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SZANOWNI PAŃSTWO!
Tych z Państwa, którzy z różnych względów nie uczestniczyli w uroczystym otwarciu festynu „Jan z Ostroroga w gości 

prosi” zachęcamy do zapoznania się z przemówieniem Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg Sławomira Szałaty.
Redakcja

Jest mi niezmiernie miło, 
że mogę po raz drugi w mo-
jej kadencji powitać w gmi-
nie Ostroróg Dostojnych Go-
ści i Szanownych Mieszkańców 
na corocznym święcie - festynie 
„Jan z Ostroroga w gości prosi”.

Znajdujemy się na terenie by-
łego Ośrodka Rekreacyjnego 
Mormin, w największym so-
łectwie naszej gminy – sołec-
twie Dobrojewo. Po latach za-
niedbań wspólnymi siłami 
staramy się od roku przywró-
cić temu miejscu dawny blask. 
W ostatnim czasie uporząd-
kowane zostały sprawy wła-
snościowe i przejęty majątek 
gminny znajdujący się na tym tere-
nie. Boisko sportowe zostało dosto-
sowane do wymogów rozgrywek pił-
karskich w A klasie. Przystąpiono do 
sporządzania projektów zagospoda-
rowania tego miejsca dla celów rekre-
acyjnych i wypoczynkowych. Myślę, 
że w przyszłym roku ponownie funk-
cjonować będzie tu miejsce wykorzy-
stywane do kąpieli. Dziękuję wszyst-
kim, którzy często bezinteresownie, 
pomagają w porządkowaniu terenów 
przy jeziorze. Nie wszyscy jednak to 
szanują, potępiam akty wandalizmu 
i prowokacje mające miejsce w ostat-
nich dniach.

Szanowni Państwo! Świętowanie 
Dni Ostroroga w tym roku rozpo-
częliśmy już 18 lipca, kiedy na tere-
nie gminy rozpoczął się II Między-
narodowy Plener Malarski, powstały 
na nim prace przedstawiające urokli-
we miejsca w naszej gminie. W tym 
roku imprezy kulturalne wzbogaci-
liśmy o plener rzeźbiarski, w trakcie 
którego powstały rzeźby o tematy-
ce historycznej, dotyczącej założycie-
li naszego ponad 600-letniego mia-
sta. Ostroróg, mimo, że jest trzecim 
w kolejności najmniejszym miastem 

w Polsce, posiada bogatą historię 
związaną z rodem Ostrorogów. Sę-
dziwój i Jan Ostroróg to postaci zna-
ne ze swojej służby Polsce w XV wie-
ku. Pragniemy uhonorować naszych 
założycieli i przybliżyć ich współcze-
snym, szczególnie młodzieży. Cieszę 
się, że coraz więcej osób nosi z dumą 
w klapie marynarki znaczek z her-
bem naszej gminy, a wielu przyjezd-
nych prosi o jego udostępnienie.

Proszę Państwa, nasza gmina to nie 
tylko duma z historii. W ubiegłym 
roku zakończyliśmy rozpoczętą jesz-
cze w 2014 roku inwestycję kanaliza-
cyjną, dzięki której 99% aglomeracji 
ma możliwość podłączenia do sie-
ci kanalizacyjnej. Inwestycja koszto-
wała ponad 6 mln zł, została pozy-
tywnie rozliczona i dofinansowana 
ze środków unijnych.  Mimo skrom-
nych środków budżetowych (ok. 18 
mln dochodów rocznie) zrealizowa-
nych zostało w ubiegłym roku wiele 
inwestycji i remontów, przygotowa-
ne były nowe projekty inwestycyjne. 
Rok budżetowy 2015 zakończyliśmy 
nadwyżką wynoszącą ponad 1,4 mln 
zł, a zadłużenie gminy zmniejszy-
ło się o prawie 1,3 mln zł. W ubie-

głym roku wydzieliliśmy nowe 
sołectwo Piaskowo-Karolewo 
a wszystkie sołectwa z naszej 
gminy przystąpiły do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”. 
Pod koniec roku UMiG rozpo-
czął wydawanie bezpłatnej ga-
zetki gminnej, powstają i roz-
wijają się stowarzyszenia, koła 
skupiające pasjonatów. Dzisiej-
szą uroczystość uświetni jubi-
leusz 40-lecia Koła Pszczela-
rzy w Ostrorogu. W przyszłym 
miesiącu 65-lecie istnienia bę-
dzie świętowało Koło Polskie-
go Związku Wędkarskiego 
w Ostrorogu.

W bieżącym roku do Urzę-
du Marszałkowskiego złożono po 
raz pierwszy wniosek o dofinanso-
wanie budowy dróg dojazdowych 
do pól i na zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w projekcie Odno-
wa Wsi. W obu przypadkach z wy-
nikiem pozytywnym i przyznanym 
dofinansowaniem. Na początku roku 
otrzymaliśmy również dofinansowa-
nie z ministerstwa kultury na remont 
biblioteki publicznej w wysokości ok. 
190 tys. zł. Pod koniec roku nasza 
136-letnia jednostka OSP w Ostro-
rogu ma otrzymać nowy, średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy z dofinan-
sowaniem zewnętrznym w kwocie 
ponad 600 tys. zł. Goście przyjeżdża-
jący do nas zauważają, że zmieniamy 
oblicze naszych sołectw wymieniając 
straszące przez wiele lat, stare wiaty 
przystankowe i tablice ogłoszeniowe. 

Około 65 % powierzchni naszej 
gminy to użytki rolne. Chcąc po-
dziękować wszystkim pracującym 
na roli, już za miesiąc, wraz z sołec-
twami Bielejewo i Binino zamie-
rzamy, po wielu latach przerwy, 
zorganizować Dożynki Gminne, 
na które już dziś serdecznie Pań-
stwa zapraszam.

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
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Nie byłoby tych sukcesów, gdyby 
nie bardzo dobra współpraca z więk-
szością radnych i sołtysów, gdyby nie 
zaangażowanie i wytężona praca pra-
cowników urzędu. Szczególnie cenię 
sobie aktywność i pomoc ze strony 
Mieszkańców naszej gminy. Serdecz-
nie Wam wszystkim dziękuję.

Bardzo dziękuję za życzliwość 
i bardzo dobrą współpracę ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Na terenie na-
szej gminy w ubiegłym roku remon-
towane były trzy drogi wojewódzkie. 
W tym roku powstał nowy chodnik 
w Szczepankowie. Bardzo serdecznie 
dziękuję za zaangażowanie byłemu 
Przewodniczącemu Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego a obec-
nie posłowi Panu Krzysztofowi Pa-
szykowi. 

W tym roku inwestycje w naszej 
gminie rozpoczął Powiat Szamotulski. 
Panu staroście Józefowi Kwaśniewi-
czowi i Pani Przewodniczącej Rady 
Powiatu Marii Przybylskiej serdecz-
nie dziękuję za partnerską współpra-
cę i pomoc w realizacji ważnych dla 
nas inwestycji i remontów. Na zasa-
dzie współfinansowania w tym roku 
powstaną nowe chodniki i remonto-
wana będzie ważna dla nas droga. Na-
sza gmina wsparła szpital powiatowy 
w zakupie nowoczesnego ambulansu 
i policję w zakupie nowego radiowo-
zu. W przyszłym roku w miarę na-
szych możliwości wesprzemy remont 
szpitala powiatowego.

Cieszę się z obecności wójtów i bur-
mistrzów z naszego powiatu i zaprzy-
jaźnionych gmin z innych powiatów. 
Chętnie służą nam doświadczeniem, 

radą i dobrym słowem. Szczególnie 
dziękuję obecnemu dziś wśród nas, 
naszemu dobremu sąsiadowi Panu 
Burmistrzowi Gminy Pniewy Jaro-
sławowi Przewoźnemu.  

Proszę państwa za chwilę rozpocz-
niemy trwającą do północy uroczy-
stość, pragnę podziękować wszyst-
kim sponsorom nagród na loterię 
fantową, strażakom za pomoc w za-
bezpieczeniu imprezy oraz wszyst-
kim osobom, dzięki którym możemy 
się dziś tu spotkać i świętować wspól-
nie kolejne Dni Ostroroga. Dzięku-
ję pani dyrektor biblioteki publicznej 
Barbarze Kalemba i jej pracownikom 
za przygotowanie i zorganizowanie 
dla nas tak wielu atrakcji.

Zapraszam wszystkich do wspól-
nej zabawy. Festyn „Jan z Ostroroga 
w gości” prosi uważam za otwarty!

Zespół Dzielnicowych w Ostrorogu
ul. Wroniecka 14

(siedziba w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg)

Dzielnicowi pełnią dyżur i przyjmują interesantów
w poniedziałki w godzinach 14:00 – 16:00

w sprawach pilnych kontakt pod numerem telefonu 997 lub 112

sierż. sztab. Michał Napierała 
– rejon miasta Ostroróg, tel. 786 936 500

st. sierż. Rafał Banachowicz 
– rejon wiejski, tel. 786 936 499

KPP Szamotuły
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Zabudowa wsi jest rozproszona. 
Liczba mieszkańców miejscowości wg 
stanu na koniec 2015 roku wynosiła 
128 osób. Strukturę wiekową ludności 
przedstawia poniższa tabela:

Obszar miejscowości  charakteryzuje 
się niezróżnicowanym nizinnym krajo-
brazem. Ze względu na ukształtowanie 
teren ten jest intensywnie wykorzysty-
wany rolniczo. Czyste i naturalne śro-
dowisko, brak przemysłu jest atutem, 
który w przyszłości można wykorzy-
stać na potrzeby rozwoju agroturysty-
ki, aktywnej turystyki, a także produk-
cji ekologicznej.

Wieś położona jest w odległości 
ok. 4 km od Ostroroga. Ze względu 
na wzmożony ruch samochodów, jaki 
nastąpił w ostatnich latach należało-
by podnieść poziom bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, a w 
szczególności dzieci. Aby tego doko-

nać niezbędna jest naprawa nawierzch-
ni drogi gminnej Kluczewo – Klucze-
wo Huby – Szczepankowo. W tym 
roku przygotowano projekt przebudo-
wy tej drogi a wniosek o dofinansowa-
nie kosztów prac na tej drodze zostanie 
złożony jesienią. Jeśli nie uzyska dofi-
nansowania, zadanie gmina wykona 
etapami we własnym zakresie.

Na terenie miejscowości nie ma 
przedszkola ani szkoły. Dzieci uczęsz-
czają do Zespołu Szkół w Ostrorogu, 
gdzie dowożone są autobusem szkol-
nym. W Kluczewie - Huby nie ma 
też świetlicy wiejskiej. Na mocy poro-
zumienia z sołectwem Szczepankowo 
mieszkańcy mogą korzystać ze świetli-
cy w Szczepankowie. Na terenie wsi nie 
działa żadna organizacja pozarządowa. 
Mieszkańców miejscowości charakte-
ryzuje duże zaangażowanie w działa-
nia dotyczące rozwoju wsi oraz troska 
o podniesienie atrakcyjności miejsco-
wości. Wytyczyli oni cele rozwoju wsi 
oraz posiadają wizję realizacji tych ce-
lów. Potrafią mobilizować się w działa-
niu. Dorośli mieszkańcy chcą podtrzy-
mywać i pielęgnować bogate tradycje. 
Młodzieży nie brakuje pomysłów na 
ożywienie otoczenia i atrakcyjne spę-
dzanie czasu wolnego.

Sołtysem tej miejscowości jest Mo-
nika Rzeszowska. To jej pierwsza ka-
dencja. Wcześniej funkcję tę pełniła 
Anna Rzeszowska.

– Od lutego 2015 roku mieszkańcy 
naszej wsi wybrali mnie na sołtysa. Wraz 
z Radą Sołecką realizujemy przedsię-
wzięcia założone w ramach Fundu-
szu Sołeckiego. Zostały wyczyszczo-
ne rowy melioracyjne oraz udrożnione 
mostki przepustowe. W tym roku bę-
dziemy utwardzać część pobocza dro-
gi przebiegającej przez wieś. Co roku 
wraz z mieszkańcami naszego sołectwa 
organizujemy Dzień Dziecka. Stara-
my się brać czynny udział w imprezach 
organizowanych przez Gminę Ostro-
róg. Chcielibyśmy odnowić plac zabaw 
oraz dokończyć budowę oświetlenia 
przy drodze Szczepankowo-Klucze-
wo, gdzie powstają nowe domy jedno-
rodzinne. Dziękuję mieszkańcom za 
dobrą współpracę - mówi sołtys Mo-
nika Rzeszowska.

W tym roku w ramach funduszu do 
realizacji przewidziano utwardzenie po-
boczy za ponad 3000 zł, remont w ramach 
bieżącego utrzymania dróg za 5000 zł oraz 
organizację spotkania kulturalnego (1000 
zł). Planowane łącznie nakłady na sołectwo 
mogą wynieść ponad 9300 zł i są wyższe od 
poniesionych w roku ubiegłym.

Sołectwo Kluczewo – Huby
Wieś Kluczewo-Huby jest jednym z 13 sołectw 
Gminy Ostroróg. W skład sołectwa wchodzi 
tylko jedna miejscowość – Kluczewo Huby. 
Wieś leży około 4,5 km na północny wschód 
od Ostroroga  przy drodze gminnej z Kluczewa 
do Szczepankowa w obrębie geodezyjnym 
Kluczewo.
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Do 18 roku życia 17 16 33
19 - 60 lat 33 40 73
Powyżej 60 lat 12 10 22
Ogółem 62 66 128
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To nie pierwszy plener malarski 
w naszej gminie z Pani udziałem. 
Jak się Pani tutaj maluje, jak oce-
nia Pani tę imprezę?
Imprezę oceniam bardzo wysoko. 

Jest bardzo fajna atmosfera, jeśli cho-
dzi o pracę twórczą. Miejsce  - stary 
budynek nad jeziorem  jest szczególne. 
Jest bardzo przytulnie, kameralnie. Lu-
dzie są bardzo fajni. Wszystko co jest 
nam potrzebne mamy na miejscu. Kli-
mat, który nas otacza, bardzo sprzyja 
malowaniu i tworzeniu.

Co udało się Pani do tej pory na-
malować?
Udało mi się namalować kaplicz-

kę, która znajduje się na cmentarzu 
w Ostrorogu. To posąg św. Jakuba. 
W tej chwili pracuję nad pejzażem 
z Ostroroga. Maluję architekturę 
z wieżą kościoła w tle.

Czy te dwa obrazy przekaże 
Pani organizatorom?
Tak. Tak samo jak w zeszłym roku.
Jak podoba się Pani gmina Ostro-
róg?
Jest bardzo klimatycznie. Bardzo 

dużo jest takich miejsc, które mogą 
inspirować do pracy. Gmina jest ma-
lutka. Można powiedzieć, że jest do-
mowo i przytulnie.

Rozmawiał Norbert Woźniak

Czy to Pani pierwszy plener 
w Ostrorogu?
W Ostrorogu tak.
Gdzie jeszcze Pani malowała i po-
kazywała swoje prace?
Ogólnie uczestniczę w plenerach. 

Będę w Rosji. W Czechach byłam 
w kwietniu. U nas w Ostródzie są za-
wsze swa plenery.

Jak trafiła Pani do Ostroroga?
Przez przypadek. Ktoś nie dojechał 

i stało się to w ostatniej chwili. Mia-
łam to szczęcie, że trafiłam do Ostro-
roga. W tych rejonach nie byłam.

Jak się Pani tutaj podoba?
Ładne miasteczko.
Jaki to jest teren do malowania?

Dobry. Jestem z Warmii i Mazur. 
U nas jest mnóstwo jezior. Tu nie ma 
ich aż tak wiele, ale są moje klimaty, 
które lubię malować.

Czy odpowiada Pani temat 
tego pleneru?
Tak. Myślę, że tematy są zawsze 

zbliżone na plenerach. Często or-
ganizator to coś narzuci, ale czasem 
daje wolną rękę.

Gdzie Pani do tej pory malowała?
Malowałam starą aleję w Dobroje-

wie wraz z kolumnami przy bramie.
Teraz nad czym Pani pracuje?
Maluję budynek w otoczeniu przy-

rody poza Ostrorogiem.
Rozmawiał Norbert Woźniak

Jak się Pani podoba na plenerze 
w Ostrorogu?
Byłam już w zeszłym roku i by-

łam zachwycona. W tym roku jest 
tak samo a może jeszcze przyjemniej. 
Atmosfera jest przemiła. Pogoda do-
pisuje. Maluje się cudownie. Wszyscy 
mają takie samo zdanie jak ja.

Jak układa się współpraca z koor-
dynatorem pleneru – Barbarą Ka-
lemba?

Pani Basia jest na każde nasze za-
wołanie. Kiedy tylko czegokolwiek 
potrzebujemy, Basieńka już jest. 
Wszystko nam przywiezie, załatwi 
i nie mamy żadnych problemów.

Jak się Pani podoba gmina Ostroróg?
Bardzo mi się podoba. Uwielbiam 

takie maleńkie, spokojne miasteczka. 
Bardzo mi się podoba zaangażowa-
nie ludzi w to, żeby było lepiej, żeby 
było piękniej mimo, że w miastecz-

ku rzeczywiście widać tę pracę, to że 
coś się tutaj dzieje. Będzie na pewno 
jeszcze piękniej, bo ludzie tego chcą 
i robią wszystko, żeby tak było.

Czy odpowiada Pani temat ple-
neru?
Odpowiada, bo tu są bardzo cieka-

we miejsca, stare. I cmentarze, i sta-
re domy, i pałace. Także jest co ma-
lować.

Rozmawiał Norbert Woźniak

Rozmowa z uczestniczą II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Krystyną Kuczmą z Grzymalina koło Legnicy

Rozmowa z uczestniczką pleneru malarskiego Marzeną Szpaczyńską z Ostródy

Rozmowa z uczestniczka pleneru malarskiego – Alicją Gołąbek Jędrzychowic pomiędzy Wschową i Głogowem

TU SĄ BARDZO CIEKAWE MIEJSCA

SĄ MOJE KLIMATY, KTÓRE LUBIĘ MALOWAĆ

JEST BARDZO KLIMATYCZNIE
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Nasi jubilaci
Józef Kaczmarek urodził się 3 lipca 1925 roku. 

W tym roku skończył 91 lat. Z tej okazji burmistrz 
Sławomir Szałata odwiedził go w domu, złożył oko-
licznościowe życzenia i wręczył kwiaty. Jubilat miesz-
ka w Ostrorogu. Prowadził gospodarstwo rolne.  Przez 
całe życie ciężko pracował. Nadal jest w dobrej kondy-
cji i ma dobrą pamięć. Interesuje się rolnictwem. Jego 
recepta na długowieczność to ciężka praca i pogoda 
ducha. Ma troje dzieci, 7 wnuków i 5 prawnuków.

Henryk Konieczny urodził się w Ostrorogu 4 lipca 
1925 roku. Młodzieńcze lata przeżył na przymusowej 
pracy w firmie budowlanej w Austrii. Po powrocie do 
Polski przez 26 lat pracował w Zachodniej Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Poznaniu na stanowisku Kie-
rownika Działu. Od 31 lat przebywa na emeryturze. 
Jest osobą żywotną, kocha ludzi, zwierzęta i przyro-
dę. Codziennie rozwiązuje krzyżówki. Bierze czynny 
udział w życiu rodzinnym. 

W tym roku obchodził jubileusz 91 urodzin. 
Z tej okazji burmistrz Sławomir Szałata odwiedził 
go w domu, złożył okolicznościowe życzenia i wrę-
czył kwiaty. Jubilat ma dwóch synów, troje wnuków 
i dwie prawnuczki.

Marianna Białasik urodziła się 22 lipca 1925 roku 
w Koźlu (gmina Szamotuły). W dzieciństwie prze-
niosła się wraz z rodzicami do Zajączkowa. W czasie  
II Wojny Światowej pracowała w gospodarstwie  
Niemca w Otorowie. Wspomina, że w tym trud-
nym czasie czuwała nad nią opatrzność. W Ostrorogu 
mieszka od 19 lat. Jubilatka mówi, że żyje jej się tu do-
brze i ma troskliwą opiekę.

Pani Marianna ma troje dzieci – syna i dwie córki. 
Doczekała się również 6 wnuków i 4 wnuczek, 2 pra-
wnuków i 1 prawnuczki. Jubilatka interesuje się spor-
tem i polityką. Lubi czytać książki.

Gmina Ostroróg bierze udział w plebiscycie Terra Flower 
Power – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce. 

Jeżeli chcemy aby nasze miasto i gmina były jeszcze pięk-
niejsze, niech każdy weźmie udział w głosowaniu w dniach 
od 1 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2016 roku do godziny 24.00 
i odda swój głos na nasze miasto Ostroróg.

Wszyscy możemy upiększyć naszą wspólną przestrzeń 
i cieszyć się  nią wspólnie!

Link do strony internetowej, na której można głosować, 
znajduje się na stronie internetowej urzędu (www.ostrorog.pl).

Życzymy powodzenia
UMiG Ostroróg

Miasto Ostroróg  pięknie 
ukwiecone – plebiscyt”
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Jako pierwszy przed licznie zgroma-
dzoną publicznością wystąpił Andriej 
Turicyn – malarz, rysownik i muzyk. 
Wraz z żona Olgą tworzą duet grający 
i śpiewający na wielu festiwalach i im-
prezach okolicznościowych. Artysta za 
swoją działalność został uhonorowa-
ny wieloma nagrodami (m.in. Ministra 
Kultury Rosji, Gubernatora Okręgo-
wego Kaliningradu). Ciekawy był wy-
stęp dziecięcej sekcji tanecznej „Hop 
Dance”. Grupę prowadzi Irmina Pie-
chota.

Członkowie kół łowieckich zapre-
zentowali koncert sygnałów i mu-
zyki myśliwskiej. Wykonali go Trę-
bacze Myśliwscy. Zespół składał się 
z myśliwych z kół łowieckich „Drop” 
w Obrzycku i „Słonka” w Poznaniu. 
Przedstawiono krótką historię i zasto-
sowanie gry na rogach myśliwskich.

Na część oficjalną festynu zjecha-
ło wielu znamienitych gości. Byli to 
m.in. poseł Marcin Porzucek, senator 
Jan Filip Libicki, Starosta Szamotulski 
Józef Kwaśniewicz,  członek Zarzą-
du Powiatu Szamotulskiego Andrzej 
Grzeszczyk, Radny Rady Powiatu 
Szamotulskiego Ludwik Błajet, Wójt 
Gminy Duszniki Roman Boguś, Wójt 
Gminy Kaźmierz Zenon Gałka,  Bur-
mistrz Gminy Pniewy Jarosław Prze-
woźny, Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowy Tomyśl Paweł Mordal, 
Sekretarz Miasta i Gminy Szamotuły 
Karol Hartwich oraz Sekretarz Gmi-

ny Międzychód Tomasz Rucki, a także 
dyrektorzy i kierownicy oraz przedsta-
wiciele jednostek gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich i ponadregional-
nych.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg 
Sławomir Szałata mówił o poczynio-
nych od ostatniego festynu oraz pla-
nowanych do realizacji inwestycjach 
oraz innych działaniach gminy. Za-
powiedział, że być może już w przy-
szłym roku Jezioro Mormin zostanie 
zgłoszone jako miejsce wykorzystywa-
ne do kąpieli. Senator Jan Filip Libicki 
w swoim wystąpieniu pozytywnie oce-
nił to, co dzieje się w gminie.

W związku z 40-leciem Koła Pszcze-
larzy w Ostrorogu na scenie prezes 
koła Władysław Mikołajczak przed-
stawił jego historię.  Z okazji jubileuszu 
zasłużone osoby otrzymały odznacze-
nia Polskiego Związku Pszczelarskie-
go. Wręczono również podziękowania. 
Florian Pyc otrzymał akt nadania ty-
tułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Ostroróg”, a Ludwik Pazderski ogło-
sił wyniki konkursu wiedzy o pszcze-
larstwie.

Przy plaży odbył się pokaz szybkiego 
rzeźbienia piłą łańcuchową. Rzeźby wy-
konane tą techniką można było zakupić 
na licytacji. Wystąpiła kapela „Z kopyta”. 
Na plaży odbył się pokaz tańca uczestni-
ków maratonu zumby. Prowadziła go Ir-
mina Piechota. Była też biesiada z ze-
społem „Cuda Wianki”.

Jednym z punktów programu było 
losowanie głównych nagród w loterii. 
Drobne nagrody (jak co roku) zostały 
wylosowane wcześniej.

Dla sympatyków gatunku muzycz-
nego disco polo nie lada gratką był ju-
bileuszowy koncert zespołu „Adonis” 
(grupa powstała w 1996 roku). Gwiaz-
dą wieczoru był zespół „Power Play”. 
Artyści znani są z ognistego tempera-
mentu i niezwykłej przebojowości. Ten 
zespół w tym roku obchodzi jubileusz 
15-lecia istnienia.

Wśród uczestników festynu poru-
szała się maskotka – był to miś, który 
obdarowywał dzieci cukierkami. Im-
prezy towarzyszące Dniom Ostroroga 
to m.in. II Międzynarodowy Plener Ma-
larski, I Plener Rzeźbiarski. Nad Jezio-
rem Mormin stanęło również stoisko SP 
ZOZ w Szamotułach. Ratownicy me-
dyczni mierzyli ciśnienie, poziom gluko-
zy oraz zapoznawali zainteresowanych 
z zasadami udzielania pierwszej pomo-
cy. Koła łowieckie na swoim stoisku pre-
zentowały trofea łowieckie, wystawę fo-
tograficzną oraz prowadziły quizy dla 
dzieci z nagrodami. Polski Związek Ho-
dowców Gołębia Pocztowego Oddział 
w Szamotułach sekcja nr 5 Ostroróg 
również przygotował dla zainteresowa-
nych ciekawe stoisko.

Organizatorami festynu była Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Ostro-
róg oraz Urząd Miasta i Gminy Ostro-
róg. Do zobaczenia za rok!

Udany festyn w Ostrorogu
Świetna zabawa, tłumy uczestników, bogaty program imprezy oraz 
sprzyjająca pogoda to bilans festynu „Jan z Ostroroga w gości prosi”, 
który odbył się 24 lipca nad Jeziorem Mormin.

fot.: BP MiG Ostrorógfot.: BP MiG Ostroróg
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Festyn w Ostrorogu



nr 5 (6) czerwiec/lipiec 2016 r. Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Ostroróg |  9

foto: UMiG Ostroróg, BP MiG Ostroróg
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Jak Pani podsumuje plener malarski, który odbył się 
w tym roku?

Uważam, że plener naprawdę się udał. Mieliśmy bar-
dzo krótki czas do namalowania prac, ale powstały tak 
jak urząd sobie życzył w temacie. Jest to krótki okres, ale 
naprawdę udany.

Jakie komentarze od uczestników pleneru do 
Pani trafiały?

Wszystko było bardzo dobrze. Lista uczestników ple-
neru, którzy chcieliby w nim uczestniczyć, już po zeszło-
rocznym była bardzo długa. Wiadomo, że ilość osób była 
ograniczona i nie było to możliwe. Nie było też możliwe 
zaprosić gości z bardzo daleka, ponieważ jest to za krótko, 
żeby przejechać 1000 kilometrów ze względu na koszty 
a artyści do bogatych nie należą.

Jest szansa, żeby w przyszłym roku i kolejnych latach 
ta impreza się jeszcze bardziej rozwinęła?

Jak najbardziej. Liczymy na to, że społeczeństwo za-
akceptuje artystów w Ostrorogu. Liczę na to, że współ-
praca z burmistrzem, Ostrorogiem i jego mieszkańca-
mi a także cały klimat będzie sprzyjał temu, żeby plener 
mógł się odbyć, że będą pieniądze, że wszyscy będziemy 
mieli możliwość dalej malować, bo tematów do malowa-
nia jest tutaj dużo.

To drugi plener międzynarodowy. Czuje Pani popar-
cie ze strony władz?

Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z władza-
mi. Było tak od samego początku. Był „klik”. Od same-
go początku była „chemia” między burmistrzem a ga-
lerią. Po prostu od pierwszego momentu, kiedy pan 
burmistrz znalazł się w galerii, to było wiadomo, że 
jest zainteresowany galerią, kulturą i rozwojem współ-
pracy. Jak najbardziej. Mamy również młodych ludzi, 
którzy interesują się sztuką. Na plenerze była moja 
wychowanka Patrycja, która uczestniczyła w warszta-
tach, jakie prowadziłam w galerii. Patrycja przyglądała 
się malowaniu, malowała nie tylko na terenie ośrodka, 
gdzie mieszkaliśmy, ale również w plenerze. Wydaje mi 
się, że mamy szansę. Nie zależy to naprawdę od nas. 
Zależy od tego, jak nas mieszkańcy Ostroroga przyj-
mą, a przede wszystkim urząd.

Na festynie mają Państwo swoje stoisko. Mieszkańcy 
już oglądali prace. Jakie komentarze docierały do Pań-
stwa ze strony mieszkańców?

Bardzo miłe komentarze. Mieszkańcy Ostroroga po-
znają miejsca, które malowaliśmy. Są prace, które są już 
również sprzedane. Jest duże zainteresowanie nie tylko 
osób starszych, które znają tę okolicę, ale także i mło-
dzieży.

Rozmawiał
Norbert Woźniak

Rozmowa z Danutą Kruger – komisarzem II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego

Udany plener malarski
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To pierwszy tego typu plener w gminie Ostroróg.
Tak, jest pierwszy.
Jako rzeźbiarze mieliście odgórnie narzucony temat.
Rzeźby związanie z historią Ostroroga.
Stworzyliście sylwetki wojów i postać Jana z Ostroro-

ga. Dlaczego właśnie takie osoby wybraliście?
Myślę, że pierwszymi zasadniczymi postaciami, które 

najwcześniej wpisały się w historię Ostroroga są czterej 
wojowie, których Ostroróg mógł uzbroić i wysłać na bi-
twę pod Grunwaldem. Nas (rzeźbiarzy – red.)jest czte-
rech, więc wykonane zostały tylko trzy prace, dlatego że 
w historii miasta i nie tylko, bo całej Polski wpisał się hi-
storyk a właściwie prawnik – Jan z Ostroroga, który około 
1463 roku napisał memoriał „O naprawie Rzeczypospo-
litej”. Uznałem, że to też będzie godna postać z historii 
Ostroroga i została wyrzeźbiona.

To zadanie, które zostało przed Wami postawione 
było trudne, czy to raczej dla Was chleb powszedni?

To trochę chleb powszedni. To nie są dla nas trudne 
tematy. Są to prace, które wymagają ogromnego wysił-
ku. Mając 3 dni na wykonanie rzeźby, która mierzy oko-
ło 2,5 metra to tempo kaskadera, który w ostatniej chwili 
czegoś się chwyta. My też w ostatniej chwili będziemy to 
kończyć, bo to jest wyczyn, żeby w ciągu trzech dni zro-
bić tak duże, okazałe rzeźby.

Jest Pan komisarzem pleneru. Na czym polega 
Pana funkcja?

Jak na każdym plenerze wyznaczony został komisarz 
pleneru. Najczęściej to rzeźbiarz z danego regionu. To 
przeniosło się idealnie na naszą ścieżkę, na nasz Ostro-
róg. Zostałem wybrany komisarzem dlatego, że miesz-
kam w tej gminie od urodzenia, od 56 lat. Od 39 lat two-
rzę w tej gminie. Po raz pierwszy zostałem w jakiś sposób 
doceniony, że dostąpiłem zaszczytu brania udziału w tak 
zacnym plenerze dla mojej gminy.

Czym zajmuje się Pan jako komisarz?
Opieką nad moimi kolegami. To zawsze ten, do które-

go oni pierwsi się zwracają z uwagi, że nie znają tego śro-
dowiska. Tak zawsze jest kiedy jadę na plener. Trochę ich 
zaliczam. I polskich, i międzynarodowych. Najczęściej 
komisarzem jest miejscowy rzeźbiarz.

Co się dalej stanie z tymi rzeźbami? Trzeba je jesz-
cze zaimpregnować?

Na 100% to drewno będzie wymagało konserwa-
cji, żeby przedłużyć żywotność tej rzeźby w plenerze 
naszej gminy. Stąd też po pewnym czasie, kiedy tro-
szeczkę osuszą się na zewnątrz, będą musiały być za-
konserwowane zanim zostaną postawione w docelo-
wym miejscu.

Jakie jest zainteresowanie Waszą pracą? Widzę, że co 
jakiś czas ktoś się pojawia.

Tak jest od pierwszych dni pleneru, kiedy mieliśmy 
nieduże garstki ludzi, ale wzbudzało to ogromne zainte-
resowanie. Dzisiaj jest jednak największe na ten moment.

Jest szansa, żeby podobne imprezy odbywały się 
w przyszłości, że być może więcej rzeźbiarzy przyje-
dzie do Ostroroga i będziecie dalej miasto zdobić wa-
szymi pracami?

Byłoby niezmiernie miło, gdyby ten plener wpisał 
się w stały scenariusz miasta Ostroroga. Wiadomo, że 
wszystko rozgrywa się o pieniądze. Miasto musi po-
nieść obciążenie, ponieważ ci rzeźbiarze wykonali pra-
ce i jakąś zapłatę muszą otrzymać. Rzeźbiarzy jest co-
raz trudniej zapraszać na imprezy, dlatego, że takich 
imprez w Polsce są dziesiątki lub setki. Ja z uwagi na 
to, że mam wspaniałych przyjaciół z różnych zakąt-
ków Polski (tych akurat, których tutaj goszczę), a są 
to Grzegorz  Hadziński spod Zielonej Góry, Tadeusz  
Bardela spod  Świebodzina, Jerzy Kopeć z Przytocznej. 
Znamy się naprawdę od wielu lat, nawet tak rodzinnie, 
więc było im trudno odmówić przyjąć zaproszenie do 
Ostroroga, bo nie ukrywam, że przyjechali tu z jedno-
dniową przerwą po plenerze. W niedzielę kończymy 
plener a w poniedziałek wyjeżdżają na następny. Tak-
że są rozchwytywani.

Rozmawiał Norbert Woźniak

Rozmowa z Eugeniuszem Tacikiem – rzeźbiarzem z Binina i komisarzem Pleneru Rzeźbiarskiego

Ogromne zainteresowanie pracą rzeźbiarzy
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To już pewne! W Szczepankowie powstanie baza rekreacyjno – sportowa 
z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy zyskają wspaniałe miejsce do 
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zadanie uzyskało 
dofinansowanie w wysokości 28 700 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”. Całość inwestycji warta jest 41 000 zł.

W Szczepankowie realizowany 
będzie projekt pod nazwą: „Za-
gospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w Szczepankowie po-
przez budowę altany, rekultywację 
boiska sportowego wraz z ele-
mentami siłowni zewnętrznej”. 
Jego celem jest wsparcie inicjaty-
wy mieszkańców sołectwa Szcze-
pankowo w rozwoju infrastruk-
tury rekreacyjno – sportowej 
w tej miejscowości.

Projekt zakłada budowę drew-
nianej altany, budowę utwardze-
nia z kostki betonowej, instalację 
urządzeń siłowni  zewnętrznej 
w Szczepankowie, rekultywację 
boiska sportowego wraz z ele-
mentami siłowni zewnętrznej, 

montaż elementów małej archi-
tektury (koszy na śmieci, lawek, 
ław, stołu oraz stojaków rowe-
rowych, montaż piłkochwytów, 
bramek oraz słupków do siat-
kówki, zagospodarowanie oraz 
rekultywację zieleni.

Projekt został przygotowany 
przez mieszkańców Szczepanko-
wa - w szczególności członków 
Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołec-
kiej i Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Wsi „Szczepany”. Inwestycja 
wpłynie na budowanie odpowie-
dzialności mieszkańców za swo-
ją  miejscowość, przywiązania do 
niej oraz wzmacniana więzi spo-
łecznych i integrację lokalnej spo-
łeczności.

Na terenie sołectwa funkcjonu-
je Centrum Kultury w budynku 
po byłej szkole podstawowej, któ-
ra została zlikwidowana w 2002 
roku. Budynek pełni funkcje 
ośrodka działalności kultural-
nej, społecznej i edukacyjnej oraz 
świetlicy wiejskiej.

Realizacja inwestycji wpłynie 
pozytywnie na rozwój sołectwa. 
Nowoczesna infrastruktura re-
kreacyjno-wypoczynkowa, zmie-
ni obraz przestrzeni publicznej, 
a mieszkańcy chętniej będą spę-
dzać swój wolny czas na świe-
żym powietrzu. Powstanie miej-
sce atrakcyjne dla mieszkańców 
naszej gminy w każdym wieku 
(dzieci, młodzieży, dorosłych). 

Szczepankowo zmieni się na lepsze!
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Na zaproszenie organizacji 
Stichting Stedenband Beverwij-
k-Wronki, grupa 15 dzieci gości-
ła w dniach od 25 do 30 czerwca br. 
w Holandii. Wyjazd został zorgani-
zowany przez fundację „Femina Pro-
ject” Centrum promocji i Rozwoju 
Kobiet oraz znanego wielu wroncza-
nom Wima Spruit’a. Celem wyjazdu 
była organizacja ciekawych wakacji 
dla 15 dzieci z gmin Wronki i Ostro-
róg. Przez cały pobyt dzieci korzy-

stały z gościny holenderskich rodzin 
z Beverwijk i okolic. Podczas wizyty 
w Holandii, młodzi turyści zwiedzili 
Beverwijk i okolice, byli na nadmor-
skiej plaży, w parku sów, ZOO oraz 
muzeach: strojów ludowych, serów 
i produkcji słynnych drewnianych sa-
botów. Choć pobyt trwał kilka dni, 
to atrakcji które przygotowali nasi 
holenderscy przyjaciele było bardzo 
dużo, dzięki czemu uczestnicy bawili 
się znakomicie.

Dziękujemy partnerom wyjazdu: 
Urzędowi Miasta i Gminy Ostro-
róg oraz firmom Amica Sp. z o.o. 
z Wronek i Ingenis Sp. z o.o. z Po-
znania których wsparcie pozwo-
liło nam podróżować wygodnym 
busem na trasie Wronki-Ostro-
róg-Beverwijk i z powrotem. Spe-
cjalne podziękowania dla Melanie 
Voorhans-Wijand naszej holender-
skiej koordynatorki. 

tekst i foto: Karolina Bloch

Burmistrz Miasta i Gminy Ostro-
róg informuje, że każdy rolnik może 
w terminie od 01 sierpnia 2016 roku 
do 31 sierpnia 2016 roku złożyć 
wniosek o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w  cenie oleju napędo-
wego wraz z fakturami VAT na zaku-
piony olej napędowy.

Do zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowe-
go uprawniają faktury VAT stanowią-
ce dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 01 lutego 2016 roku do 31 
lipca 2016 roku w ramach kwoty zwro-
tu podatku określonego na 2016 rok.

Wnioski do pobrania w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ostroróg pokój nr 
14 oraz na stronie internetowej urzę-

du - www.ostrorog.pl.
Stawka zwrotu podatku akcyzo-

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

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

Niezwykłe wakacje dzieci 
z Ostroroga i Wronek

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

INFORMACJA
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ostrorogu zachęca do korzysta-
nia z Kart Dużej Rodziny. Wnio-
ski otrzymają Państwo od pracowni-
ków ośrodka.

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Mi-
nistrów podjęła uchwałę nr 85 w spra-
wie ustanowienia rządowego progra-
mu dla rodzin wielodzietnych (M.P. 
poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu dla ro-
dzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). 

Celem programu jest podjęcie dzia-
łań na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie 
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica mają na utrzy-
maniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku 

życia
2. w wieku do ukończenia 25. roku 

życia – w przypadku, gdy dziecko 
uczy się w szkole lub szkole wyż-
szej

3. bez ograniczeń wiekowych – 
w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

Program ma zasięg ogólnokrajowy, 
zatem adresowany jest do członków 
rodzin wielodzietnych bez względu na 

ich miejsce zamieszkania.
Beneficjentami programu są człon-

kowie rodziny wielodzietnej, bez 
względu na jej dochód.

Dokumentem identyfikującym 
członków rodziny wielodzietnej jest 
Karta Dużej Rodziny wydawana bez-
płatnie na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej przez wójta (burmistrza 
lub prezydenta miasta) właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania 
członka rodziny wielodzietnej.

Karta będzie wydawana w przypad-
ku dziecka:

1) małoletniego – do ukończenia 18. 
roku życia;

2) pełnoletniego – odpowiednio do 
końca roku szkolnego lub akademic-
kiego, w którym planowane jest ukoń-
czenie nauki w danej placówce, zgodnie 
z terminem wskazanym w zaświadcze-
niu ze szkoły lub szkoły wyższej o pla-
nowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25. roku życia;

3) legitymującego się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności, w wieku po-
wyżej 18. roku życia – na okres ważno-
ści orzeczenia;

4) umieszczonego w rodzinnej pie-
czy zastępczej – na czas umieszczenia 
w danej rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka;

5) w wieku powyżej 18. roku życia 
pozostającego w dotychczasowej ro-
dzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka na zasadach określonych w art. 
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej – odpowiednio do koń-
ca roku szkolnego lub akademickiego, 
w którym planowane jest ukończe-
nie nauki w danej placówce, zgodnie 
z terminem wskazanym w zaświadcze-
niu ze szkoły lub szkoły wyższej o pla-
nowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25. roku życia.

Upoważniony członek rodziny wie-
lodzietnej będzie mógł wnosić o przy-
znanie Karty dla pozostałych człon-
ków rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny składa się w miejscu zamiesz-
kania członków rodziny tj. w przypad-
ku rodzin zamieszkujących na terenie 
gminy Ostroróg w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ostrorogu.

W przypadku zbiegu uprawnień 
do korzystania z programu członko-
wi rodziny wielodzietnej przysługi-
wać będzie jedna Karta. Oznacza to, że 
w przypadku gdy o Kartę będzie ubie-
gać się osoba, w wieku 24 lat, która 
sama jest rodzicem trojga dzieci, a jed-
nocześnie kontynuuje naukę w szkole 
wyższej i pozostaje jeszcze na utrzyma-
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Zakończyła się już budowa chodnika na skrzyżowaniu 
dróg powiatowych nr 1850P i 1851P w Oporowie. In-
westycję w połowie sfinansowała Gmina Ostroróg. Koszt 
zadania wyniósł 37.735,25 zł. Długość wybudowanego 
odcinka wynosi 60 m.

Zakończyła się wyczekiwana i postulowana od kilku lat 
warta około 153 000 zł budowa chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 184 w Szczepankowie. Gmina Ostroróg 
dofinansowała zadanie kwotą 15 000 zł. Dzięki partner-
stwu samorządów warunki, w jakich w Szczepankowie 
poruszają się piesi, poprawiły się. Dzieci zyskały również 
bezpieczny punkt przystankowy komunikacji szkolnej.

niu rodziców, będzie jej przysługiwać 
jedna Karta. W takiej sytuacji zasad-
ne jest uznanie tej osoby, w procedurze 
przyznawania Karty, za rodzica.

Wymagane dokumenty:
1. rodzic – dokument potwierdzają-

cy tożsamość
2. dzieci w wieku do ukończenia 18. 

roku życia – akt urodzenia lub do-
kument potwierdzający tożsamość

3. dzieci w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający 
tożsamość oraz zaświadczenie ze 
szkoły lub szkoły wyższej o plano-
wanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce.

4. dzieci legitymujące się orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności 
w wieku powyżej 18. roku życia 
– dokument potwierdzający toż-
samość oraz orzeczenie o umiar-

kowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności.

5. dzieci umieszczone w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka – postanowienie o umiesz-
czeniu w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka

6. osoby, o których mowa w art. 37 
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej – zaświad-
czenie o pozostawaniu w dotych-
czasowej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka.

Osoba, której wydano Kartę Dużej 
Rodziny zobowiązana jest informować 
Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej 
zmianie w sytuacji rodzinnej.

Punkty, w których honorowane 
są Karty Dużej Rodziny oznaczone 
są logo:

OPOROWO 
ma nowy chodnik

Gmina partnerem 
Województwa Wielkopolskiego

W razie jakichkolwiek pytań pro-
simy o kontakt: 

Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 61 29 31 733  
Dąbrowska Magdalena

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Ostrorogu informuję, że wydaje 
druki na Powiatową i Wojewódzką 
Kartę Dużej Rodziny.
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Przypominamy, że podczas jedne-
go z posiedzeń Komisji Ładu Prze-
strzennego, Porządku Publicznego 
i Ochrony Środowiska omówiono 
temat funkcjonowania gospodar-
ki ściekowej na terenie miasta i gmi-
ny Ostroróg.

Zwrócono uwagę na konieczność 
posiadania umów i rachunków za 
wywóz nieczystości płynnych. 

Radni postulowali przeprowadze-
nie kontroli w tym zakresie. Posta-
nowiono, że kontrole będą prowa-
dzone od września i mieszkańcy będą 
musieli przedstawić rachunki za wy-
wóz nieczystości do trzech miesięcy 
wstecz (od czerwca). 

W pierwszej kolejności kontro-
lowane będą osoby mające moż-
liwość podłączenia nierucho-

mości do kanalizacji sanitarnej, 
które jeszcze nie wywiązały się 
z tego obowiązku.

Podłączanie się mieszkańców do 
kanalizacji przebiega sprawnie. Do 
końca czerwca podpisano już 100 
umów na odbiór ścieków przez gmi-
nę z podmiotami, które dostarcza-
ją już ponad. 1000 m3 ścieków mie-
sięcznie.

Kontrole ruszą od września
INFORMACJA

DOŻYNKI GMINNE

Organizatorzy;  UMiG Ostroróg, Sołectwo Binino, Sołectwo Bielejewo, 
Stowarzyszenie „Wesołe Kobietki z Binina”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
   wraz ze Starostami Dożynek

zapraszają na

28 sierpnia 2016 r.
W PROGRAMIE:      
1245 zbiórka uczestników przy ul. Rynek, przejście korowodu dożynkowego z wieńcami do Kościoła parafialnego,
1300 uroczysta Msza święta w Kościele parafialnym w Ostrorogu,
1420 przejazd delegacji dożynkowych bryczkami pod remizę OSP w Bininie,
1500 wymarsz korowodu dożynkowego wraz z orkiestrą dętą spod remizy OSP na boisko sportowe w Bininie,
1515 otwarcie uroczystości, ceremonia dożynkowa w wykonaniu Zespołu Tańca Regionalnego    
 „Szaranki” z Nojewa, wystąpienie Burmistrza i zaproszonych gości,                               
1600 występ pniewskiej orkiestry dętej,
1630   część artystyczna w wykonaniu zespołów i sekcji z terenu gminy Ostroróg,
1730 występ kapeli podwórkowej „Zza Winkla”,
1845 losowanie nagród – loterii fantowej,
1900-2400 zabawa taneczna – gra zespół „ Dylemat”.

W PROGRAMIE PRZEWIDZIANO TAKŻE:
biesiada z bezpłatnym poczęstunkiem, 
stoiska małej gastronomii,
degustacje potraw lokalnych,
bezpłatne  atrakcje  dla dzieci,
stoiska i pokazy tematyczne,
loteria fantowa z atrakcyjnymi  nagrodami.

Główny sponsor: 
„VICTORIA MEBLE” ZAKŁAD PRODUKCYJNY OSTRORÓG
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Matmich-BUS 
kierunek Szamotuły

kursuje w dni robocze

Binino 7,06 10,01 11,43 13.41 15.54

Wierzchocin 7.08 10,03 11,45 13.43 15.55

Dobrojewo 7.10 10,05 11,47 13.45 15.57

Ostroróg Rynek 6,10 7.14 8.05 10,10 11,50 13.48 14.45 16.00

Ostroróg Osiedle 6.11 7.15 8.06 10,11 11,51 13.49 14.46 16.01

Szczepankowo II 6.15 7.19 8.10 10,15 11,55 13.53 14.50 16.02

Szczepankowo I 6.16 7.20 8.11 10,16 11,56 13.54 14.51 16.04

Śmiłowo 6.19 7.23 8.14 10,19 11,59 13.57 14.54 16.06

Szamotuły al. 1Maja 6.24 7.28 8.19 10.24 12,04 14,02 14.59 16.10

Szamotuły Zamkowa 6.26 7.30 8.21 10.25 12,05 14.03 15.00 16.18

Szamotuły Jana Pawła 
II 6.27 7.31 8.22 10.27 12.07 14.05 15.02 16.20

Szamotuły Rynek 6.30 7.34 8.25 10.30 12.10 14.08 15.05 16.22

kierunek Ostroróg
kursuje w dni robocze

Szamotuły Rynek 6.35 7,40 9.20 11.12 13.10 14.20 15.15 16,52
Szamotuły Jana Pawła 
II 6.38 7.43 9.23 11.15 13.13 14.23 15.18 16,55

Szamotuły Zamkowa 6.40 7.45 9.25 11.17 13.15 14.25 15.20 16,57
Szamotuły al. 1 Maja 6.41 7.46 9.26 11.18 13.16 14.26 15.21 16,58
Śmiłowo 6.46 7.51 9.31 11.23 13.21 14.31 15.26 17.03
Szczepankowo I 6.49 7.54 9.34 11.26 13.24 14.34 15.29 17.06
Szczepankowo II 6.50 7.55 9.35 11.27 13.25 14.35 15.30 17.07
Ostroróg Osiedle 6.54 7.59 9.39 11.31 13.29 14.39 15.34 17.11
Ostroróg Rynek 6.55 8,00 9.40 11.32 13.30 14.40 15.35 17.12
Dobrojewo 7,00 9.45 11.37 13.35 15.40 17.17
Oporowo 7,02 9.47 11,39 13.37 15.42
Bobulczyn 7,04 9.49 11,41 13.39 15.44
Binino 7,06 10,01 11,43 13.41 15.46

TOLERANCJA: 5 MIN PRZYSPIESZENIA, 5 MIN OPÓŹNIENIA

Szanowni Państwo,
W ramach partnerskiej współpracy między przewoźnikiem zajmującym się publicznym transportem 
zbiorowym na terenie miasta i gminy Ostroróg przekazujemy rozkład jazdy obowiązujący w okresie  
22.08 – 01.09.2016 roku. Dzięki rozmowom przeprowadzonym przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy  
w Ostrorogu, przewoźnik zdecydował, że uruchomi połączenia wcześniej.
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KOMUNIK AT

WYSOKA JAKOŚĆ TOWARU W ATRAKCYJNEJ CENIE
SPRZEDAŻ RATALNA BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

DARMOWY TRANSPORT

WĘGIEL
DŻUL

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

DOMU     NA ŻYCIE    PODRÓŻNE 
GRUPOWE      FIRMY     INNE

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

 POLSKI WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY
KOSTKA WUJEK - GRUBY ORZECH - ORZECH EKO

ORZECH I - ORZECH DROBNY - GROSZEK EXTRA 

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

EKOGROSZEK 26 - EKOGROSZEK czeski

węgiel luzem i workowany po 25kg

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

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

tel. 61-29-16-533

„Aquanet – Ostroróg” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrorogu 
ul. Wroniecka 26 informuje, iż w okresie od 1 sierpnia 
2016 do 15 września 2016 na terenie miasta i gminy 
Ostroróg zgodnie z przepisami prawa przeprowadzona 
zostanie kontrola wybranych nieruchomości w zakresie 
nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej. 
Kontrola przeprowadzona zostanie przez podmiot 
zewnętrzny, którego pracownicy wyposażeni będą 
w stosowne upoważnienie oraz identyfikatory.

Zarząd Spółki
„Aquanet Ostroróg”

OSTRORÓG Sp. z o.o.
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