
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 27.06.2007
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Re da go wa ne na zle ce nie
Burmistrza Mia sta i Gminy
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tel. 732-06-08
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 274

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrzeszowie przypomi-
na o zbliżającym się  nowym okresie za-
siłkowym w świadczeniach rodzinnych, 
który będzie obowiązywał od dnia 
01.09.2007 do 31.08.2008. Podstawą 
przyznania świadczeń będą dochody 
uzyskane przez członków rodziny
w 2006 roku. Jeżeli po roku, który stano-
wi podstawę do przyznania świadczeń 
(2006r.) nastąpiło uzyskanie dochodu, 
świadczeniobiorca jest zobowiązany 
do przedłożenia zaświadczenia / 
oświadczenia o uzyskanym dochodzie. 
Wydawanie i przyjmowanie dokumen-
tów na nowy okres zasiłkowy - zgodnie 
z zapisem ustawowym - rozpoczynamy 
od miesiąca lipca br.

Jednocześnie informujemy, że 
od dnia 10 lipca 2007r. obsługa in-
teresantów w sprawie świadczeń ro-
dzinnych odbywać się będzie według 
niżej podanego harmonogramu: 
poniedziałki 1100 - 1600, wtorki i środy 
1100 - 1500, czwartki i piątki 700 - 1100.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w 
UMiG Ostrzeszów (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.),

wywieszone zostały:

1. wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargowym 

– położonej w Ostrzeszowie przy 
ul. Armii Krajowej, 

oznaczonej jako działka nr: 
2233/7 o pow.  107m2,

przeznaczonej w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
pod usługi komercyjne,

2. wykaz nieruchomości zabudo-
wanej budynkiem mieszkalnym w za-
budowie bliźniaczej przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

– położonej we wsi Kotowskie 15 
i 15a, gmina Ostrzeszów. 

W budynku mieszczą się 2 lokale 
mieszkalne zamieszkałe przez najemców.

Dodatkowe informacje: UMiG, pok. 
26 (tel. 732 06 22)

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

I etap projektu w ramach programu Leader+  dobiega końca

Kończy się pierwszy etap projektu pt. „Realizacja Zintegrowanej Strategii Roz-
woju Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Grabowskiej 
przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania” fi nansowanego 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.

W czasie trwania pierwszego etapu projektu zorganizowano na obszarze sześciu 
gmin będących członkami Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania szereg szkoleń 
dotyczących m. in. trybu rejestracji i kryteriów jakie musi spełniać produkt lokalny, 
zasad prowadzenia działalności agroturystycznej, aktywizacji kobiet a także opra-
cowania planów rozwoju miejscowości. Szkolenia te cieszyły się dużym zaintereso-
waniem uczestników m.in. dzięki zaproszonym ekspertom, którzy prowadzili zajęcia
w sposób ciekawy i profesjonalny. W najbliższym czasie uruchomione zostaną stro-
ny internetowe promujące dorobek kulturowy, walory i zasoby naturalne obszarów 
wiejskich oraz promujące produkty lokalne. Wkrótce wydana zostanie również 
mapa obszaru Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Grabowskiej przedstawiająca jego 
najważniejsze walory historyczne, kulturowe, rekreacyjne i turystyczne. Efektem
I etapu projektu będzie ponadto opracowanie ekspertyz i analiz dotyczących moż-
liwości objęcia obszaru działania OLGD szerokopasmową siecią internetową oraz 
wykorzystania odnawialnych i przyjaznych środowisku źródeł energii tj. wiatru, 
biopaliw i energii słonecznej.

W lipcu rozpocznie się realizacja drugiego etapu projektu, w którym zorgani-
zowane będą m.in. imprezy kulturalne osadzone w lokalnej tradycji oraz wydany 
zostanie folder promujący produkty lokalne.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kąpielowej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXXIXI/330/2006 z dnia 19 października 
2006r. zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kąpielowej”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od  5 lipca 2007r. do 27 lipca 2007r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

pok. nr 88 (III piętro) w godz. od 900  do 1400 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 25 lipca 2007r. (środa) o godz. 12  w sali  nr 17  Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia  przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  13 sierpnia 2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inż. Stanisław Wabnic

Przedszkole w Rogaszycach ma 30 lat
16 czerwca obchodzono jubileusz 30-lecia powstania przedszkola w Roga-

szycach. Oprócz obecnych przedszkolaków i ich rodziców w uroczystości liczny 
udział wzięli również wychowankowie z dawniejszych lat oraz przedstawiciele 
samorządu miejsko-gminnego i powiatowego.

W ciągu tych trzech dziesięcioleci placówka działała  jako  przedszkole  jedno  
lub  dwu  oddziałowe,  w  zależności  od  liczby  zgłoszonych  dzieci. Przez  pierwsze  
lata  dyrektorem  przedszkola  była p.  Lucyna  Gołdyn.  Po   przejściu  na  emeryturę  
funkcję  dyrektora  powierzono  p.  Mariannie  Ziomkowskiej,   w  chwili  obecnej  
dyrektorem  jest p. Grażyna  Duszczyk.  

W okolicznościowym wystąpieniu dyrektor Grażyna Duszczyk podkreśliła  jak  
ważna  i  wyjątkowa  dla  społeczności  przedszkolnej  jest  ta  uroczystość,  bowiem  
minione  lata  skłaniają  do  wspomnień  i  refl eksji  nad  tym   co  było. W  historię  
przedszkola  oprócz  przedstawicieli  władz  wpisani są  pracownicy  niegdyś  i  obec-
nie  pracujący,  wpisane  są  przede  wszystkim  dzieci  Rogaszyc,  Turza,  Kochłów  
oraz  ich  rodzice,  którzy  cały  czas  pomagają  i  wspierają   różne  inicjatywy. 

Franciszek Kobusiński odznaczony medalem
,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów’’

14 czerwca odbyła się IX sesja Rady Miejskiej. W pierwszej, uroczystej 
części posiedzenia uhonorowano Pana Franciszka Kobusińskiego medalem 
,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów’’. 

Medal został przyznany Panu Franciszkowi Kobusińskiemu na mocy Uchwały Nr 
VIII/56/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007 roku. Wydarzeniu temu po-
święcono sporo miejsca w poprzednim numerze ,,Czasu’’, jednakże warto przytoczyć treść 
uzasadnienia do uchwały, którego lektura stanowić może przypomnienie najważniejszych 
dokonań tej wielce zasłużonej dla naszej społeczności osoby: 

Pan Franciszek Kobusiński jest mieszkańcem naszego miasta, którego ogrom zasług w wielu 
dziedzinach, umiłowanie Ziemi Ostrzeszowskiej, a także zaangażowanie w sprawy społeczności 
lokalnej budzą uznanie i szacunek. 

Urodził się w 1913r. w Góreczkach (powiat krotoszyński). Był uczestnikiem wojny obronnej 
Polski w 1939r., podczas której dostał się do hitlerowskiej niewoli. Jako jeniec niemieckich ofl a-
gów uczestniczył w tajnym nauczaniu oraz obozowym życiu kulturalnym. Od 1948r. zamieszkał
w naszym mieście. W latach 1950 - 1973 pełnił funkcję dyrektora szkoły, noszącej obecnie nazwę 
Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie. W tym czasie doprowadził do rozwoju tej największej w naszym 
mieście placówki oświatowej. Można śmiało powiedzieć, że był prekursorem szkolnictwa zawo-
dowego w powojennym Ostrzeszowie. Wprowadzał nowe kierunki kształcenia w tym zakresie, 
szczególnie w branży budowlanej i drzewnej. Ważną w tym rolę pełniła działalność utworzonych 
przez niego warsztatów szkolnych, w których realizowano praktyczną naukę zawodu. Przez wiele 
lat był Kierownikiem Ośrodka Doskonalenia Zawodowego i organizatorem kursów kwalifi kacyj-
nych dla młodzieży rzemieślniczej oraz przewodniczącym Zespołu Dyrektorów Zasadniczych 
Szkół Zawodowych przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu. 

Oprócz zawodowej pasji Pan Franciszek Kobusiński wyróżnia się aktywnością społeczną
i oddaniem sprawom innych ludzi. W latach 1955 – 1975 przewodniczył Społecznej Radzie Kultury 
przy Powiatowym Domu Kultury w Ostrzeszowie. Pełnił zaszczytną funkcję Przewodniczącego 
Komitetu Wystawy z okazji obchodów 700 – lecia naszego miasta. Przez kilka lat przewodni-
czył Społecznej Radzie PSS „Społem”, opracowując jej monografi ę na Jubileusz 50 – lecia. Był 
aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i inicjatorem powstania 
Społecznego Komitetu Budowy i Rozbudowy Obiektów Kulturalnych – jako jego przewodniczą-
cy, a później zastępca przewodniczącego. Aktywna praca tego zespołu zaowocowała budową 
Biblioteki, Domu Kultury, remontem „Baszty Kazimierzowskiej” i budynku Ratusza. Udzielał się
w nauczycielskim chórze „Dzwon”. To tylko nieliczne przykłady dorobku i osiągnięć Pana Fran-
ciszka Kobusińskiego. 

Jego działalność została doceniona wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, a wśród nich 
– budzącymi najwyższe uznanie Orderami Odrodzenia Polski: Krzyżem Kawalerskim (nadanym 
w 1971 roku) i Krzyżem Ofi cerskim (nadanym w 1999 roku). Mimo sędziwego wieku i choroby 
wciąż udziela się społecznie, dzieląc się swymi wspomnieniami m.in. na łamach prasy, czy też
w opracowywanej obecnie „Historii szkolnictwa zawodowego na Ziemi Ostrzeszowskiej”. 

Wyróżnienie Pana Franciszka Kobusińskiego medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Ostrzeszów” jest wyrazem wdzięczności za Jego wspaniałą działalność, przynoszącą chlubę 
naszemu miastu, która wpisała się na trwałe w dzieje Ostrzeszowskiej Ziemi. Ten pracowity, pełen 
ciepła i serdeczności człowiek w pełni zasłużył na to zaszczytne wyróżnienie w dowód uznania 
za swe zaangażowanie dla „Małej Ojczyzny”, szczególnie w dziedzinie oświaty oraz kultury. 
Działalność ta jest bezcennym darem dla obecnych i przyszłych pokoleń, stanowiąc przykład 
godny do naśladowania. 

Wniosek w sprawie uhonorowania Pana Franciszka Kobusińskiego medalem „Za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Ostrzeszów” złożono z inicjatywy obywateli naszego miasta i gminy - podpisało 
się pod nim 150 uprawnionych osób. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Pan Franciszek Kobusiński jest trzecią jak do tej pory osobą uhonorowaną medalem ,,Za 

Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów’’. W ubiegłym roku wyróżnienie to otrzymali Eyvind 
Grundt i Władysław Graf.

W trakcie drugiej – roboczej – części IX sesji radni podjęli
uchwały w następujących sprawach:

a) w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Ostrzeszów w 2007 roku,
b) w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie,
 c) w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników gminnych placówek oświatowych i Zakładu 
Obsługi Placówek Oświatowych,

d) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników gminnych placówek 
oświatowych i Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/45/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 kwietnia 
2007r. w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Ostrzeszów do zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu bankowego oraz zobowiązania wekslowego,

f) w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników (w jego skład wybrani zostali radni: 
Mariola Kozłowska, Krystyna Sikora i Henryk Mackanić).

Obecni wychowankowie
przedszkola podczas uroczystości.

Franciszek Kobusiński (w środku)
w towarzystwie zastępcy burmistrza Ma-
riusza Witka (z lewej) oraz prezesa TPZO 
Bolesława Grobelnego (z prawej).

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ostrzeszowie
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Marydole

serdecznie zapraszają

na MIEJSKO-GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
w dniu 1 lipca 2007r. o godz. 1500

na terenie remizy OSP w Marydole.

W zawodach rywalizować będą młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt
i chłopców, drużyny wszystkich jednostek OSP oraz drużyny oldboy’ów.

W trakcie imprezy odbędzie się również pokaz historycznego sprzętu pożarniczego,
a po zakończeniu rywalizacji zabawa taneczna dla wszystkich.


