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Rolnicy wyszli na pola, rzucili ziar-
na w glebę i ziarna wykiełkowały. 
A potem przyszły deszcze, a po nich 
mrozy a później śniegi. Potem nastą-
piły roztopy i wiosenne przymroz-
ki, po nich nastała susza, po której 
przyszły gwałtowne burze. Po nich 
wichury, obfite i długotrwałe desz-
cze. A po tym wszystkim nastał 
czas żniw i ciężkiej pracy od świtu 
do nocy. I ziarno wydało plon u jed-
nych 40-krotny, u innych 60-krot-
ny a jeszcze u innych 100-krotny. 
Pomyślmy ile niepokoju, troski i nie-
przespanych nocy co roku przeżywa-
ją Ci, którzy zajmują się pracą na roli?

Dziś, zgodnie ze staropolskim oby-
czajem, dziękujemy za plony uzy-
skane w tym roku. Najpierw po-
dziękowaliśmy Panu Bogu w trakcie 
uroczystej mszy świętej, na której po-
święcone zostały wieńce i chleby do-
żynkowe. A jest za co dziękować 
Bogu. Widzieliśmy na ekranach te-
lewizorów jak gradobicia, trąby po-
wietrzne, powodzie i inne kataklizmy 
w wielu rejonach Polski zniszczy-
ły całe zasiewy i z pól nie było czego 
zbierać. Nas ominęły te nieszczęścia.

Teraz, w drugiej części naszej uro-
czystości, zebraliśmy się na tym 
boisku, aby dziękować rolnikom 
i wszystkim pracującym na roli za 
całoroczny trud i ich poświęcenie. 
Z wdzięcznością chylę przed Wami 
czoło Drodzy Rolnicy i dziękuję za 
chleb codzienny i wszystkie pro-
dukty, które spożywamy na naszych 
stołach. W imieniu własnym oraz 
mieszkańców gminy Ostroróg odda-
ję Wam  należny szacunek i dziękuję 
z całego serca.

Drodzy Mieszkańcy,
Zapraszamy do zapoznania się 

z przemówieniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Ostroróg wygłoszonym podczas dożynek 

gminnych, które odbyły się w Bininie.
Szanowny Panie Pośle, Przedstawiciele wszystkich szczebli władzy 

i administracji samorządowej,
Drodzy Rolnicy i Pracujący na roli, Dostojni goście i licznie obecni 

Mieszkańcy naszej gminy. 

Amazing Passion Photography – Katarzyna Adamska dożynki
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W związku z planowanym remon-
tem Biblioteki działające sekcje (ma-
nualna, szachowo – warcabowa, te-
atralno – literacka) zostają zawieszone 
do końca roku 2016. Natomiast   od 
1 października 2016r. powstają nowe 
sekcje, na które już dziś zapraszam 

dzieci, młodzież i wszystkich aktyw-
nych 50+. Bezpłatne zajęcia prowadzić 
będzie Pani Irmina Piechota. Więcej 
szczegółów już wkrótce.

Barbara Kalemba
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Ostroróg

NOWE SEKCJE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 
MIASTA I GMINY W OSTROROGU!!!

Szanowni Państwo, to pierwsze do-
żynki gminne obchodzone u nas po 
wielu latach przerwy. Spotkaliśmy się 
dziś w sołectwie Binino, które zgo-
dziło się wspólnie z sołectwem Bie-
lejewo zorganizować tę piękną uro-
czystość. Cieszę się, że nasz wspólny 
pomysł organizacji dożynek spo-
tkał się z tak wielkim i spontanicz-
nym odzewem.

W tym miejscu chciałbym ser-
decznie podziękować pani sołtys 
Agnieszce Sobczak za zaangażowa-
nie, poświęcony bezinteresownie czas 
i bardzo dobrą współpracę w trakcie 
organizacji dożynek. 

Dziękuję radzie sołeckiej sołectwa 
Bielejewo, z panem sołtysem Maria-
nem Bartkowiakiem na czele, radzie 
sołeckiej sołectwa Binino, Stowarzy-
szeniu „Wesołe Kobietki z Binina”, 
które działa dopiero od roku, a już 
zorganizowało tak wiele pięknych 
imprez. Dziękuję  strażakom z OSP 
Binino i innych jednostek z terenu 
gminy, członkom klubu piłkarskiego 
„Grom” Binino i wszystkim miesz-
kańcom, którzy pięknie ustroili swoje 
ogrody i obejścia akcentami dożyn-
kowymi i aktywnie zaangażowali się 
w przygotowania do dzisiejszej uro-
czystości. Serce burmistrza rośnie 
i dusza śpiewa, gdy ma się tak ak-
tywnych i pomocnych mieszkańców 
w gminie.

Szanowni Państwo, wielu atrakcji 
na dzisiejszych dożynkach i nagród 
w loterii fantowej nie byłoby, gdy-
by nie wsparli nas wspaniali i hojni 
ofiarodawcy oraz sponsorzy, którzy 
w większości bawią się tu wspól-
nie razem z nami. Serdecznie dzię-
kuję, to dzięki Wam wszystkim 
mogliśmy zorganizować pierwsze 
dożynki gminne. Już dziś myślimy 
o następnych, tym razem chęć orga-
nizacji uroczystości zgłosiło sołec-
two Bobulczyn.

Drodzy Mieszkańcy i Szanow-
ni Goście serdecznie zapraszam do 
wspólnej biesiady i trwającej do pół-
nocy zabawy. Niech nikt z Was nie 
wyjdzie bez poczęstunku i wypite-
go za pomyślność pracujących na roli 
kufla piwa. 

Dziękuję. 
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Powierzchnia sołectwa wynosi 
563 ha (w tym tereny zabudowane 
11 ha). Zabudowa wsi jest zwarta. 
Liczba mieszkańców miejscowości 
Oporowo wg stanu na koniec 2015 
roku wynosiła 193 osoby. Struktu-
rę wiekową ludności prezentuje po-
niższa tabela.

Pierwsza wzmianka na temat Opo-
rowa pochodzi z 1388 roku. W XIV 
i XV wieku Oporowo było własno-
ścią Oporowskich herbu Abdank   
a w XVIII wieku należało do Kal-
krentów. Około 1873 roku wieś zo-
stała zakupiona przez Adama hr. 
Kwileckiego i w rękach jego ro-
dziny pozostała aż do 1939 roku. 
W II połowie XIX wieku właści-
cielem wsi był Mieczysław hr. Kwi-
lecki – działacz społeczny i prekur-
sor nowych metod gospodarowania. 
Założona przez niego owczarnia 
cienkowełnistych owiec otrzyma-
ła na wystawie w Wiedniu pierwszy 
medal za postęp.

Obszar miejscowości ze wzglę-
du na ukształtowanie terenu jest 
wykorzystywany rolniczo. Na tere-
nie Oporowa istnieje park założony 
w II połowie XIX wieku, który zaj-
muje powierzchnię 6,82 ha. Od po-
łudniowej strony ograniczony jest 
drogą do Bobulczyna a od północnej 
i wschodniej strony zabudowaniami 
folwarcznymi. Układ parku zachował 
się z pierwotnym układem ścieżek. 

Gatunki roślin dominujące w nim to 
dęby, wiązy, lipy, platany i grupa je-
sionów.

We wsi znajduje się XIX-wiecz-
ny eklektyczny pałac otoczony par-
kiem. Został zbudowany ok. 1855 
roku a rozbudowano go w latach 
1877-1878 według projektu Zyg-
munta Gorgolewskiego. Jest muro-
wany, otynkowany i wysoko podpiw-

niczony oraz piętrowy. Wzniesiono 
go na planie trzech  zestawionych 
prostokątów. Na ścianach zewnętrz-
nych piętra widoczna jest dekoracja 
rzeźbiarska. Kondygnacje rozdzielo-
ne zostały profilowanym gzymsem. 
Od strony północnej znajduje się ga-
nek z wejściem głównym. Nad nim 
znajduje się herb Śreniawa Kwilec-
kich. W części północno – zachod-

Sołectwo Oporowo
Wieś Oporowo jest jednym z 13 sołectw gminy 
Ostroróg. W skład sołectwa wchodzi tylko jedna 
miejscowość – Oporowo, która położona jest 
ok. 4,5 km na północny zachód od Ostroroga, 
przy drogach powiatowych Dobrojewo – Obrowo  
i Bobulczyn – Oporowo.

Wiek K
ob

ie
ty

M
ęż

cz
yź

ni

R
az

em

Do 18 roku życia 34 19 53
19 - 60 lat 45 66 111
Powyżej 60 lat 19 10 29
Ogółem 98 95 193
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niej dworu znajduje się trzykondy-
gnacyjna wieżyczka ze stożkowatym 
hełmem krytym łupkiem i sygna-
turką z datą „1877”. W południowej 
części elewacji znajduje się zachod-

ni taras z zejściem do parku. W maju 
2007 roku wybuchł pożar pała-
cu w Oporowie. Ogień strawił dach 
o drewnianej konstrukcji (kryty bla-
chą) oraz strop trzeciej kondygnacji 
budynku. Cały kompleks znajduje się 
pod zarządem Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych.

Stajnia jest położona około 25 me-
trów na wschód od dworu. Zosta-
ła wymurowana z cegły. To budynek 
z zagospodarowanym poddaszem. 
Skrzydło południowo – wschod-
nie jest częściowo rozebrane. Na 
wschodniej ścianie znajduje się ka-
mienna głowa konia.

Na północ od stajni położony jest 
budynek gospodarczy. Dawniej znaj-

dowały się tam mieszkania służby, 
kuchnia i pralnia. W północnej czę-
ści wsi natrafić można na zabudowa-
nia folwarczne. Magazyn (dawny spi-
chlerz) zbudowano pod koniec XIX 

wieku. To budynek trzykondygnacyj-
ny. Kuźnia także powstała pod koniec 
XIX wieku. Obiekt został wykona-
ny z cegły ze zdobionymi szczytami. 
Gorzelnia również została wzniesio-
na w tym okresie. Wymurowano ją 
z cegły i polnego kamienia.

Cała miejscowość zaopatrywa-
na jest w wodę z wodociągu z gmi-
ny Obrzycko. Jakość wody i stan sieci 
wodociągowej jest dobry. Na terenie 
miejscowości nie ma sieci kanalizacji 
sanitarnej. Mieszkańcy Oporowa po-
siadają własne przydomowe zbiorni-
ki bezodpływowe.

Na terenie miejscowości nie 
ma przedszkola ani szkoły. Dzie-
ci uczęszczają do Zespołu Szkół 
w Ostrorogu, dokąd dowożone są au-
tobusem szkolnym.

W Oporowie jest świetlica wiejska, 
która wymaga nakładów inwestycyj-
nych. W tym roku zostanie  wykona-
na jej termomodernizacja. W przyszło-
ści trzeba również ją wyremontować 
i wybudować przed nią parking. Dzię-
ki doposażeniu budynku w sprzęt na-
głośnieniowy, projektor, meble, lodów-
kę, zmywarkę, gry i zabawki dla dzieci 
będzie mógł on pełnić funkcję ośrod-
ka działalności kulturalnej, społecz-
nej i edukacyjnej. Świetlica stałaby się 
wówczas miejscem, gdzie mogłyby od-
bywać się cykliczne imprezy spotka-
nia, szkolenia, warsztaty. Dzięki temu 
zwiększałaby się również częstotli-
wość spotkań mieszkańców, a szcze-
gólnie dzieci i młodzieży.
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W Oporowie działa Stowarzysze-
nie Mieszkańcy Wsi Oporowo, któ-
rego głównym celem jest promocja 
gminy, działalność na rzecz poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej kobiet 
wiejskich i ich rodzin. Mieszkańców 
miejscowości charakteryzuje duże 
zaangażowanie w działania dotyczą-
ce rozwoju wsi oraz troska o pod-
niesienie atrakcyjności miejscowo-
ści. We wsi znajdują się tereny rolne 
oraz sklep spożywczo-przemysłowy. 
W tym roku Oporowo doczekało się 
również nowego chodnika i wjazdu 
do świetlicy.

W ramach funduszu sołeckiego 
w minionym roku wykonano remont 
świetlicy za kwotę 6000 zł. Niespeł-
na 1500 zł pochłonęła usługa wywo-
zu gruzu i ziemi. Ponad 1100 zło-
tych wydano na zakup materiałów do 
świetlicy. Imprezy (w tym Mikołajki) 
kosztowały łącznie niespełna 1400 zł. 
Łączne nakłady na sołectwo wynio-
sły ponad 10 tysięcy złotych.

W tym roku na zakup materia-
łów na ocieplenie budynku świetli-
cy wiejskiej zaplanowano 4200 zł. 
Zakup tablicy ogłoszeniowej to wy-
datek rzędu 1000 zł. Na organiza-

cję imprez sportowych przewidziano 
1400 zł (materiały i usługa). Prawie 
4000 złotych kosztować może do-
posażenie świetlicy wiejskiej. W tym 
roku nakłady na sołectwo w ramach 
funduszu sołeckiego mogą wynieść 
ponad 11,5 tysiąca złotych. To więcej 
niż wydatkowano w roku ubiegłym.

Sołtysem Oporowa jest Barbara 
Bartkowiak. To jej pierwsza kadencja. 

Co udało się jej do tej pory osiągnąć? 
Okazuje się, że świetlica jest w trak-
cie remontu. Prace wykonywane są 
w czynie społecznym. Barbara Bart-
kowiak chciałaby, aby w przyszło-
ści budynek doposażyć oraz zainsta-
lować w nim ogrzewanie. Zależy jej 
również na tym, aby doposażyć  ist-
niejący przy świetlicy plac zabaw.

Radną z okręgu Oporowo – Biele-
jewo jest Żaneta Maślona. Wspiera 

w radzie miejskiej wszelkie przedsię-
wzięcia dotyczące sołectwa.
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BEZPIECZNIEJ PRZY SZKOLE W OSTROROGU
Poprawiło się bezpieczeństwo naszych uczniów. Przed 

budynkiem Zespołu Szkół w Ostrorogu zmieniono orga-
nizację ruchu. W ramach prac, które zakończono przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 obniżono ist-
niejący krawężnik, zdemontowano znaki i słupki dro-
gowe i zamontowano nowe, wykonano oznakowanie 
poziome przejść dla pieszych z odblaskowej masy che-
moutwardzalnej i inne elementy oznakowania poziome-
go. Wartość prac to około 22 500 zł. 

ULICA ROLNA ZMODERNIZOWANA
23 sierpnia zakończyła się przebudowa ulicy Rolnej 

w Ostrorogu, którą Firma Vejservice Sp. z o.o. z Pniew 
utwardziła kruszywem oraz wykonała obustronne opaski 
gruntowe i krawężnik po prawej stronie. Wartość zadania 
to ok. 100 tysięcy złotych, w tym ok. 40 tys. zł to dofinan-
sowanie zewnętrzne..

GMINA POMAGA POWIATOWI
Powiat Szamotulski remontuje drogę powiatową nr 

1853P na długości około 1 kilometra. Prace trwają. Ich 
zakres obejmuje odcinek ulicy Poznańskiej w Ostrorogu 
do zjazdu na Rudki – Huby. Gmina Ostroróg dofinansu-
je zadanie kwotą do 200 000 zł.

WYREMONTOWANO CHODNIK NA WRONIECKIEJ
Zakończył się remont części chodnika na ulicy Wro-

nieckiej w Ostrorogu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184. 
Odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta i Gminy 
Ostroróg w tej sprawie Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego  Wojciech Jankowiak zapowiedział, że 
wnioskowany remont zostanie wykonany w tym roku. 
Tak też się stało. 
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Dożynki w gminie Ostroróg wy-
padły znakomicie. Około 2000 
osób bawiło się wspólnie na bo-
isku w Bininie. Miejscowość zdobi-
ły piękne dekoracje. Pogoda dopisała 
a program imprezy był bardzo boga-
ty. Piękna tradycja po latach odrodzi-
ła się w imponujący sposób.

Gospodarzami tegorocznych do-
żynek byli Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ostroróg, sołectwa Binino i Bie-
lejewo oraz stowarzyszenie „Wesołe 
kobietki z Binina”. Święto plonów 
w gminie Ostroróg nie mogło od-
być się bez mszy świętej. Barwny ko-
rowód z wieńcami dożynkowymi 
udał się  więc do kościoła parafial-
nego, gdzie wierni modlili się wspól-
nie z ks. Krystianem Sobczakiem. 
Po modlitwie delegacje dożynko-
we bryczkami przejechały pod re-

mizę OSP w Bininie, skąd korowód 
prowadzony przez strażaków z OSP 
Binino wraz z orkiestrą dętą prze-
maszerował na boisko. Starostami te-
gorocznych dożynek byli Agnieszka 
Sobczak i Radosław Barczyk. Ko-
rowód wieńców dożynkowych pro-
wadził burmistrz Sławomir Szałata. 
Wieńce przygotowały wszystkie so-
łectwa oraz miasto Ostroróg.

Zespół Tańca Regionalnego „Sza-
ranki” z Nojewa przeprowadził ob-
rzęd dożynkowy. Starościna doży-
nek, Sobczak Agnieszka powiedziała: 
- Ten piękny, wypieczony i pachną-
cy chleb, by był chlebem powszednim 
w każdym domu, przekazujemy Na-
szemu Gospodarzowi – Panu Burmi-
strzowi i prosimy, by dzielił go spra-
wiedliwie, by nie zabrakło tego chleba 
w żadnym domu i by mieli go wszyscy 

do syta, a nasze dzieci szczególnie nie 
były głodne. Wszystkim uczestnikom 
naszych dożynek życzę Szczęść Boże!

Burmistrz Sławomir Szałata z sza-
cunkiem i wdzięcznością przyjął ten 
bochen chleba, symbol plonu i tru-
du rolnika. - Postaram się dzielić ten 
chleb sprawiedliwie i po gospodar-
sku, aby wystarczyło dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy – po-
wiedział. Później przyszedł czas na 
wspólne dzielenie się chlebem.

W części artystycznej wystąpiła or-
kiestra dęta z Pniew, zespoły i sekcje 
z terenu gminy Ostroróg oraz kape-
la podwórkowa „Zza Winkla”. Nie 
zabrakło również loterii fantowej 
z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas 
zabawy tanecznej przed licznie zgro-
madzoną publicznością wystąpił ze-
spół „Dylemat”.

Udane dożynki w Bininie
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Rozmowa z członkiem stowarzy-
szenia „Wesołe kobietki z Binina” 
oraz starościną tegorocznych doży-
nek – Agnieszką Sobczak

„Naprawdę było warto”
Dożynki to piękna tradycja, któ-

ra w pewnym momencie przestała 
być w gminie Ostroróg praktyko-
wana. Jak wyglądały przygotowania 
do dożynek we Bininie?

Pomysł na te dożynki poddał Pan 
Burmistrz. Na którymś z kolei ze-
braniu naszego stowarzyszenia za-
proponował, żebyśmy kultywowali 
tradycję dożynek. Zgodziliśmy się 
na to. Tak naprawdę to fajna idea, 
bo tej tradycji w Bininie i gminie 
się nie podtrzymywało od wielu lat. 
Może kiedyś były gminne, ale ja 
tego nie pamiętam. W Bininie od-
bywały się wiejskie dożynki, które 
organizował Pan Cembrowicz. On 
będzie mógł dużo na ten temat po-
wiedzieć.

Jak wyglądały przygotowania do 
dożynek? Kiedy goście przyjecha-

li na miejsce okazało się, że Binino 
i Bielejewo zostały pięknie udeko-
rowane. Czyja to zasługa?

Dekoracje to zasługa wszystkich 
mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy 
przyczynili się do tego, żeby udeko-
rować, „ubrać” swoje wioski.

Co do całości dożynek, to bardzo 
zaangażowali się mieszkańcy, sto-
warzyszenie „Wesołe Kobietki z Bi-
nina” - które działa od nieco ponad 
roku, OSP Binino, rady sołeckie Bi-
nina i Bielejewa. Duża była też za-
sługa Pana Burmistrza. Nikt się nie 
spodziewał, że wszystko tak ład-
nie wypadnie.

Poza członkostwem w stowarzy-
szeniu oraz pełnieniem zaszczyt-
nej roli starościny tegorocznych do-
żynek, jest Pani jeszcze sołtysem 
Binina, dlatego chciałbym się do-
wiedzieć, jak mieszkańcy ocenili 
i odebrali tę imprezę?

Wszyscy byli mile zaskoczeni, że 
tak duża impreza została przygo-
towana. Było kilka nieprzespanych 

nocy, wiele dni, które człowiek spę-
dzał nad kartką z długopisem, żeby 
ten program ułożyć. Wszystko zo-
stało przygotowane profesjonalnie. 
Stowarzyszenie bardzo dużo zrobi-
ło. Dziewczyny przygotowały się „na 
piątkę”. Mieszkańcy tak samo, ale 
dużą zasługą Pana Burmistrza jest 
ten pomysł, ta idea.

Impreza została zorganizowa-
na z rozmachem. Na środku bo-
iska stanęła duża scena. Były cie-
kawe stoiska. Czy Pani zdaniem 
dożynki powinny odbywać się co 
roku w każdej kolejnej miejsco-
wości w gminie?

Z tego co wiem, burmistrz będzie 
to wszystko podtrzymywał i następ-
ne dożynki odbędą się w ościennej 
wiosce – Bobulczynie. Uważam, że 
warto to robić, bo te wszystkie gra-
tulacje, wszystkie opinie były tak 
wspaniałe, że człowiek nie wiedział, 
co ma odpowiadać. Wiadomo, że 
trzeba było to zorganizować, było 
kilka nieprzespanych nocy, ale było 
warto. Naprawdę było warto.

Rozmawiał Norbert Woźniak

Rozmowa z członkiem stowarzyszenia „Wesołe kobietki z Binina” oraz starościną tegorocznych dożynek – Agnieszką Sobczak

„Naprawdę było warto”
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Fotorelacja z gminnych dożynek w Bininie

STAROSTOWIE TEGOROCZNYCH DOŻYNEK
Agnieszka Sobczak lat 44. Mieszka w Bininie. Ukończyła 

Szkołę Handlową w Szamotułach. Wraz z mężem i synem pro-
wadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 34 hektarów. Specjalizu-
ją się w uprawie zboża i rzepaku. Gospodarstwo jest samowystar-
czalne i nie korzysta z innych usług. W ostatnich wyborach została 
wybrana na sołtysa wsi Binino. 

Radosław Barczyk lat 35. Mieszka w Bielejewie. Ojciec trójki 
dzieci. Absolwent Akademii Rolniczej im. Augusta Ciszkowskie-
go w Poznaniu. Prowadzi 30 hektarowe gospodarstwo rolne poło-
żone w gminach Ostroróg i Obrzycko. Specjalizuje się w produkcji 
roślinnej, głównie pszenicy i rzepaku. Bonitacja gleb w jego gospo-
darstwie jest bardzo zróżnicowana od klasy II do V. Dodatkowo 
pracuje jako przedstawiciel handlowy w firmie zajmującej się pro-
dukcją i sprzedażą nawozów dolistnych. 
fotorelacja fot. UMiG, Amazing Passion Photography – Katarzyna Adamska
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1. Stowarzyszenie  
Wesołe kobietki z Binina

2. POS-BET Posadzki Arkadiusz 
Dębowiak Dobrojewo

3. Przemysław Nowak Dobrojewo
4. Mechanika Pojazdowa Tomasz 

Pietraszewski Binino
5. JUL-NET Tomasz Górniak 

Szamotuły
6. Piotr Pietraszewski Gąsawy
7. F.H.U. Krystyna Kopaniarz 

Wronki
8. PHU „Fafirek” Robert Fąferek 

Wronki
9. Sklep Domus  

Urszula Klimowicz Wronki
10. PHU Jerzy Michalski Wronki
11. V-BUD Walkiewicz Wronki
12. Stacja Paliw A. Muszyński,  

W. Stachowiak Wronki
13. Stacja Paliw  

A.&M. Muszyńscy Wronki
14. Mała Gastronomia Roman 

Zimniak Wronki
15. Ferma drobiu Wioletta  

i Radosław Mataj Bielejewo
16. Anna Rzeszowska  

Kluczewo Huby
17. BART-TRANS Henryk  

Bartkowiak Nowa Wieś
18. Gospodarstwo Rolne Kinga Ko-

białkowska – Pawlak Dobrojewo
19. Gospodarstwo Rolne Jarosław 

Kobiałkowski Oporowo
20. Gospodarstwo Rolne Mieczy-

sław Kobiałkowski Nosalewo
21. Tomasz Mieloch Dobrojewo
22. Rafał Antkowiak Gnuszyn
23. Werimax Centrum Ogrodnicze 

Gąsawy
24. UMiG Ostroróg
25. Gmina Międzychód
26. Eurokos Halina i Michał 

Skrzypczak Poznań
27. Mokar Michał Karwacki  

Szamotuły
28. Bricomarche Szamotuły
29. Karo-Sklep Odzieżowy Paulina 

Ikrzak Ostroróg
30. Firma Usługowa  

Jacek Kaczmarek Ostroróg
31. Firma Platinum
32. Paweł Bobik Binino

33. Eugeniusz Tacik Binino
34. Czesław Sobczak Binino
35. Inwestor Zbigniew Wleklak 

Obrzycko
36. Agent Ubezpieczeniowy Sylwia 

Piszczoła Orliczko
37. Mariola Ratajczak Binino
38. Sandra-Sklep Wielobranżowy 

Ostroróg
39. Solarium Opal Rolletic  

Ostroróg
40. Sklep Gospodarstwa  

Domowego Jaworska Marzena
41. Sklep Spożywczo Przemysłowy 

– Kazimiera Kałek Bobulczyn
42. Sklep Anusia Lidia Statucka 

Wronki
43. Sklep Artykułów Szkolnych 

Anna Janciak Wronki
44. Kwiaciarnia Dorota Baraniak 

Ostroróg
45. Eurofins Agroscience Services 

Sp. z o.o. Kaźmierz
46. Samsung Wronki
47. Marek Gendera Binino
48. Stanisław Fiksa Binino
49. Firma Elmax Wronki
50. Transport Ciężarowy,  

Wykopy Ziemne Paweł Chytry 
Nowa Wieś

51. Polmax Dystrybucja Gazu  
Szamotuły

52. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa Samotuły

53. Gospodarstwo  
Rybacko-Rolne Binino

54. Dżul Ostroróg
55. Gumny Marian Binino
56. Hieronim Michał Grzegorz 

Nogaj Kluczewo Huby
57. Gospodarstwo Rolne Tomasz 

Wachowiak Kluczewo Huby
58. Joanna i Zbigniew Perz Zapust
59. Postęp Pniewy
60. MAF-TRANS – PHU  

Sp. cywilna J. Jaroch – Bieniaś
61. Aquanet Ostroróg
62. RSP Kluczewo
63. RKS Bobulczyn
64. Małgorzata Nowakowska Rudki
65. Joanna Nowakowska Rudki
66. Victoria Ostroróg
67. BS Duszniki

68. M.B. Berkowscy
69. M.A. Kaczmarek
70. Arkadiusz Plenzer
71. Matmich – Bus  

Mateusz Michalak Szamotuły
72. Przedsiębiorstwo PHU  

Szamotuły
73. Starostwo Powiatowe  

Szamotuły
74. Aleksandra Krogulecka Binino
75. Dino Market – Ewa Grunwald 

– Bąk Ostroróg
76. Michałowski Pniewy
77. Firma Ogólnobudowlana  

D. Banach, M. Kamiński  
Binino, Bielejewo

78. Firma Chemik Szamotuły
79. Stanisław Żołądkowski Wronki
80. Jarosław Buko Poznań
81. Sławomir Szałata Ostroróg
82. Lidia Szałata Ostroróg
83. Szpital Szamotuły
84. Zarząd OSP Ostroróg
85. Zarząd OSP Binino
86. Zarząd OSP Bobulczyn
87. Zarząd OSP Dobrojewo
88. Zarząd OSP Wielonek
89. Koło Hodowców Gołębi  

Pocztowych Ostroróg
90. Koło Pszczelarzy Ostroróg
91. Koło Łowieckie nr 49 Drop 

Obrzycko
92. Klub Seniora „Jaśki z Ostroroga”
93. Renata Mleczak Ostroróg
94. Halina Cembrowicz Ostroróg
95. Zespół „Szaranki” z Nojewa
96. Zespół dzieci ze Szkoły Podsta-

wowej w Ostrorogu
97. Zespół dzieci z Przedszkola  

Miś Uszatek w Ostrorogu
98. Zespół wokalny BP Singers 

Ostroróg
99. KRUS Szamotuły – Maria  

Modrzyk i Anna Lissoń
100. Zarząd Klubu Sportowego 

„Grom” Binino
101. Roman Turek Zapust
102. Rafał Jeziorny Wronki
103. Firma Plantex R.M. Jeziorni 

Wronki
104. Hurtownia Delfin Pan  

Zdzisław Kwaśny Ostroróg
105. Jan Stańko Binino

Sponsorzy – dożynki 2016

Dziękujemy!
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Od wielu lat mieszka Pan w Bi-
ninie. Na pewno pamięta Pan jak 
kiedyś wyglądały dożynki w tej 
miejscowości. Mógłby Pan tro-
chę na ten temat naszym czytelni-
kom opowiedzieć?

Dożynki były skromniejsze. Or-
ganizowano je w naszej wsi. Nie 
były dożynkami gminnymi. Głów-
nie koncentrowało się to w naszej 
świetlicy. Tam zbierali się miesz-
kańcy. Stoły były suto zastawio-
ne. Polegało to na tym, że tam 
składano życzenia, wręczano wie-
niec. Były przyśpiewki i biesiada. 
Wszystko kończyło się zabawą.

Uczestniczył Pan w tegorocz-
nych gminnych dożynkach. Jak się 
Panu podobało?

Super. Oceniłem na szóst-
kę. Pięknie, bardzo dobrze zosta-
ło to zorganizowane. Dążyliśmy do 
tego (ponieważ piękna muszla jest 
u nas), żeby tu była msza odpra-
wiona, żeby tu poświęcono wień-
ce i mogłyby one pojechać do ko-
ścioła. Nie doszło do porozumienia 
i żal mi było burmistrza, że to mu 
się nie ułożyło tak jak chciał. Ale 
przygotowanie, pomysł, bryczki, 
zespoły, a przede wszystkim wy-
stępy i cała oprawa tych dożynek 
to coś wspaniałego. Zespół z No-
jewa „Szaranki” miały to już przy-
gotowane pod tym kątem. Wspa-
niałe przemówienia, które były 
czytane… tak wspaniale o tych rol-
nikach, trudzie, przeszkodzie pod-
czas żniw, bo były można powie-
dzieć naszym językiem „kradzione”, 
bo przecież co chwilę deszcz… Ja 
nawet przejeżdżając rowerem pra-
wie codziennie przez wieś, to nie 
widziałem nigdzie żadnego rolni-
ka, który by sobie podśpiewywał 
czy gwizdał nawet. Każdy smut-
ny, głowa spuszczona. To są wszy-
scy moi uczniowie. Mówię: „Maryś, 
Rysiu, Adaś – co się dzieje?”. „Pa-
nie, jak tu się cieszyć, kiedy baro-
metr wskazuje mi, że wciąż idzie ku 
niżowi a prognoza pogody… ciągle 

deszcze i deszcze. Z czego mamy 
się cieszyć? Mam skoszony dopie-
ro rzepak a jeszcze pszenica i jęcz-
mień stoi na polu. Jak się  cieszyć?” 
Także te żniwa były w tym roku 
dość trudne. Dzięki wysokiej kul-
turze rolniczej - poznaniacy, my, bo 
w Wielkopolsce są urodzeni rolni-
cy. Syn po ojcu przejmuje z dziada, 
pradziada. Oni mają to już we krwi 
– dlatego też ich ogromne zaanga-
żowanie i trud, który wnieśli, ale 
również zapał i chęć, żeby te żniwa 
na czas ukończyć. Myślę, że wszy-
scy ukończyli je i podczas dożynek 
mogli z radością biesiadować.

Pana zdaniem gminne dożynki 
powinny stać się już tradycją? Bi-
nino wysoko postawiło poprzecz-
kę innym sołectwom.

Bardzo ładnie Pan to mówi. 
Może będzie trudno co roku, ale 
może co dekadę albo co dwa lata 
powtórzyć. To jednak łączy nie tyl-
ko daną wieś, ale przecież cała gmi-
na bierze w tym udział. Ta nasza 
gmina – powiem na marginesie – 
może nie skłócona, ale nie ma har-
monii, jaka powinna być. Jest opo-
zycja i są ci, którym nie wszystko 
się podoba. Pan burmistrz stara się 
jak może. Przyglądam mu się. To 
jeszcze przecież młody człowiek. 
Stara się, żeby pozyskać miesz-
kańców gminy. W Szczepankowie 
pięknie zrobione są przy skrzyżo-
waniu chodniki. W każdej wsi stara 
się coś zrobić. Chce jedności. Chce, 
żeby była zgoda, bo zgodna buduje, 
a niezgoda…

Rujnuje…
Tak. Mnie odznaczają, a połowa 

się nie zgadza, żebym dostał od-
znaczenie. Dla mnie to troszkę na-
wet śmieszne i bolesne też, bo czy 
to złośliwe było, czy odruchowo… 
Wszystko co się robi, to wszyst-
ko jest na „nie” i nic się nie podo-
ba. Niedobrze. Uważam, że dożyn-
ki powinny zostać zorganizowane 
też w innych wioskach. Poprzecz-
ka została wysoko postawiona, ale 

dlaczego mamy być wyróżnieni. Bi-
nino dostało wóz strażacki, teraz 
dożynki. Bardzo dobrze, że jest po-
mysł, by dożynki organizować też 
w innych sołectwach. Trzeba we 
wszystkich wioskach, gdzie tylko 
można tworzyć, co się da. Wiem, 
że bardzo się z tego cieszą miesz-
kańcy. Karolewo było doczepione 
do Szczepankowa a Piaskowo chy-
ba do Ostroroga. Teraz stworzyli 
swoje własne sołectwo i mają swo-
je środki i mogą sobie sami u siebie 
coś stworzyć, rządzić. To wspania-
ła rzecz. To wszystko co się dzie-
je w naszej gminie, bardzo mi się 
podoba. Żeby tylko była harmonia, 
zgoda, jedność.

Kiedy zobaczyłem z jakim roz-
machem ta dożynkowa uroczy-
stość została zorganizowana, to 
pomyślałem sobie, że to świet-
na okazja do promocji gminy i sa-
mej miejscowości, bo przyjechało 
sporo gości z wyższych sfer. Byli 
i przedstawiciele parlamentarzy-
stów...

Tak, przyjechało wielu znamieni-
tych gości, był poseł i starosta. Myślę, 
że ta impreza była bardzo dobrą pro-
mocją dla naszej gminy i sołectwa.

Rozmawiał Norbert Woźniak

Rozmowa z zasłużonym mieszkańcem Binina - Kazimierzem Cembrowiczem

Dożynki na szóstkę



nr 6 (7) lipiec/sierpień 2016 r.14 |  Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg

W minionym sezonie tenisiści stoło-
wi UKS „Nałęcz” Ostroróg brali udział 
w rozgrywkach II i III ligi mężczyzn. 
W trakcie sezonu w zespołach wystąpi-
li : Tomasz Cembrowicz, Bartosz Sta-
rosta, Miłosz Sobkowiak, Jakub Cem-
browicz, Marek Podobński, Robert 
Raszewski, Przemysław Buśko, Janusz 
Cichacki, Sebastian Zieliński, Mar-
cin Chudziński, Marcin Kaźmierczak, 
Piotr Cichacki i Radosław Rosa.

Większość kosztów udziału w roz-
grywkach sfinansowana była ze środ-
ków przekazanych przez Gminę 

Ostroróg, ale należy również złożyć 
podziękowania osobom, które przez 
cały sezon drużyny wspierali : Pan 
Jacek Kaczmarek -Firma „Majster”, 
Jacek Pazderski -”Zbrojenia budow-
lane”, Michał Molski – Gephouse” 
oraz Bogdan Tomczak.

Drużyna III ligi w pierwszej run-
dzie zajęła 4 miejsce w grupie 
i awansowała do grupy mistrzow-
skiej. W trakcie rozgrywek 2 rundy 
nie udało się wywalczyć miejsca da-
jącego możliwość rozgrywania bara-
ży o awans do II ligi.

W klasyfikacji końcowej rozgrywek 
o mistrzostwa III ligi, na 24 druży-
ny w Wielkopolsce, tenisiści UKS 
Nałęcz Gephouse Ostroróg zajęli 
8 miejsce.

Punktacja klubów III ligi za sezon 
2015/2016
1. MKTS Opalenica  

- awans do II ligi
2. UKS Junior Leszno  

- awans do II ligi
3. WLKS Łobzonka Wyrzysk 
4. LKS Burza Drzeczkowo 
5. LKS Wielkopolska I Komorniki 
6. KS Polonia II Śmigiel 
7. UKS Lgin Umikop  

- Firlej Wijewo 
8. UKS Nałęcz II Gephouse 

Ostroróg 
9. LKS Wielkopolska II  

Komorniki  
KS Krotosz Krotoszyn 

10. MLKS Sparta Złotów 
UKS Smecz Konin 

11. STS Gamaja Rogoźno  
UKS Żaki Taczanów 

12. SKTS 50 Rataje Poznań  
UKS Piast Ostrzeszów 

13. LKTS Luvena II Luboń  
UKS PIONIER GOSiR  
Kleszczewo 

14. CKS Helios Czempiń 
15. LZS UKS Bodzewo  

spadek do IV ligi
16. Stowarzyszenie LZS  

Kuźn. Żelich.  
spadek do IV ligi

17. Parafialny KS Michał Krostko-
wo spadek do IV ligi

18. LZS Noteć Dziembowo  
spadek do IV ligi 
KKS Biały Orzeł Koźmin  
spadek do IV ligi

Zawodnicy II ligi mężczyzn od po-
czątku sezonu dobrze radzili sobie 
w obu rundach rozgrywek. 

W grupie północnej zajęli 3 miej-
sce i wywalczyli prawo gry w bara-
żach o awans do 1 ligi.

Klasyfikacja końcowa II ligi męż-
czyzn strefy I w sezonie 2015/2016 
jest następująca:

Podsumowanie rozgrywek ligowych 
w sezonie 2015/2016 – tenis stołowy
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1. LUKS Top Wierzbięcin Zpom. 
1000 pkt.

2. KS DARZ BÓR Karnieszewice 
Zpom. 960 pkt

3. RLKTS OCHMAN Raszków 
Wlkp. 920 pkt

4. TTS Trzemeszno Wlkp. 885 pkt
5. KS Polonia Śmigiel Wlkp.  

850 pkt
6. UKS Nałęcz Ostroróg Wlkp. 

815 pkt
7. ATS Stargard Zpom. 780 pkt
8. LKS Tajfun Ostrów Wlkp.  

745 pkt
9. LKTS Luventa Luboń Wlkp. 

710 pkt
10. UKS Czarni Pieszcz Zpom. 680 pkt
11. KS Stella Niechan Gniezno 

Wlkp. 650 pkt
12. UKS Champion Police Zpom. 

620 pkt
13. KS Wamet Dąbcze Wlkp. 615 pkt
14. UKS Chrobry Międzyzdroje 

Zpom. 610 pkt

15. KS Górnik Kłodawa Wlkp.  
605 pkt

16. KS Lubczyk Dent  
Wielim Szczecinek Zpom. 
600 pkt.

W rozpoczynającym się sezonie 
2016/2017 pierwsze mecze zostaną 

rozegrane w hali w Ostrorogu w dniu 
24 września godz. 10. 30 i 16.00 – II 
liga mężczyzn, w tym samym dniu 
o   godz. 11.00 –   II liga kobiet, oraz 
w niedzielę 25 września br. godz. 
10.00 – III liga mężczyzn.

tekst i  fot. UKS

W sobotę 11 czerwca w Bydgosz-
czy rozegrany został mecz barażowy 
o awans do 1 ligi kobiet tenisa sto-
łowego

MKS EMDEK Bydgoszcz po-
dejmował UKS „Nałęcz” Wroklech 
Ostroróg  w składzie: Natalia Nowa-
czyk – kapitan, Adrianna Jenek, Mar-
ta Zielińska i Katarzyna Cembrowicz.  
Wbrew przewidywaniom gospodarzy, 
pojedynek  okazał się dla nich trudniej-
szy niż pierwszy w Ostrorogu.  Nasze 
zawodniczki stawiły czoła rywalkom 
i osiągnęły remis 5:5. Wynik mógł-
by być korzystniejszy, niestety w ostat-

niej rundzie musiała skreczować Na-
talia Nowaczyk.

Po pierwszym meczu wygranym 
w Ostrorogu, bilans punktowy był 
korzystniejszy dla bydgoszczanek i to 
ich drużyna awansuje do 1 ligi.

Sezon 2015/2016 choć dopiero 
drugi,w którym nasze dziewczyny 
występują w rozgrywkach ligowych  
był bardzo udany.

Zajęcie drugiego miejsca w strefie 
złożonej z drużyn z 4 województw 
północno-zachodniej Polski jest 
osiągnięciem nietuzinkowym.

Prócz podziękowań dla zawodni-

czek  Natalii Nowaczyk, Adrianny 
Jenek, Marty Zielińskiej, Katarzy-
ny Cembrowicz, Agnieszki Domi-
niczak i Zofii Dominiczak, których  
praca pod okiem trenera Tomasza 
Cembrowicza przyniosła tak znaczą-
ce efekty, słowa wdzięczności należą 
się również Panom  Lechowi Krzy-
żaniakowi (WROKLECH) i Ja-
nowi Gralakowi (GRAJAN), dzię-
ki wsparciu których możliwe było 
uczestnictwo w rozgrywkach.

Wszystkim za udany sezon ser-
decznie dziękujemy.

tekst i  fot. UKS

1. LIGA KOBIET tenisa stołowego.
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Mieszkająca w Szczepankowie Pani 
Weronika Łokaj  urodziła się w 1924 
roku w Dąbrowie na Wołyniu. W 1943 
roku wraz z rodziną uciekła przed ukra-
ińskimi nacjonalistami w związku z rze-
zią wołyńską. Jako repatrianci wrócili do 
Polski i osiedlili się w Szczepankowie 
w poniemieckim gospodarstwie.

Jubilatka jest panną. Ma brata i sio-
strę. Żyją tylko oni spośród sześcior-
ga rodzeństwa. Seniorka wolny czas 
spędza w ogrodzie. Lubi gotować. Jest 
sprawna i cieszy się dobrym zdrowiem.

Urodzony 18 sierpnia 1924 roku 
w Wielonku Jan Mikołajczak ob-
chodził niedawno 92 urodziny. Z tej 
okazji mieszkańca naszej gminy od-
wiedził burmistrz Sławomir Szała-
ta, który złożył mu życzenia, wręczył 
kwiaty i drobny upominek.

Jubilat przeżył trudny czas II Woj-
ny Światowej. Pan Jan przez czte-
ry lata pracował w gospodarstwie 
Niemca w Zapuście. Od 1945 roku 
do początku lat 80. razem z rodzi-
ną prowadził własne gospodarstwo. 
Obecnie mieszka z synem i synową.

Jan Mikołajczak ma siostrę i 3 bra-
ci. Wychował pięcioro dzieci – 2 cór-
ki i 3 synów. Doczekał się 13 wnucząt 
oraz 16 prawnucząt. Zacnemu jubila-
towi także i my z okazji niedawnych 
urodzin składamy najlepsze życzenia.

Piękny jubileusz Jana Mikołajczaka

Kazimiera Liszewska 
świętowała 94 urodziny

92 urodziny Weroniki Łokaj

Mieszkająca w Bobulczynie Kazi-
miera Liszewska urodziła się 3 sierpnia 
1922 roku w Olesinie w gminie Wron-
ki. Była najstarsza spośród sześciorga 
rodzeństwa. Jej mąż – pan Eugeniusz 
zmarł w 1963 roku. Wychowała czwo-
ro dzieci – trzech synów i córkę. Kazi-
miera Liszewska do Bobulczyna spro-
wadziła się w latach 50-tych. Pracowała 
w miejscowej spółdzielni produkcyjnej. 
Ma pięcioro wnuków i ośmioro pra-
wnuków. Obecnie mieszka z synem 
i wnuczką z rodziną.
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Powołanie do spadku wynika 
z ustawy (dziedziczenie ustawo-
we) albo z testamentu (dziedzi-
czenie testamentowe). Z dzie-
dziczeniem ustawowym mamy do 
czynienia przede wszystkim w sy-
tuacji, w której spadkodawca nie 
powołał spadkobierców albo gdy 
żadna z powołanych osób nie 
chce lub nie może być spadko-
biercą. Wówczas w pierwszej ko-
lejności do spadku powołane 
są dzieci spadkodawcy 
oraz jego małżonek, a w 
braku zstępnych rodzice 
i rodzeństwo. Dalszą ko-
lejność powołania do spadku 
z ustawy regulują przepisy Ko-
deksu cywilnego. 

Dziedziczenie testamentowe 
występuje wówczas gdy spadko-
dawca sporządził testament bę-
dący rozrządzeniem na wypa-
dek własnej śmierci. Wówczas do 
spadku powołane są wyłącznie 
osoby wskazane w testamencie. 
Najczęściej występuje testament 
holograficzny, tj. sporządzony 
w całości pismem ręcznym, pod-
pisany i opatrzony datą. Moż-
liwe jest również oświadczenie 
swojej ostatniej woli ustnie wo-
bec m.in. burmistrza, sekretarza 
powiatu albo gminy lub kierow-
nika urzędu stanu cywilnego (te-
stament allograficzny). Testament 
można także sporządzić w formie 
aktu notarialnego. W tak sporzą-
dzonym testamencie spadkodaw-
ca może zawrzeć zapis windyka-
cyjny – postanowić, że oznaczona 
osoba nabędzie przedmiot zapi-
su z chwilą otwarcia spadku, przy 
czym przedmiotem zapisu win-
dykacyjnego może być wyłącznie: 
1) rzecz oznaczona co do tożsa-

mości, 2) prawo majątkowe zby-
walne, 3) przedsiębiorstwo lub go-
spodarstwo rolne, 4) ustanowienie 
na rzecz zapisobiercy użytkowa-
nia lub służebności. 

Po przedstawieniu w telegra-
ficznym skrócie podstawowych 
różnic pomiędzy dziedziczeniem 
ustawowym i testamentowym, 
czas na przykład. Wyobraźmy so-
bie, że spadkodawca posiada tro-
je dzieci, zaś w skład jego majątku 
wchodzą: mieszkanie, gospodar-
stwo rolne oraz działka budow-
lana, przy czym każdy z tych 
składników majątkowych jest po-
równywalnej wartości. W razie 
dziedziczenia ustawowego każ-
de dziecko zostanie powołane do 
spadku w 1/3 części i aż do dzia-
łu spadku będzie mogło rozpo-
rządzić udziałem w przedmio-
cie należącym do spadku tylko za 
zgodą pozostałych spadkobier-
ców. W przypadku zaś sporzą-
dzenia testamentu notarialnego 

z zapisami windykacyjnymi, każ-
de z dzieci spadkodawcy nabę-
dzie już z chwilą jego śmierci je-
den przedmiot należący do jego 
majątku. 

Ten prosty przykład pokazuje, 
że warto sporządzić testament, 
w szczególności gdy w skład 
majątku spadkodawcy wchodzi 
więcej niż jedno prawo, a jego 
wolą jest to by po śmierci kil-
ka osób wstąpiło w jego prawa 

majątkowe. 
Na zakończenie, warto zapa-

miętać: testament może zawie-
rać rozrządzenia tylko jednego 
spadkodawcy i może go sporzą-
dzić jedynie osoba posiadają-
ca pełną zdolność do czynności 
prawnych, tj. pełnoletnia, która 
nie została ubezwłasnowolnio-
na. Spadkodawca może w każ-
dej chwili odwołać zarówno 
cały testament, jak i jego po-
szczególne postanowienia.

Czy warto sporządzić testament ?
Benjamin Franklin powiedział: „na tym świecie pewne są tylko śmierć  
i podatki”. Coś w tym jest. W prawie cywilnym śmierć nazywana otwarciem 
spadku pociąga za sobą określone skutki prawne. Mając o nich wiedzę 
można skutecznie rozporządzić swoimi prawami na wypadek śmierci.

tekst i fot. Radca prawny 
Krzysztof Drozdowicz 

k-a-d@wp.pl



nr 6 (7) lipiec/sierpień 2016 r.18 |  Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg

W ramach współpracy z przewoźnikiem zajmującym się transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Ostro-
róg publikujemy aktualny rozkład jazdy autobusów.
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończyliśmy I etap kontroli nieruchomo-
ści w zakresie nielegalnych przyłączy.

Uprzejmie dziękujemy za wszelki informacje i sygnały w zakresie możliwości wystą-
pienia uchybień w zakresie poprawności montażu przyłączy wodociągowych.

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia prosimy zgłaszać pod numerem 61 291 67 48.
Dziękujemy za współpracę.

Zarząd Spółki
„Aquanet Ostroróg”

OSTRORÓG Sp. z o.o.

1 września blisko 600 wychowanków Zespołu Szkół 
w Ostrorogu rozpoczęło nowy rok szkolny. Uczniowie 
zainaugurowali go mszą świętą. Później w szkole odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrekcja po-
witała uczniów po wakacjach a następnie odbyły się spo-

tkania w klasach.
W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół 

w Ostrorogu w zajęciach uczestniczyć będzie 166 przed-
szkolaków, 275 uczniów szkoły podstawowej i 139 
uczniów gimnazjum.

Pierwszy dzwonek w Ostrorogu

WYSOKA JAKOŚĆ TOWARU W ATRAKCYJNEJ CENIE
SPRZEDAŻ RATALNA BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

DARMOWY TRANSPORT

WĘGIEL
DŻUL

tel. 887-30-40-50
 
OC      AC      NNW       ROLNE 

DOMU     NA ŻYCIE    PODRÓŻNE 
GRUPOWE      FIRMY     INNE

PEWNE I TANIE UBEZPIECZENIA             OSTRORÓG, ul. ROLNA 1, PON- PT 8-16 

 POLSKI WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY
KOSTKA WUJEK - GRUBY ORZECH - ORZECH EKO

ORZECH I - ORZECH DROBNY - GROSZEK EXTRA 

MIAŁ 27 - MIAŁ EKO 26 - MIAŁ 24 - EKOGROSZEK 30+ 

EKOGROSZEK 26 - EKOGROSZEK czeski

węgiel luzem i workowany po 25kg

MIAŁ 24 - 499zł/t ORZECH DROBNY - 659zł/t   

OSTRORÓG, ul. ROLNA 1, PON - PT   8:00 - 16:00 

tel. 61-29-16-533
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