
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

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

zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Ostrzeszowie, w rejonie ulicy Cichej, przeznaczonej do sprzeda¿y
w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna nr 2802/13 o pow. 0,0074 ha, zapisanej w Kw nr KZ1O/00041639/9.

Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXV/220/2005 z dnia 28
kwietnia 2005 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszów (og³oszonego w Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 97, poz. 2803 z dnia 30 czerwca 2005 r.), dzia³ka nr 2802/13 – oznaczona jest symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
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Zastêpca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31,

zosta³ wywieszony wykaz na lokal u¿ytkowy o pow. 59,16 m2, przeznaczony do dzier¿awy, znajduj¹cy siê w budynku OSP Korpysy
zlokalizowanym we wsi Siedlików. 
Okres dzier¿awy do 3 lat.

- zosta³ wywieszony wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dalszej dzier¿awy, dzia³ka ewidencyjna nr 2155/12 o pow. 317 m2,
po³o¿ona w miejscowoœci Ostrzeszów, któr¹ wydzier¿awia siê z przeznaczeniem na drogê wjazdow¹ do nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 2128.
Okres dzier¿awy – 3 lata.

- zosta³ wywieszony wykaz na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dalszej dzier¿awy, czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 173 o pow. 0,1500
ha, po³o¿ona w gminie Ostrzeszów, we wsi Szklarka Myœlniewska, na której zlokalizowana jest kaplica Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Œw.
Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie. 
Okres dzier¿awy – 3 lata.
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SKORZYSTAJ
Z BEZP£ATNEGO BADANIA
MAMMOGRAFICZNEGO

Z badañ mammograficznych w Ostrzeszowie bêdzie mo¿na
skorzystaæ w nastêpuj¹cych terminach:

• 11 wrzeœnia (œroda)
Miejsce: przy jednostce OSP Ostrzeszów (ul. Sportowa)
Organizator: MAMMO-MED Centrum Diagnostyki i Us³ug 
Medycznych (Gdañsk)
Rejestracja: tel. (58) 325 76 02, (58) 325 76 05
Godziny badañ: 9.00 – 13.00 oraz 14.00 – 17.00

• 12 wrzeœnia (czwartek)
Miejsce: parking ko³o OCK (ul. Gorgolewskiego)
Organizator: FADO Centrum Us³ug Medycznych (Gdynia)
Rejestracja: tel. (58) 666 2 444, 801 080 007
Godziny badañ: 9.00 – 17.00

• 17 wrzeœnia (wtorek)
Miejsce: przy jednostce OSP Ostrzeszów (ul. Sportowa)
Organizator: DIAGNOSTYKA-LARGO (Poznañ)
Rejestracja: tel. (61) 44 81 384, 510 137 571, (61) 222 37 00
Godziny badañ: 9.00 – 17.00

• 9 paŸdziernika (œroda)
Miejsce: przy jednostce OSP Ostrzeszów (ul. Sportowa)
Organizator: DIAGNOSTYKA-LARGO (Poznañ)
Rejestracja: tel. (61) 44 81 384, 510 137 571, (61) 222 37 00
Godziny badañ: 9.00 – 17.00

PROFESOROWIE PRZYJAD¥ 
DO OSTRZESZOWA

W³adze samorz¹dowe Miasta i Gminy Ostrzeszów i Powiatu
Ostrzeszowskiego organizuj¹ w dniach 20 -21 wrzeœnia br. zjazd
osób, które wywodz¹ siê z ziemi ostrzeszowskiej i uzyska³y za-
szczytny tytu³ profesora. Z inicjatyw¹ takiego spotkania wyst¹-
pi³ ju¿ kilka lat temu prof. dr hab. Zbigniew Blok. Organizatorom
uda³o siê ustaliæ dane i dotrzeæ do 30 profesorów, a 19 z nich
potwierdzi³o swój udzia³ w zjeŸdzie.

Ide¹ zaplanowanej uroczystoœci jest umo¿liwienie wspólnego spotka-

nia, by w gronie kolegów, znajomych, przyjació³ oraz w³adz samorz¹-
dowych przywo³aæ wspomnienia, podzieliæ siê refleksjami o swojej pra-
cy zawodowej i naszej Ma³ej OjczyŸnie.
W pierwszy dzieñ zjazdu goœcie wezm¹ udzia³ w czêœci oficjalnej – spo-
tkaniu z m³odzie¿¹ ostrzeszowskich szkó³ i w³adzami samorz¹dowymi
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Marii Sk³odowskiej-Curie. Nato-
miast drugiego dnia profesorowie udadz¹ siê na krótk¹ wycieczkê po
piêknych zak¹tkach ziemi ostrzeszowskich po³¹czon¹ ze zwiedzaniem
obiektów sportowo - rekreacyjnych ZEC – OSiR. 

Z A P R O S Z E N I E
Na wczasy wypoczynkowo - lecznicze nad morzem 

w czasie „z³otej, polskiej jesieni”, 
kiedy w powietrzu jest najwiêcej jodu, 

zaprasza Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie.

Wczasy od 3 do 16 paŸdziernika 2013r. w Dar³ówku.

Transport wygodnym autokarem, wyborne wy¿ywienie, dwa ban-
kiety, ognisko, wycieczka.

Informacja i zapisy /zaliczka 100 z³/ w œrody w godz. 9:00 – 13:00,
czwartki w godz. 12:00 – 15:00

w biurze zwi¹zku  /Urz¹d Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zam-
kowa 31, parter, pok. nr 2,   telefon  62/ 732 06 30/.

UWOLNIJ KSI¥¯KI 
Zwracamy siê z proœb¹, aby wzorem roku ubieg³ego, przekazaæ nieodp³atnie ksi¹¿ki, podrêczniki,
niewype³nione æwiczenia, atlasy itp. Ksi¹¿ki dla doros³ych i dla dzieci, powieœci i popularno-
naukowe. 
Bêd¹ one wystawione na stoisku podczas VI Pikniku Kolejowego, który odbêdzie siê 22 wrzeœnia
2012 r. od godz. 13.00, na dworcu kolejowym w Ostrzeszowie. 
Ka¿dy bêdzie móg³ sobie wybraæ i zabraæ te, które go zainteresuj¹. Nie trzymajmy w domowych
bibliotekach ksi¹¿ek, do których ju¿ nie zagl¹damy, a które mog¹ zaciekawiæ innych. Ksi¹¿ka ¿yje,
je¿eli jest czytana!
Chêæ przekazania ksi¹¿ek prosimy zg³aszaæ na stronie Forum - frzo@wp.pl lub zadzwoniæ na numer
62/730 18 47. Uzgodnimy termin i miejsce odbioru. Mo¿na tak¿e przynieœæ ksi¹¿ki do sklepu
ogrodniczego Agro – Market przy ul. Zamkowej 4 w Ostrzeszowie lub do godziny 13.00
bezpoœrednio na Piknik.

Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej

WNIOSKI
DO BUD¯ETU 
NA 2014 ROK

Urz¹d Miasta i Gminy informuje,
¿e zgodnie  z obowi¹zuj¹c¹ pro-
cedur¹ uchwalania bud¿etu mia-
sta i gminy, do dnia 15 wrzeœnia
2013 roku mo¿na sk³adaæ pisem-
ne wnioski dotycz¹ce realizacji
zadañ w 2014 roku. Powy¿sze
wnioski mo¿na sk³adaæ w Biurze
Obs³ugi Interesanta (pok. nr 13,
parter) Urzêdu Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31.


