
7 grudnia stra¿acy z jednostki OSP Ostrzeszów odebrali nowy
lekki samochód ratowniczo-gaœniczy FORD TRANSIT z zabudow¹
kontenerow¹. Bêdzie on u¿ywany przede wszystkim w akcjach
zwi¹zanych z ratownictwem drogowym.

Pojazd odebrany zosta³ z firmy Frank-Cars Sp. z o.o. w Czêstocho-
wie, gdzie druhowie podczas krótkiego szkolenia zapoznali siê m.in. z
jego budow¹, wyposa¿eniem i obs³ug¹. W Ostrzeszowie przed remi-
z¹ na przyjazd wozu stra¿ackiego czeka³o wielu stra¿aków. Nie oby³o
siê bez symbolicznego chrztu z szampanem.

Zakup pojazdu o szacunkowej wartoœci ok. 150 tys z³ sfinansowany zo-
sta³ przez samorz¹d Miasta i Gminy Ostrzeszów (70 tys z³), ze œrodków
w³asnych jednostki (ok. 20 tys z³), a tak¿e z dotacji Oddzia³u Wojewódz-
kiego Zwi¹zku OSP RP w Poznaniu (pozosta³a kwota).
Samochód posiada napêd 4x2 oraz silnik diesla o mocy 125KM. D³u-

goœæ samochodu gotowego do akcji to 6,4 m szerokoœæ 2,58 m, wysokoœæ
2,95 m.Nowy samochód Ford Transit zast¹pi w jednostce u¿ytkowane do-
tychczas auto tej samej marki z 2002 roku, które przekazane z kolei zo-
stanie do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Szklarce Myœlniewskiej. W tam-
tejszej jednostce zast¹pi ono wiekowego, niemal 40-letniego ¯uka.

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
ROZSTRZYGNIÊTY

Konkurs Fotograficzny og³oszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów zo-
sta³ zakoñczony. W dniu 12 grudnia 2013 r. Komisja Konkursowa dokona³a oceny
25 nades³anych fotografii. 
Oto laureaci Konkursu: 
1 miejsce   autorka Ewa Dytfeld - zdjêcie „Fontanna w parku miejskim”
2 miejsce   autor Marek Dytfeld - zdjêcie „Park Jana Paw³a II”
3 miejsce   autorka Ewa Dytfeld - zdjêcie „Ulica Sikorskiego”
Wyró¿niono ponadto prace:
Pani Karoliny Owczarek
Pana Narcyza Przybylskiego
Pana Tomasza Wojciechowskiego
Autorzy wymienionych fotografii zostan¹ zaproszeni przez Burmistrza Miasta i
Gminy Ostrzeszów Mariusza Witka na spotkanie, podczas którego wszyscy uczest-
nicy otrzymaj¹ dyplomy, laureaci nagrody rzeczowe, a osoby wyró¿nione upo-
minki promocyjne.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za przys³anie prac i zachêcamy do brania
udzia³u w kolejnych konkursach.
Nagrodzone i wyró¿nione prace mog¹ Pañstwo obejrzeæ w na stronie internetowej
www.ostrzeszow.pl Dzia³: Turystyka, Odnoœniki: Galerie, Laureaci konkursu foto-
graficznego, a tak¿e na stronach: www.spacein.pl oraz www.facebook.com.

Wydzia³ Promocji i Rozwoju Gminy
UMiG w Ostrzeszowie
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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.),

zosta³y wywieszone wykazy na nieruchomoœæ gruntow¹ przeznaczon¹ do dalszej dzier¿awy na rzecz dotychczasowych
dzier¿awców (3 osoby), po³o¿on¹ w Ostrzeszowie przy Placu Borek, oznaczon¹ jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 2331/18
o pow. 34 m2 (2 osoby) i 30 m2 (1 osoba), z przeznaczeniem pod tymczasowe pawilony handlowe, stanowi¹ce w³asnoœæ
dzier¿awców; okres dzier¿awy 1 rok.
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Zastêpca Burmistrza

Nowy samochód w OSP Ostrzeszów

PRZETARG NA PROWADZENIE 
TARGOWISK W OSTRZESZOWIE

Informujemy, ¿e na stronie www.ostrzeszow.pl w zak³adce Przetargi zamieszczono
zaproszenie do sk³adania ofert na realizacjê zadania 
„Prowadzenie targowisk miejskich w Ostrzeszowie w okresie od dnia 1 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.”
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 20 grudnia 2013 roku o godz. 15.00.


