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Szanowni Mieszkańcy,
Oddaję w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu 
samorządowego „Wieści z Gminy Ostroróg”. Gazeta 
ma służyć przede wszystk im Wam Drodzy 
Mieszkańcy. Chcę, by było to rzetelne i obiektywne 
narzędzie służące do prezentowania wydarzeń z 
naszego, lokalnego życia publicznego. Zależy mi, aby 
ta gazeta służyła rozpowszechnianiu ważnych z 
punktu widzenia samorządu informacji. Będziemy 
poruszać w niej istotne dla społeczności  Gminy 
Ostroróg sprawy. Zapewniam, że nie będzie to 
narzędzie służące do walki politycznej.
Zbliża się 2016 rok. Na ostatniej grudniowej sesji 
Radni Miasta i Gminy Ostroróg podjęli szereg 
ważnych decyzji dotyczących przyszłorocznego 
budżetu. Przede mną, jako burmistrzem oraz całym 
urzędem i jednostkami podległymi postawiono tym 
samym ambitny plan, który musimy wykonać. Cieszę 
się, że wśród przyszłorocznych zadań tak wiele służy poprawie naszego bezpieczeństwa i komfortu życia. O planowanych 
inwestycjach i remontach napiszemy w następnym wydaniu.
W kolejnych numerach pisma będziemy poruszać wiele istotnych kwes�i, pokazywać indywidualne osiągnięcia naszych 
Mieszkańców, działalność stowarzyszeń i organizacji oraz przypominać o ważnych dla Państwa sprawach. W inaugurującym 
gminną działalność wydawniczą numerze przedstawiamy sylwetki osób, których obdarzyliście Państwo zaufaniem, dzięki 
czemu stali się Waszymi reprezentantami w życiu publicznym. Mam tu na myśli Radnych i Sołtysów.
Zachęcam do lektury. Liczę, że będziecie systematycznie sięgać po „Wieści z Gminy Ostroróg”. Korzystając z okazji wszystkim 
Czytelnikom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia w związku ze zbliżającym się 2016 rokiem. Niech przyniesie wiele 
spokoju, radości, zgody i porozumienia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
dr Sławomir Szałata

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Ostroróg
oraz Powiatu Szamotulskiego

z okazji zbliżającego się Nowego Roku
życzymy, aby 2016 rok był czasem

bez trosk i zmartwień, pełnym szczęścia.
Oby wszystkie marzenia znalazły urzeczywistnienie,

a każdy dzień przynosił wiele radości i uśmiechu.

Rafał Szorcz      
Przewodniczący Rady Miejskiej     
w Ostrorogu      

Sławomir Szałata
Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu:
Rafał Szorcz – radnym jest już drugą kadencję. Wcześniej pracował w Komisji Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. 
Obecnie również jest jej członkiem. Jako radnego najbardziej interesują go sprawy związane z gospodarką komunalną i inwestycjami. Na co dzień 
pracuje w firmie w Tarnowie Podgórnym. Ma żonę i dorosłą córkę. Mieszka w Dobrojewie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu:
Adam Kubasik – Radnym jest po raz pierwszy. Przez szereg lat był czynnym sportowcem – kapitanem drużyny UKS „Nałęcz” Ostroróg. 
Najbardziej interesuje go gminny budżet. Zdobywa w tym zakresie coraz większą wiedzę. Korzysta ze szkoleń. Jest zwolennikiem pozyskiwania 
środków zewnętrznych, unijnych. Ma żonę i 3 dzieci. Poza polityką lubi sport. Brał udział w szamotulskim półmaratonie. 
Andrzej Bekasiak – Najstarszy z radnych obecnej kadencji. Przez około 15 lat pełnił funkcję przewodniczącego komitetu rodzicielskiego w szkole 
w Szczepankowie. Walczył w obronie szkoły, aby nie doszło do jej likwidacji. Jest członkiem rady parafialnej w Ostrorogu. Wchodził też w skład 
rady sołeckiej w Szczepankowie. Radnym miejskim jest po raz pierwszy. Najbardziej interesuje go gminna infrastruktura. Chce, żeby przy Zespole 
Szkół w Ostrorogu powstał parking, a w Szczepankowie chodniki. Jest wdowcem. Ma syna i dwie córki. Poza polityką interesuje się muzyką, 
historią i literaturą.

Komisja Rewizyjna:
1. Andrzej Kalemba – Przewodniczący. Samorządowiec z dużym doświadczeniem. Radny Miasta i Gminy Ostroróg w latach 1994-1998, 1998 – 
2002, 2006-2010 oraz obecnie. Był już przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Obecnie ponownie kieruje pracami Komisji Rewizyjnej. W latach 1995-2002 był prezesem klubu Grom Binino. W tym samym czasie pełnił 
funkcje naczelnika OSP Binino oraz wiceprezesa OSP Binino. Działał również w związku OSP z terenu powiatu szamotulskiego. Od wielu lat 
mieszka w Bininie. Ma żonę, trzech synów i córkę. Jego zainteresowania są bardzo szerokie. To między innymi polityka i gospodarka. Jest rencistą i 
zapalonym wędkarzem.
2. Mariusz Przybysz
3. Żaneta Maślona

Komisja Gospodarki, Rolnictwa, Finansów i Budżetu
1. Paweł Wachowiak – Przewodniczący. To jego trzecia kadencja w radzie miejskiej. Działał również w samorządzie mieszkańców nr 2 w 
Ostrorogu. Był członkiem Akcji Katolickiej przy parafii NMP w Ostrorogu. Najbardziej interesują go gminne inwestycje oraz rolnictwo z racji 
wykonywanego zawodu. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu. Pracował najpierw w Inspektoracie Ochrony Roślin w Szamotułach, by 
później podjąć pracę w firmie prywatnej. Jest żonaty, ma pięcioro dzieci (córkę i czterech synów). Poza sprawami samorządu pasjonuje się 
turystyką i rekreacją.
2. Adam Kubasik
3. Jarosław Oszmałek
4. Grażyna Szydłowska
5. Andrzej Bekasiak

Komisja Ładu Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
1. Andrzej Bekasiak – Przewodniczący. 
2. Jarosław Oszmałek
3. Mariusz Drasik
4. Krzysztof Szal
5. Leszek Śledź
6. Rafał Szorcz
7. Stanisław Bartlakowski
8. Mariusz Przybysz 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
1. Stanisław Bartlakowski – Przewodniczący. Jest radnym drugą kadencję. Najbardziej interesują go sprawy, którymi zajmuje się kierowana 
przez niego komisja oraz zagadnienia związane z budżetem. Jest żonaty. Ma trójkę dzieci. Chciał zostać radnym, ponieważ zależało mu, żeby 
pomoc rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko a jego matka nie miała prawa jazdy. Sfinansował kurs i teraz rodzina może podróżować do 
specjalistów autem. Poza polityką interesuje się sprawami związanymi z budownictwem.
2. Mariusz Drasik
3. Żaneta Maślona
4. Bogdan Jądrzyk
5. Tomasz Kaczmarek
6. Andrzej Kalemba

Skład osobowy Rady Miejskiej w Ostrorogu w kadencji 2014 - 2018
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Sołtysi:
1) Marian Bartkowiak - Sołectwo Bielejewo
2) Agnieszka Sobczak - Sołectwo Binino
3) Roman Libera - Sołectwo Bobulczyn
4)  Barbara Bartkowiak - Sołectwo 
Oporowo
5) Tomasz Mieloch - Sołectwo Dobrojewo
6) Jan Mikołajczak - Sołectwo Wielonek
7) Henryk Papis - Sołectwo Zapust
8) Marian Góra - Sołectwo Rudki Huby
9) Franciszek Łokaj - Sołectwo 
Szczepankowo
10) Monika Rzeszowska - Sołectwo 
Kluczewo Huby
11) Krzysztof Szal - Sołectwo Kluczewo
12) Zdzisław Nowakowski - Sołectwo Rudki
13) Teresa Sibrecht - Sołectwo Piaskowo-
Karolewo

Przewodniczący Obwodów Miejskich:
Nr 1 - Grażyna Szydłowska
Nr 2 - Zenon Król

Nowe sołectwo w Gminie Ostroróg
Wraz z nastaniem 1 lipca 2015 roku w Gminie Ostroróg funkcjonuje nowe sołectwo. Podjęcie decyzji w tej sprawie poprzedziły 
konsultacje społeczne. Majowa uchwała uwzględniała wolę mieszkańców. Niesie ze sobą również szereg korzyści.
Na mocy uchwały podjętej 27 maja br. przez Radę Miejską w Ostrorogu powstała nowa jednostka pomocnicza – sołectwo 
Piaskowo – Karolewo, które zostało utworzone z części dotychczasowego Obwodu Miejskiego nr 2. Decyzja Rady wynikała z 
inicjatywy mieszkańców miejscowości Piaskowo i Karolewo. Zmiana weszła w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku. Podjęcie 
uchwały poprzedziły konsultacje społeczne. Podjęta uchwała uwzględniała wolę społeczności lokalnej. Obecnie funkcję sołtysa 
sołectwa Piaskowo-Karolewo pełni Teresa Sibrecht.
Fundusz sołecki niesie ze sobą szereg korzyści. Małe wioski mają gwarancję, że dostaną określone pieniądze na wskazane przez 
mieszkańców cele. Fundusz zaspokaja również potrzeby mieszkańców, którzy sami decydują o przeznaczeniu środków. Rośnie 
również zaangażowanie w sprawy danej wsi.
Z funduszem sołeckim wiąże się również zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w tym zakresie. W przypadku gminy 
Ostroróg to 35,65%. W 2015 roku z tego tytułu na konto gminy za rok poprzedni wpłynęło ponad 51 tysięcy złotych. Fundusz 
sołecki na 2016 rok wyniesie ogółem około 165 tysięcy złotych. W przypadku sołectwa Piaskowo – Karolewo do wykorzystania 
będzie kwota 11.484 zł. Posłuży ona na:
- Organizację imprezy „Pożegnanie lata”:  2000 zł
- Wyposażenie placu zabaw:   2400 zł
- Bieżące utrzymanie dróg:    7084 zł

Redakcja

Skład Rady Miejskiej:
1. Bartlakowski Stanisław -   Okręg nr 13 - Miasto Ostroróg, ulice: Dworcowa,  Jaworowa, Jeziorna, Kolejowa, Poznańska od nr 1 do nr 
31, Rzeczna, Szamotulska nr 17 do nr 28.
2. Bekasiak Andrzej -   Okręg nr 6 - Wsie Szczepankowo, Karolewo
3. Drasik Mariusz -   Okręg nr 2 - Wieś Bobulczyn
4. Jądrzyk Bogdan  -   Okręg nr 15 - Miasto Ostroróg, ulice: Jana Ostroroga, Ogrodowa, Pniewska, Wodna, Wroniecka
5. Kaczmarek Tomasz -   Okręg nr 12 - Miasto Ostroróg, ulice: Klonowa, Lipowa,Poznańska od nr 33 do nr 39, Szamotulska od nr 
30A do nr 32E.
6. Kalemba Andrzej -   Okręg nr 1 - Wieś: Binino
7. Kubasik Adam -   Okręg nr 3 - Część wsi Dobrojewo od nr 1 do nr 16b
8. Maślona Żaneta -   Okręg nr 7 - Wsie: Bielejewo i Oporowo
9. Oszmałek Jarosław -   Okręg nr 9 - Wsie: Wielonek, Zapust, Forestowo, Klemensowo, Bielejewo Leśne 
10. Przybysz Mariusz -   Okręg nr 10 - Miasto Ostroróg, ulice: 15-lecia, Bratkowa, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska od nr 
59 do nr 61, Piaskowo:  od nr 1 do nr 2 Piaskowo, ulice: 15-lecia, Azaliowa, Bratkowa, Konwaliowa, Liliowa, Malwowa, Powstańców 
Wielkopolskich, Poznańska, Różana, Topolowa, Tulipanowa.
11. Szal Krzysztof   Okręg nr 5 - Wsie: Kluczewo, Kluczewo-Huby
12. Szorcz Rafał – Przewodniczący  Okręg nr 4 - Część wsi Dobrojewo od nr 17 do nr 150, Dobrojewo ulice: Pniewska i  Wroniecka
13. Szydłowska Grażyna  Okręg nr 14 - Miasto Ostroróg, ulice: Kapłańska, Kościelna, Krótka, Księdza Jana Kaji, Podgórna, Polna, 
Rolna, Rynek, Szamotulska od nr 4 do nr 15, Wąska, Zamkowa, Żniwna 1
14. Śledź Leszek   Okręg nr 8 - Wsie: Rudki, Rudki-Huby
15. Wachowiak Paweł  Okręg nr 11 - Miasto Ostroróg, ulice: Nowa, Poznańska od nr 43 do nr 57, Robotnicza, Topolowa, 
Wierzbowa.

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OSTRORÓG4



Gmina odzyskała ponad 1,1 mln złotych 
podatku VAT

Rośnie komfort życia w Ostrorogu
Sukcesem zakończyła się wielomilionowa inwestycja w 
Ostrorogu. Skanalizowanie części miasta pochłonęło do tej 
pory przynajmniej 6,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie 
wyniosło około 2,4 mln zł.  23 października na konto gminy 
wpłynął też ponad 1,1 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT. 
Zadanie zrealizowano po to, by poprawić jakość życia 
mieszkańców oraz chronić środowisko. 

Budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrorogu rozpoczęto w 
marcu 2014 roku,  a zakończona w czerwcu 2015 roku. 
Gmina na jej budowę uzyskała dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wybudowana kanalizacja sanitarna w nieskanalizowanej 
części Ostroroga ma na celu poprawę jakości i warunków 
życia mieszkańców miasta oraz ochronę środowiska. 
W październiku 2015 roku Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeprowadził 
czynności kontrolne w sprawie realizacji operacji pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg”. 
Po szczegółowym sprawdzeniu dokumentów i oraz po 
oględzinach w terenie przedstawiono gminie pozytywny  
wynik kontroli.

Całkowita wartość inwestycji według stanu na koniec 
listopada br. to około 6,3 miliona złotych, z czego blisko 2,4 
miliona złotych stanowi pozyskane dofinansowanie ze 
środków unijnych.
Od 9 października 2015 roku mieszkańcy części miasta 
Ostroróg mogą podłączać swoje nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Do 17 grudnia  podłączonych zostało  
58 nieruchomości, a wydano 90  warunków technicznych 
określających zasady wykonania przyłącza.  Po podłączeniu 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej jej właściciele  
zawierają umowę z gminą Ostroróg na odbiór ścieków.
Nastąpił również zwrot nadpłaty z tytułu podatku od 
towarów i usług (VAT) związany z ostatecznym rozliczeniem 
inwestycji w związku z tym, że gmina będzie świadczyć 
odpłatne usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków na podstawie umów cywilnoprawnych i będzie 
występowała w charakterze podatnika podatku od towarów 
i usług. Dzięki temu 23 października na konto gminy 
wpłynęło ponad 1,1 mln zł.
Gmina musi obecnie zajmować się działalnością usługową w 
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, ponieważ nie 
mogła przekazać miejscowemu Aquanetowi nowo 
powstałego majątku, ponieważ jest w nim około 33% udział 
poznańskiego Aguanetu. Gmina nie mogła przekazać tego 
majątku, ponieważ straciłaby dofinansowanie i swoją 
działalność w tym zakresie musi prowadzić przez 5 lat. 
Zdaniem Burmistrza MiG Ostroróg, dr Sławomira Szałaty 
poprzednie władze zawarły niekorzystną umowę z 
poznańskim Aquanetem, który stał się udziałowcem naszej 
spółki. Pociąga to za sobą określone konsekwencje. O 
sprawie będziemy informować w kolejnych numerach.
Redakcja

Budżet na 2016 rok uchwalony

18 grudnia Rada Miejska w Ostrorogu uchwaliła budżet na 2016 rok. Wcześniej 
pozytywną opinię na temat jego projektu wydały Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Poznaniu oraz wszystkie komisje rady. Zakłada on dochody w wysokości blisko 16,3 
miliona złotych i wydatki w kwocie około 16,7 mln zł. Wydatki bieżące przewidziano 
w wysokości  15.380.670 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.364.100,00.
Deficyt w kwocie ponad 450 000 zł zostanie sfinansowany przychodem                    
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Ustalono również zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych                        
z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000,00 zł.
2) podmiotowe dla instytucji kultury  290.000,00 zł,
3) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 105.000,00 zł

Redakcja
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 Do pojemników na odpady komunalne wrzucamy:
 - odpady pozostałe po segregacji,
- odpady komunalne socjalno-bytowe powstające w 
gospodarstwie domowym (art. higieniczne, odpady 
złożone z     różnych materiałów: np. maszynki do 
golenia, zabawki);
- zimny popiół; 
NIE WRZUCAMY:
- gruzu; odpadów budowlanych, poremontowych,
- kamieni, ziemi, odpadów niebezpiecznych,
Pozostałe odpady powstające w gospodarstwie 
domowym: 
odpady wielkogabarytowe, opony (od aut osobowych 
motorów, rowerów), gruz, odpady poremontowe inne niż 
gruz, odpady zielone, elektroodpady.
mieszkańcy mogą w ramach wniesionej do Gminy opłaty 
za gospodarowanie odpadami dostarczyć  do PSZOK 
zlokalizowanego na terenie byłego składowiska  w 
miejscowości  Zapust.
PSZOK czynny będzie:
W okresie  od 1 STYCZNIA do 31 MARCA  2016:
W każda drugą sobotę miesiąca, tj.:
09 styczeń  2016 – od godz. 9.00 do 13.00
13 luty  2016 - od godz. 9.00 do 13.00
12 marzec 2016 - od godz. 9.00 do 13.00

W okresie od 01 KWIETNIA  do 30 CZERWCA  2016:
W poniedziałki  od godz. 13.00 do 18.00
W środy od godz. 8.00 do 13.00

Zasady  segregacji odpadów  w pojemnikach zbiorowych
Do  SZKŁA  WRZUCAMY:

- Szklane butelki po napojach, słoiki (bez zawartości);
- Szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
- Szyb okiennych, samochodowych, porcelany, ceramiki, 
luster, szkła żaroodpornego, ekranów telewizyjnych, 
świetlówek, żarówek
Do  PLASTIKU  WRZUCAMY:
- Plas�kowe butelki i opakowania po napojach,  
opakowania po chemii gospodarczej  i środkach czystości 
(opakowania po kosmetykach, płynach, kremach,  olejach 
spożywczych, jogurtach)
- Folie i torebki z tworzyw sztucznych
- Opakowania typu TETRAPAK (kartony np. po sokach, 
mleku)
- Opakowania aluminiowe i metalowe (pudełka, puszki 
po napojach, konserwach, art. spożywczych) 
NIE WRZUCAMY:
- Opakowań po olejach i smarach przemysłowych, 
puszek i pojemników po farbach i lakierach
- Opakowań po margarynach, opakowań po lekach
Do MAKULATURY WRZUCAMY:
- Czyste pakowania papierowe, kartony, torby 
papierowe, tekturę
- Gazety, katalogi, prospekty, książki
NIE WRZUCAMY:
- Zużytych art. Higienicznych, foliowanego papieru 
(zdjęcia), papieru przebitkowego (paragonów, kalki)
Do  BIODEGRADOWALNYCH WRZUCAMY:
- Skoszoną trawę, liście, gałęzie
- Odpadki kuchenne ulegające biodegradacji
NIE WRZUCAMY:
- Kamieni, ziemi

Zasady gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach:

POWYŻSZY PODZIAŁ DOTYCZY WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH.
NIERUCHOMOŚCI KTÓRE NIE ZADEKLAROWAŁY SEGREGACJI  TYLKO ODPADY  PRZEZNACZONE DO GROMADZENIA W  
POJEMNIKACH SELEKTYWNYCH MOGĄ  MIESZAĆ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZGODNIE Z POWYŻSZYMI INSTRUKCJAMI.
Zabrania się wrzucać do pojemników na odpady komunalne odpadów przeznaczonych do oddania do PSZOK-u.
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„Mikołajkowy Zawrót Głowy" za nami

Znacznym zainteresowaniem cieszył się kolejny „Mikołajkowy Zawrót Głowy” w Zespole Szkół w Ostrorogu. Każdy – bez względu na 
wiek – znalazł tu coś dla siebie. Imprezę zorganizowała nowo wybrana Rada Rodziców, a prowadziła ją Renata Mleczak.
Program artystyczny „Mikołajkowego Zawrotu Głowy”, który odbył się 13 grudnia 2015 roku był zróżnicowany.  Przygotowali go 
nauczyciele prawie wszystkich klas Zespołu Szkół i zaproszeni goście. Zakładał on występ zespołu „Ostrorogskie  Jaśki”,  dzieci z 
przedszkola Miś Uszatek w Ostrorogu,  Młodzieżowego  Zespołu Wokalnego Biblioteki Publicznej w Ostrorogu,  uczniów Zespołu 
Szkół, a także „Jasełka” przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół pod opieką p. Iwony Mieńko. Wystąpił teatrzyk grupy p. 
Magdaleny Michalak, chórek  p. Magdaleny Michalak, zespół taneczny p. Renaty Mleczak.
Po programie artystycznym zlicytowano obrazy namalowane własnoręcznie przez dzieci i młodzież uczącą się w Zespole Szkół w 
Ostrorogu i biorącą udział w zajęciach malarskich pod opieką Danuty Krüger. Dwa z nich wylicytował Burmistrz Miasta i Gminy 
Ostroróg, Sławomir Szałata. W czasie całej imprezy sprzedawano losy, a nagrody główne rozlosowano na jej zakończenie. Losy 
rozeszły się w ciągu 15 minut.
Równolegle na pierwszym piętrze odbywał się kiermasz świąteczny, gdzie można było zakupić różne świąteczne ozdóbki m.in. stroiki 
świąteczne, jemiołę, serwetki i obrusy, miód, kolorowe spineczki i akcesoria do włosów oraz przedmioty  Decoupage.
Każda rodzina mogła skorzystać z sesji fotograficznej a atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy przez gimnazjalistkę Joannę 
Zasańską.
Pozyskane środki pieniężne zostaną przeznaczone na zakup tablicy mul�medialnej dla dzieci z kl. I-III Zespołu Szkół w Ostrorogu. 
Podczas imprezy zebrano wystarczającą ilość pieniędzy do sfinansowania tego zakupu.
Impreza nie odbyłaby się bez licznego grona sponsorów. Podziękowania należą się zarówno im, jak również organizatorom. 
Następnym takim wydarzeniem będzie styczniowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Redakcja
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Uroczystość z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego

Złote i Żelazne Gody naszych mieszkańców
 
Toastem, kwiatami oraz medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” uczczono jubileusze 
Złotych Godów 14 małżeństw z gminy Ostroróg. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP 
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg przy współudziale Przewodniczącego Rady 
Gminy Rafała Szorcz oraz Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego Joanny Dworek.

Uroczystość odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu. 14 par 
małżeńskich obchodziło jubileusz Złotych Godów. Jubilaci otrzymali medale przyznane 
przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pięć  par obchodzących jubileusz w 2014 roku 
otrzymało medale przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Podczas uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg w imieniu Prezydenta RP 
dokonał aktu dekoracji medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” przy 
współudziale Przewodniczącego Rady Gminy Rafała Szorcz oraz Zastępcy Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Joanny Dworek. 
Po wręczeniu okolicznościowych medali i kwiatów wzniesiono toast. Okolicznościowy 
program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrorogu pod 
opieką Pani Mirosławy Wachowiak oraz członkowie klubu seniora „Jaśki” z Ostroroga. 
Na zakończenie uroczystości jubilaci oraz przedstawiciele władz samorządowych zrobili 
sobie wspólne zdjęcie.

Złote gody obchodzą pary, które przeżyły w jednym związku 50 lat. Z tej okazji prezydent 
nadał okolicznościowe medale 14 parom z terenu Gminy Ostroróg. Są to:
- Genowefa i Adam Drymel, zam. Ostroróg
- Zofia i Stanisław Gumni, zam. Binino
- Kazimiera i Piotr Kołodziejczyk, zam. Kluczewo
- Mieczysława i Tadeusz Kopka, zam. Ostroróg
- Helena i Józef Perz, zam. Zapust
- Mirosława i Czesław Pospieszni, zam. Ostroróg
- Czesława i Józef Siemionkowscy, zam. Dobrojewo
- Maria i Stefan Siwczak, zam. Rudki
- Janina i Andrzej Zając, zam. Ostroróg
  w tym 5 par, które obchodziły jubileusz w 2014 roku:
- Teresa i Jerzy Groccy, zam. Dobrojewo
- Zofia i Bronisław Kaczmarek, zam. Ostroróg
- Zofia i Bolesław Kozłowscy, zam. Zapust
- Maria i Kazimierz Pawlak, zam. Bielejewo
- Wanda i Władysław Pilarscy, zam. Ostroróg

Kilka dni później 65 rocznicę ślubu obchodziła inna para mieszkająca w gminie Ostroróg. 
18 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg Sławomir Szałata wraz z Zastępcą 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Dworek odwiedzili Państwa Helenę i 
Floriana Pyc, którzy 9 grudnia obchodzili 65 rocznicę ślubu (Żelazne Gody). Burmistrz 
wręczył kwiaty, przywiózł  tort i złożył pamiątkowe życzenia. Wspólnie z Zastępcą 
Kierownika USC gratulował jubileuszu życząc zdrowia i wielu kolejnych lat spędzonych 
razem. Państwo Pyc wychowali 3 dzieci. Od 40 lat mieszkają w Ostrorogu, gdzie 
przyjeżdżają w wolnym czasie ich dzieci z rodzinami, na co dzień rozproszone po świecie 
(mieszkają w Stanach Zjednoczonych).
Redakcja

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
przyjmuje interesantów 

w poniedziałki w godz. 13:00-16:15
oraz w czwartki w godz. 8:00-10:00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 61 29 31 710 

Zastępca Burmistrza
przyjmuje interesantów

w środy w godz. 8:00-10:00
 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 61 29 31 710 

W dniu 18 grudnia Rada Miejska 
w Ostrorogu uchwaliła budżet na 
2016 rok. W następnym numerze 

przedstawimy Państwu 
planowane do zrealizowania 
inwestycje w tym zakresie.
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Kazimierz Cembrowicz  wyróżniony

Trudno zliczyć wszystkie osiągnięcia wyróżnionego przez 
Radę Miejską w Ostrorogu mieszkańca Binina. Radni 
zdecydowali, aby nadać Kazimierzowi Cembrowiczowi tytuł 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Ostroróg”.
Podejmując stosowną uchwałę na swoim posiedzeniu Rada 
Miejska postanowiła nadać tytuł „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Ostroróg” Kazimierzowi Cembrowiczowi. Do 
przyznania tytułu mieszkańca Binina zgłosiła społeczność 
tej wsi. Kazimierz Cembrowicz przez dwie kadencje był 
radnym  w Gminie Ostroróg i Przewodniczącym Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. W latach 80. został wybrany 
Przewodniczącym Rady Sołeckiej. W czynie społecznym 
razem z mieszkańcami wsi rozbudował świetlicę wiejską                   

i remizę strażacką. Przez 27 lat był prezesem OSP w Bininie. 
Nadzorował urządzanie boiska sportowego wraz z budową 
szatni. Przez 28 lat był organistą w kościele w Ostrorogu. 
Kazimierz Cembrowicz pracował zawodowo jako 
nauczyciel, wychowawca, kierownik i dyrektor szkoły. W 
tym czasie doszło m.in. do rozbudowy placówki. 
Za wielkie zaangażowanie na rzecz środowiska i 
mieszkańców swojej wsi otrzymał wiele odznaczeń. Został 
uhonorowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaka Honorową LZS, Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaczeniami: 
„Zasłużony Działacz Kultury” oraz „Zasłużony Działacz 

Kultury Fizycznej”, „Wzorowy Strażak”, „Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego”.
Uchwała dotycząca nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Ostroróg” została podjęta większością głosów. 
Dziewięciu radnych było „za”, a sześciu wstrzymało się od 
głosu. Na kolejnej sesji, która odbyła się 18 grudnia, odbyło 
się uroczyste nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Ostroróg” Kazimierzowi Cembrowiczowi, który z przyczyn 
zdrowotnych nie mógł pojawić się w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrorogu osobiście. W jego imieniu 
wystąpiła sołtys Agnieszka Sobczak.
Nadany tytuł jest uhonorowaniem blisko 30-letniego 
zaangażowania i czynnego wspierania rozwoju Binina oraz 
miejscowej szkoły i straży pożarnej. Oto fragment 
o ko l i c z n o ś c i owe go  a d re s u  p o d p i s a n e go  p r ze z 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostrorogu Rafała 
Szorcz oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg Sławomira 
Szałatę: „Wyrażamy wielkie uznanie nie tylko dla realizacji 
Pana służby społecznej, ale także doceniamy czynny udział 
w pracy na rzecz środowiska mieszkańców swojej wsi. Pana 
ogromny wkład i poświęcenie na rzecz środowiska 
mieszkańców sołectwa przejawia się w l icznych 
odznaczeniach i jest dowodem na to, że nawet w niewielkiej 
miejscowości jak Binino może mieszkać tak wielki człowiek 
jak Pan. Jesteśmy głęboko przekonani, że Pana postawa 
społeczna w znaczny sposób przyczyniła się do 
kształtowania szlachetnych postaw wśród mieszkańców 
gminy Ostroróg. Życzymy Panu dalszych sukcesów oraz 
wytrwałości w pełnieniu własnej misji , a także pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym”.

Redakcja

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmienia się termin 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten 
sposób, że opłatę należy regulować co miesiąc do ostatniego dnia 
miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Oznacza to, że za miesiąc styczeń opłatę uiszczamy do ostatniego 
dnia stycznia, za luty do ostatniego dnia lutego, itd.
Prosimy mieszkańców o terminowe wnoszenie opłaty zgodnie              
z obowiązującymi przepisami.

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu

Szanowny Mieszkańcu!

Złóż formularz ZAP-3 w Urzędzie Skarbowym w 
Szamotułach lub dołącz do rocznego zeznania 
podatkowego PIT za 2015 rok (do 30 kwietnia 
2016 r.).

37% podatków, które płacisz, wraca do Gminy w 
której mieszkasz.

fot. Radosław Borowicki
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Na zebraniu wybrano sołtysa
22 lipca w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu odbyło się 
zebranie wiejskie sołectwa Piaskowo – Karolewo zorganizowane  w 
celu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nowo powstałego 
sołectwa. W zebraniu uczestniczyło 16 mieszkańców Piaskowa i 
Karolewa.
Mieszkańcy wytypowali dwóch kandydatów na sołtysa: pana Leszka 
Szala i panią Teresę Sibrecht.
W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano panią Teresę Sibrecht.
Do rady sołeckiej w głosowaniu tajnym wybrano 4 osoby:  pana 
Mateusza Grupę i panie: Sylwię Kubiak, Katarzynę Konieczną, 
Małgorzatę Woźniak.
UMiG Ostroróg

Nowe chodniki na Wodnej

Pod koniec grudnia Gmina Ostroróg zakończyła ostatnią przewidzianą do realizacji w 2015 roku inwestycję na ulicy Wodnej w 
Ostrorogu. Prace prowadzono w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nowe chodniki poprawią komfort poruszających 
się tamtędy pieszych.
 
28 grudnia 2015 r. dokonano odbioru robót dotyczących wymiany chodników i krawężników. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele gminy oraz wykonawcy. Prace polegały m.in. na wykonaniu robót nawierzchniowych (rozbiórka i ułożenie 
krawężników, zjazdów i chodników. Przeprowadzono również roboty wykończeniowe i porządkowe. 

Koszt zadania wyniósł 48.819,93 złotych bru�o. 

Wykonawcą zadania była firma RENOMEX s.c. , Radosław Kunsztowicz, Marcin Piechowiak, ul. Stęszewska 13A, 62-060 
Tomiczki.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta 
i Gminy Ostroróg

 
Od dnia 4 stycznia 2016r.

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg czynny będzie:
Poniedziałek 8:00 - 16:00

Wtorek – Piątek 7:30 - 15:30

Dyżury Radnych Miasta i Gminy Ostroróg:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu Rafał 
Szorcz przyjmuje interesantów 

w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do 16:00
Zastępcy Przewodniczącego Andrzej Bekasiak, Adam 

Kubasik przyjmują interesantów 
w środy od 12:00 do 14:00



Poseł i komendant policji na sesji

7 grudnia odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Ostrorogu. 
Rada podczas tego posiedzenia podjęła szereg ważnych 
decyzji. W obradach uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Maks 
Kraczkowski oraz Komendant Powiatowy Policji w 
Szamotułach, insp. Sławomir Dziupiński.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą budżet na 
2015 rok oraz zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostroróg 
na lata 2015 – 2020. Rada Miejska uchwaliła również  „Plan 
Rozwoju Miejscowości Ostroróg na lata 2015-2020”. 
Uchwała dotycząca nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i 
Gminy Ostroróg” została podjęta większością głosów. 
Dziewięciu radnych było „za”, a 6 wstrzymało się od głosu. 
Radni zdecydowali o przystąpieniu Gminy Ostroróg do 
Stowarzyszenia Puszcza Notecka i uchwalili Wieloletni 
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Ostroróg na lata 2016-2025. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zasad 
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków wraz z autopoprawką nie 
było jednomyślne. 9 radnych było „za”, 4 „przeciw”, a dwóch 
wstrzymało się od głosu.

Podjęcie uchwały w sprawie uregulowania zasad 
wydawania przez Gminę Ostroróg czasopisma „Wieści z 
Gminy Ostroróg” oraz serwisu internetowego „Wieści z 
Gminy Ostroróg” publikowanych i finansowanych przez 
Miasto i Gminę Ostroróg wraz z autopoprawką poprzedziła 
dyskusja dotycząca kosztów i organizacji pracy związanej z 
powstawaniem biuletynu. Ostatecznie radni nie byli 

jednomyślni. Podjęli uchwałę w tej sprawie przy 9 głosach 
„za” i 6 „przeciw”. 

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
na rok 2016 i 2017 na pokrycie kosztów wkładu własnego 
do projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-
ekologicznego i służb ratowniczych Województwa 
Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych awarii” została podjęta 
jednogłośnie, natomiast uchwała zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej nie została 
podjęta. Pięciu radnych było „za”, dziewięciu „przeciw” a 
jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

W obradach uczestniczył  Poseł na Sejm Maks Kraczkowski, 
który podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w 
Ostrorogu. Stwierdził, że z dużym zainteresowaniem 
wysłuchał skrupulatnie przedstawionych przez Burmistrza 
Sławomira Szałatę wydatków, podziękował, że większość 
uchwał podejmowana jest jednogłośnie a na sesji pytania i 
odpowiedzi są merytoryczne. Poseł zapewnił o poparciu i 
wszelkiej pomocy ze swojej strony. Burmistrz Sławomir 
Szałata pogratulował gościowi wyborczego sukcesu - Maks 
Kraczkowski został wybrany największą ilością głosów w 
naszym województwie.
Radny Powiatowy Ludwik Błajet  podziękował wszystkim za 
okazaną pomoc przy remoncie boiska sportowego. W  
punkcie wolne głosy i wnioski poruszono kwes�ę trzech 
budynków w centrum miasta, które mogą stanowić 
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa mieszkańców. W dyskusji 
udział wzięli radni, sołtysi i zaproszeni goście. Pod koniec 
obrad Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach, 
Sławomir Dziupiński  zaprosił wszystkich do obejrzenia 
nowego radiowozu, którym dysponuje Rewir Dzielnicowych 
w Obrzycku.
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O tym, jak ważne dla władz samorządowych jest bezpieczeństwo mieszkańców można było przekonać się podczas 
przekazania policjantom z Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku nowego radiowozu marki Skoda Ye�. Samochód kosztował 
około 90 tysięcy złotych, a Gmina Ostroróg na jego zakup wyasygnowała ze swojego budżetu 14 tysięcy złotych.

Dowodem dobrej współpracy Gminy Ostroróg z policją było wczorajsze (3 grudnia 2015 roku) przekazanie nowej Skody Ye� 
policjantom  z Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku. Samochód będzie wykorzystywany na terenie miasta i gminy Ostroróg oraz 
miasta i gminy Obrzycko. Zakup w połowie sfinansowała Policja. Pozostały koszt wzięły na swoje barki samorządy. Gmina 
Ostroróg na ten cel przeznaczyła 14 tysięcy złotych.
W oficjalnym przekazaniu radiowozu udział wzięli m.in. Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach Sławomir Dziupiński, 
Naczelnik Wydziału Prewencji Mirosław Gogołek oraz przedstawiciele władz samorządowych. Gminę Ostroróg reprezentował 
Burmistrz Sławomir Szałata.

Nowy radiowóz dla rewiru dzielnicowych

Nowy samochód dla OSP Binino

Za sprawą przekazanego niedawno OSP Binino nowego 
wozu strażackiego mieszkańcy tej miejscowości będą 
mogli czuć się jeszcze bezpieczniej niż dotychczas. Wóz 
marki Man jest bogato wyposażony. Jego zakup 
sfinansował ostroroski samorząd. Pojazd udało się zakupić 
jeszcze w tym roku, co miało pozytywny wpływ na wydatki 
Miasta i Gminy Ostroróg.
6 grudnia w świetlicy wiejskiej w Bininie odbyło się 
uroczyste przekazanie miejscowej jednostce OSP nowego 
wozu strażackiego. Samochód marki Man został zakupiony 
za około 51 tysięcy złotych. Przekazanie odbyło się w 
obecności przedstawicieli wszystkich ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy z prezesem Feliksem 
Burdajewiczem na czele. Przed swoim pierwszym 
wyjazdem wóz został poświęcony przez księdza, który 
modlił się przy nim wspólnie ze wszystkimi obecnymi 
osobami.
W związku z przekazaniem samochodu okolicznościowe 
przemówienie wygłosił mieszkaniec Binina - Kazimierz 
Cembrowicz, któremu za zasługi Rada Miejska w 
Ostrorogu nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Ostroróg”. K. Cembrowicz przez 27 lat sprawował funkcję 
prezesa OSP w Bininie. Głos zabrał również burmistrz 
Sławomir Szałata, który zapewnił o wsparciu ochotniczych 
straży pożarnych przez ostroroski samorząd i deklarował 
chęć współpracy z druhami. W jego wystąpieniu nie 
zabrakło również podziękowań dla Rady Miejskiej w 
Ostrorogu za podjęcie uchwały, która pozwoliła na zakup 

samochodu dla strażaków z Binina. Pojazd ma bogate 
wyposażenie, a jego zakup okazał się bardzo korzystny dla 
Miasta i Gminy Ostroróg ze względu na zmieniającą się z 
początkiem przyszłego roku stawkę VAT. W tym przypadku 
stawka ta wyniosła 8%. Gdyby samochód został kupiony w 
2016 roku, VAT wzrósłby do 23%.
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Puchary i dyplomy za rok lotowy

W świątecznej atmosferze przebiegało spotkanie ostroroskiej sekcji hodowców gołębi pocztowych, której prezesem jest 
Daniel Kuligowski. Wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem. Wręczono również puchary i dyplomy mistrzowskie. 
Podczas grudniowego zebrania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) Sekcji Ostroróg, w którym 
uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg Sławomir Szałata, Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Szorcz, prezes 
Okręgu PZHGP Poznań Henryk Walczak, prezes oddziału w Szamotułach Zenon Biniak, prezes sekcji w Ostrorogu Daniel 
Kuligowski oraz 15 hodowców z sekcji.
Daniel Kuligowski przywitał gości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg. Wszyscy 
zebrani podzielili się opłatkiem. Na spotkaniu wręczono również puchary i dyplomy mistrzowskie za rok lotowy 2015.

Redakcja

Złota Odznaka WZPN dla Ludwika Błajeta

12 grudnia UKS „Nałęcz” Ostroróg podsumował rundę jesienną. W spotkaniu 
uczestniczyli zawodnicy, działacze i goście. Prezes stowarzyszenia Ludwik 
Błajet został uhonorowany Złotą Odznaką WZPN za zasługi piłkarskie dla 
województwa. W imieniu władz związku wyróżnienie wręczył Ryszard 
Fijałkowski.
W spotkaniu podsumowującym rundę jesienną uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych – burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg Sławomir Szałata 
(otrzymał pamiątkowy medal z okazji 100-lecia WZPN), przewodniczący rady 
miejskiej Rafał Szorcz, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Stanisław Bartlakowski, członkowie zarządu UKS 
– wiceprezes Janusz Zieliński i Bogdan Pospieszny oraz przedstawiciel firmy 
Victoria Sp. z o.o. (zakładu opiekującego się klubem) Jacek Walkowiak. Prezes 
tej firmy został uhonorowany srebrną odznaką WZPN .
Ludwik Błajet dziękował władzom samorządowym za okazaną pomoc 
finansową i rzeczową w związku z dostosowaniem boiska w Ostrorogu  do 
wymogów rozgrywek A-klasy. Burmistrz podziękował członkom klubu za 
włączenie się w prowadzone prace.
13 grudnia minęło 20 lat od wydania decyzji przez Dyrektora Wydziału Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na mocy której 
wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej UKS „Nałęcz” Ostroróg. 
Jego założycielami byli: Ireneusz Piotrowski, Arkadiusz Patyna, Jan 
Stromczyński, Jarosław Przymuszała, Mieczysław Kobiałkowski, Paweł 
Mordal, Grzegorz Manejkowski, Konrad Kaszkowiak, Zenon Król, Bogusław 
Pospieszny, Adam Piotrowski, Bogdan Jądrzyk, Stanisław Andrzejewski, 
Marian Rzeszowski, Andrzej Pospieszny, Marian Pospieszny, Stanisław Papis, 
Waldemar Kąkol, Tadeusz Konieczny i Ludwik Błajet.
Pierwszym prezesem UKS-u został Andrzej Pospieszny, kolejnym Ludwik 
Błajet, a po nim Magdalena Dąbrowska. Pełniła ona tę funkcję  do czerwca 
2013 roku. W październiku 2013 r. prezesem ponownie został Ludwik Błajet i 
jest nim do dzisiaj.
 Główne kierunki funkcjonowania klubu to tenis stołowy, piłka nożna i 
turystyka. Od wielu lat tenisiści UKS odnoszą sukcesy w turniejach na różnym 
szczeblu. Drużyna piłkarska uczestniczy w rozgrywkach  A-klasy. Od kilku lat 
odbywają się rajdy rowerowe „Na pożegnanie lata” oraz we współpracy z SKKT 
„Wesołe Jaśki” rajd „Na powitanie wiosny”.
UKS, Redakcja

Niepełnosprawni na 
wigilijnym spotkaniu
W Zespole Szkół w Ostrorogu odbyło 
się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 
Ostrorogu. Z tej okazji jasełka 
przygotowały dzieci ze szkoły pod 
kierownictwem p. Iwony Mieńko. 
Podopieczni otrzymali również paczki 
przygotowane przez zarząd 
stowarzyszenia. Było to możliwe dzięki 
wsparciu osób zaproszonych na 
spotkanie oraz sklepów spożywczych z 
Ostroroga.
 Stowarzyszenie na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Ostrorogu zrzesza 
15 niepełnosprawnych. To dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe. 12 grudnia 
odbyło się spotkanie opłatkowe. 
Zaproszono na nie osoby wspierające tę 
organizację – burmistrza Miasta i Gminy 
Ostroróg Sławomira Szałatę, 
przewodniczącego rady miejskiej Rafała 
Szorcz, radnego powiatowego Ludwika 
Błajeta, wicedyrektor Zespołu Szkół w 
Ostrorogu Annę Rudy, sekretarza gminy 
Stanisława Żołądkowskiego. Na 
spotkanie opłatkowe po raz drugi 
zaproszono również franciszkanów z 
Wronek. Przyjechało ich trzech. 
Duchowni umilali spotkanie kolędami.
Zebrani podzielili się opłatkiem, składali 
sobie życzenia. Burmistrz przekazał 
niepełnosprawnym drobny upominek.  
Wszyscy zaproszeni goście pomagają 
stowarzyszeniu. W ramach 
podziękowania zostali zaproszeni na 
spotkanie opłatkowe.
Redakcja

Zdjęcia: PZHGP Sekcja Ostroróg
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Sukces UKS „Nałęcz” Ostroróg w rozgrywkach 
Pucharu Polski

Dreszczowiec w Ostrorogu

Awansem faworytów z Ostroroga i Śmigla zakończyła się 
pierwsza runda Drużynowych Rozgrywek Pucharu Polski 
Mężczyzn w tenisie stołowym. Turniej odbył się w 
Ostrorogu. Miejscowy Nałęcz w decydującym meczu 
pokonał 4:0 drużynę z Komornik. – Pojedynki były bardzo 
ciężkie i kończyły się wynikami po 3:2, więc końcowy 
wynik nie odzwierciedla dramaturgii meczu – mówił po 
zwycięstwie grający trener, Tomasz Cembrowicz.

28 listopada w hali widowiskowo – sportowej w Ostrorogu 
odbyła się I Runda Rozgrywek Drużynowych o Puchar 
Polski Mężczyzn Edycji Województwa Wielkopolskiego  w 
Tenisie Stołowym sezonu 2015/2016. UKS „Nałęcz” 
Ostroróg był gospodarzem turnieju. Rywalami naszych 
zawodników byli reprezentanci klubów z Opalenicy, 
Komornik, Wysocka Wielkiego, Lginia, Drzeczkowa i 
Śmigla. Imprezę otworzył Burmistrz Miasta i Gminy 
Ostroróg Sławomir Szałata, który objął nad nią patronat. 
Na widowni zasiedli także Wicedyrektor Zespołu Szkół w 
Ostrorogu Mirosława Wachowiak i Zastępca Burmistrza 
Jarosław Buko.

To pierwszy etap zmagań tenisistów stołowych na 
szczeblu Wielkopolski. Swoje mecze w Ostrorogu 
rozgrywały zespoły z dwóch spośród czterech grup 
startujących w rozgrywkach na terenie naszego 
województwa. Tomasz Cembrowicz z UKS „Nałęcz” 
Ostroróg podkreślał, że warunki turnieju  były dobre. 
Ustawiono 12 stołów. Wszystko przebiegało bardzo 
sprawnie.

UKS „Nałęcz” Ostroróg zgłosił do rozgrywek puchar-

owych dwie drużyny.  W pierwszej zagrali Miłosz 
Sobkowiak, Marek Podobiński i Tomasz Cembrowicz. W 
skład drugiego zespołu weszli Sebas�an Zieliński, Robert 
Raszewski, Radosław Rosa i Janusz Cichacki.  Termin 
turnieju w Ostrorogu (ostatnia sobota listopada) wpłynął 
na składy zespołów. Ze względu na odbywające się w tym 
samym czasie  Akademickie Mistrzostwa Polski w 
Poznaniu zabrakło podstawowego zawodnika UKS 
„Nałęcz” Ostroróg. Innemu na udział nie pozwoliły 
obowiązki związane z nauką. W osłabieniu zagrała 
drużyna z Opalenicy. – Siła gry w turnieju nie do końca 
odzwierciedla rzeczywiste możliwości klubów – zaznaczył 
w trakcie turnieju grający trener Tomasz Cembrowicz.

W Ostrorogu o awans walczyło 8 zespołów z 7 klubów. 
Faworytami byli drugoligowcy – KS Polonia Śmigiel oraz 
UKS „Nałęcz” Ostroróg I, którzy  zostali rozstawieni w 
dwóch różnych grupach i nie spotkali się ze sobą tego dnia. 
Zwycięzcy każdej z grup uzyskiwali automatycznie awans 
do kolejnej rundy Pucharu Polski. Cały turniej rozgrywany 
był systemem pucharowym. Aby awansować należało 
więc wygrać wszystkie mecze. UKS „Nałęcz” Ostroróg II 
przegrał pierwszy mecz z drużyną ze Śmigla i stracił szansę 
na awans. Pierwszy zespół z Ostroroga pokonał 
pierwszego rywala i o awans do II rundy Pucharu Polski 
walczył z LKS Wielkopolska Komorniki. Ostatecznie 
awans wywalczyły zespoły ze Śmigla i Ostroroga. Nagrody 
i medale dla zawodników ufundował Burmistrz Miasta i 
Gminy Ostroróg.
UMiG Ostroróg
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