
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 11.07.2007

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.),

podano do publicznej 
wiadomości:

wykazy lokali mieszkalnych 
przeznaczonych 

do sprzedaży  w trybie 
bezprzetargowym:

1.położonego w Ostrzeszowie 
na Osiedlu Zamkowym 3A /9

2.położonego w Ostrzeszowie 
przy ul. Aleje Wolności 3B/11

Przedmiotowe lokale są zajęte 
przez najemców.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic
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Redagowane na zlecenie
Burmistrza Miasta i Gminy

Ostrzeszów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

tel. 732-06-08
org@ostrzeszow.pl

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 275

Jeśli:
- chcesz rozpocząć działalność 

gospodarczą, potrzebujesz infor-
macji, środków finansowych na jej 
rozpoczęcie albo masz  problemy z jej  
rejestracją,

- szukasz oferty pracy w kraju lub 
za granicą,

- nie masz dostępu do internetu,
- szukasz wolnego  pomieszczenia 

do prowadzenia działalności gospo-
darczej,

- chcesz  przeprowadzić szkolenie 
potrzebne w Twojej  firmie,

- poszukujesz transportu osobo-
wego

zajrzyj na naszą stronę
www.socp.clik.pl

lub do siedziby Stowarzyszenia 
Ostrzeszowskie Centrum Przedsię-
biorczości

(63-500 Ostrzeszów, 
ul. Przemysłowa 27) 

- pokój nr 13 (tel. (062) 730-17-31)

FOTORelACJA Z WiZYTY PReMieRA 
NA STRONie iNTeRNeTOWeJ UMiG

Pobyt szefa rządu norweskiego Jensa Stoltenberga w naszym mieście był niewątpli-
wie wydarzeniem historycznym i stanowił znakomite podsumowanie dotychczasowych 
kontaktów ostrzeszowsko - norweskich. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej wizy-
ty zamieszczonej na stronie internetowej www.ostrzeszow.pl (dział ,,Aktualności’’).

Premier Norwegii był bardzo zadowolony z pobytu w Ostrzeszowie. Na zdjęciu 
Jens Stoltenberg w towarzystwie burmistrza Stanisława Wabnica.

ReNTY STRUKTURAlNe
25 czerwca 2007r. rozpoczął się nabór wniosków od rolników, którzy chcą 

przejść na rentę strukturalną i przekazać swoje gospodarstwo następcy albo 
na powiększenie innych gospodarstw.

Szczegółowe warunki uzyskania rent strukturalnych zostały określone w Roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:
1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego 

prawa do emerytury lub renty;
2) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym 

przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę 
strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 
określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników zwanemu dalej 
„ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”, przez co najmniej 5 lat;

3) przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:
- 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, 

podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
- 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;
4) został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), sta-

nowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;
6) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na formularzu udostępnionym 
przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR (w Ostrzeszowie – ul. 

Kościuszki 25, tel./fax 730 02 35),
- pod bezpłatnym numerem infolinii: 0-800-38-00-84,
- na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
- wysyłając e-mail na adres: info@doplaty.gov.pl

UWAGA PRODUCeNCi MleKA 

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNAWANIE 
INDYWIDUALNYCH ILOŚCI REFERENCYJNYCH 

Z KRAJOWEJ REZERWY KRAJOWEJ ILOŚCI REFERENCYJNEJ 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 
z dn. 30.06.2007 r. weszła w życie ustawa z dn. 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o 
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 115 poz. 794), na mocy której wprowadzono zmianę zasad rozdysponowania 

krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej.

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Ilości Referencyjnej (IIR) z krajowej rezerwy 
składa się od 1 kwietnia do 31 lipca danego roku kwotowego do właściwego 
miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu ARR. 

W bieżącym roku kwotowym 2007/2008 wnioski należy składać 
od 1 do 31 lipca 2007 r.

Od roku kwotowego 2007/2008 warunkiem przyznania indywidualnej ilości 
referencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest przekroczenie 
iiR w poprzednim roku kwotowym.

O przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy mogą ubie-
gać się dostawcy, którzy w poprzednim roku kwotowym przekroczyli IIR o ilość nie 
mniejszą niż 500 kg, przy czym przekroczenie to nie było większe niż 30% iiR 
stanowiącej własność producenta w dn. 31 marca.

Formularz wniosku o przyznanie IIR z krajowej rezerwy dostępny jest:
- w Oddziałach Terenowych ARR ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań
- w Centrali ARR w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
- na stronie internetowej www.arr.gov.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Oddziałach Terenowych ARR 
ul. Marcelińska 90; 60-324 Poznań

061-852-14-33
061-854-04-00

oraz w Telefonicznym Punkcie informacyjnym ARR (0 22) 661 72 72

TARG ROlNY RÓWNieŻ
W SOBOTY

Przypominamy wszystkim zainteresowany, że w związku z Zarządzeniem 
Burmistrza MiG Ostrzeszów Nr 27/2007 z dnia 23 maja 2007

,,targ rolny’’ odbywa się na targowisku przy ul. Łąkowej w soboty
od godz. 600  do godz. 1200.

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

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.

Wsparcie doradcze w ramach projektu
Ostrzeszowskiej lokalnej Grupy Działania

Zarząd stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania informuje, że 
od dnia 10 lipca 2007 r. od wtorku do piątku, w godzinach 15.30 – 17.30 w siedzibie 
stowarzyszenia przy ul. Przemysłowej 27 (Inkubator Przedsiębiorczości, I piętro, pok. 
nr 22) świadczone będą bezpłatne usługi doradcze w ramach projektu pt:

„Realizacja Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz Ostrze-
szowskich i Kotliny Grabowskiej przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania”  
finansowanego ze środków Pilotażowego Programu LEADER +, Schemat II.

Z usług doradztwa korzystać mogą wszyscy mieszkańcy obszaru, na którym 
realizowany jest projekt tj. gmin Ostrzeszów, Mikstat, Grabów nad Prosną, Czajków, 
Kraszewice i Doruchów. Usługi doradcze świadczone będą w zakresie zasad przy-
gotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami Zintegro-
wanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Obszaru Wzgórza Ostrzeszowskie 
i Kotlina Grabowska.

Doradztwo obejmować będzie m.in.
- zasady ubiegania się o środki z funduszy UE
- przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o pomoc z funduszy UE 
- zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- przepisy dotyczące rejestracji produktów lokalnych
- zasady planowania rozwoju lokalnego
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 667 777 022

Nowe tabliczki z nazwami ulic
W Ostrzeszowie wymieniane są tabliczki z nazwami ulic. W bieżącym ro-

ku zamontowanych zostanie w sumie 154 tabliczek – pozostałe wymienione 
zostaną w kolejnych latach.

Na nowych tabliczkach umieszczono herb Ostrzeszowa, a także informację 
czy dana ulica stanowi drogę powiatową, wojewódzką lub krajową. W przypadku 
gdy nie ma wskazania właściciela danej drogi oznacza to, że jest to droga gminna. 
W celu poprawy widoczności w porze nocnej powierzchnie tablic pokryte są folią 
odblaskową.

Zastosowanie jednolitego systemu czytelnych tabliczek nie tylko przyczynia 
się do poprawy estetyki miasta, ale przede wszystkim powinno ułatwić poruszanie 
się po Ostrzeszowie. 

Sztafeta przez Ostrzeszów
19 lipca przez Ostrzeszów przebiegną uczestnicy międzynarodowej szta-

fety ,,World Harmony Run”.

,,World Harmony Run’’ to bieg sztafetowy przez 80 
krajów świata, który w swoich założeniach ma na celu ,,upo-
wszechnianie kultury fizycznej, promowanie poprzez sport 
uniwersalnych wartości humanistycznych: przyjaźni, har-
monii, tolerancji między jednostkami i między narodami’’. W 
Polsce bieg odbędzie się w dniach 17-24 lipca na trasie Cha-
łupki – Ostrzeszów – Zgierz – Łódź – Warszawa – Ostrołęka 
– Mikołajki – Olecko – Budzisko (dł. 900 km). Szczegółowych 
informacji udziela koordynator biegu na terenie Polski – Pan 
Jarosław Werner (tel. 0 501 240 713). Oficjalna strona interne-
towa biegu: www.worldharmonyrun.org


