
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 31.10.2007
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                      OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów ogłasza 

przetarg nieograniczony ofertowy na sprze-
daż drewna ,,KOPALNIAK’’ w ilości około 100 
m3. Oferty należy składać w zamkniętych koper-
tach w terminie do dnia 12 listopada 2007r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Za-
mkowa 31–Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Dodatkowe informacje – tel. (062) 732 06 21.

Organizator przetargu może odwołać prze-
targ bez podania przyczyny.

                                                 Burmistrz
                                Miasta i Gminy Ostrzeszów
                                    dr inż. Stanisław Wabnic

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
(ul. Zamkowa 31)

 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 położonych
 w Ostrzeszowie przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie bezprzetargowym:
   - lokal mieszkalny na Osiedlu Zamkowym 2C/6
    - lokal mieszkalny na Osiedlu Zamkowym 2B/7

Przedmiotowe lokale są zajęte – zamieszkałe 
przez najemców. Sprzedaż tych lokali następuje 

na rzecz najemców.

 Dodatkowe informacje – UMiG, pok. 26 - tel. 
(062) 732 06 22 

                                                    Burmistrz
                                 Miasta i Gminy Ostrzeszów
                                    dr inż. Stanisław Wabnic

      XII SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
25 października odbyły się obrady XII sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów. Na wstępie 

posiedzenia minutą ciszy uczczona pamięć zmarłej 17 października br. Marii Kwaś-
niewskiej – Maleszewskiej – wybitnej polskiej lekkoatletki, działacza Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, ambasadora ,,Crossów Ostrzeszowskich’’ i Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Ostrzeszów.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru ławników na ka-
dencję w latach 2008 – 2011. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania 
ławnikami do Sądu Okręgowego w Kaliszu wybrani zostali: Rafał Szczepan Bren-
del, Teresa Dolata oraz Urszula Halina Maciejewska. Na ławników Sądu Rejonowego 
w Ostrzeszowie wybranych z kolei zostało 21 osób: Michał Piotr Błoch, Urszula 
Błoch, Beata Teresa Cieplik, Sławomir Cwojdziński, Maria Jolanta Czyżak, Krystyna 
Maria Drzewiecka, Roman Marek Frankowski, Kazimiera Głąbiak, Feliks Guzenda, Ha-
lina Maria Kantecka, Marzena Elżbieta Klimek – Calik, Urszula Barbara Matuszak, Piotr 
Jacek Krowicki, Zygmunt Jan Lizakowski, Zofia Malinowska, Danuta Obalska, Zdzisława 
Marianna Orzechowska, Iwona Teresa Puschmann, Dorota Studzińska, Grażyna Tabaka 
oraz Małgorzata Wardęga.

Podczas XII sesji podjęto również uchwały w następujących sprawach:
a) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
b) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok, ustanowienia inkasen-

tów i ich wynagrodzenia oraz określenia wzorów Deklaracji i Informacji,
c) określenia wysokości rocznej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności 

opłaty od posiadania psów,
d) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów,
f) przyznania nieruchomości gruntowej jako rekompensaty – odszkodowania za 

przejęty na własność Miasta i Gminy Ostrzeszów grunt zajęty pod drogę,
g) wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Ostrzeszów,
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków.

W czasie XII sesji radni dokonali wyboru ławni-
ków sądowych na kadencję 2008 – 2011.

Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

                      OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

STRAŻNIK MIEJSKI
1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończone minimum 21 lat, 
c) korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) wykształcenie co najmniej średnie (preferowane w zakresie mechaniki  pojazdów samochodowych), 
e) nienaganna opinia,
f) sprawność psychiczna i fizyczna,
g) niekaralność sądowa,
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
i) minimum 3 lata zatrudnienia w charakterze kierowcy,
j) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na kierowanie pojazdami samochodowymi.

2.Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii B,
b) dobra znajomość budowy i obsługi pojazdów samochodowych, 
c) umiejętność obsługi komputera,
d) znajomość przepisów prawnych, w tym m.in. prawa karnego, prawa wykroczeń, samorządowego, administra-
cyjnego i prawa ruchu drogowego,
e) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
f) znajomość języka obcego zachodnioeuropejskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
g )znajomość topografii dużych miast na terenie naszego kraju,
h) odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność i zdyscyplinowanie.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogo-
wym,
c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy 
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 d) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych-
 takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przy         
  bycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

    f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez pub
      licznych
   g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowa
        niem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających 
        ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
   h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach
       mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współ   
       działanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
   j) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego
  k) pełnienie obowiązków kierowcy samochodu służbowego, w tym również wykonywanie zadań mających na celu 
      utrzymanie w gotowości i należytym stanie technicznym powierzonego pojazdu.

4.Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy i życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie świadectw pracy, dyplomów i innych dokumentów   potwierdzających wykształcenie oraz  posiadane              

           kwalifikacje umiejętności, 
d) kserokopia prawa jazdy i dokumentu tożsamości,
e) kserokopie stron książeczki wojskowej z informacją o stosunku do służby wojskowej,
f) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika oraz kierowcy  
   pojazdów samochodowych,
g) oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz  o posiadaniu pełnej zdolności do  
     czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta 
i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 (pok. 19) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 
stanowisko strażnika miejskiego” w terminie do dnia 16 listopada 2007r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po 
wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
/www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
(I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem 
dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Usta-
wą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

                                                                                                                                                                               
     Burmistrz

                                                                                                                                                                    Miasta i Gminy Ostrzeszów
                         dr inż. Stanisław Wabnic 

                                            Bezpłatne szkolenia!
Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania przypomina, że w miesiącu październiku
 i listopadzie organizuje bezpłatne szkolenia! Tematyka szkoleń jest następująca:  

 

 Zgłoszenia przyjmują następujące osoby:  
- Ostrzeszów - Anna Mądra (tel. 732 06 20), Krystyna Sikora (tel. 730 17 31),  
- Mikstat - Aleksandra Sito (tel. 731 00 43),  
- Grabów - Magdalena Sznajder - (tel. 730 50 24),  
- Kraszewice - Konrad Kuświk (tel. 731 20 38),  
- Czajków - Paweł Galbierczyk - (tel. 731 10 20),  
- Doruchów - Tomasz Bugaryn (tel. 731 56 77)  

Szkolenie organizowane są 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.

      Uwaga niepełnosprawni rolnicy!
Niepełnosprawni rolnicy i domownicy zyskają prawo do refundacji składek 

płaconych do KRUS. Środki będą pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych współfinansowanego przez przedsiębiorców.

 
        Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 115, poz.791), powierzył Państwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację nowego zadania ustawo-
wego, to jest refundację niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu 
do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia 
społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno – ren-
towe (art. 25a. ust. 5, pkt 2). 

Fundusz, by zapewnić uprawnionym rolnikom sprawną refundację składek 
opłacanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przygotowuje system 
informatyczny, przy pomocy którego będzie przyjmował nadsyłane przez rolników 
wnioski, przetwarzał je i dokonywał wypłat refundowanych kwot na rachunki bankowe 
rolników. 

Dla Funduszu bardzo ważne jest oszacowanie potencjalnej liczby rolników, którzy są 
uprawnieni do refundacji składki opłacanej do KRUS z tytułu wymienionego wyżej arty-
kułu ustawy. Wobec powyższego prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Marian Leszczyński zwrócił się do wójtów i burmistrzów 
z prośbą o powiadomienie niepełnosprawnych rolników lub rolników opłacających 
składki za niepełnosprawnego domownika o możliwości uzyskania ze środków 
PFRON refundacji składek opłacanych do KRUS. Osoby takie mogą odebrać w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31 – Biuro Obsługi Interesanta na parterze) 
specjalną ankietę, którą - po wypełnieniu - należy odesłać do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II nr 13, 00 – 828 Warszawa.

Fundusz Rozwoju i Promocji Woje-
wództwa Wielkopolskiego S.A.

                      Wspieramy                                                                                           
                                     przedsiębiorców 
          w województwie wielkopolskim

    Poręczamy kredyty/ pożyczki dla 
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw

Kontakt: 61-846 Poznań, ul. Strzelecka 
49, tel.(061) 858-10-60, (061) 858-10-61, 
faks(061) 858-10-62, e-mail: fundusz@
fripww.pl

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.fripww.pl

 

          OGŁOSZENIE
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w 

Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, informuje o 
wszczęciu postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego na roboty remontowe w Szkole 
Podstawowej w Olszynie. Zamówienie dotyczy 
wykonania remontu – adaptacji pomieszczeń 
lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne, ubikacje, 
aneks kuchenny i szatnie. Termin składania 
ofert upływa 15 listopada 2007r. Termin wyko-
nania zamówienia to okres od podpisania umowy 
do dnia 25.01.2008r. 

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędną doku-
mentacją do złożenia oferty zamieszczona została 
w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów – www.ostrzeszow.
nowoczesnagmina.pl (dział ,,Przetargi”).

Dodatkowe informacje o przetargu - tel. (062) 
7320679

                                                           Głosuje nas coraz więcej!
Podczas przeprowadzonych 21 października przedterminowych wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP swoje głosy oddało dokładnie 9097 

mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów, spośród 18 325 uprawnionych. Frekwencja osiągnęła wysoki poziom – 49,64%.

Najwyższa była frekwencja w lokalach położonych na terenie miasta, gdzie najczęściej sięgała 55%.  Gorzej było w lokalach na terenach wiejskich, gdzie 
frekwencja była często o kilkanaście punktów procentowych niższa. Szczegółowe dane dotyczące frekwencji w wyborach do Sejmu i Senatu na terenie 
Miasta i Gminy Ostrzeszów przedstawia poniższy wykres.

Oprócz wymienionych wyżej miejsc głosowano także w dwóch obwodach odrębnych. 
W szpitalu (OKW 15) frekwencja wyniosła 48,28%, a DPS w Kochłowach (OKW 16) – 71,15%.

Uzyskana w tegorocznych wyborach frekwencja jest najwyższa na naszym terenie od 
kilku lat. W ostatnich latach wyższa była ona jedynie w czasie referendum dotyczącego 
wejścia Polski do Unii Europejskiej – 59,35%. Najniższą frekwencję odnotowano z kolei 
w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku – jedynie 20,64%. Szczegó-
łowe dane dotyczące frekwencji w latach 2003 – 2007 na terenie naszej gminy obrazuje 
wykres obok.

Wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Ostrzeszów dziękujemy za liczny udział 
w wyborach, stanowiący jedną z ważnych form obecności obywateli w życiu publicznym, 
kształtowania go i brania za nie odpowiedzialności.

Prowadzenie działalności agroturystycznej  
– 7-8 listopada (szkolenie dla zainteresowanych z terenu gmin Doruchów i Grabów)  

 
Procedury wprowadzania produktów żywnościowych na rynek  

- 31 października (dla zainteresowanych z terenu gmin Ostrzeszów i Mikstat),  

Możliwość wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej  
Terminy:  

- 12 listopada(dla zainteresowanych z terenu gmin Czajków i Kraszewice),  
- 13 listopada(dla zainteresowanych z terenu gmin Doruchów i Grabów),  
- 14 listopada (dla zainteresowanych z terenu gmin Ostrzeszów i Mikstat)  

 
Zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej dla mieszkańców terenów wiejskich  

Terminy:  
- 9 listopada (dla zainteresowanych z terenu gmin Ostrzeszów i Mikstat),  

- 16 listopada (dla zainteresowanych z terenu gminy Grabów i Doruchów)  


