
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 20.09.2006

PODSUMOWANIE INWESTYCJI 2003 – 2006
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Re da go wa ne na zle ce nie
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 262

W roku 2004 wydatki inwestycyjne pochłonęły nieco ponad 6 mln zł co stanowiło 18,6% ogółu wydatków z gminnego 
budżetu. Duży nacisk położono na rozbudowę infrastruktury drogowej (oprócz inwestycji przedstawionych na zdjęciach 
wybudowano m. in. ul. Wrzosową, drogi Korpysy-Rudonki, Rojów–Osiedle).

Pomoc dla rolników w łagodzeniu 
skutków suszy w 2006 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie przekazał sołtysom z te-
renu Gminy Ostrzeszów wnioski, które stanowią załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia  29 sierpnia 2006r. (Dz. U. Nr 155, poz.1109). Zwróciliśmy się do sołtysów  z prośbą o 
rozdysponowanie tych wniosków między rolników, u których były oszacowane przez komisję 
szkody  powstałe w wyniku suszy w 2006 roku.

Na podstawie wypełnionych wniosków Ośrodek sporządzi tabele zbiorcze, które nie-
zwłocznie zostaną przekazane do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i dalej do Ministra Finansów celem uruchomienia rezerwy budżetowej prze-
znaczonej na w/w cel. 

W piśmie od Wojewody Wielkopolskiego znak SR.VII-6.0711-27/06, którego kserokopia 
stanowi załącznik do dokumentacji przekazanej Państwu, zwracamy uwagę na pozostałe 
możliwości pomocy w łagodzeniu skutków suszy ustanowione w Programie R.M. z dnia 1 
sierpnia 2006r. 

W celu usprawnienia działań oraz sprawnej koordynacji M-GOPS w Ostrzeszowie prosi o 
czytelne i dokładne wypełnienie otrzymanych wniosków (szczególnie dot. danych adre-
sowych oraz identyfi kacyjnych tj. nr dowodu, nr PESEL) – zaznaczyć krzyżykiem kwoty,o jakie 
się występuje. 

Wypełnione wnioski prosimy bezzwłocznie złożyć w siedzibie M-GOPS w Ostrzeszowie 
(ul. Zamkowa 31 - budynek Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów – parter, pok. 5-6). Koordyna-
torem działania z ramienia Ośrodka jest Pan Remigiusz Kowalski, Z-ca Kierownika M-GOPS w 
Ostrzeszowie. Dodatkowe informacje – tel. 732 06 35.

 
Uwaga !!!
Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Ostrzeszów odbierają wnioski w siedzibie Ośrodka 

Pomocy.
O nadesłaniu środków fi nansowych z Urzędu Wojewódzkiego na realizację w/w pomocy 

poinformujemy na łamach „Informacji Samorządowych” oraz odrębnie -sołtysów.
KIEROWNIK M-GOPS

                                                                         /-/ GRZEGORZ RYCERSKI 
    

Kto może być członkiem obwodowej komisji wyborczej?
W związku z licznymi pytaniami Mieszkańców informujemy, że prawo zgłaszania kan-

dydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w zbliżających się wyborach sa-
morządowych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione 
przez nich osoby. Skład komisji, liczący od 7 do 9 osób (ewentualnie od 5 do 7 osób w obwo-
dach odrębnych) jest uzupełniany przez jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród 
pracowników samorządowych gminy bądź gminnych jednostek organizacyjnych. 

Część II

ROK 2004

ZDANIEM TRENERA LEKKIEJ ATLETYKI
- W porównaniu z innymi stadionami nawierzchnia tartanowa na 

ostrzeszowskim obiekcie jest „nośna”, można tu uzyskiwać naprawdę 
dobre wyniki – ocenia Pan Stanisław Bąk, trener lekkiej atletyki z Ka-

towic. - Przebywałem w Waszym mieście od 14 do 23 sierpnia z grupą 
podopiecznych i z pewnością jeszcze kiedyś tu przyjedziemy. Dużym 

plusem, obok świetnej bieżni, jest rozbudowana infrastruktura wokół 
stadionu – drugie boisko treningowe, dobre tereny do rozgrzewki czy 
pobliskie kąpielisko. Wprawdzie są jeszcze pewne mankamenty, jak 
choćby kwestia doposażenia siłowni, niemniej jest to obiekt, który 

śmiało można polecić do szkolenia młodzieży.

Na stadionie przy 
ul. Kąpielowej 
zainstalowano 
nawierzchnię 
tartanową co 

znacznie poprawiło 
funkcjonalność 

obiektu.

Na ul. Ceglarskiej 
zainstalowano 

29 punktów świetlnych.

ZDANIEM MIESZKAŃCA:
- Kiedyś była to nieutwardzona, w zasadzie polna droga 

– mówi Andrzej Kaczmarek, mieszkaniec ulicy Kowalskie-
go. – Nowa ulica, wybudowana w 2004 roku, zdecydowa-
nia podniosła nasz standard i życia i poprawiła wizerunek 

osiedla. Cieszy mnie fakt, że to co było kiedyś obiecane, 
powoli jest realizowane – systematycznie, praktycznie 

co roku na Osiedlu Młodych powstaje nowa ulica. Teraz 
najbardziej przydałoby się wybudować boiska sportowe 

dla mieszkającej tu  młodzieży – dodaje.

Kompleksowej przebudowy 
doczekała się ul. Al. Wolno-

ści przy placu Borek.

Na Placu Kazimierza po przebudo-
wie wygospodarowano niemal dwa 

razy więcej miejsc parkingowych niż 
przedtem. Modernizacja polegała 
m. in. na budowie nawierzchni z 

kostki brukowej o pow. 1960m2 oraz 
zamontowaniu stylowych latarni.

Nowa nawierzchnia bitumiczna 
o pow. 4410 m2 została wybudowana 

na drodze gminnej we wsi Marydół.

Z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 śp.

MARKA POHLA
Radnego Rady Miejskiej Ostrzeszów

trzech kadencji samorządu 

w latach 1994-1998, 1998-2002 oraz od 2002 roku,

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

członka Zarządu Miasta i Gminy Ostrzeszów

w latach 1994-1998,

dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach,

przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

aktywnego działacza samorządowego.

W imieniu samorządu Miasta i Gminy Ostrzeszów

łączymy się w bólu i smutku z Rodziną Zmarłego.

Burmistrz                                             Przewodniczący

         Miasta i Gminy Ostrzeszów               Rady Miejskiej Ostrzeszów

              /-/ Stanisław Wabnic                               /-/ Edward Skrzypek

Oddano do użytku 
kolejną ulicę na Osiedlu 

Młodych. Na ulicy 
Kowalskiego ułożono 
nawierzchnię z kostki 

brukowej o powierzchni 
2045m2.

Oddano do użytku ciąg pieszo-ro-
werowy o długości 1320m wzdłuż 
drogi krajowej nr 11 (od ul. Leśnej 

w kierunku wsi Kuźniki). Inwestycję 
przeprowadzono przy udziale

Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.


