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów wymiany ksią-
żeczkowego dowody osobistego na plastikowy dokument wciąż nie dokonało 
około 4 tys  mieszkańców! 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronności 
Mieczysław Mądry

Dodatkowy dzień handlowy
na ostrzeszowskim targowisku

W związku ze zmniejszeniem powierzchni handlowej na targowisku przy ul. 
Sportowej przenosi się w sprzedaż artykułów rolnych (zbóż, ziemniaków, pasz itp.) 
oraz zwierząt z czwartku na sobotę na targowisku przy ul. Łąkowej. 

W sobotę na targowisku przy ul. Łąkowej będzie można prowadzić także 
sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych. Jeżeli sobota będzie dniem 
świątecznym to targowisko będzie czynne w dzień poprzedzający.

W tym dniu na targowisku przy ul. Łąkowej „targ rolny” będzie się odbywał od 
godz. 600  do godz. 1200.

Zmiana ta została wprowadzona Zarządzeniem nr 27/2007 Burmistrza Miasta i 
Gminy Ostrzeszów z dnia 23 maja 2007r. Po raz pierwszy handel w sobotę odbędzie 
się w dniu 16 czerwca 2007 roku.

Jednocześnie informujemy osoby posiadające stoiska na targowisku oraz klien-
tów o zmianach w organizacji ruchu drogowego i koniecznym ograniczeniu miejsc 
parkingowych w okolicy targowiska przy ul. Łąkowej od lipca do września 2007r. W 
tym okresie planowana jest budowa ulicy Bocznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inż. Stanisław Wabnic

Pierwsze szkolenie w ramach 
Pilotażowego Programu Leader+


