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SZANOWNI MIESZKAŃCY
W Zespole Szkół w Ostrorogu 

rozpoczęły się wakacje. Rok szkolny 
skończył się 24 czerwca. Uczniowie 
odebrali świadectwa, wyróżnienia 
i nagrody. Po raz pierwszy miałem 
przyjemność wręczyć uzdolnionym 
dzieciom i młodzieży czeki za ich wy-
bitne osiągnięcia. Nagrody finanso-
we to efekt moich starań, które zapo-
wiedziałem rok wcześniej w budynku 
szkoły. Rada Miejska w Ostrorogu 
poparła inicjatywę i zabezpieczyła na 
ten cel kwotę 10 000 zł.

Wszystkim uczniom oraz absol-
wentom gratuluję i życzę bezpiecz-
nych wakacji. Gronu pedagogicz-
nemu dziękuję za trud włożony 
w edukację i wychowanie dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Szkół w Ostroro-
gu. Mam nadzieję, że podczas waka-
cji spotkamy się w trakcie święta naszej 
gminy – „Dni Ostroroga”. Zaplanowa-
liśmy dla Państwa wiele atrakcji. Nadal 
dopinamy szczegóły organizacyjne, by 
wszystko wypadło jak najlepiej.

Niezwykle cenię sobie zdolną mło-
dzież, która wiele trudu wkłada w na-
ukę i rozwijanie swoich talentów, pa-
sji i zainteresowań. Pamiętam siebie, 
gdy byłem w ich wieku. Wiem, ile sa-

mozaparcia i pracy potrzeba, 
by osiągnąć cel, do którego 
się dąży. Dlatego postano-
wiłem przedstawić Państwu 
młodych ludzi, którzy spro-
stali niełatwym kryteriom 
i  otrzymali stypendium na-
ukowe i Nagrody Burmistrza 
Miasta i Gminy Ostroróg.

Cieszę się, że ostatnie-
go dnia roku szkolnego 
uczniom towarzyszyło grono 
pedagogiczne, rodzice oraz 
Radny Rady Powiatu Sza-
motulskiego Ludwik Błajet, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Ostrorogu An-
drzej Bekasiak, Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ostrorogu Magdale-
na Dąbrowska, Dyrektor Bi-

blioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Ostroróg Barbara Kalemba.

dr Sławomir Szałata
Burmistrz 

Miasta i Gminy Ostroróg

Lp. Imię i nazwisko
  1. Klaudia   Gruszczyńska
  2. Arkadiusz   Wargacki
  3. Joanna   Wargacka
  4. Wiktor   Woźny
  5. Marcin   Woźny
  6. Wojciech   Woźny
  7. Filip   Kwaśny
  8. Piotr   Lembicz

  9. Gabriela   Kiona
10. Zuzanna   Kaczmarek
11. Maja   Rybarczyk
12. Patrycja   Błajek
13. Zuzanna   Herbowska
14. Weronika   Kobiałkowska
15. Natalia   Nowicka
16. Julia   Michalak
17. Liliana   Ciozda

18. Dominika   Borowik
19. Jagoda   Słupińska
20. Marta   Zielińska
21. Katarzyna   Cembrowicz
22. Agnieszka   Dominiczak
23. Radosław   Rosa
24. Przemysław   Kiona

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 egzemplarzy. Skład i druk: Agencja Reklamowa AGPA, biuro@agpa.pl, tel. 694 684 616

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STYPENDIUM NAUKOWE I NAGRODY BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRO-
RÓG ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE– ROK SZKOLNY 2015/2016

KONTROLE RUSZĄ OD WRZEŚNIA
Przypominamy, że podczas jednego z posiedzeń Komisji Ładu 

Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 
omówiono temat funkcjonowania gospodarki ściekowej na tere-
nie miasta i gminy Ostroróg. Zwrócono uwagę na konieczność 
posiadania umów i rachunków za wywóz nieczystości płynnych.  
Radni postulowali przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Postanowiono, że 
kontrole będą prowadzone od września i mieszkańcy będą musieli przedsta-
wić rachunki za wywóz nieczystości do trzech miesięcy wstecz (od czerwca). 
Gospodarstwa rolne powinny mieć oddzielne zbiorniki na ścieki bytowe i te 
z działalności gospodarstwa. Prosimy o zachowanie rachunków i każdorazowe 
żądanie ich od osób wywożących nieczystości. Podłączanie się mieszkańców do 
kanalizacji przebiega sprawnie. Do końca czerwca podpisano już 100 umów na 
odbiór ścieków przez gminę z podmiotami, które dostarczają już ok. 1000 m3 
ścieków miesięcznie.

OGŁOSZENIE
W sierpniu 

w ramach Pro-
gramu Profilak-
tyki i Rozwiązy-
wania Problemów 
Alkoholowych prowadzone będą 
zajęcia w świetlicach opiekuń-
czo – wychowawczych w trzech 
miejscowościach na terenie 
gminy Ostroróg. Pod koniec 
wakacji planowany jest rajd ro-
werowy do Ostrolesia oraz wy-
jazd do kina.
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7 czerwca podczas XXI Sesji Rady Miejskiej 
w Ostrorogu Burmistrz Miasta i Gminy Ostro-
róg uzyskał absolutorium. Procedurę rozpoczęło 
sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostro-
róg z wykonania budżetu za rok 2015. Burmistrz 
Sławomir Szałata szczegółowo omówił strukturę 
dochodów i ważniejsze wydatki roku ubiegłego. 
Komisje branżowe rady wykonanie budżetu za-
opiniowały pozytywnie. Komisja Rewizyjna za-
wnioskowała o udzielenie absolutorium burmi-
strzowi. Skarbnik gminy odczytała pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu.

Dochody budżetu w 2015 roku:
• Według planu dochody miały wynieść 16 776 

714 zł. 
• W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych 

w trakcie roku 2015 uchwałami Rady Miejskiej 
i zarządzeniami Burmistrza dochody zwiększono 
do kwoty 18 572 694 zł (czyli o ok. 11%). 

• Ostatecznie dochody wykonano w wysokości 
18 158 961 zł (czyli w 97,8%). Zwiększono do-
chody w stosunku do planu z grudnia aż o kwo-
tę 1 382 247 zł).

Wydatki budżetowe w roku 2015:
• Według uchwały budżetowej z grudnia 2014 

roku wydatki miały wynieść 17 384 032 zł. 
• W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych 

w trakcie roku 2015 uchwałami Rady Miejskiej 
i zarządzeniami Burmistrza wydatki zmniejszo-
no do kwoty 17 315 237 zł. 

• Ostatecznie wydatki wykonano w wysokości 16 
747 534 zł (czyli były mniejsze o kwotę 636 498 zł). 

• Budżet z 17 grudnia zakładał:
• Planowany był deficyt budżetu w wysokości 

607 318 zł.
• Planowane było zaciągnięcie nowych kredy-

tów i pożyczek w wysokości aż 1 657 318 zł.
• Spłaty wcześniejszych kredytów w trakcie 

roku miały wynieść 1 050 000 zł.

 Co nam się udało osiągnąć?
• W minionym roku budżet wykonaliśmy  

z nadwyżką wynoszącą 1 411 427 zł.
• Nowe kredyty, które zaciągnięto w trakcie 

roku to jedynie 442 542 zł.
• W trakcie roku spłaciliśmy aż 1 700 000 zł 

wcześniej zaciągniętych kredytów.
• W trakcie roku budżetowego zobowiązania 

gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły 
się aż o kwotę 1 257 457 zł. 

ciąg dalszy na str. 4

Absolutorium dla burmistrza Sławomira Szałaty
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Sołectwo Kluczewo
Wieś Kluczewo jest jednym z 13 sołectw gminy 
Ostroróg. W skład sołectwa wchodzi tylko jedna 
miejscowość – Kluczewo. Wieś  położona jest ok.  
2,5 km na północny wschód od Ostroroga przy 
drodze powiatowej do Obrzycka.
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Do 18 roku życia 33 48 81
19 - 60 lat 82 81 163
Powyżej 60 lat 27 21 48
Ogółem 142 150 292

Powierzchnia sołectwa wynosi 988 
ha z czego 19 ha stanowią tereny zabu-
dowane. Według obrębu geodezyjnego 
sołectwo Kluczewo jest łączone z so-
łectwem Kluczewo Huby. Zabudowa 
wsi jest zwarta.

Liczba mieszkańców miejscowo-
ści Kluczewo wg stanu na koniec 2015 
roku wynosiła 292 osoby. Struktura 
wiekowa ludności prezentuje poniż-
sza tabela:

Znane są dwie nazwy miejscowości:
• Steinort – nazwa historyczna;
• Kluczewo – współczesna nazwa 

od 1949 roku.
Wieś Kluczewo wzmiankowania była 

po raz pierwszy w 1465 roku. W 1718 roku 
należała do Macieja Malechowskiego. 
Od XVIII wieku jako część klucza ostro-
roskiego była własnością Kwileckich.

Na terenie sołectwa znajduje się daw-
ny pałac zamieszkiwany przez rodzi-
nę Madalińskich. Obecnie w budynku 
znajduje się siedziba RSP Kluczewo. 
Ważnym elementem krajobrazu kul-
turowego są dwa krzyże. Od dawna 
spełniały one ważne funkcje kultowe 
(szczególnie na wsiach, gdzie nie było 
kościołów). Stawiano je z wdzięczności 
za otrzymane laski, dla upamiętnienia 
wydarzeń historycznych, prosząc o ła-

• Musimy pamiętać, że w projek-
cie budżetu przygotowanym w listo-
padzie 2014 roku zaplanowane były 
jedynie następujące zadania inwesty-
cyjne: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej 
w mieście  i gminie Ostroróg

•  Remont ulicy Robotniczej 
w Ostrorogu 

•  Wymiana okien w przedszkolu 
w Bininie 

•  Remont kanalizacji deszczowej
•  Oświetlenie drogowe Piaskowo-

-Karolewo 
• Mimo spłaty w ciągu roku aż 1 

700 000 zł wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, redukcji zacią-
gania nowych kredytów oraz poczy-
nionych licznych  oszczędności, rok 
2015 był bardzo bogaty w inwestycje 
i remonty. 

• Wykonano wiele nieplanowanych 
wcześniej zadań, których realizacja 

w trakcie roku wymagała od pracow-
ników urzędu bardzo ciężkiej pracy 
związanej z przygotowaniem doku-
mentacji inwestycyjnej.

Rada Miejska w Ostrorogu pod-
jęła uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego Miasta 
i Gminy Ostroróg za rok 2015 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2015 
oraz uchwałę w sprawie absolutorium 
dla burmistrza Miasta i Gminy Ostro-
róg za rok 2015. 

Burmistrzowi wręczono kwiaty. Kie-
rownik urzędu podziękował swoim 

pracownikom za należyte wykonanie 
obowiązków w trakcie roku budżeto-
wego. Dziękował także kierownikom 
gminnych jednostek organizacyjnych, 
sołtysom oraz przedstawicielom sto-
warzyszeń.

Opozycyjni radni nie poparli wnio-
sku mimo  inwestycji poczynionych 
w ich okręgach wyborczych. Uchwały 
o udzieleniu absolutorium nie popar-
li: Bogdan Jądrzyk, Grażyna Szydłow-
ska, Jarosław Oszmałek, Leszek Śledź, 
Tomasz Kaczmarek i Krzysztof Szal. 
Burmistrz skomentował, że mimo 
wyciągniętej ręki, tę rękę odtrącili.

ciąg dalszy ze str. 3
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skę a czasem dla ochrony przed zarazą 
i złem lub na pamiątkę cudu. Inne peł-
niły funkcje drogowskazów lub zna-
ków topograficznych.

Kluczewo leży w odległości 2,5 km 
od Ostroroga oraz 53 km od Poznania. 
Ze względu na wzmożony ruch samo-
chodów, jaki nastąpił o ostatnich latach  
należałoby podnieść poziom bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowe-
go a w szczególności dzieci. Niezbędny 
jest remont dróg oraz budowa chodni-
ka i ścieżki pieszo – rowerowej.

Cała miejscowość zaopatrywana jest 
w wodę. Jakość wody i stan sieci wodocią-
gowej jest dobry. Na terenie miejscowo-
ści wybudowano kanalizację i podłączo-
no częściowo mieszkania do trzcinowej 
oczyszczalni ścieków. Pozostali miesz-
kańcy Kluczewa posiadają własne przy-
domowe zbiorniki bezodpływowe.

 Na terenie miejscowości nie ma 
szkoły ani przedszkola.  Dzieci uczęsz-
czają do pobliskiego Zespołu Szkół 
w Ostrorogu, gdzie dowożone są au-
tobusem szkolnym. Na terenie miej-
scowości nie ma świetlicy wiejskiej. Na 
terenie wsi działa Klub Sparta Klucze-
wo, Ludowy Zespół Sportowy Miasta 
i Gminy Ostroróg, OSP Kluczewo.

We wsi znajduje się Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna i gospodarstwa 
indywidualne. Na terenie Kluczewa na 
koniec 2014 roku w Centralnej Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej było 
zarejestrowanych 10 podmiotów.

W ubiegłym roku w ramach fundu-
szu sołeckiego ułożono kostkę bruko-
wą. Usługa ta kosztowała 4000 zł. Za-

kupiono kosę spalinową za blisko 1700 
złotych. Organizacja imprez pochło-
nęła prawie 2000 zł, materiały służą-
ce do utrzymania czystości zakupiono 
za niespełna 1500 zł. Usługa utwardze-
nia terenu kosztowała prawie 4000 zł. 
Łączne nakłady na sołectwo w tym za-
kresie to ponad 13 000 zł. W tym roku 
do realizacji w ramach funduszu so-
łeckiego przewidziano zakup sprzętu 
nagłaśniającego (2000 zł),  organiza-
cję imprezy rodzinnej (usługa i nagro-
dy o łącznej wartości 2000 zł), utwar-
dzenie terenu przy boisku sportowym 
(5600 zł), utrzymanie czystości na pla-
cu zabaw (500 zł), zakup ławko – sto-
łów na boisko sportowe (2500 zł), bie-
żące utrzymanie dróg – akcja zima 
(2026 zł).  W tym roku planowane 
łączne nakłady na sołectwo będą wyż-
sze niż w roku ubiegłym.

Prezes RSP w Kluczewie Marek 
Nowakowski informuje, że spółdziel-
cze gospodarstwo rolne zostało zare-
jestrowane jako podmiot gospodarczy 
4 marca 1953 roku. Ówczesne władze 
państwowe naciskały na tworzenie ze-
społów spółdzielczych z rolników-par-
celantów. - Nasze wspólne gospodar-
stwo rolne w Kluczewie przetrwało do 
dziś. RSP właściwe wykorzystała dobry 
czas dla rolnictwa w latach 70 XX wieku. 
Wykupiono wówczas grunty z Państwo-
wego Funduszu Ziemi. Przeprowadzono 
kapitalne remonty budynków inwentar-
skich, wybudowano nowe warsztaty, ga-
raże i wiaty. Wybudowano na wsi nowe 
mieszkania dla członków, zwodociągo-
wano wieś, zbudowano nowe drogi do-
jazdowe do nowych obiektów. Większość 
mieszkańców wsi to byli lub obecni człon-
kowie RSP.

Kontynuujemy myślę godnie dzieło na-
szych poprzedników. Gospodarujemy 
obecnie na obszarze 485 hektarów. Osią-
gamy dobre wyniki w produkcji polo-
wej. Prowadzimy hodowle bydła i trzody 
chlewnej. Odnajdujemy się  dobrze w go-
spodarce rynkowej, korzystamy z fundu-
szy unijnych, chociaż jesteśmy jak mówią 
niektórzy złośliwi, reliktem z minionej 
epoki – tłumaczy prezes RSP i dodaje: 
- Przez ostatnie dziesięciolecia RSP za-
wsze wpływała na to, co dzieje się w Klu-
czewie. Spółdzielnia rozpoczęła budo-
wę oczyszczalni ścieków, a władze gminy 

dokończyły budowę.  W ostatnich latach 
wspólnie z gminą  rozwiązaliśmy pro-
blem zaopatrzenia mieszkańców w wodę 
i odbioru odpadów stałych. O kilku lat na 
gruntach należących do Spółdzielni funk-
cjonują w Kluczewie boiska sportowe 
z skromnym zapleczem a gmina zakupiła 
i urządziła plac zabaw dla dzieci.

Wszystkie inicjatywy władz sołec-
kich spotykają się z aprobatą i pomo-
cą RSP. Wspólnym wysiłkiem mieszkań-
ców, władz sołectwa i RSP wybudowano 
chodniki, zasadzono żywopłoty, organi-
zowane były i są różne imprezy środo-
wiskowe. Cieszymy się, że od dwóch lat 
mamy piękną nową drogę z chodnika-
mi przez całą wieś, o którą zabiegaliśmy 
wspólnie u różnych władz.

RSP od zawsze udostępniała lokal dla 
jednostki straży pożarnej. Ostatnio wy-
dzieliliśmy boks garażowy dla samochodu 
pożarniczego,  który miejscowa jednostka 
dostała od władz gminy Ostroróg.

Pochodzący z Kluczewa Krzysz-
tof Szal jest Radnym Rady Miejskiej 

w Ostrorogu i sołtysem w sołectwie 
Kluczewo. Sołtysem Kluczewa został 
wybrany już po raz drugi. W Radzie 
Miejskiej w Ostrorogu to jego pierw-
sza kadencja. Jeśli chodzi o współ-
pracę z urzędem, burmistrzem, wła-
dzami K. Szal ocenia, że układa się 
różnie. Wylicza, że udało się dwa lata 
temu położyć przez całą miejsco-
wość nowy asfalt na drodze biegną-
cej przez Kluczewo z Ostroroga do 
Obrzycka, później nowej nawierzch-
ni doczekała się droga przy blokach 
w tej miejscowości. Krzysztof Szal 
nie  odpowiedział na pytanie o to, 
dlaczego jest w opozycji. Jego zda-
niem największym problemem jest 
droga Szczepankowo – Kluczewo. 
Jego zdaniem głównym problemem 
wsi jest brak prądu na boisku.
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20 maja w budynku przedszkola 
odbyła się część oficjalna. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się członek 
Zarządu Powiatu Szamotulskiego An-
drzej Grzeszczyk, radny Rady Powiatu 
Szamotulskiego Ludwik Błajet, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ostroróg Sła-
womir Szałata, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ostrorogu Rafał Szorcz, 
Przewodniczący Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miejskiej w Ostroro-
gu Stanisław Bartlakowski.

Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Ostror ogu Mirosława Wacho-
wiak przypomniała historię pla-
cówki. Uroczystość uświetnił wy-
stęp wychowanków przedszkola oraz 
członków Zespołu Folklorystyczne-
go „Szamotuły” - Kamili Gmurow-
skiej oraz Jana Wachowiaka.

Uroczystość była również okazją 
do obejrzenia galerii zdjęć i pamiąt-
kowych kronik oraz dokonania wpi-
su do Księgi Pamiątkowej.

Następnego dnia odbył się festyn 
rodzinny o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym dla dzieci i ich rodziców. 

Jednym z jego elementów była Ro-
dzinna Olimpiada Sportowa. Były 
też dmuchańce, grochówka, kawia-
renka z ciastem oraz występ Zespołu 
Bajka. Imprezie towarzyszyły poka-
zy strażackie, porady dietetyka, sto-
iska i kiermasz.

„MIŚ USZATEK” ma już 30 lat
Przez dwa dni świętowano obchody 30-lecia Przedszkola „Miś Uszatek” 
w Ostrorogu. Najpierw gości zaproszono na oficjalną uroczystość. Dzień 
później odbył się festyn rodzinny.
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PAŃSTWOWE PRZEDSZKOLE 
PRZY UL. KAPŁAŃSKIEJ 9
Z dostępnych źródeł historycznych, który-

mi jest kilka kronik, trudno dokładnie odtwo-
rzyć dokładną historię przedszkola. W 1945 r. 
w powiecie szamotulskim istniało 5 przedszko-
li „Caritas”: w Szamotułach, Wronkach, Lipni-
cy, Otorowie i Pniewach. Nie było przedszko-
li państwowych. Z danych z 1954 wiemy, że 
w powiecie sieć przedszkoli bardzo się rozrosła 
– było już 25. Powstały przedszkola „Caritas”, 
państwowe, przy PGR-ach Oporowo, Dobro-
jewo) oraz zakładowe. W Ostrorogu istniało 
Przedszkole Państwowe przy ul. Kapłańskiej 9. 
Nauczycielkami w tamtych czasach była Maria 
Kataryniak oraz Katarzyna Hołub. Do przed-
szkola uczęszczało około 35 dzieci. Na ówcze-
sne czasy dzieci miały bardzo dobre warunki, 
zajęcia odbywały się w dwóch salach oraz na po-
wietrzu, na przedszkolnym podwórku. W 1948 
r. przedszkole otrzymało w nagrodę drewniany 
góralski domek do zabawy za zdobycie pierw-
szego miejsca w wojewódzkim konkursie za 
najlepszą frekwencję. Plac zabaw wyposażono 
w dużą sześciokątną piaskownicę. Każe dziecko 
miało swoją szafkę na ubrania i buciki. Sale po-
siadały ładne szafki, a przede wszystkim koloro-
we zabawki , z których największą popularno-
ścią cieszyły się klocki drewniane i plastikowe, 
z których budowano piękne domki i inne bu-
dowle. Zapraszano ciekawych gości np. żołnie-
rza, stolarza na zajęcia z dziećmi. Organizowa-
no spacery poznawcze po mieście, wyjazdy do 
ZOO w Poznaniu, do zaprzyjaźnionych przed-
szkoli. W tymże 1948 r. przedszkolaki słucha-
ły audycji radiowych, wykonywały prace tema-
tyczne i zdobywały nagrody w postaci pomocy 
naukowych. Pod koniec lat 50-tych przedszko-
le otrzymało działkę od ówczesnego dyrektora 
POM-u p. K. Świergla, na której dzieci mia-
ły swoje ogródki do uprawy warzyw i kwiat-
ków. Przez kolejna lata przedszkole się rozwi-
jało, przewijały się kolejne dzieci. W 1952 r. 
postawiono drewniany płot, który wymieniono 
na nowy z siatki metalowej w 1961 przez pra-
cowników POM-u. Od 10 maja 1962 r. Po-
znańskie Przedsiębiorstwo Obrotu Nasionami 
„Centrala Nasienna” II Oddział w Szamotu-
łach zostało zakładem opiekuńczym naszego 
przedszkola. Dzięki tej współpracy zakład swo-
imi ciężarówkami zawoził dzieci na wycieczki 
do Szamotuł i Obrzycka. W 1962 r. od 2 VI 
rozpoczęto kapitalny remont budynku, któ-
ry zajmuje przedszkole, naprawiono dach, ko-
miny, elewację – skuto stare i położono nowe 
tynki, rynny, instalację elektryczną, położono 
nowe sufity, założono nowe okna, pomalowa-
no ściany, odnowiono meble. Prace wykona-
ło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
we Wronkach. Zostały zainstalowane lampy 
na terenie przedszkolnego podwórka oraz za-

montowano burzówkę odprowadzającą wodę 
z opadów. Przestawiono piece i założono nowe 
drewniane podłogi. W 1966 r. z okazji 1000-le-
cia Państwa Polskiego zostały wykonane czy-
ny społeczne pod patronatem POM-u, były to 
prace porządkowe wokół obejścia przedszkola. 
W 1969 r. przy przedszkolu wykopano stud-
nię i założono pompę, która dostarczała wodę. 
Nie trzeba było już nosić wodę aż z Rynku. Dla 
bezpieczeństwa dzieci założono barierkę przy 
chodniku. Krótkie informacje z kroniki zacho-
wanej w przedszkolu kończą się na zakończeniu 
roku szkolnego w 1974r., Być może od same-
go początku przedszkole podlegało pod Szko-
łę Podstawową w Ostrorogu. Odpowiedzialną 
osobą za przedszkole był kierownik lub dy-
rektor szkoły. W latach 70-tych przedszko-
lem i szkołą kierował p. Szczepan Nowakow-
ski, a wcześniej mógł być p. Szymański. W tych 
latach pracowała w przedszkolu p. Stanisława 
Solis oraz p. Stanisława Błajet.

PRZEDSZKOLE PRZY 
UL. WRONIECKIEJ 12
W 1980 r. podjęto decyzję o budowie nowego 

przedszkola przy ul. Wronieckiej 12. Prace bu-
dowlane trwały 5 lat. Zakładem opiekuńczym 
i wykonawcą robót budowlanych była Rolni-
cza Spółdzielnia Produkcyjna w Kluczewie. 
W porządkowaniu terenu pomagała młodzież 
ze szkoły. Bardzo czynnie włączyli się do prac 
rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. 
18 października 1985 r. dokonano otwarcia bu-
dynku nowego przedszkola. Wstęgę przeciął p. 
Lembicz, ówczesny Przewodniczący Rady Na-
rodowej. Dyrektorem przedszkola była p. Sta-
nisława Błajet, która przewodniczyła ceremo-
niom otwarcia i dziękowała Prezesowi RSP 
Kluczewo p. Wieczorkowi za pomoc udzieloną 
przy budowie obiektu. Podczas otwarcia wśród 
zaproszonych gości byli m.in.: Naczelnik MiG 
– p. Janusz Ławniczak, p. Ludwik Błajet – In-
spektor Oświaty, jego zastępca – p. Edmund 
Łodyga, przedstawiciel kuratorium. Dzieci już 
1 września rozpoczęły zajęcia w nowym pach-
nącym świeżością budynku przedszkola. Do za-
jęć były przygotowane 2 sale, szatnie, sala gim-
nastyczna, nawet basen. Warunki były bardzo 
dobre. Nowe meble, zabawki, pomoce dydak-
tyczne pozwoliły na rozszerzanie horyzontów 
myślowych dzieci. Przedszkole otrzymało na-
zwę „Miś Uszatek”. Uroczystość nadania imie-
nia miała miejsce 7 czerwca 1986 r.

Od 1985 r w przedszkolu dyrektorami lub 
pełniącymi obowiązki dyrektora były: Stanisła-
wa Błajet, Urszula Zielińska, Maria Tomczak, 
Hanna Jasnosik, Danuta Zart , Alicja Kęsy Re-
nata Mleczak oraz Alina Kaźmierczak. Od 
1.09.2015 r. po włączeniu przedszkola do Ze-
społu Szkół w Ostrorogu, za przedszkole od-
powiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół: 

pod nieobecność Beaty Nowakowskiej - Anna 
Rudy, Mirosława Wachowiak (Wicedyrek-
tor ZS ds. przedszkola i klas I-III) oraz obec-
nie – Krzysztof Warguła. Wśród pracujących 
nauczycieli byli i są obecnie: Stanisława Solis, 
Wanda Wysocka, Danuta Furmaniak, Doro-
ta Sawczuk, Renata Bilon, Danuta Zart, Anna 
Zimniak, Maria Piechota, Danuta Pupka, Na-
talia Antoszewska, Małgorzata Piątkowska, 
Hanna Jasnosik, Beata Słocińska, Ilona Perz, 
Martyna Hukisz, Anna Chudziak, Ewa Gen-
dera, Natalia Raszewska, Paula Simińska, Iwo-
na Mieńko, Ewelina Araszkiewicz, Tomasz 
Cembrowicz, Dorota Domagalska- Niedosik.

Wśród pracowników obsługi byli i są: Ma-
ria Rzeszowska, Maria Greczka, Genowefa 
Greczka, Danuta Sibilska, Anna Biedny, Bar-
bara Kaszkowiak, Zofia Puweł, Zofia Szorcz, 
Alfreda Andrzejewska, Joanna Kucharczyk, 
Urszula Rosada, Kazimierz Bamber, Lucyna 
Papis, Zdzisława Mospinek, Katarzyna Ma-
jewska, Halina Owsianna, Katarzyna Kuligow-
ska, Barbara Pietraszewska, Wiesław Chmiel. 
Niestety nie ma już wśród nas Barbary Sokol-
nickiej oraz Wacława Kuligowskiego. Cześć 
ich pamięci.

Obecnie do Przedszkola „Miś Usza-
tek” uczęszcza 140 dzieci. W trzech grupach 
w przedszkolu przy ul. Wronieckiej jest 75 
dzieci, w dwóch oddziałach przedszkolnych 
w szkole jest 45 dzieci, a do filii w Bininie we 
wrześniu zostało zapisanych 20 dzieci. Obecnie 
„Miś Uszatek” dysponuje trzema salami do za-
jęć, salą gimnastyczną, salką terapeutyczną oraz 
placem zabaw. Dzieci spożywają posiłki przy-
gotowywane w miejscowej kuchni. Filia w Bi-
ninie położona jest w zacisznej okolicy otoczo-
nej łąkami i polami. Są tam dobrze wyposażone 
w nowe meble i sprzęty dwie sale do zajęć, sal-
ka gimnastyczno-korekcyjna, szatnie. Jest plac 
zabaw i możliwość wyjścia na boisko. Dzieci 
w naszym przedszkolu mają doskonałe warun-
ki do rozwoju. Uczą się akceptacji w środowisku 
rówieśniczym, rozwijają swoje talenty i umie-
jętnością, kształcą się , edukują poprzez zaba-
wę. Biorą udział w zajęciach dodatkowych poza 
wychowaniem przedszkolnym tj. język angiel-
ski, religia, logopedia, gimnastyka korekcyjna, 
opieka pedagoga. Dzieci biorą udział w wielu 
uroczystościach, projektach edukacyjnych, kon-
kursach, przeglądach teatralnych zajmując nie-
jednokrotnie wysokie miejsca. Przedszkole 
współpracuje w środowisku lokalnym z wielo-
ma instytucjami: z Zespołem Szkół, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Związkiem Kombatan-
tów, Klubem Seniora, z Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną. Przedszkole „Miś Uszatek” 
jest placówką przyjazną dzieciom i ich rodzicom. 
W przedszkolu działa na rzecz dzieci Stowarzy-
szenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci USZATEK.

Przedszkole

 Z kart historii Przedszkola 
„MIŚ USZATEK” w Ostrorogu
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O jej zapale do malowania i talen-
cie świadczą liczne prace wystawiane 
w Galerii „Za Chatą” w Ostrorogu. 
Danuta Krüger to postać rozpozna-
walna w środowisku artystów. Jej 
twórczość jest na tyle nieskrępowana, 
że nie da się jej przypisać do wyłącz-
nie jednego stylu.

Od 2012 roku Danuta Krüger pro-
wadzi Galerię „Za Chatą” w Ostroro-
gu. Odbywają się tam okolicznościowe 
spotkania m.in. wieczornice poetyc-
kie oraz wernisaże, a także warszta-
ty dla dzieci. – Galeria jest otwarta dla 
wszystkich – mówi jej właścicielka. 
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

W galerii zobaczyć można wiele prac 
artystki. Charakteryzują się dużą róż-
norodnością. Wnętrze budynku 
zostało urządzone na styl zabytko-
wego domu. – To mój klimat. Lu-
bię starocie. Uważam, że to część 
przeszłości, a o przeszłość trze-
ba dbać. Nie interesują mnie nowe 
rzeczy. Na stary mebel codzien-
nie mogę patrzeć i on mi się nie 
znudzi – mówi Danuta Krüger. 
Malarka zaznacza, że lubi pielę-
gnować przeszłość i chciałaby za-
trzymać ją jak najdłużej. – Mam 
urządzone również atelier w Ber-
linie, gdzie tworzę i też tam mieszkam 
właśnie w takim stylu – tłumaczy ar-
tystka. Malarka interesuje się historią. Jej 
prace to - jak sama mówi – kartki z ka-
lendarza. – O każdym mogę coś powie-
dzieć. Tu nie ma przypadku. Każda praca 
jest jakimś wspomnieniem – opowia-
da. Artystka maluje różnymi stylami. 
Jej prace wpisują się w nurt impresjo-
nizmu, ekspresjonizmu czy abstrakcjo-
nizmu.

– Dla mnie dzień bez malowania 
jest dniem straconym – mówi Da-
nuta Krüger. Artystka tworzy oko-
ło 300 prac rocznie. Maluje całe ży-
cie. Pierwszą swoją pracę pokazała 
w 2007 roku.

Autorka obrazów sama nauczyła się 
malować. Nie skończyła studiów na 
akademii sztuk pięknych. Przyznaje, że 
szkoła ogranicza artystę. – Mam ko-
legów, którzy skończyli wyższe szko-
ły plastyczne. Oni się ode mnie uczą. 
Nie mam kolegów po studiach, którzy 
malowaliby w tylu technikach. Są to na 
ogół prace w jednym stylu. Można tego 
artystę rozpoznać, gdzie u mnie jest to 
bardzo trudne – mówi Danuta Krüger. 
Odwiedzając Galerię „Za Chatą” rze-

czywiście odnosi się wrażenie, jakby 
wystawiało się tam kilku artystów. 

Prace Danuty Krüger mogą się po-
dobać nawet laikowi, który na co dzień 
ze sztuką ma niewiele wspólnego. Ich 
autorka nie wie, jak nauczyła się ma-
lować. – Wydaje mi się, że jestem tak 
wrażliwym człowiekiem, wrażliwym 
do bólu, że mi to samo wychodzi – 
mówi o sobie artystka. Malarka za-
znacza, że warsztat artysty jest ważny. 

Ona natomiast od dziecka maluje ser-
cem i duszą.

Danuta Krüger była uczestniczką 
wielu plenerów (także międzynaro-
dowych). Zdobyła międzynarodowe 
wyróżnienia i nagrody na wystawach 

międzynarodowych (w tym in-
dywidualnych) i krajowych. – 
W Polsce corocznie odbywa się 
tzw. „Salon” i na „Salon” artyści 
mogą oddać swoje prace. Wów-
czas komisja złożona z profeso-
rów ocenia je. Później mają one 
prawo wejść na „Salon” i po „Sa-
lonie” odbywa się wystawa w mu-
zeum w Czarnkowie – mówi ma-
larka zaznaczając, że sukcesem 
jest już samo dostanie się do tego 
grona. Naszej artystce ta sztu-

ka udaje się co roku. Zdobywała tam 
zresztą nagrody – wyróżnienia i na-
grodę publiczności, którą uważa za 
najbardziej satysfakcjonującą.

Wszystkich, którzy jeszcze nie wi-
dzieli pracy Danuty Krüger zachęca-
my do ich obejrzenia. Dzięki takim 
osobom nasza gmina staje się co-
raz bardziej rozpoznawalną nie tyl-
ko w środowisku lokalnym, ale tak-
że w regionie i kraju.

Ona natomiast od dziecka maluje ser-

DANUTA KRÜGER
Na terenie Miasta 
i Gminy Ostroróg 
znajduje się Galeria 
„Za Chatą” malarki 
Pani Danuty Krü-
ger. Malarka urodziła się w Pozna-
niu ale od ponad 25 lat mieszka 
w Berlinie. W 2007 roku zaczęła 
malować zainspirowana krajobra-
zami Norwegii i Szkocji.

Malarstwo kwitnie w Ostrorogu
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Zryczałtowany dodatek energetyczny od  
1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażli-
wemu energii elektrycznej, czyli osobie pobiera-
jącej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest for-
mą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących 
dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową 
rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycz-
nej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
• posiadać ustalone prawo do dodatku miesz-

kaniowego;
• złożyć wniosek o dodatek energetyczny z za-

łączoną umową kompleksową lub umową          
sprzedaży energii elektrycznej, której stroną 
jest osoba pobierająca        dodatek mieszka-
niowy;

• zamieszkiwać w  miejscu dostarczania ener-
gii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii 
elektrycznej jest osoba, której przyznano doda-
tek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 usta-
wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach miesz-
kaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966 z  późn. 

zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszku-
je w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 
3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energe-
tycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwiet-
nia 2017 r. wynosi:
• dla gospodarstwa domowego prowadzonego 

przez osobę samotną: 11,29 zł / miesiąc;
• dla gospodarstwa domowego składającego się 

z 2 do 4 osób: 15,68 zł / miesiąc;
• dla gospodarstwa domowego składającego się 

z co najmniej 5 osób: 18,81 zł / miesiąc.
Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przy-

sługuje gdy:
• osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa 

do dodatku mieszkaniowego;
• osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miej-

scu dostarczania energii elektrycznej;
• osoba    wnioskująca nie jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży ener-
gii elektrycznej.

 OPS Ostroróg

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

Zryczałtowany DODATEK ENERGETYCZNY

Dzień Sportu w Zespole Szkół w Ostrorogu

Wakacje już się rozpoczęły, ale 
wszyscy wspominają z zadowo-
leniem Dzień Sportu w Zespole 
Szkół w Ostrorogu. Honorowym 
gościem imprezy był pan Mi-
chał Bartoszak , olimpijczyk 
z Aten (2004), zawodnik UKS Bie-
gus  Wręczyca. Startował na wie-
lu dystansach – od 1500 m do ma-

ratonu. To 6-krotny 
mistrz Polski w bie-
gach na 5000 m, 3000 
m z przeszkodami i w 
biegu przełajowym, 
halowy mistrz Pol-
ski na 1500 m (1994).                                                                                                                              
Uroczyste otwarcie 
odbyło się na hali wi-
dowiskowo – sporto-
wej. Zebrała się tam 
cała brać szkolna klas 
IV-VI i gimnazjum. 
Wszystkich powita-
no pokazem tańców 
kółka tanecznego p. 
Renaty Mleczak, na-
stępnie odczytano 
apel sportowy i głos 
zabrał zaproszony 
gość, pan Michał 
Bartoszak. Po udzie-
leniu odpowiedzi na 
wiele pytań zadawa-

nych przez uczniów, nasz olimpij-
czyk zaprosił wszystkich chętnych 
na płytę boiska celem pokaza-
nia kilku elementów ćwiczeń, któ-
re prowadzą do takich sukcesów. 
Ogromna ilość młodzieży wzięła 
udział w profesjonalnej rozgrzew-
ce. Wyglądało to imponująco. Na-
stępnie przedstawiono regulamin 

zawodów i część sportową rozpo-
częto od sztafety klas ( każdy oddział 
wystawiał drużynę składającą się z 3 
dziewcząt i trzech chłopców, zawodni-
cy startowali na przemian – dziewczy-
na/chłopak). Wszyscy wraz z panem 
Michałem Bartoszakiem na czele gło-
śno dopingowali biegaczy i okrzykami 
wspierali zawodników. Najlepsze dru-
żyny otrzymały słodycze z rąk Mistrza. 
W kolejnej części chłopcy gimnazjum 
i szkoły podstawowej rywalizowa-
li w turnieju piłki nożnej. Mogli też 
zgłosić się do żonglerki. Dziewczyn-
ki szkoły podstawowej miały przygo-
towane konkurencje: dwa ognie, dru-
żynowe skoki na skakance oraz rzuty 
woreczkami do celu. Gimnazjalist-
ki  rozgrywały mecze piłki siatkowej, 
a ponadto slalom koszykarski i rzuty 
do kosza. Sędziami turnieju byli wszy-
scy nauczyciele, sprawiedliwie ogła-
szali wyniki, dbali o bezpieczeństwo 
zawodników. Dzięki uprzejmości Dy-
rekcji, pani Mirosławie Wachowiak 
i panu Krzysztofowi Wargule, nie za-
brakło medali, dyplomów i słodkich 
niespodzianek.  Impreza okazała się 
sukcesem organizatorów, zwłaszcza, 
że było dużo śmiechu, radości, a kolej-
ni młodzi ludzie chcą żyć zdrowo na 
sportowo. 

Tekst i foto ZS w Ostrorogu
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O których zwierzętach mówi się, że 
umierają, a nie zdychają?
• psach
• kotach
• pszczołach
• żółwiach

Miód spadziowy pszczoły robią ze spa-
dzi. Czym jest spadź?
• wydzieliną z szyszek
• sokami wypływającymi pod wpły-

wem słońca
• nektarem rozpuszczonym rosą

Gdzie pszczoła przechowuje zebrany 
pyłek, z którego potem tworzony jest 
pokarm dla larw?
• w koszyczkach na tylnych nogach
• pożera go i wydala w ulu
• oblepia nim odwłok
• pszczoły nie zbierają pyłku

Ile skrzydeł ma pszczoła?
• 0
• 2
• 4
• 6

Pszczoła miodna po łacinie to:
• Aps melifer
• Apis mellife
• Arus melliffer
• Ares Meli

Ile pszczół zbieraczek znajduje się 
w 1kg pszczół rojowych? 
• 10.000 
• 30.000
• 5000

Do jakiego rzędu należy pszczo-
ła miodna?
• kwiatów
• błonkówki
• bzyków ki
• miodówki

Czy miód spadziowy nadaje się dla 
pszczół na zapasy zimowe?
• nie
• tak

Do nawigacji pszczoły wykorzystują:
• zapach
• pozycję słońca i spolaryzowane 

światło niebieskie.
• wiatr-kierunek i siłę.
• instynkt roju.

Czy królowe-matki posiadają żądła?
• nie
• tak

Co wytwarzają młode pszczoły, kar-
micielki? Służy do karmienia mło-
dych larw pszczelich, trutowych przez 
pierwsze 3 dni życia, oraz matki, królo-
wej przez cały okres jej życia.
• miód
• mleczko pszczele
• propolis

Gdzie znajduje się Jedyny w Polsce po-
mnik pszczoły znajduje się:
• w Mrągowie
• w Zakopanem
• w Rębkowie
• w Kielcach

Średnia waga 1 litra miodu w zależności 
od zawartości wody wynosi: 
• 1,30-1,40kg 
• 0,8 kg
• 1,7 kg

Co to jest barć? 
• szczelina między skałami. 
• skupisko uli. 
• otwór w pniu drzewa. 
• mała jaskinia. 

Miód ma własności konserwujące 
i lecznicze, ponieważ:
• powstrzymuje rozwój bakterii. 
• jest łatwo strawny. 
• powstaje z nektaru różnych roślin. 
• jest bardzo kaloryczny. 

Pszczoły przyczyniają się do pomnaża-
nia plonów, ponieważ:
• wytwarzają różne miody. 
• zachowują porządek w ulu. 
• zapylają kwitnące rośliny. 
• produkują wosk, kit i jad. 

Czym żywią się pszczoły? 
• nektarem, wodą, mlekiem
• pyłkiem, wodą, kwiatami
• nektarem, spadzią, pyłkiem

Etapy rozwoju pszczoły to kolejno: 
• jajo, poczwarka, larwa, imago
• larwa, jajo, poczwarka, owad doro-

sły= imago
• jajo, larwa, poczwarka, imago

Cenne i bardzo wydajne nektarowo ro-
śliny miododajne to: 
• grusza, jabłoń, czereśnia
• rzepak, lipa, gryka, facelia
• mniszek lekarski zwany mleczem, 

żywokost lekarski

Węza to sztucznie wyrabiany plaster 
produkowany z: 
• plastiku 
• parafiny
• wosku

Skład rodziny pszczelej:
• matka
• robotnica 
• osa 
• truteń

Wymień produkty pozyskiwane od ro-
dziny pszczelej:

• ……...................................………
• ……...................................………
• ……...................................………

Królowa matka żyje:
• do lat 8-10
• do 2 lat
• do 3 lat

Pszczoła żyje do:
• 6 tygodni
• 2 lat
• 3 miesięcy

Tylko jedna odpowiedź na każde pytanie 
jest prawdziwa

Zachęcamy do rozwiązania testu 
wiedzy z zakresu pszczelarstwa. Py-
tania przygotowali pszczelarze z koła 
w Ostrorogu. Są stosunkowo trud-
ne i wymagają od Państwa sięgnięcia 

do opracowań, co w dobie Internetu 
nie powinno sprawić Państwu więk-
szych trudności. Nagrodami w kon-
kursie są słoiki miodu. Osoby, które 
udzielą minimum 50% poprawnych 

odpowiedzi wezmą udział w losowa-
niu upominków. Rozwiązania mogą 
Państwo przesyłać drogą mailową na 
adres: pteresa@onet.eu. Organizato-
rzy czekają na nie do 22 lipca.

Konkurs z wiedzy o pszczelarstwie

PSZCZELARZE 
SZKOLILI SIĘ
19 czerwca odbyło się szkolenie 

członków koła pszczelarzy w Ostro-
rogu przeprowadzone przez leka-
rza weterynarii ze Swarzędza p. 
Andrzeja Jędruszaka. Tematem wy-
kładu były choroby i sposoby walki 
z nimi ze szczególnym uwzględnie-
niem choroby wywoływanej przez 
roztocz Varroa destructor.

SPRZĘT 
OD STAROSTY
Wszyscy członkowie koła 

w Ostrorogu w ramach obcho-
dów 40-lecia koła otrzymali 
drobny sprzęt pszczelarski ufun-
dowany przez Starostę Szamo-
tulskiego Józefa Kwaśniewicza.
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Mamy pierwszy sukces gminy 
Ostroróg osiągnięty na polu rela-
cji wspólników w spółce Aquanet 
Ostroróg Sp. z o.o. Gmina pomimo 
posiadania większościowego pakie-
tu udziałów nie może samodzielnie 
podejmować żadnych strategicz-
nych decyzji w spółce, ale burmistrz 
upoważniony przez radę stara się 
zmienić ten stan rzeczy. Wiadomo 
już, że po raz pierwszy wspólni-
kom zostanie wypłacona dywiden-
da z wypracowanego przez spółkę 
zysku. Część z tych pieniędzy tra-
fi na konto gminy.

W ramach zgromadzenia wspól-
ników spółki odbyły się łącznie 3 
spotkania. Gmina w trakcie zgro-
madzenia wspólników wystoso-
wała pismo do prezesa Aquane-
tu S.A. z siedzibą w Poznaniu jako 
realizację uchwały Rady Miejskiej 
w Ostrorogu, która jednogłośnie 
zapadła podczas sesji w dniu 24 

maja 2016 r. i tym samym upoważ-
niła go do podjęcia działań mają-
cych na celu uzyskanie kontroli nad 
Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Wia-
domo, że wspólnik mniejszościo-
wy ma większe prawa niż wspól-
nik większościowy. Gmina mając 
ponad 67% udziałów nic nie może 
zrobić samodzielnie i nic bez zgody 
wspólnika mniejszościowego. Gmi-
na nadal czeka na odpowiedź z Po-
znania i od tego zależeć będą dalsze 
rozmowy i poczynania.

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Ostrorogu burmistrz Sła-
womir Szałata relacjonował prze-
bieg Zgromadzenia Wspólników 
spółki Aquanet Ostroróg  Sp. z o.o. 
1 czerwca kontynuowano spotka-
nie z 18 maja. To spotkanie trwało 
bardzo krótko i zostało przerwane 
do dnia 21 czerwca. Przedstawiono 
uchwałę Rady Miejskiej w Ostro-
rogu, która dała burmistrzowi 

uprawnienia w dyskusjach i uzgod-
nieniach z udziałowcami Aquane-
tu. Na tej podstawie przekazano pi-
smo prezesowi (działając w imieniu 
Miasta i Gminy Ostroróg realizu-
jąc wolę rady wyrażoną w drodze 
uchwały). Burmistrz przedstawił 
stanowisko samorządu jako większo-
ściowego udziałowca. Gmina doma-
ga się w nim zmiany umowy spółki 
mającej na celu uzyskanie równowa-
gi wspólników w zakresie ich praw 
i obowiązków w spółce względem 
ich udziałów w kapitale zakładowym.

Zgromadzenie wspólników 
przyniosło gminie pierwszy suk-
ces. Po raz pierwszy od 11 lat 
(czyli od początku istnienia spół-
ki Aquanet Ostroróg Sp. z o.o.) 
zysk, który wyniósł w 2015 roku 
około 45 000 zł został przezna-
czony na wypłatę dywidendy. Bu-
dżet gminy zostanie zasilony 
o ponad 27 000 zł. 

Pierwszy sukces w rozmowach 
z Aquanetem

Nasi jubilaci

Marianna Krogulecka Irena Leśna

Mieszkająca w Bininie pani Marianna Krogulec-
ka 27 maja obchodziła piękny jubileusz 100 urodzin. 
Z tej okazji kobietę odwiedził Burmistrz Miasta 
i Gminy Ostroróg Sławomir Szałata, który złożył jej 
okolicznościowe życzenia i wręczył bukiet kwiatów. 

Pani Marianna obecnie mieszka z synem. Urodziła 
się 27 maja 1916 roku. Wychowała czworo dzieci (2 
córki i 2 synów). Ma 6 wnuków, 1 wnuczkę i 4 pra-
wnuków. Jubilatka lubi pracować w ogrodzie.  To jej 
recepta na długie życie.

Pani Maria Irena Leśna 21 maja skończyła 91 lat. 
Mieszka wspólnie z córką. Ma 5 dzieci (1 syna i 4 
córki). Doczekała się 10 wnuków i 11 prawnuków.  
Burmistrz z okazji jej święta odwiedził ją w domu, 
złożył okolicznościowe życzenia i wręczył kwiaty.

Państwo Janina i Stanisław Florek 26 maja obcho-
dzili jubileusz 55 rocznicy ślubu. Mieszkają w Dobro-
jewie. Mają syna, wnuka i wnuczkę.  Ze względu na 
tak długoletnie pożycie małżeńskie również i ich bu-
kietem kwiatów odwiedził burmistrz Szałata.
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Z okazji 102 urodzin mieszkającą w Bininie Bole-
sławę Rybarczyk 9 czerwca odwiedził burmistrz Sła-
womir Szałata oraz sołtys tej miejscowości – Agniesz-
ka Sobczak. Pani Bolesława Rybarczyk urodziła się 9 
czerwca w Starym Mieście pod Wronkami. W cza-
sie wojny została wysiedlona z domu rodzinnego. 
Do Binina trafiła, ponieważ tu mieszkała jej siostra. 
W gminie Ostroróg mieszka od 1940 roku. W cza-
sie wojny miała już 2 dzieci. Pracowała przymusowo 
w gospodarstwie u Niemców.

Po wojnie przez wiele lat była zatrudniona w Mię-
dzychodzie w Zakładach Przetwórstwa Owocowo – 

Genowefa i Zefiryn Reformat 9 czerwca obchodzili 55 
rocznicę ślubu. Mają syna, dwie wnuczki i jednego wnu-
ka. Od urodzenia mieszkają w Kluczewie. Wspólnie 
prowadzili gospodarstwo rolne. Pani Genowefa przez 
8 lat pełniła funkcję radnej. Później przez kolejne 8 lat 
była sekretarzem Koła Gospodyń Wiejskich w Szcze-
pankowie. Następnie przez 10 lat angażowała się w pra-
cę na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczewie 
jako przewodnicząca. Działała społecznie. Pisała wiersze.

Urodzona w Czerwonaku 11 czerwca 1925 
roku Genowefa Dondajewska obchodziła jubi-
leusz 91 urodzin. Ma pięcioro dzieci (dwie cór-
ki i trzech synów), ośmioro wnuków i jedena-
ścioro prawnuków. Jest osobą żywotną, pracuje 
w ogrodzie. Kocha ludzi i przyrodę. Jest oso-
bą wierzącą. Systematycznie chodzi do kościo-
ła. Pani Genowefa bierze udział w codziennym 
życiu rodzinnym.

Genowefa i Zefiryn Reformat Genowefa Dondajewska 

Bolesława Rybarczyk

Warzywnego „Pomona”. Dojeżdżała tam koleją, któ-
ra jeździła przez Ostroróg.

Mieszkanką Binina opiekuje się obecnie jej synowa 
i wnuczka. Pani Bolesława jest osobą otwartą i sym-
patyczną. Z racji wieku goście zaśpiewali jubilatce 
„200 lat”. Pani Bolesława wzruszyła się. Burmistrz 
i sołtys Binina złożyli pani Bolesławie życzenia, wrę-
czyli kwiaty i drobny upominek. Spotkanie było oka-
zją do wspomnień.

Pani Bolesława miała 2 dzieci. Obecnie żyje tylko 
córka. Ma 10 wnucząt, 17 prawnucząt oraz 8 prapra-
wnucząt.
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