
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 13.09.2006

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
Z KASY M-GOPS DO KOŃCA 2006 ROKU

I dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery A do D
II dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery E do K
III dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery L do P
IV dzień wypłaty- nazwiska rozpoczynające się od litery R do Z

Wypłaty odbywać się będą w dniach:
• we wrześniu:  26,  27,  28,  29

• w październiku:  24,  25,  26,  27
• w listopadzie:  27,  28,  29,  30

• w grudniu: 18,  19,  20,  21

W dniach wypłat KASA Ośrodka będzie czynna od godz. 11.00 do 14.00.
Danego dnia wypłaty będą realizowane tylko dla osób wg przedstawionego 

harmonogramu.
W terminach przypadających 25 danego miesiąca (X) uprzywilejowane przy 

wypłatach będą osoby pobierające zasiłek stały z tutejszego Ośrodka.  
Informujemy świadczeniobiorców, którzy nie mogą się stawić w wyznaczonych 

powyżej terminach, że kasa będzie czynna w pierwszy poniedziałek po wyznaczo-
nych terminach wypłat od godz. 11.00 do 16.00.

Pierwszego dnia wypłaty świadczeń rodzinnych z kasy zostanie wydana dyspo-
zycja przelewu środków na konta świadczeniobiorców (z konta M-GOPS – BZ WBK 
o/Ostrzeszów).

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie wypłat spowodowa-
nych opóźnieniem przekazywanych środków przez Urząd Wojewódzki.

Wypłata zaliczek alimentacyjnych będzie realizowana wg harmonogramu wy-
płat świadczeń rodzinnych.

KIEROWNIK MGOPS
// GRZEGORZ RYCERSKI

NAGRODA GOSPODARCZA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO 2006
W celu promowania najlepszych fi rm z naszej gminy zapraszam do udziału w V 

edycji bezpłatnego konkursu o Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego 2006 w następujących kategoriach:

1. Przedsiębiorstwo w Wielkopolsce - zatrudniające powyżej 249 osób,  
zał. nr 1, strona 5 regulaminu 
2. Średnie Przedsiębiorstwo w Wielkopolsce - zatrudniające od 50 do 249 osób,
zał. nr 2,  strona 6 regulaminu
3. Małe Przedsiębiorstwo w Wielkopolsce - zatrudniające nie więcej niż 49 osób, 
zał. nr 3, strona 7 regulaminu
4. Eksporter - Przedsiębiorstwo, które eksportuje minimum 40% wyrobów , 
zał. nr 4, strona 7 regulaminu
5. Inwestycja w Wielkopolsce - inwestycja kapitałowa lub produkcyjna, 
zał. nr 5, strona 8 regulaminu
6. Instytucja Finansowa - minimum 50% przychodów fi rmy pochodzi 
z działalności fi nansowej, zał. nr 6, strona 10 regulaminu
7. Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii - opatentowane  
i wdrożone opracowanie technologii produkcji lub  wyrobu, 
zał. nr 7, strona 11 regulaminu.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Mar-
szałkowskiego: www.umww.pl - zakładki: Urząd, Nagrody i odznaczenia, Nagroda 
Gospodarcza, Regulamin Nagrody. 

Informacje na temat konkursu można też uzyskać telefonicznie; (061) 647 53 34 
lub 0607 839 761. Wnioski pobrane z regulaminu po wypełnieniu wraz z rekomen-
dacją Samorządu, należy przesłać do Sekretariatu Nagrody w formie elektronicz-
nej /zapis na dyskietce lub płycie CD/ i drukowanej wraz z załącznikami na adres; 
Ryszard Pęczak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 
17, 61-823 Poznań, w terminie do 20 września 2006 roku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

// STANISŁAW WABNIC

W roku 2003 wydatki inwestycyjne 
pochłonęły 5,7 mln zł co stanowiło 
19,3% ogółu wydatków z gminnego bu-
dżetu. Oprócz inwestycji przedstawio-
nych na fotografi ach wymienić można 
m. in.: montaż oświetlenia wzdłuż drogi 
krajowej nr 11 w kierunku Ostrowa, 
remont w kwaterze Powstańców Wlkp. 
na cmentarzu, budowę parkingu koło 
cmentarza wraz z montażem stylowych 
lamp,  urządzenie nowych placów 
zabaw, remont w budynku UMiG. 
Zakończono także fi nansowanie hali 
sportowej przy Gimnazjum Nr 2. Około 
340 tys. zł przeznaczono na kolejny etap 
wodociągowania gminy.

PODSUMOWANIE INWESTYCJI 2003 – 2006
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Burmistrza Mia sta i Gminy

Ostrze szów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów
Włodzimierz Piekarczyk

Wojciech Bąk

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

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 261

Część I

ROK 2003

Samorząd miasta i gminy w czasie mijającej kadencji starał 
się co roku oddawać do użytku kilka ulic na  terenie Ostrze-
szowa. W 2003 roku wybudowano ulice 1 Maja (na zdjęciu 

powyżej), Duboisa (na zdjęciu poniżej) oraz Gajową 

Zakończona budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
ulicy Wieluńskiej ułatwiła mieszkającym w tej części 

miasta dotarcie do centrum. 

Kadencja władz samorządowych wybranych w 2002 roku powoli dobiega końca. Jest to dobry moment na podsumo-
wanie najważniejszych dokonań burmistrza i rady miejskiej w ciągu minionych czterech lat. 

Najbardziej ,,namacalnym’’ przejawem działalności samorządu terytorialnego są nowo powstające inwestycje. Reali-
zując poszczególne zadania nie sposób oczywiście zaspokoić wszystkich oczekiwań Mieszkańców, jednakże każdy nowy 
metr drogi,  chodnika, montaż oświetlenia czy choćby ławki w parku przyczynia się do poprawy wizerunku otoczenia oraz 
podnosi standard życia. 

W kolejnych 4 numerach ,,Informacji Samorządowych’’ będziemy przypominali najważniejsze inwestycje zrealizowane 
w okresie IV kadencji samorządu. Ocena słuszności podejmowanych w tym okresie decyzji dotyczących wydatkowania pu-
blicznych pieniędzy należeć będzie do Wyborców.

Lampy wymienione przy popular-
nym ,,deptaku’’ wzdłuż drogi kra-

jowej nr 1 ułatwiają poruszanie się 
pieszym i rowerzystom. Dają one 
dużo światła, zużywając o wiele 

mniej energii niż poprzednio.

W 2003r. młodzi mieszkań-
cy Szklarki Przygodzickiej 
i okolic rozpoczęli naukę 
w najnowocześniejszej 

na naszym terenie szkole 
podstawowej. 

Malownicza droga gminna 
połączyła 

Zajączki z Siedlikowem. 

ZDANIEM MIESZKAŃCA
Była to inwestycja konieczna, która nieporównywalnie 
podniosła możliwości kształcenia dzieci z okolicznych 

miejscowości – uważa Pani Dorota Studzińska ze Szklarki 
Myślniewskiej, która w momencie otwarcia obiektu peł-
niła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców. – Jesteśmy 
dumni i zadowoleni, że powstała tu szkoła dostosowana 
do współczesnych wymagań. Jestem przekonana, że ta 

inwestycja wpłynie na rozwój terenów wiejskich w tej 
części gminy, stwarzając młodym ludziom znakomite 

warunki kształcenia. 

ZDANIEM MIESZKAŃCA:
Ta droga w dużym stopniu ułatwiła życie mieszkańcom 
tych dwóch miejscowości – twierdzi Pani Krystyna Ka-

laburska zamieszkała w Hubach koło Zajączek. – Dzieci 
mają łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd do szkoły w 

Siedlikowie,  a my możemy szybciej dotrzeć do centrum 
Siedlikowa czy do Ostrzeszowa. Droga jest dobrej jakości, 

jeździ się nią bardzo przyjemnie. Wierzymy, że wkrótce 
uda się również wybudować odcinek łączący naszą 

osadę z tą drogą – dodaje.

UWAGA!
MGOPS Ostrzeszów informuje, że w miesiącu wrześniu 2006 zostaną 

wypłacone świadczenia rodzinne  dla osób, które złożyły wnioski w mie-
siącu lipcu i sierpniu 2006 z wyjątkiem osób posiadających gospodarstwo 
rolne, dla których zawieszono postępowanie z uwagi na nieznany wskaź-
nik z 1 ha przeliczeniowego.


