
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 06.12.2006
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WYMIEŃ
DOWÓD

Wydział Spraw Obywatelskich 
i Obronności Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Ostrzeszowie przypomina o 
obowiązku wymiany do końca bie-
żącego roku dowodów osobistych 
wydanych w latach 1992-1995.

Druki wniosków o wymianę do-
wodu osobistego otrzymać można 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG 
(parter) lub w Biurze Dowodów 
Osobistych (p. 57-58, II piętro). Na 
wydanie dowodu osobistego ocze-
kuje się ok. 30 dni. Należy pamiętać, 
że zarówno złożenie wniosku, jak i 
odebranie nowego dowodu odbywa 
się wyłącznie osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 aktualne fotografi e (bez na-

krycia głowy, okularów z ciemnymi 
szkłami, w pozycji lewego półprofi lu, 
z widocznym lewym uchem),

- dowód uiszczenia opłaty w wy-
sokości 30 zł (opłaty dokonuje się w 
kasie Urzędu),

- odpis skrócony aktu urodzenia 
(jeżeli ubiegamy o dowód osobisty 
po raz pierwszy i miejsce urodzenia 
jest inne niż w Ostrzeszowie),

- odpis skrócony aktu małżeń-
stwa (jeżeli związek małżeński za-
warty był poza Ostrzeszowem),

- dotychczasowy dowód osobi-
sty (do wglądu).

Przypominamy, że termin 
utraty ważności książeczkowych 
dowodów osobistych upływa 
31.12.2007r.

Naczelnik Wydziału Spraw
 Obywatelskich i Obronności 

/-/ Mieczysław Mądry

Edward Skrzypek
Przewodniczący Rady Miejskiej

Lat 63, wykształcenie wyższe. Radny wybrany w 
okręgu wyborczym nr 3 – zgłoszony przez Komitet Wy-
borczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przewodni-
czący Rady Miejskiej IV kadencji (w latach 2002-2006). 
Członek Zarządu MiG Ostrzeszów w III kadencji (w latach 
1998-2002). Radny Rady Miejskiej nieprzerwanie od roku 
1994 (II, III, IV i V kadencja). Mieszkaniec Siedlikowa.

Antoni Obsadny
I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lat 56, wykształcenie średnie. Radny wybrany w 
okręgu wyborczym nr 3 – zgłoszony przez Komitet 
Wyborczy Stowarzyszenia Komitet Wyborców ,,Blok 
Gospodarczy’’. Radny Rady Miejskiej nieprzerwanie od 
roku 1994 (II, III, IV i V kadencja). Mieszkaniec Olszyny.

Jan Góra
II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lat 61, wykształcenie wyższe. Radny wybrany w 
okręgu wyborczym nr 1 – zgłoszony przez Koalicyjny 
Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i De-
mokraci. Radny Rady Miejskiej nieprzerwanie od roku 
2002 (IV i V kadencja). Mieszkaniec Ostrzeszowa. Prze-
wodniczący Zarządu Dzielnicy Nr 5 w Ostrzeszowie.

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.

Informujemy świadczeniobiorców, którzy nie mogą się stawić w wyznaczonych 
powyżej terminach, że kasa będzie czynna w pierwszy poniedziałek po wyznaczonych 
terminach wypłat od godz. 11.00 do 16.00.

Jednocześnie pierwszego dnia wypłaty świadczeń rodzinnych z kasy zostanie 
wydana dyspozycja przelewu środków na konta świadczeniobiorców (z konta MGOPS 
– BZ WBK O/Ostrzeszów).

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie wypłat spowodowanych 
opóźnieniem przekazywanych środków przez Urząd Wojewódzki.

Wypłata zaliczek alimentacyjnych będzie realizowana wg harmonogramu wypłat 
świadczeń rodzinnych.

Kierownik M-GOPS
/-/ Grzegorz Rycerski

MIESIĄC
I dzień wypłaty II dzień wypłaty III dzień wypłaty

Nazwiska
od litery A do H

Nazwiska
od litery I do O

Nazwiska
od litery P do Z

Styczeń 29 30 31
Luty 26 27 28
Marzec 28 29 30
Kwiecień 26 27 30
Maj 29 30 31
Czerwiec 27 28 29
Lipiec 18 19 20
Wrzesień 29 30 31

Informacja o przygotowaniu
do zimowego utrzymania  dróg  gminnych

w Mieście i Gminie Ostrzeszów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrzeszowie informuje, że 
zrealizowano wypłaty związane programem 
łagodzenia skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz. 
1109) dla rolników dotkniętych klęską z te-
renu 16 sołectw znajdujących się na terenie 
MiG Ostrzeszów. Wypłaty realizowane były 
na podstawie alfabetycznej listy sołectw. 
Otrzymana kwota dotacji na ten cel (w pierw-
szej racie) w wysokości 256.475 zł praktycznie 
wyczerpała możliwości tut. Ośrodka w celu 
całkowitej realizacji programu.

Pozostałe do wypłaty świadczenia dla 
rolników z sołectw Siedlików, Szklarka 
Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, 
Turze oraz Zajączki możemy zrealizować 
dopiero po otrzymaniu kolejnej, brakującej 
kwoty dotacji na sumę około 145.000 zł. Na-
sze starania o przyspieszenie przekazania 

Od dwóch miesięcy działa sygna-
lizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 
Piastowskiej, Piekary i Gorgolewskiego. 
Jej głównym zadaniem jest zapewnienie 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU POJAZDÓW i 
PIESZYCH korzystających z tego skrzyżo-
wania.

Skrzyżowanie ulic Piastowskiej, Piekary 
i Gorgolewskiego należało do jednych z naj-
bardziej niebezpiecznych w Ostrzeszowie. 
Było ono również mało przepustowe – duże 
natężenie ruchu na ulicy Gorgolewskiego 
powodowało długie oczekiwanie kierow-
ców dojeżdżających do skrzyżowania od ulic 
Piastowskiej bądź Piekary. Stąd zrodziła się 
potrzeba przebudowy skrzyżowania i zainsta-
lowania tam sygnalizacji świetlnej.

W celu prawidłowego zaprojektowania 
programów sygnalizacji przeprowadzono 12 
godzinne pomiary ruchu. Zaprogramowano 

I SESJA RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
W piątek, 24 listopada 2006r., odbyła się I sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów V ka-

dencji samorządu. Prowadzenie obrad rozpoczął – zgodnie z art. 20 pkt. 20c ustawy 
o samorządzie gminnym – radny senior (najstarszy wiekiem) – Henryk Mackanić. Po 
odegraniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych 
górników z kopalni ,,Halemba’’.  Następnie radni złożyli ślubowanie i przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został 
– pełniący tę funkcję również w poprzedniej kadencji – Edward Skrzypek. Był to jedy-
ny zgłoszony kandydat. I Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został z kolei Antoni 
Obsadny, a II Wiceprzewodniczącym Jan Góra. 

Nowo wybrana Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zrzeczenia się mandatu 
radnego przez Stanisława Andrzeja Wabnica w związku ze złożoną przez niego pisem-
ną rezygnacją (z uwagi na wybór na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy).

Obrady I sesji Rady Miejskiej 
V kadencji samorządu otworzył 
radny senior Henryk Mackanić.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Ostrzeszów V kadencji samorządu

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH Z KASY M-GOPS NA 2007 ROK

Utrzymanie dróg gminnych w okresie 
zimowym polegać będzie głównie na utrzy-
maniu przejezdności poprzez odśnieżanie 
jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od 
intensywności opadów śniegu.

Zwalczanie gołoledzi polegać będzie na 
posypywaniu jezdni mieszanką uszorstniają-
cą piasku i soli. Na terenie miasta Ostrzeszów 
do zwalczania gołoledzi wykorzystywane bę-
dą również roztwory soli tzw. solanki. 

Natężenie akcji zimowej uwarunkowane 
będzie wielkością ruchu drogowego na po-
szczególnych drogach oraz możliwościami 
fi nansowymi. W pierwszej kolejności akcja 
prowadzona będzie na drogach gminnych 
dojazdowych do dróg o wyższej kategorii 
(powiatowych, wojewódzkich, krajowych).                                                                                        

Usuwanie gołoledzi prowadzone będzie 
głównie w obrębie skrzyżowań  z innymi dro-
gami, skrzyżowaniach z koleją, na odcinkach 
dróg o pochyleniu podłużnym pow. 4%, w 
obrębie przystanków autobusowych i innych 
miejscach wyznaczonych przez Zarząd dro-
gi. Posypywanie jezdni na całej szerokości 
będzie tylko w przypadku wystąpienia dużej 
gołoledzi.

Akcja zimowa na drogach gminnych 
prowadzona będzie przez fi rmy :

1/ Sołectwa Olszyna, Rojów
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-

stowych S. A., ul. Składowa 2, 63-500 Ostrze-
szów, tel. kom. 0605 232 228, tel. kom. 0605 
232 225.

2/ Sołectwa Rogaszyce, Kochłowy, Turze 
Zakład Usług Mechanizacyjnych, Rogaszy-

ce 133 D, tel. 730 19 70 , tel. kom. 0609 853 851

3/ Sołectwa Marydół, Korpysy, Nie-
dżwiedż, Kozły, Bledzianów, Siedlików 
(strona lewa od drogi powiatowej Ostrze-
szów – Mikstat)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mo-
stowych S. A., ul. Składowa 2, 63-500 Ostrze-
szów, tel. kom. 0605 232 228, tel. kom. 0605 
232 225

4/ Sołectwa Pustkowie Północ, Pustkowie 
Południe i ul. Warszawska 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mo-

stowych S. A., ul. Składowa 2, 63-500 Ostrze-
szów, tel. kom. 0605 232 228, tel. kom. 0605 
232 225

5/ Sołectwa Myje, Kuźniki, Zajączki, Sie-
dlików (strona prawa od drogi powiatowej 
Ostrzeszów - Mikstat) 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mo-
stowych S. A., ul. Składowa 2, 63-500 Ostrze-
szów, tel. kom. 0605 232 228, tel. kom. 0605 
232 225

6/ Sołectwa Jesiona, Kotowskie, Szklarka 
Myślniewska, Szklarka Przygodzicka 

Zakład Usług Technicznych ”Kuboś” Ol-
szyna 52a, tel. 730 29 22, tel. kom. 0607 082 
804, tel. kom. 0605 403 434
7/ Ulice lokalne miejskie – miasto Ostrze-
szów 

Zakład Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Po-
godna 6, 63-500 Ostrzeszów , tel. 586 09 99, 
tel. 730 09 73, tel. kom. 0601 556 361

Zimowe utrzymanie chodników - zgod-
nie z  Regulaminem Utrzymania Czystości i 
Porządku na terenie miasta i gminy Ostrze-
szów - należy do właścicieli nieruchomości 
położonych wzdłuż chodników.

Drogi krajowe: droga nr 11  i nr 25  - 
zimowe utrzymanie prowadzi Rejon Dróg w 
Kępnie- tel.782 70 69, 782 36 41 (w granicach 
miasta są to ulice Al. Wojska Polskiego, Sikor-
skiego).

Drogi wojewódzkie: droga nr 449  Sy-
ców  - Błaszki,  nr 444 Ostrzeszów-Krotoszyn 
- zimowe utrzymanie prowadzi Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. - tel.735 78 
20,735 78 28 (w granicach miasta są to ulice: 
Kościuszki, Daszyńskiego, Gorgolewskiego, 
Armii Krajowej, Kolejowa, Grabowska).

Drogi powiatowe - zimowe utrzyma-
nie prowadzi: Powiatowy Zarząd Dróg w 
Ostrzeszowie ul.Sikorskiego ,Obwód drogo-
wy w Grabowie Wójt. tel.732 07 65,732 07 66, 
tel.kom. 0603 772 566 (w granicach miasta są 
to ulice: Zamkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, 
Leśna, Łąkowa, Piastowska, Pogodna, Po-
wstańców Wlkp.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
/-/ Stanisław Wabnic

Program łagodzenia skutków suszy
- wypłata pozostałych świadczeń

powyższych środków nie znajdują potwier-
dzenia w deklaracjach Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwe-
stii podania choćby przybliżonego terminu 
zaspokojenia Państwa słusznych potrzeb i 
zrekompensowania skutków klęski suszy w 
2006r. Pozostało do realizacji ok. 114 wnio-
sków o wypłatę świadczeń i tych Państwa, 
którzy oczekują na wypłatę prosimy o zrozu-
mienie i cierpliwość.

M-GOPS w Ostrzeszowie będzie czynił 
dalsze kroki w celu przyspieszenia wypłat. 
Zależne jest to tylko od wpływu środków na 
ich realizację, ponieważ pozostałe czynności 
administracyjne, do których tut. Ośrodek jest 
zobligowany zostały już wykonane. 

Kierownik M-GOPS 
/-/ Grzegorz Rycerski 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic
Piastowskiej, Piekary i Gogolewskiego - zasady działania

pewne cykle pracy sygnalizatorów w taki spo-
sób, aby minimalizować czas oczekiwania. Po-
jazdy zgłaszają żądanie włączenia zielonego 
światła poprzez zainstalowane detektory 
pętlowe. Dla pieszych zastosowano przyci-
ski zgłoszeniowe, ponieważ przejścia te są 
wykorzystywane względnie rzadko.

Właśnie ze strony pieszych docierały do 
Urzędu MiG informacje o długim czasie ocze-
kiwania na zapalenie się zielonego światła. 
Wobec tego informujemy, że piesi zgłaszają 
żądanie światła zielonego przyciskami (po 
wciśnięciu przycisk zaczyna się świecić). Przy-
ciski umieszczone są na słupach sygnalizato-
rów w żółtych osłonach. Mogą się zdarzyć sy-
tuacje, że czas oczekiwania na przejście jest 
dość długi, a nawet możliwy jest dwukrotny 
przejazd aut z danego kierunku – wszystko 
to podyktowane jest działaniem programów 
sterujących sygnalizacją i nie jest objawem 
awaryjnego działania świateł. 

Sygnalizacja na skrzyżowaniu może pra-
cować całą dobę w trybie pracy kolorowej. 
Przy braku ruchu powinna przejść w stan 
,,wszystkie światła czerwone’’. 

Aby zażądać włączenia
zielonego światła pieszy 
musi nacisnąć przycisk 
umieszczony na sygnaliza-
torze.

Po uruchomieniu przycisku 
zapalają się czerwone diody 
potwierdzające przyjęcie
żądania.


