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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.

PrzecieĔ mamy
XXI wiek
Niedawno w Mikstacie otwarto
nową aptekĊ, w pobliĪu której są nawet parkingi, co cieszy, bo dla osoby
chorej nie ma nic waĪniejszego jak to,

gusáaw to ubikacje, a raczej ich brak.
To, Īe w Mikstacie nie ma i nie
bĊdzie toalet, które odpowiadaáyby juĪ
nie europejskim, ale chociaĪ maáomia-

aby szybko kupiü lekarstwa i jechaü
do domu siĊ kurowaü. Problem jednak
w tym, Īe najczĊĞciej parkingi te są
zajĊte i osoba, szczególnie z niepeánosprawnoĞcią ruchową, ma problem
z zaparkowaniem pojazdu. Dlatego w
imieniu osób niepeánosprawnych pan
Bogusáaw Kamionka, inwalida I grupy,
apeluje, aby jak najszybciej przed
apteką wydzieliü jedno miejsce parkingowe dla osób niepeánosprawnych.
Apel sáuszny, bo czasem niepeánosprawnemu trudniej jest przejĞü
kilkadziesiąt kroków, niĪ zdrowemu
kilkaset, wiĊc niech zdrowi nie narzekają, Īe to jedno, wyznaczone miejsce
bywa czasem puste; chodzi o „niepeánosprawnego naprawdĊ”, bo bywają
tacy, którzy zaáatwili sobie legitymacjĊ,
a z ruchową niepeánosprawnoĞcią nie
mają nic wspólnego, lub naduĪywają
legitymacji wydanej dla czáonka rodziny i blokują miejsca prawdziwym
inwalidom.
Burmistrz Mikstatu Jacek Ibron
podziela spostrzeĪenia p. Kamionki i
zapewnia, Īe poczyni starania nie tylko
o to, aby Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich pozwoliá wyznaczyü
miejsce parkingowe dla osób niepeánosprawnych na parkingu przed apteką,
a takĪe przed oĞrodkiem zdrowia, i to
jak najszybciej.
Drugi temat, jaki poruszyá p. Bo-

steczkowym standardom, wiadomo od
2009 r., kiedy to byáy burmistrz Bogdan
Maáecki wyjaĞniá, Īe toalety typu „TOI
TOI” speániają mikstackie wymagania.

Wielki sukces
2. miejsce w województwie i 2,5 mln záotych dla mieszkaĔców
powiatu ostrzeszowskiego
Z przyjemnoĞcią informujemy, Īe
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwaáą z dnia 19 paĨdziernika
zatwierdziá listĊ Lokalnych Grup Dziaáania (LGD), wybranych do realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie
dodatkowych zadaĔ w województwie
wielkopolskim w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Dziaáania”
znalazáo siĊ na bardzo wysokim 2.
miejscu w województwie. NaleĪy
podkreĞliü, Īe w województwie
wielkopolskim funkcjonuje 31 LGD, z
czego 9 záoĪyáo wnioski o dodatkowe

Ğrodki. Zgodnie zaĞ z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju
wsi tylko dwie pierwsze Lokalne
Grupy Dziaáania z listy wojewódzkiej
otrzymują do¿nansowanie, pozostaáe
tworzą listĊ krajową i ubiegają siĊ o
do¿ nansowanie w zaleĪnoĞci od
miejsca na liĞcie krajowej.
Wysokie 2. miejsce na liĞcie
oznacza otrzymanie dodatkowej
puli Ğrodków w wysokoĞci 2,5 mln
záotych, które OLGD przeznaczy
na dodatkowe nabory wniosków dla
mieszkaĔców powiatu ostrzeszowskiego.
Lista rankingowa stanowi pod-
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sumowanie konkursu, ogáoszonego
przez Samorząd Województwa
dla Lokalnych Grup Dziaáania w zakresie dodatkowych Ğrodków. Celem
konkursu byáo wyáonienie LGD, które
najlepiej i najefektywniej realizowaáy
swoje strategie oraz przygotowaáy
projekty najbardziej zintegrowanych,
innowacyjnych pomysáów rozszerzenia celów i przedsiĊwziĊü zawartych
w strategiach.
Cieszymy siĊ, Īe dotychczasowa dziaáalnoĞü OLGD zostaáa tak
wysoko oceniona. Przypomnijmy,
Īe ogáoszono dotąd 11 naborów
wniosków, w ramach których spáynĊáo ponad 200 wniosków z terenu
powiatu ostrzeszowskiego i do¿ nansowano projekty na ponad 6 mln
záotych dla gmin, przedsiĊbiorców,
rolników, organizacji pozarządowych
i wielu innych. (am)

Pan Kamionka zwróciá jednak
uwagĊ na fakt, Īe wiele nowo powstających sklepów wielkopowierzchniowych na terenie Mikstatu, teĪ nie
posiada toalet dla klientów. Zakupy
w takich sklepach trwają kilkanaĞcie,
a nawet kilkadziesiąt minut. Chodzą
tam ludzie w róĪnym wieku i na pewno
niektórych przyciĞnie potrzeba skorzystania z ubikacji. Co zrobiü, gdy
ubikacji brak? Jakie to jest dbanie o
klienta, dziĊki któremu sklep czerpie
zyski? W Mikstacie w Īadnym z takich
sklepów ubikacji dla klientów nie ma.
Nie tylko zresztą w Mikstacie, prawie
w kaĪdym mieĞcie jest podobnie. W
Ostrzeszowie tylko Intermarche i Bricomarche wyposaĪone są w ubikacje
dla klientów.

PrzyjmĊ zlecenie
oraz wykonam:
szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie, podwieszane su¿ty,
suche zabudowy, adaptacja
poddaszy, murowanie, panele
Ğcienne i podáogowe, montaĪ
drzwi, okien i parapetów +
obróbka i wiele innych

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE
tel. 665 288 014

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych
Ceny hurtowe

od 50 gr/kg
Gospodarstwo sadownicze
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

WykoĔczenie
wnĊtrz

kamieniem
naturalnym

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

Piaskowce, àupki,

dostawa w ciągu 24 godz.
RównieĪ zagraniczne
Grabów, tel. 606 644 466

Siedlików 71c
Tel.785-230-400

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

Eko-Groszek

HURTOWNIA DEKARSKA
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA
- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT
- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA
- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY
- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI

tel. 505 325 777

tel: 62 730 83 10

- OKNA DACHOWE

Rogaszyce 254
63-500 Ostrzeszów
www.dachy-mczekaj.pl
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Nowo otwarty punkt przyjĊü przesyáek
kurierskich
W standardzie naszych usáug oferujemy: tanie usáugi kurierskie krajowe oraz miĊdzynarodowe. Nasza oferta jest przystosowana zarówno do
obsáugi klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Korzystając z naszych
usáug, przekonasz siĊ, Īe nadanie paczki dowolnych rozmiarów moĪe byü
szybkie sprawne, a przede wszystkim przyjemne.

Punkt odbioru przesyáek
Agro-Strefa, ul. Skáadowa 4, 63-500 Ostrzeszów, godz: 8 - 16
(Dawne PZGSy)
tel: 601430677

APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 26.11 do 2.12, tel. 730-00-76
„Drofarm” od 3.12 do 9.12, tel. 724-20-40
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.

