
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 05.09.2007
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 279

Wydział Spraw Obywatelskich i Obronności Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
informuje, że organizuje dowóz wniosków o wydanie dowodu osobistego nowego typu 
do osób niepełnosprawnych, obłożnie chorych i starszych. W tym celu należy zgłosić 
daną osobę w biurze dowodów osobistych – pok. 57 (II piętro) lub telefonicznie pod nr (062) 
732 06 25 – podając jej nazwisko, imię oraz adres zamieszkania. W ustalonym terminie na 
miejsce przybędzie pracownik Wydziału i załatwi wszystkie formalności związane z wydaniem 
nowego dowodu osobistego (przyjmowanie wniosku, opłaty, zdjęć).

Nowi dyrektorzy szkół i przedszkoli
W kilku placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z 

dniem 1 września 2007r.  nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.
W wyniku konkursów ogłoszonych w marcu przez Burmistrza Miasta i Gminy w 

dziesięciu placówkach oświatowych na terenie naszej gminy powierzono obowiązki 
dyrektora na okres 1 września 2007r. – 31 sierpnia 2012r. następującym kandydatom:

1) mgr Grażyna Duszczyk - Przedszkole w Rogaszycach,
2) mgr Małgorzata Cieśla - Przedszkole Nr 5 w Ostrzeszowie,
3) mgr Wiesława Jamroży - Przedszkole Nr 1 w Ostrzeszowie,
4) mgr Anna Urban - Szk. Podst. w Potaśni,
5) mgr Marek Drzazga - Szk. Podst. Nr 3 w Ostrzeszowie,
6) mgr Edyta Strzelecka - Szk. Podst. Nr 1 w Ostrzeszowie,
7) mgr Justyna Krawczyńska - Gimnazjum w Siedlikowie,
8) mgr Maria Kapelańczyk - Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie,
9) mgr Jolanta Szałkowska - Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie,
10) mgr Maria Witkowska - dyrektor Szk. Podst. w Szklarce Przygodzickiej.
Kandydaci na dyrektorów zostali wyłonieni w drodze prac komisji konkursowych 

składających się z przedstawicieli organu prowadzącego (Miasta i Gminy Ostrzeszów), 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu), a także 
przedstawicieli związków zawodowych oraz rad pedagogicznych i rad rodziców po-
szczególnych placówek. Powierzenie obowiązków dyrektora wyłonionym kandydatom 
zostało usankcjonowane zarządzeniami nr 41-50/2007 Burmistrza Miasta i Gminy.

Wszystkim dyrektorom placówek oświatowych wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego życzymy sukcesów w realizacji zadań oraz wszelkiej pomyślności.

BEZPŁATNE SZKOLENIA
Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania informuje, że 

w miesiącu wrześniu organizuje bezpłatne  szkolenia:
- „Prowadzenie działalności agroturystycznej” – 26 i 27 września - szkole-

nie dla zainteresowanych z terenu gmin Ostrzeszów i Mikstat,
- „Wsparcie działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych, w tym 

z funduszy UE”
Terminy: 
- 19 września - dla zainteresowanych z terenu gmin Kraszewice i Czajków,
- 20 września - dla zainteresowanych z terenu gmin Doruchów i Grabów,
- 21 września - dla  zainteresowanych z terenu gmin Ostrzeszów i Mikstat.
- „Zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej dla mieszkańców 

terenów wiejskich”
Terminy: 
- 17 września dla  zainteresowanych z terenu gmin Ostrzeszów i Mikstat,
- 18 września dla zainteresowanych z terenu gminy Kraszewice i Czajków,
- 19 września dla zainteresowanych z terenu gminy Doruchów i Grabów.
Zgłoszenia: Ostrzeszów – tel. (062) 732 06 20 (Anna Mądra), (062) 730 17 

31 (Krystyna Sikora), Mikstat – tel. (062) 731 00 43 (Danuta Sito), Grabów – tel. 
(062) 730 50 24 (Magdalena Sznayder), Kraszewice – tel. (062) 731 20 38 (Konrad Ku-
świk), Czajków – tel. (062) 731 10 20 (Paweł Galbierczyk), Doruchów – tel. (062) 731 
20 38 (Konrad Kuświk).

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Realizacja Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich i Kot-
liny Grabowskiej przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania” finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004 – 2006” - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II.

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 21.08.1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

- § 2 ust. 1 i 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 VIII/51/2007 z dnia  31.05.2007r. w 
sprawie zbycia  nieruchomości gruntowej położonej w Ostrzeszowie w rejonie ul. 
Armii Krajowej,

- Zarządzenia Nr 30/2007 Burmistrza MiG Ostrzeszów z dnia 08.06.2007r.

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 zagospodaro-

wania 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 o symbolu U2 – tereny usług 
komercyjnych.

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 wyłącze-
nie z produkcji użytków rolnych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Burmistrz MiG Ostrzeszów informuje, 
że I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość, 

odbędzie się w dniu  5 października  2007 r. (piątek), o godz. 10.00
w sali nr 17 UMiG w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1100 
zł na konto depozytowe UMiG Ostrzeszów w Banku Zachodnim S.A. I/Oddział 
Ostrzeszów nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081 - najpóźniej do dnia 3 
października 2007 r., z dopiskiem – I przetarg Ostrzeszów – ul. Armii Krajowej 
(dowód wpłaty należy okazać na przetargu). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 
300,- zł. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Do ceny wywoławczej nieruchomości doliczony został podatek VAT w wy-
sokości 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 zawar-
cia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej. Na przetarg należy 
przybyć z dokumentem tożsamości oraz należy przedłożyć nr NIP.

Organizator przetargu może przetarg odwołać.
Dodatkowe informacje: UMiG – pok. 26 (I piętro), tel. (062) 732 06 22

Ostrzeszów, dnia 16 sierpnia 2007r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Stanisław Wabnic

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie informuje, że osoby 

które złożyły wnioski na nowy okres zasiłkowy w terminie do 31.08.2007r. (z wyjątkiem osób 
posiadających hektary przeliczeniowe) mogą zgłaszać się po odbiór decyzji w sprawie 
świadczeń rodzinnych.

Decyzje dla osób posiadających hektary przeliczeniowe, które złożyły wnioski w mie-
siącu lipcu br. będą do odbioru przypuszczalnie od 27 września (w zależności od terminu 
ogłoszenia przez Prezesa GUS kwoty z hektara przeliczeniowego za 2006 rok). Decyzje dla 
osób posiadających hektary przeliczeniowe, które złożyły wnioski w miesiącu sierpniu br. i 
później będą do odbioru po 15 października.

Przypominamy jednocześnie, że obsługa interesantów w sprawie świadczeń 
rodzinnych odbywa się nadal według następującego harmonogramu: poniedziałki 
11.00 -16.00, wtorki i środy 11.00 - 15.00, czwartki i piątki 7.00 - 11.00.

Wakacyjne remonty w szkołach
Okres wakacji to dobry moment na przeprowadzenie prac remontowych w 

placówkach oświatowych. Tegoroczna przerwa wakacyjna została wykorzystana 
dość intensywnie – w większości szkół i przedszkoli wykonano najpilniejsze zadania 
remontowe, o czym świadczy poniższe zestawienie:

WNIOSKI DO BUDŻETU 
NA 2008 ROK

Urząd Miasta i Gminy przypomina, 
że zgodnie z obowiązującą procedurą 
uchwalania budżetu Miasta i Gminy, do 
15 września br. można będzie składać 
pisemne wnioski dotyczące realizacji 
zadań w 2008 roku.

Powyższe wnioski należy składać 
w Biurze Obsługi Interesanta UMiG (na 
parterze).

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
MiG (ul. Zamkowa 31)

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 
21.08.1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. 

Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
podano do publicznej wiadomości:

1. wykaz lokali mieszkalnych przezna-
czonych do sprzedaży w trybie bezprze-
targowym, położonych w Ostrzeszowie 
przy ul. Grunwaldzkiej 1B/7 oraz przy 
ul. Grunwaldzkiej 1C/4.

Przedmiotowe lokale są zajęte – za-
mieszkałe przez najemców (sprzedaż 
tych lokali następuje na rzecz najem-
ców);

2. wykaz nieruchomości zabudo-
wanej przeznaczonej do sprzedaży w 
trybie przetargowym,

położonej we wsi Rogaszyce  - 
działka nr 434/6 o pow. 0,58.00 ha

(przedmiotowa nieruchomość nie 
jest objęta miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego).
Dodatkowe informacje: UMiG – pok. 

26 (I piętro), tel. (062) 732 06 22
BURMISTRZ MIASTA I GMINy OSTRZESZóW

/-/ STANISŁAW WABNIC

ZWALCZANIE WŚCIEKLIZNy
Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii informuje, że w dniach od 3 
do 18 września 2007r. planowane jest 
przeprowadzenie jesiennej akcji wykła-
dania z samolotów immunoprzynęt do 
zwalczania wścieklizny u lisów wolno 
żyjących na terenie woj. wielkopolskie-
go. Przynęty mają kształt kostek (3x3x1 
cm) i są w kolorze brązowo-zielonym. 
Przynęt nie należy podnosić i dotykać. 
Przez 3 tygodnie po wyłożeniu przynęt 
nie wolno wypuszczać psów luzem.

Zakres robót Miejsce wykonania robót

Remont – termoizolacja dachu
Szk. Podst. w Rogaszycach

Szk. Podst. w Niedźwiedziu

Przedszkole Nr 5 w Ostrzeszowie

Wymiana okien

Szk. Podst. w Niedźwiedziu 
(od strony południowej)

Szk. Podst. w Potaśni (od strony północnej)

Szk. Podst. w Rojowie (budynek „A”)

Szk. Podst. w Olszynie (budynek ,,B’’)

Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie 
(od strony północnej)

Szk. Podst. Nr 3 w Ostrzeszowie (budynek „A” 
- 2 komplety okien balkonowych)

Remont posadzek – wyłożenie płytkami 
typu „GRESS”  (ponad 500m²)

Remont dachu nad pomieszczeniami 
administracyjno-socjalnymi (wc, szatnie, 

przebieralnie) i łącznika sal gimnastycznych

Szk. Podst. i Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie

Wykonanie przyłącza do kanalizacji Szk. Podst. w Olszynie (budynek ,,A”) 

Wymiana rynien Szk. Podst. w Rojowie (w trakcie realizacji)

Generalny remont 2 łazienek Szk. Podst. Nr 3 w Ostrzeszowie

Generalny remont 2 łazienek 
wraz z adaptacją pomieszczeń świetlicy  

Szk. Podst. Nr 2 w Ostrzeszowie 
(parter i I piętro)

Wymiana okien w salach przedszkolnych, 
w których przebywają dzieci

Przedszkole Nr 1 w Ostrzeszowie
Przedszkole Nr 5 w Ostrzeszowie
Przedszkole Nr 6 w Ostrzeszowie

Położenie
Nr 

działki
Pow. 
- m2 -

Nr Kw
Dostęp do urządzeń

komunalnych

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza

nieruchomości
- zł -

Ostrzeszów
ulica

Armii Krajowej
2233/7 107 43584

Sieć wodociągowa,
kanalizacyjna, gazowa,

droga utwardzona

U 2 
- tereny usług 
komercyjnych

5.350,00
(w tym 22%

podatku VAT)


