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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Nowa miotäa pozamiata?
Od kilkunastu dni na płocie i słupie
elektrycznym tuż przy wiejskiej sali w
Olszynie rozwieszono podobizny kan-

korzystający z barw czerwonych, zielonych i wielobarwni. Zastanawiające jest,
dlaczego nikomu z tam wiszących nie

dydatów na radnych i burmistrzów.
Spoglądając z plakatów i banerów
kusząco uśmiechają się do wyborców

przeszkadza nieporządek wokół przepełnionych pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów. Rozumiem, że dany

WNIOSEK POWIATU
W CZOàÓWCE „SCHETYNÓWEK”
Przed nami kolejne rozdania środków w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw.
schetynówek. Do programów, których
realizacja przypadnie w 2011r., samorządy powiatu ostrzeszowskiego zgłosiły
cztery wnioski. Beneficjentem na pewno
może się czuć powiat ostrzeszowski,
którego wniosek pt. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej
Ostrzeszów – Zajączki, odcinek Myje
– Potaśnia oraz przy drodze powiatowej
Mikstat – Ostrzeszów, odcinek Potaśnia
– Ostrzeszów” został przyjęty do realizacji, zajmując w rankingu wojewódzkim
wysokie III miejsce, uzyskując 20,7pkt.
Przed nim sklasyfikowano dwa wnioski
zgłoszone przez powiat kaliski. Nie
będzie więc czekania na zakończenie
przetargów zakwalifikowanych inwestycji i ewentualnego „wskoczenia” do
realizacji, jak to było w roku bieżącym.
Tym razem powiat może być pewny, że
2.336.760zł, o które zabiegał, zostaną
mu przyznane. Ta wiadomość łechce
nasze lokalne ambicje, ale niestety jest
jedyną dobrą w tym temacie. Drugi
zgłoszony przez powiat wniosek dotyczący remontu drogi powiatowej
Kraszewice – Głuszyna zajął w rankingu
opublikowanym przez wojewodę wielkopolskiego, odległe 42. miejsce (na 49
wniosków zgłoszonych przez powiaty).
W tym przypadku zawsze można powiedzieć, że był to wniosek rezerwowy.
Gminy naszego powiatu, które
złożyły wnioski do programu, nie mają
już takiego usprawiedliwienia. Pojawiły
się tylko dwa wnioski, pewnie dlatego
że każdy wymaga zabezpieczenia 50%
środków własnych, a na to wszystkich
nie stać.
Wniosek złożony przez MiG Ostrzeszów, zatytułowany: „Remont ul. gen.
Sikorskiego na odcinku od ul. Sportowej
do drogi krajowej nr11” uzyskał tylko

Korepetycje
z j. polskiego

12,3pkt, co uplasowało go na 36. miejscu. Wprawdzie wniosek opiewał na
jedyne 467.000zł, ale zawsze szkoda,
że tych pieniędzy nie dostaniemy ze
„schetynówki”, lecz trzeba będzie je
wysupłać z kiesy miejskiej, o ile nowe
władze miasta zechcą tę inwestycję
przeprowadzić. Jeszcze niżej w rankingu, bo na 51. miejscu, znalazł się wniosek
gminy Doruchów, pt. „Przebudowa drogi
gminnej Emilianów do drogi wojewódzkiej”. Wniosek otrzymał 10,5pkt. i Doruchów będzie musiał szukać gdzie indziej
wnioskowanych 391.500zł.
W edycji 2010/2011 kwota środków
budżetu państwa do rozdysponowania
w województwie wielkopolskim wynosi
79.490.000zł. Program zakłada równy
podział dotacji pomiędzy gminy i
powiaty, tj. po 39.745.000zł. Ogólna
wnioskowana kwota dotacji, wynikająca ze złożonych wniosków wynosi:
170.330.150zł, co ponad dwukrotnie
przewyższa pulę środków będących w
dyspozycji wojewody.

Firma Stiuk – Art

wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, tapetowanie, adaptacje poddaszy,
ręczne malowanie mebli
tel. 784 791 203

Powiaty złożyły ogółem 49 wniosków o dofinansowanie. 17 powiatów
(w tym ostrzeszowski) skorzystało z
możliwości aplikowania o dofinansowanie dwóch projektów. Zapotrzebowanie
na środki zgłoszone przez powiaty,
wynoszące 92.149.810zł, ze względu na
limit środków może być zrealizowane w
ok. 40%.
Gminy złożyły ogółem 75 wniosków. W programie nie uczestniczyło
147 gmin. Kwota wnioskowana przez
gminy, wynosząca 78.180.340zł, może
być zaspokojona w ok. 50%.
W porównaniu z poprzednimi
edycjami programu zauważyć należy,
że liczba zgłaszanych przez jednostki
samorządu terytorialnego wniosków
maleje. O ile w pierwszej edycji – w
2008r., w województwie wielkopolskim
złożono ogółem 213 wniosków, to w roku bieżącym jest ich 124. Za to zwiększyła się pula środków na dofinansowanie
wniosków, co otwiera szansę nawet dla
programów plasujących się w środku
stawki, ale i tak ewentualne pieniądze
dla wniosku zgłoszonego przez MiG
Ostrzeszów są dość iluzoryczne.
K. Juszczak

DHL , Siódemka, Kolporter
NajniĔsze ceny w mieĈcie

Przesyâki krajowe i zagraniczne

Z wyrazami szacunku
Renata Kaĩmierczak

Szanowni Wyborcy,

Choý w momencie pisania tego listu wyniki gâosowaĕ do lokalnych wâadz
pozostajĆ caây czas nieoﬁcjalne, pragnċ juī teraz podziċkowaý Wam za udziaâ w
tegorocznych wyborach samorzĆdowych i poparcie kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Wierzċ, iī bċdziecie zadowoleni z wybranych przez siebie radnych, īe bċdĆ speâniaý
swoje obietnice, pokâadane w nich nadzieje i bċdĆ dziaâaý na rzecz lokalnych ğrodowisk.
Moja osoba znalazâa siċ tuī za miejscami premiowanymi mandatem do Rady
Miejskiej,
z wynikiem okoâo 115 gâosów. 4 lata temu ta liczba uprawniaâa do zasiadania
w skâadzie wâadz gminnych, dziğ niestety jest to za maâo.
Niemniej, chcċ z tego miejsca wyraziý wdziċcznoğý za przyznany kredyt zaufania,
jak równieī zapewniý Was, iī dalej bċdċ staraâ siċ dziaâaý na rzecz spoâecznoğci lokalnej
i mojego klubu LZS Siedlików.
Z wyrazami szacunku
Adam Grzyb

EKO GROSZEK,
MIAâ I WČGIEL
GRUBY
W NAJNIŻSZEJ CENIE!!!
tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni
Inwalidów „Pomoc”

ã

Odbiór przesyÙek od 9.00 do 19.00
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 52 (Biedronka, stoisko z prasą)
tel. 781 122 858; 505 131 741

ŚWIĄTECZNE
pranie

•
•
•
•

dywanów
wykładzin
wypoczynków
mebli tapicerowanych

-10%

PARG

...i wszystko
czyste!!!!

tel. 693 385 840
Ostrzeszów, Potaśnia 33a; www.parg.pl
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Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90.

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

Serdecznie dziċkujċ

Punkt nadawania przesyãek
kurierskich do 1000kg

oraz pomoc
w przygotowaniu do matury.
tel. 601 560 650

kandydat nie wszystko musi widzieć, ale
przecież w każdej miejscowości są jego
poplecznicy, i nic. Kandydat obojętnie
czy na burmistrza, czy radnego, który
pozwala zamieszczać swój wizerunek
pośród śmieci i nic nie robi, aby one
szybko zniknęły, sam wystawia sobie
świadectwo. Jak po kimś takim można
spodziewać się, że będzie dobrym gospodarzem?
Jest nadzieja, że patrzący z plakatów
kandydaci, dostrzegą ten nieporządek i
kiedy już złożą uroczyste ślubowanie,
że obowiązki radnego sprawować będą
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro gminy i jej mieszkańców, w pierwszym względzie zobowiążą
firmę zajmującą się gospodarką śmieciową, aby wywiązywała się z obowiązków.
Ile razy można te same odpady nosić
tam i powrotem, bo pojemniki cały czas
pełne. Ci, którym się to znudziło, zostawili je przy pojemnikach, ale przecież
nie tak to powinno wyglądać.
Ponoć nowa miotła najlepiej zamiata. Mnie się wydaje, że wszystko zależy
od tego, w czyich jest rękach, a tymi
rękami są wyborcy. Wkrótce się przekonamy, jaką władzę sobie wybraliśmy
i czy ta „nowa miotła” zechce dbać nie
tylko o siebie.
Jan Jangas

24.11.2010
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APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„Rynek” od 22.11.2010 do 28.11.2010, tel. 730-04-72
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 29.11.2010 do 5.12.2010, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

