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Marzec 2008

TARGI WIERZBY
I WIKLINY – SALIX 2008 

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gmi-
ny Wierzbinek na XI Ogólnopolskie Targi 
Wierzby i Wikliny SALIX 2008 połączone 
z obchodami XVIII Dni Wierzbinka, które 
odbędą się 11 maja 2008 roku w parku 
przy Urzędzie Gminy w Wierzbinku.  

W programie m.in. zwiedzanie stoisk wy-
stawowych,  atrakcje dla najmłodszych, kon-
kursy dla dorosłych,  występy zespołów ludo-
wych, wieczorem koncert Krystyny Giżowskiej 
a na zakończenie zabawa taneczna.   

XIII Sesja Rady Gminy Wierzbinek 28 gru- 
dnia 2007 roku.

a) powołania komisji inwentaryzacyjnej do 
sporządzania spisów inwentaryzacyjnych                         
mienia, 

b) gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów narkomanii w Gminie                        
Wierzbinek na rok 2008,

c) uchwalenia gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych na rok 2008,

d) zmian w budżecie na rok 2007,
e) budżetu na rok  2008,
f) zmiany Uchwały Nr 19/IV /2006 Rady 

Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 
2006 r. w sprawie ustalenia stawek dota-
cji przedmiotowych.

XIV Sesja Rady Gminy Wierzbinek 04 lu-
tego 2008 roku.  
 
a) gminnego programu profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych na rok  
2008,

b) gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów narkomanii w Gminie 
Wierzbinek na rok 2008,                          

c) udzielenia pomocy finansowej dla powia-
tu konińskiego na rzecz Ośrodka  Porad-
nictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzyso-
wej w Ślesinie,

d) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 
Konina z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie Izby Wytrzeźwień w Koninie,

e)  udzielenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu konińskiego z przeznaczeniem na   
odnowę dróg powiatowych,

f)  zaliczenia dróg położonych na terenie 
gminy do kategorii dróg gminnych,

g)  odstąpienia od sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu górniczego kopalni 
Lubstów na terenie gminy Wierzbinek,

h) nabycia nieruchomości położonych w 
Chlebowie z przeznaczeniem na gminne 
boisko sportowe,

i) rozłożenia na raty wierzytelności Gminy 
Wierzbinek, z tytułu należności pienięż-
nych powstałych ze sprzedaży nierucho-
mości oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 31/1 położonej w Wierzbinku, obręb 
ewidencyjny Chlebowo oraz ustalenie 
organu do tego upoważnionego,

j) zmian w budżecie na rok 2008.

Opinia Rady Gminy w sprawie:
a) co do zasadności kupna budynku stano-

wiącego własność Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Kole położonego na dział-
ce numer 41/1 o pow. 0,1000 ha w miej-
scowości Wierzbinek obręb geodezyjny 
Chlebowo będącej własnością Gminy 
Wierzbinek.

b) co do zasadności kupna działki wraz z 
budynkiem od Grupy Przedsiębiorstw 
„ERES” S.A. w Warszawie wpisanego w 
księdze wieczystej nr 39829 jako użyt-
kownik wieczysty działki o nr 60/25, o 
pow. 0,15 ha położonej w miejscowości 
Chlebowo gm. Wierzbinek oraz jako wła-
ściciel budynku opisanego w dziale I-O 
pod nr 1 Wu.

XV Sesja  Rady Gminy Wierzbinek 27 lu-
tego 2008r.

a) o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawo-
wej w Synogaci.

b) zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gmi-
ny Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006 r. 
w sprawie poboru podatków – rolnego, 
leśnego i od nieruchomości w drodze in-
kasa.

c) zmiany w budżecie na 2008 rok. 

Z prac Rady Gminy 
W okresie od grudnia 2007 r. do lutego 2008 r. odbyły się 3 Sesje 

Rady Gminy Wierzbinek,  które dotyczyły następujących spraw:

W terminie od 17 marca br. do 15 
maja w siedzibie

Urzędu Gminy w Wierzbinku
 na Sali Konferencyjnej w 

godzinach od 7.30 do 15.30 
udzielana będzie bezpłatna pomoc   

 w wypełnianiu wniosków o 
dopłaty bezpośrednie przez 
pracowników Urzędu Gminy 

oddelegowanych na ten okres 
przez Wójta Gminy

do pomocy rolnikom.    
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Zgodnie u Ustawą Wójt przedsta-
wia jesienią każdego roku do 15 listo-
pada projekt budżetu Radzie Gminy 
na przyszły rok budżetowy. Rada Gmi-
ny po otrzymaniu projektu pracuje w 
komisjach nad budżetem i ostatecznie 
przyjmuje go na tzw. sesji budżetowej.    

W dniu 28 grudnia 2007 roku Rada 
Gminy Wierzbinek przyjęła uchwałą nr 
XIII/85/07 budżet gminy na 2008 rok. 
Ustalono dochody w wysokości 15 767 
850 zł a wydatki w wysokości 15 807 
850zł, ustalono deficyt, który zostanie 
sfinansowany wolnymi środkami pie-
niężnymi z roku 2007. Powodem wy-
stąpienia tej sytuacji było nie dokona-
nie zakupu majątkowego tj. śmieciar-
ki oraz prac projektowych na boisku 
sportowym, które również przesunięto 
na 2008 rok. 

W 2008 roku na inwestycje za-
planowano 2 534 500 zł wydatki na 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej łącznie z zadaniami zleconymi to 
4 026 250 zł.  Na oświatę, którą ad-
ministruje Gminna Administracja Pla-
cówek Oświatowych łącznie z zapla-
nowanymi podwyżkami przez Rząd 
dla nauczycieli, drobnymi remontami, 
planowane jest ok. 7 ml zł. Pozosta-
łe wydatki to bieżące utrzymanie dróg, 
gospodarka komunalna, administra-
cja, utrzymanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych, obsługa długu tj. spłata 
kredytu zaciągniętego w 2004 roku na 
halę sportową w Boguszycach oraz 
utrzymanie instytucji kultury i ochronę 
środowiska.                  

Wykaz zadań majątkowych 
Infrastruktura wodociągowa, sanitacyjna wsi 

  95 000zł
– modernizacja sieci wodociągowych
 15 000 zł
– opracowanie dokumentacji na oczyszczalnie 
ścieków: Sadlno, Wierzbinek

 80 000 zł
Rozwój obszarów wiejskich          35 000 zł
– inwestycje na placu zabaw  w Wierzbinku          

35 000 zł
Drogi publiczne powiatowe         430 000 zł
odnowa drogi Wierzbinek - Sadlno                    
odnowa drogi Tomisławice – Krzymowo
odnowa drogi Władysławowo
budowa chodnika - Sadlno  
budowa chodnika - Morzyczyn
Najważniejszą inwestycją, którą będziemy 

realizować wspólnie z powiatem jest droga 
Wierzbinek-Sadlno, modernizację tej drogi 
przewidujemy wspólnymi siłami przez okres 
przynajmniej 2 lat, gdyż wymaga poszerzenia.    
  
Drogi publiczne gminne          1 440 000 zł 
Budowa dróg                           1 380 000 zł
Synogać                                   
Dziadoch-Rybno-Teoderowo                              
Kwiatkowo-Walerianowo-Paradowo                   
Witkowice-Słomkowo                                        
Racięcin-Słomkowo-Sadlno                          
Kolonia Racięcin-Broniszewo                        
Ruszkowo-Wójcinek                                    
Nockie Holendry                                             
Stara Ruda- Noć                                           
Sadlno-Helenowo-Trzciniec                         
Ziemięcin                                                    
Zielonka  
chodnik Kryszkowice                        100 000 zł

Opracowanie dokumentacji na drogi Łysek, 
Talarkowo-Janowo, Racięcin-hydrofornia, 
Kazubek-Zakrzewek, Wilcza Kłoda-Ignace-
wo, Zaryń - działki                    60 000 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

95 000zł
wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów) 
                                  95 000 zł 

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw-
pożarowa    
Jednostki terenowe Policji                      15 000 zł
wpłaty jednostek na fundusz celowy na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych (remont Komisariatu Policji w Wierzbin-
ku)                                                            15 000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne                           90 000 zł
Wymiana dachu w OSP: 
Wilcza Kłoda 
Boguszyce 

Oświata i Wychowanie                   114 500 zł
Wydatki Inwestycyjne Szkoła w Morzyczynie, 
Sadlnie, Zaryniu, Tomisławicach

   114 500 zł
 
Gospodarka Komunalna i Ochrona   
zakupiona zostanie śmieciarka 
Oświetlenie dróg i ulic                         120 000 zł
wydatki inwestycyjne                          120 000 zł
opracowanie dokumentacji i budowa oświetle-
nia w miejscowości Posada                  70 000 zł
uzbrojenie działek w miejscowości Chlebowo, 
Wierzbinek                                            50 000 zł

 Razem 2 434 500 zł 

Przymierzając się do projektu 
budżetu na 2008 rok miałem na 
względzie inwestycje również w 
mniejszych sołectwach takich jak 
Goczki, Posada, Zielonka, Witko-
wice. Zamiarem Wójta oraz Rady 
Gminy jest dążenie do zrównowa-
żonego rozwoju gminy Wierzbinek. 
W tym roku rusza nabór na środ-
ki unijne, w ostatnich miesiącach 
udało nam się pozyskać sporo 
środków z zewnątrz. W Progra-
mie Integracji Społecznej 101 600 
Euro, na program „Uczeń na wsi” 
52 780zł,  Kapitał Ludzki 55 000zł,  
na zakup busa pozyskaliśmy 
99 000zł - zostanie zakupiony z po-
czątkiem kwietnia. W styczniu na 
wniosek złożony w Urzędzie Mar-
szałkowskim i Ministerstwie Sportu 
przyszło pismo o przyznaniu gmi-
nie wstępnie przeszło 700 tys. zł 
na budowę boiska w ramach pro-
gramu „Moje boisko- Orlik 2012”, 
całkowity koszt budowy łącznie z 
zapleczem wyniesie ok. 1 mln zł,  
boisko powstanie prawdopodobnie 
w Sadlnie. 

Złożyliśmy obecnie wniosek na 
dofinansowanie drogi z Kontrak-
tu Wojewódzkiego Sadlno-Hele-
nowo-Trzciniec. Mamy gotowe 
projekty na inne drogi by składać, 
aczkolwiek coraz trudniej będzie 
spełnić kryteria dofinansowania, 
jak choćby warunek, że szerokość 
pasa drogowego winna wynosić 10 
metrów. Przygotowujemy projekty 
z odnowy wsi w Wierzbinku, Krysz-
kowicach, Zaryniu, będziemy skła-
dali jeśli tylko otworzy się nabór. 
Jest projekt unijny na modernizację 
szkół w Morzyczynie i Sadlnie oraz 
modernizację stacji wodociągowej 
w Racięciniei w przygotowaniu na 
budowę oczyszczalni ścieków w 
Sadlnie, Wierzbinku.  Tak napraw-
dę coraz trudniej będzie pozyskać 
środki unijne, gdyż  ze względu 
na EURO 2012 w Poznaniu wię-
cej środków będzie skierowana 
do stolicy naszego województwa, 
dlatego też dla gmin zmniejszono 
środki, zaostrzono kryteria naboru.

Wójt Gminy Wierzbinek            
   

Budżet gminy Wierzbinek na 2008 r. 
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PUNKT KONSULATACYJNY  
W Wierzbinku funkcjonuje punkt konsultacyjny w siedzibie 

Urzędu Gminy /po byłym GOPS/ dla osób uzależnionych prowa-
dzony przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. Czynny jest w każdy drugi i 
czwarty wtorek  miesiąca w godz.1530-1730. 

W ramach podpisanego porozumienia między Wójtem Gmi-
ny a Starostą Powiatu Konińskiego w zakresie wspólnego wy-
konywania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie, Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej 
w Ślesinie zaprasza mieszkańców Gminy Wierzbinek do sko-
rzystania z bezpłatnych porad specjalistów (psychologa, praw-
nika) w punkcie konsultacyjnym w każdy trzeci wtorek miesiąca 
w godz. od 730-1030. Terminy spotkań w 2008 roku: 18 marca, 
15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 15 lipca, 19 sierpnia, 16 
września, 21 października, 18 listopada, 16 grudnia.

W naszej szkole realizuje 
również obowiązek 3 dzieci z 
niepełnosprawnością orze-
czoną  w stopniu znacznym i 
głębokim biorąc udział w zaję-
ciach indywidualnych i rewali-
dacyjno-wychowawczych.

Minął już pierwszy semestr 
nauki i pół roku zmagań o dobre 
wyniki mamy za sobą. Pierwsze 
półrocze tego roku szkolnego 
upłynęło jak zwykle pod zna-
kiem wytężonej pracy, zarów-
no uczniów jak i nauczycieli. 
Uczniowie aktywnie brali udział 
w różnych konkursach i zawo-
dach sportowych i w dalszym 
ciągu zajmują czołowe miej-
sca. Uczennica kl. VI Natalia 
Ziółkowska zajęła II miejsce w 
indywidualnych mistrzostwach 
powiatu dziewcząt w warca-
bach, obecnie przygotowuje się 
do etapu wojewódzkiego.

    DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Jesteśmy jedną z najmniej licznych szkół na terenie naszej gminy. W tym roku zawisła nad nami groźba likwi-
dacji placówki. W naszej szkole uczy się 50 uczniów w klasach I – VI i sześcioro dzieci w zerówce. Pracuje 12 na-
uczycieli w tym 7 na cały etat, pozostałe osoby pracują w dwóch lub trzech szkołach. 

SZKOŁA  W  POTRZASKU

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

Wiemy jaka ważną rolę 
odgrywa nasza mała szkoła 
w społeczności  lokalnej, jest 
ona miejscem spotkań z kul-
turą wielu pokoleń. W  ramach 
współpracy uczniowie wraz z 
nauczycielami przygotowywali 
uroczystości szkolne w których 
brała udział również społecz-
ność lokalna. W tym roku szkol-
nym uczciliśmy min. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości 
śpiewaniem pieśni patriotycz-
nych i recytacją wierszy. Ka-
lendarzowy rok zakończyliśmy 
wspólnym śpiewaniem kolęd, 
a na zabawę choinkową przy-
gotowaliśmy Jasełka. Nowy rok 
powitaliśmy wspólnie z babcia-
mi i dziadkami organizując dla 
nich uroczystość z okazji ich 
święta.  

Szkoła Podstawowa w Sy-
nogaci jest małym obiektem 

edukacyjnym, będącym jedno-
cześnie jedyną ostoją kulturo-
wą w życiu wiejskiej społeczno-
ści. Tu odbywają się spotkania,  
uroczystości związane 

z różnymi świętami. War-
to więc za wszelką cenę tego 
typu placówki utrzymać. Ich 
likwidacja, wpłynie na  degra-
dację wsi, na zamieranie życia 
społeczności wiejskiej. Koszty 
utrzymania są duże, ale koszty 
społeczne zamknięcia szkoły 
okażą się znacznie większe. 
Małe szkoły są wolne od prze-

mocy. W klasach o małej ilości 
uczniów nauczyciele mogą za-
uważyć symptomy zagrożeń, 
mają możliwość dogłębnie po-
znać ucznia, jego możliwości, 
zainteresowania i problemy i 
takie szkoły powinny istnieć. 

Miejmy nadzieje, że wzglę-
dy ekonomiczne nie przeważą 
nad innymi i Szkoła Podsta-
wowa w Synogaci przetrwa te 
trudne dla siebie chwile.  

                                         
Katarzyna Kostrzak

„Gmina Wierzbinek – gminą kwiatów i zieleni,
najpiękniejsza zagroda” 

Konkurs dla mieszkańców i właścicieli posesji gminy Wierzbinek. 
    

Celem konkursu jest upiększenie oraz poprawa estetyki wsi 
z terenu gminy. W swoich założeniach konkurs ma być zachętą 
do dbania o otaczające nas miejsca, środowisko, w którym   ży-
jemy oraz skłaniać ma mieszkańców do prowadzenia prac po-
rządkowych na posesjach oraz ma być bodźcem do zwiększe-
nia ilości wysadzanych drzew i kwiatów, co sprzyja tworzeniu 
nowego wizerunku wsi.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wierzbinek a 
sprawy administracyjne dotyczące konkursu prowadzi Sekre-
tarz Gminy (Urząd Gminy w Wierzbinku, pokój nr 2 , tel 63/ 
2611380)

W konkursie biorą udział właściciele, najemcy, użytkownicy 
zagród wiejskich, szkoły i inne instytucje z terenu gminy Wierz-
binek.

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2008 r. Do tego dnia należy 
zgłaszać posesje, które wezmą udział w konkursie. Zgłoszenia 
należy dokonywać bezpośrednio w biurze Sekretarza lub tele-
fonicznie.

Oceny najpiękniejszych zagród (ogródki, balkony, skalniaki 
itp.) dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
po 30 kwietnia 2008 r. Komisja jednocześnie wykona za zgodą 
właścicieli zdjęcia, które zostaną zaprezentowane podczas te-
gorocznych Dni Wierzbinka 

Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 11 maja 2008 r. na 
Targach Salix. 

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano dyplo-
my, a dla zwycięzców nagrody.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
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Od kilku lat wraz z ucznia-
mi uczestniczymy w różne-
go rodzaju akcjach charyta-
tywnych organizowanych na 
rzecz środowiska. W tym roku 
szkolnym zbieraliśmy środki 
pieniężne celem udzielenia 
pomocy finansowej dzieciom 
dotkniętym różnymi chorobami 
oraz ludziom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
Na prośbę Fundacji na Rzecz 
Osób Niewidomych i Niepeł-
nosprawnych „Pomóż i Ty” z 
Gdyni zajęliśmy się rozprowa-
dzaniem w szkole zestawu po-
mocy edukacyjnych. Celem ak-
cji było zebranie pieniędzy na 
zakup specjalistycznych protez 
nóg dla 27-letniego Tomasza, 
który wskutek wypadku komu-

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA-LEKCJĄ WYCHOWAWCZĄ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W SADLNIE

nikacyjnego stracił obie nogi. 
Systematycznie współpra-

cujemy z Towarzystwem „Nasz 
Dom”. Akcja ta ma na celu po-
moc dzieciom osieroconym. 
Dzięki tej pomocy powstały 
nowe Rodzinne Domy Dziec-
ka, a tradycyjne Domy Dziecka 
zostały przekształcone w małe, 
kameralne domy i mieszkania 
dla dzieci i młodzieży.

Przed Bożym Narodzeniem 
Fundacja Serce – „Na pomoc 
chorym i potrzebującym dzie-
ciom”  dostarczyła wigilijne 
świece. Zebrane środki pie-
niężne (jak mówi sama nazwa 
Fundacji) zostały przekazane 
dzieciom dotkniętym różnymi 
chorobami oraz dzieciom znaj-

dujących się w trudnej sytuacji 
finansowej.

Od kilku lat również nasza 
szkoła współpracuje z Koniń-
skim Bankiem Żywności oraz 
Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej w Wierzbinku. 
W okresie przedświątecznym 
przeprowadziliśmy akcję „Po-
gotowie Świętego Mikołaja”, 
która polegała na zbiórce róż-
nego rodzaju produktów spo-
żywczych i przyborów szkol-
nych. Dzięki uprzejmości p. 
Prezesa Marka Grabowskiego 
akcja została przeprowadzo-
na w dwóch sklepach GS w 
Wierzbinku i Sadlnie, gdzie 28 
uczniów przez 2 dni zbierało 
produkty podarowane podczas 
zakupów przez okoliczną lud-

ność. Zebrane produkty zosta-
ły przekazane do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tak dobre efekty są możliwe 
dzięki ofiarności rodziców, oko-
licznej społeczności, nauczy-
cieli, którzy dostrzegają walory 
wychowawcze prowadzonych 
akcji. Okazana pomoc i ofiar-
ność wszystkich biorących 
udział w akcjach charytatyw-
nych okazała się owocną lek-
cją wychowawczą kształtującą 
pozytywny stosunek do osób 
potrzebujących i cierpiących, a 
wszelkie wyróżnienia są jedy-
nie symbolem. Najważniejsze 
zawsze pozostanie poczucie 
powinności wobec potrzebują-
cych pomocy.

LILIANNA MATELA-DRYJA

– na początku stycznia Wójt Gmi-
ny brał udział w spotkaniu nowo-
rocznym zorganizowanym przez 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego pana Pana Marka 
Woźniaka. Na spotkaniu zapre-
zentowano zamierzenia i politykę 
województwa na 2008 rok

– 17 stycznia odbyło się posie-
dzenie Konwentu Wójtów i Bur-
mistrzów naszego powiatu w 
sprawie kryteriów jakie mają 
obowiązywać przy naborze wnio-
sków unijnych przez Urząd Mar-
szałkowski   

– w styczniu zakupiono nowy ory-
ginalny sprzęt do siłowni w Hali 
Sportowej w Boguszycach 

– 18 stycznia samorząd gminy 
Wierzbinek oraz Sompolna uro-
czyście przekazał nowy samo-
chód terenowy Policji w Sompol-
nie 

– wieczorem 18 stycznia Wójt 
uczestniczył w spotkaniu dla 
gmin naszego regionu zorgani-
zowanym w Kaliszu przez spół-
kę oświetleniową. Przedmiotem 
spotkania było omówienie działal-
ności spółki oraz prezentacja tzw. 
inteligentnego oświetlenia, 

– 21 stycznia odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów w sprawie 
środków unijnych  

Z życia gminy

– 21 stycznia Wójt uczestniczył w 
spotkaniu odnośnie inwestycji 
planowanej przez Ministerstwo 
Sportu w gminach „Boisko blisko” 
w Warszawie 

– wieczorem tegoż dnia również na 
zaproszenie Kapituły Nagrody im. 

Biskupa Roman Andrzejewskiego 
w Warszawie w siedzibie Kon-
ferencji Episkopatu Polski Wójt 
brał udział w uroczystościach 
upamiętniających życie biskupa 
i wręczenie nagrody jego imienia 
księdzu Bogusławowi Bijakowi. 
W uroczystości brał udział Pry-
mas Polski Józef Glemp, biskupi, 
premier Jarosław Kaczyński, po-
słowie, senatorowie, ludzie zwią-
zani z osobą biskupa 

– 27 stycznia reprezentacja samo-
rządowa Gminy Wierzbinek wzię-
ła udział w turnieju piłki halowej 
w Starym Mieście zdobywając 
puchar 

– na początku lutego została 
przedstawiona Radnym koncep-
cja oczyszczania ścieków przez 
firmę Wasser Union 

– w lutym odbył się Konwentów 
Wójtów i Burmistrzów w sprawie 

niekorzystnej punktacji odnośnie 
naboru funduszy unijnych przy-
jętej przez Komitet Monitorujący 
Województwa Wielkopolskiego

– 6 lutego Minister Ochrony Śro-
dowiska i Zasobów Naturalnych  
wydał na wniosek KWB Konin w 

Kleczewie S.A koncesję (pozwo-
lenie) na wydobywanie węgla z 
Tomisławic do 2030 roku

– 18 lutego w gminie odbyło się 
spotkanie Wójta ze Starostą i 
Radnym Powiatu odnośnie in-
westycji powiatowych na terenie 
naszej gminy 

– 20 lutego przyszło pismo z Mini-
sterstwa Sportu o zakwalifikowa-
niu gminy Wierzbinek do progra-
mu „Moje Boisko Orlik 2012” jako 
jednej z niewielu w regionie. Gmi-
na otrzymała dofinansowanie w 
wysokości ok. 700 tys. Całkowita 
wartość wyniesie 1 mln zł. Po-
wyższy program zakłada budowy: 
wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego o nawierzchni syntetycznej 
o wymiarach 60-30 plus zespól 
boisk towarzyszących wraz z 
budynkiem zaplecza socjalnego 
65 m2 (2 szatnie, pokój trenera, 

2 wc, 2 umywalki) cały obiekt ma 
być ogrodzony i oświetlony     

– 3 marca Dyrektor Naczelnego 
Urzędu Górniczego w Poznaniu 
pozytywnie zaopiniował Plan Ru-
chu dla Odkrywki Tomisławice

– 3 marca Wójt podpisał umowę z 
dyrektorem PZU na sfinansowa-
nie przez tą instytucję budowy 
punktu czerpalnego w Zaryniu, 
koszt ok. 7 000zł 

– 5 marca u Urzędzie Gminy w 
Wierzbinku odbyło się spotkanie 
z prezesem OSO Koło panem 
Czesławem Cieślakim odnośnie 
uregulowanie własności budynku 
mleczarni na działce gminnej

– w marcu Urząd Gminy zlecił 
przygotowanie dokumentacji na 
dobudowę nowego cmentarza w 
Sadlnie

– 7 marca Wójt uczestniczył na 
zaproszenie Starosty Radzie-
jowskiego w posiedzeniu Wójtów 
i Burmistrzów tego powiatu na 
konferencji w sprawie funduszy 
unijnych oraz spotkaniu z Dy-
rektorem Banku Gospodarstwa 
Krajowego  

– Wójt 11 marca brał udział w ze-
braniu Zarządu Stowarzyszenia 
Wielkopolska Wschodnia, które-
go celem było omówienie plano-
wanych projektów   

Urząd Gminy w Wierzbinku

• W dniu 22 kwietnia 2008 r. w 
Ośrodku Zdrowia w Sadlnie 
w godz. 9.00-13.00 zostaną 
przeprowadzone badania gi-
nekologiczne dla kobiet pomię-
dzy 25 a 59 rokiem życia, które 
przez okres ostatnich 3 lat nie 
wykonywały badania cytolo-
gicznego w ramach kontraktu 
z NFZ. 

• W dniu 22 kwietnia 2008 r. 
w Wierzbinku przed Urzędem 

Statystyka :
na koniec lutego odnotowano 
w gminie Wierzbinek 
27 urodzeń 
17 małżeństw 
17 zgonów

liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały 7980 
Najstarszy mieszkaniec 
gminy ukończył w lutym 
96 lat a najstarsza Pani w 
grudniu będzie obchodziła 
100 urodziny.    

BADANIA PROFILAKTYCZNE 
Gminy w godz. 9.00-17.00 
będą przeprowadzone badania 
mammograficzne dla kobiet w 
wieku 50-69 lat, które w ciągu 
ostatnich 2 lat nie korzystały z 
profilaktyki mammografii opła-
conej przez NFZ. U kobiet mie-
siączkujących mammografię 
wykonuje się w pierwszych 10-
dniach cyklu miesiączkowego, 
licząc od pierwszego dnia mie-
siączki. Kobiety spoza podanej 
grupy wiekowej mogą skorzy-

stać z badania płatnego. Koszt 
mammografii 65 zł. Termin za-
pisu na badania mammogra-
ficzne – do dnia 10 kwietnia br. 

Zapisy na badania (osobiście 
lub telefonicznie nr tel. 63/ 26 
11 380) prowadzi Pani Urszula 
Pałasz (Urząd Gminy w Wierz-
binku).

Podstawą wykonania każdego 
badania jest dowód osobisty  
oraz ważny dokument ubezpie-
czenia!       
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
W niedzielę 13 stycznia br. 9 wolontariuszy (Aldona Chojnac-

ka, Anna Iwanowska, Oliwia Koszal, Milena Kwiatkowska, Este-
ra Osińska, Izabela Pietrzak, Krystian Pietrzak, Izabela i Marta 
Śmigielskie) na terenie gminy Wierzbinek zbierało pieniądze dla 
Fundacji  P. Jurka Owsiaka. Udało się nam zebrać 1594,45 zł. W 
remizie OSP w Wierzbinku na scenie wystąpiły gminne zespoły 
ludowe, a o godz. 20.00 rozbłysnęły światełka do nieba.

Podczas pobytu w Po-
znaniu delegaci wzięli udział 
w szkoleniu dotyczącym ad-
ministracji samorządowej w 
Polsce oraz zwiedzili stolicę 
naszego regionu, natomiast 
kolejne dni wizyty spędzili w 
wybranych miastach i gmi-
nach Wielkopolski. 

 Gmina Kordesziwka po-
łożona jest w centralnej czę-
ści Ukrainy, powierzchnia 
jej wynosi ok. 5000 ha,  w 
tym  24 jeziora o powierzch-
ni ponad 103 ha, liczy 1540 
mieszkańców.  

Wójt Paweł Szczepankie-
wicz w roli gospodarza  i tłu-
macza w trakcie spotkań w 
jednostkach organizacyjnych 
– Zakładzie Komunalnym, 
Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Gminnej Admini-
stracji Placówek Oświatowych 
przedstawił zasady funkcjono-
wania lokalnego samorządu. 

W dniach od 25 do 27  lutego 2008r.  gościliśmy w gminie Wierzbinek wójta ukraińskiej gminy Kordesziwka pana 
Iwana Bajdę. Wizyta ta jest wynikiem porozumienia zawartego w 2006 roku pomiędzy Wielkopolskim Ośrodkiem 
Kształcenia i Studiów Samorządowych  a Winnickim Oddziałem Towarzystwa „Ukraina - Polska”, które ma na celu 
rozwijanie i wzmacnianie współpracy samorządów obu regionów. W dniach 24-28 lutego br. na zaproszenie WO-
KISS,  40-osobowa grupa samorządowców z obwodu Winnickiego przebywała w Wielkopolsce.  

Wizyta wójta ukraińskiej gminy Kordesziwka 
w gminie Wierzbinek 

Wójt Iwan Bajda w towa-
rzystwie pani sekretarz Jo-
lanty Siekaczyńskiej zwiedził 
Licheń, Ślesin, Sompolno. 
Po powrocie pan Eugeniusz 
Gołębiowski gościł wójta w 
swoim gospodarstwie w Ka-
zubku. W ostatnim dniu po-
bytu wójt Iwan Bajda złożył 
wizytę w Banku Spółdziel-
czym oraz Gminnej Spół-
dzielni „Sch” w Wierzbinku,  
gimnazjum w Boguszycach 
i Morzyczynie, bibliotekach: 
w Kalinie, Sadlnie, Wierz-
binku; zwiedził również za-
bytkowy kościół i cmentarz 
w Broniszewie.  Wójt uczest-
niczył w Sesji Rady Gminy, 
podzczas której  przedstawił 
swoją gminę, odpowiadział 
na liczne pytania zadane 
przez Radnych a także wy-
raził nadzieję na podpisanie 
porozumienia o współpracy 
między gminami Wierzbinek 

i Kordesziwka. Wójt Paweł 
Szczepankiewicz otrzymał 
flagę Ukrainy od wójta Iwana 
Bajdy, w zamian przekazał 
okolicznościową statuetkę z 
herbem gminy Wierzbinek. 
Wieczorem wójtowie udali 

się do Poznania, skąd wszy-
scy samorządowcy z  Ukra-
iny udali się w podróż po-
wrotną do domu.  We wrze-
śniu planowana jest rewizyta 
Wójta na Ukrainie.   

Sprawdź czy jesteś 
właścicielem swoich 

nieruchomości!
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jedno-
stek samorządu terytorialnego, Starosta Koniński apeluje 
do mieszkańców powiatu o sprawdzenie stanów praw-
nych swoich nieruchomości. Należy ustalić czy wpisy w 
księgach wieczystych są zgodne z rzeczywistym stanem 
prawnym. 

Niezbędnej pomocy w tym zakresie udziela punkt in-
formacyjno-konsultacyjny, uruchomiony w siedzibie koniń-
skiego Starostwa (pok. 464) w godzinach pracy urzędu. 
W przypadku ujawnienia niezgodności w dokumentacji, w 
punkcie będzie można uzyskać informacje prawną i geo-
dezyjną, w zakresie czynności niezbędnych do uregulo-
wania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości 
i ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. 
Szczegóły dotyczące czynności, jakie należy podjąć w 
związku z ta ustawą zamieszczone są na stronie www.bip.
powiat.konin.pl        
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W środę 13 lutego 2008 
dzięki uprzejmości sponso-
rów uczniowie klas IV –VI pod 
opieką nauczycieli uczestni-
czyli w wycieczce do Kopal-
ni Soli „Kłodawa”. Program 
zwiedzania obejmował zjazd 
windą na poziom 600 m pod 
powierzchnią ziemi z prędko-
ścią 6 m/s, co pozostawiło w 
pamięci niezapomniane wra-
żenia. Pierwsze kroki pod-
ziemnymi korytarzami skiero-
waliśmy do kaplicy św. Kingi 
– patronki górników solnych. 
Pokonując podziemną tra-
sę turystyczną, zapisaną do 
rejestru zabytków, podziwia-
liśmy wyeksploatowane ko-
mory, unikatowe stanowiska 
geologiczne, pracę górników 
(sposób wydobycia i prze-
twarzania soli).Oglądaliśmy 
także maszyny używane w 
górnictwie solnym.

„Słona wyprawa”
 Wycieczkowy szlak prze-

biegał również przez prze-
piękne pokłady unikatowej 

soli różowej, liczącej ponad 
200 mln lat. Warto dodać, iż 
w Europie taka sól wydoby-

wana jest tylko w Kłodawie. Z 
jej brył wyrabiane są lampy, 
świeczniki i inne przedmioty 
dekoracyjne. Obok soli ró-
żowej wydobywana jest w 
kłodawskiej kopalni biała sól 
kamienna, wykorzystywana 

jako sól kuchen-
na, dla przemysłu 
spożywczego , 
rolnictwa, w dro-
gownictwie, tak-
że jako sól lecz-
nicza do kąpieli. 
Z o b a c z y l i ś m y 
także Grotę Dra-
kuli. Po udanych 
wędrówkach ko-
rytarzami kopal-
ni, „z kieszeniami 
pełnymi bryłek 
soli”, przypuści-
liśmy atak na 
sklep z solnymi 
pamiątkami. 

Agnieszka 
Woźniak

„Wieczór kolęd”W dniu 10 stycznia 
2008 spotkaliśmy się 
wspólnie z rodzica-

mi, uczniami, gronem pedago-
gicznym oraz z zaproszonymi 
gośćmi na „Wieczorze kolęd”. 
Uroczystość ta została  zor-
ganizowana przy udziale pani 
dyrektor, nauczycieli i uczniów 
tutejszej szkoły, w okresie świą-
tecznym po to, aby jeszcze raz 
przeżyć ten najpiękniejszy czas 
w roku i posłuchać kolęd oraz 
obejrzeć jasełka. 

Na początek należałoby 
wyjaśnić skąd wzięła się na-
zwa kolęda i co to są jasełka? 
W Polsce kolędą nazywano 
niegdyś pieśni noworoczne, 
towarzyszące obchodom Świąt 
Bożego Narodzenia. Te najstar-
sze nie były wcale pieśniami re-
ligijnymi. Składały się zawsze z 
trzech części: z życzeń powo-
dzenia i urodzaju, z prośby i 
jakiegoś datku i wreszcie z po-
dziękowania za ów dar. Z cza-
sem termin kolęda związany 
został z obchodami religijnymi 
Bożego Narodzenia, a przede 
wszystkim z pieśniami kościel-
nymi dotyczącymi narodzenia 
Jezusa. Natomiast termin jaseł-
ka pochodzi ze starej polszczy-
zny, gdzie jasła - jasełka ozna-
czają żłób bydlęcy, a ponieważ 
akcja tych przedstawień skupia 
się wokół żłóbka w stajence 

betlejemskiej, nazwa narzuciła 
się sama. Zwyczaj ten wprowa-
dził przybyły na nasze ziemie 
w XIII wieku zakon franciszka-
nów, biorąc wzór ze swego za-
łożyciela św. Franciszka z Asy-
żu, który był wielkim czcicielem 
Dzieciątka Jezus i na trzy lata 
przed swoją śmiercią w skalnej 
pieczarze w Greccio urządził 
pierwszą żywą szopkę.

Nasza wieczorna uroczy-
stość rozpoczęła się od ser-
decznego przywitania przy-
byłych gości przez Dyrektor 
Szkoły Elżbietę Migdalską. 
Swoją obecnością zaszczycili 
nas: ks. prałat Wojciech Krzy-
wański,Wójt Gminy Wierzbinek 
– pan Paweł Szczepankiewicz; 
radny Gminy Sompolno i jedno-
cześnie organista – pan Piotr 
Pietrzak; radny Gminy Wierzbi-
nek – Bogdan Woźniak; sołtys 
sołectwa Zakrzewka – pani Jo-
lanta Garczyńska;  mieszkańcy 
sołectwa, uczniowie i nauczy-
ciele naszej szkoły. W cudowną 
i magiczną atmosferę wprowa-
dziła wszystkich nowoczesna 
aranżacja kolęd, w wykonaniu 
uczniów z zaprzyjaźnionego 
zespołu muzycznego z Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sompolnie pod opieką pana 
Romana Graczyka oraz wspar-
ciu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sompolnie. Mogliśmy rów-
nież podziwiać zdolności arty-
styczne uczniów klasy szóstej, 
którzy z wielkim zapałem przy-
gotowali jasełka pod opieką 
pani Jolanty Sompolińskiej, Ka-
tarzyny Migdalskiej oraz pana 
Mariusza Kubiaka.

Piękna scenografia oraz 
profesjonalne przygotowanie 
uczniów wywołały duże zain-
teresowanie i stworzyły niepo-
wtarzalną atmosferę. Oczywi-
ście nie obyło się bez wspól-
nego kolędowania i wykonania 
pod dyrygenturą pana Piotra 
Pietrzaka, uroczystej kolędy 
,,Wśród nocnej ciszy”.

    
    

AGNIESZKA WOŹNIAK
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W czasie ferii zimowych w gminnej hali 
sportowej w Boguszycach  odbył się turniej 
o Puchar Wójta w piłce nożnej oraz w teni-
sie stołowym. W turnieju wzięło udział 10 
drużyn z terenu gminy Wierzbinek. Grano 
w systemie każdy z każdym 2 x 15 minut. 
Zwycięzcą miała zostać drużyna, która 
zdobędzie najwięcej punktów. Mecze były 
zacięte i emocjonujące, młodzi piłkarze 
walczyli ofiarnie i ambitnie o każdy metr 
boiska, dopingowani przez licznie przyby-
łych kibiców. Decydujący o zwycięstwie w 

Gminny Turniej o Puchar Wójta 
w Halowej Piłce Nożnej oraz w Tenisie Stołowym

Boguszyce, 28.01.-8.02.2008 r

turnieju, a zarazem najbardziej widowisko-
wym okazał się finałowy mecz pomiędzy 
MKS Racięcin a MKS Synogać.  Pierw-
sze miejsce i Puchar Wójta zdobył klub 
sportowy z Synogaci w składzie: Eryk 
Sobczak, Michał Sobczak, Dawid Jarka, 
Łukasz Ospalski, Mirosław Szczebelski, 
Błażej Szczebleski, Jacek Lewandow-
ski, Dominik Bartczak. 

W rozgrywkach tenisa stołowego 
najlepszymi okazali się: Łukasz Ospalski, 
Daniel Wojciechowski, Dawid Jarka, 

Katarzyna Wozińska, Karina Mańkowska.  
Puchary ufundowali: Wójt Paweł 

Szczepankiewicz oraz Pan Sławomir 
Szczęsny – Firma POLO BUS z Sadlna.       
I miejsce MKS Synogać 
II miejsce Domino Racięcin
III miejsce MKS Wierzbinek I
Wyniki meczów:
Piatek 8 luty 2008 r. 
Wierzbinek I : Domino Racięcin             3:3
w rzutach karnych wygrało Domino 
Racięcin  
Synogać : Wierzbinek II                           6:2
Mecz o III miejsce 
Wierzbinek I : Wierzbinek II                         5:5
w rzutach karnych 2:1 wygrał Wierzbinek I
Mecz Finałowy
Synogać : Domino Racięcin                  9:2
Poniedziałek 4 luty 2008 r. 
Synogać : Sadlno                                   4:1
Wierzbinek III : Wierzbinek I                0:15
Synogać : Zaryń                           5:2
Sadlno : Wierzbinek I                             0:5
Zaryń : Wierzbinek III                          10:0
Synogać : Wierzbinek I                      4:4
Sadlno : Zaryń                                          3:2
Synogać : Wierzbinek III                     28:0
Wierzbinek I : Zaryń                                         6:5
Sadlno : Wierzbinek III                               6:2  
 Środa 6 luty 2008 r. 
Boguszyczki : Wierzbinek II                 1:11
Tomisławice : Wierzbinek IV                  6:2
Boguszyczki : Domino Racięcin           1:15
Wierzbinek II : Wierzbinek IV                  10:0
Domino Racięcin : Tomisławice             4:4
Boguszyczki : Wierzbinek IV                  1:1
Wierzbinek II : Domino Racięcin            1:3
Boguszyczki : Tomisławice                         0:9
Wierzbinek IV : Domino Racięcin        2:10
Wierzbinek II : Tomisławice                      3:1
   

Zwycięska  drużyna MKS Synogać
 

Działalność świetlicy
w Zaryniu 

Świetlica w Zaryniu jest pla-
cówką, która organizuje czas 
wolny oraz prowadzi systema-
tycznie zajęcia kulturalne dla 
dzieci i młodzieży. Placówka 
jest miejscem gdzie może ko-
rzystać społeczeństwo Zarynia 
oraz sąsiadujących okolic. 

W dni wolne od zajęć lek-
cyjnych dzieci uczestniczą w 
zajęciach plastycznych, grach i 
zabawach. Ostatnio odbyły się 
zajęcia, podczas których dzieci 
pracowały nad kartką walentyn-
kową. Dzieci także biorą udział 
w grach logicznych i planszo-
wych i wielu innych atrakcjach. 
Młodzi sympatycy tenisa stoło-
wego oraz bilarda ćwiczą for-
mę. W świetlicy odbywają się 
co tydzień tj. we wtorki próby 
zespołu ludowego „Na swojską 
nutę”, który obecnie przygoto-
wuje się do do tegorocznego 
przeglądu zespołów ludowych.   

Godziny otwarcia placówki: 
wtorek, piątek, sobota, niedzie-
la od godz. 15.00 – 20.00

 Arleta Kaczalska   

W roku szkolnym 2007/2008 
Gminne Przedszkole w Wierzbin-
ku wzbogaciło się o dodatkowe 
pomieszczenia. Zaadoptowano na 
cele przedszkola znajdujące się 
obok mieszkanie. Na otrzymanym 
metrażu wyremontowano salę za-
jęć i zabaw dla dzieci, gabinet dy-
rektora oraz przebudowano cały 
pion żywieniowy z wejściem od 
strony boiska szkolnego zgodnie z 
zaleceniami SANEPID-u. W nowej 
części przedszkola wymieniono 
również okna

Na wyżej wymieniony remont 
pomieszczeń czekaliśmy 2 lata. 
Dlatego też jesteśmy bardzo za-
dowoleni. Najwięcej ucieszyły się 
dzieci, gdyż mogą uczyć się i bawić 
w lepszych warunkach. Do tej pory 
wszystkie zajęcia i zabawy orga-
nizowane były w jednej sali. Teraz 
możemy uczyć się i spożywać po-
siłki w jednej, a w drugiej – bawić 
się, śpiewać i tańczyć. Z nowych 
warunków lokalowych zadowoleni 
są również wszyscy pracownicy 
przedszkola i rodzice, którzy doce-
niają zmiany. 

Placówka nasza czynna jest 
w ciągu roku przez 10 miesięcy, z 
przerwą wakacyjną w lipcu i sierp-
niu. W ciągu dnia przedszkole 
czynne jest w godzinach od 8.30 do 
14.30. Do przedszkola uczęszcza 
26 dzieci, które korzystają z dwóch 

Gminne Przedszkole w Wierzbinku
posiłków ( II śniadania i obiadu). 
Koszty wyżywienia ponoszą rodzi-
ce. Dzieci z rodzin, w których sytu-
acja finansowa jest trudna uzyskują 
pomoc z GOPS-u w Wierzbinku.

  Oprócz dyrektora przedszko-
la, który również pełni funkcje wy-
chowawcy i intendenta zatrudnieni 
są: nauczyciel religii Beata Antczak,  
kucharka Zofia Walczak,  woźna 
oddziałowa – pomoc nauczycie-
la Monika Chałaj oraz pracownik 
biurowy Marzena Grochowalska 
zatrudniona w ramach robót pu-
blicznych. 

Obowiązkiem naszej placówki 
jest wspieranie rodziny w jej funk-
cjach opiekuńczo-wychowawczych 
i dydaktycznych oraz wspomaganie 
indywidualnego rozwoju dziecka i 
przygotowanie go do podjęcia na-
uki w szkole. Praca w przedszkolu 
organizowana jest w formie zaba-
wy w oparciu o program „ ABC… 
Program wychowania przedszkol-
nego XXI w”. 

W placówce działa Rada Ro-
dziców. Celem jej działalności jest 
reprezentowanie ogółu rodziców 
wychowanków przedszkola oraz 
podejmowanie działań zmierzają-
cych do doskonalenia działalności 
przedszkola. Rada Rodziców gro-
madzi fundusze z dobrowolnych 
składek, które wykorzystane są na 
potrzeby placówki. Nadmienić trze-

ba również, iż wszyscy rodzice włą-
czają się z dużym zaangażowaniem 
w życie placówki i w przygotowania 
uroczystości przedszkolnych.

 Największa z uroczystości 
przedszkolnych to „ Choinka no-
woroczna”. Na tę okazję w tym 
roku wszystkie dzieci przygotowały 
część artystyczną – jasełka bożo-
narodzeniowe. Przybył również do 
przedszkolaków Mikołaj z długą 
brodą, który obdarował je prezen-
tami. Dzieci w tym dniu wręczyły 
kartki z życzeniami i kwiatki przy-
byłym babciom i dziadkom z oka-
zji ich święta. Następnie zebrani 
goście zaproszeni zostali na słodki 
poczęstunek przy kawie lub herba-
cie przygotowany przez rodziców, 
którym za pomoc bardzo dziękuję.

  Myślę, że wszyscy wrócili do 
domów zadowoleni.

Nas pracowników przedszko-
la cieszy fakt, iż na organizowane 
zebrania czy uroczystości przed-
szkolne przychodzą wszyscy ro-
dzice i zaproszeni goście. Myślę, 
że możliwość obserwacji własnego 
dziecka, wnuczka podczas zabawy 
czy występów jest przyczyną dużej 
radości. Nam natomiast daje satys-
fakcję i utwierdza w przekonaniu, iż 
to, co robimy nie jest wam drodzy 
rodzice obojętne. 

Bożena Tarnowska
Dyrektor Gminnego

Przedszkola w Wierzbinku

„Wieczór kolęd”
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Materiały dotyczące zdarzeń na terenie gminy 
Wierzbinek styczeń-luty 2008 

• W dniu 15 stycznia br. w miejscowości Synogać ujawniono kradzież nergii 
elektrycznej. 

• W dniu 20 stycznia br. w miejscowości Julianowo mężczyzna będący pod 
wpływem alkoholu zabił kota. 

• W miejscowości Zaryń w okresie od 16-23 stycznia br. nieznani sprawcy 
dokonali kradzieży elementów torowiska  PKP, straty oszacowano na 
kwotę 1850 zł. 

• W dniach 20-23 lutego br. nieznany sprawca dokonał włamania z radzieżą 
do garażu na działce budowlanej w miejscowości  Boguszyce.  Straty 
oszacowano na kwotę 400 zł.      

• W styczniu i lutym zatrzymano 10 nietrzeźwych kierowców, wobec których 
skierowano sprawy z aktem oskarżenia.  

WÓJT GMINY  WIERZBINEK 

og asza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzeda  n/w dzia ki  zapisanej w Ksi dze Wieczystej Nr 31173 w S dzie Rejonowym w Kole 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE MORZYCZYN  

1. Oznaczenie nieruchomo ci wed ug Ksi gi  Wieczystej 
oraz katastru nieruchomo ci

31173

62/5
2. Powierzchnia nieruchomo ci 0,1500 ha 
3. Opis nieruchomo ci Nieruchomo  niezabudowana 

4. Przeznaczenie nieruchomo ci
i sposób jej zagospodarowania 

W studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy nieruchomo  przeznaczona jest na 

adaptowane i nowe tereny us ug oraz rzemios a
W ewidencji gruntów i budynków nieruchomo

przeznaczona jest na grunty orne  
5. Termin zagospodarowania 

nieruchomo ci
Nie dotyczy  

6. Cena nieruchomo ci 36.600 z
7. Wysoko  stawek procentowych 

op at z tytu u u ytkowania wieczystego 
Nie dotyczy 

8. Wysoko  op at z tytu u
u ytkowania, najmu  
lub dzier awy 

Nie dotyczy 

9. Termin wnoszenia op at Nie dotyczy 
10. Zasady aktualizacji op at Nie dotyczy 
11. Informacje o przeznaczeniu do  

sprzeda y, do oddania w u ytkowanie wieczyste, 
u ytkowanie, najem lub dzier aw

Sprzeda
w trybie przetargu 

12. Termin do z o enia wniosku przez osoby, którym 
przys uguje pierwsze stwo w nabyciu nieruchomo ci
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

Nie dotyczy 

13. Cena wywo awcza 36.600 z
14. Obci enia nieruchomo ci Brak
15. Zobowi zania, których przedmiotem jest 

nieruchomo
Brak

16. Termin przetargu  
Miejsce przetargu 

21 kwiecie  2008r. godz.1000

Urz d Gminy w Wierzbinku – Sala Konferencyjna 
17. Wysoko  wadium 

Forma wniesienia wadium 
Termin wp acania wadium 
Miejsce wp acenia wadium 

5%  ceny wywo awczej tj. 1.830 z
W gotówce 

Najpó niej do dnia 15 kwietnia 2008r. 
 Bank Spó dzielczy w Wierzbinku na konto numer: 34 8558 

0008 0000 0231 0015 8873 
18. Sposób ustalenia  op at z tytu u u ytkowania 

wieczystego 
Nie dotyczy 

19. Skutki uchylenia si  od zawarcia umowy sprzeda y
nieruchomo ci lub oddania w u ytkowanie wieczyste 
nieruchomo ci

Wp acone wadium nie podlega zwrotowi 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1. Wp acenie wadium w wysoko ci 5% ceny wywo awczej tj. 1.830 z  na konto Urz du Gminy w Wierzbinku: Bank Spó dzielczy
w Wierzbinku 34 8558 0008 0000 0231 0015 8873 najpó niej do dnia 15 kwietnia 2008r.  

2. Przetarg ustny  nieograniczony odb dzie si  w dniu 21 kwietnia 2008r. w Sali Konferencyjnej Urz du Gminy w Wierzbinku o 
godz. 1000.

3. Wójt Gminy Wierzbinek zastrzega sobie prawo odwo ania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym niezw ocznie
poinformuje w formie w a ciwej do og oszenia przetargu. 

4. Dodatkowych informacji udziela P. Joanna Szczepankiewicz pod nr tel. (063) 261-13-80, pok.13b w godz. 800 -1500.

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych 

Wójt Gminy powołał po uzgodnieniu z Radą Gminy nowy skład Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych tj.: 
1. Danielę Koszal - pracownika Urzędu Gminy
2. Juliana Bąkowskiego - z-cę Komendanta Policji w Sompolnie 
3. Bogdana Kaczalskiego - Radnego Gminy Wierzbinek
4. Barbarę Zajdel - pedagoga szkolnego
5. ks. Pawła Zalewskiego - diecezjalnego duszpasterza osób  
    niepełnosprawnych i uzależnionych  
6. Katarzynę Rosiak - pielęgniarkę
7. Grażynę Kolczyńską - byłego pracownika ODR, która zna problemy gminy 
Dotychczasowi członkowie w najbliższym czasie otrzymają podziękowanie za 
kilkuletnią pracę na rzecz naszej gminy. Wójt podjął decyzję, że skład komisji 
będzie ruchomy, będzie podlegał kadencyjności, rotacyjne tak jak w innych 
instytucjach.  
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„Bóg się rodzi 
w człowieku”

Wydarzenie przyjścia Boga 
na świat stało się inspiracją do 
wystawiania sztuki na scenie po-
wszechnie zwanej jasełkami. Po-
mysł urządzenia jasełek tradycja 
przypisuje Św. Franciszkowi z Asy-
żu. Zastanawiał się on, w jaki spo-
sób odświeżyć w ludzkiej pamięci 
narodziny Dzieciątka i uświadomić 
ludziom, jak wielką miłością darzył 
ich Jezus przychodząc do nich na 
świat i rodząc w stajni. Nakazał 
więc zrobić żłóbek, wstawić do gro-
ty, przynieść siano, a także przy-
prowadzić zwierzęta.

20 XII 2007r. w Szkole Pod-
stawowej w Sadlnie uczniowie, 
nauczyciele, zaproszeni goście 
oraz rodzice kolejny raz wspólnie 
świętowali tajemnicę Bożego Na-
rodzenia.

Uczniowie z kl. Vb przedstawili 
jasełka pt. „Bóg się rodzi w czło-
wieku”. Autorem scenariusza była 
katechetka – Beata Antczak. 

Duże znaczenie dla przeżywa-
nia naszej uroczystości miał występ 
chóru szkolnego, który uzupełnił 
scenariusz pięknymi kolędami. Za 
oprawę muzyczną odpowiedzialna 
była p. Katarzyna Tylczyńska. Na-
tomiast mali aktorzy wystawili swą 
sztukę na bogato zdobionej scenie, 
która powstała według pomysłu p. 
Anety Minko.

 Warto wspomnieć, że 
tradycją naszej szkoły stało się 
zapraszanie do wigilijnego stołu 
nie tylko ważnych osobistości, ale 
również przedstawicieli Rady Ro-
dziców.

Spotkanie przy wigilijnym stole 
poprzedziła modlitwa, lektura Pi-
sma Św., dzielenie się opłatkiem 
oraz wspólny śpiew kolęd.

Za wiele pracy, wysiłku i życz-
liwości z całego serca dziękuję 
Dyrekcji, Gronu Pedagogiczne-
mu i uczniom. Nie byłoby możliwe 
przygotowanie tak wspaniałej uro-
czystości, gdyby nie otwartość i 
patrzenie w tym samym kierunku. 
Jeszcze raz uświadomiliśmy sobie, 
że tyle zwykłych rzeczy łączy nas 
z Najświętszą Rodziną, która jest 
zawsze blisko.

Beata Antczak


