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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

INWESTYCJE 2007
Nowo powstające inwestycje, zmieniające nasze otoczenie, są najbardziej namacalnym przejawem dziaáalnoĞci samorządu terytorialnego.
Dlatego teĪ warto pokusiü siĊ o krótkie podsumowanie najwaĪniejszych zamierzeĔ zrealizowanych w 2007 roku, który pod tym wzglĊdem
byá rokiem dobrym. OczywiĞcie nie sposób zaspokoiü wszystkich potrzeb i oczekiwaĔ mieszkaĔców, jednak kaĪde zrealizowane zamierzenie
stanowi kolejny waĪny krok w kierunku rozwoju Miasta i Gminy Ostrzeszów, bĊdąc jakĪe cennym zadatkiem na przyszáoĞü.

Projekt krytej páywalni
W bieĪącym roku rozstrzygniĊto konkurs na opracowanie architektonicznej koncepcji páywalni. Jego zwyciĊzcą zostaáa Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak
& Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wlkp. Budynek ma posiadaü trzy kondygnacje. W
przyziemiu zaprojektowano zespóá odnowy biologicznej: siáowniĊ, salĊ ﬁtness, pokoje
masaĪu i ﬁzykoterapii, sauny, natryski oraz solarium. Na parterze znajdowaü siĊ bĊdzie hala
basenu. W niej zaprojektowano basen sportowy (25x12m), basen rekreacyjny z atrakcjami i
torem do nauki páywania, wannĊ z hydromasaĪem oraz zjeĪdĪalniĊ wewnĊtrzną rurową o
dá. ok. 60m. Na tej kondygnacji zlokalizowane bĊdą równieĪ m. in. szatnie, zespóá kasowy,
sklep, kawiarnia lub bar oraz pomieszczenie wielofunkcyjne z internetem. NajwaĪniejszą
czĊĞcią I piĊtra bĊdzie z kolei widownia na kilkadziesiąt miejsc. Obiekt dostosowany bĊdzie
do obsáugi osób niepeánosprawnych. WiĊcej zdjĊü projektu páywalni dostĊpnych jest na
stronie www.ostrzeszow.pl (zakáadka ,,Projekt krytej páywalni” z lewej strony).

Na terenie miasta i gminy pojawiáy siĊ teĪ nowe punkty Ğwietle. OĞwietlenie uliczne
zamontowane zostaáo przy ul. Bocznej i Spokojnej. Kilkadziesiąt lamp oĞwietla równieĪ
ĞcieĪkĊ pieszo-rowerową wzdáuĪ drogi krajowej nr 11 w kierunku Rogaszyce. Wokóá
nowego parkingu miĊdzy ul. Sikorskiego i Wąską zamontowano stylowe lampy. Zmodernizowano takĪe oĞwietlenie przy ul. Armii Krajowej
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WieĪa ciĞnieĔ
WaĪnym wydarzeniem
w mijającym roku byá
remont zabytkowej wieĪy
ciĞnieĔ w Ostrzeszowie.
DziĊki zrealizowanym pracom budowla znów staáa siĊ
jedną z wizytówek miasta.
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Uprzejmie zawiadamiamy, Īe
Urząd Miasta i Gminy w 2008
roku bĊdzie publikowaá swoją
stronĊ informacyjną pod nazwą
„Kurier Samorządowy” na áamach
„Kuriera Ziemi Ostrzeszowskiej”.
W wyniku zapytania ofertowego
rozesáanego do lokalnych mediów
okazaáo siĊ, Īe oferta tego tygodnika
na publikowanie urzĊdowej strony
jest najkorzystniejsza. Strona ukazywaü siĊ bĊdzie co dwa tygodnie.
OczywiĞcie – jeĞli zajdzie taka
potrzeba – bĊdziemy zamieszczaü
teĪ rozmaite komunikaty poza tą
stroną – równieĪ na áamach innych
czasopism. Przypominamy, Īe
waĪnym elementem polityki informacyjnej UrzĊdu pozostaje strona
internetowa www.ostrzeszow.pl
oraz internetowy Biuletyn Informacji Publicznej www.ostrzeszow.
nowoczesnagmina.pl

Pieniądze na realizacjĊ inwestycji pochodziü mają z budĪetu miasta i gminy oraz ze
Ğrodków zewnĊtrznych z Unii Europejskiej. Istnieje niestety obawa, Īe w aspekcie Euro
2012 moĪliwoĞü otrzymania tych Ğrodków bĊdzie znikoma. Urząd Miasta i Gminy – bĊdąc
w posiadaniu peánej dokumentacji projektowej – jest jednak przygotowany do pisania
wniosków o przyznanie stosownego doﬁ nansowania.

Infrastruktura drogowa
ZakoĔczona zostaáa budowa parkingu na skwerku przy skrzyĪowaniu ulic Sikorskiego
i Wąskiej w Ostrzeszowie, o czym pisaliĞmy szerzej 2 tygodnie temu. To juĪ czwarty
parking oddany do uĪytku w ostatnich latach w centrum miasta. Wydzielono na nim 65
miejsc postojowych.
Z kostki brukowej wybudowana zostaáa ul. Zielona. Jest to wprawdzie niedáugi odcinek, ale jego zrealizowanie byáo niezwykle istotne dla mieszkaĔców bloku przy ul.
Grunwaldzkiej 9 oraz pobliskich posesji. Przebudowana zostaáa takĪe ul. Boczna oraz
Wierzbowa (na zdjĊciu poniĪej). Remontu doczekaáy siĊ chodniki przy ul. Kaliskiej i
Kwiatowej. Ulice na terenie miasta oznaczone zostaáy nowymi tablicami.

Infobox w UrzĊdzie
Na podstawie umowy z Powiatowym UrzĊdem Pracy na parterze
budynku UrzĊdu Miasta i Gminy w
Ostrzeszowie zainstalowany zostaá
infobox („infokiosk multimedialny”). Urządzenie to pozwala na
wyszukiwanie ofert pracy krajowych, zagranicznych i lokalnych, a
takĪe innych informacji związanych
z rynkiem pracy. Za jego pomocą
moĪna np. przeglądaü strony internetowe Ministerstwa Pracy i
Polityki Spoáecznej, Ochotniczych
Hufców Pracy czy Powiatowego
UrzĊdu Pracy w Ostrzeszowie.
UĪytkownicy znaleĨü równieĪ mogą
opisy poszczególnych zawodów czy
teĪ obowiązujące stawki zasiáków
lub stypendium. Infobox zainstalowany zostaá obok Biura Obsáugi
Interesanta. Serdecznie zapraszamy
do korzystania z niego.

BEZDOMNE PSY
Uprzejmie informujemy, Īe z dniem
1 stycznia 2008r. zgáoszenia dotyczące waáĊsających siĊ zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
kierowaü naleĪy do StraĪy Miejskiej
– tel. (062) 732 06 06, tel. kom.
0 607 245 446

Szereg prac wykonano równieĪ w Bibliotece Publicznej (naprawa i ocieplenie dachu,
wymiana stolarki okiennej, remont sanitariatów). Obecnie dobiegają koĔca prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz ratusza. Obejmują one prace tynkarskie i malarskie,
lakierowanie, malowanie lub wymianĊ podáóg i posadzek, wykonanie wentylacji pomieszczeĔ, wzmocnienie stropu, ocieplenie Ğcian poddasza, remont schodów wewnĊtrznych i
zewnĊtrznych oraz wymianĊ instalacji elektrycznej.
W remontowanej sali przy ul. Sportowej 10 zamontowano profesjonalną podáogĊ o pow.
240m 2 , dostosowaną do ligowych imprez sportowych. Z kolei przy szkoáach w Siedlikowie
wiosną oddana zostaáa do uĪytku nowo wybudowana sala gimnastyczna (rok wczeĞniej
podobną wybudowano przy SP w NiedĨwiedziu, a w budowie jest sala w Rogaszycach).
Remontu doczekaáa siĊ takĪe fontanna w parku miejskim koáo UrzĊdu MiG, która
zostaáa dodatkowo oĞwietlona i otoczona kostką brukową. Szereg prac wykonano takĪe
w innych placówkach oĞwiatowych, gáównie związanych z termomodernizacją obiektów
(wymiana okien w SP w NiedĨwiedziu, PotaĞni, Rojowie, Olszynie, Gimnazjum Nr 2, SP nr
3 w Ostrzeszowie, przedszkola w Ostrzeszowie; termoizolacja dachu w SP w Rogaszycach
i NiedĨwiedziu).

OĞwietlenie

Miasta i Gminy
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Szereg prac z zakresu drogownictwa wykonano równieĪ na terenach wiejskich. ZakoĔczono uáoĪenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Szklarce MyĞlniewskiej oraz
na odcinku Korpusy – Rudniki. UáoĪono takĪe niemal 400-metrową nakáadkĊ na drodze
áączącej Rogaszyce i Kocháowy. Nowy chodnik wykonano w NiedĨwiedziu. RozpoczĊto
przebudowĊ drogi w Olszynie.

Inne inwestycje
ZakoĔczono modernizacjĊ kinoteatru „Piast”. Prace zrealizowane w bieĪącym roku
polegaáy m. in. na nadbudowie piĊtra i wykonaniu nowego zadaszenia nad wiatą wejĞciową.

Wiosną br. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowaáo wyniki
naborów do programu operacyjnego ,,Dziedzictwo kulturowe’’ w roku 2007. Na liĞcie
wniosków rozpatrzonych
pozytywnie znalazá siĊ remont elewacji i dachu ostrzeszowskiej wieĪy ciĞnieĔ,
na którego doﬁ nansowanie
przeznaczono 870 187,13 zá.
Wniosek o przyznanie dotacji przygotowali pracownicy
Wydziaáu Promocji i Rozwoju
Gminy. Zakres przeprowadzonych prac remontowych
byá bardzo szeroki:
- naprawa kopuáy Īelbetowej dachu (w szczególnoĞci
Īelbetowej rynny okólnej)
oraz wymiana pokrycia dachowego
- usprawnienie systemu
odwodnienia wewnĊtrznego
dachu wieĪy
- uáoĪenie páytek antypoĞlizgowych na galerii
- naprawa balustrady
- zamontowanie rynien
- naprawa skorodowanych
(uszkodzonych) elementów
konstrukcji Īelbetowej
- naprawa osáonowych
Ğcian elewacyjnych
- skucie uszkodzonych i
wykonanie nowych tynków
zewnĊtrznych
- wymiana stolarki
okiennej
- otynkowanie Ğcian wewnĊtrznych, ich wzmocnienie
i ocieplenie
- renowacja stropów
oddzielających poszczególne
kondygnacje (izolacja, ocieplenie)
- oczyszczenie powierzchni lica cegieá,
oczyszczenie spoin, usuniĊcie warstw skorodowanych,
wypeánienie ubytków
- odtworzenie portalu
frontowego wraz z wymianą
drzwi
Trudno jeszcze w tej
chwili przesądziü w jaki
sposób obiekt zostanie zagospodarowany. Jest to budowla
specyﬁczna, a kondygnacje które miaáy by byü przeznaczone na cele uĪytkowe, wymagają
zaprojektowania nowej klatki schodowej oraz zamontowania windy dla osób niepeánosprawnych (istniejące schody nie speániają obowiązujących i wymaganych parametrów
technicznych). Wáadze samorządowe bĊdą jednak czyniü starania, aby ta charakterystyczna budowla znów „oĪyáa” i byáa sensownie eksploatowana. JesteĞmy oczywiĞcie wciąĪ
jeszcze otwarci na pomysáy i propozycje zagospodarowania budynku lub jego czĊĞci. Aby
uáatwiü rozeznanie co do moĪliwoĞci wykorzystania poszczególnych piĊter przedstawiamy
poniĪej przekrój poprzeczny wieĪy. Jak siĊ okazuje powierzchnie kondygnacji są caákiem
spore – wynoszą ponad 100 m 2 lub niewiele mniej.

