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DY¯URY APTEK W OSTRZESZOWIE

INFORMACJA MGOPS
Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie jako organ prowadz¹cy postêpowanie w sprawach œwiadczeñ rodzinnych i œwiadczeñ z

funduszu alimentacyjnego informuje o nowym okresie zasi³kowym w œwiadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, w którym to podstaw¹ do przyznania
œwiadczeñ bêd¹ dochody rodziny za 2010 rok z uwzglêdnieniem zmian maj¹cych miejsce po roku bazowym.

1. ŒWIADCZENIA RODZINNE
Nowy okres zasi³kowy w œwiadczeniach rodzinnych rozpoczyna siê 1 listopada i trwa do 31 paŸdziernika roku nastêpnego. Przyjmowanie wniosków rozpoczyna

siê od 1 wrzeœnia. Warunkiem wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych w listopadzie jest z³o¿enie wniosku wraz z dokumentami do 30 wrzeœnia. 
Uwaga 
- W przypadku uczniów kontynuuj¹cych naukê w szkole ponadgimnazjalnej warunkiem wyp³aty dodatku z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego 2011/2012 oraz 
dodatku na dojazd lub zamieszkiwanie jest przed³o¿enie w nieprzekraczalnym terminie do 10 wrzeœnia br. zaœwiadczenia ze szko³y lub oœwiadczenia;

- Œwiadczeniobiorcy, którzy nie wyst¹pili o dodatek na dojazd lub rozpoczêcie roku szkolnego dla dzieci koñcz¹cych w bie¿¹cym roku gimnazjum warunkiem 
koniecznym do przyznania powy¿szych œwiadczeñ jest z³o¿enie wniosku wraz z zaœwiadczeniem ze szko³y na rok szkolny 2011/2012 lub oœwiadczeniem 
w miesi¹cu wrzeœniu br.;

- W przypadku dzieci 5 i 6 - letnich rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne warunkiem wyp³aty dodatku z tytu³u rozpoczêcia
roku szkolnego jest z³o¿enie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2011 (dotyczy œwiadczeniobiorców, którzy wczeœniej nie wnioskowali o powy¿szy
dodatek i w decyzji nie maj¹ przyznanego dodatku);

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Nowy okres zasi³kowy w funduszu alimentacyjnym rozpoczyna siê 1 paŸdziernika i trwa do 30 wrzeœnia roku nastêpnego. Przyjmowanie wniosków na nowy

okres zasi³kowy rozpoczyna siê od 1 sierpnia. Warunkiem wyp³aty œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w miesi¹cu paŸdzierniku jest z³o¿enie wniosku wraz
z dokumentami do 31 sierpnia.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e od dnia 15 wrzeœnia 2011 r.
obs³uga interesantów w sprawie œwiadczeñ rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywaæ siê bêdzie wed³ug harmonogramu:

Poniedzia³ek, Wtorek, Œroda  1100 - 1500,
Czwartek, Pi¹tek  700 - 1100

Czas, w którym nie bêd¹ przyjmowane wnioski jest niezbêdny do rozpatrzenia wniosków i terminowego przygotowania decyzji.

O ka¿dych zmianach, które maj¹ wp³yw na prawo do œwiadczeñ rodzinnych, œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego (np. uzyskanie dochodu, zmiana sk³adu rodziny,
nie kontynuowanie nauki przez dziecko, które ukoñczy³o 18-ty rok ¿ycia) œwiadczeniobiorca jest zobowi¹zany poinformowaæ organ wyp³acaj¹cy wnioskowane œwiadczenia.
Nienale¿nie pobrane œwiadczenia podlegaj¹ zwrotowi (art. 30 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

Utrzymanie czystoœci i porz¹dku w gminach le¿y w gestii w³adz
gmin. Gminy równie¿ tworz¹ warunki do selektywnej zbiórki odpa-
dów. Realizacjê czêœci zadañ z zakresu gospodarki odpadami, sa-
morz¹dy mog¹ powierzyæ jednostkom pomocniczym, samodzielnym
podmiotom gospodarczym, czy te¿ spó³kom samorz¹dowym jak¹
jest EKO-REGION. Wszyscy jednak  ponosimy moraln¹ odpowie-
dzialnoœæ za stan œrodowiska naturalnego.

Z roku na rok zwiêksza siê iloœæ wytwarzanych odpadów w gospodar-
stwach domowych. Niestety, znaczna ich czêœæ zaœmieca przydro¿ne
rowy i lasy. 

Od czego wiêc zacz¹æ, by by³o lepiej?
Nie zaœmiecajmy. Zacznijmy od  podpisania umowy na odbiór odpadów

komunalnych. Segregujmy odpady w gospodarstwach domowych, czyli ju¿
u „Ÿród³a” ich powstawania.

Co zyskujemy - jeœli segregujemy?
- Oszczêdzamy miejsce na sk³adowiskach.
- Zmniejszamy iloœæ wprowadzanych odpadów szkodliwych, 
ulegaj¹cych rozpadowi w d³ugim okresie czasu.

- Pozyskujemy  surowce wtórne do przetworzenia i tym samym 
zmniejszamy  zu¿ycie surowców naturalnych.

- Ograniczamy zanieczyszczenie atmosfery. 
- Zmniejszamy iloœæ odpadów.
- Oszczêdzamy energiê.

Jak segregowaæ?
Poszczególne rodzaje odpadów nale¿y  wk³adaæ do w³aœciwych pojem-

ników, zachowuj¹c porz¹dek w punktach selektywnej zbiórki. Nagannym
jest, porzucanie odpadów w workach obok pojemników, czy te¿ pozosta-
wianie odpadów wielkogabarytowych. Nieodpowiedzialne postêpowanie
niektórych osób, powoduje ba³agan i skargi mieszkañców. Pracownicy od-
bieraj¹cy segregowane odpady, s¹ wiêc zmuszeni do wykonywania dodat-
kowych, uci¹¿liwych prac porz¹dkowych.

St³uczka szklana
Szk³o praktycznie nie ulega rozk³adowi i setki, a mo¿e tysi¹ce lat bêdzie

zalegaæ w œrodowisku, jeœli nie trafi do recyklingu. Bezu¿yteczne s³oje i bu-
telki szklane bez zawartoœci, wk³adamy  do pojemników, by ich nie pot³uc.
Przy tym nale¿y pamiêtaæ o podziale na kolory: kolorowe szk³o do pojem-
nika zielonego, a bezbarwne do pojemnika bia³ego. Pamiêtajmy te¿ o usu-
niêciu  nakrêtek plastikowych i metalowych.

Szk³o z pojemnika bia³ego i zielonego zostaje odbierane   samochodem
z  kontenerem podzielonym na  2 kwatery.

Baterie i akumulatorki
Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody i 1 metr szeœcien-

ny gleby. W trosce o œrodowisko zadbajmy o to by  ¿adna bateria, czy aku-
mulatorek nie trafi³y do kosza z odpadami komunalnymi, poniewa¿ ze
wzglêdu na sk³ad chemiczny musz¹ byæ odzyskane i przetworzone.

Butelki plastikowe
Porzucone butelki plastikowe, w œrodowisku naturalnym, przez 500 lat

bêd¹ ulegaæ rozpadowi, uwalniaj¹c toksyczne sk³adniki, winny wiêc trafiæ
do recyklingu.

Warto do³o¿yæ starañ, by pojemniki zbyt szybko nie przepe³nia³y siê.
Butelkê plastikow¹ bez zakrêtki wystarczy zgnieœæ, a nastêpnie zakrêciæ
przed wrzuceniem do pojemnika. U³atwi to cykliczne opró¿nianie pojemni-
ków, co jest szczególnie istotne, w okresie letnim.

Elektro - sprzêt
Przy przekazywaniu zu¿ytego elektro-sprzêtu, nale¿y do³o¿yæ starañ, by

nie pot³uc czêœci szklanych. Zdekompletowany sprzêt,  trafia niestety  na
sk³adowisko, a nie do recyklingu.

Od ka¿dego z nas zale¿y, jaki bêdzie stan naszego œrodowiska natural-
nego i co pozostawimy dla przysz³ych pokoleñ.

Czêsto obserwujemy brak starannoœci  w segregowaniu i  przekazywa-
niu do punktów zbiórki odpadów segregowanych. Pamiêtajmy, ¿e kultura
cz³owieka, winna przejawiaæ siê w szacunku do wysi³ku i troski innych
o œrodowisko , które jest  naszym wspólnym  dobrem.

Anna Szafran 
Specjalista edukacji ekologicznej

EKO – REGION Be³chatów

W poprzednim wydaniu rozpoczêliœmy prezentacjê piêciu sal wiejskich
po gruntowych pracach remontowo - wykoñczeniowych, których przepro-
wadzenie mo¿liwe by³o dziêki otrzymaniu przez Miasto i Gminê Ostrzeszów
dofinansowania ze œrodków unijnych - Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 - 2013.

Celem jaki przyœwieca³ ca³ej inwestycji by³a integracja spo³eczna miesz-
kañców terenów wiejskich oraz wzrost jakoœci ich ¿ycia poprzez stworze-
nie dogodnych warunków do organizowania wa¿nych wydarzeñ spo³ecz-
no - kulturalnych: festynów, do¿ynek, szkoleñ czy zabaw okolicznoœcio-
wych. Powy¿ej prezentujemy nowy wygl¹d Sali w Szklarce Myœlniewskiej. 

OBOWI¥ZUJE NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU 
NA TERENIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, ¿e dnia 6 lipca 2011 roku wszed³ w ¿ycie nowy Regulamin utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Niniejszy akt prawa miejscowego zosta³ uchwalony przez Radê
Miejsk¹ Ostrzeszów dnia 28 kwietnia 2011 roku uchwa³¹ Nr VIII/45/2011 oraz og³oszony dnia 21 czerwca 2011 roku
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 174/2011 poz. 1815. 

Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku jest zbiorem prawa miejscowego okreœlaj¹cym prawa i obowi¹zki
mieszkañców oraz wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci. 

Pe³ny tekst regulaminu mo¿na pobraæ ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miasta i Gminy
Ostrzeszów www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl (zak³adka Prawo lokalne/Uchwa³y Rady Miejskiej/2011/VII Sesja/Uchwa³a
Nr 45).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
INFORMUJE, ¯E NA TABLICY OG£OSZEÑ W URZÊDZIE MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW, UL. ZAMKOWA 31,

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoœciami (jedn. tekst z 2010 r. Dz. U.  Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci zabudowanej przeznaczonej do dzier¿awy, oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 1978/6 o pow. ca
332 m2 po³o¿onej w Ostrzeszowie przy ul. Kwiatowej 8 z przeznaczeniem pod dzia³alnoœæ sportowo – rekreacyjn¹.

Okres dzier¿awy 10 lat.

Informacja - pokój 26,  tel. 62 732 06 22.

Dni robocze 20:00-22:00, niedziele i œwiêta 9:00-22:00

APTEKA                     TERMIN

Apteka „Przyjazna” 18.07. - 24.07.2011 r.

Apteka „Jagielloñska” 25.07. - 31.07.2011 r.

Apteka „Zamkowa” 01.08. - 07.08.2011 r.
ul. Gorgolewskiego  4

Segregujê odpady, 
bo popieram 
ich przetwarzanie

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr in¿. Mariusz Witek

Odnowiona sala wiejska w Szklarce Myœlniewskiej

Wyremontowana
sala bêdzie dobrze s³u¿yæ
spo³ecznoœci lokalnej

Zaplecze kuchenne


