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Dnia 1 września br. o  godz. 1 0:30 przy Pomniku
Harcerskim rozpoczęła się uroczystość upamięt-

niająca 76. rocznicę wybuchu I I wojny światowej. Or-
ganizatorem obchodów był samorząd Powiatu
Ostrzeszowskiego oraz Miasta i   Gminy Ostrzeszów.
Wzięła w  nich udział młodzież ostrzeszowskich gim-
nazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, poczty sztanda-
rowe, kombatanci, delegacje oraz goście.
Uroczystość poprowadził Pan Jerzy Marek Szulczyń-
ski.  

Uświetniła ją sztafeta pokoju, która przybiegła
z Wielunia – miasta zbombardowanego przez hitlerow
ców w pierwszych chwilach wojny. Sztafeta, biegnąca
pod przewodnictwem Dawida Sobieraja odpaliła od
wieluńskiego ognia pokoju znicz przy Pomniku Har
cerskim. Po wysłuchaniu syreny i odśpiewaniu hymnu
słowo okolicznościowe wygłosił Pan Wacław Mucha –
Kruczyński. Następnie głos zabrali: Lech Janicki –
Starosta Ostrzeszowski oraz Mariusz Witek – Bur
mistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. W dalszej części
złożone zostały kwiaty przez delegacje: samorządu
Miasta i Gminy, Powiatu, kombatantów, Posła do Par

lamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, policji, pań
stwowej straży pożarnej i młodzieży. Delegacja I LO
udała się pod obelisk Piety na cmentarzu parafialnym,
aby tam złożyć kwiaty ofiarom II wojny światowej. Na
koniec głos zabrał ksiądz kanonik Paweł Maliński, mo
dląc się za żołnierzy, poległych we wrześniu 1939 r.
oraz za pokój na świecie.

Po raz kolejny, zaraz po rozpoczęciu roku szkolne
go, uczczono z udziałem młodzieży ofiary tragicznego
Września 1939 r., jak również upamiętniono tych
ostrzeszowian, którzy zginęli podczas najstraszliwszej
z wojen.

Obchody rocznicy 1 września w Ostrzeszowie WNIOSKI DO BUDŻETU
NA 201 5 ROK

Urząd Miasta i Gminy informuje,
że zgodnie z obowiązującą

procedurą uchwalania budżetu miasta i gminy,
do dnia 1 5 września 201 5 roku można składać pisemne wnioski

dotyczące realizacji zadań w 201 6 roku.
Powyższe wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta

(pok. nr 1 3, parter)

INFORMACJA
Wpłaty za III kwartał 201 5 roku:

- podatku od nieruchomości

- podatku rolnego

- podatku leśnego

- podatku od środków transportowych

- opłaty od posiadania psów

- opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

przyjmowane będą w pokoju nr 1
Urzędu Miasta i Gminy

Ostrzeszowie

/PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM/
w dniach 1 0 – 1 5 września 201 5 r.

w godzinach 8:00–1 4:00

KOMUNIKAT BURMISTRZA
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
W związku z licznymi sygnałami mieszkańców, dotyczącymi
uciążliwych zapachów na terenie miasta, zapraszam zaintereso-
wanych na spotkanie informacyjne w powyższej sprawie, które
odbędzie się w piątek, 1 1 września 201 5 r. o godz. 1 8:00 w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego, ul. 21 Stycznia 2.

INFORMACJA
BIURA RADY MIEJSKIEJ

OSTRZESZÓW
 

21 września 201 5 r., o godz. 1 0:00
W SALI SESYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO

odbędzie się kolejna,
XI sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 .08.1 997 r.
o gospodarce nieruchomościami

(j.t. Dz. U. z 201 5 poz. 728)

został wywieszony wykaz na nieruchomość gruntową prze-
znaczoną do dalszej dzierżawy:

- część działki ew. nr 41 60 o pow. 1 ,2021 ha i część działki
ew. nr 3523 o pow. 0,8870 ha , położoną w Ostrzeszowie, którą

wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
okres dzierżawy 3 lata.
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Zastępca Burmistrza




