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Grudzień 2006

    27 października 2006r. zakończyła prace Rada 
Gminy czwartej kadencji, w trakcie której odbyło 
się 38 Sesji, 49 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 34 
posiedzenia stałych Komisji Rady. 
W dniu 12 listopada 2006r. odbyły się wybory 

Z prac Rady Gminy 

Wójta i Rady Gminy Wierzbinek. Zdecydowaną 
większością głosów Wójtem został wybrany Paweł 
Szczepankiewicz, natomiast Radnymi: Bogdan 
Woźniak, Roman Walter, Wacław Wojciechowski, 
Marcin Wołowiec, Teresa Kowalska – Pietrzak, 
Jan Jakubowski, Elżbieta Walicka, Krzysztof 
Stankiewicz, Irena Gwóźdź, Janusz Mroczkowski, 
Jacek Musiał, Kazimierz Woźniak, Bogdan 
Kaczalski, Dariusz Kwiatkowski, Bożena Kurz. 

Na ślubowaniu byli obecni m.in. Starosta Stanisław 
Bielik, Burmistrz Sompolna Tadeusz Słodkiewicz, Komendant 
Komisariatu Policji w Sompolnie p. insp. Dariusz Jędrzejewski.

Na I Sesji Rady Gminy Wie-
rzbinek w dniu 27 listo-
pada 2006r. Radni złożyli 
ślubowanie. Przewodniczącym 
Rady Gminy został wybra-
ny ponownie  Jacek Musiał 
a  Wiceprzewodniczącym 
– Wacław Wojciechowski. 
Komisja Rewizyjna 
1. Marcin Wołowiec
    -  Przewodniczący
2. Kazimierz Woźniak
   - Z-ca Przewodniczącego
3. Elżbieta Walicka
    -  Członek
4. Roman Walter
     -  Członek
5. Bogdan Woźniak
     -  Członek

 Komisja Budżetu, Oświaty, Zdrowia, Sportu, 
Kultury  i Rekreacji :       
- Kowalska-Pietrzak Teresa -  Przewodnicząca
- Kurz Bożena - Członek
- Woźniak Kazimierz - Członek

- Wojciechowski Wacław
   -  Członek
- Mroczkowski Janusz - Członek
- Gwóźdź Irena - Członek
- Walter Roman - Członek 

Komisja Komunalno – Rolnej i 
Porządku Publicznego:  
- Kaczalski Bogdan - 
  Przewodniczący
- Woźniak Bogdan - Członek
- Jakubowski Jan - Członek
- Stankiewicz Krzysztof -  
  Członek
- Walicka Elżbieta - Członek
- Wołowiec Marcin - Członek
- Kwiatkowski Dariusz - Członek 

Na II Sesji Rady Gminy Wierzbinek w dniu 05 
grudnia 2006r. Wójt Gminy złożył uroczyste 
ślubowanie: „Obejmując Urząd Wójta Gminy 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Po ślubowaniu wójt 
powołal na swojego zastępcę Macieja Kaczmarka.

Rada Gminy Wierzbinek 2006-2010.



�

· Wójt złożył ślubowanie w dniu 
27 kwietnia 2006 roku,
· zmiany w budżecie - zwiększe-
nie inwestycji 

ZMIANY W BUDŻECIE POD-
JĘTE NA XXXV I XXXVI SE-
SJI RADY GMINY

XXXV SESJA, 29 maj 2006r. 

Zwiększenia budżetu dokonuje się 
o kwotę 149.872,00 zł
Otrzymane dotacje:
z FOGR na drogę Ostrowo - Zie-
lonka 60 300,00 zł
od Wojewody: za zasiłki okreso-
we dla GOPS    
3 468,00 zł - dożywianie dzieci 
6 215,00 zł - na stypendia dla ucz-
niów
71 489,00 zł z PZU - fundusz pre-
wencyjny z przeznaczeniem dla 
OSP
- zakup sprzętu 7 300,00 zł
- biblioteki – zakup alarmu
1 100,00 zł

Podział nadwyżki w wysokości  
717 973,00 zł
- Zakład Komunalny /zakup wyci-
narki i ubijarki/ 10 000,00 zł
- GAPO /stypendia/ 10 000,00 zł
- Świetlice /remonty: Łysek, 
Kryszkowice, Zaryń/ 60 000,00 zł                     
- OSP /remonty: Mąkoszyn, Bo-

Z życia Gminy:
guszyce/ 7 000,00 zł
- Kultura /zakup strojów dla or-
kiestry dętej/ 2 000,00 zł
- Budowa sieci wodociąg./ do-
kument. osiedle  Wierzbinek/ 
4 000,00 zł
- Budowa hali sportowej – Bogu-
szyce   100 000,00 zł
- Dofinansowanie oświetlenia 
ulicznego:    
Mąkoszyn, Talarkowo, Kazubek, 
Ziemięcin, Racięcin, Tomisławi-
ce. 189 305,00 zł
- Dofinansowanie dokumentacji 
na drogi: Synogać, Nockie Holen-
dry, Dziadoch-Rybno-Teodoro-
wo, Ziemięcin, most Wilcza-Kło-
da 45 000,00 zł
- Dofinansowanie /Powiat/ chod-
nik w Sadlnie 30 000,00 zł
- Administracja /dofinansowanie 
płac i remontów/ 80 000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej 
– Racięcin 30 000,00 zł
- Remont drogi Wierzbinek /dział-
ki/, Morzyczyn 50 000,00 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
– pozost. środki z 2005r.
18 668,00 zł
- Bieżące utrzymanie dróg
82 000,00 zł
  Razem 867 845,00 zł
                    
XXXVI SESJA, 29 czerwiec 
2006r.

Urząd Gminy w Wierzbinku informuje, iż Radca Prawny 
przyjmuje bezpłatnie dwa razy w miesiącu interesantów z 
gminy Wierzbinek. Osoby zainteresowane proszone są o 
kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 
63/26 11 002 celem ustalenia terminu wizyty. 

     Zwiększenia budżetu dokonuje 
się o kwotę 86 656,00 zł 
  - od Wojewody na wyprawki dla 
dzieci 4 348,00  zł 
 - dochody własne z tyt. czynszu 
dzierż. skł. majątkowych   
 82 308,00 zł
      
     Zmniejszenia budżetu dokonu-
je się o kwotę 104 548,00 zł  
 - dotacja z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycz. MF  100 000,00 
zł 
 - dotacja wybory uzupełniające 
4.348,00 zł 
      Podział nadwyżki budżetowej 
150 000,00 zł 
 - remont remizy OSP Ziemięcin 
700,00 zł 
 - remont szkół: Morzyczyn, Za-
krzewek, Zaryń 25 000,00 zł 
- remont świetlicy w Zielonce
1 000,00 zł 
- budowa hali sportowej w Bogu-
szycach 110 000,00 zł 
- remont dróg gminnych 13 300,00 
zł    

W związku ze zmianą dotacji do 
wywozu stałych odpadów komu-
nalnych dla Zakładu Komunalne-
go została zmniejszona dotacja  o 
kwotę 43 782,00 zł z przeznacze-
niem na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych.      

· W czerwcu powołano do ży-
cia stowarzyszenie „Wielkopol-
ska Wschodnia”, którego celem 

Złoty Jubileusz
W dniu 18 października 2006r. podczas uroczystości zorganizowanej 
w USC w Wierzbinku z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeń-
skiego, Wójt Paweł Szczepankiewicz wręczył medale „za długoletnie 
pożycie małżeńskie”, przyznawane z ramienia Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Medale otrzymali Państwo: Izabela i Zdzisław Kul-
powie, Gabriela i Edward Racinowscy, Kwiryna i Adam Sadowscy, 
Marta i Mieczysław Ćwiklińscy, Janina i Józef Szymańscy, Zofia i 
Marian Albrechtowie, Amelia i Marian Jagodzińscy, Sabina i Józef 
Ratajczykowie, Regina i Antoni Rogaccy, Marianna i Mieczysław 
Trawczyńscy. 

pę działania (LGD) wspierającą 
inicjatywy lokalne na terenie na-
szej gminy.

· W czerwcu i lipcu Urząd Gmi-
ny ze środków Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi wraz ze Stowa-
rzyszeniem Edukacji, Kultury i 
Sportu   zorganizował półkolo-
nie dla około 500 dzieci z gminy 
Wierzbinek. 

· W sierpniu powstało w gminie 
Centrum Obsługi Rolnika. 

· We wrześniu została podpisana 
umowa w Poznaniu z Kontraktu 
Wojewódzkiego na kwotę 52.512 
zł z przeznaczeniem na wymianę 
dachu w Szkole Podstawowej w 
Zakrzewku.

· Wizyta delegacji z gminy Maure 
de Bretagne, rozmowy nt. wymia-
ny młodzieży. 

· W okresie jesiennym zostało 
oczyszczone z krzaków ok. 25 km 
dróg na terenie gminy,

· W październiku została podpisa-
na umowa w Warszawie na kwotę 
800 tys.zł z Ministerstwem Sportu 
na dofinansowanie budowy Hali 
Sportowej w Boguszycach.

· W listopadzie Urząd Gminy 
zakupił nową koparko-ładowar-
kę dla Zakładu Komunalnego w 
Wierzbinku.

jest realizacja działań na rzecz 
obszarów wiejskich na terenie 
dziewięciu gmin: Babiak, Grze-
gorzew, Kłodawa, Koło, Kramsk, 
Krzymów, Olszówka, Sompolno, 
Wierzbinek. Stowarzyszeni będą 
stanowili tak zwaną Lokalną Gru-

· W okresie od czerwca do grud-
nia br. został zakupiony kamień o 
wartości 82 tys.zł na drogi gmin-
ne. 
· Wójt podjął rozmowy z G.EN 
GAZ Energia S.A. z Poznania nt. 
współpracy w zakresie gazyfikacji. 
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Celem seminarium było nawiązanie 
kontaktów z organizacjami i jed-
nostkami samorządowymi otwarty-
mi na podjęcie aktywnej współpracy 
w zakresie wymiany doświadczeń 
oraz tworzenia i realizacji wspól-
nych programów naprawczych.
Wśród gości zaproszonych do 
udziału w seminarium znaleźli się 
wybitni specjaliści z Polski i Fran-
cji, zajmujący się problematyką nie-
pełnosprawności zarówno w pracy 
naukowej, jak i w praktyce. Orga-
nizatorzy zaprosili też do wygłosze-
nia referatów Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.
Każdy dzień seminarium stanowił 
odrębny blok tematyczny, przedsta-
wiający pełny obraz sytuacji mło-
dzieży niepełnosprawnej w Polsce 
i Francji. Pierwszy dzień oscylował 
wokół tematu,, Od integracji ku 
normalizacji”. Wykładowcy, jak i 
uczestnicy ukazali różne aspekty 
niepełnosprawności. Zaprezentowa-
li teoretyczne modele zorientowane 
na przeciwdziałanie mechanizmom 
wykluczenia społecznego i na włą-

W dniach od 17 do 20 września 2006 roku w Żerkowie przedsta-
wiciele naszej gminy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Sadlnie wzięli udział w międzynarodowym 
seminarium pt. Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej 
— ścieżki ku normalizacji. Organizatorami konferencji był Urząd 
Miasta Poznania wraz z Domem Bretanii i Centrum Innowacji 
Społecznej SIC. Patronat objął Wojewoda Wielkopolski Tadeusz 
Dziuba, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak 
oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

KONFERENCJA   POLSKO - FRANCUSKA

czenie osób niepełnosprawnych w 
życie społeczne oraz koncepcje bę-
dące podstawą formułowania strate-
gii polityki społecznej.
Dzień drugi to dzień inicjatyw i 
pozytywnych doświadczeń pod ha-
słem „ Ścieżki ku normalizacji”. 
Przedstawiciele instytucji realizują-
cych strategie społeczne oraz twór-
cy programów ukierunkowanych 
na integrację i włączanie starali się 
wraz z uczestnikami konferencji 
odpowiedzieć na pytanie, co sprzy-
ja normalizacji i jak można pokony-
wać ograniczenia.
Ostatni dzień seminarium był bar-
dzo pracowity, był to dzień prac 
warsztatowych. Uczestnicy konfe-
rencji pracowali w czterech war-
sztatach tematycznych odnoszących 
się do młodzieży niepełnosprawnej 
na rynku pracy, w edukacji, wśród 
młodych oraz w przestrzeni instytu-
cji animujących politykę społeczną. 
Przedstawiciele z Polski i Francji 
prezentowali swoje rejony, wymie-
niali się doświadczeniami, poka-
zywali ciekawe rozwiązania dot. 
włączania osób niepełnosprawnych 

w życie środowiska lokalnego, jak 
eliminować ograniczenia.
Czwartego dnia uczestnicy konfe-
rencji zostali zaproszeni na spotka-
nie z władzami w Urzędzie Miasta 
Poznania oraz do zwiedzania pla-
cówek ( warsztatów terapii zaję-
ciowej, środowiskowych domów 
pomocy, szkół integracyjnych) na 
terenie województwa wielkopol-
skiego (Śrem, Środa Wielkopolska 
„Września).
Wieczorem przedstawiciele za-
przyjaźnionej gminy francuskiej 
Maure-de-Bretagne zostali powitani 
osobiście przez wójta naszej gmi-

ny Pana Pawła Szczepankiewicza i 
zawitali w partnerskie odwiedziny 
do Wierzbinka, gdzie gościli do 24 
września.
Program pobytu na terenie gminy 
był niezwykle intensywny. Goście 
zwiedzili m.in. gospodarstwo sa-
downicze Państwa Michalskich, 
gospodarstwo Państwa Gołębiow-
skich, ZSzG w Morzyczynie oraz 
Bazylikę w Licheniu. Wizyta w 
gminie Wierzbinek zakończyła się 
spotkaniem z Radnymi.  
                                                         
             Małgorzata Jarlaczyńska

                  Kierownik GOPS

Panie Wójcie, jaki był dla Pana 
mijający 2006 rok?   

- Niniejszy rok był okresem wielu 
nieprzewidzianych wydarzeń. Nikt się 
nie spodziewał, że Gmina Wierzbinek 
będzie miała 3 Wójtów. Rok 2006 
rozpocząłem jako nauczyciel pracu-
jąc w 4 szkołach. Skończyłem studia 
polityczne, byłem radnym, dlatego 
też to skłoniło mnie do kandydowania 
na Wójta w wyborach przedtermino-
wych. Przyznaję, że to była tytaniczna 
praca w tej kampanii i myślę, że moje 
wykształcenie jako politologa bardzo 
pomogło mi odnieść sukces. Jestem 
od 23 kwietnia br. Wójtem Gminy 
Wierzbinek, nota bene najmłodszym 
w Polsce. Wyborcy ponownie obda-
rzyli mnie ogromnym kredytem za-
ufania w dniu 12 listopada 2006 roku, 
za co im dziękuję. 

Czy może Pan przybliżyć miesz-
kańcom, jakie inwestycje zostały wy-
konane w 2006 roku?   

- W tym roku udało nam się wy-
asfaltować około 8 km dróg gminnych, 
wspólnie z Powiatem pobudowaliśmy 
około 3 km dróg. Chodnik w Sadlnie 
również był z naszych środków, zaku-
piono kamień na drogi. Trzeba powie-
dzieć, że bardzo duże środki pochła-

PODSUMOWANIE 2006 ROKU
– WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WIERZBINEK PAWŁEM SZCZEPANKIEWICZEM

nia największa inwestycja, czyli Hala 
Sportowa w Boguszycach. Z tego też 
tytułu został zaciągnięty kredyt w 
2003 roku; do spłaty pozostało jesz-
cze ok. 1,4 ml zł w terminie do 2010 
roku.

Jaki jest główny cel Pana dzia-
łań, na co będzie Pan przede wszyst-
kim zwracał uwagę? 

- Najważniejszą kwestią w następ-
nych latach są drogi na terenie gminy. 
Myślę, że ich stan sukcesywnie będzie 
się poprawiał. Planujemy budowę 
chodników, ważną sprawą są przyza-
grodowe oczyszczalnie ścieków. Nie-
stety, obecnie nie mamy możliwości 
na uzyskanie dofinansowania tak jak 
w latach 90-tych dla tak małych miej-
scowości na oczyszczalnie ścieków; 
jednym z podstawowych kryteriów 
jest liczba mieszkańców – 2 tys. w 
miejscowości. Może w przyszłości 
zmienią się przepisy i pojawi się taka 
szansa, gdyż bez dofinansowania z 
zewnątrz nie jesteśmy w stanie sami 
rozpocząć tak dużej inwestycji. Ce-
lem moich działań od początku było 
też stworzenie przyjaznego Urzędu, w 
którym można załatwić jak najwięcej 
spraw. Myślę, że pracownicy  również 
bardzo starają się by tak było. Powie-

działem na początku wszystkim, że 
najważniejsza jest rzetelna, uczciwa 
obsługa petenta na miarę naszych 
możliwości.  

Czy planowana odkrywka wę-
gla brunatnego „Tomisławice” jest 
szansą dla rozwoju gminy, czy wręcz 
przeciwnie?

- O kopalni mówi się już od daw-
na bardzo dużo. Zebrania nt. kopalni 
odbywały się już rok temu za mojego 
poprzednika, który był zwolennikiem 
wejścia kopalni; przygotowane zosta-
ły pewne dokumenty, studium uwa-
runkowań i zagospodarowania prze-
strzennego. Oczywiście, że są plusy i 
minusy wejścia kopalni na teren gmin. 
Każdy postrzega wejście kopalni 
przez pryzmat pieniędzy. Dla gminy 
jest to szansa na rozwój, rozbudowę 
infrastruktury, ale niezmiernie ważne 
jest przy tym mądre rozdysponowa-
nie tych środków, musimy pamiętać 
o tym, że kiedyś się coś rozpoczyna 
i kończy. Niektóre gminy przekonały 
się już, że pewne inwestycje, zmusza-
ją samorządy po odejściu kopalni do 
zaciskania pasa. Każdy nowy zakład 
jest oczywiście dla każdej gminy szan-
są na rozwój. Powiem szczerze, że to 
czy wejdzie kopalnia tak naprawdę od 

nas nie zależy. Jest to inwestycja uży-
teczności publicznej, tak jak budowa 
autostrady i główne decyzje zapadają 
na szczeblu ministerialnym w War-
szawie; w ciągu kilku najbliższych 
miesięcy będziemy wiedzieli na ten 
temat coś więcej.

Oczywiście kwestią ujemną są 
czynniki kulturowo-geograficzne, 
przywiązanie do ziemi, zmiana miej-
sca zamieszkania przez ludzi. Mam 
nadzieję, że kopalnia zaoferuje miej-
sca pracy dla naszych mieszkańców, 
takie deklaracje padały na zebraniach.

Co Pan, Panie Wójcie chciał-
by przekazać mieszkańcom gminy 
Wierzbinek na początku swojej ka-
dencji?

- Głęboko wierzę, że działając 
wspólnie z Radą Gminy i pracowni-
kami Urzędu zmienimy na lepsze ob-
licze naszej gminy. Nie chcę składać 
obietnic bez pokrycia, lepiej jest coś 
zrobić dobrego, a wtedy społeczeń-
stwo samo oceni. Przed nami ogrom 
pracy, również, jeśli chodzi o pozyski-
wanie funduszy z zewnątrz, ale mam 
nadzieję że uda nam się sprostać tym 
wyzwaniom. Z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia życzę 
mieszkańcom wszystkiego najlepsze-
go, zdrowia i wielu sukcesów w No-
wym 2007 Roku. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała M. Kozicka 
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    W niedzielę 3 września 2006r. odby-
ły się Dożynki Gminne w Sadlnie. 
Mszę Św. dziękczynną za plony i 
szczęśliwy przebieg żniw sprawowali 
ks. Zygmunt Skrobicki, ks. Stanisław 
Kasza, ks. Włodzimierz Andrzejczak.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. 
Paweł Zalewski. Zaakcentował fakt 
dziękczynienia Bogu za plony, mówił 
o wielkim trudzie rolnika, starał się 
uwrażliwić uczestników liturgii na 
wartość i znaczenie chleba jako Bo-
żego Daru. Zostały poświęcone chleb, 
wieńce i dary. 
Po mszy św. uczestnicy dożynkowym 
korowodem na czele z Orkiestrą Dętą 
przeszli na plac szkolny na kolejną 
część uroczystości. Starostami doży-
nek byli Pani Arleta Mazurkiewicz i 
Pan Paweł Mila, oboje mieszkańcy 
Sadlna. Przekazali oni wspaniały bo-
chen chleba upieczony z tegorocznej 
mąki na ręce gospodarza Dożynek 
Wójta Pawła Szczepankiewicza. Wójt 
podziękował za ten dar a następnie po-
witał uczestników i wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie. W uroczy-
stościach dożynkowych brali udział 
min. wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Przemysław Piasta, 
starosta koniński Stefan Dziamara, 

IX Targi Wierzby
i Wikliny „SALIX 2006”

W dniu 4 czerwca br. odbyły się Dni 
Wierzbinka połączone z Wielkim Ru-
szeniem Gmin Powiatu Konińskiego. 
Gminy: Stare Miasto, Kleczew, Wil-
czyn, Kramsk, Rychwał, Golina, Ślesin, 
Sompolno, Kazimierz Biskupi prezen-
towały w Wierzbinku swój potencjał 
gospodarczy, dorobek kulturalny. Patro-
nat medialny nad imprezą objęli Radio 
„Flash” oraz gazeta Przegląd Koniński. 
Patronat honorowy objął Wojewoda 

DOŻYNKI GMINNE
Sadlno 2006

Ireneusz Niewiarowski Prezes Towa-
rzystwa Samorządowego, Sławomir 
Królak – Przewodniczący Rady Gminy 
w Ślesinie, Piotr Wełnicki – Przewod-
niczący Rady Gminy w Sompolnie. 
Tradycyjne pieśni dożynkowe zostały 
wykonane przez gminne zespoły ludo-
we: Kalinianki, Na swojska nutę, Złoty 
Kłos. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
się konkurs na „Najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy”. Komisja w składzie: 
Pani Anna Janiszewska-Janaszkiewicz, 
Pani Irena Jarkowska, Pani Elżbieta 
Zastawa-Grochocińska oceniała 18 
prac przygotowanych przez poszcze-
gólne sołectwa oraz miejscowości. 
Najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
został wykonany przez Panią Zofię 
Śmigielską ze sołectwa Stara Ruda. 
Drugie miejsce w konkursie przypad-
ło mieszkańcom Ostrowa, zaś trzecie 
miejsca zajął wieniec z Boguszyce 
oraz Morzyczyna. Wszyscy laureaci 
konkursu otrzymali nagrody pienięż-
ne. Zgłoszone na konkurs wieńce były 
bardzo starannie przygotowane, wiele 
z nich było bardzo okazałych. Nagrody 
i wyróżnienia ufundowali Wójt Paweł 
Szczepankiewicz ze środków pozy-
skanych od sponsorów. Prezentowane 

wieńce wzbudziły zainteresowanie 
wicemarszałka Przemysława Piasty i 
starosty Stefana Dziamary, którzy po-
większyli pulę nagród.
Wójt Gminy Wierzbinek składa ser-
deczne podziękowanie wszystkim 
osobom i instytucjom zaangażowa-
nym w przygotowanie uroczystości, 
jednostkom Ochotniczej Straży Pożar-
nej, pocztom sztandarowym OSP oraz 
wszystkim przybyłym gościom.
Dziękujemy za pełnienie honorów Sta-
rościnie i Staroście Dożynek, wszyst-
kim zespołom muzycznym, Orkiestrze 
Dętej za udział oraz sponsorom m.in 

VII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego

XVI Dni Wierzbinka

Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wierz-
binku, dzięki którym Święto Plonów 
stało się bardziej wyniosłe. W sposób 
szczególny dziękujemy ks. Zygmun-
towi Skrobickiemu, ks. Stanisławowi 
Kaszy, ks. Pawłowi Zalewskiemu za 
objęcie opieką duszpasterską nie tylko 
tradycji obrzędu dożynkowego, wy-
głoszenie słowa Bożego, ale również 
za udział i obecność na uroczystoś-
ciach Święta Chleba.
Dziękujemy mieszkańcom, sołtysom, 
Radzie Sołeckiej z Sadlna, dzięki któ-
rym Dożynki zorganizowane były w 
sposób ceremonialny i uroczysty.

Wielkopolski Tadeusz Dziuba.
Starosta Stefan Dziamara wręczył od-
znaki „Zasłużony dla powiatu konińskie-
go”. Tytuł ten nadaje Zarząd powiatu 
konińskiego instytucjom, osobom, które 
całokształtem działalności zawodowej i 
społecznej wybitnie przyczyniły się do 
rozwoju powiatu konińskiego i jego pro-
mocji albo szczególnymi osiągnięciami 
indywidualnymi rozsławiły jego imię. 
Osoby wyróżnione z gminy Wierzbinek 
to: Marcin Wołowiec – Radny Gminy 
Wierzbinek, Wacław Wojciechowski – 
Radny Gminy Wierzbinek, wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

OSP w Wierzbinku, Marek Grabow-
ski – prezes GS „SCh” w Wierzbinku, 
Kazimierz Smerkowski – Komendant 
Gminny Straży, Kazimierz Woźniak 
– Sołtys Wierzbinka, Radny Gminy 
Wierzbinek, Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego związku OSP w Wierzbinku, 
ks. Zygmunt Skrobicki – proboszcz Pa-
rafii Rzymsko-Katolickiej w Sadlnie 
W trakcie imprezy odbył się konkurs 
na „Najciekawszą Potrawę Regionalną 
i Tradycyjną”. Smakosze rodzimych 
specjałów mieli okazję ich degustacji. 
Gminę Wierzbinek reprezentowały Pa-
nie Bogumiła Dąbrowska, Czesława Ja-
kubowska, Gabryjela Wojciechowska. 
Panie przygotowały i częstowały takimi 
smakołykami jak: kulebiak, jałowców-
ka, grog rozgrzewający czy chlebem 
własnego wypieku. Komisja konkur-
sowa przyznała 4 równorzędne pierw-
sze miejsca dla gmin: Stare Miasto, 
Rychwał, Wierzbinek i Ślesin. Gmina 
Stare Miasto otrzymała nagrodę Wójta 
Pawła Szczepankiewicza.
Jak co roku Kapituła Targów oceniła i 
przyznała nagrody i wyróżnienia nastę-
pującym wystawcom w poszczególnych 
kategoriach: Eugeniusz Świątkowski z 
Leszna k/Warszawy w kategorii „Wierz-
ba i wiklina” otrzymał złotą statuetkę 
oraz Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Sławomir Kurowski 
z Łodzi srebrną statuetkę, Stanisław Ro-
siejewski z Krzymowa brązową statuet-
kę a także Puchar Konińskiej Izby Go-
spodarczej. Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali następujący wystawcy: Jolan-

ta Augustyn z Szczepidła, Roman Cie-
sielski i Kazimierz Januszewski z Do-
browa oraz Ireneusz Witczak z Nowego 
Tomyśla. Złotą statuetkę w kategorii 
„Słoma i siano” otrzymał Stefan Natywa 
ze Starego Miasta. W kategorii „Rzeźba 
w drewnie” złotą statuetkę zdobył Hen-
ryk Jankowski ze Szczepidła, Lech Kar-
wat z Inowrocławia srebrną a brązową 
otrzymali Piotr i Zdzisław Staszakowie 
z Brudzewa. Wyróżnienia zostały przy-
znane Markowi Kwiatosińskiemu z 
Konina i Kazimierzowi Wysockiemu z 
Koła. Starosta Stefan Dziamara wręczył 
puchar Pani Jolancie Augustyn. Stoisko 
gminne zostało nagrodzone pucharem 
Przeglądu Konińskiego.
Ogromny aplauz publiczności wzbudził 
występ vipów w inscenizacji „Miastecz-
ko na dzikim zachodzie”. Swoje umie-
jętności estradowe prezentowali min. 
Starosta Stefan Dziamara w roli szery-
fa, wicestarosta Stanisław Bielik, wójt 
Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. 
Tłumnie zgromadzona publiczność 
gorącymi oklaskami nagrodziła brawu-
rowo wykonany westernowy show. W 
godzinach wieczornych wystąpił zespół 
Chrabąszcze. 
Pragniemy wyrazić szczere podzię-
kowanie sponsorom, którzy w formie 
finansowej i rzeczowej pomogli przy 
organizacji uroczystości. Są to: Bank 
Spółdzielczy w Wierzbinku, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc „SCh” w 
Wierzbinku, Agencja Ubezpieczeniowa 
PZU w Wierzbinku, Przedsiębiorstwo 
Budowlane w Krzymowie, Konińskie 
Przedsiębiorstwo Drogowe, Sławomir 
Szczęsny, Janusz Dłużewski, Eugeniusz 
Gołębiowski, Zofia Szoszkiewicz, Ra-
dosław Kostrzak, Urszula Gawrońska, 
Artur Kłosowski. Uczestniczące w im-
prezie gminy wpłaciły po 1000 zł na po-
czet Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu 
Konińskiego.
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Tego właśnie uczyli się uczest-
nicy kursu z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Kurs odbył się w Urzędzie Gminy w 
Wierzbinku, w dwóch terminach w m-
cu  marcu  i  m-cu  listopadzie. Były 
to kursy 16 godzinne. Wzięło w nim 
udział 28 osób. Uczestnicy kursu to: 
pracownicy Urzędu Gminy, nauczy-
ciele i strażacy z jednostek OSP z 
terenu gminy. Kurs prowadziła Pani 
Halina Cierzniak - instruktor z Zarzą-
du Okręgowego PCK w Poznaniu.  

Słuchacze kursu krok po kroku 
dowiedzieli się jak powinno przebie-
gać właściwe udzielanie pierwszej 
pomocy na miejscu wypadku.

Należy:
1. zabezpieczyć miejsce zdarze-

nia - rozstawić trójkąt ostrzegawczy, 
w samochodzie wyłączyć zapłon;

2.  ocenić stan osób poszkodowa-

 Każdy z nas może stać się przypadkowym świadkiem zda-
rzenia, w którym zagrożone będzie ludzkie życie i zdrowie. Każdy 
też zobowiązany jest do niesienia pomocy. Niewielu z nas jednak 
wie, co robić by faktycznie pomóc, a nie zaszkodzić osobom posz-
kodowanym. 

Szansa na przeżycie

nych, sprawdzić ich czynności życio-
we;

3. jeśli stan poszkodowanych jest 
poważny - wezwać pogotowie ratun-
kowe i policję;

4. do momentu przyjazdu jednost-
ki medycznej samodzielnie udzielać 
pierwszej pomocy .

Chcąc ocenić stan poszkodowa-
nego musimy przede wszystkim usta-
lić, czy:

- jest przytomny (w tym celu za-
dajemy mu proste pytania np. „Czy 
mnie słyszysz?, „ Jak masz na imię?),

- oddycha (obserwujemy, czy 
widać ruchy oddechowe klatki pier-
siowej i wyczuwalny jest strumień 
powietrza wydychanego z ust i nosa, 
a także czy nie  doszło do zasinienia 
skóry),

- ma zachowane krążenie (tętno 
badamy przez dziesięć sekund na tęt-
nicy szyjnej, udowej lub promienio-
wej, a u dziecka poniżej 1 roku życia 
- na tętnicy ramiennej).

Informacje te będą bardzo po-
trzebne podczas wzywania fachowej 
pomocy medycznej.

Każdy przypadek nie stwierdzenia 
oddechu i tętna wymaga niezwłocznej  
interwencji. W niedotlenionym móz-
gu już po czterech minutach zachodzą 
nieodwracalne zmiany uniemożli-
wiające odratowanie pacjenta, toteż 
bardzo  ważne jest, by jak najszybciej 
rozpocząć reanimację.

U osób nieprzytomnych język 
zazwyczaj opada do krtaniowej czę-
ści gardła, blokując wejście do krtani. 
Przed przystąpieniem do reanimacji 
oddechowej konieczne będzie zatem 
wcześniejsze udrożnienie dróg odde-
chowych. Polega ono na odchyleniu 
głowy poszkodowanego do tyłu i jed-
noczesnym uniesieniu   podbródka. 
Po uzyskaniu drożności stosuje się 
sztuczne oddychanie metodą usta-usta 
lub usta-nos. 

Powietrze należy wdmuchiwać 
przez 1,5 – 2 sekundy z częstotliwoś-

cią:
- co 5 sekund u dorosłych;
- co 4 sekundy u dzieci;
- co 3 sekundy u małych dzieci i 

niemowląt.
Jeśli u ofiary wypadku poza bra-

kiem oddechu stwierdzimy brak tętna, 
konieczne będzie zastosowanie reani-
macji krążeniowo-oddechowej.

Jest to połączenie masażu ze-
wnętrznego serca ze sztucznym oddy-
chaniem w proporcjach 30:2. Na każ-
de dwa wdechy powinno przypadać 
30 uciśnięć (dwiema dłońmi nałożo-
nymi na siebie, przy wyprostowanych 
ramionach) dolnej połowy mostka po-
szkodowanego – dwa palce powyżej 
łuku żebrowego.

Ważne, by akcja ratunkowa była 
prowadzona aż do przyjazdu lekarza, 
bez przerw dłuższych niż pięć se-
kund.  

Ofiarę wypadku okrywamy, aby 
uchronić przed nadmiernym wychło-
dzeniem. 

Tak umiejętnie prowadzona 
pierwsza pomoc to dla wielu ofiar wy-
padków jedyna szansa na przeżycie.       

      

Rok 2006 jest kolejnym okresem 
sukcesów zespołów ludowych 
oraz orkiestry dętej działających 
na terenie gminy Wierzbinek. 
Kalinianki, Na swojską nutę, 
Złoty Kłos wzięły udział w dniu 
18.06 br. w Bydgoszczy w Prze-
glądzie Zespołów Folklorystycz-
nych, który został zorganizowany 
przez Wojewódzki Ośrodek Kul-
tury w Bydgoszczy oraz Stowa-
rzyszenie Zespołów i Artystów 
Ludowych w Bydgoszczy. Ze-
spół „Kalinianki” z Kaliny zajął I 
miejsce śpiewając takie piosenki 
kujawskie jak: A nagabał komar 
muchę; Przede dworem; Matuś, 
matulu moja. Opiekunem zespo-
łu, który powstał w marcu 2005r., 
jest Zofia Śmigielska. W ubie-
głym roku w Bydgoszczy zespół 
zajął III miejsce. Również na XIV 
Międzypowiatowym Przeglądzie 
Wiejskich Zespołów Wokalno-
Instrumentalnych w Kramsku w 
dniu 2.07 br. nie zabrakło zespo-
łów z gminy Wierzbinek. Prze-
gląd został przygotowany przez 
Centrum Kultury i Sztuki w Ko-
ninie, Ośrodek Upowszechniania 
Kultury w Kramsku oraz Urząd 
Gminy w Kramsku. „Na swojską 
nutę” z Zarynia oraz „Złoty Kłos” 
z Sadlna otrzymały nagrodę Cen-
trum Kultury i Sztuki w Koninie. 
Zespół „Na swojską nutę” po-

SUKCESY ZESPOŁÓW 
LUDOWYCH

wstał w 2002 r.,opiekunem jest 
Arleta Kaczalska, instruktorem 
muzycznym Marek Kaczalski. 
Opiekunem zespołu „Złoty Kłos” 
śpiewającego od 1997r., jest Da-
nuta Fryszkowska. Na Miedzypo-
wiatowym Przeglądzie Zespołów 
Ludowych „O Babiacką Fajkę” 
w Babiaku, zespół otrzymał na-
grodę Centrum Kultury i Sztuki 
w Koninie.
Gminna Orkiestra Dęta w 2006r. 
uświetniła swoimi występa-
mi liczne lokalne imprezy min. 
nadanie imienia Jana Pawła II 
Gimnazjum w Boguszycach, 
Dniach Wierzbinka, zawodach 
strażackich. Na Międzypowiato-
wym Przeglądzie Amatorskich 
Orkiestr Dętych w Kleczewie 
otrzymała nagrodę Starostwa Po-
wiatowego w Koninie, natomiast 
Dziecięca Orkiestra Dęta, działa-
jąca przy Bibliotece w Wierzbin-
ku, otrzymała wyróżnienie Cen-
trum Kultury i Sztuki w Koninie. 
Członkowie orkiestry otrzymali 
stroje reprezentacyjne, które zo-
stały zakupione ze środków bu-
dżetu gminy.
Wiernym sympatykiem zespołów 
jest Wójt Paweł Szczepankie-
wicz, który uczestniczy niemalże 
w każdym przeglądzie konkur-
sowym, mobilizując do udanego 
występu.

„OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA”
– ślubowanie klas pierwszych

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego 
rodziny. Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. 16 listopa-
da 2006r. uczniowie klas pierwszych  Szkoły Podstawowej w Sadlnie zostali 
przyjęci przez dziatwę szkolną i całe grono pedagogiczne do społeczności 
szkolnej. Pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor J. Grzegorska. Na 
uroczystość został zaproszony pan Wójt Gminy Wierzbinek  - Paweł Szcze-
pankiewicz.

Uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów ma 
podkreślić, jak ważne dla szkoły jest to, że stali się oni jej częścią. Dlatego w 
naszej szkole dużą wagę przywiązuje się do przygotowania tej uroczystości. 
W tym roku szkolnym uczniowie przygotowali krótki montaż słowno – mu-
zyczny pod kierunkiem p. B. Rosiak ,p. A. Minko i p. K. Tylczyńskiej. Rodzi-
ce natomiast zatroszczyli się o słodki poczęstunek dla swoich dzieci.

                                                                            Beata Rosiak

Kurs prowadziła Pani Halina Cierzniak - instruktor z Zarządu Okrę-
gowego PCK w Poznaniu. 

	 Zespół „Złoty Kłos”.
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Dzień Dziecka
„Dzieci – słońce i radość
Dzieci – najdroższy skarb.” 

 K.I. Gałczyński
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 1 czerwca br. Wójt Paweł Szczepankie-
wicz był z wizytę w szkołach na terenie gminy Wierzbinek. Złożył dzieciom życze-
nia wielu sukcesów w nauce, udanych wakacji oraz podarował słodycze. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Tomisławicach zaprosiły Pana Wójta do wspólnej zabawy.

 Miłość Ojczyzny jest 
jednym z najpiękniejszych i najszla-
chetniejszych uczuć. Uczuciem tym 
człowiek ogarnia to, co mu najbliższe 
– rodzinny dom i miejsce urodzenia, 
ziemię , krajobraz, wśród którego 
wzrasta i dojrzewa. Uczucia miłości 
kieruje się również ku temu, co szer-
sze, powszechniejsze, co jest dane ca-
łej wspólnocie narodu – a więc ku te-
rytorium, ku wspólnemu językowi, ku 
wspólnej skarbnicy dziejów, tradycji i 
kultury.
 Miłość Ojczyzny była pod-
stawową przyczyną i skutecznym wy-
zwaniem dla wielu Polaków. Także dla 
tego pokolenia, które w u początków 
XX stulecia dzięki sprzyjającym oko-
licznościom sprawiło, że w zawierusze 
I wojny światowej Polska odzyskała 
niepodległość po 123 latach niewoli i 
rozbiorów.
 Za symboliczną datę tego 
wielkiego wydarzenia w dziejach na-
szego Narodu i Państwa przyjęto dzień 
11 listopada. W tym roku w wolnej 
już Ojczyźnie, obchodzimy 88 rocz-
nicę odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą.
W naszej szkole świętowaliśmy ten 
dzień uroczyście 10 XI dając tym sa-
mym wyraz naszej miłości do Ojczy-
zny, naszego umiłowania całego dzie-

Trwający okres zasiłkowy różni 
się od poprzednich tym, iż realizacja 
świadczeń rodzinnych powierzona 
została w całości samorządom lokal-
nym. Wszystkie zatem osoby, które 
z powyższych świadczeń korzysta-
ły dotychczas w zakładach pracy, 
przekierowane zostały do organów 
właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania, czyli do swych gmin. 
Znowelizowana też została Ustawa o 
świadczeniach rodzinnych odnośnie 
wysokości zasiłków. Zwiększenie 
pomocy dotyczy szczególnie rodzin 
wielodzietnych - dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej 
zwiększono z 50zł do 80zł. Zmienił 
się również sposób naliczania wyso-
kości zasiłku rodzinnego przysługu-
jącego na dzieci. Do tej pory czyn-
nikiem różnicującym była kolejność 
urodzeń, obecnie pod uwagę bierze 
się wiek dziecka (48zł na dziecko w 
wieku do 5 r.ż.; 64zł na dziecko w 
wieku od 5 do 18 r.ż.; 68zł na dzie-
cko powyżej 18 r.ż.). Podwyższono 
również zasiłek pielęgnacyjny ze 
144zł na 153zł, co wiązało się z wy-
daniem 169 decyzji zmieniających 
wysokość wypłat. 

 Powyższe zmiany znajdu-
ją pozytywny oddźwięk w środowi-
sku. Głosy niezadowolenia docierają 
jedynie od osób z najniższymi do-
chodami samotnie wychowujących 
dzieci. Nowa ustawa znosi bowiem 
możliwość zwiększenia dodatku z 
tytułu samotnego wychowywania 
dziecka o 50zł ze względu na docho-
dy plasujące się poniżej 50% kryte-
rium dochodowego określonego w 
ustawie. 

 Zgodnie z oczekiwaniami 
powiększyła się liczba osób korzy-
stających ze świadczeń rodzinnych. 
Od lipca 2006r. do końca listopada 
2006r. Ośrodek wydał 802 decyzje 
dotyczące zasiłku rodzinnego, pod-
czas gdy rok wcześniej w analo-
gicznym okresie wydano 736 takich 
decyzji. Na podobnym poziomie w 
stosunku do listopada roku ubiegłe-
go pozostała liczba wydanych decy-
zji dotyczących świadczenia pielęg-
nacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. 
Aktualnie wypłaca się 29 świadczeń 
pielęgnacyjnych i 26 zaliczek ali-
mentacyjnych miesięcznie. 

 W związku z Ustawą o 
zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych z dnia 29.12.2005r. do 
pakietu świadczeń rodzinnych dołą-
czyła jednorazowa zapomoga z ty-
tułu urodzenia się dziecka, popular-
nie zwana „becikowym”. Do chwili 
obecnej z pomocy takiej skorzysta-
ło 101 rodzin. Mogą po nie sięg-
nąć wszyscy, gdyż przysługuje bez 

Z dniem 1 września 2006r. rozpoczął się nowy okres 
zasiłkowy, trwający do 31 sierpnia 2007r. Wnioski o 
świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną można było 
składać już od 1 lipca 2006r.  

GOPS Wierzbinek
względu na dochody (wniosek nale-
ży złożyć nie później, niż w terminie 
3 miesięcy od dnia narodzin). Niesie 
to nadzieję na polepszenie przyrostu 
naturalnego. W roku 2005 w naszej 
gminie zarejestrowano 98 urodzeń 
przy 92 zgonach, zaś w bieżącym 
roku, nie licząc grudnia, urodziło 
się już 104 dzieci, przy czym zmarło 
70 osób. Trudno skorelować wzrost 
liczby urodzeń z faktem wprowadze-
nia pieniężnej gratyfikacji i pomocy. 
Ktoś musiałby pokusić się o przepro-
wadzenia sondażu wśród rodziców 
nowych obywateli Gminy i zapytać, 
czy przy planowaniu rodziny powo-
dowali się zapomogą…?

 W wyniku rosnącej liczby 
osób korzystających ze świadczeń 
rodzinnych, jak i wzrostu kwot zasił-
ku rodzinnego oraz poszczególnych 
dodatków zwiększyło się znacznie 
zapotrzebowanie na środki do reali-
zacji powyższych świadczeń. O ile 
we wrześniu 2005 roku kwota wy-
płat opiewała na 157 102zł, tak we 
wrześniu tego roku wyniosła 246 
111zł.

 Ustawa o świadczeniach 
rodzinnych jest tworem dynamicz-
nym, poddawanym ciągłym mody-
fikacjom. Należy przypuszczać, iż 
powyższe zmiany nie nadają jej osta-
tecznej treści. Dochodzą sygnały, 
że w najbliższej przyszłości ustawa 
zostanie zmieniona umożliwiając 
rodzinom wnioskowanie o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu roz-
poczęcia roku szkolnego na dzieci 
uczęszczające do „zerówki”. Obec-
nie dodatek przysługuje od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej. Zgodnie 
z szacunkami na dzień dzisiejszy 
Ośrodek wypłaciłby 82 takie zasiłki.

 Jedynym problemem w 
procesie rozpatrywania wniosków 
i wydawania decyzji było późne 
określenie wysokości dochodu z 1ha 
przeliczeniowego za rok 2005. W 
obecnym okresie zasiłkowym przy 
ustalaniu prawa do zasiłku rodzin-
nego posiłkowano się przelicznikiem 
corocznie podawanym przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, a 
nie jak dotychczas, przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. 
GUS zaś obowiązany jest przedsta-
wiać powyższe dane do końca paź-
dziernika. Ostatecznie w wyniku na-
cisków dochód z ha przeliczeniowe-
go ogłoszono 22 września, co było 
kompromisem na tyle korzystnym, 
że umożliwiało wydanie szeregu de-
cyzji w terminie, lecz spowodowało 
znaczne spiętrzenie obowiązków w 
krótkim okresie czasu. 

Arkadiusz Mroczkowski
Dawid Tyderka

Obchody Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w naszej szkole

dzictwa polskiej historii i kultury.
 „Wierzę w Twą przyszłość 
pełną wielkiej chwały, potęgi, dobra i 
sprawiedliwości” – to niezwykle wy-
mowny, patriotyczny montaż słowno 
– muzyczny przygotowany przez ucz-
niów naszej szkoły, który został zapre-
zentowany na akademii w obecności 
całej społeczności szkolnej. Była to 
niewątpliwie niezwykła lekcja histo-
rii, której towarzyszyło słowo i pieśń 
patriotyczna oraz odpowiednia do ta-
kiej chwili atmosfera, pełna powagi i 
zadumy, ale to nie koniec świętowania 
w naszej szkole. Z lekcją historii jak z 
kartką historii udaliśmy się do Urzędu 
Gminy w Wierzbniku, gdzie w gronie 
władz gminnych i pracowników dali-
śmy wyraz naszego patriotyzmu do 
Ojczyzny. Sądzimy, że na długo po-
zostanie w naszych sercach i sercach 
słuchaczy.
 Święto Niepodległości to 
także dzień, w którym wspominamy 
tych, którzy oddali własne życie w 
walce o tę niepodległość. 
 Nasi uczniowie na cmenta-
rzu sadlińskim przy grobie Powstań-
ców Styczniowych i przy pomniku w 
Ruszkowie oddali hołd, złożyli kwiaty 
i zapalili znicz.

                                Emilia Promis

Sport i aktywność ruchowa dzieci 
są równie ważne jak wyniki w nauce. 
Szkoła aktywnie uczestniczy w różnego 
rodzaju zawodach i turniejach organizo-
wanych w ramach systemu współzawod-
nictwa sportowego. Uczniowie osiągają 
wysokie wyniki na terenie gminy, po-
wiatu i województwa. Dnia 28 września 
w Indywidualnych Mistrzostwach Po-
wiatu w Biegach Przełajowych, Dawid 
Lewiński zajął I miejsce (r. 1994),
Mateusz Kaszczyński – I miejsce
(r. 1995),
Barbara Kwiatkowska – I miejsce
(r. 1995),
Monika Karolczak – IV miejsce
(r. 1996),
Krzysztof Nowak – VII (r. 1995).

Uczniowie Ci reprezentowali nasz 
powiat w Mistrzostwach Wielkopolski 
w Biegach Przełajowych w Żerkowie 

SUKCESY O NAS – ŚWIAT SPORTOWY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADLNIE

zdobywając kolejno: Dawid -  IV miej-
sce, Basia -  XI, Monika – XI, Mateusz 
– XVIII miejsce.

Dnia 6 października po raz pierw-
szy wzięliśmy udział w Mistrzostwach 
Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych w Kazimierzu Biskupim. Nasi 
sportowcy w składzie: Świtalska M., 
Bąkowski K., Karolczak M., Korytow-
ski B., Marciniak I., Piekarski Sz., Gięt-
kowska M., Kaszczyński M., Kwiat-
kowska B., Lewiński D. zajęli wysokie 
II miejsce wśród 11 startujących gmin.

4 października drużyna chłopców 
wywalczyła II miejsce w Gminnym 
Turnieju w Piłce Nożnej.

Wysokie wyniki sportowe zawdzię-
czamy ogromnemu zaangażowaniu i 
pasji uczniów oraz dobrej współpracy 
rodziców ze szkołą.

                    Elżbieta Siarkowska  

Z okazji Święta Niepodległości
Wójt Paweł Szczepankiewicz

złożył kwiaty przed Pomnikiem  poległych
za Ojczyznę na polu bitwy w Ruszkowie.
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