
4 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 03.10.2007

In
fo

rm
ac

je
Sa

m
or

zą
do

w
e

Redagowane na zlecenie
Burmistrza Miasta i Gminy

Ostrzeszów
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Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 281

REJESTRACJA
 PRZEDPOBOROWYCH

Od 8 do 19 października br. w sali 17 
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
prowadzona będzie rejestracja przedpo-
borowych (w godzinach pracy Urzędu). 
Dotyczy ona mężczyzn urodzonych w 
1989 roku, a także urodzonych w latach 
1983 – 1988, którzy dotychczas nie speł-
nili obowiązku zgłoszenia się do rejestra-
cji i nie stawali do poboru wojskowego, 
zameldowanych na pobyt stały albo 
czasowy (ponad 2 miesiące) na terenie 
Miasta i Gminy Ostrzeszów.

	
Szczegółowych	 informacji	 dot.	 poboru	

udziela	Wydział	Spraw	Obywatelskich	
i	 Obronności	 Urzędu	 MiG	 w	 Ostrzeszowie	
(pok.	16	–	I	piętro,	tel.	732	06	23).	Obwieszcze-
nie	dot.	poboru	wywieszone	jest	również	w	
gablotach	informacyjnych	na	terenie	miasta	
oraz	w	Urzędzie.

I N F O R M A C J A
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 września 2007r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-

wych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

															Na	podstawie	art.	32	ust.	1	ustawy	z	dnia	12	kwietnia	2001	r.	–	Ordynacja	wyborcza	do	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	do	Senatu	Rzeczypospolitej	
Polskiej	(Dz.	U.	Nr	46,	poz.	499	ze	zm.1)),	uchwały	Nr	XXXVIII/276/2002	Rady	Miejskiej	Ostrzeszów	z	dnia	26.06.2002r.	w	sprawie	utworzenia	stałych	ob-
wodów	głosowania	na	obszarze	Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów	(Dz.	Urz.	Woj.	Wielkopolskiego	Nr	111,	poz.	3097)	oraz	uchwały	Nr	XI/73/2007	Rady	Miejskiej	
Ostrzeszów		z	dnia	13.09.2007r.	w	sprawie	utworzenia	odrębnych	obwodów	głosowania	na	obszarze	Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów	w	wyborach	do	Sejmu	
Reczypospolitej	Polskiej		i	do	Senatu	Rzeczypospolitej	Polskiej,	zarządzonych	na	dzień	21	października	2007r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Wielkopolskiego	Nr	137,	poz.	
3084)	podaje	się,	do	publicznej	wiadomości,	informację	o	numerach	i	granicach	obwodów	głosowania	oraz	siedzibach	obwodowych	komisji	wyborczych.

Numer
obwodu Granice obwodu głosowania

Siedziba 
obwodowej

komisji wyborczej

1
miasto Ostrzeszów, ulice:	Ceglarska,	Grabowska,	Kwiatowa	nr	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,		14,	15,	Mostowa,	
Młyńska,	Podmiejska,	Słoneczna,	Spokojna,	Stara	Droga,	Św.	Mikołaja,	Warszawska,	Wiejska,	Wieluńska,	Zaułek

Szkoła	Podstawowa	Nr		
1	w	Ostrzszowie

ul.	Łąkowa	1

2

miasto Ostrzeszów, ulice: Armii	 Krajowej,	 Boczna,	 Bohaterów	 Monte	 Cassino,	 Dworcowa,	 Farna,	
Grabskiego,	Hurtowa,	Kamienna,	Kąpielowa,	Kolejowa,	Kościuszki,	Krańcowa,	M.	Kurzawskiej	„Anki”,	
Łąkowa,	A.	Mickiewicza,	Nowa,	Okrężna,	Okrzei,	Pl.	Kazimierza,	Pl.	Sienkiewicza,	Pocztowa,	Podgórna,	
Poprzeczna,	Pogodna,	Przełajowa,	Przemysłowa,	Przesmyk,	Różana,	Rynek,	H.	Sienkiewicza,	 	 	 	Gen.	
Sikorskiego,	Skryta,	Sportowa,	Stawowa,	Stodolna,	M.M.	Kolbego,	Tęczowa,	Towarowa,	Wąska,	Wodna

Zespół	Szkół	Nr	1
w	Ostrzeszowie

ul.	Gen.	Sikorskiego	9

3

miasto Ostrzeszów, ulice:	 	A.	Asnyka,	Brzozowa,	Buczka,	Bukowa,	Cedrowa,	Cisowa,	S.	 	Czernika,	M.	
Dąbrowskiej,	Dębowa,	P.	Findera,	Gajowa,	W.	Gorgolewskiego,	Graniczna,	Grzybowa,	Gwardii	Ludowej,		
Jaworowa,		Jodłowa,		Kaliska,		Klasztorna,		Klonowa,		J.	Kochanowskiego,	M.	Konopnickiej,	J.	Krasickie-
go,	Krótka,	Leśna,	1-go	Maja,	Niezłomnych,	Norweska,	E.	Orzeszkowej,	 	Piekary,	 	 	Polna,	 	 	Powstańców		
Wielkopolskich,	B.	Prusa,	W.	Reymonta,	H.	Sawickiej,	Sąsiedzka,	Składowa,	Sosnowa,	Świerkowa,	 	To-
polowa,	 	Wierzbowa,	 	 	 	Wiosny		Ludów,		 	Włoska,	 	 	Wrzosowa,	 	 	Al.	 	Wojska		Polskiego,	S.	Żeromskiego	

Liceum	Ogólnokształ-
cące

w	Ostrzeszowie
ul.	Zamkowa	21

4 miasto Ostrzeszów, ulice:	Os.	Zamkowe	nr	1,	2,	3,	4,	5,	5a,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	14,	16,	17,	18,	19,	20,	21,22,23,	
24,	25,	26,	ul.	Zamkowa

Państwowa	 Szkoła	
Muzyczna

w	Ostrzeszowie
ul.	Zamkowa	37	a

5
miasto Ostrzeszów, ulice:	Al.	Wolności	od	nr	1	do	nr	3	(nieparzyste)	i	od	nr	2	do	nr	16	(parzyste),	Bolesława	
Chrobrego,	Bolesława	Śmiałego,	Chmielna,	Cicha,	Daszyńskiego,	Garncarska,				Łaziebna,	Mieszka	I,	I.	Mościc-
kiego,	G.	Narutowicza,	Osiedle	Piastów,	I.J.	Paderewskiego,	Piastowska,	Piłsudskiego,	Pl.	Borek,	Pl.	Stawek,	M.	
Rataja,	Sienna,	Strumykowa,	21	Stycznia,	Targowa,	Wł.	Łokietka,	W.	Witosa,	S.	Wojciechowskiego,		Ziemowita

Gimnazjum	Nr		2
w	Ostrzeszowie
ul.	Piastowska	3

6

miasto Ostrzeszów, ulice: Al.	Wolności	od	nr	3a	do	nr	11	(nieparzyste)	 i	od	nr	16a	do	końca	(parzy-
ste),	 	 Aleksandra	 	 Jagiellończyka,	 	 Anny	 	 Jagiellonki,	 	 K.	 Baczyńskiego,	 	 Barbary	 Radziwiłłówny,	
Z.	Berlinga,	 	S.	 	Duboisa,	 	W.	 	Gomułki,	 	Grunwaldzka,	 	 	Harcerska,	 	 	Jana	 	Olbrachta,	 	 	Jana	 	Pawła	 II,	
A.	 	Kamińskiego,	 	 	Kazimierza	 	Jagiellończyka,	 	 	A.	 	Kowalskiego,	 	 	 	Królowej	Bony,	 	 	Królowej	Jadwigi,	
Prof.	Kulczyńskiego,	płk	J.	Malińskiego,	O.A.	Małkowskich,	F.	Marciniaka,	Olgierda,	Piaskowa,	A.	Rapackiego,	
A.	Serbeńskiego,	Skautów,	ks.	Z.	Sobierajskiego,	Szarych	Szeregów,	Wł.	Jagiełły,	Wł.	Warneńczyka,	A.	Zawadz-
kiego,	Zawiszy	Czarnego,	Zielona,	ZMP,	Zubrzyckiego,	Zuchów,	ZWM,	Zygmunta	Augusta,	Zygmunta	Starego

Przedszkole	Nr	6
w	Ostrzeszowie

ul.	Grunwaldzka	13	b

7 wsie:	Olszyna,	Rojów Szkoła	Podstawowa
w	Olszynie

8 wsie:	Kochłowy,	Turze Sala	OSP
w	Kochłowach

9 wieś:	Rogaszyce Przedszkole
w	Rogaszycach

10 wsie:	Bledzianów,	Kozły,	Marydół,	Niedźwiedź Szkoła	Podstawowa
w	Niedźwiedziu

11 wsie:	Siedlików,	Korpysy Szkoła	Podstawowa
w	Siedlikowie

12 wsie:	Myje,	Potaśnia,	Rejmanka,	Zajączki Szkoła	Podstawowa
w	Potaśni

13 wsie: Jesiona,	Kotowskie,	Szklarka	Myślniewska,	Szklarka	Przygodzicka Szkoła	Podstawowa
w	 Szklarce	 Przygo-

dzickiej

14 wsie:	Pustkowie	Południe,	Pustkowie	Północ,	Kuźnik

Przedszkole	 Nr	 5	 w	
Ostrzeszowie	 ul.	 Łą-

kowa	5
lokal dostosowany 

do potrzeb wybor-
ców niepełnospraw-

nych

15 Szpital	w	Ostrzeszowie

Szpital	w	Ostrzeszowie	
ul.	Al.	Wolności	4

lokal dostosowany 
do potrzeb wybor-
ców niepełnospraw-

nych

16 Dom	Pomocy	Społecznej	w	Kochłowach DPS	w	Kochłowach

*	Głosowanie	odbędzie	się	w	siedzibach	obwodowych	komisji	wyborczych	w	dniu	21 października 2007r.	między	godziną	6.00 a 20.00 
*	W	wyborach	do	Sejmu	RP	i	do	Senatu	RP	wyborca	niepełnosprawny,	na	jego	wniosek,	wniesiony	do	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	Ostrzeszów	

najpóźniej	do	dnia	11	października	2007r.,	jest	dopisywany	do	spisu	wyborców	w	wybranym	przez	siebie	obwodzie	głosowania	dostosowanym	do	
potrzeb	wyborców	niepełnosprawnych	na	obszarze	gminy	właściwej	ze	względu	na	miejsce	jego	stałego	zamieszkania.

	 	 	 	 	 	 	
BURMISTRZ	MIASTA	I	GMINY	OSTRZESZÓW

																 	 		/-/	STANISŁAW	WABNIC

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802,  z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, 
poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507,   Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592  oraz  z 
2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766

UWAGA MIESZKAŃCY
SOŁECTWA TURZE i KOCHŁOWY!

Informujemy,	że	nastąpiła	zmiana	siedziby
Obwodowej	 Komisji	 Wyborczej	 Nr	 8	 w	
Kochłowach.W	 związku	 z	 powyższym	
mieszkańcy	 sołectw	 Turze	 i	 Kochłowy	
podczas	wyborów	do	Sejmu	RP	i	do	Senatu	
RP	w	dniu	21	października	2007r.	głosować	
będą	 w	 lokalu	 wyborczym,	 który	 mieścić	
się	będzie	w	sali	OSP	w	Kochłowach	(przy	
drodze	krajowej	nr	11).

Burmistrz	
Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów

dr	inż.	Stanisław	Wabnic

OBWIESZCZENIE 
W związku z wyborami do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzony-
mi na dzień 21 października 2007 roku, 
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
informuje, że:

1.	Osoby	niepełnosprawne	uprawnio-
ne	do	udziału	w	głosowaniu	mogą	składać	
wnioski	o	dopisanie	ich	do	spisu	wyborców	
w	szpitalu	w	Ostrzeszowie,	Al.	Wolności	4	
(obwód	 nr	 15)	 lub	 w	 Przedszkolu	 Nr	 5	 w	
Ostrzeszowie,	ul.	Łąkowa	5	(obwód	nr	14).	
Lokale	te	będą	dostosowane	dla	potrzeb	
osób	niepełnosprawnych.	Wnioski	można	
składać	do	dnia	11	października	2007	roku		
w	godzinach	pracy	UMiG	w	Ostrzeszowie,	
ul.	Zamkowa	31	(pok.	55	-	II	piętro).

2.	 Spis	 uprawnionych	 do	 udziału	 w	
głosowaniu	 udostępniony	 będzie	 na	 pi-
semny	wniosek	zainteresowanego	w	UMiG	
w	Ostrzeszowie,	ul.	Zamkowa	31	(pokój	55	
-	 II	 piętro).	 Wglądu	 można	 dokonywać	 w	
dniach	od	8	do	12	października	2007	roku	
w	godz.	8.00	–	15.00.

3.	Osoby	uprawnione	do	udziału	w	gło-
sowaniu	przebywające	czasowo	na	obszarze	
miasta	i	gminy	lub	nigdzie	niezamieszkałe,	
mogą	składać	wnioski	o	dopisanie	do	spisu	
wyborców	najpóźniej	do	dnia	11	paździer-
nika	2007	roku,	w	godzinach	pracy	UMiG,	ul.	
Zamkowa	31	(pokój	55	-	II	piętro).

4.	Zaświadczenia	o	prawie	do	głosowa-
nia	wyborca	odbiera	osobiście	za	pokwito-
waniem	lub	przez	upoważnioną	pisemnie	
osobę	(jeżeli	w	upoważnieniu	podano	nr	
ewidencyjny	 PESEL	 wyborcy)	 do	 dnia	 19	
października		2007roku,	w	godzinach	pracy	
UMiG	 w	 Ostrzeszowie,	 ul.	 Zamkowa	 31	
(pokój	55	-	II	piętro).	

Burmistrz
Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów

		dr	inż.	Stanisław	Wabnic

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy w 

Ostrzeszowie ogłasza przetarg 
ofert na wykonanie zrębu zupełne-
go powierzchni leśnej w lesie komu-
nalnym w Ostrzeszowie – Pustkowiu 
w oddziale 2j o powierzchni 1,89 ha 
oraz odnowienie tej powierzchni.

Prace	zrębowe	mają	być	wykonane	
do	15	grudnia	2008r.	Odnowienie	zale-
sienia	ma	nastąpić	wiosną	2009r.

Pozyskane	drewno	będzie	podlegać	
wymanipulowaniu	i	w	tej	postaci	po-
winno	być	w	miarę	postępu	prac	prze-
kazane	do	dyspozycji	zleceniodawcy.

Przedsiębiorstwa	 specjalistyczne,	
prowadzące	 działalność	 w	 zakresie	
gospodarki	leśnej,	proszone	są	o	skła-
danie	ofert	cenowych	wykonywania	
usługi	 w	 zamkniętych	 kopertach	 z	
adnotacją	„Oferta	–	zrąb”	w	Urzędzie	
Miasta	i	Gminy	w	Ostrzeszowie	–	Biuro	
Obsługi	Interesenta	(parter),	w	termi-
nie	 2	 tygodni	 od	 daty	 ukazania	 się	
ogłoszenia.

Oferta	 powinna	 zawierać	 koszty	
pozyskania	 drewna	 w	 odniesieniu	
do	 1	 m³	 sortymentu:	 WO,	 S1,	 S2,	 S4	
oraz	koszty	zrywki	z	uwzględnieniem	
ukształtowania	 terenu,	 na	 którym	
znajduje	się	drzewostan	i	inne	koszty	
związane	z	pracami	zrębowymi	oraz	
odnowienia	powierzchni	zrębowej.

Szczegółowych	 informacji	 wraz	 z	
udostępnieniem	 planu	 urządzenia	
lasu	udziela	Naczelnik	Wydziału	Go-
spodarki	Grutami	i	Rolnictwa	tel.	(062)	
732	06	21.

Zastrzega	się	prawo	odstąpienia	od	
przetargu	bez	podania	przyczyny.

Ostrzeszów,	dn.	27	września	2007r.

Zastępca	Burmistrza
Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów

mgr	inż.	Mariusz	Witek

Burmistrz	Miasta	i	Gminy	
Ostrzeszów	informuje,

że	na	tablicy	ogłoszeń	w	Urzędzie	Miasta
	i	Gminy	w	Ostrzeszowie	(ul.	Zamkowa	31)

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 zabudowanej 
lokalem handlowo-usługowym
przeznaczonym do dzierżawy - 

położonej w budynku OSP Korpysy,
który zlokalizowany jest we wsi Siedli-

ków (działka nr 7 o pow. 59,16 m2).

Okres	 dzierżawy	 do	 3	 lat	 z	 możliwością	
przedłużenia.

Dodatkowe	informacje:	
UMiG	w	Ostrzeszowie	–	pok.	26	(I	piętro),	tel.	
(062)	732	06	22

	Burmistrz
Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów

dr	inż.	Stanisław	Wabnic

ZARZĄDZENIE NR 58/2007 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY 

OSTRZESZÓW 
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2007R.

w sprawie: zasad rozmieszczania 
plakatów wyborczych, haseł i urządzeń 
ogłoszeniowych na terenie Miasta i 
Gminy Ostrzeszów w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za-
rządzonych na dzień 21 października 
2007r.

Na	podstawie	art.	41	ust.	2	ustawy	z	dn.	8	
marca	1990r.	o	samorządzie	gminnym	(j.t.	
Dz.	U.	z	2001r.	Nr	142.	poz.	1591	z	późn.	zm.),	
w	związku	z	art.	90	ust.	8	ustawy	z	dnia	
12	 kwietnia	 2001r.	 Ordynacja	 Wyborcza	
do	 Sejmu	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 i	 do	
Senatu	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 (Dz.	 U.	
Nr	46,	poz.	499	z	późn.	zm.)	zarządzam,	co	
następuje:

§1
Niniejsze	 Zarządzenie	 reguluje	 zasady	

rozmieszczania	plakatów	wyborczych,	ha-
seł	i	urządzeń	ogłoszeniowych	na	terenie	
Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów	w	wyborach	do	
Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	do	Sena-
tu	Rzeczypospolitej	Polskiej,	zarządzonych	
na	dzień	21	października	2007r.

§2
1.	 Umieszczanie	 plakatów	 na	 słupach	

ogłoszeniowych	koordynowane	jest	przez	
Ostrzeszowskie	 Centrum	 Kultury	 i	 tylko	
ww.	 instytucja	może	na	nich	wywieszać	
(za	odpłatnością)	wszelkie	informacje.

2.	W	przypadku	umieszczania	banerów	
związanych	z	kampanią	wyborczą	w	pa-
sie	drogi,	którego	zarządcą	 jest	Miasto	 i	
Gmina	Ostrzeszów	należy	uzyskać	zgodę	
Burmistrza	i	dokonać	w	Wydziale	Inwesty-

PODZIĘKOWANIA

Organizatorzy	 II	 Ogólnopolskiego	 Fe-
stiwalu	Pasztetników	i	Festiwalu	Produktów	
Lokalnych	składają	serdeczne	podziękowania	
wszystkim	osobom,	samorządom,	firmom	i	
instytucjom,	które	udzieliły	merytorycznego,	
organizacyjnego	 i	 finansowego	 wsparcia	
podczas	przygotowań	i	realizacji	tego	przed-
sięwzięcia.

Szczególną wdzięczność pragniemy 
wyrazić sponsorom, których zaangażo-
wanie umożliwiło sprawną organizację 
Festiwalu:
*	Wielkopolskiej	Wytwórni	Żywności	PROFI	
S.A.	Grabów	n/	Prosną			
*	Firmie	„BIS	plettac	Sp.	z	o.o.”
*	Winiarni	„Pod	Pałacykiem”
*	Firmie	AKME	Sp.	z	o.o.	z	Ostrzeszowa
*	Wytwórni	Pasz	i	Koncentratów	TASOMIX	z	
Biskupic	Ołobocznych
*	Firmie	„INGOR	Gospodarstwo	Rolne	Daniel	
Tutka”	z	Gorzowa	Wielkopolskiego

cji	i	Gospodarki	Komunalnej	UMiG	opłaty	za	
zajęcie	pasa	drogowego.

3.	Zabronione	jest	umieszczanie	w	Rynku	
-	 z	 uwagi	 na	 jego	 zabytkowy	 charakter	
-	urządzeń	i	elementów	związanych	z	prowa-
dzeniem	kampanii	wyborczej,	np.	stojaków,	
parasoli,	jak	również	umieszczanie	plakatów	
lub	ogłoszeń	na	budynku	Ratusza,	czy	też	na	
słupach	oświetleniowych.

4.	Niedopuszczalne	jest	umieszczanie	mate-
riałów	wyborczych	na	obiektach	użyteczno-
ści	publicznej,	przystankach	autobusowych	
lub	w	sposób	zagrażający	bezpieczeństwu	
ruchu	i	środowisku,	np.	na	drzewach.

§3
1.	 Plakaty	 wyborcze,	 hasła	 i	 urządzenia	

ogłoszeniowe	winny	być	usunięte	przez	wła-
ściwe	komitety	wyborcze	na	własny	koszt	w	
terminie	30	dni	po	dniu	wyborów.

2.	W	przypadku	ich	nieusunięcia	właściwe	
komitety	wyborcze	zostaną	obciążone	kwotą	
1.000,00	zł	(słownie:	jeden	tysiąc	złotych).

3.	 W	 przypadku	 spowodowania	 przez	
plakaty	wyborcze,	hasła	 i	urządzenia	ogło-
szeniowe	trwałych	uszkodzeń	kwota,	o	której	
mowa	w	§	3	pkt	2	zostanie	powiększona	o	
koszt	doprowadzenia	uszkodzonego	obiektu	
do	właściwego	stanu	technicznego.

§4
Wykonanie	zarządzenia	powierza	się	Se-

kretarzowi	Miasta	i	Gminy.
	

§5
Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	25	

września	2007r.	i	podlega	ogłoszeniu	w	spo-
sób	zwyczajowo	przyjęty.

											
Burmistrz

Miasta	i	Gminy	Ostrzeszów
dr	inż.	Stanisław	Wabnic

*	Firmie	„DROP	S.A.”	z	Ostrowa	
Wielkopolskiego
*	Kindze	Wawrzyniak	z	Międzychodu	
*	 Firmie	 „Animpol”	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 Gorzowa	
Wielkopolskiego
*	Cukierni	pana	Ryszarda	Gembiaka	
*	Polskiemu	Związkowi	Hodowców	i	Produ-
centów	Gęsi	
*	 Instytutowi	Technologii	Mięsa	Akademii	
Rolniczej	w	Poznaniu
*	Studium	Wiejskiego	Gospodarstwa	Do-
mowego	Akademii	Rolniczej	w	Poznaniu
*	Związkowi	Harcerstwa	Rzeczypospolitej	
w	Ostrzeszowie
*	Muzeum	Regionalnemu	w	Ostrzeszowie
*	Zespołowi	Szkół	Nr	3	w	Ostrzeszowie

	W	imieniu	organizatorów
			

		Iwona	Wiorek
	Prezes	Stowarzyszenia
Ostrzeszowska	Lokalna	

						Grupa	Działania

Ogłoszenie	o	przetargu
poniżej	wartości	szacunkowej	14.000	euro	

									Zakład	Obsługi	Placówek	Oświatowych	
w	Ostrzeszowie	na	podstawie	ekspertyzy	
dendrologicznej	stanu	zdrowotnego	drzew	
i	 udzielonego	 Pozwolenia	 nr	 345/07														
									na	usunięcie	40	szt.	drzew	gat.	topola	
włoska	 Populus	 fastigiata	 z	 terenu	 wokół	
Szkoły	Podstawowej	nr	1	i	Gimnazjum	nr	1	w	
Ostrzeszowie	przy	ul.	Łąkowej	i	Wieluńskiej,	
ogłasza	przetarg	na	wykonanie	niniejszej	
usługi.
									Ofertę	należy	złożyć	do	19	października	
2007r.	do	godz.	12.00	listownie	lub	osobiście	
w	siedzibie	zamawiającego	–	Zakład	Obsługi	
Placówek	Oświatowych,	ul.	Zamkowa	31,	63	
–	 500	 Ostrzeszów,	 pok.	 79.	 Chętnych	 do	
udziału	w	przetargu	zapraszamy	do	odbio-


