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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.
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„I nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach żywych”.

Karol Wojtyła

Największa tragedia w najnowszej historii Polski
Magdalena Kułak, Krzysztof Tomaszewski

Pozimowe remonty
Rozstrzygnięto przetarg na gruntowne remonty odcinków dróg najbardziej zniszczonych
w wyniku tegorocznej trudnej zimy (tzw. przełomy). Zlecone zostały odcinki dróg:
- nr 5585Grabów – Czajków w miejscowości Kuźnica Grabowska i Czajków (ogółem 506
metrów),
- nr 5588 Kraszewice – Spóle w miejscowości Kraszewice B na długości 500 metrów,
- nr 5614 Kraszów - Marcinki w miejscowości Mąkoszyce na długości 300 metrów.
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Ostrzeszowie.
Wartość oferty to 557 tysięcy 127 złotych.

Rodziny Katyńskie, Kombatanci, Władze Samorządowe Powiatu oraz Miast i Gmin tworzących Powiat Ostrzeszowski, , Harcerze, organizacje społeczne i polityczne, a przede wszystkim Mieszkańcy Ziemi Ostrzeszowskiej licznie wzięli udział w obchodach
zorganizowanych ku czci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem, jakie odbyły się na ostrzeszowskim rynku 13 kwietnia.

Obwodnica dla Ostrzeszowa
Z prośbą o rozpoczęcie prac zmierzających do budowy obejścia drogowego miasta w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Samorząd Powiatu wraz z Samorządem Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Budowa obwodnicy Ostrzeszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 staje się coraz większą
koniecznością z uwagi na bardzo duże obciążenie ruchem samochodowym. Według ostatnich
pomiarów ruchu wynosi ono 6 125 pojazdów na dobę na odcinku miejskim. Wynik ten plasuje
Ostrzeszów na jednym z czołowych miejsc w skali województwa. Przy obecnym układzie komunikacyjnym tak duże obciążenie ruchem jest wyjątkowo uciążliwe i stanowi poważne zagrożenie
bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców, jak i uczestników ruchu drogowego. Samorządy:
Powiatowy i Miejski obawiają się, że sytuacja będzie się jeszcze pogarszać ze względu na spodziewany wzrost natężenia ruchu. Ponadto niepokojący jest znaczący wzrost udziału w ruchu
pojazdów wysoko tonażowych, co jest szczególnie niebezpieczne w centrum starego miasta.
Mając na uwadze wszystkie te argumenty władze powiatu oraz miasta i gminy liczą na to,
że Marszałek Województwa Wielkopolskiego spowoduje rozpoczęcie praz przygotowawczych
i analiz technicznych budowy obwodnicy Ostrzeszowa, które będą podstawą do zatwierdzenia
i realizacji przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w wieloletnim planie inwestycyjnym
na lata 2013 – 2015. Niestety tak się nie stanie. Budowa obwodnicy to zadanie kosztowne,
wiążące się z koniecznością zabezpieczenia znacznych nakładów finansowych, a w związku z
tym realizacja wymaga bezwzględnego ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zgodnie z
założeniami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do wykonania w kolejnych latach pozostaje
jeszcze ponad 50 zadań bardzo ważnych dla regionu zadań drogowych, z czego 11 jest w trakcie
realizacji. Przy aktualnym poziomie finansowania, którego kluczowy element stanowią środki
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, trudno jest określić termin zakończenia ich
realizacji – uzasadnia swą odmowną decyzję Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jerzy Gładysiak.
Uzgodniono, że pomimo negatywnego stanowiska drogowców wojewódzkich samorządy
czynić będą dalsze starania w tej sprawie.

Katyń – 70 rocznica
Rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Plastyczny Na Plakat z okazji 70.
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej pod patronatem Starosty Ostrzeszowskiego.
Konkurs był adresowany do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przedsięwzięcie zaangażowały się gimnazja w Grabowie nad Prosną, Czajkowie, Doruchowie, Mikstacie oraz Gimnazjum nr
2 w Ostrzeszowie, a także wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu
ostrzeszowskiego: I LO, ZS nr 1, ZS nr2 i ZS nr 3. W sumie do konkursu
wpłynęło 35 prac. Ich oceny podjęło się jury w składzie: Stanisław Bojszczak, Antoni Więcek, Janusz Olechnowicz i Ryszard Szymański. Oto
wyniki:

I grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych:
I miejsce: EwaOwczarek – Gimnazjum w Grabowie nad Prosną,
II miejsce: Aleksandra Raszewska – Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie,
III miejsce: Monika Wainberg- Gimnazjum w Grabowie nad Prosną,
Wyróżnienie za najlepszy pomysł: Joanna Jędrzejak – Gimnazjum w
Grabowie nad Prosną.

II grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Trwają przygotowania do I Powiatowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych
Ostrzeszów 2010. Spartakiada będzie głównym elementem powiatowych obchodów
Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.
Swój udział w zawodach zapowiedziały wszystkie działające w powiecie ostrzeszowskim domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe
domy samopomocy, a także Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach i Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostrzeszowie. Zawody odbywać się 7 maja na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie; poprzedzi je barwny korowód, jaki
przemaszeruje ulicami miasta sprzed Starostwa Powiatowego na ostrzeszowski rynek.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Stowarzyszenie „Sprawni Razem”, Ludowy Klub Sportowy „Orkan” w Ostrzeszowie i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, przede wszystkim jednak – Rada Powiatowego Zrzeszenia LZS Ostrzeszowie oraz wszystkie placówki, które wezmą udział w
Spartakiadzie. By omówić szczegóły przedsięwzięcia organizatorzy spotkali się 29
marca u Starosty Ostrzeszowskiego. Wówczas zdecydowano, by program Spartakiady,
na który złożą się tradycyjne konkurencje lekkoatletyczne i rekreacyjne, rozszerzyć o
mini rajd nordic walking.

Sesja absolutoryjna
XLIII sesja III kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie odbędzie się 28 kwietnia o godzinie
8:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Będzie to sesja absolutoryjna. Radni przyjmą
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok oraz opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu z wykonania ubiegłorocznego budżetu; po dyskusji
przyjmą opinię Komisji Rewizyjnej, po czym podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu.

I miejsce: Natalia Śniady I LO
II miejsce: Martyna Frach – ZS nr 3,
III miejsce: Dorota Zawód – ZS nr 3,
Wyróżnienie: Jagoda Zaczyk – ZS nr 2.
Członkowie Komisji poziom konkursu ocenili jako dobry. Tematycznie
prace były bardzo dobre, ale wiele z nich niestety nie było zgodne z regulaminem, na przykład część prac nie miała napisu, a szkoda…” – podsumowuje członek Komisji Konkursowej artysta plastyk Antoni Więcek.
O terminie wręczenia nagród Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego poinformuje nagrodzonych indywidualnie.
Jak mówi Kierownik WOKiS Ryszard Szymański - prace konkursowe
można oglądać na okolicznościowej wystawie w Galerii Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Przebudowa ciągu drogowego nr 5575P Siekierzyn – Torzeniec,
odcinek Kuźnica Bobrowska – Stary Pan
Przebudowa ciągu drogowego nr 5575P
Siekierczyn – Torzeniec, odcinek Kuźnica
Bobrowska – Stary Pan – to przedsięwzięcie,
które zostanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 6
kwietnia została zawarta stosowna umowa
pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Ostrzeszowskim.
Umowę określającą szczegółowe zasady,

tryb i warunki wykorzystania, rozliczania i
przekazywania dofinansowaniu podpisali:
Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania
Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Kamila Hałupka – Piechocka, Starosta
Ostrzeszowski Lech Janicki, Wicestarosta
Zofia Witkowska oraz Skarbnik Powiatu Czesław Mitmański.
Całkowita wartość projektu wynosi

6 618 099 zł; dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie
3 309 050 złotych. Przekazanie dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych
kosztów.
Inwestycja ma szansę być zrealizowana do
końca bieżącego roku. 13 kwietnia został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Termin
składania ofert upływa z dniem 28 kwietnia.

mostowe, rowy).
W ramach projektu wykonane zostaną:
1. Nawierzchnia bitumiczna na całym ciągu –
19,292 km
2. Poszerzenie istniejącej jezdni z szerokości 2,5 – 5,2 m do planowanej 5,5 m na
długości 14,562 km, wybrano takie rozwiązanie z uwagi na zbyt wąską istniejącą
nawierzchnie drogi powiatowej
3. Wyrównanie
podbudowy
istniejącej
nawierzchni dróg do wymaganego profilu
poprzecznego i podłużnego.
4. Utwardzenie odcinków gruntowych na
długości 4,73 km jest konieczne z uwagi
na zły stan istniejącej nawierzchni dróg
gruntowych.
a. Wykonanie podbudowy kamiennej
b. Budowa nawierzchni bitumicznej
c. Odwodnienie:
rowy,
obiekty
inżynierskie
d. Budowa chodników z kostki betonowej
5. Budowa zatok autobusowych
6. Budowa obejścia drogowego miejscowości Marcinki

7. Odwodnienie: rowy, przebudowa obiektów
mostowych i przepustów pod zjazdami w
celu prawidłowego odwodnienia korpusu
drogi.
8. Wycinka drzew.
9. Oznakowanie pionowe i poziome.
Wybudowanie chodników na odcinku
pomiędzy Domami Pomocy Społecznej w
Kobylej Górze i Myślniewie jest niezbędne
w celu oddzielenia ruchu pieszego od kołowego oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa
pieszych, a szczególnie pensjonariuszy
zamieszkujących oba Ośrodki. Projektowana
przebudowa obejścia miejscowości Marcinki
konieczna jest ze względu na dużą wypadkowość oraz brak możliwości poszerzenia
jezdni. Przebudowa ciągu usprawni również
dostęp do terenów rekreacyjno wypoczynkowych przy kobylogórskim zalewie, wpływając pozytywnie na rozwój infrastruktury
turystycznej.
8 kwietnia została podpisana umowa z
wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem
Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. W

imieniu Powiatu Ostrzeszowskiego umowę
opiewającą na 11 880 631 zł podpisali: Starosta Lech Janicki, Wicestarosta Zofia Witkowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Anna Gieczewska oraz Skarbnik Powiatu
Czesław Mitmański, a w imieniu wykonawcy
– Wiceprezesi Zarządu: Bożena Salwierz i
Jan Malitowski. Szczegóły inwestycji, między innymi kwestie organizacji ruchu, czy
wyłączenia odcinków drogi z ruchu na czas
przebudowy, omawiano na spotkaniu z udziałem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama
Mickiewicza. Wójta Kobylej Góry Jerzego
Przygody, Pani Sołtys Myślniewa Iwony
Małolepszej, Dyrektor Powiatowego zarządu
Dróg Anny Gieczewskiej oraz Członka
Zarządu Powiatu Zenona Lewka.
Przebudowa dwudziestokilometrowego
ciągu ruszy nie później niż na początku maja;
prace potrwają do czerwca 2012r. Przedsięwzięcie zostanie w 50 % dofinansowane ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie
informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w dniu 15.04.2010r. zostało wywieszone
ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości z drzewostanem, położonej w Mikstacie przy ul.
Brzozowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 1272, 1273, 1274/8 o łącznej powierzchni
0,1804 ha, zapisane w księgach wieczystych KZ1O/00042915/5, KZ1O/00042850/1, będacej własnością Powiatu Ostrzeszowskiego. Wartość nieruchomości wraz z drzewostanem:
59.800,00 zł w tym wartość gruntu 57.400,00 zł.

Inwestycja - start
Niebawem rusza największa inwestycja
drogowa w powiecie ostrzeszowskim realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – przebudowa
ciągu drogowego nr 5577P Międzybórz –
Szklarka Myślniewska, nr 5578P Kuźnica
Myślniewska – Kobyla Góra i nr 5581P Kobyla
Góra – Słupia. 9 kwietnia podpisano umowę
z wykonawcą zadania: Przedsiębiorstwem
Budownictwa Drogowego S. A. w Kaliszu.
Rozbudowywany ciąg stanowi połączenie
dróg wojewódzkich 444 Krotoszyn - Ostrzeszów, 449 Syców - Błaszki, z drogą krajową
nr 8 Wrocław – Łódź, co stanowi połączenie
międzyregionalne i łączy trzy gminy: Ostrzeszów, Kobyla Góra, Perzów oraz trzy powiaty:
Ostrzeszów, Kępno i Oleśnica oraz dwa województwa: Wielkopolskie i Dolnośląskie.
Rozbudowa ciągu podniesienie jakość
infrastruktury drogowej, zwiększy wewnątrz

regionalną spójność komunikacyjną oraz
pole powiązań infrastruktury regionalnej z
systemami zewnętrznymi. Skróci czas przejazdu od Słupi pod Bralinem do Szklarki Myślniewskiej z 44 km do 20 km. Z kierunku od
miejscowości Kobyla Góra- do m. Szklarka
Myślniewska z 17 km do 8 km.
Ponadto na atrakcyjności zyskają przejazdy na trasie Syców - Kobyla Góra-Krotoszyn i Syców - Kobyla Góra – Ostrów Wlkp,
co przy dużym obciążeniu ruchem kołowym
dróg: krajowej nr 8 i wojewódzkich nr 449,nr
450 i nr 444 częściowo odciąży wspomniane
drogi i wpłynie znacząco na polepszenie
płynności ruchu i infrastruktury drogowej w
tym regionie.
Przewidywanym zakres robót obejmuje
wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych na ciągu drogowym o długości 19,292
km wraz z infrastrukturą drogową (obiekty

