
Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg
IS

SN
 2

45
0-

60
60

Wieści z Gminy Ostroróg

nr 2 (3) luty/marzec 2016 r.

Program 
„Rodzina 
500+”.
Kto 
skorzysta?

Policja prze-
prowadziła 
konsultacje 
społeczne 
w Ostrorogu

65-lecie 
Koła PZW 
nr 35 
Ostroróg

Wykaz wy-
branych 
zadań zre-
alizowanych 
w ubiegłym 
roku

Fotorelacja 
z gminnej 
spartakiady 
zimowej 
w Ostrorogu

Zwycięski stół w pierwszym w Naszej Gminie Pokazie Stołów Wielkanocnych



nr 2 (3) luty/marzec 2016 r.2 |  Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg

SZANOWNI MIESZKAŃCY
W lutym, po blisko dwóch mie-

siącach przerwy odbyła się kolejna 
sesja Rady Miejskiej w Ostrorogu. 
W obradach uczestniczył Poseł na 
Sejm RP, Marcin Porzucek. W swo-
im sprawozdaniu z działalności mię-
dzysesyjnej sporo czasu poświęciłem 
ambitnemu i zakrojonemu na bar-
dzo szeroką skalę programowi „Ro-
dzina 500+”. W związku z licznymi 
pytaniami kierowanymi do naszych 
urzędników postanowiliśmy wyja-
śnić niektóre kwestie z nim związa-
ne. Dodam, że po konsultacjach zde-
cydowaliśmy, że do obsługi programu 
w naszej gminie nie zatrudnimy no-
wego pracownika.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w urzędzie gościliśmy nie tylko par-
lamentarzystę, ale także Starostę Sza-
motulskiego Józefa Kwaśniewicza, 
członka zarządu powiatu Andrze-
ja Grzeszczyka oraz dwóch radnych 
powiatowych – Ludwika Błajeta oraz 
Marka Rybskiego. Obrady były dłu-
gie a dyskusja bardzo merytoryczna. 
Dziękuję wszystkim za zaangażo-
wanie w sprawy Naszej Społeczno-
ści i cieszę z obecności tak znamie-
nitych gości.

Dzień wcześniej na sali sesyjnej 
urzędu odbyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące bezpieczeństwa. 
W obecności policjantów poruszono 
wiele istotnych spraw. Wnioski po-
służą do opracowania lokalnej mapy 
zagrożeń – elementu projektu Mini-

sterstwa Sprawiedliwości.
W tym numerze „Wieści z Gmi-

ny Ostroróg” chcemy przybliżyć 
Wam zadania zrealizowane w ubie-
głym roku. Plan inwestycyjny wyni-
kający z podjętej przez Radę Miejską 
w Ostrorogu uchwały budżetowej 
został wykonany. Cieszę się, że nowy 
sprzęt i infrastruktura już słu-
żą Mieszkańcom.

Zachęcam wszystkich do korzy-
stania z hali sportowo-widowisko-
wej w Ostrorogu. Samorząd stworzył 
szczególnie korzystne warunki w tym 
zakresie dla Mieszkańców Naszej 
Gminy. Dzięki uchwale Rady Miej-
skiej stawki najmu zostały zróżni-
cowane. Nasi Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z obiektu na preferencyjnych 
warunkach. Osoby spoza gminy pła-
cą więcej. Mam nadzieję, że dzięki 
tej decyzji udało się stworzyć jeszcze 

lepsze warunki dla rozwijania ta-
lentów naszych sportowców i rekre-
acji pozostałych osób zamieszkują-
cych Gminę.

Zapewne niewiele osób wie, jaką 
historię kryją w sobie miejscowo-
ści znajdujące się na terenie Naszej 
Gminy. Szczególnie ciekawa jest ta 
dotycząca Binina. Sporo informa-
cji na ten temat znajdziecie Państwo 
w naszej gazetce. Zachęcam do lek-
tury.

Korzystając z okazji, że zbliża 
się Wielkanoc – największe świę-
to w Kościele Katolickim, w imieniu 
swoim, radnych oraz wszystkich pra-
cowników urzędu życzę Państwu, by 
przyniosła ona wiele radości, pogody 
ducha, spokoju, ciepła i nadziei.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostroróg

dr Sławomir Szałata
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Niech będą pełne wiary, nadziei i miłości.

Radosnych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Ostrorogu

RAFAŁ SZORCZ

Burmistrz Miasta 
i Gminy Ostroróg

dr SŁAWOMIR SZAŁATA

życzą
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Program Rodzina 500 plus to nie-
opodatkowane 500 zł miesięcznie 
na każde drugie i kolejne dziecko, 
bez dodatkowych warunków. Rodzi-
ny o niskich dochodach otrzymają 
wsparcie także na pierwsze lub jedy-
ne dziecko. To nawet 6.000 zł net-
to rocznego wsparcia dla dziecka. 
Świadczenie wychowawcze to wspar-
cie długofalowe. Program Rodzina 
500 plus to systemowe wsparcie pol-
skich rodzin.

W przypadku urodzenia dziecka, 
ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia lub w przypadku gdy dziec-
ko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest 
pod opieką naprzemienną obydwojga 
rodziców rozwiedzionych, żyjących 
w separacji lub żyjących w rozłącze-
niu, kwotę świadczenia wychowaw-
czego przysługującą za niepełny mie-
siąc ustala się dzieląc kwotę tego 
świadczenia przez liczbę wszystkich 
dni kalendarzowych w tym miesiącu, 
a otrzymaną kwotę mnoży się przez 
liczbę dni kalendarzowych, za któ-
re to świadczenie przysługuje. Kwotę 
świadczenia wychowawczego przy-
sługującą za niepełny miesiąc zaokrą-
gla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przy-

sługuje na pierwsze dziecko osobom, 
jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę nie przekracza kwo-
ty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne, świad-
czenie wychowawcze przysługuje na 
pierwsze dziecko, jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1200 zł.

Program w gminie Ostroróg obsłu-
giwać będzie Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ostrorogu. Podczas ostat-
niej sesji Rady Miejskiej w Ostrorogu 
burmistrz Sławomir Szałata infor-
mował, że nie dojdzie do zatrud-
nienia żadnego nowego pracowni-
ka, aby wykonywał czynności w tym 

zakresie. Prognozuje się, że urzęd-
nicy początkowo będą zobowiązani 
przyjąć znaczną ilość wniosków i je 
rozpatrzyć, ale później ich praca bę-
dzie przebiegała płynnie. Swoje za-
dowolenie z tego powodu wyraził 
poseł Marcin Porzucek, który gościł 
na ostatniej sesji rady miejskiej. 

Nie trzeba spieszyć się ze składa-
niem wniosków, ponieważ świadcze-
nie przysługuje od 1 kwietnia i nawet 
jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu, to 
otrzyma środki również za kwiecień, 
maj i czerwiec. Dopiero jeśli wniosek 
zostanie złożony w lipcu świadcze-
nie nie będzie wypłacane z wyrówna-
niem za miesiące wcześniejsze.

RODZINA 500 PLUS 
w gminie Ostroróg

OGŁOSZENIE

U W A G A  ! ! !
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu informuje, że 

wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego przyjmo-
wane będą od 1 kwietnia 2016 roku w Punkcie Konsulta-
cyjno – Informacyjnym w godzinach urzędowania OPS-
-u, tj. w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, od 
wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Dodatkowo informujemy, że wnioski dotyczące w/w 
świadczenia są dostępne na stronie internetowej UMiG 
Ostroróg. 

UMiG Ostroróg

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmie-
nił się termin uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w ten sposób, że opła-
tę należy regulować co miesiąc do ostatniego dnia 
miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opła-
ty dotyczy.

Oznacza to, że za miesiąc marzec opłatę uiszcza-
my do ostatniego dnia marca, za kwiecień do ostat-
niego dnia kwietnia, itd.

Prosimy mieszkańców o terminowe wnoszenie 
opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu
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Wieś Binino jest jednym z 13 sołectw gminy Ostroróg. 
W skład sołectwa wchodzi tylko jedna miejscowość – 
Binino. Wieś Binino położona jest ok. 5 km na zachód od 
Ostroroga, przy linii kolejowej Szamotuły – Międzychód 
(linia obecnie jest nieczynna), drodze gminnej do 
Głuchowa i drodze wojewódzkiej nr 116 do Pniew i 184 do 
Dobrojewa. Sołectwo graniczy z gminą Wronki.

Sołectwo Binino
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Do 18 roku życia 42 44 86
19 - 60 lat 115 104 219
Powyżej 60 lat 26 46 72
Ogółem 183 194 377

Powierzchnia sołectwa to 700 ha 
(w tym tereny zabudowane 17 ha). 
Zabudowa wsi jest rozproszona. 
Liczba mieszkańców miejscowości 
Binino wg stanu na koniec 2015 roku 
wynosiła 377 osób. Struktura wieko-
wa ludności kształtowała się wów-
czas następująco:

Znane są dwie historyczne na-
zwy miejscowości:

– Byenino – nazwa pochodzi z cza-
sów zaboru pruskiego (rok 1908);

– BININO – współczesna nazwa 
od 1949 roku

W dokumentach wieś Byenino 
występuje w roku 1408. W okresie 
1419-1428 stanowiła własność Mi-
kołaja Baworowskiego. W 1493 roku 
Jan ze Stajkowa sprzedał wieś Jano-
wi Ostrorogowi – kasztelanowi po-
znańskiemu. W 1718 roku wieś na-
leżała do Macieja Malechowskiego. 
Od około połowy XVIII wieku do 
1939 roku wieś pozostawała w rę-
kach Kwileckich.

Ze względu na ukształtowanie te-
renu obszar jest intensywnie wyko-
rzystywany rolniczo. Do początków 
lat 90. działał tu PGR. We wsi znaj-
dują się gospodarstwa indywidualne, 
dwa sklepy spożywczo-przemysłowe. 
W Bininie znajduje się również jed-
no gospodarstwo rybackie. Na tere-
nie Binina rozwija się pozarolnicza 

działalność gospodarcza. Na koniec 
2014 roku w Bininie było 11 pod-
miotów zarejestrowanych w Central-
nej Ewidencji Działalności Gospo-
darczej. 

W centrum wsi, 100 m od budyn-
ku byłej szkoły podstawowej znajdu-
je się miejsce pamięci – dawny cmen-
tarz choleryczny. Został on założony 
ok. XIX w. Jedyną pozostałość sta-

Ok 18 000 zł kosztowała wymiana okien w budynku przedszkola w Bininie



nr 2 (3) luty/marzec 2016 r. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg |  5

nowią drewniany krzyż i trzy sym-
boliczne groby. Całość otoczona jest 
płotem. Obiekt odnowiono w ostat-
nich latach.

Kapliczki od dawna spełniały waż-
ne funkcje kulturowe, szczególnie na 
wsiach, gdzie nie było kościołów. Sta-
wiano je z wdzięczności za otrzyma-
ne łaski, dla upamiętnienia wydarzeń 
historycznych, prosząc o łaskę a cza-
sem dla ochrony przed zarazą i złem 
lub na pamiątkę cudu. Inne pełni-
ły funkcję drogowskazów lub zna-
ków topograficznych. Przy drodze do 
Pniew znajduje się figura Matki Bo-
skiej Królowej Polski z Dzieciątkiem. 
Fundatorem była prawdopodobnie 

rodzina Kwileckich. Natomiast przy 
drodze brukowej z Binina do Dobro-
jewa znajduje się cokół, na którym 
umieszczony jest krzyż.

Z inicjatywy poprzednich władz 
zlikwidowano szkołę podstawową 
a w jej miejsce funkcjonuje dwuod-
działowe przedszkole. W Bininie 
znajduje się świetlica wiejska, któ-
ra wymaga termomodernizacji, re-
montu i adaptacji (po to by mogła 
pełnić funkcję ośrodka działalności 
kulturalnej, społecznej i edukacyj-
nej. Świetlica byłaby wówczas miej-
scem, gdzie mogłyby odbywać się cy-
kliczne imprezy, spotkania, szkolenia 
i warsztaty. Zwiększyłaby się również 

częstotliwość spotkań mieszkańców 
a szczególnie dzieci i młodzieży).

W Bininie działa Ochotnicza Straż 
Pożarna, klub piłkarski „Grom” Bini-
no, który w tym roku będzie święto-
wał jubileusz 50-lecia swojego istnie-
nia. W 2015 roku zostało zgłoszone 
do rejestracji stowarzyszenie „Wesołe 
kobietki z Binina”.

Sołtysem Binina jest Agniesz-
ka Sobczak. To jej pierwsza kaden-

cja. Bardzo aktywnie współpracu-
je z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Ostroróg. Ma wiele pomysłów. Chce 
zmodernizować świetlicę. To jeden 
z największych tego typu obiektów 
w gminie i powinien być częściej wy-
korzystywany na imprezy okolicz-
nościowe przez mieszkańców gminy. 
Odbyła się tam już ciesząca się du-
żym zainteresowaniem zabawa syl-
westrowa. Agnieszka Sobczak wcze-
śniej do 2013 roku prowadziła sklep 
w tej miejscowości. Jako rodzic była 
aktywna zarówno w szkole w Bininie, 
jak również w Ostrorogu. Ma męża 
i jedno dziecko. Wspólnie z mężem 
prowadzi gospodarstwo rolne. 

W ubiegłym roku w ramach fun-
duszu sołeckiego zakupiono mate-
riały w celu utrzymania porządku 
na boisku sportowym. 3000 złotych 
przewidziano na doposażenie miej-
scowej jednostki OSP. Wymieniono 
także instalację elektryczną w świe-
tlicy a budynek doposażono. Doko-
nano zakupu materiałów w ramach 
remontu sieci kanalizacyjnej. Na or-
ganizację imprez przeznaczono bli-
sko 2,5 tysiąca złotych.

ciąg dalszy na str. 6
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W tym roku najważniejszą inwestycją w so-
łectwie będzie rozbudowa i modernizacja oświe-
tlenia ulicznego. Na ten cel w budżecie gminy 
przewidziano kwotę 50 000 zł. Oprócz tego pla-
nowany jest zakup tablicy informacyjnej, ustawie-
nie nowej wiaty przystankowej na skrzyżowaniu 
dróg wojewódzkich oraz zakup kosiarki, by po-
prawić wizerunek sołectwa. Na organizację im-
prez kulturalnych przewidziano kwotę 7 tysięcy 
złotych. Planowana jest kolejny etap wymiany in-
stalacji elektrycznej w świetlicy. Tym razem na ten 
cel przewidziano 2,5 tysiąca złotych (w ubiegłym 
roku 1,5 tys. zł). Na bieżące doposażenia świetlicy 
zaplanowano kwotę blisko 3 tysięcy złotych, na-
tomiast na wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej 
wraz z montażem 1,3 tys. zł. Planowane nakłady 
ogółem mogą wynieść ponad 17 tysięcy złotych 
i są wyższe niż w roku ubiegłym.

Radnym z tego okręgu jest Andrzej Kalemba – 
obecny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, któ-
ry startował w ostatnich wyborach samorządo-
wych z komitetu KWW Ostroróg – Przyjazna 
Gmina. Jest aktywnym radnym i doświadczonym 
samorządowcem. Bardzo dobrze współpracuje 

z burmistrzem, radą i sołtysem. Ich współpraca 
owocuje licznymi inicjatywami, które są i będą re-
alizowane na terenie sołectwa Binino. Efektem są 
ciekawe imprezy kulturalno-rozrywkowe. W tym 
roku, 1 maja, na terenie sołectwa odbędą się ob-
chody 50-lecia klubu piłkarskiego „Grom” Bini-
no, w których organizację zaangażowana jest soł-
tys wspólnie z radą sołecką, radny Kalemba oraz 
LZS. Pod koniec sierpnia odbędą się dożynki 
gminne, które wspólnie z Bielejewem zorganizu-
je sołectwo Binino. Jest to możliwe dzięki temu, 
że na terenie sołectwa znajduje się boisko oraz 
mieszka tam wielu aktywnych mieszkańców.

ciąg dalszy zw str. 7
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CENNIK WYNAJMU HALI 
SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ

Cena za 1 godzinę zegarową dla 
osób fizycznych , członków klubów 
sportowych, stowarzyszeń i innych 
jednostek zarejestrowanych i działa-
jących na terenie Gminy Ostroróg:
za całą płytę boiska 10 zł
za ½ płyty boiska 
(siatkówka, koszykówka)

5 zł

za salkę do aerobiku 5 zł
za siłownię 5 zł
za stół do tenisa stołowego 5 zł

Inne formy wynajęcia nie opisane 
w cenniku według uzgodnień indy-
widualnych.
karnet cała płyta boiska 
– 10 godz.

80 zł

karnet ½ płyty boiska 
(siatkówka, koszykówka) – 
10 godz.

40 zł

karnet siłownia – 10 godz. 30 zł
karnet aerobik – 10 godz. 30 zł

Cena za 1 godzinę zegarową dla 
osób fizycznych i jednostek nie ma-
jących swojej siedziby na terenie 
Gminy Ostroróg:
za całą płytę boiska 60 zł
za ½ płyty boiska 
(siatkówka, koszykówka)

40 zł

za salkę do aerobiku 20 zł
za wynajem siłowni 20 zł
za stół do tenisa stołowego 5 zł

Inne formy wynajęcia nie opisane 
w cenniku według uzgodnień indy-
widualnych
karnet cała płyta boiska 
– 10 godz.

450 zł

karnet ½ płyty boiska 
(siatkówka, koszykówka) 
–10 godz.

250 zł

karnet siłownia – 10 godz. 100 zł
karnet aerobik – 10 godz. 100 zł

Dopuszcza się skrócenie czasu 
wynajęcia sali, wówczas odpłatność 
będzie naliczana proporcjonalnie. 

Rada Miejska w Ostrorogu wpro-
wadziła preferencyjne warunki ko-
rzystania z hali widowiskowo-spor-
towej dla osób fizycznych , członków 
klubów sportowych, stowarzyszeń 
i innych jednostek zarejestrowa-
nych i działających na terenie Gminy 
Ostroróg. Zachęcamy do skorzysta-
nia z wprowadzonych udogodnień.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej 
w Ostrorogu z 15 kwietnia 2015 roku 
obowiązuje nowy regulamin korzy-
stania z hali widowiskowo-sportowej 
w Ostrorogu oraz preferencyjny dla 
lokalnych sportowców cennik usług 
hali. Podstawą takiej decyzji radnych 
był zapis ustawy o gospodarce ko-
munalnej, zgodnie z którym organy 
stanowiące jednostek samorządu te-
rytorialnego (rady gmin, powiatów, 
województw) postanawiają o wyso-
kości cen i opłat albo o sposobie usta-
lania cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicz-
nej oraz za korzystanie z obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała wprowadziła nowe staw-
ki opłat za korzystanie z hali spor-
towo - widowiskowej w Ostrorogu. 
Uwzględniono mieszkańców i sto-
warzyszenia z terenu gminy. 

Regulamin korzystania i wynaj-
mu hali sportowo-widowiskowej za-
kłada, że halą zarządza dyrektor Ze-
społu Szkół w Ostrorogu. Obiekt, 
po zmianie wprowadzonej kolejną 
uchwałą Rady Miejskiej w Ostroro-
gu we wrześniu ubiegłego roku jest 
obecnie czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-22.00, w soboty 
od godz. 13.00 do 21.00 oraz w nie-
dziele na czas organizowania zajęć, 
imprez, zawodów sportowych.

W dni powszednie do godz. 15.00 
hala sportowo – widowiskowa wyko-
rzystywana jest na realizację zadań 
dydaktycznych w zakresie wychowa-
nia fizycznego dla uczniów Zespołu 
Szkół w Ostrorogu, natomiast w go-
dzinach od 15.00 do 22.00 obiekt 
udostępniany jest grupom zorgani-
zowanym.

Korzystanie z hali odbywa się 
za zgodą zarządcy. Za korzystanie 
z hali sportowej pobierane są opła-
ty zgodnie z obowiązującym cenni-
kiem. Korzystać mogą z niej m.in.: 
dzieci i młodzież szkolna pod nad-
zorem nauczyciela (opiekuna), klu-
by i sekcje sportowe pod nadzorem 
instruktora lub trenera, grupy zor-
ganizowane, zakłady pracy, instytu-
cje, organizacje.

Gmina kształtuje ceny i wspiera 
LOKALNY SPORT

Budowę hali ukończono w 2009 r. Kosztowała ok. 6,7 mln zł. Inwestycję 
finansowano z budżetu gminy oraz Ministerstwa Sportu (1 mln zł). Władze chcą, 
żeby mieszkańcy powszechnie z niej korzystali, ponieważ swoimi pieniędzmi 
zasilają budżet gminy.
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NASI 
dzielnicowi

W ramach współpracy z poli-
cją oraz w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców przedstawiamy sylwet-
ki naszych dzielnicowych oraz nu-
mery telefonów, pod którymi można 
się z nimi skontaktować. Policjanci 
raz w tygodniu (każdy poniedziałek 
w godzinach 14:00 – 16:00) przyj-

mują mieszkańców w budynku bi-
blioteki w Ostrorogu, w pomieszcze-
niu, gdzie świadczona jest bezpłatna 
pomoc prawna. Burmistrz zabiega, 
by funkcjonariusze dyżurowali rów-
nież innego dnia tygodnia. Nieste-
ty kilka lat temu posterunek poli-
cji w Ostrorogu został zlikwidowany. 

Budynek obecnie niszczeje. Władze 
gminy starają się o jego przejęcie na 
cele mieszkaniowe.

W trosce o bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców publikujemy nu-
mery telefonów naszych dzielnico-
wych.

fot.: KPP Szamotuły

W skład rejonu wchodzą ulice:
Ostroróg ulice: Dworcowa, Poznańska, 

Jaworowa, Klonowa, Jeziorna, Kolejowa, 
Wierzbowa, Szamotulska, Robotnicza, 
Lipowa, 15-Lecia, Powstańców Wiel-
kopolskich, Nowa, Topolowa, Azaliowa, 
Konwaliowa, Jana Ostroroga, Kapłań-
ska, Kościelna, Pniewska, Rynek, Krótka, 
Podgórna, Polna, Ogrodowa.

W skład rejonu wchodzą miejsco-
wości:

Bielejewo, Binino, Bobulczyn, Ka-
rolewo,Kluczewo, Kluczewo Huby, 
Oporowo, Piaskowo, Rudki, Rud-
ki Huby, Szczepankowo, Wielonek, 
Zapust, Dobrojewo ul. Wroniecka, 
Pniewska, Klemensowo, Forestowo.

DZIELNICOWY 
asp. JACEK SOŁTYSIAK

tel. 786 936 500

KIEROWNIK REWIRU 
DZIELNICOWYCH w OBRZYCKU
asp. sztab. JAROSŁAW NOWAK

DZIELNICOWY 
sierż. sztab. RAFAŁ BANACHOWICZ

 tel. 786 936 499

15 lutego w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Ostrorogu odbyły 
się konsultacje społeczne. W obradach 
uczestniczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz instytucji, które 
dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, 
a także sami mieszkańcy.

Konsultacje przeprowadził Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Sza-
motułach mł. asp. Łukasz Duszyński. 
Przedstawił stan bezpieczeństwa na 
terenie miasta i gminy Ostroróg oraz 
omówił założenia projektu tworzonej 
mapy zagrożeń.

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
w Ostrorogu
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Konsultacje społeczne mają na celu 
tworzenie mapy zagrożeń dla powiatu 
szamotulskiego. Jest to również okazja, 
aby mieszkańcy oraz przedstawiciele 
instytucji mogli porozmawiać i przeka-
zać swoje spostrzeżenia dotyczące lo-
kalnych zagrożeń. Tego typu spotkania 
są cyklicznie organizowane przez sza-
motulską policję we wszystkich gmi-
nach na terenie powiatu.

W dyskusji wziął udział miesz-
kaniec gminy, który mówił o sytu-
acjach, kiedy osoby bez uprawnień 
do kierowania szybko jeżdżą pojaz-
dami. Dzielnicowi zostali zobligowa-
ni do zajęcia się sprawą. Burmistrz 
Sławomir Szałata zachęcał do brania 
udziału w dyskusji i zwrócił uwagę na 
często przekraczanie prędkości przez 
kierujących poruszających się po po-
szczególnych miejscowościach, zaży-
wanie środków odurzających. Zwró-
cił uwagę na spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, nocne 
hałasy i niszczenie mienia. 

Radny Andrzej Kalemba zwró-
cił uwagę na problem przekraczania 
prędkości. Chodziło mu o miejsco-
wości Binino, Bielejewo, Bobulczyn 
i Dobrojewo. – Mimo tego, że są 
ograniczenia prędkości, kierow-
ca, który jest świadom, że dostanie 
punkty karne i mandat, dostosuje się, 
ale piraci nie. Widzę, że w ościen-
nych gminach wprowadzone są roz-
wiązania z sygnalizacją. Kierowca je-
dzie, zapala mu się od razu czerwone 
światło. Czy na terenie naszej gminy 
nie można by wprowadzić tego sa-
mego? – pytał radny z Binina. Poli-
cjant stwierdził, że przekaże wniosek 
do Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Szamo-
tułach i poprosił o wskazanie miejsc 
najczęstszego przekraczania prędko-
ści a policja obejmie je nadzorem.

Radny Kalemba wspomniał tak-
że o niebezpiecznym skrzyżowaniu 

dróg wiodących z Binina do Bobul-
czyna i z Wierzchocina do Dobro-
jewa. Mówił, że nie wystarczy tam 
istniejące oznakowanie. Miejsce to 
powinno zostać jeszcze oświetlone.

Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Ostrorogu Krzysztof Warguła jako 
mieszkaniec Szczepankowa zwrócił 
uwagę, że od wiosny do jesieni odby-
wają się tam „regularne rajdy” na nie-
bezpiecznym odcinku drogi bez po-
bocza, gdzie obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 40 km/h. – Tam do-
chodzi do rozpędzania się podejrze-
wam, że nawet do 150km/h – wska-
zał mieszkaniec Szczepankowa.

Zenon Król – przewodniczący Ob-
wodu Miejskiego nr 2 w Ostroro-
gu przyznał, że kontrole drogowe 
w mieście odbywają się bardzo często. 
Jest właścicielem firmy i jeździ du-
żym samochodem. Niestety w Ostro-
rogu brakuje parkingów dla takich 
pojazdów. Jego zdaniem gmina po-
winna zająć się tą sprawą. Samocho-
dy rozjeżdżają drogi i pobocza, stają 
w miejscach niedozwolonych.

Wiceprzewodniczący Adam Ku-
basik wskazał na drogę wojewódz-
ką na odcinku Dobrojewo – Wronki. 
– Rozumiem, że powinno być ozna-
kowanie poziome i sygnalizacja, ale 
spostrzegłem jeżdżąc przez ponad 
20 lat do pracy do Wronek, że wcze-
śniej częściej było widać patrole poli-
cji. Były dwa miejsca w Bobulczynie, 
gdzie policja stała z radarem. Zatrzy-
mując się w Bobulczynie, wysadzając 
pasażera nieraz  mam obawy czy jakiś 
TIR mnie nie skasuje, bo tak samo-
chody rozpędzają się do 70-80 km/h. 
Tam naprawdę strach stanąć na dro-
dze – mówił Adam Kubasik wskazu-
jąc, że podobnie jest w Bininie.

Feliks Burdajewicz z OSP w Ostro-
rogu mówił o wypadkach spowodo-
wanych przez zwierzęta. Wskazał na 
potrzebę zamontowania odpowied-

niego oznakowania drogowego.
Radny Paweł Wachowiak zwrócił 

uwagę na niedoświetlone przejścia 
dla pieszych. Mówiąc o tym miał na 
myśli m.in. miasto Ostroróg (droga 
od strony Szamotuł i inne miejsca). 
Radny Kalemba uważa, że w posie-
dzeniach komisji rady miejskiej po-
winni uczestniczyć przedstawiciele 
różnych instytucji np. policji, szpitala, 
Zarządu Dróg Powiatowych, Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich.

Wiceprzewodniczący rady Andrzej 
Bekasiak interesował się kwestią wy-
boru miejsc do prowadzenia kontro-
li drogowych. Policjant tłumaczył, że 
funkcjonariusze są przemieszczani 
w miejsca, gdzie występuje najwięk-
sza ilość zdarzeń, zjawisk.

Radny Stanisław Bartlakowski za-
interesował się korzyściami, jakie nie-
sie ze sobą stworzenie map zagrożeń. 
Obszernych wyjaśnień udzielił funk-
cjonariusz prowadzący spotkanie. Fe-
liks Burdajewicz zaproponował, aby 
na jezdni przy szkole w Ostrorogu 
wykonać poziomy znak STOP.

Sekretarz gminy Stanisław Żo-
łądkowski zwrócił uwagę na oszu-
stów stosujących metodę na wnuczka 
i inne. Zenon Król pozytywnie oce-
nił poranne akcje sprawdzania trzeź-
wości kierujących. Burmistrz mówił 
o oszustwach. Przypomniał sytuację, 
kiedy jedna z byłych pracownic urzę-
du została napadnięta w domu i obra-
bowana. Wymienił również oszustwa 
internetowe. Problem nad Mormi-
nem swego czasu sprawiali obozowi-
cze, którzy zniszczyli mienie komu-
nalne i wyrządzali szkody. Apelował 
o zorganizowanie spotkań z seniora-
mi dotyczących metod przestępców 
oraz z uczniami na temat dopalaczy 
i środków odurzających. Prosił rów-
nież o dodatkowy dyżur policjanta 
w Ostrorogu.
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To był UDANY ROK
Biorąc pod uwagę zakończone 

w ubiegłym roku inwestycje, moż-
na pokusić się o stwierdzenie, że 
2015 rok był bardzo udany. Poni-
żej prezentujemy Państwu wybrane 
zadania zrealizowane w tym okresie 
z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Gminy Ostroróg. Część 
zadań współfinansowana była tak-
że przez inne samorządy. Dzięki ta-
kim rozwiązaniom więcej ważnych 
dla mieszkańców spraw można za-
łatwić szybciej.

Remont części ul. Robotniczej (koszt: ok. 246 000 zł)

Zakup wiat przystankowych (koszt: ok. 8 000 zł) Dofinansowanie do zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Ostroróg
(koszt ok. 11 500 zł)

Dofinansowanie zakupu samochodu 
osobowo-terenowego dla Komendy 
Powiatowej Policji w Szamotułach
(koszt: ok. 14 000 zł)

Wymiana chodnika na ul. Wodnej (koszt: ok. 51 000 zł)

Wymiana chodnika na ulicach 
Kapłańskiej, Podgórnej i Zamkowej
(koszt: ok. 196 000 zł)
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Dokumentacja do budowy oświetlenia drogowego w Dobrojewie
(koszt: ok. 10 000 zł)

Oświetlenie boisk sportowych przy Zespole Szkół w Ostrorogu
(koszt ok. 52 000 zł)

Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym nad Jeziorem 
Mormin wraz z elementem piłkochwytu (koszt: ok. 25 000 zł)

Budowa i modernizacja oświetlenia 
drogowego w sołectwie 
Piaskowo-Karolewo i na ulicy 15-lecia
(koszt: ok. 56 000 zł)

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Binino
(koszt: ok. 50 000 zł)

Wymiana drzwi i okien w budynku 
przedszkola w Bininie 
(koszt: ok. 38 000 zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieście 
Ostroróg (koszt: ok. 2 250 000 zł)

Zakup nagłośnienia na sali sesyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu
(koszt: ok. 7000 zł)
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Koło rozpoczęło działalność od sek-
cji, która należała do Koła Szamotuły.

W 1951 powstał komitet założycielski 
, do którego należeli : Konstanty Hipś, 
Stanisław Perz, Stanisław Nowak, Jó-
zef Japiński. Pierwszym prezesem został 
Konstanty Hipś, gospodarzem Stanisław 
Perz, a sekretarzami Józef Japiński, Cze-
sław Ziołek, Zygmunt Kromm.

Członkami zarządu byli Stanisław 
Nowak, Mieczysław Kurowski, Henryk 
Kąkol. Do tej grupy dołączyli: Franciszek 
Wolski, Władysław Mospinek, Edward 
Jóźwiakowski, Stanisław Roszak, Jan Po-
spieszny, Nikodem Fąferek oraz Leon 
Starosta i Antoni Suchocki.

W latach 60-tych drugim prezesem 
Koła został Stefan Czekalski, jego za-
stępcą Mieczysław Kurowski, a skarb-
nikiem Antoni Suchocki. Później do-
łączyli następni członkowie (urodzeni 
w latach 1930-1945): Czesław Kęsy, 
Bronisław Nowak, Andrzej Bober, Jerzy 
Moroz, Czesław Kamiński, Zdzisław 
Starosta i Antoni Urbański. Koło liczy-
ło 30 uczestników.

Jezioro Wielkie, Mormin należa-
ło do PGR-u Lutom. Do wędkowa-
nia dostępne były Torfowiska o po-
wierzchni 6h.

Na zawody wędkarskie członkowie 
Koła jeździli przez lasy traktorem z ma-
lowniczo udekorowaną przyczepą na po-
bliskie jeziora Zajączkowo i Psarskie. 

Później był „Lublin”, a wyjazdy odbywa-
ły się do Chrzypska, Białokosza.

W 1973 prezesem Koła został Tade-
usz Konieczny.

Po odbyciu zasadniczej funkcji woj-
skowej, jako 22-latek, został najmłod-
szym prezesem Koła w historii Pol-
skiego Związku Wędkarskiego. Do 
koła należało wtedy 40 członków.

W latach 1980-1990 członkowie 
Koła wyjeżdżają na imprezy autobu-
sem do miejscowości Biała.

Koło liczy wtedy 150 członków. 
Na terenie gminy korzystają z 3 je-
zior: Wielkie, które od 15 lata należy 
do Polskiego Związku Wędkarskie-
go, Doły Klemensowo i Mormin. Na 
tych zbiornikach odbywają się imprezy 
wędkarskie. Członkowie Koła korzy-
stają również z jezior Bytyń, Buszewo, 
Orliczko, a także z Warty w okoli-
cy Obrzycka.

Organizują wiele imprez między 
innymi; Zawody o Puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Ostroróg, Za-
wody o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Ostrorogu, Za-
wody o Puchar Prezesa Koła i Za-
wody Rodzinne dla dzieci z Zespo-
łu Szkół w Ostrorogu, Zawody dla 
Seniorów, Zawody Spinningowe, 
Zawody na otwarcie i zamknięcie 
sezonu, zawody w czasie „Dni Ostro-
roga”, młodzieżowe zawody dla rejo-

nu Ostroróg, oraz zawody dla Preze-
sów Rejonu.

Nad wodami znajdują się piękne 
i stylowe wiaty, które służą do organi-
zacji imprez wędkarskich, a społeczeń-
stwu Ostroroga do wypoczynku. Wia-
ty znajdują się nad Jeziorem Wielkim 
i Doły Klemensowo.

W dniu 7 stycznia 2014 rezygnacje 
z funkcji Prezesa Koła złożył kol. Ta-
deusz Konieczny, który pełnił tę funk-
cję przez 41-lat. W dniu 16 lutym 
2014 na Nadzwyczajnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym wybra-
no nowego Prezesa Koła kol. Mariu-
sza Kiełbika.

Koło PZW-Ostroróg w chwili obec-
nej liczy 224 członków. Koło posiada 
Klub Wędkarski przy Urzędzie Miasta 
i Gminy Ostroróg.

Współpraca z Burmistrzem i wła-
dzami gminy układa się znakomicie.

W tym roku Koło świętuje 65-le-
cie swojej działalności. Jubileusz będzie 
obchodzony 14 sierpnia. W niedzie-
lę rano odbędą się zawody wędkarskie 
nad Jeziorem Wielkim w Ostrorogu. 
O godzinie 1600   w świetlicy wiejskiej 
na Zapuście odbędzie się uroczyste 
spotkanie dla zaproszonych gości oraz 
członków Koła PZW Ostroróg.

Koło PZW Ostroróg
Fot. Koło PZW Ostroróg

Koło PZW nr 35 Ostroróg
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OSP Wielonek ma już niemal 
osiemdziesiąt lat. Jednostka liczy po-
nad 30 członków i czynnie uczest-
niczy w uroczystościach i zawodach. 
Niedawno podczas walnego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego zarzą-
dowi jednogłośnie udzielono abso-
lutorium, a jego skład pozostał nie-
zmieniony.

Jednostka z Wielonka za dwa lata 
będzie obchodziła 80-lecie istnienia. 
Obecnie liczy ogółem 34 członków 
(w tym 3 wspierających). W 2018 
roku planowane są uroczyste obchody 
rocznicowe. OSP Wielonek dysponuje 
samochodem lekkim. Posiada również 
zabytkowy konny wóz strażacki, który 
można zobaczyć w remizie.

16 stycznia odbyło się walne zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze OSP 
Wielonek. Poza członkami miejsco-
wej jednostki uczestniczył w nim 
burmistrz Miasta i Gminy Ostro-
róg. Były także delegacje z sąsiednich 
jednostek oraz członkowie zarządu 
gminnego OSP.

Przedstawiono sprawozdanie za 
rok 2015. Zarząd jednogłośnie uzy-
skał absolutorium. Swoje sprawoz-
dania przedstawili prezes, komisja 
rewizyjna oraz skarbnik. Burmistrz 
podziękował za to, że jednostka 
czynnie uczestniczy w wydarzeniach 
na terenie gminy (OSP Wielonek 
bierze czynny udział we wszystkich 
uroczystościach i zawodach).

W wyborach wzięło udział 25 
członków. Zarząd został wybrany 
jednogłośnie bez zmian w dotych-
czasowym składzie. Prezesem jest 
Tadeusz Kaźmierczak, naczelnikiem 
Dominik Grobelny, skarbnikiem To-
masz Szwak, a gospodarzem jednost-
ki Łukasz Kaźmierczak. W skład ko-
misji rewizyjnej wchodzą: Krzysztof 
Tomczak (przewodniczący) oraz 
Marek Genderka i Jacek Czapracki 
(członkowie).

Gospodarz jednostki zapew-
nia, że współpraca zarządu zarówno 
z członkami jak i Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Ostroróg układa się bar-
dzo dobrze.

Fot. OSP Wielonek

3 lutego odbyło się walne zebra-
nie sprawozdawczo – wyborcze OSP 
Szczepankowo. Ustępujący zarząd zło-
żył sprawozdanie z działalności w 2015 
roku. Swoje sprawozdanie przedstawił 
też skarbnik. Komisja rewizyjna nie 
stwierdziła żadnych uchybień.

Wybrano skład nowego zarzą-
du. W porównaniu z tym z kaden-

cji 2011-2016 pozostało tylko dwóch 
dawnych członków – Piotr Jakubas 
(prezes) oraz Jacek Traczyk (naczel-
nik). Nowe osoby, które weszły do 
zarządu to: zastępca naczelnika Fran-
ciszek Łokaj, skarbnik Bartosz Krze-
miński oraz gospodarz Damian Lis. 
Ze względu na stan zdrowia po wie-
loletniej służbie zrezygnował Franci-

szek Małyszka – skarbnik. OSP chce 
zawnioskować o przyznanie mu ty-
tułu „Zasłużony dla Miasta i Gmi-
ny Ostroróg”.

Jednostka w 2015 roku została do-
posażona w wóz bojowy średni. OSP 
Szczepankowo planuje prace remon-
towe wewnątrz i na zewnątrz remizy.

Fot. Elżbieta Drewniak

Zmiany w zarządzie OSP Szczepankowo

OSP Wielonek w przededniu jubileuszu
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Gorąca atmosfera podczas 
ZIMOWEJ SPARTAKIADY

Sporo emocji u uczestników wywołała Gminna Spartakiada Zimowa Jednostek 
Pomocniczych Miasta i Gminy Ostroróg w ramach Współzawodnictwa Sportowo-
Turystycznego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg w 2016 roku.  
W ogólnej klasyfikacji zwyciężył samorząd nr 1 w Ostrorogu.

Impreza odbyła się 7 lutego w hali 
sportowo – widowiskowej w Ostro-
rogu. W jej organizację zaangażował 
się Urząd Miasta i Gminy w Ostro-
rogu, UKS „Nałęcz” Ostroróg oraz 
Biblioteka Publiczna MiG Ostroróg.

Najbardziej widowiskową konku-
rencją było przeciąganie liny. Wzbu-
dziło najwięcej emocji i cieszyło się 
największym zainteresowaniem za-
wodników i publiczności. Każda jed-
nostka pomocnicza miała prawo wy-
stawić 1 drużynę złożoną z 3 osób i 2 
rezerwowych. 

Wielobój rodzinny wymagał 
udziału trójki krewnych (matka, oj-
ciec i dziecko rocznik 2001 i młod-
sze), którzy startowali w rzucie lotką 
do tarczy, biegu sztafetowym waha-
dłowym 3 x 30 m i strzelaniu piłką 

halową na bramkę od unihokeja.
W ramach wieloboju rekreacyjnego 

drużyna (kobieta i mężczyzna) bra-
li udział w strzelaniu z wiatrówki (3 
strzały próbne + 5 ocenianych), rzu-
cie lotką do tarczy (3 rzuty próbne + 
5 ocenianych), rzuty do kosza z li-
nii rzutów karnych (3 rzuty próbne + 
5 ocenianych).

Kolejną konkurencją były rzuty 
karne do bramki na punkty, w któ-
rych wystartowały reprezentacje jed-
nostek pomocniczych złożone z 2 za-
wodników (kobieta i mężczyzna bez 
względu na wiek). Bramka do pił-
ki ręcznej podzielona została na pola 
punktowe o zróżnicowanej wartości.

W podnoszeniu ciężarka 17,5 kg 
startowało po 2 zawodników – po 
jednym w każdej kategorii wagowej 

(do 80 kg oraz powyżej). Ciężarek 
należało podnosić jedną ręką do peł-
nego wyprostowania. 

Kolejną konkurencją był rzut lot-
ką do tarczy. Rzucano z odległości 
2,5 m.

Celami spartakiady były populary-
zacja kultury fizycznej wśród miesz-
kańców gminy Ostroróg oraz aktywi-
zacja środowiska do systematycznego 
działania w zakresie kultury fizycznej 
i rekreacji. Za zajęcie trzech pierw-
szych miejsc we wszystkich konku-
rencjach i dyscyplinach zawodni-
cy otrzymywali medale. Dodatkowo 
za zajęcie I, II i III miejsca zwycię-
skie jednostki pomocnicze otrzymały 
Puchary Burmistrza Miasta i Gminy 
Ostroróg i dyplomy. 

WYNIKI GMINNEJ 
ZIMOWEJ SPARTAKIADY 
O PUCHAR BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY OSTRORÓG

WIELOBÓJ RODZINNY – BOBULCZYN
1.(Matka) – AGNIESZKA RADZI 
2.(Ojciec) – SŁAWOMIR RADZI
3.(Dziecko) – TOMASZ RADZI
WIELOBÓJ REKREACYJNY – SAMORZĄD Nr 1
1.(Kobieta)- MAGDALENA DĄBROWSKA 
2.(Mężczyzna)- BOGDAN JADRZYK
RZUTY KARNE DO BRAMKI NA PUNKTY- DOBROJEWO
1.(Kobieta)- MAŁGORZATA BYSTROŃ 
2.(Mężczyzna)- ŁUKASZ RODA
PODNOSZENIE CIĘŻARKA 17,5 KG – WIELONEK
1.(Mężczyzna)- ADAM GIDASZEWSKI
2.(Mężczyzna)- DAWID SZYMAŃSKI
RZUT LOTKĄ DO TARCZY - SAMORZĄD Nr 1
1.(Kobieta)- RENATA MLECZAK
2.(Mężczyzna)- LESZEK STAROSTA
PRZECIAGANIE LINY- SAMORZĄD Nr 1
1.PRZYBYSZ MACIEJ
2.MAJCHRZAK FILIP
3.JURASZEK MARCIN
4.(REZERWOWY) - POSPIESZNY ROBERT
5.(REZERWOWY)- DZIUBEK GRZEGORZ

KLASYFIKACJA OGÓLNA;
I MIEJSCE  –  SAMORZĄD NR 1
II MIEJSCE  –  BOBULCZYN
III MIEJSCE  –  WIELONEK
IV MIEJSCE  –  SAMORZĄD NR 2
V MIEJSCE  –  DOBROJEWO
VI MIEJSCE –  KLUCZEWO HUBY
VII MIEJSCE –  PIASKOWO - KAROLEWO

21 lutego w szamotulskiej hali „Nałęcz” odbyła się Powia-
towa Spartakiada Zimowa Gmin Powiatu Szamotulskie-
go. Otworzył ją Starosta Szamotulski – Józef Kwaśniewicz. 
Reprezentacje gmin rywalizowały w różnorodnych konku-
rencjach. Zwycięzcom dyplomy, medale i puchary wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg, Sławomir Szałata. Zwy-
cięzcy zakwalifikowali się do Wojewódzkiej Spartakiady Zi-
mowej w Chodzieży.

Poniżej wyniki klasyfikacji ogólnej spartakiady powiatowej:
Miejsce I  –  Gmina Duszniki ( 64 punkty )
Miejsce II  –  Gmina Pniewy ( 60 punktów )
Miejsce III  –  Gmina Ostroróg ( 51 punktów )
Miejsce IV  –  Gmina Wronki ( 50 punktów )
Miejsce V  –  Gmina Szamotuły ( 46 punktów )
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Helena Cybulska (na zdjęciu)  
31 stycznia bieżącego roku obchodzi-
ła 91 urodziny. Z tej okazji otrzyma-
ła kwiaty i życzenia od pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu. 
Pani Helena  mieszka w Bininie, gdzie 
urodziła się 31 stycznia 1925 roku. Ma 
trzy córki, jednego syna, siedmiu wnu-
ków i jednego prawnuka. Obecnie 
mieszka z synem i wnuczką. Ma bar-
dzo dobrą pamięć. Jest w bardzo dobrej 
formie i tryska humorem.

Z głębokim żalem przyjęliśmy in-
formację o śmierci ś.p. Anny Kuczy. 
Burmistrz zdążył odwiedzić ją za 
życia i złożyć okolicznościowe ży-

czenia oraz wręczyć kwiaty z okazji 
obchodzonego niedawno jubileuszu 
103 urodzin. Anna Kucza urodziła 
się 4 lutego 1913 roku. Mieszka-

ła w Bininie. Ś.p. Anna Kucza uro-
dziła trzy córki i jednego syna. Do-
czekała się trzech wnuczek, dwóch 
prawnuczek i jednego prawnuka.

Jubileusz Heleny Cybulskiej

Odeszła Anna Kucza

Franciszek Lutomski ma już 90 lat
Urodzony 6 marca 1926 roku 

w miejscowości Dalekie w Powie-
cie Poznańskim Franciszek Lutom-
ski obchodził niedawno jubileusz 90-
tych urodzin. Z tej okazji Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostroróg Sławomir 
Szałata oraz sołtys Bielejewa Marian 
Bartkowiak odwiedzili go w domu 
i złożyli okolicznościowe życzenia.  
Franciszek Lutomski mieszka w Bie-
lejewie od 1929 roku. Dochował się 
córki i syna, dwóch wnuczek, jednego 
wnuka oraz trzech prawnuków. Wraz 
z żoną prowadził gospodarstwo rolne 
w Bielejewie.

Zastępca Burmistrza
przyjmuje interesantów

w środy w godz. 9:00-11:00
po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym 
pod nr 61 29 31 710

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
przyjmuje interesantów

we wtorki w godz. 13:00-16:00
oraz w czwartki w godz. 8:00-10:00

po wcześniejszym uzgodnieniu tele-
fonicznym pod nr 61 29 31 710


