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SZANOWNI MIESZKAŃCY,
Oddaję w Państwa ręce drugi 

numer biuletynu samorządowego 
„Wieści z Gminy Ostroróg”. Jest 
mi niezmiernie miło, że korzystając 
z uprzejmości radnych i sołtysów 
oraz właścicieli sklepów w Naszej 
Gminie możemy upowszechniać 
ważne dla nas informacje za po-
średnictwem gazety. Umożliwiliśmy 
również dostęp do kolejnych wydań 
tym, którzy chcieliby zapoznać się 
z nimi w formie elektronicznej. Za-
chęcam do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.ostrorog.pl.  Bę-
dziemy tam publikować każdy kolej-
ny numer. Dziękujemy za liczne po-
zytywne głosy dotyczące pierwszego 
wydania naszej gazetki. Dziękujemy 
także za cenne uwagi i sugestie na te-
mat tego, jak poprawić i ulepszyć na-
sze czasopismo. Czekamy na dalsze 
rady i uwagi.

W tym wydaniu prezentujemy wy-
brane zadania, które Rada Miejska 
w Ostrorogu zaakceptowała do reali-
zacji w 2016 roku. Zostały one zapi-
sane w tegorocznym budżecie. Teraz 
ja oraz podlegli mi urzędnicy musimy 
ten plan jak najlepiej zrealizować.

W gazecie zamierzamy prezento-
wać Państwu informacje istotne dla 
naszej lokalnej społeczności. Stąd 
w kolejnych numerach sporo miejsca 

poświęcimy na wiadomości o sołec-
twach z naszej gminy. Cykl naszych 
publikacji rozpoczyna sołectwo Bie-
lejewo. W tej kadencji wiele cieka-
wych rzeczy wydarzyło się w Radzie 
Miejskiej. Postaramy się przedstawić 
te najistotniejsze.

Ważną rolę w życiu publicznym 
pełnią stowarzyszenia. Ich działal-
ność zależy nie tylko od zaangażo-
wania członków, ale także od pienię-
dzy. Dokonałem podziału środków 
przeznaczonych dla tych organizacji. 
Ogólna kwota na ten cel w tym roku 
jest wyższa niż w ubiegłym i wynosi 
93 000 zł (wcześniej 63 tys. zł). Cie-
szę się, że w naszej Gminie są ludzie, 
którym chce się działać społecznie 

i uważam, że Gmina tworzy dla nich 
coraz lepsze warunki.

Zachęcam do lektury biuletynu 
oraz czynnego udziału w życiu na-
szej lokalnej społeczności. Jak Pań-
stwo widzicie, w Gminie wiele się 
dzieje. Najlepszym tego dowodem 
była Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Ostrorogu. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu ludzi udało się za-
brać niemałą kwotę pieniędzy, która 
w przeliczeniu na mieszkańca daje 
około 3 zł. Dziękuję Wam za zaan-
gażowanie i hojność.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostroróg

dr Sławomir Szałata

Wydawca: Gmina Ostroróg. ISSN 2450-6060 
Adres redakcji: Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, 
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg. Redaktor 
naczelny: Norbert Woźniak. Nakład: 1000 eg-
zemplarzy. Skład i druk: Agencja Reklamowa 
AGPA, biuro@agpa.pl, tel. 694 684 616

mec. Anna Nowakowska 
oraz 

mec. Małgorzata Tarka-Dycfeld
przyjmują od 5 stycznia 2016 roku

we WTORKI
w godzinach 13:00 - 17:00

w PIĄTKI
w godzinach 9:00 - 13:00

w Ostrorogu przy ul. Wronieckiej 14.

Zachęcamy 
do korzystania z porad.
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Od stycznia można starać się 
o świadczenie rodzicielskie. Będzie 
ono przysługiwać rodzinom, w któ-
rych urodziło się dziecko, a które nie 
otrzymują zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego 
świadczenia są więc m.in.:
• osoby bezrobotne (niezależnie od 

tego, czy są zarejestrowani w urzę-
dzie pracy),

• studenci,
• rolnicy

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
• obywatelom polskim,
• cudzoziemcom:

Wniosek o przyznanie świadczenia 
rodzicielskiego może złożyć:
• matka lub ojciec dziecka;
• opiekun faktyczny dziecka 

w przypadku objęcia opieką dziec-
ka w wieku do ukończenia 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka wo-
bec, którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego – 
do ukończenia 10. roku życia;

• rodzina zastępcza, z wyjątkiem 
rodziny zastępczej zawodowej, 
w przypadku objęcia opieką dziec-
ka w wieku do ukończenia 7. roku 
życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu– do ukończenia 10. 

roku życia;
• osoba, która przysposobiła dziec-

ko, w przypadku objęcia opieką 
dziecka w wieku do ukończenia 7. 
roku życia, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolne-
go – do ukończenia 10. roku życia.

Szczegółowych informacji udzie-
lają kierownik OPS w Ostrorogu 
oraz starszy inspektor p. Wiolet-
ta Wesół.

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 godziny 12:00 do 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą 
o nieodpłatne przekazywanie sprzętu AGD, RTV, mebli

(pełnowartościowych i nadających się do dalszej eksploatacji), 
które zostaną dostarczone osobom najbardziej potrzebującym 

z terenu naszej Gminy.

Wymieniony sprzęt  nie będzie magazynowany 
lecz trafi bezpośrednio do zainteresowanej rodziny.

W związku z powyższym prosimy o telefoniczny lub bezpośredni 
kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej  tel.  61 29 31 733.

Za zrozumienie, okazaną życzliwość i pomoc serdecznie dziękujemy.
Liczymy na pełne poparcie naszej inicjatywy, 

która ma wspomóc rodziny najbardziej potrzebujące.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostro-
róg informuje, że każdy rolnik może 
w terminie od 01 lutego 2016 roku 
do 29 lutego 2016 roku złożyć wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w  cenie oleju napędowego 
wraz z fakturami VAT na zakupiony 
olej napędowy.

Do zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
uprawniają faktury VAT stanowią-
ce dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 01 sierpnia 2015 roku 
do 31 stycznia 2016 roku w ramach 
kwoty zwrotu podatku określonego 
na 2016 rok.

Wnioski do pobrania w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ostroróg pokój nr 
14 oraz na stronie internetowej urzę-
du -www.ostrorog.pl.

Stawka zwrotu podatku akcyzo-
wego w roku 2016 wynosi 1,00 zł za  
1 litr oleju napędowego do wysoko-
ści rocznego limitu (86 litrów na 1 ha 
użytków rolnych gospodarstwa).

Rolnik maksymalnie może uzyskać 
zwrot w wysokości 86,00 zł na 1 ha 
użytków rolnych.

ŚWIADCZENIA 
rodzicielskie

Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Ostrorogu od ponad 13 lat kieruje 
Magdalena Dąbrowska.

INFORMACJA

Zwrot podatku 
akcyzowego 

zawartego w cenie 
oleju napędowego 

wykorzystywanego do 
produkcji rolnej
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Powierzchnia sołectwa wynosi 396 
ha (w tym tereny zabudowane 8 ha). 
Poza kilkoma gospodarstwami in-
dywidualnymi wieś posiada zwartą 
zabudowę. Graniczy z gminą Pnie-
wy (Orliczko i Nosalewo). Liczba 
mieszkańców miejscowości wg sta-
nu na koniec 2015 roku wynosiła 85 
osób. Struktura wiekowa ludności to:

Historia miejscowości jest długa. 
Pierwsza wzmianka o Bielejewie po-
chodzi z 1397 r. Wówczas stanowiło 
własność pani Bielejewskiej, wystę-
pującej w sporze sądowym z Tomi-
sławem z Oporowa o Oporowo. 
W rękach Bielejewskich miejscowość 
pozostawała również w wieku XV.

Ze względu na ukształtowanie tere-
nu obszar ten jest intensywnie wyko-
rzystywany rolniczo. We wsi znajdują 
się gospodarstwa indywidualne. Prze-
ważają gospodarstwa rolne drobne, 
średniotowarowe, wielokierunkowe. 

Większość domów ogrzewana 
jest piecami na paliwo stałe (węgiel, 
drewno). Ze względu na brak sieci 
gazowej nie ma możliwości ogrze-
wania domów gazem ziemnym. 
Cała miejscowość jest zaopatrywa-
na w wodę. Jakość wody i stan sieci 
wodociągowej jest dobry. Na terenie 
miejscowości nie ma sieci kanalizacji 
sanitarnej. Mieszkańcy Bielejewa po-
siadają własne przydomowe zbiorni-
ki bezodpływowe.

Na terenie Bielejewa nie ma szkoły 
ani przedszkola. Dzieci uczęszczają 
do Zespołu Szkół w Ostrorogu, gdzie 
dowożone są autobusem szkolnym. 
Na terenie sołectwa działa świetlica 
wiejska, która znajduje się w bloku 
mieszkalnym na parterze.  Znajduje 
się tu także plac zabaw będący miej-
scem imprez sołeckich (np. Dzień 

Dziecka). Niestety w Bielejewie nie 
zawiązały się żadne organizacje po-
zarządowe. Mieszkańców Bielejewa 
charakteryzuje jednak duże zaanga-
żowanie w działania dotyczące roz-
woju miejscowości oraz troska o pod-
niesienie jej atrakcyjności. Wytyczyli 
oni cele rozwoju wsi oraz posiadają 
wizję ich realizacji.

Wieś Bielejewo jest jednym z 13 sołectw gminy Ostroróg. W skład 
sołectwa wchodzi tylko jedna miejscowość  - Bielejewo. Wieś położona 
jest w odległości około 6,5 km na zachód od Ostroroga przy drodze 
wojewódzkiej nr 116 do Pniew.

Sołectwo Bielejewo

Wiek K
ob
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ty
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ęż
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em

Do 18 roku życia 11 9 20
19 - 60 lat 22 28 50
Powyżej 60 lat 9 6 15
Ogółem 42 43 85
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Sołtysem Bielejewa jest Marian 
Bartkowiak, który z wyjątkiem 
dwóch kadencji pełni tę funkcję 
od początku powstania sołectwa. 
Wcześniej pracował w RKS Bobul-
czyn. Obecnie jest zatrudniony 
w prywatnej firmie w Nowej Wsi. 
Ma żonę, trójkę dzieci oraz 5 wnu-
ków. Jako sołtys zajmuje się wielo-
ma sprawami sołectwa – m.in. dba 

o drogi oraz wizerunek Bielejewa.
W ubiegłym roku w sołectwie 

doposażono świetlicę, by mogła 
jeszcze lepiej służyć mieszkańcom. 

Przeprowadzono również grun-
towny remont łazienki w świetlicy. 
Niemal 1,5 tysiąca złotych wydano 
na zakup materiałów potrzebnych 
do organizacji imprez. Dokonano 
również konserwacji placu zabaw, 
który także doświetlono dzięki za-
montowaniu nowego słupa i lampy 
w jego pobliżu. Na terenie sołec-
twa zainstalowano również tablice 
informujące o numerach poszcze-
gólnych posesji oddalonych od 
głównej drogi, co z pewnością uła-
twi poruszanie się po miejscowości 
osób, które na co dzień nie bywają 
w Bielejewie.

W 2016 roku planowany jest 
zakup nowej tablicy ogłoszenio-
wej, który poprawi wizerunek tej 
miejscowości. Zakup kosiarki wraz 
materiałami ma spowodować, że 
miejscowość stanie się ładniejsza. 
Planowane jest również doposaże-
nie świetlicy w potrzebne materiały. 
Pewną pulę pieniędzy przewidzia-
no również na bieżące utrzymanie 
dróg. Określone środki zostaną 
również przeznaczone na organiza-
cję imprez sportowo – kulturalnych.

Po raz pierwszy od wielu lat 
planowane są dożynki gminne 
w gminie Ostroróg. W ich przy-
gotowanie zaangażowane zostanie 
sołectwo Bielejewo wspólnie z so-
łectwem Binino.
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Szereg spraw poruszono pod-
czas ostatniego posiedzenia Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej. Omawiano ważne dla 
mieszkańców sprawy, jak organizację 
i zagospodarowanie czasu wolne-
go dla dzieci i młodzieży na terenie 
miasta i sołectw gminy Ostroróg. 
W obradach czynnie uczestniczył 
również starosta Józef Kwaśniewicz, 
który podziękował Radzie Miejskiej 
w Ostrorogu za podjęcie uchwały 
dotyczącej udzielenia pomocy fi-
nansowej powiatowi na zakup am-
bulansu.

11 stycznia 2016 roku odbyło się 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej. Na zaproszenie przewodni-
czącego Stanisława Bartlakowskiego 
uczestniczył w nim starosta Józef 
Kwaśniewicz, który wyraził zado-
wolenie z prowadzenia żywej dys-
kusji na każdy temat  oraz sięganie 
do przykładów z sąsiednich gmin. 
Poinformował, że został poproszony 
o przedstawienie tego, co dzieje się 
w powiecie. Poruszył szereg tema-
tów takich jak: uregulowanie sytuacji 
prawnej dróg, kwestia budowy ob-
wodnicy we Wronkach, przetarg na 

drogę Szamotuły – Piotrowo łącznie 
z rondem, sytuacja finansowa szpitala 
w Szamotułach, modernizacja szkół, 
powstanie Samsung Labo.

Starosta Kwaśniewicz podzięko-
wał Radzie Miejskiej w Ostrorogu za 
wsparcie. Rada Miejska w Ostrorogu 
podjęła uchwałę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Powiatowi 
Szamotulskiemu. Radni postanowi-
li udzielić w 2016 roku z budżetu 
gminy Ostroróg wsparcia Powiatowi 
Szamotulskiemu w formie dotacji 
celowej na realizację zadania z zakre-
su ochrony zdrowia. Chodzi o zakup 
ambulansu specjalistycznego typu C 
z zabudową medyczną, wyposażonego 
w nosze jezdne oraz monitor/defibry-
lator Lifepak 15 na potrzeby szpitala 
powiatowego w kwocie 15 000 zł.

Sołtys Bielejewa Marian Bartko-
wiak poinformował starostę o trud-
nościach podczas pobierania doku-
mentów ze szpitala powiatowego 
w Szamotułach. Starosta obiecał 
wyjaśnić sytuację. Sołtys Wielonka 
Jan Mikołajczak zadał pytanie o do-
finansowanie z budżetu powiatu in-
westycji gminy Ostroróg, natomiast 
sołtys Rudek-Huby Marian Góra 
poprosił o zmianę znaku zakazu na 
drodze Ostroróg – Lipnica.

Burmistrz Sławomir Szałata po-
dziękował staroście za przybycie. 
Opowiedział także o spotkaniu z dy-
rektorem  Zarządu Dróg Powiato-
wych w Szamotułach – Januszem 
Stanke dotyczącym zamontowania 
barier na zakręcie na ul. Kolejowej 
w kierunku Kluczewa.

Starosta podziękował radzie za wsparcie

Wzrosła pula środków dla stowarzyszeń
28 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej 

Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg 
odbyło się szkolenie dla organizacji 
pozarządowych. Szkolenie związane 
było z ogłoszeniem konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych 
na terenie gminy Ostroróg. W 2016 

roku  organizacje pozarządowe mo-
gły ubiegać się o dofinansowanie 
w zakresie:

A. Wsparcie osób niepełnospraw-
nych i starszych;

B. Wsparcie i upowszechnienie 
kultury fizycznej i sportu;

C. Wparcie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego;

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom organizacji pozarządowych  
w tym roku zwiększony został bu-
dżet  z 63.000,00zł w 2015 roku do 
93.000,00zł.

Szkolenie umożliwiło zdoby-
cie informacji z zakresu procedu-
ry ubiegania się o dofinansowanie 
oraz wypełniania wniosku. Wstęp-
nie omówione zostały zasady roz-
liczania projektów, ponieważ po 
podpisaniu umów o dofinansowa-
nie Urząd Miasta i Gminy Ostro-
róg zorganizuje szkolenie w tym 
zakresie, na które już dziś serdecz-
nie zapraszamy.
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Demografia miasta i gminy w liczbach

USC o małżeństwach

Zebraliśmy dla Państwa dane de-
mograficzne miasta i gminy Ostro-
róg. Dla przejrzystości poza ko-
mentarzem prezentujemy je również 
w tabelach.

Rejestrowana liczba ludności we-
dług danych na koniec roku na prze-
strzeni ostatnich trzech lat systema-
tycznie spadała.  Jak wiemy, Ostroróg 

jest jednym z najmniejszych miast 
w Polsce i liczba ludności w nim cią-
gle maleje. Obrazuje to tabela nr 1.

Ilości poszczególnych wymeldo-
wań prezentuje jedna z tabel poniżej. 
Jeśli chodzi o zameldowania, to część 
z nich pokazuje tabela nr 2. Wystę-
pują jednak elementy, które wpływają 
na tę liczbę, a nie zostały ujęte w tabe-

li. Chodzi o zmianę adresu na terenie 
gminy oraz pobyt czasowy. Pierwsze 
ze zjawisk nie ma znaczenia dla ogól-
nej liczby ludności w gminie. Drugie 
natomiast tak. Skalę tego procederu 
prezentujemy w tabeli 4.

Jak widać dane zaprezentowane 
w ostatniej tabeli znacząco wpływają 
na przedstawione przez nas statystyki.

Tabela 1. Liczba ludności na wg danych na koniec 
danego roku:

2013 2014 2015

Ogółem 4947 4927 4919

Miasto 1964 1955 1935

Gmina 2983 2972 2984

Tabela 2. Zameldowania:

2013 2014 2015

Z innej gminy 83 52 49

Dzieci urodzone 36 65 57

Tabela 3. Wymeldowania:

2013 2014 2015

Poza gminę 80 97 64

Osób zmarłych 46 40 50
Tabela 4. Zameldowania – pobyt czasowy:

2013 2014 2015

Pobyt czasowy 64 60 33
Małgorzata Białasik w UMiG w Ostrorogu zajmuje się m.in. 
ewidencją ludności i dowodów osobistych. Przyjmuje interesantów 
na parterze budynku urzędu w pokoju przy sali sesyjnej.

Z danych zebranych przez Urząd Stanu Cywilnego w Ostro-
rogu wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat zarejestrowano 
niewielką liczbę małżeństw. Informacje prezentujemy w po-
niższych tabelach.

Wyznaniowe:

2013 24

2014 16

2015 16

Przed kierownikiem USC:

2013 5

2014 4

2015 10

Szanowni Mieszkańcy,
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg informuje, 

że termin płatności I raty podatku od nieruchomości, 
podatku leśnego, podatku rolnego 

upływa 15 marca 2016 roku. 
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Fotorelacja  z WOŚP w Ostrorogu
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O bogaty i ciekawy program tego-
rocznego Finału zatroszczyła się sze-
fowa ostroroskiego sztabu Orkiestry 
Renata Mleczak, która poprowadzi-
ła imprezę. Przygotowania do niej 
trwały od października 2015 roku. 
Szesnastu wolontariuszy zbierało 
pieniądze przy kościele w Ostrorogu. 
Było bezpiecznie, organizato-
rzy nie odnotowali żadnych 
incydentów. Strażacy i poli-
cjanci dbali o bezpieczeństwo 
kwestujących. Później akcja 
przeniosła się na halę sporto-
wo – widowiskową. 

Przed licznie zgromadzoną 
publicznością zaprezentowa-
li się miejscowi wykonawcy 
– dzieci z przedszkola Miś 
Uszatek w Ostrorogu, Zespo-
łu Szkół w  Ostrorogu, chó-
rek szkolny Magdy Michalak, 
zespół taneczny Renaty Mle-
czak. Swoje umiejętności za-
prezentowali członkowie sekcji teni-
sa stołowego. Wystąpił zespół Dario 
Redi. Odbyły się pokazy strażackie. 
W Ostrorogu wystąpili również arty-
ści z innych miast – Wronek, Pozna-
nia i Szamotuł. Frekwencja na wi-
downi w hali dopisała tak, jak zresztą 
co roku. Zapełniła się kawiarenka, 
do której smaczne ciasto dostarczyli 
rodzice uczniów i przedszkolaków.  
Podczas finału ciągle jeździła brycz-
ka, która woziła mieszkańców nie-
odpłatnie. Woźnica miał przy sobie 

puszkę i również przyłączył się do 
zbierania pieniędzy. W hali Krzysz-
tof Wesół zorganizował pokaz moto-
cykli (od współczesnych po te, który-
mi jeździli nasi dziadkowie).

Sztab Jerzego Owsiaka przesłał 
na licytację 13 nagród (w tym kilka 
koszulek). W trakcie licytacji każdy 

mógł stać się właścicielem tortu wy-
glądającego jak serce WOŚP, przygo-
towanego przez p. Weronikę Sowę. 
Tort został sprzedany za 160 zł.

Wiele atrakcyjnych nagród na lote-
rię przekazali sponsorzy. Wśród nich 
był m.in. rower ufundowany przez 
Radnych Rady Miejskiej w Ostro-
rogu oraz Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ostroróg. Wylosowała go jedna 
z mieszkanek Dobrojewa. Dzięki 
Urzędowi Miasta i Gminy w Ostro-
rogu na zakończenie mieszkańcy 

mogli podziwiać efektowny pokaz fa-
jerwerków.

Do imprezy włączyła się aktyw-
nie szkoła. Przed Finałem WOŚP 
w Ostrorogu odbyły się 3 baliki naj-
młodszych dzieci, z których dochód  
został przekazany na rzecz Orkiestry. 
W czwartek przed niedzielną zbiórką 

pieniędzy odbył się rów-
nież okolicznościowy tur-
niej tenisa stołowego, na 
którym pojawił się poseł 
Zbigniew Ajchler.

Podczas tegorocznego 
Finału w Ostrorogu ze-
brano 14.632,06 zł, nato-
miast w ciągu 11 lat gry 
WOŚP w Ostrorogu uda-
ło się uzbierać 113.532,93 
zł. Mieszkańcy gminy 
Ostroróg okazali się hojni. 
Zebrana kwota daje około 
3 zł w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca.

Impreza w Ostrorogu nie wypadła-
by aż tak dobrze gdyby nie zaangażo-
wanie całego personelu obsługowego 
Zespołu Szkół w Ostrorogu, nauczy-
cieli,  rodziców, uczniów, strażaków, 
wolontariuszy i pracownic Banku 
Spółdzielczego Duszniki, które li-
czyły pieniądze.

Szczególne podziękowania należą 
się Restauracji Dana znajdującej się 
na ostroroskim Rynku, która zapew-
niła wolontariuszom herbatę i cie-
pły posiłek.

Ostroróg po raz 11. zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Ostrorogski sztab zebrał 14.632,06 zł
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18 grudnia Rada Miejska 
w Ostrorogu uchwaliła budżet 
na 2016 rok. Projekt budżetu zo-
stał złożony przez burmistrza  
13 listopada 2015 roku. W projek-
cie uwzględniono liczne postulaty 
zgłaszane od lat przez mieszkańców 
naszej gminy. Wyodrębniono 105 ty-
sięcy złotych na projekty i inwestycje 
w oświetlenie drogowe w sołectwach. 

Zaplanowano zadania inwestycyjno 
– remontowe na drogach gminnych. 
Wyodrębniono pieniądze w kwo-
cie 15 tysięcy złotych dla obwodów 
miejskich. W trosce o bezpieczeń-
stwo dzieci przy szkole planowana 
jest zmiana oznakowania przejścia 
dla pieszych, zaplanowano remont 
jednego z pomostów nad Mormi-
nem.  Na wniosek urzędu OSP 

Ostroróg wystąpiło o dofinanso-
wanie zakupu nowoczesnego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
ze środków będących w dyspozycji 
Urzędu Marszałkowskiego. Jako 
wkład własny gminy w budżecie 
zagwarantowano na ten cel aż 400 
tysięcy złotych. Na modernizację 
placów zabaw na terenie gminy 
przeznaczono 100 tysięcy zł.

Wybrane zadania przewidziane 
do realizacji w 2016 roku

Zmiana oznakowania przejścia dla pieszych
Wartość zadania: 15 000 zł

Dokumentacja przebudowy ul. Kolejowej
Wartość zadania: 10 000 zł

Przebudowa ulicy Robotniczej
Wartość zadania: 250 000 zł

Dokumentacja przebudowy drogi w Rudkach
Wartość zadania: 10 100 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 
105 tysięcy złotych

Budowa oświetlenia drogowego w Dobrojewie 
Wartość zadania: 10 000 zł

Budowa oświetlenia w Bielejewie 
Wartość zadania: 25 000 zł

Budowa oświetlenia w Bininie 
Wartość zadania: 50 000 zł

Oświetlenie drogowe Piaskowo – Karolewo 
Wartość zadania: 20 000 zł
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Wymiana chodnika i modernizacja 
nawierzchni na Rynku w Ostrorogu
Wartość zadania: 150 000 zł

Zakup wiat przystankowych
Wartość zadania: 15 000 zł
Planuje się, że nowe wiaty przystankowe staną m.in. w:
• Bobulczynie
• Karolewie
• Kluczewie
• Wierzchocinie

Budowa budynku garażowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą w Dobrojewie. Wartość zadania: 150 000 zł

Zakup samochodu pożarniczego
Wartość zadania: 400 000 zł

Modernizacja placów zabaw
Wartość zadania : 100 000 zł

Remont pomostu nad Morminem
Wartość zadania: 50 000 zł
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Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych:
L.p. Oferent Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

1 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Spe-
cjalnej Troski

Aktywizacja i integracja społeczna osób niepełno-
sprawnych podopiecznych stowarzyszenia

3.000,00

2 Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło 
w Szamotułach

Przedsięwzięcie rehabilitacyjno-integracyjne z okazji 
zakończenia lata

1.000,00

3 Klub Seniora „Jaśki” z Ostroroga Aktywizacja i integracja społeczna osób niepełno-
sprawnych, promocja twórczości i osiągnięć, kreowanie 
pozytywnego wizerunku seniora.

10.440,00

4 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany” ŚWIĘTO PYRY 960,00

5 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Ostrorogu

Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Świąt Wiel-
kanocnych „Wielkanocne Szukanie Zajączka”

1.000,00

6 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Ostrorogu Tradycyjne imprezy integracyjne „Dzień Dziecka” 1.000,00

7 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Ostrorogu

Wyjazd integracyjny nad morze do Międzywodzia dla 
osób niepełnosprawnych

1.500,00

8 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Ostrorogu

Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Świąt Boże-
go Narodzenia „Świąteczna paczka”

1.000,00

9 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Oporowo Festyn rekreacyjno-sportowy w Oporowie 1.100,00

Całkowita kwota dotacji 21.000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
L.p. Oferent Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

1 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Spe-
cjalnej Troski

XV POWIATOWE IGRZYSKA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1000

2 Fundacja Piotra Reissa Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa - treningi 
piłkarskie dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Ostro-
róg oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubel-
skiej Lidze Piłkarskiej.

3000

3 Koło Łowieckie nr 49 „Drop” w Obrzycku „MYŚLIWI DZIECIOM-RAJD ROWEROWY 
Z ATRAKCJAMI”

1600

4 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany” ZIELONA WYCIECZKA_POZNAJEMY POLSKĘ 5000

5 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Ostrorogu

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej Dzień Sportu

0

6 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna Aktywne spędzanie czasu nad morzem 1500

7 Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna Aktywny Bobulczyn 2000

8 Uczniowski Klub Sportowy „NAŁĘCZ” w Ostrorogu Organizacja i udział w rozgrywkach w tenisie stoło-
wym, w piłce nożnej oraz organizowanie imprez spor-
towo-rekreacyjno-turystycznych.

35400

9 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Przedszkola „Miś 
Uszatek” w Ostrorogu USZATEK

Rodzinna Olimpiada Sportowa 1500

10 Ludowy Zespół Sportowy Miasta i Gminy Ostroróg Organizacja rozgrywek w piłce nożnej oraz organizo-
wanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjno-tury-
stycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

19000

Całkowita kwota dotacji 70.000,00

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
L.p. Oferent Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

1 Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Spe-
cjalnej Troski

PODTRZYMYWANIE I PIELĘGNOWANIE 
TRADYCJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
„ŚWIĄTECZNY CZAS”

0

2 Koło Łowieckie nr 49 „Drop” w Obrzycku „Tradycje myśliwskie - z myśliwymi za pan brat” 500

3 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany” Stoły wielkanocne 0

4 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Przedszkola „Miś 
Uszatek” w Ostrorogu USZATEK

Jubileusz 30-lecia istnienia Przedszkola „Miś Uszatek” 
w Ostrorogu przy ul. Wronieckiej 12

500

5 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Sza-
motuły Sekcja nr 5 Ostroróg

PODSUMOWANIE POLOTOWE 1000

Całkowita kwota dotacji 2.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg ogłosił w dniu 25.01.2016r.  wyniki konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych na terenie gminy Ostroróg w 2016 roku:
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Zmiany organizacyjne w urzędzie
Zgodnie z ustawą o samorzą-

dzie gminnym w gminach po-
winien być zatrudniony sekre-
tarz oraz zastępca burmistrza. 
Nie sprecyzowano tam jednak 
w jakim wymiarze czasu pracy. 
Od 20 października w związku 
z powołaniem na stanowisko 
Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Ostroróg Jarosława 
Buko, Stanisław Żołądkowski 
sprawuje funkcję  Sekretarza 
Gminy Ostroróg, jednak tyl-
ko  w wymiarze 1/5 etatu. Ma 
w związku z tym kilka nowych 
obowiązków, które przejął po 
urzędniku, który przeszedł na 
emeryturę w I kwartale 2015 
roku, a stanowisko po nim nie 
zostało do tego czasu obsadzo-
ne przez nowego pracownika. 
Sporą część dotychczasowych 
obowiązków sekretarza przejął 
zastępca burmistrza.

Stanowisko pracy Stanisła-
wa Żołądkowskiego:

1. Sekretarz Gminy w wy-
miarze 1/5 etatu

2. Samodzielne stanowisko 
ds. gospodarczych, utrzy-
mania dróg, ochrony śro-
dowiska i leśnictwa w wy-
miarze 4/5 etatu

Zakres czynności merytorycz-
nych w ramach samodzielnego 
stanowisko ds. gospodarczych, 
utrzymania dróg, ochrony śro-
dowiska i leśnictwa:

Prowadzenie spraw związa-
nych z modernizacją i ochro-
ną dróg.

Prowadzenie spraw zwią-
zanych z zimowym utrzyma-
niem dróg.

• Nadzór nad pracami doty-
czącymi utrzymania porządku i czystości na terenie gmi-
ny.

• Organizowanie prac i nadzór nad pracownikami go-
spodarczymi, skazanymi i wykonującymi prace społecz-
nie użyteczne.

• Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska 
i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

  – łowiectwa – zatwierdzania planów łowieckich.

  – zwalczania zaraźliwych cho-
rób zwierzęcych.

  – ochrony i kształtowania śro-
dowiska, w tym:

    a) zezwoleń na usuwanie 
drzew i krzewów

   b) wydawanie zezwoleń na 
utrzymywanie psów ras uznawa-
nych za agresywne

Przygotowywanie i prowa-
dzenie dokumentacji dotyczącej 
obiektów ochrony przyrody na 
terenie gminy.

Prowadzenie spraw związanych 
z tworzeniem i utrzymaniem te-
renów zielonych.

Zastępca burmistrza Jaro-
sław Buko podlega bezpośrednio 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Ostroróg i przejął część obowiąz-
ków wykonywanych wcześniej 
przez Sekretarza Gminy.

Realizuje zadania w zakresie:
• Nadzór nad przygotowaniem 
projektów uchwał.
• Nadzór nad prawidłowością za-
dań realizowanych przez gminę 
Ostroróg na podstawie ustawy 
o pożytku publicznym i wolonta-
riacie.
• Opracowywanie projektów 
zmian Regulaminu Organizacyj-
nego Urzędu.
• Opracowywanie projektów 
podziału stanowisk pracy w ra-
mach referatów.
• Nadzór nad opracowywaniem 
i realizacją rocznych planów pra-
cy urzędu.
• Koordynacja i nadzór nad pra-
cami remontowymi w urzędzie 
i zakupem środków trwałych.
• Nadzór nad sprawami z zakresu: 
oświaty, zamówień publicznych 
oraz mienia komunalnego.

• Podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nie-
obecność burmistrza lub wynikającej z innych przy-
czyn niemożności pełnienia obowiązków przez bur-
mistrza.

• Nadzór nad funkcjonowaniem systemu pomocy spo-
łecznej.

• Wykonywanie innych prac zleconych przez burmistrza.
• Reprezentowanie gminy na zewnątrz.
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W związku przypadającą w 2015 
roku rocznicą 25-lecia odrodze-
nia samorządności w Polsce, wła-
dze Ostroroga uznały, że należy to 
uczcić. Nowe władze samorządowe 
postanowiły wzorem innych samo-
rządów wprowadzić prawne moż-
liwości wyróżnienia mieszkańców 
gminy Ostroróg za ich zaangażo-
wanie w sprawy społeczne i czynny 
udział w rozwoju miasta i sołectw. 5 
lutego 2015 roku przyjęto uchwałę 
w ustanowienia tytułów „Hono-
rowy Obywatel Miasta i Gminy 
Ostroróg” i „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Ostroróg” oraz zasad 
i trybu nadawania tych tytułów. 
26 czerwca 2015 roku odbyła się 
X sesja Rady Miejskiej w Ostroro-
gu. Jednym z punktów obrad było 
25-lecie samorządności w gminie 
Ostroróg. Burmistrz Szałata przed-
stawił rys historyczny samorządności 
w Polsce i gminie Ostroróg. Tytu-
łem „Zasłużony dla Miasta i Gmi-
ny Ostroróg” wyróżniono pierwszą 
Przewodniczącą Rady Miejskiej po 
zmianach ustrojowych – Elżbietę 
Leśną oraz pierwszego Burmistrza 
MiG Ostroróg Ludwika Błajeta. 

Sekretarz gminy, Stanisław Żo-
łądkowski opowiedział, jak w ciągu 
25 lat zmieniała się samorządność 
w gminie Ostroróg oraz przypo-
mniał informacje o wyróżnionych 
samorządowcach – Elżbiecie Leśnej 
oraz Ludwiku Błajecie. Odczytał ich 
życiorysy oraz opisy działalności spo-
łecznej na rzecz mieszkańców Miasta 
i Gminy Ostroróg.

WYRÓŻNIONO ELŻBIETĘ LEŚNĄ
Zgłoszenie w sprawie nadania ty-

tułu „Zasłużony dla Miasta i Gmi-
ny Ostroróg” Elżbiecie Leśnej zło-
żył Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ostrorogu – Rafał Szorcz. E. Leśna 
urodziła się w 21 sierpnia 1954 roku 
w Ostrorogu. Jest absolwentką stu-
diów historycznych i teologicznych 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Była działaczką „Soli-

Samorządowcy wyróżnieni

wo_nr_1_2016.indd   14 2016-02-09   12:13:48



nr 1 (2) styczeń/luty 2016 r. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg |  15

darności” oraz Komitetu Obywatel-
skiego przy Lechu Wałęsie. W ka-
dencji 1990-1994 była Radną Rady 
Miasta i Gminy Ostroróg, gdzie peł-
niła funkcję Przewodniczącej Rady.  
Radną była również w kadencji 1998 
– 2002. Nie poprzestała na pracy 
samorządowej. Zaangażowała się 
w tworzenie i prace w parafialnym 
oddziale Akcji Katolickiej, przygoto-
wanie Dożynek Parafialnych a także 
Misterium Męki Pańskiej. Od ok. 10 
lat jest współpomysłodawcą i współ-
organizatorem corocznych Koncer-
tów Dobroczynnych, włączając się 
czynnie w ich prowadzenie. „Pani 
Elżbieta Leśna zawsze podkre-
śla, że Ostroróg to miejsce jej życia 
i bezinteresownego tworzenia ma-
łego dobra. Funkcja Przewodniczą-
cej Rady kadencji 1990-1994 oraz 
dalsza działalność społeczna w pełni 
upoważniają do wystąpienia o przy-
znanie Pani Elżbiecie Leśnej tytu-
łu ‘Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Ostroróg’ ” – napisał przewodniczą-
cy Szorcz. Rada przychyliła się do 
wniosku przewodniczącego Szor-
cza i jednogłośnie podjęła uchwałę 
w tej sprawie.

TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO” 
DLA LUDWIKA BŁAJETA
Burmistrz Ostroroga dr Sła-

womir Szałata  zawnioskował do 
Rady Miasta i Gminy w Ostrorogu 
w sprawie przyznania tytułu „Za-
służony dla Miasta i Gminy Ostro-
róg” Ludwikowi Błajetowi.

Ludwik Błajet urodził się 31 lip-
ca 1941 roku w Szczepankowie, 
jest absolwentem Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Gdańsku oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Krakowie – specjalność geografia, 
a także UAM w Poznaniu – studia 
podyplomowe  w zakresie  techno-
logii kształcenia. Jego działalność 
zawodowa związana była z naucza-
niem, organizacja pracowni, miejsc 
pracy i wypoczynku, a także kiero-
waniem jednostkami oświatowymi. 
Ważnym okresem były lata 1991 – 
2003, kiedy to Ludwik Błajet pełnił 
funkcję dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Ostrorogu, a w latach na-

stępnych pracował jako nauczyciel.
Po wyborach samorządowych 

z 1990 roku został wybrany pierw-
szym burmistrzem Miasta i Gminy 
Ostroróg. Jego działalność na rzecz 
społeczeństwa nie ograniczyła się 
wyłącznie do funkcji burmistrza, 
ale już piątą kadencję jest radnym 
Rady Powiatu Szamotulskiego, 
z czego przez cztery kadencje był 
członkiem zarządu powiatu. Praca 
społeczna dla środowiska miesz-
kańców Gminy Ostroróg, to także 
niezwykłe zaangażowanie w sport 
na rzecz zarówno młodszych jak 
i starszych poprzez wymyślenie 
i powołanie do życia Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Nałęcz”, 
którego obecnie jest prezesem. Lu-

dwik Blajet zaangażowany jest tak-
że w działania na rzecz wędkarstwa, 
gdzie obecnie w Kole PZW Ostro-
róg  pełni funkcję przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej.

Jako burmistrz w latach 1990 
– 1991 prowadził prace związane 
z budową podstaw samorządu lo-
kalnego na terenie Miasta i Gminy, 
jako radny samorządu powiatowe-
go współtworzył akty prawne nie-
zbędne dla zorganizowania pracy 
Rady Powiatu.

„Uważam, że kandydatura Pana 
Ludwika Błajeta w pełni odpowia-
da wymogom  tytułu ‘Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Ostroróg‘ ” – 
napisał w swoim zgłoszeniu bur-
mistrz Szałata.
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Jubileusze naszych 
dostojnych mieszkańców

Na początku bieżącego roku swoje urodziny obchodziły trzy seniorki  
z naszej gminy. Każda z dostojnych jubilatek ukończyła już przynajmniej 
90 rok życia. W związku z tym burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg odwiedził 
je w domach i złożył okolicznościowe życzenia oraz wręczył kwiaty.

Teresa Dolata urodziła się 8 stycznia 1925 roku. Mieszka 
w Ostrorogu od 11 lat. W tym roku świętowała swoje 91 
urodziny. Dochowała się trzech córek i syna, 12 wnucząt 
i 10 prawnucząt.

Józefa Prętczak urodziła się 5 stycznia 1926 roku w okoli-
cach Lwowa na Kresach Wschodnich. Mieszka w Szcze-
pankowie. Na terenie naszej gminy osiedliła się w 1951 
roku. Dochowała się córki i syna, wnuczki i dwóch wnu-
ków, jednego prawnuka i dwóch prawnuczek. Pracowała 
w gospodarstwie rolnym przez całe życie. W tym roku 
obchodziła jubileusz 90 urodzin.

Helena Konenc urodziła się 4 stycznia 1926 roku. Miesz-
ka w Bininie od urodzenia. Dochowała się dwóch córek 
i syna, 4 wnuków i 3 wnuczek oraz 4 prawnuków i 5 pra-
wnuczek. Razem z mężem pracowała w gospodarstwie 
rolnym w Bininie.

W styczniu bieżącego roku 60. rocznicę ślubu święto-
wali Teresa i Ignacy Figas. Para wzięła ślub kościelny  
21 stycznia 1956 roku. Pani Teresa urodziła się 
w Wielonku i od urodzenia mieszka na terenie na-
szej gminy. Pan Ignacy urodził się w Zielonejgórze 
koło Obrzycka. Od 1953 roku mieszka w Ostroro-
gu. Małżonkowie wychowali dwójkę dzieci. Mają  
5 wnuków i 2 prawnuków. 

Diamentowe gody
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