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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
Marne zarzĈdzanie,
wičc mierne wyniki
WielkopolskĊ, jeden z najwiĊkszych regionów naszego kraju,
tworzy 31 powiatów ziemskich i 4
grodzkie, a one dzielą siĊ na 226
gmin. Województwo wielkopolskie
to region, który przoduje w rankingach, zajmując drugie miejsce pod
wzglĊdem powierzchni, a trzecie pod
wzglĊdem liczby mieszkaĔców i wartoĞci PKB na mieszkaĔca. NajwiĊkszą
jednostką osadniczą jest aglomeracja
poznaĔska, gdzie mieszka prawie
700tys. osób. Na drugim miejscu pod
wzglĊdem wielkoĞci znajduje siĊ poáoĪona w poáudniowej czĊĞci regionu
aglomeracja kalisko-ostrowska,
licząca prawie 200tys. mieszkaĔców.

KuĨnica Grabowska
W tej aglomeracji mieĞci siĊ nasz
ostrzeszowski powiat ze swoimi 7
gminami.
Wielkopolska jest regionem atrakcyjnym turystycznie i dlatego dynamicznie rozwijającym siĊ kierunkiem
przedsiĊbiorczoĞci równieĪ w naszym
powiecie jest agroturystyka. Przez te
tereny przebiega wiele rowerowych,
konnych, pieszych, rzecznych, a nawet jeziornych szlaków turystycznych.
KrzyĪują siĊ róĪne szlaki pielgrzymkowe, chociaĪby do CzĊstochowy,
Lichenia, Bramy Tysiąclecia nad
Jeziorem Lednickim, a nawet najbliĪszą nas GórĊ KrzyĪa w Parzynowie.
To powinno mobilizowaü, aby dbaü
o estetykĊ naszych miejscowoĞci,
a szczególnie wiosek. ChociaĪ nie
jest najgorzej, bo wiele zmieniáo siĊ
na lepsze, to jednak mamy siĊ czego
wstydziü. KaĪda gmina w powiecie i
prawie kaĪda w nim wieĞ ma swoich
kilka ruder, które szpecą caáą okolicĊ.
Biedniejsze domki i zagrody byáy, są i
bĊdą, bo nie wszyscy są tak majĊtni,
aby z klinkierowej cegáy budowaü domy i páoty, ale bezuĪyteczne rudery
stojące przy drogach powinny znikaü
jak najprĊdzej. TuryĞci i przybysze
z innych regionów, którzy osiedli w
naszej okolicy, zwracają uwagĊ na te
zaniedbania.
Jeden z tych nowych mieszkaĔców naszej ziemi, pochodzący z
Maáopolski, powiada, Īe te straszące
budowle to wina nie tylko ich wáaĞcicieli, ale równieĪ wáadz gmin. Jak
mówiá, w jego rodzinnych stronach,
choü to region biedniejszy, to jednak
bardziej zadbany. Tam ludzie wiedzą,
Īe jeĞli coĞ ma wartoĞü regionalną,
historyczną czy muzealną - naleĪy to
chroniü, zaĞ zaniedbane rumowiska,
usuwaü.
Legendy o starych zamczyskach i
straszących w nich duchach są dla turystów ciekawe, ale to, co stoi i szpeci
nasze wioski i miasteczka, to nie ruiny
prastarych zamków, lecz wstydliwe
dowody naszej niegospodarnoĞci.
Jeszcze gorzej, jeĞli w tych ruderach
mieszkają ludzie, a zdarza siĊ, Īe
tak wáaĞnie jest. Tu wáadze nie tylko
powinny siĊ wstydziü za estetykĊ, ale

Zapewne wielu z tych goĞci zechce
poznaü nasz kraj szerzej. Ci, którzy
musieli lub z wáasnej woli wyjechali,
teraz zechcą odwiedziü stare kąty.
Wielu obcokrajowców przy okazji zechce zwiedziü ten kraj, który porwaá
siĊ na komunistów i staá siĊ przyczynkiem do wielkich zmian, wáącznie z
obaleniem berliĔskiego muru. I co?
Z jakimi wspomnieniami wrócą do

i za to, Īe w Īaden sposób nie potraﬁą lub zazwyczaj nie chcą udzielaü
pomocy. A naleĪy pomagaü i wymagaü od
wáaĞcicieli, aby zadbali
o swój teren. JeĪeli
wáaĞcicielami są ludzie
starsi i niedoáĊĪni, to
tym bardziej naleĪy
ich wspomóc i gminy
mają takie moĪliwoĞci.
W kaĪdej gminie są
bezrobotni, którym
páacimy zasiáki, wĞród
bezrobotnych są teĪ
tacy, którzy chĊtnie odpracowaliby chociaĪby
Okolice Bukownicy i Marszaáek
czynsz, są
wreszcie i
tacy, którym wychowawczo siebie, jakie zdjĊcia bĊdą pokazywali
zamiast pieniĊdzy z opieki znajomym w swoich ojczyznach? Czy
spoáecznej naleĪy daü chcemy, aby taki obraz o naszym
pracĊ, która przyniesie regionie zostaá rozpropagowany po
korzyĞci obydwu stronom. Europie i Ğwiecie?
4 stycznia 2010r. ruszyáa III edyMoĪliwoĞci są, trzeba tylko
chcieü je wykorzystaü. Le- cja konkursu „Polska piĊknieje — 7
niwych i baáaganiarzy, jeĞli cudów Funduszy Europejskich”, organie perswazją to karami, nizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu
moĪna zmusiü
do zadbania o
swoją zagrodĊ. Starszym,
przyzwyczajonym do swych Ğmieci, naleĪy uzmysáowiü, Īe choü
biednie, przyjemniej Īyje
siĊ w uporządkowanej zagrodzie. Jednak najpierw
muszą to zrozumieü
wáadze gmin i powiatów.
Ruina ostrzeszowskiej
rzeĨni to brudna plama
na honorze powiatowych
wáadz. Dobrze, Īe choü
dach caákowicie siĊ zajest wyáonienie najlepszych projektów
waliá, wiĊc wstyd troszkĊ mniejszy. zrealizowanych przy wspóáﬁnansowaKto dba o porządek na swoim terenie, niu z Funduszy Europejskich, które
ten nie musi siĊ wstydziü i obawiaü przyczyniają siĊ do podniesienia
niespodziewanych goĞci.
atrakcyjnoĞci turystycznej i kulturalnej
JuĪ niedáugo przez nasz kraj Polski. DziĊki takim pomysáom wzraprzeleje siĊ wielotysiĊczna fala kibi- sta dbaáoĞci o estetykĊ, a to podnosi
ców przyjeĪdĪających na Euro 2012.

STUDIO TAĘCA RYTM OSTRZESZÓW
zaprasza na:

KURS TAĘCA DLA DOROSâYCH
Pierwsze zajĊcia
18 luty o godz. 20.15

atrakcyjnoĞü turystyczną i kulturalną
naszego kraju. Nagrody przyznawane bĊdą aĪ w siedmiu kategoriach i

to powinno zmobilizowaü wáodarzy
gmin naszego powiatu, bo przecieĪ
nasz powiat chce siĊ mieniü agroturystycznym rajem. Z praktyki jednak
wiemy, Īe w obrĊbie naszego powiatu
brakuje urzĊdników potraﬁących dla
gmin stworzyü takie projekty, które
otrzymują unijne doﬁ nansowanie.
JeĪeli nie potraﬁą stworzyü atrakcyjnych projektów i wyáuskaü na nie
doﬁ nansowania, to moĪe zdoáają
wymyĞliü sposób na to, aby biednym
i niedoáĊĪnym pomóc, a leniwych
zmusiü do uprzątniĊcia szpecących
nasze okolice rumowisk.
Związek Powiatów Polskich
opracowaá „Ranking DziesiĊciolecia
Gmin i Powiatów”. Zestawienie obejmuje wyniki wszystkich dotychczasowych rankingów prowadzonych w
czterech kategoriach: powiaty, miasta

na prawach powiatu, gminy miejskie i
miejsko - wiejskie oraz gminy wiejskie.
Z poáudniowej czĊĞci Wielkopolski
powiat ostrowski znalazá siĊ na pierwszym
miejscu w Wielkopolsce i na szóstym
spoĞród powiatów w
Polsce! Taki wynik to
naprawdĊ zaszczyt. W
rankingu tym powiat
kĊpiĔski znalazá siĊ
na 52. miejscu, a powiat ostrzeszowski
na 149. miejscu. I
te wyniki Ğwiadczą o
urzĊdnikach i samorządowcach poszczeJelenie
gólnych powiatów, nasi
znowu wypadli bardzo
miernie. Czy nasi wáodarze i samorządowcy nie widzą tego i nie mają
wstydu, bo 149. miejsce to naprawdĊ
wstyd. Zastanawiam siĊ, kiedy wreszcie z szerokiego wachlarza lokalnych
polityków na czoáowe miejsca list
wyborczych dostaną siĊ tacy, którzy
poczują wstyd i potraﬁą przeprowadziü nas z szarego koĔca na czoáowe
pozycje. Czy ci, dziĊki którym mamy
tak odlegáą pozycjĊ w rankingach,
zechcą im ustąpiü miejsca? Czy najwiĊksza w naszym powiecie gminna,
reprezentowana przez aĪ trzech
burmistrzów kiedykolwiek zabáyĞnie?
Jedno jest pewne — gdyby oceniano
iloĞü ruder i zaniedbanych miejsc, to
pewnie bylibyĞmy w czoáówce stawki,
ale to jest kiepskie pocieszenie.

EKO GROSZEK
W DOBREJ CENIE
luzem 400zá i workowany 500zá

Aula Szkoáy
Podstawowej nr 2
przy ul. Piastowskiej 3
w Ostrzeszowie
Zapisy:
tel.: 0604 534 763 lub
przed rozpoczĊciem kursu.

10.02.2010

ul. Ceglarska 14
(dojazd od ul. Skáadowej)
stare PZGS-y
.

CENTRUM ROLNICZE

tel. 607 245 461 lub 601 348 444

Pielgrzymka do Medjugorje
28.06 – 03.07 2010r.
MARIA ZELLPLITWICKIE JEZIORA,
MEDJUGORJE, DUBROWNIK

Oferuje:
- czêœci do maszyn rolniczych i ci¹gników
- opony, akumulatory, smary, oleje,
- ³o¿yska, oringi, segery, narzêdzia, klucze
Ostrzeszów ul. Kamienna 13 -targowisko

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska
Ostrzeszów ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

ZAPISY I WYJAZD – OSTRZESZÓW

tel. 604 261 429

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„JagielloĔska” od 8.02.2010 do 14.02.2010, tel. 730-94-64
„Pod Wagą” od 15.02.2010 do 21.02.2010, tel. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Cena 650zã + 110 euro
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