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SZANOWNI MIESZKAŃCY
W tym numerze „Wieści” możemy 

podzielić się z Państwem ważnymi 
informacjami dotyczącymi inwestycji 
realizowanych w naszej gminie. Jako 
burmistrz staram się, by środki z na-
szego budżetu wydawać w sposób jak 
najbardziej racjonalny. Chcemy, by 
jak najwięcej zadań realizowanych 
w poszczególnych latach uzyskiwało 
zewnętrzne dofinansowanie. Mamy 
dobre wiadomości. Udało nam się 
pozyskać pieniądze na remont w bu-
dynku Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Ostroróg. To dla nas bardzo 
ważne, ponieważ ta instytucja kultu-
ry pełni ważną rolę w naszym życiu 
publicznym. Kolejną dobrą wiado-
mością jest informacja o dofinanso-
waniu do budowy drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych. Środki udało się 
pozyskać z samorządu województwa.

Liczymy, że uda nam się uzy-
skać wsparcie zewnętrzne na inne, 

duże zadanie drogowe – moderniza-
cję drogi Szczepankowo – Kluczewo. 
Program, z którego chcemy skorzy-
stać już na etapie postawionych samo-
rządom niezbędnych wymogów wy-
kluczył wiele z nich. To czy dostaniemy 
pieniądze, stoi pod dużym znakiem za-
pytania, ale uważam, że musimy pró-
bować. Nawierzchnia drogi jest bardzo 
zniszczona, a pas drogowy – jak wynika 
z naszych oględzin-  podorany.

Chciałbym również zwrócić Pań-
stwa uwagę na to, jak stosunko-
wo niewielkimi nakładami staramy 
się poprawić wizerunek naszej gmi-
ny. Nowe wiaty przystankowe, tabli-
ce ogłoszeniowe i ławki, wpływają na 
estetykę naszego otoczenia. Aby po-
prawić komfort jazdy w Ostrorogu 
proponujemy zmianę organizacji ru-
chu na Rynku. Z naszą propozycją 
mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Wiele miejsca poświęciliśmy rów-
nież na przybliżenie Państwu infor-

macji o jednym z naszych sołectw – 
Dobrojewie. Cykl artykułów, którego 
jestem pomysłodawcą, ma za zada-
nie przybliżyć Państwu najważniej-
sze dane dotyczące takich miejsc oraz 
przedstawić ludzi, którzy reprezentu-
ją interesy mieszkańców w życiu pu-
blicznym. Życzę miłej lektury.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostroróg

dr Sławomir Szałata
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Gmina Ostroróg rozważa wpro-
wadzenie zmiany organizacji ru-
chu w rejonie Rynku w Ostrorogu. 
W związku z tym prosimy miesz-
kańców o ewentualne uwagi, któ-
re można wnosić do dnia 15 czerw-
ca br. w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Ostrorogu.

Planuje się, że jednokierunko-
wymi będą ulice: Zamkowa, Wą-
ska, Krótka, Podgórna. Ruch samo-
chodowy na Rynku będzie okrężny 
i odbywać się będzie w jednym kie-
runku.

Odcinek ulicy Kapłańskiej od uli-
cy Szamotulskiej do skrzyżowania 
z ulicą ks. Jana Kaji będzie jedno-
kierunkowy.

Obok przedstawiamy mapkę, na 
której zaznaczono proponowane 
zmiany organizacji ruchu w cen-
trum Ostroroga.

Szanowni 
Mieszkańcy
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Ostroróg zmieni się nie do poznania. 
Za sprawą blisko ćwierć miliona zło-
tych przejdzie gruntowy remont 
i zostanie zmodernizowana oraz wy-
posażona. Po zakończeniu inwestycji 
instytucja prawdopodobnie rozszerzy 
zakres swojej działalności.

Blisko 190 tysięcy złotych dofinanso-
wania otrzymała Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Ostroróg w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa Priorytet 2 Infrastruktura 
Bibliotek 2016-2020. Całkowita war-
tość inwestycji to niespełna 250 tysięcy 
złotych, z tego 65 000 zł stanowić bę-
dzie wkład własny gminy.

Planowane zadanie będzie po-
legało na gruntownym remoncie, 
modernizacji i wyposażeniu Bibliote-
ki Publicznej MiG Ostroróg. Środki 
pozyskane z dotacji umożliwią zmianę 
funkcjonalności i podniesienie stan-

dardu biblioteki. Placówka  będzie 
spełniała kryteria Certyfikatu Biblio-
teka+. W budynku wyremontowanych 
zostanie 7 pomieszczeń bibliotecznych, 
3 toalety, kuchnia, korytarze, schody. 
W zakres prac wchodzi m.in. malo-
wanie ścian, położenie płytek PCV na 
podłogach i ścianach, położenie no-
wych kabli do sieci Internet, wymiana 
oświetlenia, wymiana lub odrestauro-
wanie drzwi wewnętrznych.

Kolejny etap polegać będzie na za-
kupie nowoczesnego i funkcjonalnego 
wyposażenia: regałów na książki, meble, 
tablicy interaktywnej, projektora, kom-

puterów, armatury sanitarnej itp. Pozwoli 
to na rozszerzenie oferty kulturalno-edu-
kacyjnej dla mieszkańców naszej gminy.

Poza działalnością informacyjną, 
udostępnianiem zbiorów czy promo-
cją czytelnictwa planuje się uruchomić 
także szeroko zakrojoną działalność 
edukacyjną, spotkania autorskie, warsz-
taty plastyczne, teatralne, ekologiczne, 
czy działania szkoleniowo-warsztato-
we dla osób starszych.

Zadania pozwoli stworzyć w Ostro-
rogu nowoczesny obiekt bez barier, 
dostosowany do nowych potrzeb i stan-
dardów.

Biblioteka na miarę XXI wieku
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Sołectwo Dobrojewo
Wieś Dobrojewo to jedno z 13 sołectw gminy Ostroróg. 
W skład sołectwa wchodzi tylko jedna miejscowość 
– Dobrojewo. Wieś Dobrojewo położona jest ok. 3 km 
na północny zachód od Ostroroga, przy nieczynnej 
linii kolejowej Szamotuły – Międzychód i  drodze 
wojewódzkiej nr 184 do Szamotuł i Wronek oraz 
drodze powiatowej do Oporowa.
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Do 18 roku życia 64 56 120
19 - 60 lat 161 167 328
Powyżej 60 lat 61 44 105
Ogółem 286 267 553

Powierzchnia terenu sołectwa wy-
nosi 18,9 km2, w tym 10 km2 sta-
nowią lasy. Wieś jest zurbanizowa-
na. Zabudowa wsi jest zwarta. Część 
posesji znajduje się w ciągu ulic mia-
sta Ostroróg.

Liczba mieszkańców miejscowo-
ści Dobrojewo wg stanu na dzień 
31.12.2015 roku wynosiła 553 oso-
by. Struktura wiekowa ludności została 
przedstawiona w poniższej tabeli.

Miejscowość na przestrzeni dziejów 
miała różne nazwy:
• Pfaffensee – dawna nazwa nie-

miecka;
• Po raz pierwszy wzmiankowana 

w 1391 r. jako własność szlachecka 
– Dobrojewo, pod tą datą wystę-
puje również Waniek/Wankom/ - 
kmieć z Dobrojewa;

• Dobrojewo – współczesna nazwa
Kalendarium:

• Jako właściciel Dobrojewa w latach 
1396 – 1401 wymieniony jest Adlart 
z Dobrujewa Dobrujewski;

• W 1434 r. wieś należała do Stani-
sława Ostroroga, a w 1718 roku do 
Macieja Malechowskiego;

• Od 1744 roku do 1939 roku była 
to własność Kwileckich, siedziba 
wójtostwa od 1833 roku do po-
czątku XX wieku,

• W 1926 roku przebywał tu znany 
malarz – batalista Wojciech Kos-
sak;

• Z Dobrojewa pochodzi: Stefan 
Kwilecki /1839 – 1900/ - dzia-
łacz polityczny i społeczn7y oraz 
Franciszek Maria Władysław 
Kwilecki /1875-1937/ - ziemia-
nin i rzeźbiarz.

Obszar, na którym bezpośrednio leży 
miejscowość charakteryzuje się nie-
zróżnicowanym nizinnym krajobra-
zem. Ze względu na ukształtowanie 
terenu obszar ten jest intensywnie wy-
korzystywany rolniczo. Czyste i natu-
ralne środowisko, brak przemysłu jest 
atutem, który w przyszłości można wy-
korzystać na potrzeby rozwoju agrotu-
rystyki, aktywnej turystyki a także pro-
dukcji ekologicznej.

W pobliżu wsi Dobrojewo znajdu-
je się ciekawy kompleks leśny, który 
w zasadzie pełni rolę parku z dominu-
jącą funkcją rekreacyjną pod warun-
kiem właściwego zagospodarowania 
w tym kierunku. Odwiedzając tę miej-
scowość warto zwrócić uwagę na dwie 
aleje jesionów.

Pierwsza – na południe od wsi, przy 
drodze wiejskiej do Wielonka, od mo-
stu nad torem kolejowym do poprzecz-
nej drogi Binino – Ostroróg. Znajduje 
się tam kilkadziesiąt drzew o obwo-
dach 150 - 230 cm. Wśród nich po za-

chodniej stronie drogi 6 drzew o obwo-
dach 270 cm - 326 cm oraz wysokości 
ok. 15 m.

Druga – przy drodze wiejskiej do 
Ordzina i Kluczewa, na odcinku ok. 
800 m od końca alei czereśniowej do 
mostku na Ostrożance znajduje się ok. 
35 drzew o obwodach 180 – 250 cm.

We wsi znajduje się staw, który po 
odpowiednim zagospodarowaniu 
mógłby służyć jako miejsce spotkań 
i wypoczynku.

Największą atrakcją sołectwa zarów-
no dla mieszkańców gminy, jak rów-
nież turystów jest bez wątpienia Je-
zioro Mormin. Panują tam doskonałe 
warunki do wypoczynku nad wodą. 
Gmina sprzedaje działki nad Mor-
minem, gdzie powstały już budynki, 
a część z nich jest własnością osób spo-
za naszej gminy i należy do osób z Po-
znania i okolic. W tym rejonie gmina 
planuje budowę oświetlenia. Projekt 
powstał w ubiegłym roku.

Agencja Nieruchomości Rolnych 
jest jednym z właścicieli nieruchomo-
ści w sołectwie. Gmina stara się o po-
zyskanie ich, aby mogła teren doin-
westować. Planuje utwardzenie dróg 
przy blokach. Działania w tej sprawie 
trwają. Gmina chce też zainwestować 
w świetlicę, żeby mogły się tam odby-
wać imprezy i spotkania. Podobne pla-
ny dotyczą boiska.

DZIEDZICTWO KULTUROWE:
Zespół pałacowy. W 1784 roku 

w południowej części wsi został wybu-
dowany pałac Adama Kwileckiego. Pa-
łac został przebudowany w XIX wie-
ku. Zgromadzono tu liczne pamiątki 
rodowe i narodowe oraz duży księgo-
zbiór. Rozebrany w latach 1941-1942. 
Od drogi nr 184 w kierunku zachod-
nim prowadzi podwójna aleja lipowo-
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grabowa z drzewami o obwodach do 
180 cm , długości około 500 m. W po-
łowie alei, po stronie północnej znajdu-
je się platan o obwodzie 234 cm.

Park. Powierzchnia ok. 8,1 ha. Roz-
ciąga się na zachód i południe od dzie-
dzińca dworskiego. Krajobrazowy ze 
szczątkowym układem ścieżek. W czę-
ści zachodniej znajduje się staw. Ga-

tunki dominujące to lipy, graby, aka-
cje, kasztanowce i sosny. Zachowała się 
aleja lipowa.

Dom nr 12 w centrum wsi został 
zbudowany około połowy XIX wie-
ku. To dawna szkoła. Obiekt powstał 
z cegły, jest pięcioosiowy. Jego dach jest 
dwuspadowy, kryty dachówką. 

Dom nr 8 we wschodniej czę-
ści obok przystanku autobusowego. 
To tzw. „młynek” nazywany tak ze 
względu na to, że dawniej stał obok 
młyn. Zbudowany w I połowie XIX 
wieku. Murowany, otynkowany, na 
planie ośmioboku. Dach jest namio-
towy, ośmiopołaciowy. Od strony po-
łudniowej prostokątna dobudów-
ka z dwuspadowym dachem. Dachy 
kryte dachówką.

Oficyna północna została zbudo-
wana w 1784 roku. Murowana, otyn-
kowana, dwukondygnacyjna, siedmio-
osiowa. Dach czterospadowy kryty 
dachówką. Na osi fasady ganek z dwo-
ma jońskimi kolumnami wspierają-
cymi znajdujący się na piętrze balkon 
z ozdobną kratą. Po bokach kamien-
ne wazony.

Oficyna południowa. Zbudowana 
w 1784 roku. Murowana, otynkowana, 
parterowa, siedmioosiowa. Dach czte-
rospadowy kryty dachówką. Na osi fa-
sady usytuowany został ganek.

Brama wjazdowa. Zbudowana 
w XVIII wieku. Klasycystyczna, mu-

rowana, otynkowana. Cztery kwa-
dratowe słupy bo profilowanych na-
rożach, gzymsowane z namiotowymi 
daszkami krytymi dachówką. Na słu-
pach wewnętrznych ujmujących wjazd 
umieszczone zostały dwie rzeźby wo-
jowników w pozycji frontalnej, wy-
konane z piaskowca, a na słupach ze-
wnętrznych wazony. Studnia położona 
w półniocno-wschodniej części dzie-
dzińca. Zbudowana z kamienia polne-
go z pilastrami i czterema wazonami. 
Wysokość ok. 1,5 m.

Spichlerz. Zbudowany w I połowie 
XIX wieku. Późnoklasycystyczny, mu-
rowany, otynkowany, trzykondygnacyj-
ny z przejazdem na osi środkowej. 

Figura Św. Wawrzyńca. Znajdu-

je się na placu w centrum wsi. Rzeź-
bę wykonano z kamienia w XVIII wie-
ku, ustawiono na murowanej kolumnie, 
wysokość ok. 4,5 m z 1945 roku.

Rzeźba Chrystusa umieszczona na 
drewnianym krzyżu, na skrzyżowa-
niu dróg Ostroróg – Ordzin. Pochodzi 
z XVII wieku, odnowiona w 1988 roku.

Rzeźba Św. Walentego usytuowa-
na na rozstaju dróg do Wronek i drogi 
wiejskiej do Binina. Wykonana z drew-
na w XVIII wieku. Barokowa figu-
ra umieszczona jest w murowanej, ok. 
5-metrowej kapliczce z 1945 roku, od-
nowiona w 1998 roku.

Obecnie stan nawierzchni biegną-
cej przez Dobrojewo drogi wojewódz-
kiej nr 184 jest zadowalający. Ze wzglę-
du na wzmożony ruch samochodów, 
który nastąpił w ostatnich latach nie-
zbędnym wydaje się być wybudowa-
nie ścieżki pieszo-rowerowej. To jed-
nak zadanie leżące w gestii samorządu 
województwa. Mieszkańcy chcieliby, 
aby utwardzone zostały drogi grunto-
we oraz drogi dojazdowe do pól.

Cała miejscowość zaopatrywana jest 
w wodę. Jakość wody i stan sieci wo-
dociągowej jest dobry. Cała miejsco-
wość jest skanalizowana. Wieś posiada 
oczyszczalnię ścieków.

ciąg dalszy na str. 6
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W Dobrojewie nie ma przedszko-
la ani szkoły. Dzieci uczęszczają do 
pobliskiego Zespołu Szkół w Ostro-
rogu, gdzie dowozi je autobus szkol-
ny. Fundacja „Familijny Poznań” w la-
tach 2009-2010 prowadziła w świetlicy 
wiejskiej punkt przedszkolny (jako 
inne formy wychowania przedszkol-
nego).

Świetlica wiejska znajduje się w bu-
dynku po byłej szkole podstawowej. 
Obecnie budynek wymaga nakładów 
inwestycyjnych.  Świetlica pełni funk-
cję ośrodka działalności kulturalnej, 
społecznej i edukacyjnej. Cyklicznie 
odbywają się tam spotkania, szkolenia, 
warsztaty.

Na terenie wsi działa klub sporto-
wy – Kamile Dobrojewo. Dzięki za-
angażowaniu członków zespołu, wła-
snymi siłami i środkami wybudowano 
pełnowymiarowe boisko piłkarskie. 
Zagospodarowano także budynek, 
w którym mieszczą się szatnie sporto-
we. W Dobrojewie prężnie działają ko-
biety w ramach Koła Gospodyń Wiej-
skich. Przewodzi im Krystyna Proch. 
Koło wzięło udział w I Pokazie Sto-
łów Wielkanocnych w Szczepankowie 
i przygotowało piękny stół.

Mieszkańców miejscowości charak-
teryzuje duże zaangażowanie w działa-
nia dotyczące rozwoju wsi oraz troska 
o podniesienie atrakcyjności miejsco-
wości. Wytyczyli cele rozwoju wsi oraz 
posiadają wizję ich realizacji. Potra-
fią mobilizować się w działaniu. Do-
rośli chcą podtrzymywać  i pielęgno-
wać bogate tradycje i lokalną kulturę. 
Młodzież również nie brakuje pomy-
słów na ożywienie otoczenia i atrakcyj-
ne spędzanie wolnego czasu.

We wsi znajdują się gospodarstwa 
wielkoobszarowe użytkowane przez 
dzierżawców oraz działa sklep spożyw-
czo-przemysłowy. Rozwija się także 
pozarolnicza działalność gospodarcza. 
Na koniec 2014 roku w Dobrojewie 
było 17 podmiotów zarejestrowanych 
w Centralnej Ewidencji Działalno-
ści Gospodarczej.

W minionym roku w ramach fundu-
szu sołeckiego wydano 21 000 zł, a w 
tym roku kwota jest wyższa i wyno-
si ponad 22 000 zł. W ubiegłym roku 

na organizację imprez wydatkowa-
no blisko 2000 zł. Utrzymanie dróg 
i poprawa wizerunku wsi pochłonę-
ły łącznie około 8 400 zł. Na doposa-
żenie świetlicy wydano prawie 8000 
zł, natomiast na utrzymanie placu za-
baw około 2500 zł. 

W tym roku do realizacji przewidzia-
no zakup kosy spalinowej wraz z mate-
riałami, wydatki na utrzymanie zieleni 
(w tym na boisku sportowym), moder-
nizację i wyposażenie świetlicy, wydatki 
na organizację imprez sportowych, za-
kup tablic ogłoszeniowych, zakup ma-
teriałów na chodnik gminny).

Współpraca burmistrza z radny-
mi z Dobrojewa oraz sołtysem ukła-
da się dobrze. Od 5 lat sołtysem Do-
brojewa jest Tomasz Mieloch. Wylicza, 

że w tym okresie udało się doprowa-
dzić prąd do boiska sportowego, wy-
remontować dach szatni i przeprowa-
dzić remont wewnątrz tego obiektu. 
Hodowcom gołębi pocztowych za-
pewniono nowy budynek garażowy. 
W miejscowości zainstalowano pro-
gi zwalniające z barierkami. Zakupio-
no stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej. 
Obecnie trwa tam remont. W Dobro-
jewie zawiązała się ochotnicza straż 
pożarna. Inicjatorami był burmistrz 
oraz cztery osoby - m.in. sołtys Tomasz 
Mieloch, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Ostrorogu, Rafał Szorcz oraz 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Ostrorogu, Adam Kubasik. – Zakła-
daliśmy ją w zeszłym roku. W roku bie-
żącym (w styczniu) została wpisana do 
KRS – mówi Tomasz Mieloch. Obec-
nie jednostka liczy ponad 20 członków. 
– Jak widać, staramy się brać czyn-

ny udział w codziennym życiu wioski 
– tłumaczy sołtys i wylicza prace po-
rządkowe, pomoc przy rąbaniu drew-
na i inne. Zdaniem Tomasza Mielocha 
OSP w Dobrojewie jest potrzebna, po-
nieważ to największa wioska w gmi-
nie. Dzięki niej młodzież będzie miała 
dobre wzorce. – Myślę, że straż pożar-
na to instytucja, która powinna świecić 
przykładem – uważa Tomasz Mieloch. 
Obecnie siedzibą jednostki jest miej-
scowa świetlica, gdzie znajdują się szaf-
ki i mundury.

Sołtys wraz z burmistrzem dostrze-
gają różne potrzeby, jakie ma sołec-
two. – Chcielibyśmy rozbudować plac 
taneczny na boisku oraz wykonać za-
daszenie, żeby można było robić im-
prezy niekoniecznie przy ładnej pogo-
dzie. Oprócz tego chcielibyśmy przejąć 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
stawek – mówi T. Mieloch, którego 
zdaniem mogłoby powstać tam łowi-
sko jako dobre miejsce spotkań. War-
to również przeprowadzić remont ła-
wek na boisku.

Jeśli chodzi o działalność samorzą-
du gminnego sołtysa najbardziej inte-
resują inwestycje realizowane z udzia-
łem środków zewnętrznych.

Radnymi z tej miejscowości są Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Ostro-
rogu Rafał Szorcz oraz wiceprzewod-
niczący rady Adam Kubasik. Adamowi 

Kubasikowi (który w tej kadencji de-
biutuje w samorządzie) zależy na dba-
łości o wizerunek wsi. Obaj radni zgod-
nie uważają, że gmina powinna przejąć 
teren pod drogę dojazdową do miej-
scowych bloków. Działka, którą rad-
ni chcieliby pozyskać należy obecnie 
do Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Radny Rafał Szorcz określił negocjacje 
w tej sprawie jako „trudne”.

 W Dobrojewie działa niewiele or-
ganizacji. Jest koło gospodyń wiejskich, 
funkcjonujący z przerwami klub Kami-
le Dobrojewo, który będzie się reakty-

ciąg dalszy zw str. 5
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3 marca 2003 r. w wyniku przekształ-
cenia Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Wodociągów i Kanalizacji w Ostroro-
gu powstała spółka prawa handlowego – 
Zakład Gospodarki Komunalnej Wodo-
ciągów i Kanalizacji Spółka z o.o., dalej 
ZGKWiK. W 2005 r. podpisano umowę 
o współpracy pomiędzy Miastem i Gmi-
ną Ostroróg a spółką AQUANET Sp. 
z o.o. (obecnie AQUANET S.A.) z sie-
dzibą w Poznaniu.

Przedmiotem umowy było określenie 
formuły i zasad włączenia AQUANET 
w strukturę właścicielską ZGKWiK, 
przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyj-
nych tej spółki oraz utrzymania profilu 
jej działalności w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków na te-
renie gminy Ostroróg. Umowę z ramie-
nia Gminy podpisał ówczesny burmistrz 
– Janusz Ławniczak. Porozumienie to 
zakładało m.in., że AQUANET wyko-
na na rzecz ZGKWiK zadania inwesty-
cyjne o wartości 2.521.500 złotych oraz 
nabędzie 357 udziałów ZGKWiK sta-
nowiących łącznie 3,10 % kapitału za-
kładowego. Gmina natomiast zgodzi-
ła się „dołożyć wszelkich starań celem 
zwolnienia spółki (AQUANET – przyp. 
red.) z należnych Gminie od spółki po-
datków od nieruchomości począwszy 
od roku 2005 oraz umarzania należnych 
Gminie od Spółki podatków od nieru-
chomości za okres 2003-2004”. Strony 
umowy postanowiły, że zmienią akt za-
łożycielski ZGKWiK w ten sposób, że 
we wszystkich sprawach dotyczących 
spółki wymagana będzie jednomyślność 
na Zgromadzeniu Wspólników. Umó-
wiono się, że Zgromadzenie Wspólni-
ków ZGKWiK zdolne będzie do podej-
mowania uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu 

uczestniczy AQUANET. Co więcej po-
stanowiono, że zysk Spółki wypracowa-
ny w pierwszych dziesięciu latach obro-
towych będzie w całości wyłączany od 
podziału pomiędzy wspólników i prze-
znaczany na kapitał rezerwowy lub za-
kładowy, zaś prawo do wskazania dwóch 
z trzech członków rady nadzorczej przy-
sługiwać będzie AQUANET.

Postanowienia umowy weszły w życie, 
a następnie AQUANET w roku 2006 
i 2008 wniósł do ZGKWiK wkłady nie-
pieniężne zwiększając wysokość swoich 
udziałów do 5.426 co stanowi 32,72 % 
udziału w kapitale zakładowym. Mia-
sto i Gmina Ostroróg posiada nato-
miast 11.158 udziałów, co stanowi 67,28 
% udziału w kapitale zakładowym spół-
ki. Obecna wysokość kapitału zakłado-
wego wynosi 8.292.000 złotych, a od 
2009 roku ZGKWiK występuje w ob-
rocie jako AQUANET OSTRORÓG 
SP. Z O.O.

Pomiędzy AQUANET OSTRO-
RÓG SP. Z O.O. a AQUANET S.A. 
zawarta jest umowa o współpracę, na 
mocy której AQUANET S.A. świad-
czy usługi doradcze w zakresie organi-
zacji i zarządzania oraz usługi dorad-
cze i techniczne w zakresie prowadzenia 
gospodarki wodociągowo-kanalizacyj-
nej. Celem tej umowy jest m.in. dążenie 
przez AQUANET S.A. by:

1.  zapewnić efektywne zarządzanie 
przedsiębiorstwem AQUANET 
OSTRORÓG SP. Z O.O.;

2. budować strategiczną prze-
wagę konkurencyjną tego 
podmiotu 

3.  doprowadzić do wzrostu wartości 
jego przedsiębiorstwa”.

W dniu 18 maja 2016 r. w Poznaniu 
w siedzibie AQUANET S.A. odbyło się 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
AQUANET OSTRORÓG SP. Z O.O. 
Wysłuchano sprawozdania Prezesa Za-
rządu tej ostatniej Spółki z jej działalno-
ści oraz sprawozdania finansowego za rok 
2015. Wysunięto ze strony Miasta i Gminy 
Ostroróg postulat, by przynajmniej część 
zysku, który wyniósł 45.477,42 złote zosta-
ło przeznaczone na wypłatę dywidendy dla 
wspólników, a reszta została przeznaczo-
na na kapitał zapasowy. Warto zaznaczyć, 
że od początku istnienia spółki, nigdy zysk 
nie był przeznaczany nawet w najmniejszej 
części dla wspólników. AQUANET na 
propozycję Gminy Ostroróg się nie zgo-
dził i domaga się by całość zysku została 
przeznaczona na pokrycie strat z lat ubie-
głych spółki.

Ze względu na wymóg jednomyślno-
ści wspólników we wszystkich sprawach 
spółki, obrady Zgromadzenia Wspól-
ników zostały przerwane na czas do 1 
czerwca 2016 r., kiedy to zapadną kon-
kretne decyzje, rzutujące na dalsze funk-
cjonowanie tego podmiotu. Bez wąt-
pienia umowa o współpracę z 2005 r., 
na mocy której funkcjonuje dziś AQU-
ANET OSTRORÓG SP. Z O.O. nie 
jest dla Gminy Ostroróg – większo-
ściowego udziałowca korzystna. Skraj-
nie bowiem uprzywilejowuje mniejszo-
ściowego udziałowca – AQUANET 
S.A., zapewniając mu przewagę osobo-
wą w Radzie Nadzorczej, prawo do po-
woływania i odwoływania Zarządu przez 
(przez Radę Nadzorczą) oraz uzależnia-
jąc zdolność do podejmowania uchwał 
przez Zgromadzenie Wspólników, jeże-
li uczestniczy w nim AQUANET S.A.

UMiG Ostroróg

Historia AQUANET OSTRORÓG w pigułce

wował oraz OSP Dobrojewo, którego 
zadaniem jest integracja społeczności 
lokalnej. Strażacy-ochotnicy czynnie 
angażują się w różne prace. – Moim 
celem jest integracja mieszkańców Do-
brojewa. W przyszłości zaangażuję się, 
kiedy reaktywują się Kamile Dobroje-
wo. Też postaram się im pomóc- zapo-
wiada Adam Kubasik, który chce, aby 
rada podejmowała mądre decyzje i nie 
narażała budżetu gminy. Jego zdaniem 
pieniądze powinny być wydawane roz-
sądnie i na zadania, które są potrzebne.

Jeśli chodzi o samorząd, to radne-
go Adama Kubasika szczególnie inte-

resują budżet i finanse. – Potrzeb gmi-
na ma wiele. Jako radny jestem otwarty 
na różnego rodzaju potrzeby gminy czy 
sołectw, ale muszą to być zadania nie-
zbędnie potrzebne. Powinniśmy reali-
zować cele, które są niezbędne i muszą 
być realizowane – uważa A. Kubasik.

Rafał Szorcz jest radnym już dru-
gą kadencję. Wcześniej był członkiem 
komisji ładu i porządku publiczne-
go. Obecnie przewodniczy obradom 
rady miejskiej i również jest człon-
kiem tej komisji. Szczególnie intere-
sują go zagadnienia związane właśnie 
z ładem i porządkiem na terenie gmi-

ny oraz inwestycje. Jego zdaniem po-
wstanie w Dobrojewie jednostki OSP 
pozwoli zaangażować miejscową mło-
dzież w życie społeczne wsi. – Chce-
my zaangażować młodzież, żeby mia-
ła co robić i się nie nudziła. Od około 
roku to wszystko zaczyna funkcjono-
wać. Organizujemy społeczne prace na 
rzecz wsi, różne  akcje – wyjaśnia Ra-
fał Szorcz.

Przewodniczący rady zapowiada, 
że w najbliższym czasie rozpocznie 
się budowa chodnika w Dobrojewie 
w kierunku Oporowa. Pojawi się tam 
również nowa wiata przystankowa.
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Niespełna pół miliona złotych kosztowała nowa 
karetka dla SP ZOZ, która będzie wykorzysty-
wana do pracy na terenie Powiatu Szamotulskie-
go. 27 kwietnia na podjeździe przy szamotulskim 
szpitalu odbyła się symboliczna uroczystość jej 
przekazania. Uczestniczyli w niej pracownicy i dy-
rekcja zakładu oraz zaproszeni goście – przedsta-
wiciele samorządów, które dofinansowały zakup 
pojazdu. Gmina Ostroróg wyasygnowała ze swo-
jego budżetu na ten cel środki w wysokości 3 zł od 
każdego mieszkańca, co daje kwotę kilkunastu ty-
sięcy złotych.

Parametry techniczne ambulansu:
• Volkswagen Crafter 2,0 TDI 164 KM
• Rok produkcji: 2016
• Stan licznika: 34 km
• Okres gwarancji: 36 miesięcy
• Miernik zużycia paliwa
Łączny koszt: 445 923,81 zł, który składa się 

z ceny pojazdu, zabudowy przedziału medycznego 
oraz sprzętu medycznego, szacunkowo:

• Ambulans z zabudową  
– 295 000,00 zł.

• Sprzęt medyczny – 150 000 zł.
Zakupiony sprzęt medyczny:
Nosze FERNO – wraz z wózkiem, pacjent 

transportowany w różnych pozycjach, wysoki 
udźwig (do 230 kg), spełnione wszystkie niezbęd-
ne wymagania. Doskonale sprawdzają się podczas 
pracy zespołów ratownictwa medycznego. Są lek-
kie i mają niewielki promień skrętu.

Defibrylator Lifepak 15 – najwyższej klasy 
sprzęt służący do monitorowania czynności ży-
ciowych pacjenta oraz ratowania życia w przypad-
ku nagłego zatrzymania krążenia. Posiada funk-
cję teletransmisji.

Deska ratownicza FERNO – z jej pomocą ła-
two wynosi się pacjenta z urazami kręgosłupa. Jest 
lekka. Ułatwia transport pacjenta z wyższych kon-
dygnacji budynku oraz między pojazdami. Do-
skonale sprawdza się w pracy ratowników. Jest od-
porna na urazy mechaniczne.

Krzesełko kardiologiczne FERNO z systemem 
płozowym do transportu pacjenta ze schodów (tzw. 
„schodołaz”). Przydaje się w przypadku pacjentów, 
którzy mają problemy z poruszaniem się i z podej-
rzeniem zawału czy obrzękiem płuc. „Schodołaz” to 
nowatorskie rozwiązanie ułatwiające pracę ratowni-
ków medycznych. Jego zaletą jest wygoda. Szczegól-
nie dobrze sprawdza się natomiast podczas trans-
portu pacjentów o wadze powyżej 100 kg. Praca 
ratowników staje się dzięki niemu bardziej komfor-
towa. To pierwszy tego typu sprzęt w SP ZOZ.

Fot: SP ZOZ

Nowy ambulans m.in. dzięki naszej gminie
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Gmina Ostroróg pięknieje
Stare i wyeksploatowane obiekty systematycznie znikają z naszego 
otoczenia w poszczególnych miejscowościach. To co kiedyś szpeciło 
obecnie ustępuje estetycznym elementom lokalnego krajobrazu.

Zmiany dotyczą nie tylko urzę-
du w Ostrorogu, gdzie wymienio-
no niektóre drzwi i wyremontowano 
pomieszczenia. Urzędowy hol, któ-
ry interesantom mógł przywoływać 
wspomnienia z poprzedniego ustro-
ju, nabrał nowego blasku. Na ulicach 

montowane są nowe, ładniejsze wia-
ty przystankowe. Stare i zniszczo-
ne tablice ogłoszeniowe zastępuje 
się nowymi, wyglądającymi estetycz-
niej. Idąc ruchliwą ulicą Poznańską 
w Ostrorogu można przysiąść na no-
wych ławkach. Przy Urzędzie Miasta 

i Gminy w Ostrorogu również poja-
wiły się nowe ławki. Zniknęły kwiet-
niki, które służyły również za wspor-
niki ławek. Nasze otoczenie nabiera 
nowego blasku. Oto kilka przykła-
dów tego, jak niewielkie zmiany po-
trafią wpłynąć na nasze otoczenie.

Wymiana tablicy ogłoszeniowej w Bininie

Zmieniamy wizerunek

Wymiana wiat przystankowych

Wymiana tablicy ogłoszeniowej w Dobrojewie

Wymiana tablicy ogłoszeniowej w Bielejewie

Szczepankowo

Binino przed

Bobulczyn przed

Dobrojewo  przed Dobrojewo  po

Bobulczyn po

Bielejewo  przed Bielejewo  poBinino po
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Uroczystości rozpoczęły się 
o godz.10:00 Turniejem Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Ostroróg. Rozgrywki otworzył 
burmistrz wraz z senatorem Libic-
kim, który niestety nie mógł pozostać 
do ich zakończenia, ponieważ udawał 
się na inne spotkanie. W rozgrywkach 
brały udział drużyny: Klub Sportowy 
Łężeczki , „Kamile” Dobrojewo „Iskra” 
Biezdrowo, „Sparta” Kluczewo, Rudki 
Huby, oraz „Grom” Binino.

Po zakończeniu rozgrywek rozpo-
częły się oficjalne uroczystości przy 
amfiteatrze obok boiska sportowe-
go, na które przybyli zaproszeni go-
ście w osobach:
• Starosta Powiatu Szamotulskie-

go Pan Józef Kwaśniewicz
• Radny Powiatu Szamotulskiego 

Pan Ludwik Błajet
• Burmistrz Miasta i Gminy 

Ostroróg Pan dr Sławomir Sza-
łata

• Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Ostrorogu Pan Rafał Szorcz

• Sekretarz Gminy Pan Stanisław 
Żołądkowski

• oraz przedstawiciele Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej.

Na wstępie odczytane zosta-
ły listy gratulacyjne, które wpły-
nęły od Posła na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pana Krzysztofa 
Paszyka oraz Pana Maksa Kracz-
kowskiego, list od Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Pana 
Marka Woźniaka, a także od Prze-
wodniczącej Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Pani Zo-
fii Szalczyk.

Pan Robert Herbowski przedsta-
wił historię Klubu Sportowego,,-
Grom” Binino, podkreślając

zasługi i wkład pracy w działalność 
mieszkańców wsi Binino.

Przybyli goście w swoich prze-
mówieniach nie szczędzili słów po-
chwały i podkreślali ogromne za-
angażowanie wszystkich, którzy 
współpracują z klubem, piłkarzy oraz 
trenerów. Życzyli kolejnych jubile-
uszy i sportowej rywalizacji.

Po przemówieniach Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ostroróg wręczył druży-
nom biorącym udział w Turnieju pa-
miątkowe puchary, dyplomy i nagrody.

Klasyfikacja przedstawiała się na-
stępująco:
• I miejsce -,,Grom” Binino

• II miejsce- Klub Sportowy,,Łę-
żeczki”

• III miejsce-,,Kamile” Dobrojewo
• IV miejsce – Rudki Huby
• V miejsce -,,Iskra” Biezdrowo
• VI miejsce-,,Sparta” Kluczewo

Najlepszym bramkarzem okazał 
się Pan Robert Herbowski, a najlep-
szym strzelcem Pan Kamil Bździel.

Przedstawiciele Wielkopolskie-
go Związku Piłki Nożnej odznaczyli 
również zasłużonych działaczy spor-
towych: Andrzeja Kalembę, Henry-
ka Kuczę, Kazimierza Cembrowicza 
i Leszka Gumnego.

Imprezę uświetnił występ Ostro-
rogskich Jaśków, zespołu wokalne-
go,,BP  SINGERS” z Biblioteki Pu-
blicznej z Ostroroga, oraz wokalistki 
Karoliny Jedynak.

Od godz.19:00 mieszkańcy wsi Bi-
nino  oraz goście bawili się na zaba-
wie tanecznej przy muzyce zespołu,,-
Dario Redi” ze Szczepankowa.

Impreza była udana, a mieszkańcy za-
dowoleni. Po 15 latach to kolejne ob-
chody rocznicowe związane  z klubem.

BP MiG Ostroróg, (red.)
Fot. BP MiG Ostroróg, UMiG 

Ostroróg

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg

50-lecie Klubu Sportowego ,,Grom” Binino

1 maja odbył się festyn z okazji Jubileuszu 50-lecia Klubu Sportowego,,Grom” 
Binino. Organizatorami imprezy byli: Klub Sportowy „Grom” Binino, Rada 
Sołecka Binino oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg.
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Pszczelarze z koła w Ostrorogu 
w tym roku obchodzą 40-lecie swojego 
istnienia. Zakres działalności organi-
zacji na przestrzeni tych lat diametral-
nie są zmienił. Na początku chodzi-
ło głównie o zaopatrzenie pszczelich 
rodzin w cukier i walkę z chorobami. 
Teraz pszczelarze pozyskują unijne 
pieniądze z różnych programów po-
mocowych.

Koło pszczelarzy w Ostrorogu po-
wstało w 1976 roku z inicjatywy Sta-
nisława Wojtasza oraz przedstawiciela 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy 
Piotra Konarzewicza. Jednym z zało-
życieli był Florian Pyc.  Przez wiele lat 
pełnił funkcje w zarządzie koła oraz był 
jego prezesem. Pierwszym celem, któ-
ry wiązał się z powołaniem miejsco-
wego koła była pomoc pszczelarzom 
w zaopatrzenie w cukier na dokarmia-
nie zimowe pszczół. – To był okres, 
kiedy na naszych półkach sklepowych 
było niewiele. Zniknął również cukier 
i w związku z tym trzeba było jakoś 
pszczelarzom pomagać – mówi Lu-
dwik Pazderski, obecny skarbnik koła. 
Wówczas drugim ważnym elemen-

tem wsparcia dla miejscowych pszcze-
larzy była walka z chorobami - warozą 
i zgnilcem amerykańskim.

Na początku swojego istnienia koło 
liczyło 39 członków. Zrzeszało pszcze-
larzy z gminy Ostroróg, którzy po-
siadali blisko 500 pszczelich rodzin. 
Od tego czasu skład zarządu zmie-
niał się. Kadencja władz trwa cztery 
lata. Obecnie koło w Ostrorogu liczy 
20 członków, którzy posiadają ponad 
500 rodzin.

Dziś głównym zadaniem związku 
jest korzystanie z funduszy unijnych. 
Powstały tzw. „programy pomocowe”. 
Pieniądze pozyskać można w ramach 
zaopatrzenia w sprzęt pszczelarski 
i ule, programu lawetowego wspierają-
cego przewóz pasiek na pożytki, progra-
mu służącego do zakupu środków lecz-
niczych służących do zwalczania chorób 
pszczół, programu służącego polepsza-
niu ogólnego stada użytkowego pszczół 
i programu umożliwiającego zakup 
wstępnych rodzin do dalszej produkcji.

Pszczelarze z koła w Ostrorogu są 
aktywni. - Nasze koło korzysta z tych 
programów już od samego począt-

ku czyli od około 2011 roku, bo wów-
czas wchodził pierwszy z nich. Ze 
wszystkich tych programów korzysta-
my. Przez ten cały okres wymieniliśmy 
sobie w około 60-70% stan sprzętu. 
Wszystkie rodziny są objęte leczeniem 
przed chorobami, pasożytami. Wszy-
scy pszczelarze biorą udział w różnego 
rodzaju spotkaniach, szkoleniach, kon-
gresach. W tym roku 9 kwietnia mie-
liśmy spotkanie w Sielinku – mówi 
Ludwik Pazderski. Kolejny wyjazd 
pszczelarze z koła w Ostrorogu od-
będą do Międzyrzecza na zaproszenie 
Wojewódzkiego Związek Pszczelar-
ski Gorzów.

Prezes koła Władysław Mikołaj-
czak poinformował, że naukowcy 
z Unii Europejskiej wyliczyli, że każ-
da rodzina pszczela wypracowuje 1200 
euro rocznie rolniczego dochodu, a bez 
nich by tego nie było. To około 5000 zł. 
Z tego 20 % ma pszczelarz a z reszty 
korzysta społeczeństwo.

Prezes koła mówił również o całym 
swoim zarządzie i ocenił współpracę 
z gminą. – Zarząd pracuje bardzo do-
brze. Nie możemy zarzekać. Po raz ko-
lejny wybrano nas na następne 4 lata. 
Współpraca z gminą układa się prawie 
na piątkę. Z poprzednim burmistrzem 
była negatywna. Obiecywano nam pie-
niądze, ale nigdy ich nie dostawali-
śmy. Za poprzedniego burmistrza koła 
pszczelarskiego jakby nie było – po-
wiedział prezes Władysław Mikołaj-
czak. Obecne władze gminy zapewnia-
ją, że wszystkie koła i stowarzyszenia 
będą traktowane jednakowo i nikt nie 
będzie faworyzowany na tle innych.

foto Koło pszczelarzy Ostroróg

Członkowie koła pozyskują unijne pieniądze

40 lat koła PSZCZELARZY w Ostrorogu

Koło pszczelarzy Ostroróg
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Dlaczego jako przewodniczący ko-
misji zdecydował Pan o tym, żeby na 
wyjazdowym posiedzeniu tego gre-
mium odwiedzić świetlice opiekuń-
czo-wychowawcze i przyjrzeć się 
pracy wychowawców z młodzieżą?
Zdecydowałem się dlatego, po-

nieważ chciałem pokazać człon-
kom komisji oraz mieszkańcom 
gminy Ostroróg na co idą nasze pie-
niądze. Dzieci poza zajęciami szkol-
nymi mogą brać udział również 
w zajęciach w świetlicach opiekuń-
czo – wychowawczych. Odwiedzili-
śmy trzy z nich. Obecnie działa ich 
więcej. Pieniądze z naszego budżetu, 
z budżetu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ostrorogu (z programu pro-
filaktyki) są przeznaczane właśnie 
na zajęcia w tych świetlicach. Od-
wiedziliśmy świetlice, gdzie prowa-
dzone są zajęcia teatralne, sporto-
we oraz zajęcia z terapii zajęciowej, 
manualne. W świetlicy w Ostrorogu 
kółko teatralne prowadzi p. Anna 
Karge. Pan Tomasz Cembrowicz 
prowadzi zajęcia sportowe, zajęcia 
w Dobrojewie natomiast p. Rena-
ta Mleczak. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem. Na zajęcia spor-
towe przychodzi ponad 40 chłop-
ców, którzy grają w piłkę nożną. Na 
zajęciach z kółka teatralnego rów-
nież  uczestników nie było mało, bo 
35 osób. Duża frekwencja również 
jest w Dobrojewie. Szkoda, że za-
jęcia prowadzone przez bibliotekę 
nie cieszą się taką popularnością. 
Można zadać sobie pytanie- dlacze-
go tak się dzieje?

Jakie wnioski jako członkowie ko-
misji wyciągnęliście?
Na pewno te środki będą dalej prze-

znaczane na działalność tych świetlic 
i jeżeli byliby chętni inni nauczycie-
le, którzy chcieliby prowadzić takie 
zajęcia, to na pewno będziemy przy-
chylni, żeby znaleźć środki, aby te 
świetlice działały. Mamy nadzieję, że 
również dzieci będą chętnie w nich 
uczestniczyć a zakres zajęć będzie 
szerszy. Może powstaną jakieś inne 
kółka zainteresowań. To będzie zale-
żało od inwencji twórczej nauczycie-
li, którzy będą chcieli zająć się tymi 
świetlicami. Chciałbym również po-
dziękować tym, którzy biorą udział 
w tych zajęciach.Szczególne wyra-
zy uznania chciałbym złożyć opie-
kunom zajęć w świetlicach, tj. Pani 
Annie Karge, Pani Renacie Mleczak,  
Panu Tomaszowi Cembrowiczowi 
oraz koordynatorce Pani kierownik 
OPS Magdalenie Dąbrowskiej. 

Co dają dzieciom takie zajęcia?
To przede wszystkim wypełnienie 

czasu wolnego po zajęciach szkol-
nych, a także w czasie ferii zimo-
wych i wakacji letnich. Tu wykony-
wana jest bardzo dobra praca. Dzieci 
mają kontakt ze swoimi rówieśnika-
mi, starszymi i młodszymi kolegami 

i koleżankami. Integrują się, rozwijają 
swoje umiejętności. Mają bezpośred-
ni kontakt z nauczycielem. Zapo-
znają się z równymi formami sztu-
ki, nauki. Na zajęciach sportowych 
rozwijają kondycję fizyczną. Może 
w przyszłości będą miały z tego po-
żytek. W świetlicy u pani Mleczak 
rozwijają talenty manualne. Panowa-
ła tam miła atmosfera. Dzieci były 
bardzo otwarte. Z chęcią przyjeżdża-
ją, gdyż mimo zabawy również mogą 
rozwiązywać problemy np. z zadania-
mi domowymi. Zadowolenie dzieci 
powinno nas cieszyć i będziemy do-
kładać wszelkich starań, żeby świetli-
ce dalej działały.

Z punktu widzenia gminy to do-
brze wydane pieniądze?
Bardzo dobrze wydatkowane pie-

niądze. Cieszymy się, że komisja się 
z tym zapoznała. Świetlice działają 
od kilku lat. Po raz pierwszych mo-
gliśmy zapoznać się jak one funkcjo-
nują i ile dzieci z nich korzysta.

Rozmawiał Norbert Woźniak

Z radnym o świetlicach

Rozmowa z Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Ostrorogu, Stanisławem Bartlakowskim
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Gmina Ostroróg remontuje i mo-
dernizuje swoją infrastrukturę dro-
gową. W tym roku zakończyły się już 
dwa ważne dla mieszkańców zada-
nia, a kolejne uzyskało dofinansowa-
nie ze środków Województwa Wiel-
kopolskiego. 

23 marca gmina Ostroróg pod-
pisała umowę z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo – Mostowych 
z Szamotuł na remont odcinka ulicy 
Robotniczej w Ostrorogu. Firmę wy-
brano w drodze przetargu. Koszt in-
westycji to 234.704,13 złotych brut-
to. 

Remont ulicy Robotniczej pole-
gał na:

• Remoncie nawierzchni z mie-
szanki mineralno - asfaltowej

• Remoncie chodników:
Prace zakończyły się 26 kwietnia 

2016 r. Odbioru robót dokonano 28 
kwietnia 2016 r.

18 kwietnia gmina Ostroróg pod-
pisała umowę z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowo –Mostowych S.A. 
z Szamotuł na wykonanie remontu 
ulicy Ogrodowej w Ostrorogu w ter-
minie do końca maja br. 

Remont nawierzchni polega na 
wykonaniu frezowania profilującego 
istniejącej nawierzchni oraz wyko-
naniu warstwy wyrównawczej i war-

stwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
W rejonie projektowanego remontu 
zostaną wymienione istniejące kra-
wężniki betonowe. Koszt inwestycji 
to 29.919,21 złotych brutto.

Dalszy odcinek burmistrz planuje 
się wykonać w przyszłym roku.

21 marca 2016 roku gmina Ostro-
róg złożyła  do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego wniosek o przyznanie 
dofinansowania  na przebudowę dro-
gi gminnej Kluczewo - Kluczewo 
Huby – Szczepankowo, której celem 

jest poprawa jakości życia mieszkań-
ców sołectw Szczepankowo, Klucze-
wo, Kluczewo-Huby poprzez prze-
budowę 3,97 km tej drogi.

Wniosek został złożony w ramach 
konkursu „Budowa lub moderniza-
cja dróg lokalnych” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwesty-
cji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  na 
lata 2014-2020.

Gmina Ostroróg otrzymała do-
finansowanie w wysokości blisko  
40 tysięcy złotych na przebudowę 
ul. Rolnej w Ostrorogu. W ramach 
inwestycji zostanie wykonane:

• korytowanie drogi
• wyrównanie istniejącej pod-

budowy kruszywem
• wstawienie krawężnika
Łączna wartość inwestycji szaco-

wana jest na ponad 110 tysięcy zł.
Dofinansowanie udzielone zosta-

ło z budżetu Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach środków 
na budowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. Gmina Ostro-
róg osiągnęła więc sukces pomimo 
tego, że po raz pierwszy aplikowała 
po środki na tego typu zadnie.

REMONTY i MODERNIZACJE dróg w gminie Ostroróg

ul. Robotnicza

ul. Ogrodowa

ul. Rolna

Kluczewo – Szczepankowo
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OGŁOSZENIE 
PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY MIEJSKIEJ
Informujemy, 

że Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ostrorogu 

zmienia dzień 
przyjmowania interesantów 
z poniedziałku na piątek 
w godzinach 13:30 – 15:30.

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 bezpośrednio trafi 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.

Życiorysy niektórych mieszkań-
ców gminy Ostroróg są tak bogate, 
że czasem trudno wymienić wszyst-
kie zasługi tych osób dla rozwoju lo-
kalnej społeczności. Praca społeczna 
wymaga wielkiego zaangażowania, 
czasem nawet kosztem spraw ro-
dzinnych i osobistych. Dobrą oka-
zją do podziękowania społecznikom 
są nadawane przez władze gminy ho-
norowe tytuły.

Historia gminy Ostroróg jest bar-
dzo bogata. Składa się na nią działal-
ność każdego z mieszkańców, który 
wniósł coś do jej rozwoju  czy promo-
cji poprzez np. osobiste sukcesy, pra-
cę zawodową czy społeczną. Wielu 
mieszkańców chce pracować na rzecz 
innych. Czasem mijając kogoś na uli-
cy, nie zdajemy sobie sprawy z jego 
zasług dla lokalnej społeczności. Jed-
nym z takich ludzi jest wyróżniony 
przez władze gminy Franciszek Ma-
łyszka – mieszkaniec Szczepankowa, 
który mimo swojego wieku i licznych 

zasług nadal chętnie udziela się spo-
łecznie.

Rada Miejska w Ostrorogu uchwa-
łą z marca tego roku nadała Francisz-
kowi Małyszce tytuł „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Ostroróg” jako wy-
raz wyróżnienia i uznania wobec tej 
osoby. Pod koniec kwietniowej se-
sji Rady Miejskiej w Ostrorogu mia-
ła miejsce krótka i miła uroczystość, 
podczas której uhonorowano wyróż-
nionego mieszkańca za kilkadziesiąt 
lat zaangażowania i czynnego wspie-
rania różnorodnych inicjatyw spo-
łecznych.

„Wyrażamy wielkie uznanie nie 
tylko dla przykładnej postawy, któ-
rą wyróżniał się Pan podczas wie-
loletniej – aktywnej działalności na 
rzecz rozwoju Szczepankowa jako 
sołtys tej miejscowości, którym był 
Pan przez 19 lat, ale również czynnej, 
50-letniej służby w OSP Szczepan-
kowo, w tym 20 lat jako Skarbnik. 
Pańska praca na rzecz OSP zosta-

ła wyróżniona Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa” – napi-
sali w stosowym adresie Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostroróg Sławomir 
Szałata oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ostrorogu Rafał Szorcz.

Wśród licznych zasług dla lokalnej 
społeczności nie można zapomnieć 
o wieloletnim sprawowaniu  funkcji 
Prezesa Kółka Rolniczego w Szcze-
pankowie. Franciszek Małyszka 
działał również poza granicami swo-
jej miejscowości. Był przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej SKR w Ostro-
rogu. 

Był i pozostaje aktywnym społecz-
nikiem. Przez wiele lat wspierał wie-
le inicjatyw nie tylko mieszkańców, 
ale także władz naszej Gminy. Na-
dal udziela się społecznie oraz wspie-
ra obecnego sołtysa Szczepankowa. 
Przez mieszkańców naszej gminy 
uważany jest za człowieka o wielkim 
sercu,  zaangażowanego w niesienie 
pomocy innym. 

Franciszek Małyszka wyróżniony
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Z okazji 66 rocznicy ślubu Pań-
stwa Genowefę i Mariana Palaczów 
odwiedził Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Ostroróg Sławomir Szałata, złożył 
małżeństwu okolicznościowe życze-
nia, wręczył kwiaty oraz upominki.

Państwo Palaczowie wychowa-
li córkę i syna. Mają czworo wnucząt 
oraz 4 prawnucząt. Pan Marian był 
nauczycielem w szkole średniej w Po-
znaniu. Żona zajmowała się domem 
i wychowywała dzieci.  W Ostrorogu 
osiedlili się w 1989 roku i mieszkają 
tu już 27 lat.

Pan Marian interesuje się polityką, 
natomiast pasją pani Genowefy jest 
przyroda. 

Mąż swego czasu był trenerem ka-
jakarzy. Sam również w tej dyscypli-
nie sportu wywalczył mistrzostwo 
Polski. Swoją żonę poznał w kaja-
ku, a kajakarstwo trenowała również 
ich córka.

Córka państwa Palaczów jest ar-
tystką. W Ostrorogu od czterech lat 
prowadzi galerię „Za chatą”. Prezen-
tuje tam swoje prace oraz prowadzi 
zajęcia artystyczne z dziećmi. Jest ko-
bietą aktywną, która stara się krzewić 
kulturę wśród innych. 

Jubileusz Państwa Palaczów

Harmonogram sekcji
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg 

(zmiana od 1 maja 2016 r.)

Wszystkie sekcje odbywają się w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Ostroróg 

ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
Udział w sekcjach jest bezpłatny.  Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Biblioteki: Barbara Kalemba

L.p. RODZAJ SEKCJI TERMIN ZAJĘĆ
1. SEKCJA 

WARCABOWO – 
SZACHOWA

Każdy piątek
od godz. 16.00 – 18.00

2. SEKCJA 
MANUALNA

Każdy piątek 
od godz. 14.00-16.00

3. SEKCJA 
LITERACKO – 
KABARETOWA

Dwa razy w miesiącu 
(terminy uzgadniane 
z instruktorem)
od godz. 16.00 – 18.00

4. SEKCJA  
WOKALNA

Dwa razy w miesiącu 
w piątek
od godz. 16.00 – 18.00

Informujemy, że od dnia 1 maja 2016 roku
Biblioteka  Publiczna 

Miasta i Gminy Ostroróg 
czynna jest w następujących godzinach

poniedziałek: 8:00-15:00
wtorek:  8:00-17:00
środa:  8:00-15:00
czwartek:  8:00-16:00
piątek:  8:00-18:00


