
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 09.08.2006
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nr 259

Informujemy o możliwo-
ści finansowania inwestycji 
ze środków pochodzących 
z Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości w ra-
mach programu ,,Pożyczka 
na realizację inwestycji o 
charakterze innowacyjnym’’. 

Pożyczka może zostać prze-
znaczona na: 

- wdrożenie wyników prac ba-
dawczo - rozwojowych, 

- zakup licencji krajowych lub 
zagranicznych, polegający na 
nabyciu uprawnień do wykorzy-
stywania rozwiązań naukowych i 
technicznych oraz doświadczeń 
produkcyjnych, 

- zakup i montaż maszyn lub 
urządzeń: budowę, rozbudowę 
lub modernizację budynków lub 
instalacji niezbędnych do wpro-
wadzenia innowacji. 

Wielkość pożyczki nie może 
przekroczyć 75% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia 
pożyczką, poniesionych po dniu 
zawarcia umowy o udzielenie 
pożyczki oraz równowartości 
złotowej kwoty 500.000 euro. 
Pożyczka może zostać udzielona 
na okres maksymalnie 6 lat przy 
czym istnieje możliwość 2 letniej 
całkowitej karencji. Oprocento-
wanie pożyczki wynosi 5,56% 
(według stopy referencyjnej, okre-
ślonej przez Komisję Europejską, 
opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej, obowią-
zującej w dniu zawarcia umowy o 
udzielenie pożyczki). 

Wszelkie informacje są 
dostępne na naszej stronie in-
ternetowej www.parp.gov.pl. 
Dodatkowo w każdy poniedziałek 
w godzinach 14.00-16.00 pod 
numerem tel. 0-22 4328479 pełni 
dyżur ekspert PARP udzielając 
wszelkich informacji na temat 
możliwości pozyskania środków 
pochodzących z programu.”

Pożyczka na 
innowacje

Około 160 dzieci w wieku od 7 
do 16 lat z terenu Miasta i Gminy 
Ostrzeszów wzięło udział w pół-
koloniach zorganizowanych przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Półkolonie trwały od 26 czerwca do 
21 lipca (zorganizowane w 4 turnusach 
po 2 tygodnie, w każdym brało udział 
około 40 uczestników). Wypoczynkowi 
przyświecało hasło ,,Uśmiech dziec-
ka’’. Wszystkie grupy brały udział w 
grach i zabawach organizowanych na 
terenie świetlicy socjoterapeutycznej,  
w wyjściu do kinoteatru i na basen. 

Półkolonie zakończone

Samorządy południowej Wielko-
polski podejmują inicjatywy mające na 
celu umieszczenie w Narodowym Pla-
nie Rozwoju na lata 2007-2013 budo-
wy zupełnie nowej drogi ekspresowej, 
łączącej północ kraju z Wielkopolską 
i dalej prowadzącą na Śląsk (po dwa 
pasy ruchu w każdą stronę). Jest już 
opracowana koncepcja przebiegu 
trasy. 

Władze centralne nie chcą jednak 
w najbliższym czasie rozpocząć budo-
wy S 11. Ta decyzja dla miast takich 
jak np. Jarocin, Pleszew, Ostrów Wiel-
kopolski, Ostrzeszów i wielu innych, 
oznacza zmniejszenie znaczenia ko-
munikacyjnego, spadek atrakcyjności 
inwestycyjnej. Dlatego samorządy 
- miasta, gminy położone wzdłuż 
planowanej S11, zadecydowały o po-
wołaniu Stowarzyszenia które ma ko-
ordynować współpracę na rzecz S11, 
realizację przedsięwzięć promujących 
drogę. Do inicjatywy przyłączyły się 

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów (ul. Zamkowa 31)
oraz na stronie internetowej BIP Ostrzeszów: http://www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl/?a=2315

podano do publicznej wiadomości
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami

(jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.),

wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargo-
wym, położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. Piastowskiej

• działka nr  2802/16 o pow. 0,06.03 ha

przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostrzeszów pod  zabudowę jednorodzinną – symbol w planie MN.

Informacja - pok.26,  tel. (062) 732-06-22.
Burmistrz

Miasta i Gminy Ostrzeszów

dr inż. Stanisław Wabnic

Zorganizowano także wycieczki do 
Antonina, do gospodarstwa agrotu-
rystycznego w Niedźwiedziu, a także 
– co było największą atrakcją wypo-
czynku – do Rewala i Kołobrzegu. 

Uczestnicy półkolonii mieli za-
pewnione wyżywienie, a dzieci spoza 
Ostrzeszowa – dowóz mikrobusami. 

Dzięki wychowawcom świetlicy zo-
stał opracowany program wypoczynku 
letniego, który został doceniony przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK, 
dzięki czemu udało się pozyskać kwotę 
20 tys zł na zorganizowanie dzieciom 
wypoczynku.

Główną atrakcją półkolonii był 
wyjazd nad morze. Na zdjęciu grupa 
uczestników w Kołobrzegu.

PODPISUJMY PETYCJĘ!
Zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów do podpi-

sywania petycji w sprawie budowy drogi ekspresowej S 11. Zostanie 
ona wysłana do Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.

też Zarządy województw: wielkopol-
skiego i zachodniopomorskiego. 

Samorządowcy postanowili prze-
prowadzić akcję, której celem jest 
zebranie jak największej ilości podpi-
sów pod petycją w sprawie budowy 
trasy S11. Prowadzona one będzie 
w gminach i miastach zainteresowa-
nych drogą. W przedsięwzięciu bierze 
udział także wicemarszałek Senatu 
RP Marek Ziółkowski oraz redakcje 
,,Głosu Wielkopolskiego’’ i ,,Radia 
Merkury’’. Wszystkie podpisy zostaną 
zebrane i razem wysłane do premiera 
Jarosława Kaczyńskiego. Hasło akcji 
to ,,Razem odniesiemy sukces”. 

Na terenie Ostrzeszowa petycje 
dostępne są w Ratuszu oraz w se-
kretariacie Urzędu Miasta i Gminy. 
Serdecznie zapraszamy Mieszkań-
ców naszego Miasta i Gminy do włą-
czenia się w przedsięwzięcie, którego 
realizacja bardzo przyczyniła by się do 
rozwoju naszego regionu.

Szanowny Pan 
Jarosław Kaczyński 

Prezes Rady Ministrów RP 

Petycja w sprawie drogi ekspresowej S11 
My, mieszkańcy gmin położonych przy trasie S11 zwracamy się do rządu 

Rzeczpospolitej Polskiej o wsparcie naszych działań zmierzających do wyty-
czenia i budowy drogi, łączącej Śląsk ze środkowym Wybrzeżem Bałtyku. 

O rozwoju regionów i kraju decydują połączenia drogowe. Liczymy, że 
dzięki budowie drogi S11 nie tylko dynamiczniej będzie się rozwijać nasza 
gospodarka, ale i inne dziedziny życia. Dzięki temu rozwiązany zostanie 
także problem dużego nasilenia ruchu, jaki obecnie jest na drodze krajowej 
nr 11. Trasą z Poznania na południe w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego 
przejeżdża w ciągu doby 25.000 aut. Droga ekspresowa sprawi, że będzie 
mniej wypadków. 

Nie przychodzimy z pustymi rękoma. Samorządy czterech województw 
powołały Stowarzyszenie „Droga S11”. Będzie ono pomagać w skoordyno-
waniu decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, współdziałać w poszuki-
waniu unijnych pieniędzy. Wspólnymi siłami uda mam się zrobić więcej.

TREŚĆ PETYCJI: 

O G  Ł O S Z E N I E
                                                                                             
Działając 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 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1, 2, § 4 ust. 1-7, § 6 ust. 1 i 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.),
- uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXXV/291/2006 z dnia 25.05.2006r. w sprawie 
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. Pocztowej,
- Zarządzenia Nr 23/2006 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 12.06.2006r.

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostrzeszów, zatwierdzonym uchwała Rady Miejskiej Ostrzeszów 
Nr XXV/220/2005 z dnia 28.04.2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 97, poz. 2803 z 
dnia 30.06.2005r.) przeznaczona jest na cele nierolne, oznaczona symbolem: MN 
– tereny zabudowy jednorodzinnej, o przeznaczeniu podstawowym pod budownictwo 
mieszkaniowe  jednorodzinne.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (j.t. 
Dz.U. Nr 121, poz. 1286 z 2004r.), nabywca nieruchomości musi uzyskać wyłączenie z 
produkcji użytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, 
że I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymieniona nieruchomość, 

odbędzie się w dniu 15 września  2006r. (piątek) o godz. 10.00
w sali nr 17 (I piętro) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31).

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 9.950,- zł, na 
konto depozytowe UMiG Ostrzeszów w Banku Zachodnim WBK S.A. I/Oddział Ostrzeszów 
- nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 11 września 2006r., 
z dopiskiem – I przetarg Ostrzeszów – ul. Pocztowa (dowód wpłaty należy okazać na 
przetargu). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2.000,- zł. Cena osiągnięta w przetargu 
stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Do ceny wywoławczej nieruchomości doliczony został podatek VAT w wysokości 22%.
Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto UMiG w Ostrzeszowie 
– WBK S.A. I/Oddział Ostrzeszów nr konta: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed 
upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. W ciągu 21 dni, 
od daty zamknięcia  przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia umowy notarialnej 
dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej. Na przetarg należy przybyć z dokumentem 
tożsamości oraz należy przedłożyć nr NIP.
 Organizator przetargu może przetarg odwołać.
 Informacja – pokój nr 26, telefon (062) 732 06 22

Ostrzeszów, dnia  1 sierpnia 2006r.
Burmistrz

Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

O G  Ł O S Z E N I E
Działając 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 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. 
t. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- § 2 ust. 1,2, § 4 ust. 1-7, § 6 ust. 1 i 2, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14.09.2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22.09.2004r.),
- uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XXXV/292/2006 z dnia 25.05.2006r. w 
sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. 
Małkowskich,
- Zarządzenia Nr 25/2006 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 14.06.2006r.

Podaje się do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów. Na działce 
znajdują się fundamenty. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszów, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej Ostrzeszów Nr XXV/220/2005 z dnia 28.04.2005r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 97, 
poz. 2803 z dnia 30.06.2005r.) przeznaczona jest na cele nierolne, oznaczona symbolem: 
MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (j.t. 
Dz.U.  Nr 121, poz. 1286 z 2004r.) nabywca nieruchomości musi uzyskać wyłączenie z 
produkcji użytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, 
że I przetarg ustny nieograniczony na wyżej wymieniona nieruchomość, 

odbędzie się w dniu 22 września  2006r. (piątek) o godz. 10.00
w sali nr 17 (I piętro) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31).

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 850,- zł, na 
konto depozytowe UMiG Ostrzeszów w Banku Zachodnim WBK S.A. I/Oddział  Ostrzeszów 
- nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóźniej do dnia 18 września 2006r., 
z dopiskiem: I przetarg Ostrzeszów – ul. Małkowskich (dowód wpłaty należy okazać na 
przetargu). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 100,- zł. Cena osiągnięta w przetargu stanowi 
cenę nabycia nieruchomości.

Do ceny wywoławczej nieruchomości doliczony został podatek VAT w 
wysokości 22%. Cena sprzedaży płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej na 
konto Urzędu MiG w Ostrzeszowie w WBK S.A. I/Oddział Ostrzeszów - nr konta: 25 1090 
1173  0000  0000  1700  5753.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed 
upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

W ciągu 21 dni, od daty zamknięcia  przetargu, zostanie ustalony termin zawarcia 
umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej. Na przetarg należy przybyć z 
dokumentem tożsamości oraz należy przedłożyć nr NIP.
 Organizator przetargu może przetarg odwołać.
 Informacja – pokój nr 26, telefon (062) 732 06 22
Ostrzeszów, dnia  1 sierpnia 2006r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

Położenie Nr 
działki

Powierzchnia
-  m2 -

Nr 
Kw

Dostęp do urządzeń
komunalnych

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

- zł -

Ostrzeszów
ulica

Pocztowa
189/7 1631 13807

Sieć wodociągowa
kanalizacyjna, gazowa,

elektryczna napowietrzna,
telefoniczna, droga asfaltowa

MN – tereny zabudowy 
jednorodzinnej (przeznaczenie

podstawowe: budownictwo
mieszkalne jednorodzinne)

99.491,00
( w tym 22% 
podatku VAT)

Położenie Nr 
działki

Powierzchnia
-  m2 - Nr Kw

Dostęp do
urządzeń

komunalnych

Przeznaczenie w planie
zagospodarowania

przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

- zł -

Ostrzeszów
ulica

Małkowskich
3551/3 231 26156

Sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna, 
telefoniczna, droga 
asfaltowa

MN – tereny zabudowy 
jednorodzinnej

8.454,00
( w tym 22% podatku 

VAT)


