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Grudzieñ 2008

W okresie  od  września 
2008r. do grudnia 2008r. od-
były się 3 Sesje Rady Gminy, 
które dotyczyły następujących 
spraw: 
  - w dniu 3 września 2008 r.  od-
była się XXI Sesja Rady Gmi-
ny na której podjęte zostały 
uchwały w sprawie:
a) sprzedaży nieruchomości ozna-

czonej numerem ewidencyjnym 
działki 60/32 o pow. 0,0942 ha 
położonej w Wierzbinku,

b)  wyrażenia zgody na nabycie 
użytkowania wieczystego grun-
tu i własności budynków,

c) zmian w budżecie,
d) zmiany uchwały Nr XIV/92/08 

z dn. 4 lutego 2008r. w sprawie 
udzielenia pomocy fi nanso-
wej dla Powiatu Konińskiego 
z przeznaczeniem na odnowę 
dróg powiatowych,

e) zmiany uchwały nr 236/
XXXVI/06 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 29 czerwca 
2006 roku w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzyma-
nia czystości i porządku na te-
renie Gminy Wierzbinek, 

f) nabycia nieruchomości położo-
nej w Zaryniu z przeznaczeniem 
na hydrofornię i świetlicę. 

Opinie Rady Gminy w sprawie:
a) komunalizacji działki o nume-

rze 32/1 o pow. 0,06 ha poł. w 
miejscowości Noć,

b) dzierżawy działki położonej w 
miejscowości Sadlno oznaczo-

Z prac Rady Gminy 
nej nr geodezyjnym 4 o pow. 
1,55 ha. 

- w dniu 30 października 2008r. 
odbyła się XXII Sesja Rady 
Gminy, na której podjęte zosta-
ły uchwały w sprawie:
a) wydzierżawienia nieruchomo-

ści,
b) powołania komisji inwentary-

zacyjnej do sporządzania spi-
sów inwentaryzacyjnych mie-
nia,

c) przyjęcia regulaminu określają-
cego wysokość stawek i szcze-
gółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, dodatku 
mieszkaniowego, nagród oraz 
wysokość innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pra-
cy nauczycieli w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez 
Gminę Wierzbinek, 

d) zmian w budżecie na 2008 rok,
e) udzielenia pomocy fi nansowej,
f)  zamiany nieruchomości poło-

żonych w miejscowości Wierz-
binek, Sadlno i Zakrzewek z 
przeznaczeniem na budowę no-
wego budynku Urzędu Gminy 
w Wierzbinku, 

g) zmiany uchwały nr 236/
XXXVI/06 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 29 czerwca 
2006 roku w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad utrzyma-
nia czystości i porządku na te-
renie Gminy Wierzbinek, 

h) zatwierdzenia taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków.

Opinie Rady Gminy w sprawie:
a) zasadności pozyskania środ-

ków na modernizację odcinka 
drogi Dziadoch – Rybno – Teo-
dorowo – 1 km. w 2009r., 

b) obniżenia ceny 1 kwintala 
żyta. 

W Uchwale Budżetowej 
zwiększono dochody i wydat-
ki o kwotę 878.778,00 zł tj. 
186.589,00 zł z przeznaczeniem 
na zwrot podatku akcyzowego; 
81.770,00 zł na zakup podręcz-
ników oraz pomoc materialną; 
580.000,00 zł na zasiłki celowe z 
tytułu suszy; 24.023,00 zł środki 
PPWOW; dożywianie 3500,00 
zł; dofi nansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania zawodo-
wego 2896,00zł.      
- w dniu 2 grudnia 2008r.  od-
była się XXIII Sesja Rady Gmi-
ny, na której podjęte zostały 
uchwały w sprawie: 
a) udzielenia poręczenia wekslo-

wego za weksel in blanco w 
związku ze współfi nansowa-
niem  przygotowania przedsię-
wzięcia pn. „Uporządkowanie 
Gospodarki Odpadami na Tere-
nie Subregionu Konińskiego”, 
wskazanego przez Ministra 
Środowiska do przygotowania 
ze środków pomocy technicz-

nej do Funduszu Spójności, 
b) zmian w budżecie gminy na 

rok 2008,
c) uchwalenia gminnego progra-

mu profi laktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
na rok 2009,

d) gminnego programu profi lakty-
ki i rozwiązywania problemów 
narkomanii w Gminie Wierzbi-
nek na rok 2009,

e) ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy uczestniczyli w działa-
niu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożar-
ną lub Gminę,

f) przyjęcia Strategii Integracji 
i Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wierzbi-
nek na lata 2008-2015,

g) ustalenia stawek dotacji przed-
miotowych dla Zakładu Komu-
nalnego w Wierzbinku,

h) Statutu Zakładu Komunalnego 
w Wierzbinku,

i) Programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi.

Opinie Rady Gminy w sprawie:
a) przystąpienia do Stowarzysze-

nia Gmin i Powiatów Wielko-
polski. 

W Uchwale Budżetowej do-
konano zmian, zmniejszone zo-
stały dochody i wydatki o kwotę 
38.881,00 zł w dziale opieki spo-
łecznej z tytułu zasiłków rodzin-
nych.  
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Archeolodzy po kwerendzie archiwal-
nej uznali, że południowy fragment Poje-
zierza Kujawskiego nasycony jest znale-
ziskami: od neolitu po okres nowożytny.
W trakcie badań powierzchniowych, po 
spenetrowaniu około 10 km2, zarejestrowali 
53 stanowiska archeologiczne, z których 13 
to wielokulturowe ślady osadnicze.

Pod koniec sierpnia badacze przepro-
wadzili wykopaliska na tzw. stanowisku T5 
w Boguszycach. Czy udało się znaleźć coś 
szczególnego? Wyjaśnia dr Grzegorz Teske, 
nadzorujący badania: Są tam pozostałości 
osady wielokulturowej. Zidentyfi kowaliśmy 
pięć faz zasiedlenia, od IV tysiąclecia p.n.e. 
do czasów nowożytnych. Najciekawsza jest 
pierwsza faza odnosząca się do kultury 
pucharów lejkowatych z czasów neolitu, 
około 3 700 lat p.n.e. Nazwa pochodzi od 
glinianego naczynia o charakterystycznym 
kształcie. Była to kultura pierwszych rolni-
ków na ziemiach polskich. Na kilku arach 
znaleźliśmy charakterystyczne dołki posłu-
powe i skupiska polepy, zebraliśmy kilkaset 
fragmentów ceramiki, wyroby krzemienne, 
w tym siekierę i przęślik gliniany. Wstępnie 
datujemy osadę na II fazę rozwoju tej kul-
tury. Tak stara faza jest dość rzadka. Warto 
też dodać, że osadnictwo tej kultury w po-
łudniowej strefi e Pojezierza Kujawskiego 
jest wyjątkowe, bo dominują tu słabe gleby 
piaszczyste, a pierwsi rolnicy preferowali 
żyzne czarnoziemy.

Odtwarzając historię regionu, archeolo-
dzy natrafi li także na fragmenty ceramiki

Każdej poważniejszej inwestycji towarzyszą ratownicze badania ar-
cheologiczne. Dlatego, przystępując do budowy odkrywki Tomi-
sławice, Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” zleciła przeprowa-

dzenie takich badań Pracowni Usług Konserwatorskich w Kaliszu. Wzięli
w nich udział naukowcy z kilku uczelni, studenci archeologii oraz mieszkań-
cy Boguszyc, którzy pomagali odsłonić teren stanowisk.

CZYTANIE Z KSIĘGI ZIEMI

Z życia gminy 
- 9 października 2008 r. w Izabelinie od-

było się zebranie LGD “Wielkopolska Wschodnia”. 
Wójtowie oraz Burmistrzowie omawiali procedu-
ry związane z naborem funduszy unijnych, a także 
kwestie personalne w Stowarzyszeniu.

- Wójt podpisał umowę z Wojewodą Wielko-
polskim na zadanie: Budowa Wielofunkcyjnego Ze-
społu Boisk Sportowych o nawierzchni syntetycznej
z zapleczem szatniowo - socjalnym przy Szkole Pod-
stawowej w Sadlnie w ramach programu „Moje Bo-
isko Orlik 2012”. Wartość zadania to 1.277.590,87zł.

Źródła fi nansowania kosztów kwalifi kowanych:
• budżet państwa 333.000,00 zł,
• budżet samorządu województwa  wielkopol-

skiego 333.000,00 zł,
• budżet gminy 611.590,87 zł
- 16 października odbył się Konwent Wójtów

i Burmistrzów poświęcony funkcjonowaniu organi-
zacji pozarządowych oraz w sprawach bieżących.

- 21 października odbyło się w Urzędzie Gmi-
ny w Wierzbinku zebranie Wójtów i Burmistrzów 
ze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Na 
spotkaniu omawiano strategię i budżet oraz przyszłe 
inwestycje Stowarzyszenia. 

-23 października Wójt brał udział w zebraniu 
Wójtów i Burmistrzów z Wielkopolski organizowa-
nym przez WOKISS w Żerkowie. Zajęcia szkolenio-
we na temat „ Projekt budżetu na 2009” prowadziła 
pani Grażyna Wróblewska, prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, która wręczyła wójto-
wi certyfi kat „Jestem Legalny”. W wyniku przepro-
wadzonego Audytu Oprogramowania stwierdzono, 
iż Urząd Gminy posiada legalne oprogramowanie 
oraz procedury zarządzania. 

-5 listopada odbył się Konwent Wójtów i Bur-
mistrzów w Ślesinie, na którym omawiano kwestię 
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe”.

-11 listopada odbyły się gminne uroczystości
w Morzyczynie z okazji 90 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę z udziałem władz sa-
morządowych gminy oraz Gminnej Orkiestry Dętej. 
Mszę świętą odprawił i wygłosił patriotyczne kaza-
nie ks. Włodzimierz Andrzejczak. Po mszy delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem w Ruszkowie. Został 
też odczytany list z życzeniami dla mieszkańców 
gminy, nadesłany na ręce Wójta przez prezydenta 
Rzeczypospolitej pana Lecha Kaczyńskiego. 

-12 listopada w Kole odbyła się konferencja 
na temat programu „Przebudowa dróg lokalnych”,
w której udział brali Wójtowie i Burmistrzowie z by-
łego województwa konińskiego. Głównym gościem 
konferencji był Marek Wójcik, podsekretarz stanu
w MSW i A.

-16 listopada Wójt brał udział w szkoleniu or-
ganizowanym przez Powiat Koniński na temat spraw 
obrony i ochrony informacji niejawnych. Spotkanie 
prowadził gen. Stanisław Koziej – Wiceminister 
Obrony Narodowej. 

-28 listopada odbyła się konferencja w Koni-
nie na temat funkcjonowania sektora energetyczno 
- paliwowego w subregionie konińskim oraz zagro-
żeń dla przyrody z niego wynikających, a także od-
krywki Tomisławice i jej znaczenia dla przyszłości 
regionu.

-6 grudnia odbyła się X Gala Powiatu Koniń-
skiego podsumowująca działalność powiatu przez 
ostatnie 10 lat.

-13 grudnia Wójt oraz Przewodniczący Rady 
brali udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowa-
nym przez Zarząd Gminny OSP w Wierzbinku.

-16 grudnia Wójt podpisał w Kaliszu akt no-
tarialny o przystąpieniu do spółki „Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe” i objęciu przez gminę udziałów
w kapitale zakładowym spółki.

-27 grudnia Wójt Gminy Wierzbinek będzie 
uczestniczył w obchodach centralnych 90 rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

Fragmenty naczyń z wczesnego średnio-
wiecza – XI/XII wiek

W wykopaliskach uczestniczyli mieszkańcy Boguszyc                                 Fot. Piotr Ordan   

z czasów kultury przeworskiej, z około
I wieku p.n.e. a także na obiekty z wczesne-
go średniowiecza: paleniska, kości i żela-
zne nożyki. Odsłonili również jamy gospo-
darcze, w których przechowywano zboże. 
Znaleziska z tego czasu mogą wskazywać 
na to, że pierwotnie wieś Boguszyce znaj-
dowała się w okolicy stanowiska T5, odle-
głego od obecnej miejscowości o około 0,5 
km. 

Wiosną badacze zamierzają prowadzić 
wykopaliska na drugim wielokulturowym 
stanowisku, oznaczonym jako T8. Będzie 
to zatem kolejna odsłona zaskakująco dłu-
gich dziejów tej okolicy. Cenna odsłona, bo 
– jak mówią archeolodzy – każde stanowi-
sko to cegiełka pozwalająca zakryć kolejną 
białą plamę historii.                                             



3

W dniu 6 grudnia 2007r.
w Poznaniu zostało podpisane 
porozumienie o współpracy przy 
realizacji Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
między Województwem Wielko-
polskim reprezentowanym przez 
Leszka Wojtasika - Wicemarszałka  
Województwa Wielkopolskiego
i Krystyną Poślednią – Członkiem 
Zarządu Województwa Wielko-
polskiego a Gminą Wierzbinek re-
prezentowaną przez Wójta Pawła 
Szczepankiewicza.

Program Integracji Społecz-
nej (PIS) jest jednym z kompo-
nentów Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich 

Program Integracji Społecznej 
w gminie Wierzbinek

(PPWOW).  Program fi nansowany 
jest z pożyczki Banku Światowe-
go, środków rządu RP, realizowa-
ny we współpracy z Regionalnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej 
pod nadzorem Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Celem Pro-
gramu Integracji Społecznej jest 
mobilizacja kapitału społecznego 
i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. Program Integracji 

Społecznej ma wesprzeć gminy 
we wdrażaniu strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych 
poprzez fi nansowanie projektów
z nich wynikających. Do udzia-
łu w programie zakwalifi kowano 
500 gmin z trzynastu województw, 
które są w szczególnie trudnej sy-
tuacji. Środki fi nansowe tj. 101 
600 euro przyznane gminie Wierz-
binek umożliwią realizowanie 
usług społecznych dla następują-
cych grup: 

– osoby starsze,
– dzieci i młodzież,
– rodziny. 
W województwie wielo-

polskim środki fi nansowe PIS 

PPWOW otrzymało 16 gmin. Ko-
ordynacją  zadań z niego wynika-
jących głownie zajmują się ośrod-
ki pomocy społecznej, w gminie 
Wierzbinek prowadzenie progra-
mu podjął urząd, osoby odpowie-
dzialne to p. Małgorzata Kozicka
i p. Anna Puszkiewicz. 

W październiku br. odbyły 
się warsztaty budowania strategii,
w której wzięli udział przedstawi-

ciele różnych grup społecznych 
gminy. Zebrane materiały ze spo-
tkań prowadzonych przez Panią 
Magdalenę Popłońską - moderato-
ra Centrum Aktywności Lokalnej 
z Warszawy, zostały opracowane 
i zamieszczone w strategii. Rada 
Gminy Wierzbinek przyjęła
w dniu 2 grudnia 2008r. Gminną 
Strategię Integracji i Rozwiązy-

wania Problemów Społecznych 
uchwałą nr XXIII/142/08. Środki 
fi nansowe przyznane gminie będą 
wykorzystywane w zależności od 
konkretnych potrzeb społecznych 
przedstawionych w powyższym 
dokumencie. W oparciu o te zapi-
sy Zespół Zadaniowy zaktualizuje 
plan działania, w którym przedsta-
wiony zostanie przydział funduszy 
na poszczególne usługi lub grupy 
odbiorców. Usługi będą mogły 
być świadczone przez organizacje 
pozarządowe oraz publicznych
i prywatnych usługodawców. 

W 2008r. gmina Wierzbinek 
zrealizowała działania na kwo-
tę 100.300,00 zł pozostała suma  

263.610,88zł do wykorzystania 
do końca trwania programu tj. do 
grudnia 2009r. Usługi  przeprowa-
dzone ze środków PIS PPWOW: 

– półkolonie dla dzieci i mło-
dzieży,

– festyn integracyjny „Wesoła 
Rodzinka”,

– usługi dla osób starszych 
(kurs koronki koniakowskiej, kurs 

gotowania i pieczenia, Andrzejki 
połączone z obchodami Dnia Se-
niora, warsztaty z psychologiem, 
wycieczka do kina),

– usługi dla dzieci i młodzie-
ży (cykliczne zajęcia prowadzone 
przez trenera piłki nożnej na Hali 
Sportowej w Boguszycach, zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zaryniu (sekcje: 
teatralna, sportowa i drużyna har-
cerska),

– usługi łączone (kurs j. an-
gielskiego, działania realizowane 
przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Sołectw Goczki, Posada, 
Zaryń), 

– szkolenia.      

Zajęcia na kursie języka angielskiego

Uczestnicy zajęć sportowych wraz z trenerem i kierownikiem hali

W kursie koronki koniakowskiej wzięło udział 12 pań

Kurs komputerowy prowadził pan Cezary Szymański
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„Dzielimy się tym, co mamy”
Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Sadlnie współpracuje z Ban-

kiem Żywności w Koninie. Nauczyciele i uczniowie charytatywnie 
biorą udział w różnych akcjach i zbiórkach na rzecz najuboższych. 
W październiku szkoła wzięła udział w akcji „Dzielimy się tym, co 
mamy”. To przedsięwzięcie miało na celu pozyskanie na potrzeby 
osób biednych, szkół zajmujących się dożywianiem dzieci, znaczą-
cych ilości płodów rolnych w zamian za atrakcyjną wycieczkę dla 
dzieci wiejskich. Szkoła Podstawowa w Sadlnie jako jedyna szkoła 
z gminy Wierzbinek wzięła udział w zbiórce ziemiopłodów. W dniu 20 
października 2008 r. 46 uczniów, 3 opiekunów i organizator pojechali 
na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy zwiedzili Pałac 
Kultury i Nauki, brali udział w spotkaniu edukacyjnym pt.: „Zabawy 
z Einsteinem”. Dzieci zwiedziły Lotnisko Okęcie. Organizator zapew-
nił także bezpłatny posiłek.

Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni, niektórzy 
z nich po raz pierwszy widzieli naszą Stolicę.

Lilianna Matela-Dryja

Od 15 września do 31 paździer-
nika br. Szkoła Podstawowa w Sa-
dlnie brała udział w jesiennej akcji 
Wielkie Kasztanobranie Programu 
„Pomóżmy kasztanowcom” orga-
nizowanej przez Fundację Nasza 
Ziemia. Była to akcja ogólnopol-
ska organizowana po raz trzeci 
przez fundację i współpracujące 
firmy m.in. firmę Stolk. Opieku-
nami akcji na terenie szkoły zo-
stały panie: Agnieszka Woźniak, 
Małgorzata Musiał oraz Lilianna 
Matela-Dryja. 

Dzięki programowi Fundacja 
zdobywa środki na realizację  pro-
gramu, jesienną akcję grabienia 
i utylizacji liści oraz na wiosenne 
zabiegi ochronne i lecznicze kasz-
tanowców. 

I tak w 2006 roku w Wielkim 
Kasztanobraniu fundacja pozyska-
ła ponad 5 tys. złotych na ochronę 
i leczenie kasztanowców. W 2007 
roku w drgiej edycji akcji - ponad 
czterokrotnie więcej. Wszystko 
to dzięki zaangażowaniu szkół i 

Wielkie Kasztanobranie
przedszkoli z całej Polski.

Uczniowie Naszej szkoły mogą 
się pochwalić ilością zebranych 
kasztanów, ponieważ zebrano ich 
ponad 700 kg. Najwięcej zebrali 
uczniowie klas: II a (154 kg), III a 
(148 kg) i II b (136 kg). Pozostałe 
klasy również zebrały ich znaczne 
ilości często przekraczając 50 kg.

Ponadto 7 października 2008 
r. w Kazimierzu Biskupim odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Podstawowych w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, gdzie 
uczniowie naszej szkoły: Monika 
Karolczak, Agata Czerniak, Nata-
lia Fordon, Paulina Kupska, Alek-
sandra Musielewska, Przemysław 
Kościołowski, Arkadiusz Micha-
lak, Patryk Chojnacki, Krzysztof 
Tylczyński, Tomek Śniegowski 
zajęli I miejsce. Następnie repre-
zentowali powiat koniński w mi-
strzostwach wojewódzkich, które 
odbyły się w Racocie.

Pisały:
A. Woźniak, E. SiarkowskaPrzystąpiliśmy do konkur-

su na realizację usług integra-
cji społecznej, ogłoszonego 
przez Wójta Gminy Wierzbi-
nek w ramach Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich finansowanego ze 
środków Międzynarodowego 
Banku Odbudowy i Rozwoju 
(Banku Światowego). Szkoła 
złożyła ofertę na świadczenie 
usług integracji społecznej 
na rzecz dzieci i młodzieży 
wspomagających ich rozwój 
intelektualny i fizyczny pod 
nazwą „Jesień na sportowo”. 
Zakres działań obejmował 
organizację alternatywnych 
form spędzania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży. W 
ramach realizacji usług na te-
renie szkoły rozpoczęły  dzia-
łalność: kółko teatralne, klub 
sportowy oraz drużyna har-
cerska (usługa realizowana w 
partnerstwie z ZHP- Komen-
da Hufca w Koninie).

Wzięliśmy czynny udział 
w akcji Sprzątanie Świata 
i Góra Grosza. We wrześniu 
zorganizowaliśmy Międzysz-
kolny Turniej Piłki Nożnej, 
w którym nasza drużyna zdo-
była pierwsze miejsce, a na 
etapie rejonowym w Ślesi-
nie trzecie. Na terenie szkoły 
działają również koła zain-
teresowań: informatyczne, 
matematyczne, recytatorsko-
wokalne, biblijne oraz chórek  
szkolny. Wszystkie działają 

Rok szkolny 2008/2009 w  Szkole Podstawowej w Zaryniu  
rozpoczął się przyjęciem nowych uczniów, którzy przyby-
li  ze zlikwidowanej szkoły w Synogaci. Z wielką radością i 

z otwartymi sercami włączyliśmy wszystkich do grona społeczności 
uczniowskiej. Od pierwszych dni angażowaliśmy się do pracy. 

Nasza szkoła w Programie 
Integracji Społecznej

prężnie, dając szansę rozwija-
nia zdolności i zainteresowań, 
a uczniowie chętnie je repre-
zentują na różnych imprezach 
okolicznościowych. Obecnie 
zbieramy makulaturę. Trwają 
również konkursy przedmio-
towe. Bierze w nich udział 
wielu uczniów. 

Jak co roku w Dzień Edu-
kacji Narodowej zorganizo-
waliśmy uroczystą akademię 
na której nie zabrakło  eme-
rytowanych nauczycieli i pra- 
cowników szkoły. Mamy na-
dzieję, że  pamięć o  nich spra-
wia im dużo przyjemności.

W tym roku obchodzili-
śmy 90 rocznicę odzyskania 
niepodległości. W związku 
z tym wydarzeniem w naszej 
szkole zorganizowaliśmy uro-
czystą akademię, a harcerze 
złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Mąkoszynie.

Przy współpracy Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Sołectw Goczki, Posada, 
Zaryń i Świetlicy Wiejskiej 
w Zaryniu  zostały zorganizo-
wane Andrzejki, prowadzone 
przez artystów z Krakowa 
i harcerzy z naszej drużyny. 
Czekają nas jeszcze Mikołaj-
ki i Wigilia. Mamy nadzieję, 
że wypadną one również mile 
i przyniosą dzieciom wielu 
uśmiechów na twarzy.   

Małgorzata Krzymińska 
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Projekt  został zaakceptowany
i GOPS w miesiącu sierpniu podpisał 
umowę na realizację Projektu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki pt. „Akty-
wizacja społeczno-zawodowa bezro-
botnych w Gminie Wierzbinek” . Na 
realizację projektu GOPS otrzymał 
dofi nansowanie ze środków unijnych 

Celem Stowarzyszenia jest re-
alizacja usług na rzecz dzieci, mło-
dzieży, rodzin i osób starszych. Sto-
warzyszenie skupia 18 członków. 
Powołano Zarząd w następującym 
składzie: 
Prezes - Emilia Rejniak-Henke
W-ce prezes - Bogdan Perzynski
Sekretarz - Arleta Kaczalska
Skarbnik - Arleta Marciniak
Członkowie Zarządu

- Franciszek Wojtasik 
- Marian Imbiorski
Zarząd w imieniu Stowarzy-

szenia przygotował i złożył ofertę 
w konkursie ogłoszonym we wrze-
śniu przez Wójta Gminy w ramach 

W roku 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku 
wystąpił z projektem, który jest współfi nansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
przewidywał aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, które są 
klientami pomocy społecznej.

GOPS AKTYWIZUJE 
SWOICH KLIENTÓW

w wysokości  55.749,53 zł. Wkład 
własny gminy stanowił 6.540,44 zł.

W Projekcie wzięło udział 10 osób 
(5 kobiet i 5 mężczyzn), które skorzy-
stały ze szkoleń zawodowych: kobie-
ty ukończyły kurs opieki nad chorym 
w domu, który odbył się w miesiącu 
sierpniu, a mężczyźni kontynuują 

STOWARZYSZENIE  NA  RZECZ  ROZWOJU  SOŁECTW

GOCZKI, POSADA, ZARYŃ
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy radnych, sołtysów, pracow-

ników biblioteki i świetlicy w Zaryniu. Zostało wpisane do KRS reje-
stru sądowego w Poznaniu.

Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich. Stowarzysze-
nie otrzymało 20 000 zł na wyko-
nanie projektu „Spotkajmy się..”
i pełną parą przystąpiło do działa-
nia. Czas realizacji usług był okre-
ślony w zawartej z gminą umowie
i obejmował okres od 01.10.2008 
do 10.12.2008r. 

Zadania i usługi jakie zostały 
zorganizowane przez stowarzysze-
nie: 
– turniej piłki nożnej 11.10.2008r.
– kino objezdne 30.10.2008r. (pro-

jekcja fi lmów: „Kung-Fu Pan-
da”, „Opowieści   z Narni”, „Koń 
wodny”

– turniej tenisa stołowego 
08.11.2008r.

– wycieczki do Torunia „Planeta-
rium” 10.11.2008, 22.11.2008r.

– „Andrzejki” 27.11.2008r.
– Mikołajki 04.12.2008r.
– szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy – 06.12.2008r.
W miesiącach październik, 

listopad i grudzień odbywały się 
zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży, które prowadziła Pani Arle-
ta Krzyżanowska – plastyk.

Zgodnie z projektem zostało 
odnowione pomieszczenie bibliote-
ki przez członków Stowarzyszenia 
i mieszkańców, zakupiono sprzęt 
komputerowy, zainstalowano łącze 
internetowe. Wszystkie prace człon-
kowie Stowarzyszenia i mieszkańcy 
wykonali nieodpłatnie. 

Zarząd i członkowie Stowa-
rzyszenia dziękują Panu Wójtowi 
Pawłowi Szczepankiewiczowi oraz 
pracownikom Urzędu Gminy w 
Wierzbinku za wsparcie w   dzia-
łaniach na rzecz utworzenia Stowa-
rzyszenia.

Wspólna praca, ogromne zaan-
gażowanie  i pomysłowość miesz-
kańców sołectw Goczki, Posada, 
Zaryń przyczyniała się do pełnego 
zrealizowania zamierzonych pla-
nów.

W związku
z nadchodzącymi Świętami

Bożego Narodzenia
Stowarzyszenie życzy wszystkim 

mieszkańcom Gminy Wierzbinek 
wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym
Nowym Roku 2009.

Zarząd Stowarzyszenia

szkolenie spawalnicze, które rozpo-
częło się w miesiącu wrześniu i będzie 
trwać do końca listopada.

Dodatkowo osoby biorące udział 
w Projekcie w miesiącu wrześniu 
uczestniczyły w spotkaniach z psycho-
logiem i doradcą zawodowym. Otrzy-
mały też pomoc fi nansową z GOPS w 
postaci zasiłków celowych. 

Otrzymana pomoc w postaci spo-
tkań z psychologiem i doradcą zawo-
dowym, a przede wszystkim udział w 
szkoleniach zawodowych przyczyni 
się do poprawy sytuacji życiowej be-
nefi cjentów, zwiększy szansę na rynku 
pracy, zmotywuje do większej samo-
dzielności.

Projekty współfi nansowane przez 
Unię Europejską dają szansę klientom 
pomocy społecznej na podniesienie 
własnych kwalifi kacji, zwiększając w 

ten sposób możliwość usamodzielnie-
nia się i uniezależnienia od pomocy 
społecznej.

Realizacja Projektu zbliża się do 
końca. Z przeprowadzonych ankiet 
wśród osób biorących udział w Pro-
jekcie wynika, że warto korzystać z 
dofi nansowania ze środków unijnych. 
Projekty takie, jak obecnie realizowany 
pozwalają Ośrodkowi Pomocy zapro-
ponować swoim Klientom nie tylko 
pomoc fi nansową, ale również fachowe 
wsparcie doradcze oraz edukacyjne. Był 
to pierwszy tak duży projekt, który reali-
zował dodatkowo GOPS. Pierwszy nie 
oznacza że jedyny. Szlak został przetar-
ty i wzorem roku bieżącego w przyszło-
ści GOPS zamierza występować z po-
dobnymi projektami, aby jak najwięcej 
wesprzeć klientów, którzy długotrwale 
korzystają z pomocy społecznej. 

Polskie Towarzystwo Walki z  Ka-
lectwem  Oddział  Terenowy  w  Koni-
nie  -  jednostka  prowadząca  warsztat  
Terapii  Zajęciowej  w  Sadlnie -  ist-
nieje  od  1979  roku   jako  pozarządo-
we  stowarzyszenie  zrzeszające  osoby  
niepełnosprawne i pełnosprawne , pro-
wadzące  działalność pożytku  publicz-
nego  na  rzecz  osób  niepełnospraw-
nych  i  ich  rodzin.  Jako  organizacja  
pozarządowa, pożytku  publicznego
o  charakterze  NON – PROFIT  nie  
działa  dla  zysku ,  ale  realizuje  kon-
kretną  pomoc  na  terenie  Konina i  oko-
lic  na  rzecz  ludzi  niepełnosprawnych.  

W marcu  bieżącego  roku  PTWZK  
O / Konin  złożyło  wniosek  w  Regio-
nalnym Ośrodku  Polityki  Społecznej  
przy Urzędzie Marszałkowskim w Po-
znaniu  dotyczący  utworzenia i dzia-
łalności Zakładu  Aktywności  Zawo-
dowej  dla  osób  niepełnosprawnych.

Dnia 15 października 2008  roku  
nastąpiło podpisanie trójstronnej  umo-
wy, której celem było zapewnienie  
wsparcia organizacyjnego, meryto-
rycznego  i  fi nansowego  dla  PTWZK 
O / Konin   przez  Miasto Konin  i  Po-
wiat  Koniński.

ZAKŁAD  AKTYWNOŚCI  ZAWODOWEJ  W  POSADZIE  DLA  MIESZKAŃCÓW  MIASTA I POWIATU KONIŃSKIEGO
W  dniu  20  października  2008  

roku Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego podjął  uchwałę  NR  1885/2008  
w  sprawie  dofi nansowania  ze  środ-
ków PFRON kosztów utworzenia  
Zakładu  Aktywności  Zawodowej
w  Posadzie  gmina  Kazimierz  Bisku-
pi. ZAZ zaprojektowany został  jako  
element  trzystopniowego  systemu  
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
Niepełnosprawni, którzy przeszli  przez 
warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)
i  są  w  stanie  pracować, mogą  podjąć  
zatrudnienie  w  ZAZ  i  tym  samym  
uzyskać  niezbędne  umiejętności  i  doś-
wiadczenie  przed  wejściem  na  
otwarty  rynek  pracy . 

Do podstawowych  zadań  Zakładu  
Aktywności  Zawodowej  w  Posadzie  
będzie  należeć  w  szczególności:

1. Przygotowanie  poprzez  reha-
bilitację  zawodową  i  społeczną  do  
życia  osób o znacznym  i  umiarko-
wanym  stopniu  niepełnosprawności
w  otwartym  środowisku.

2. Pomoc  w  realizacji  pełnego, 
niezależnego, samodzielnego  i  aktyw-
nego życia na miarę indywidualnych 
możliwości osób  niepełnosprawnych .

3. Zakład  będzie  prowadził  dzia-
łalność  wytwórczą  i  usługową  oraz  
zbyt wyprodukowanych wyrobów
i  usług.

W  pierwszym  roku  działalności  
w  zakładzie  znajdzie  zatrudnienie  60  
osób  niepełnosprawnych, a w  miarę  
rozwoju  placówki  liczba ta będzie  
stopniowo zwiększana. W trakcie  
planowania działalności gospodarczej  
koncentrowano się by proponowany  
rodzaj  działań w poszczególnych  sek-
cjach był odpowiedni dla pracowników 
niepełnosprawnych wraz z odpowied-
nim przeszkoleniem specjalistycznym.     

Zgodnie z  ideą  tworzenia  ZAZ, 
zatrudnienie w nim znaleźć mogą  oso-
by niepełnosprawne zaliczone do grupy 
o znacznym  i  umiarkowanym  stop-
niu  niepełnosprawności. W  pierwszej 
kolejności zatrudnienie w zakładzie 
znajdą uczestnicy  Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z  miasta  Konina i powia-
tu Konińskiego oraz absolwenci szkół 
specjalnych, dla których ZAZ będzie 
kolejnym etapem rehabilitacji zawo-
dowej. Zapotrzebowanie  na  tego typu  
działalność jak  ZAZ  jest  bardzo duże, 
o czym świadczy liczba placówek:

- w mieście  Koninie znajdują  się  
4 Warsztaty  terapii  Zajęciowej  i  je-
den  Ośrodek  Szkolono – Wychowaw-
czy,

- w powiecie  konińskim  jest  5  
warsztatów  Terapii  Zajęciowej  i  je-
den Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy.

Planuje się, że ZAZ będzie zakła-
dem wytwórczo-usługowym. Część  
usługowa będzie miała charakter  tech-
nicznej obsługi szkoleniowo-konfe-
rencyjnej. Część wytwórcza zakładu  
zajmować się będzie wytwarzaniem  
pamiątek regionalnych i posiłków. Na-
tomiast charakter wytwórczo-usługo-
wy będzie miała działalność krawiecka  
prowadzona w ramach czterech wyod-
rębnionych sekcji.

Rozpoczęcie działalności plano-
wane jest na początek 2010  roku. 
Kontakt z  PTWZK O/Konin:

Tel:  0 603 454 699

 Gratulujemy PTWZK O /Konin  
pomysłu i życzymy samych  sukcesów   
w  dalszej  pracy  na  rzecz  osób  nie-
pełnosprawnych. 

Kierownik  WTZ   w  Sadlnie  
Elżbieta  Bednarz-Łukaszewska    
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Zaczęliśmy intensywnie 
i z wielkimi planami, od zebra-
nia sprawozdawczo – wybor-
czego  -w dniu 15. 11. 2007 r. 

Do Zarządu na czele, któ-
rego jak od lat wszyscy chcieli 
widzieć założyciela Koła – Pana 
Kazimierza Głodowskiego, wy-
brano p. Danutę Lewińską oraz  
p. Genowefę Mularską, p. Wandę 
Maniewską, p. Agnieszkę Woź-
niak, p. Krystynę Mańkowską 
i p. Henryka Pietrzaka. Na tym 
zebraniu uhonorowano również 
Jubilatów obchodzących „okrą-
głą” rocznicę urodzin. Wśród 
nich seniora – 95 latka p. Zyg-
munta Karmowskiego.

Niepostrzeżenie,  jak to czę-
sto w życiu bywa, kiedy wydaje 
się nam, że jest już dobrze – 
przychodzi choroba i utwierdza 
nas, że życie ludzkie jest bardzo 
kruche. Tak też 5 stycznia 2008 
roku odprowadziliśmy naszego 
Prezesa na miejsce wieczne-
go spoczynku. W wieku 70 lat 
odszedł od nas p. Kazimierz 
Głodowski. Człowiek szczery, 
otwarty, z wielkim autorytetem. 
Zabrakło nam dobrego Przyja-
ciela i przewodnika. Ze względu 
na pamięć o Nim trzeba było się 
pozbierać i powtórzyć za poetą:
„Nawet zmarli  okryci 
podwójną żałobą
W nieprzezroczystej głębi twego 
czasu
Choć drzwi zamknęli za sobą
Żyją w nas jak echo wśród 
ciemnego lasu”

Obowiązki Prezesa Zarząd 
Koła powierzył p. Danucie Le-
wińskiej. Zgodnie z 12 - letnią 
tradycją odbyły się spotka-
nia: 12 stycznia br. „Spotkanie 
Opłatkowe” oraz 8 marca z oka-

KOŁO EMERYTÓW W WIERZBINKU
zji „Dnia Kobiet” i i dwie pięk-
ne wycieczki – jednodniowa (14 
czerwca 2008 r. ) do Gniezna, 
Biskupina, Lednicy.

Gniezno – pierwsza polska 
metropolia – jak powiedział Jan 
Paweł II w 1979 roku, z gotyc-
ką katedrą – pomnikiem kultury 
polskiej o wielkiej wartości. Ko-
ronowano tu pięciu pierwszych 
królów Polskich. Z wielkim 
zainteresowaniem obejrzeliśmy 
drzwi zwane niegdyś Klejnotem 
Królestwa – jeden z najcenniej-
szych zabytków romańskiej pla-
styki w Europie. Drzwi Gnieź-
nieńskie z 1180 roku składają 
się z dwóch skrzydeł odlanych 
z brązu, z kołatkami w kształcie 
lwich głów, a w 18 kwaterach 
przedstawione są sceny z życia 
św. Wojciecha.

Trzydniowa wycieczka na 
początku września, z piękną 
pogodą, sprawiła wiele radości 
uczestnikom. W Wałczu zwie-
dziliśmy fortyfikacje Wału Po-
morskiego i schron bojowy dla 
broni maszynowej, wybudowa-
ny w latach 1935-1936; ośro-
dek przygotowań  olimpijskich 
nad jeziorem Raduń z mostem 
wiszącym oraz w Rutwicy ewe-
nement odwrotnego działania 
przyciągania ziemskiego. Na-
stępnie Kamień Pomorski, prze-
pięknie położony nad Zalewem 
Kamieńskim, z licznymi zabyt-
kami i uzdrowiskiem. W Trzę-
saczu – część kościoła stojącego 
na skarpie, który podmywały 
fale i zabrało morze. 

Otwarte piękno Morza 
Bałtyckiego podziwialiśmy 
w Międzyzdrojach, z niemniej 
pięknego mola, a w Muzeum 
Figur Woskowych „sesji zdję-

ciowych” nie było końca.
Następnie Świnoujście 

– przystań promu łączącego ze 
Szwecją, port rybacki, uzdrowi-
sko, kąpielisko morskie. Prze-
pływ promem na wyspę Uznam 
był wielką niezapomnianą atrak-
cją. W Wapnicy niezapomniane 
wrażenia pozostawił taras wido-
kowy na dolinę 40 wysp oraz 27 
metrowej głębokości „Jeziora 
Turkusowego” po kopalni wa-
piennej. 

Zachwycaliśmy się Szczeci-
nem – wielkim miastem, poło-
żonym nad Odra i jeziorem Dą-
bie. To miasto zieleni z licznymi 
parkami,  Cmentarzem Central-
nym otwartym w 1900 roku na 
powierzchni 175 ha utworzonym 
w postaci ogrodu pamięci, prze-
piękna aleja 100-letnich plata-
nów, ogrodu różanego „Różan-
ki”, zabytkami m.in. renesanso-
wy Zamek Książąt Pomorskich, 
barokowe bramy: Piastowska 
i  Portowa, Wały Chrobrego, 
liczne kościoły w tym Katedra 

Wspólna fotografia  uczestników wycieczki na tle pomnika „Czynu Polaków 
– Trzy Orły•

Św. Jakuba, potężny ośrodek 
naukowy i kulturalny.

***
18 listopada br mieliśmy 

przyjemności wyjazdu i obej-
rzenia w Koninie filmu „Świa-
dectwo”. Piękny film, ubogaco-
ny treściami patriotycznymi na 
długo zostanie w pamięci.

 Ciekawostką kulinarną był 
kurs gotowania i pieczenia, któ-
ry to zakończył się 22 listopada. 
Degustacja uwieńczona została 
wspólny, spotkaniem wszyst-
kich emerytów i zaproszonych 
gości, wspólna zabawą wynika-
jącą z tradycji ludowej – przed 
rozpoczęciem adwentu.

Odznaczono też odznaką ho-
norową „Za zasługi dla Emery-
tów” p. Wandę Maniewską i p. 
Mariannę Chmielewską – Bud-
kiewicz oraz uhonorowano Ju-
bilatów.

Za wszelką pomoc okazy-
waną ze strony Wójta Gminy 
i Rady Gminy, GS „SCh” i BS 
w Wierzbinku, a także od innych 
organizacji z serca dziękujemy.

Odnowienie kaplicy 
w Rybnie

Po zakończeniu II wojny światowej 
została zbudowana figura wraz z ogro-
dzeniem w dniu 9 listopada 1945 roku 
we wsi Rybno,  w dowód za szczęśliwe 
dla tej wsi zakończenie wojny. Budową 
kaplicy zajęli się mieszkańcy wioski: 
Józef Woźniak, Ludwik Majchrzak, 
Roman Plamowski. W 1999 roku ka-
pica została otynkowana i pomalowa-
na wraz z ogrodzeniem.  W 2008 roku 
w czerwcu na wniosek Radnego Bog-
dana Woźniaka, przy pomocy miesz-
kańców została całkowicie odnowiona. 
Latem, 27 lipca 2008 roku mszę św. 
odprawił ksiądz Prałat Wojciech Krzy-
wański i ksiądz Prefekt Mariusz Wiel-
gocki. W uroczystości uczestniczył 
Wójt Gminy Paweł Szczepankiewcz 
oraz mieszkańcy Rybna i pobliskich 
wiosek.              

Samochodowy Rajd Nawigacyjny
dla Samorządowców 

W dniu 15 listopada br. Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, Ko-
menda Miejska Policji w Koninie we współ-
pracy z Urzędem Gminy w Wierzbinku zor-
ganizowali Samochodowy Rajd Nawigacyj-
ny dla Samorządowców, do którego zgłosi-
ło się osiem załóg z powiatu konińskiego. 
Na boisku przy Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Boguszycach odbył się test sprawno-
ściowy dla kierowców na wyznaczonym to-
rze. Trasę Konin – Boguszyce najbezpiecz-
niej,  zgodnie z przepisami o ruchu drogo-
wym pokonała drużyna z Rychwała.  

Po zakończeniu rajdu na hali sportowej 
towarzyski mecz zagrali księża Marianie 
i samorządowcy.  Honorowy patronat nad 
rajdem objął Pan Marek Woźniak Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego, Ko-
mandorem Rajdu był Pan insp. Waldemar 
Lewandowski Komendant Miejski Policji 
w Koninie.      
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Hala sportowa w Boguszy-
cach służy mieszkańcom przez 
cały rok. Zaletą hali jest jej wie-
lofunkcyjność  tzn. można grać 
w siatkówkę, piłkę nożną,  ko-
szykówkę, tenisa ziemnego. Jest 
to nowoczesny obiekt z siłownią, 
sauną, salą ćwiczeń oraz pełnym 
zapleczem sanitarnym.

Głównym zadaniem hali 
sportowej, której kierownikiem 
jest Pan Jacek Wysocki,  jest re-
alizacja potrzeb edukacyjnych 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Boguszycach. W każdy piątek 
w godzinach popołudniowych 
z hali mogą korzystać mieszkań-
cy gminy. 

W okresie od października 
do grudnia br. odbyły się zajęcia 
sportowe sfinansowane ze środ-
ków Programu Integracji Spo-
łecznej. Zatrudniono trenera piłki 

W czerwcu 2006 r. powo-
łana została do życia Lokal-
na Grupa Działania (LGD) 
„Wielkopolska Wschodnia” 
w ramach programu Leader, 
której celem jest realizacja 
działań na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich. Oprócz 9 gmin 
członkowskich: Babiak, Dąbie, 
Grzegorzew, Koło, Kramsk, 
Krzymów, Olszówka, Sompol-
no, Wierzbinek LGD tworzą 
także przedstawiciele sektora 
pozarządowego (stowarzyszeń, 
fundacji) oraz podmiotów go-
spodarczych. Siedzibą Stowa-
rzyszenia jest Kramsk. LGD 
jest forum generującym po-
mysły na lokalny rozwój, ale 
także organizacją poszukującą 
funduszy na realizację projek-
tów, w tym o dotacje Unii Eu-
ropejskiej. Od kwietnia 2006 r. 

Uroczystość rozpoczęła się  
występem artystycznym. Wszyst-
kie dzieci wyglądały odświętnie, 
ustrojone były w czapki i kokar-
dy z dużymi kropkami. Po części 
artystycznej rozpoczęła się część 
oficjalna. Dzieci złożyły ślubo-
wanie, a Pan Wójt Paweł Szcze-
pankiewicz dokonał uroczystego 
pasowania magiczną różdżką. 
Na twarzach dzieci i rodziców 
widać było ogromne wzruszenie. 
Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć 
na dzieci i gości oraz rodziców cze-
kał smaczny, słodki poczęstunek. 

Uroczystość przedszkolna była 
też okazją by dzieci podziękowały 
Panu Wójtowi za rozbudowanie 
przedszkola o duże zaplecze ku-

Stowarzyszenie
„Wielkopolska Wschodnia”

mieszkańcy jak i założyciele 
Stowarzyszenia uczestniczyli 
w szeregu spotkań dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich 
podczas których podejmowa-
no dyskusję na temat silnych 
i słabych stron regionu oraz 
nad najważniejszymi sektorami 
gospodarki regionu. W efek-
cie wypracowano strategiczny 
dokument jakim jest Lokalna 
Strategia Rozwoju, który ofi-
cjalnie przyjęto 13 lutego 2007 
r. W ramach programu Leader 
Stowarzyszenie może pozyskać 
ponad 10 mln zł na lata 2007 
– 2013 na realizację zadań wła-
snych oraz na wdrażanie LSR. 
Wdrażanie LSR ma na celu 
umożliwienie mieszkańcom 
terenów objętych strategią re-
alizację projektów z niej wy-
nikających, które przyczynią 

się do poprawy 
jakości życia na 
obszarach wiej-
skich. Po zatwier-
dzeniu LSR przez 
Samorząd Woje-
wództwa Wielko-
polskiego LGD 
wybierze projek-
ty do realizacji, 
a pracownicy 

LGD pomogą wnioskodawcom 
w przygotowaniu projektów. 
W ramach strategii realizowane 
będą następujące działania:
• Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej.
• Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw.
• Odnowa i rozwój wsi.
• Małe projekty.

W sierpniu 2008 r. Stowa-
rzyszenie otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 19.700 
zł ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach projektu 
„Wielkopolska Wschodnia – 
partnerstwo siłą regionu” reali-
zowanego przez Stowarzysze-
nie  a koordynowanego przez 
Gminę Wierzbinek. W ramach 
projektu w Wierzbinku zorgani-
zowano warsztaty i konsultacje 
z udziałem moderatorów dzięki 
którym dostosowano LSR do 
nowych przepisów. W ramach 
projektu zorganizowano także 
w każdej z 9 gmin jednodnio-
we szkolenie na temat pozy-
skiwania środków unijnych i 
inicjatywy Leader oraz wydano 
2000 folderów informacyjnych 
na temat Stowarzyszenia.

Piątkowe popołudnie 29 września 2008 r na długo zapisze się 
w pamięci przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Sadlnie. Tego 
dnia dzieci uroczyście ślubowały być wzorem cnót wobec domu, 
przedszkola i Ojczyzny. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy, 
Sekretarz Gminy, rodzice oraz personel całego przedszkola.

Pasowanie przedszkolaków
chenne, za wyposażenie i zakup 
mebli do  nowej sali zajęć. Ponadto 
była też okazja, by złożyć podzię-
kowanie na ręce Pana Wójta za wy-
dłużenie czasu pracy przedszkola. 
Od nowego roku szkolnego dzieci 
mają zajęcia w dwóch grupach: trzy 
i czterolatki oraz pięcio i sześcio-
latki. Przedszkole czynne jest przez 
osiem godzin dziennie. Uwieńcze-
niem tych podziękowań były prace 
plastyczne, samodzielnie zrobione 
przez dzieci. Właśnie te wytwory 
dzieci przekazały Panu Wójtowi.

Na pamiątkę tego dnia dzieci 
otrzymały dyplomiki i zabawki, 
a Wójt Gminy obdarował je słody-
czami.

Jolanta Siekaczyńska
Sekretarz Gminy

GMINNA HALA SPORTOWA 
W BOGUSZYCACH

Hala sportowa w Boguszycach służy mieszkańcom przez cały rok. 
Zaletą hali jest jej wielofunkcyjność  tzn. można grać w siatkówkę, 
piłkę nożną,  koszykówkę, tenisa ziemnego. Jest to nowoczesny obiekt 
z siłownią, sauną, salą ćwiczeń, oraz pełnym zapleczem sanitarnym..

z terenu gminy Wierzbinek Na 
podsumowanie realizacji projektu 
odbył się w dniu 6 grudnia br. Mi-
kołajkowy Turniej Piłki Nożnej, 
w którym wzięło udział 10 dru-
żyn z terenu gminy Wierzbinek. 
Wszyscy otrzymali dyplomy pa-
miątkowe a drużyny, które stanę-
ły na podium otrzymały puchary. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
MKS „Synogać”, drugie i trzecie 
MKS „Orzeł” Wierzbinek  w po-
dzielonych składach.    

nożnej p. Włodzimierza Mielczar-
ka, który przeprowadził 60 godzin 
spotkań dla dzieci i młodzieży 
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Dnia 9 grudnia 2008r. Pani Joanna Lewandowska ukończyła 100 
lat. We Mszy Świętej odprawianej przez Ks. Krzysztofa Szcześniaka 
w kościele parafialnym w Mąkoszynie w intencji Jubilatki uczestni-
czyli członkowie rodziny i sąsiedzi. 

100 urodziny pani
Joanny Lewandowskiej  

Dostojna Jubilatka otrzyma-
ła mnóstwo życzeń zdrowia na 
kolejne 100 lat życia. W imieniu 
władz samorządowych życzenia 
wszystkiego najlepszego Jubilat-
ce złożył Wójt Gminy Wierzbinek 
i podarował sto czerwonych róż 
oraz skromny podarunek.

Joanna Lewandowska urodzi-
ła się Grabinie (gmina Babiak) 
w 1908 r. W wieku 24 lat założyła 
rodzinę i wraz z mężem prowadzi-
ła gospodarstwo rolne. Urodziła 
2 dzieci: syna Edwarda i córkę 
Jadwigę. Obecnie zamieszkuje 
z synem w miejscowości Goczki.   

Przeżyła dwie wojny świato-
we, widziała wiele krzywd i zła, 
jednak do dzisiaj zachowała po-
godę ducha i zasłużyła sobie na 
szacunek i uznanie wielu osób. Sto 

lat życia to nie tylko piękny wiek 
ale również historia życia na prze-
strzeni dwóch wieków. Doczekała 
się 2 wnuków, 4 prawnuków.  

W związku z panującymi upałami  
w drugim kwartale tego roku, rolnicy 
ponieśli duże straty w uprawach zbóż 
jarych i ozimych, truskawek, rzepaku, 
ziemniaków, buraków cukrowych i pa-
stewnych, porzeczki, trwałych użytkach 
zielonych oraz w innych  uprawach.  
Jak wynika z danych  zebranych przez 
urząd  gminy w  naszej gminie, ucier-
piały  wszystkie gospodarstwa  w więk-
szym lub mniejszym stopniu. Susza 
nie oszczędziła  nikogo. Na wielkość 
strat  w uprawach  miał wpływ   czas  
wysiewu  i rodzaj gleb.  W związku 
z tym został powołany Zespół  Komisji  
w gminie Zarządzeniem Nr 88/07 Woje-
wody Wielkopolskiego z dnia 01 czerw-

KLĘSKA SUSZY NA  TERENIE GMINY WIERZBINEK
ca 2007r., zmieniony Zarządzeniem Nr 
168/08 Wojewody Wielkopolskiego 
z dnia 30.06.2008r., który przystąpił do 
szacowania strat w dniach od 7 lipca do 
8 sierpnia 2008r.  

Sporządzone  protokoły  pozwo-
liły określić   liczbę rolników  (807), 
u których wystąpiły straty jak również  
wysokość strat w uprawach, które wy-
niosły około 60 - 70%,  tj. 7.905,96 ha 
powierzchni gminy.

Rolnicy, którzy posiadali spo-
rządzony protokół suszy w Urzędzie 
Gminy w Wierzbinku mogli ubiegać się 
o pomoc finansową w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Wierzbinku. 

W/w protokół jest również podsta-

wą do ubiegania się o kredyt klęsko-
wy poprzez pobranie druku wniosku 
“o udzielenie kredytu obrotowego na 
wznowienie produkcji w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej znajdującym się na obszarach, 
gdzie szkody powstałe w związku 
z klęską suszy, gradobicia, nadmier-
nych opadów atmosferycznych, wy-

marznięciami, powodzi, huraganu, po-
żaru spowodowanego wyładowaniem 
atmosferycznym lub osuwisk ziemi” 
z  BS Wierzbinek. Po jego wypełnieniu 
należy go złożyć w Urzędzie Gminy 
w Wierzbinku pok. 13b  celem prze-
słania do Wojewody Wielkopolskiego 
o wydanie opinii. 

Przedmiotowe wnioski  należy 
składać do  30 czerwca 2009r. 

     Agnieszka Rawicka
Iwona Nawrot

            

Koło Łowieckie Nr 12 Jeleń 
w Zaryniu powstało w 1954 r. i 
wtedy nosiło nazwę Koło Łowiec-
kie Nr .217 Wierzbinek z siedzibą 
w Krzyszkowicach. W przeciągu 54 
lat istnienia zmieniało nazwę, obecną 
nazwę przyjęto na Walnym Zgroma-
dzeniu koła w 1978 roku. Obecnie 
koło liczy 30 członków w różnym 
wieku i przekroju socjalnym w tym 
jest 18 selekcjonerów, którzy pozy-
skują samce zwierzyny płowej.

Gospodarka łowiecka prowa-
dzona jest na obwodzie łowieckim 
o powierzchni 5699 ha położonym 
w zachodniej części gminy, wy-
dzierżawionym od Starosty Powiatu 
w Koninie.

Organizacyjnie jest podpo-
rządkowane ZO PZŁ w Koninie 
i władzom centralnym PZŁ w War-
szawie. Posiada osobowość prawną 
i jest zarejestrowane w rejestrze PZŁ 
w Koninie. Całokształtem działalno-
ści  kieruje Zarząd wybierany przez 
członków koła na Walnym Zgroma-
dzeniu na okres 5 lat, obecnie Pre-
zesem jest Jacek Musiał, Łowczym 
Bogdan Kawczyński, Sekretarzem 
Andrzej Gryciuk a Skarbnikiem Zbi-
gniew Medycki.

Prace zarządu nadzoruje i kontro-
luje Komisja Rewizyjna,  której Prze-
wodniczącym jest Wiesław Maniew-
ski najstarszy czynny członek koła 
/nemrod/. Działalność oparta jest na 
Statucie, uchwałach Walnych Zgro-
madzeń, wytycznych PZŁ oraz pla-
nach gospodarczych  z zakresu pozy-
skiwania zwierzyny zaopiniowanych 
przez Wójta gminy i zatwierdzonych 
przez Nadleśnictwo Konin. Średnio 
rocznie pozyskuje się 25 saren w tym 
12 rogaczy, 10 kóz i 3 koźlęta, 6 jeleni 
w tym 2 byki, 2 łanie i 2 cielaki, około 
15 dzików, ptactwo-bażanty, dzikie 
kaczki i gęsi itp. W ostatnim okresie 
nie polowano na zające z powodu 

Koło Łowieckie Nr 12 „Jeleń” w Zaryniu
niskiego stanu oraz króliki, które pra-
wie całkowicie  wyginęły. Zwierzyna 
pozyskiwana jest na polowaniach 
indywidualnych i zbiorowych wg 
ustalonych aktów prawnych. Koło 
jest samofinansujące, uzyskuje środki 
finansowe ze sprzedaży pozyskiwanej 
zwierzyny, składek członkowskich 
i od sponsorów. W bieżącym roku 
dokonano modernizacji siedziby koła 
w Zaryniu. Zniszczone,  niefunkcjo-
nalne wagony przekazano na złom 
a w ich miejsce postawiono estetyczny, 
bardziej funkcjonalny kontener.Prace 
adaptacyjne w przeważającej większo-
ści wykonano w czynie społecznym. 
W celu uzyskiwania karmy uprawia-
ne jest poletko o powierzchni l,5 ha 
w Zielonce,  z którego uzyskuje się 
średnio około 4 ton różnego rodzaju 
karm.W okresie jesienno-zimowym 
prowadzone jest dokarmianie zwie-
rzyny przez myśliwych. Wykłada się 
pokaźne ilości karmy suchej, soczystej 
i treściwej w paśnikach. Koło współ-
pracuje z młodzieżą szkolną w Tomi-
sławicach i w Sadlnie,  która zbiera 
pokaźne ilości różnego rodzaju kar-
my. Ponadto propaguje się tematyke 
myślistwa wśród młodzieży poprzez 
spotkania, fundowanie nagród książ-
kowych o tematyce łowieckiej, itp. 
w współpracy z nauczycielami szkół 
w Tomisławicach oraz w Sadlnie.

Ponadto zarząd współpracuje 
z Urzędem Gminy szczególnie z 
Wójtem oraz Policją. W bieżącym 
roku Polski Związek Łowiecki ob-
chodzi jubileusz 85-lecia powstania 
tej organizacji w Polsce. Nasze koło 
włączyło się do tych obchodów po-
przez udział w organizowanych im-
prezach przez władze okręgowe a w 
macierzystym kole między innymi 
zorganizowano uroczyste zakoń-
czenie polowania hubertowskiego 
z udziałem przedstawicieli władz 
gminy.

 


