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DY¯URY APTEK W OSTRZESZOWIE

APTEKA                    TERMIN
Apteka „Przyjazna”                                23.05. - 29.05.2011r.

Apteka „Jagielloñska”                              30.05. -  05.06.2011r.

Apteka „W Rynku”                                 06.06. -  12.06.2011r.

Seminarium w ostrzeszowskim klasztorze

OG£OSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu po³o¿onego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leœnej, Al. Wojska Polskie-
go i Zamkowej wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 w zwi¹zku z  art. 54  ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowi-
ska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wy-
³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu po³o¿onego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leœnej, Al. Wojska Polskiego i Zamkowej
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 03.06.2011r. do 05.07.2011r. w siedzibie Urzê-
du Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów w godz. od  900 do 1400 pok. nr 88 (III p.).
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 28.06.2011r. o godz. 1200 w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrze-
szów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów sala nr 17.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie zmiany planu miejsco-
wego, mo¿e wnieœæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów,  z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia  25.07.2011r. 
Jednoczeœnie na podstawie 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania
na œrodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informujê o: 

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, 

której przedmiotem jest prognoza do ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. 
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w tym
prognozy oddzia³ywania na œrodowisko. 
Z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul.
Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.  
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zainteresowani, w wy¿ej okreœlonym ter-
minie, mog¹ sk³adaæ uwagi i wnioski z zakresu ochrony œrodowiska w formie pisemnej, ustnie do protoko-
³u, albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres prognoza@ostrzeszow.pl bez konieczno-
œci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeœnia
2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25.07.2011r.  
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy nale¿y wpisaæ „Prognoza – plan – Leœna”.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowisko nie jest prowadzo-
ne. 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.w sprawie przeprowadzenia ,,KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ’’ w 2011 r.

na terenie województwa wielkopolskiego
(wyci¹g)

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami) oraz § 3 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, z póŸn. zm.) w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji w 2011r. (Dz. U. Nr 40, poz. 209), podaje siê do wiadomoœci, ¿e:  
1. W okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011r., od poniedzia³ku do pi¹tku z wyj¹tkiem dni 

œwi¹tecznych, przeprowadzona zostanie na terenie województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.
2. Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê mê¿czyzn urodzonych w 1992 roku, a tak¿e urodzonych w latach 

1987 - 1991, którzy nie posiadaj¹ okreœlonej zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej.
3. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê osoby urodzone w latach 1990 – 1991, które:

1) zosta³y uznani przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne 
do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa przed zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zosta³y uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze wzglêdu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne 
do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli okres tej niezdolnoœci up³ywa po zakoñczeniu kwalifikacji wojskowej 
i z³o¿y³y, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej przed 
zakoñczeniem kwalifikacji wojskowej;  

3) zosta³y uznane, ze wzglêdu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej s³u¿by wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art.
28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej, je¿eli nie zosta³y przeniesione 
do rezerwy.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa siê kobiety urodzone w latach 1987 - 1992, posiadaj¹ce kwalifikacje przydatne
do czynnej s³u¿by wojskowej oraz kobiety pobieraj¹ce naukê w celu uzyskania kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2010/2011 koñcz¹ naukê w szko³ach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków, o którym
mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia siê do kwalifikacji wojskowej wzywa siê równie¿, osoby, które ukoñczy³y 18 lat ¿ycia i zg³osi³y
siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli nie posiadaj¹ okreœlonej zdolnoœci do czynnej s³u¿by
wojskowej.
6. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w ni¿ej podanych miejscach i terminach, a osoby
wymienione w pkt. 2 - 5, maj¹ce miejsce sta³ego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwaj¹cego ponad
trzy miesi¹ce .”

Termin kwalifikacji wojskowej dla Miasta i Gminy Ostrzeszów: od 27 maja do 3 czerwca 2011r.
Osoby podlegaj¹ce kwalifikacji wojskowej winny stawiæ w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie (sala
sesyjna – wejœcie od ul. 21 Stycznia), o godz. 1100.

Trwaj¹ prace remontowe zespo³u
klasztornego w Ostrzeszowie

Organizatorzy witaj¹
zgromadzonych goœci

Ostrzeszów, dnia  17 maja 2011 r.

GPR 72241.5.2011
 O G £ O S Z E N I E

Dzia³aj¹c na podstawie:

- art. 27, art. 28  ust. 1 – 3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40, art. 41, ust. 1, art. .67 ust. 1 i 2 , art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomoœciami jednolity tekst z 2004 r. (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.),

- § 2 ust. 1,2, § 4 ust. 1-7, §6 ust. 1 i 2, § 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004 r.),

- Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr  XXXI/ 237/2009 z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie: zbycia nieruchomoœci gruntowych, po³o¿onych w Rojowie, 
w rejonie ulicy Hetmañskiej,

- Zarz¹dzenia Nr  24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów,  z dnia  31 marca 2011 r.
Podaje siê do publicznej wiadomoœci og³oszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych

Nieruchomoœci stanowi¹ w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Przedmiotowe nieruchomoœci zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie
ulic Grunwaldzkiej i Koœciuszki  zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXVII/232/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.  og³oszonym w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 129 poz. 3612 z dnia 24 sierpnia 2005 r., oraz zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego we wsi Rojów
zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XVII/118/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. og³oszonym w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106 poz. 1979  z dnia
30 czerwca 2008 r. opisane nieruchomoœci oznaczone s¹ symbolem:  2U/P - tereny zabudowy us³ugowej  oraz tereny obiektów produkcyjnych  sk³adów
i magazynów.
Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych z dnia 03 lutego 1995 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 121, poz. 1286 z 2004 r. z pó¿n. zm.),
nabywca nieruchomoœci musi uzyskaæ wy³¹czenie z produkcji u¿ytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, ¿e I przetarg ustny nieograniczony na wy¿ej wymienione nieruchomoœci, odbêdzie siê w dniu
01 lipca 2011 r. (pi¹tek), o godz. 10.00 w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej nr 31, - pokój nr 17.
Osoby fizyczne, prawne  przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci: podanej powy¿ej w tabeli na konto depozytowe Urzêdu Miasta
i Gminy Ostrzeszów w Banku Zachodnim S.A. I/Oddzia³  Ostrzeszów  nr konta: 93 1090  1173  0000 0000 1700 6081.
Wp³acone wadium winno wp³yn¹æ na konto do dnia 27 czerwca 2011 r. z dopiskiem – (I przetarg , Rojów GPR 72241.1.2011), podaj¹c nr dzia³ki, (dowód
wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu).
Post¹pienie wynosi nie mniej ni¿:  2.200,- z³ w odniesieniu do ka¿dej z dzia³ek objêtych przetargiem.
Cena osi¹gniêta w przetargu w odniesieniu do ka¿dej z dzia³ek,  stanowi cenê nabycia nieruchomoœci.
Do ceny wywo³awczej nieruchomoœci doliczony zosta³ podatek VAT w wysokoœci 23%.
Cena sprzeda¿y p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzêdu MiG w Ostrzeszowie, w WBK S.A. I/Oddzia³ Ostrzeszów nr konta:
25 1090 1173  0000  0000  1700  5753.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê, nie póŸniej ni¿
przed up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia umowy.
W ci¹gu 21 dni, od daty zamkniêcia  przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowych. Na przetarg
nale¿y przybyæ z dokumentem to¿samoœci, a w przypadku osób prawnych nale¿y przed³o¿yæ wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego z ostatnich trzech
miesiêcy, w³aœciwych pe³nomocnictw, oraz nale¿y przed³o¿yæ nr NIP.
Organizator przetargu mo¿e przetarg odwo³aæ.
Og³oszenie o przetargu zamieszone jest w Internecie w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów, adres strony
www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl.
Informacja: UMiG, pokój nr 26, telefon 62 732-06-22 BURMISTRZ

Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr in¿. Mariusz Witek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ostrzeszów

mgr in¿. Mariusz Witek

W sobotê, tj. 14 maja br. na terenie Zespo³u
Klasztornego Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej
Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie odby³o siê
seminarium pt. „Pobernardyñski Zespó³ Klasz-
torny w Ostrzeszowie. Badania, rewaloryzacja,
perspektywy.” Organizatorami spotkania byli:
Zgromadzenie Sióstr Najœwiêtszej Rodziny
z Nazaretu w Ostrzeszowie, Starostwo Ostrze-

szowskie, Urz¹d Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Konferencja zgromadzi³a osoby bezpoœred-

nio lub poœrednio uczestnicz¹ce w pracach re-
nowacyjnych na terenie Klasztoru, wybitnych
specjalistów z wielu dziedzin z ca³ego kraju,
a tak¿e sympatyków Zespo³u Klasztornego
i mieszkañców naszego miasta. 

Celem seminarium by³o przedstawienie hi-

storii Klasztoru, prezentacja raportu z dotych-
czas przeprowadzonych prac badawczych
i rewaloryzacyjnych, okreœlenie roli zabytku
w rozwoju miasta i regionu oraz wskazanie
perspektyw rozwoju.

Na koniec odby³ siê tradycyjny ju¿ koncert
dobroczynny z cyklu „Per³y w koronie”, który
poprowadzi³ Pan Witold Pelka.


