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nr 264

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów

z dnia 11 października 2006r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, 
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) oraz art. 2 
ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 
113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz.1806, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457) podaje 
się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Ostrzeszów,  Rady Powiatu  Ostrze-
szowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

ĀȀ̀ЀԀ
ऀȀࠀ܀ ԀఀഀЀༀऀࠀ܀Ȁༀကᄀሀࠀఀഀ ጀഀЀऀ᐀ഀ܀ༀࠀऀࠀ܀Ѐᔀ

ᘀ̀ഀሀᔀഀༀࠀᜀ܀Ԁ᐀Ѐᔀ

᠀
̀ഀሀᤀༀᨀሀᤀԀ᐀Ѐሀ᐀ᬀࠀᰀༀȀᴀഀЀḀĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀Āఀഀ܀ऀࠀĀༀကᄀഀĀሀ܀ĀጀĀ᐀ĀᔀĀᘀĀᜀĀ᠀ĀᤀĀᨀĀᬀᰀĀᬀᬀĀᬀጀĀᬀ᐀Ā
ᬀᔀ Ā ᬀᘀ Ā ᴀഀࠀᄀഀ Ā ᴀḀἀ ऀࠀ Ā !ഀ"#က̀$ऀࠀ Ā %Ḁഀሀ̀&'ሀ Ā %(ഀऀഀ$ሀ Ā %ᄀ܀ Ā Ѐഀ܀( Ā *+ Ā ᴀကऀഀḀ$Ā
Ḁ̀ऀ-.Āऀࠀ -Ā,က̀Ԁऀࠀ$Ā,က̀ऀࠀ'ࠀ܀,

%'ऀഀḀĀ!ഀ"ࠀᄀഀĀ/܀ĀĀᬀ
Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀
-Ԁ+Ā12ऀഀĀᬀ

ἀ

̀ഀሀᤀༀᨀሀᤀԀ᐀Ѐሀ᐀ᬀࠀᰀༀȀᴀഀЀḀĀ3܀#ကကĀༀ܀$ഀ̀$Ā4ഀ&'ሀĀ4ഀ5ᄀ̀6܀Āᴀഀሀᄀ̀ĀȀࠀࠀကሀഀĀ)ഀ܀&ഀĀ7܀ሀĀ
ऀࠀఀ܀က̀ЀഀĀༀ#က̀ሀሀĀༀ2(က̀ԀഀĀༀഀԀ̀$ഀĀༀഀ*&က-ࠀ'ऀကĀༀ܀ &ഀĀᴀ+Āༀ-'܀ऀࠀက̀$Ā83ሀऀက9Ā12ऀഀĀ
3+ Āᴀက&ऀက̀က&' Ā/ഀ Ā0ऀ܀:;ሀ Ā0ऀ܀'̀က Ā !Ԁ+ Āༀ'က#က̀'܀ Ā!Ԁ+ Ā%က̀ሀऀက̀က&' Ā!ഀ&'ᄀഀ Ā!ഀ"Ѐ6܀ሀĀ
ĀĀĀĀЀ̀ሀ+Ā'&ሀĀ<ἀሀ̀ऀĀ=+Ā%က̀ሀऀက̀က;ἀऀĀ<6#ࠀ̀'܀!ḀഀĀࠀἀ#̀'܀!Āഀ$Ḁ̀'܀!ሀĀ!ഀЀഀ"ሀĀ'&̀'܀)ഀ!
%ကऀഀऀࠀ܀က̀Ѐഀ Ā%ऀ܀ἀᄀ Ā%(ഀ܀ᄀഀ Ā%ᄀഀ Ā%ᄀഀ"ഀԀሀ Āᴀ+ᴀ+ ĀༀഀԀఀ̀Ѐഀ Ā>:&'ഀༀ >ഀ ഀ܀ Ā,2ऀࠀĀ
,ഀ"ሀĀ

Āᬀ܀/6ḀĀ%'ऀ6ḀĀ)ࠀ̀.
Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀

-Ԁ+ĀЀ̀ሀ+Ā%ကऀഀऀࠀ܀က̀ЀഀĀᨀ

 

̀ഀሀᤀༀᨀሀᤀԀ᐀Ѐሀ᐀ᬀࠀᰀༀȀᴀഀЀḀༀༀĀĀ3+Ā3ࠀሀἀऀĀĀĀༀ4܀'ഀ'ഀĀĀĀĀ4-&'ऀĀĀĀĀ4-ऀഀĀĀĀĀȀကഀࠀĀĀĀĀ%+ĀĀȀ'̀܀ሀကऀĀ
ᴀ+Ā)2ఀഀ܀ऀࠀက̀$Ā):ఀഀĀ!+Ā7ကሀ"̀܀Ā$ഀĀ,+Āഀ܀ЀഀԀ̀ऀࠀက̀ЀഀĀ܀ሀက&'ሀĀ܀'ἀఀഀĀ܀"ကကĀ
?-"ഀ̀$ĀĀ@ഀഀ܀ĀĀ@ഀ"ḀഀĀĀༀԀကऀࠀĀĀༀԀࠀ'ᄀഀ܀ሀĀĀༀԀഀሀഀĀĀ@+Āༀഀ&5ሀഀऀࠀက̀ЀഀĀᴀ+Āༀഀሀഀ(ሀက&ऀက̀$Ā
@+Āༀࠀ܀က&ऀက̀ЀഀĀༀ6܀ᄀऀĀ?̀*ሀĀᬀAЀഀĀᴀ$Ā/က̀'Ḁഀ#ሀἀ&5Ā/ഀ܀̀ऀࠀĀB+Ā0ࠀ̀'܀'ऀഀ̀$ĀĀ!က̀ऀ܀ἀĀĀĀ!ഀԀሀĀ
!ഀࠀᄀ &6ĀĀ,က̀Ԁऀഀ(ഀԀऀࠀက&5Ā4+Ā!ࠀ-܀Ā,+Ā<̀ἀ#ഀሀᄀĀ=+Ā%က&ऀက̀$Ā%2ࠀက̀"'ऀĀ%ऀḀ"ഀĀ%ഀࠀሀഀĀ
Cက̀ഀऀ܀ĀĀ>ഀ (ഀԀഀĀĀ,က̀܀'ఀഀĀĀĀĀ,ကഀࠀሀἀĀĀ?-"6ĀĀĀ,ḀഀऀࠀĀĀĀ,ഀࠀഀ'܀ĀĀĀ3Ԁ+ĀĀ,ഀ$ऀࠀĀĀ!ഀԀऀࠀက̀ЀഀĀ
%+ĀD̀ऀࠀ#ഀ܀က̀Ѐഀༀ

EĀ?က&̀-#Ā0Ѐ6Ԁሀഀऀࠀ'ᄀḀ&2&̀
Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀
-Ԁ+Ā.#ऀഀĀጀᬀ

!
̀ഀሀᤀༀᨀሀᤀԀ᐀Ѐሀ᐀ᬀࠀᰀༀȀᴀഀЀḀĀ0ࠀ+Ā.#ऀഀ̀ༀሀ܀ĀᬀĀጀĀ᐀ĀᔀĀᘀĀᘀĀᜀĀ᠀ĀᤀĀᨀĀᬀᰀĀᬀጀĀᬀ᐀ĀᬀᔀĀᬀᜀĀᬀ᠀ĀᬀᤀĀᬀᨀĀ
ጀᰀĀጀᬀĀጀጀĀጀ᐀ĀጀᔀĀጀᘀĀጀᜀĀ-Ԁ+Ā.#ऀഀĀĀ

ᄀഀĀ%'ऀഀḀĀࠀ !
ᴀ-'ἀ&'ሀ

Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀
-Ԁ+Ā.#ऀഀĀ᐀᠀Ā

"

̀ഀሀᤀༀᨀሀᤀԀ᐀Ѐሀ᐀ᬀࠀᰀༀȀᴀഀЀḀĀ3Ԁ+Ā,ഀԀሀഀ*&ကĀഀ"Āሀ܀ĀᬀĀ"ഀĀሀ܀Ā᐀ĀFሀက̀(܀'ἀࠀᄀ̀GĀကĀഀ"Āሀ܀ĀጀĀ"ഀĀሀ܀ĀᬀᜀĀF(܀'ἀࠀᄀ̀GĀ
4ഀԀ̀ࠀḀ Ā Ȁ5̀܀ఀഀ܀Ѐഀ Ā 4ഀԀ̀ࠀḀ Ā C#ကḀ̀Ѐഀ Ā Ȁ5#က̀Ԁሀ Ā Ȁက&5 Ā က̀Ѐഀऀࠀ ἀ'ࠀ( Ā ܀ሀ&ऀࠀ܀Ā
1'က̀ఀሀ Ā ᴀက̀ऀ'ࠀ Ā E Ā E+ Ā ᴀഀ*&က&ऀက̀Ѐഀ Ā + Ā '&ᄀഀက-܀/ Ā က̀"Ԁ̀ࠀ0 Ā !ကࠀᄀ6 Ā E+@+ Ā က̀ЀഀĀऀࠀ̀܀̀"!
!ကࠀᄀഀऀࠀ Ā !ကḀऀࠀ"-ࠀက̀Ѐഀ Ā !Ԁ+ Ā ऀ̀܀4ഀ Ā !Ԁ+ Ā %ᄀ̀ऀ Āᴀ+ Ā<ᄀ$ Ā %က̀ሀሀ Ā %ᄀ܀-#ἀऀഀ Ā ጀᬀ Ā%ᄀἀ&'ሀကĀ
က̀ЀഀĀĀ.က̀#ഀကᄀऀࠀĀ%+Ā,ഀ$&က̀&5ഀࠀЀഀĀĀ,Ḁ+Ā1ഀऀက̀ᄀऀĀ,+Ā,ကᄀഀ܀<

က#ሀ'$-#Ā/܀ĀĀጀ
Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀
-Ԁ+Ā!ကࠀᄀഀऀࠀĀ᐀

#

̀ഀሀᤀༀᨀሀᤀԀ᐀Ѐሀ᐀ᬀࠀᰀ ༀȀᴀഀЀḀ ༀ3Ԁ+ Ā,ഀԀሀഀ*&က Āഀ" Āሀ܀ Ā᐀ Ā"ഀ Āሀ܀ ĀᬀᬀĀ Fሀက̀(܀'ἀࠀᄀ̀G Ā က Āഀ" Āሀ܀ Āᬀᜀ Ā"ഀĀऀഀ &Ā
F(܀'ἀࠀᄀ̀GĀĀ3Ԁ̀ऀࠀሀ"܀ĀĀ@Ѐက̀ԀԀഀ &'ἀऀĀĀ3ሀሀἀĀĀ@Ѐက̀ԀԀഀሀऀကĀĀༀ+Ā4&'ἀ ऀࠀက̀ЀഀĀĀ4܀ఀ܀ἀĀ<"'ကကḀḀ6ሀἀĀ
.+Ā4̀܀ԀကሀЀĀĀ%+ĀĀ)-ఀഀကࠀĀĀ,+ĀĀഀ#-ḀऀကĀĀ܀-ሀԀ"'ऀĀĀĀ=ऀࠀ܀̀&܀ༀༀༀ@ሀĀĀ0Ԁఀ5&܀ᄀĀĀĀ@ሀĀĀ!ḀĀEEĀ
3+ĀĀༀ#က ऀࠀက̀ЀഀĀĀĀༀ'က#က̀'܀ĀĀ@Ѐက̀ԀԀഀ &'ἀऀĀĀĀ3+ĀĀༀഀԀऀࠀက̀ЀഀĀĀĀĀༀ6܀Ԁഀ̀$Ā4ഀሀἀĀĀĀༀ6܀Ԁഀ̀$Ā@"ကЀကĀ
ᄀ6Ā-ऀ%က̀ЀഀĀऀ&)>Ā3+Āഀऀࠀༀ!က"܀ကሀကऀĀ0ԀЀက̀&܀က&5Ā7+Āᴀऀࠀက̀ЀഀĀ0+3+ĀᴀḀऀഀऀࠀ H+Āༀ-Ԁ&'ἀഀ܀!
ሀ̀ЀഀĀ.က̀Ԁഀሀༀ.ᴀ!Ā܀'ἀĀȀ'ࠀက.က̀ЀഀĀऀ'".ሀ̀ &'ἀऀĀ3+Ā܀,Ѐက̀ḀḀἀĀ,Ḁ+Ā@Ѐ6Ā,Ḁ+Ā̀܀̀'%ἀ&5Ā܀'%
ЀഀĀ̀܀ᄀĀ.ἀЀ#-ሀᄀĀ%ᄀࠀ-ἀ&ऀက̀ЀഀĀ.-&56Ā.,ᴀĀ.ἀЀ#-ሀᄀĀ3-Ѐ'܀ఀ-.

Āᜀ܀/Ԁ̀Āഀऀ'ࠀ"̀'܀!
Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀

-Ԁ+Ā܀-ሀԀ"'ऀĀᬀ᐀Āఀ

$ ἀሀĀ<ഀ$6'ࠀሀഀЀḀĀ0Ԁࠀ
%'ऀഀḀĀ!ഀ"ࠀᄀഀ

Ā<ഀ$ഀက̀

% ̀'܀-<ሀഀЀḀĀༀഀ&5ḀഀἀĀࠀ
4-"ἀሀ̀ऀ

(ഀĀఀἀḀ̀$Ā%'ऀഀԀ̀Ā!ഀ"ࠀᄀഀ̀$Ā
Āༀഀ&5Ḁഀ&5

& ̀&ἀ'ࠀЀ'ḀĀ<ഀЀഀࠀ
Ԁ̀ഀऀ'ࠀ"̀'܀!

Ā<ഀЀࠀ'ἀ&&5

᠀( ἀ"6ḀĀ/က̀"Iက̀"I܀ሀഀЀḀĀ4Ԁ̀"'ကሀ6Āༀഀ'ḀἀĀᴀࠀ
%'ऀഀḀĀ!ഀ"ࠀᄀഀ
Ā/က̀"Iက̀"'က-

᠀᠀ ἀĀ%က̀"Ԁကऀ6ࠀἀ)܀ሀഀЀḀĀༀഀࠀ
%'ऀഀḀĀ!ഀ"ࠀᄀഀ
Ā%က̀"Ԁကऀഀက̀

᠀ἀ $2&'ऀက.ሀऀĀ#$̀>ሀကĀ*ሀഀЀḀĀᴀἀ$̀Ā!ഀᄀࠀ
%'ऀഀḀĀ!ഀ"ࠀᄀഀ

Ā!ഀᄀ*ሀက

ऀ&ἀЀഀ"'က'܀!Āऀ܀Ā%'ऀԀऀࠀĀᴀἀ*Ԁሀက̀ऀ܀က̀Ā%'ऀԀऀࠀကഀሀĀༀഀᄀഀࠀ̀@ሀഀЀḀĀࠀ ᠀
%'ऀഀḀĀ!ഀ"ࠀᄀഀ

Ā%'ऀԀ܀&̀Ā!܀'ἀЀഀ"'က&ऀက̀$

᠀! ᄀऀഀက̀Ā!6Ḁሀഀ&Āༀ-IሀကऀကĀࠀ-!ᄀऀഀက̀Ā!ഀḀ-"ሀက̀Āࠀ-!ሀഀЀḀĀࠀ

Āᘀ܀/Ԁ̀Āഀऀ'ࠀ"̀'܀!
Ā0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀
-Ԁ+Ā12ऀഀĀᘀ

ĀȀ̀ЀĀԀȀࠀ܀Ȁ܀ȀऀЀԀ
ȀԀఀȀഀࠀༀကԀऀကȀഀᄀሀऀԀ
ጀༀఀༀ᐀Ȁഀఀ܀Ѐऀᄀᔀ

᠀" %'(ကᄀԀĀĀ0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀

%'(ကᄀԀĀĀ0ࠀᄀࠀ̀'܀'ഀက̀
-Ԁ+Ā3Ԁ+Ā,ഀԀሀഀ*&ကĀᔀ
ĀȀ̀ЀĀԀȀࠀ܀Ȁ܀ȀऀЀԀ
ȀԀఀȀഀࠀༀကԀऀကȀഀᄀሀऀԀ
ጀༀఀༀ᐀Ȁഀఀ܀Ѐऀᄀᔀ

᠀# )ഀ#Ā!ഀ#ഀ&ἀĀ%(ഀḀ̀&'ሀ̀$ĀĀༀഀ&5Ḁഀ&5 )!%ĀĀༀഀ&5Ḁഀ&5

Ḁഀഀࠀሀက̀Āഀ"ఀ:"'က̀Āࠀက:ĀĀἀ'ሀ&'ഀሀἀ&5Āࠀက̀"'ကఀ&5Āഀఀഀ"ഀἀ&5Āऀഀ#ကࠀ$ကĀἀఀഀ܀&'ἀ&5ĀĀ"ሀက- Ā᠀ἀༀᴀഀሀᤀ)ऀༀἀ((#Ԁ*ༀ
̀ഀ+ऀ᐀ᜀༀကऀ᐀ഀఀ,ༀ#((ༀༀἀ(((ༀ܀Ѐ᐀ༀ)Ԁ᐀ЀԀࠀᜀ*

ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ-./01ጀ2/3ༀ014ጀ24ༀ1ༀ01Ā5ༀᨀጀ2/36ጀ378
ༀༀༀༀༀༀༀༀༀༀༀༀༀༀ ༀༀༀༀༀༀ

ༀༀༀༀༀༀༀༀༀ9:9ༀጀ24Ā1ጀ;48ༀ84-Ā1<

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie zwraca się z 

prośbą o odbiór decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych przez osoby, które złożyły 
wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy w miesiącach lipiec, 
sierpień, wrzesień. W szczególności prosimy o pilny odbiór decyzji przez osoby, 
które złożyły wnioski w miesiącu lipcu i sierpniu łącznie z osobami posiadają-
cymi gospodarstwa rolne, dla których w dniu 22.09.2006 Prezes GUS ogłosił 
kwotę z 1 ha przeliczeniowego za 2005 rok.

Rolnikom, którzy złożyli wnioski do dnia 31.07.2006 świadczenia rodzinne za 
miesiąc wrzesień wypłacono w dniach 2-3 października br., pozostałym osobom 
świadczenia rodzinne za miesiąc wrzesień zostaną wypłacone w miesiącu paździer-
niku wg harmonogramu wypłat świadczeń rodzinnych z wyrównaniem od miesiąca 
września.

KIEROWNIK MGOPS
// GRZEGORZ RYCERSKI

Przykład braku poszanowania dla mienia 
komunalnego dali w ubiegłym tygodniu wanda-
le, którzy zniszczyli nowe tablice informacyjne z 
regulaminem korzystania z placu zabaw (przy ul. 
Norweskiej) oraz regulaminem korzystania z par-
ku (przy parkingu za basztą). Okazuje się niestety, 
że pojęcie „dobra wspólnego” to dla niektórych 
wciąż tylko puste hasło.

Czym takie zachowanie tłumaczyć – nie wia-
domo. Potrzeba wyładowania agresji? Frustracja? 
Czy też zwykła bezmyślność? Jest to jednak o tyle 
przykre, że za pieniądze przeznaczone na napra-
wę szkód wyrządzonych przez wandali, można by 
poprawić wizerunek miasta w innych miejscach.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w UMiG Ostrzeszów (ul. Zamkowa 31)

wywieszony został
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 nieruchomości położonej w Rojowie

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym -
działka nr: 588/33 o pow.  1340 m2  będącej własnością

Miasta i Gminy Ostrzeszów (Kw nr 43437).
Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
// STANISŁAW WABNIC

W bieżącym numerze ,,Informacji 
Samorządowych’’ kończymy podsumowanie 
najważniejszych inwestycji zrealizowanych 
w okresie IV kadencji samorządu. W 
roku 2006 na inwestycje przeznaczono z 
budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów około 
6,6 mln zł. Oprócz inwestycji pokazanych 
na zdjęciach warto również zwrócić na 
trwającą przebudowę skrzyżowania ulic 
Gorgolewskiego, Piekary i Piastowskiej 
realizowaną wspólnie z województwem i 
powiatem (z budżetu MiG przeznaczono na 
ten cel 140 tys zł oraz 30 tys zł na wykonanie 
projektu). Gruntownej modernizacji 
poddano także ulicę Sportową. Wyrównano 
nawierzchnię, zamontowano nowe 
krawężniki i ułożono chodnik.

Na początku roku oddano do użytku 
windę dla interesantów w budynku 
UMiG. Inwestycja ta umożliwiła 
osobom niepełnosprawnym dotarcie 
do wszystkich biur w Urzędzie oraz 
stanowi duże ułatwienie dla osób w 
podeszłym wieku. 

Bardzo zaawansowana jest już budowa 
sali gimnastycznej przy SP w Siedlikowie 
(podobny obiekt oddano wcześniej 
do użytku przy SP w Niedźwiedziu). 
Rozpoczęto także przygotowania do 
budowy sali przy SP w Rogaszycach.

Ulica Tęczowa nareszcie zasługuje na 
swoją piękną nazwę. Wybudowano 
drogę o nawierzchni z kostki brukowej 
o długości 0,54 km i szerokości 5 m, 
zainstalowano oświetlenie (11 lamp na 
wysięgnikach), a także wybudowano 
chodnik o powierzchni około 1100m2

Po przeprowadzonej w 
ubiegłym roku modernizacji 
wnętrza i wyposażenia 
kinoteatru przyszła kolej na 
remont elewacji. Obecnie 
trwają intensywne roboty 
budowlane, po zakończeniu 
których w budynek 
będzie prezentował się 
okazale. Remontu elewacji 
połączonej z wymianą 
okien i remontem dachu 
doczekał się także gmach 
UMiG (obecnie trwają prace 
od strony podwórza).

Udział gminy w budowie sieci kanalizacyjnej 
Olszyna – Rojów wyniósł około 500 tys zł.

Część IV

ROK 2006

W Siedlikowie oddano do użytku ponad 
2-kilometrowy odcinek drogi gminnej o 
nawierzchni bitumicznej. Koszt tej 2-letniej 
inwestycji wyniósł 825 tys zł. i w całości 
został pokryty z budżetu MiG Ostrzeszów.


