
Z prac Rady Gminy
W br. odbyły się trzy  Sesje Rady Gminy:

 - w dniu 19 stycznia 2006r odbyła się  XXXII Sesja 
Rady Gminy na której została podjęta uchwała 
w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy 
Wierzbinek Pawła Kurz z powodu śmierci.

- w dniu 2 marca 20026r. odbyła się XXXIII 
Sesja Rady Gminy na której podjęte zostały 
uchwały w sprawie :
• ustalenia miesięcznego limitu kilometrów 

dla Pełniącego Obowiązki Wójta Gminy,
• współdziałania pomiędzy gminami: Kło-

dawa, Przedecz, Dąbie, Babiak, Bru-
dzew, Grzegorzew, Kościelec, Krzymów, 
Olszówka, Wierzbinek i Władysławów 
w celu wspólnej realizacji partnerskiego 
porozumienia w ramach Pilotażowego 
Programu LEADER+,

• zmiany uchwały Nr XXX/198/2005 Rady 
Gminy Wierzbinek w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych oraz nie-
czystości ciekłych ze zbiorników bezodpły-
wowych z terenu gminy Wierzbinek,

4 czerwca br. w Wierzbinku odbędzie się Wiel-
kie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego wspólnie  
z obchodami XVI Dni Wierzbinka i IX Targów Wierz-
by i Wikliny „SALIX 2006”. Będziemy gościć dele-
gacje 14 gmin, które zaprezentują swój potencjał 
gospodarczy, dorobek kulturalny oraz osiągnięcia 
sportowe. Celem imprezy jest promocja gmin powia-

• zmiany uchwały Nr XXX/197/2005 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 21.12.2005r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjne-
go, funkcyjnego za warunki pracy oraz 
niektóre składniki wynagradzania a tak-
że wysokość oraz wypłacania dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom zatrud-
nionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Wierzbinek,

• zmian  w budżecie,
• nadania imienia Gimnazjum w Boguszy-

cach,
- w dniu 27 kwietnia 2006r. odbyła się XXXIV 

Sesja Rady Gminy na której podjęte zostały 
uchwały w sprawie :
• udzielenia absolutorium  Wójtowi  Gminy 

za rok 2005,
• zmian w budżecie,
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-

nego,
•  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy,

• ustalenia miesięcznego limitu kilometrów  
dla Wójta Gminy Wierzbinek.

Jednocześnie na przedmiotowej Sesji Rady 
Gminy zostało złożone ślubowanie przez Wójta 
Gminy Pawła Szczepankiewicza, który objął 
to stanowisko w wyniku uzyskania większości 
głosów w wyborach powszechnych w dniu  
23 kwietnia 2006r. 

tu a zarazem ich integracja. W roku bieżącym wy-
darzenie to przebiega pod hasłem Wielkie Ruszenie 
Gmin Powiatu Konińskiego – „Staropolskim Oby-
czajem”, podczas którego odbędzie się Przegląd 
Kuchni Regionalnej i Tradycyjnej, zaprezentowane 
zostaną produkty i potrawy wywodzące się z nasze-
go regionu. Przewidziana jest degustacja rodzimych 
specjałów. W trakcie imprezy chętne osoby będą 
mogły wziąć udział w Letniej Spartakiadzie Miesz-
kańców Wsi. Tradycyjnie będzie możliwość zakupu 
wyrobów z wikliny, drewna oraz słomy i siana. Wielu 
wystawców przyjeżdża do Wierzbinka, aby nie tyl-
ko pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale również  
w celu nawiązania kontaktów z innymi twórcami rę-
kodzieła ludowego. Kapituła Targów oceni i nagrodzi 
prace artystów. W późnych godzinach popołudnio-
wych wystąpi zespół „Chrabąszcze”. Czterej młodzi 
muzycy grają i śpiewają muzykę takich zespołów jak 
The Beatles, Skaldów, Czerwonych Gitar. Serdecz-
nie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie.   

VII Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego
IX Targi Wierzby i Wikliny „SALIX 2006”

Program uroczystości:

10.00 – Otwarcie Targów Wierzby i Wikliny 
„SALIX 2006” 

10.30 – Letnia Powiatowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi

10.30 – 14.30 Prezentacja artystyczna dzieci 
i młodzieży z gminy Wierzbinek

14.30 – Występ Orkiestry Dętej
14.40 – Werdykt Kapituły
15.00 – Uroczyste otwarcie
15.15 – Ogłoszenie wyników konkursu 

„Przeglądu Konińskiego”, wręcze-
nie nagród

 Prezentacje artystyczne gmin
17.30 – Inscenizacja artystyczna w wykona-

niu VIP-ów „Miasteczko na dzikim 
zachodzie”

19.30 – Koncert zespołu „Chrabąszcze”
21.00 – Zabawa taneczna



�

Z dniem 27 kwietnia objąłem funkcję 
Wójta Gminy Wierzbinek. Jest to dla mnie 
ogromny zaszczyt, ale i wielkie zobowiąza-
nie wobec wszystkich mieszkańców Gminy 
Wierzbinek. Pracując cztery lata w Radzie 
Gminy i jej Komisjach, zapoznałem się  
z różnymi trudnymi zadaniami, które stoją 
przed naszym samorządem. Jest wiele 
problemów, o których sygnalizują miesz-
kańcy, staram się im pomóc na ile to moż-
liwe. Jest rzeczą wiadomą, że niektórych 
kwestii nie jesteśmy w stanie sami rozwią-
zać, jak np. bezrobocia. W tym obszarze 
konieczne są działania ze strony państwa. 
Chciałbym ze względu na charakter na-
szej gminy szczególnie wspierać rolników.  
W dobie przemian zjednoczonej Europy 
ważną kwestią jest rzetelna informacja 
dla rolników dotycząca ciągłych zmian w 
rolnictwie oraz wiedza o możliwościach 
korzystania z funduszy unijnych. Dlatego 
też podjąłem już rozmowy z różnymi insty-
tucjami w celu nawiązania szerszej współ-
pracy, aby pomóc naszym rolnikom. Dziś 
już musimy myśleć o korzystaniu z fundu-
szy unijnych. Na lata 2007 – 2013 Unia 
Europejska zaplanowała duże fundusze 
na rozwój środowisk wiejskich.

9 maja br. odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami sąsiednich gmin w celu omówie-
nia zagadnień związanych z programem Le-
ader. Istnieje w ramach tego programu moż-
liwość pozyskania środków finansowych 
na rozwój obszarów wiejskich Planujemy  

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Wierzbinek !

w tym celu powołać stowa-
rzyszenie spełniające kryteria 
tzw. lokalnej grupy. Możliwe 
jest ubieganie się o dotacje 
na takie działania jak: edu-
kacja, promocja lokalnych 
podmiotów, produktów oraz 
wiele innych działań doty-
czących rozwoju i odnowy 
wsi. Chcę pozyskać środki 
z zewnątrz na modernizację 
dwóch odcinków dróg w roku 
przyszłym składając wnioski. 
Musimy poprzez współpracę 
z Radnymi i Sołtysami dążyć 
do zrównoważonego rozwoju 
całej gminy. Zamierzam, za 
akceptacją Rady Gminy prze-
znaczyć dodatkowe środki na:
- bieżące utrzymanie dróg (zakup ka-

mienia), 
- świetlice wiejskie, 
- rozpoczęcie nowych inwestycji. 

Biorąc pod uwagę powyższe cele 
zakładam, że C.K. Norwid pisząc słowa  
„...aby drogę mierzyć przyszłą trzeba wie-
dzieć skąd się wyszło”, dał nam wskazówki 
do przeprowadzenia tego typu działań, któ-
re muszą służyć przede wszystkim naszej 
społeczności. Mam nadzieję, że działania 
podejmowane przeze mnie we współpra-
cy z doświadczonymi pracownikami będą 
sprzyjać kształtowaniu dobrego wizerunku 
i rozwoju gminy Wierzbinek. 

Bardzo mnie cieszy ciepłe przyjęcie ze 
strony kolegów Wójtów i Burmistrzów Po-
wiatu Konińskiego a także Starosty Koniń-
skiego - ich cenne wskazówki i wsparcie 
jest dla mnie dodatkowym bodźcem do 
działania. 

Na koniec pragnę wszystkim miesz-
kańcom gminy podziękować za udział  
w przedterminowych wyborach Wójta 
Gminy Wierzbinek przeprowadzonych  
23 kwietnia br. i życzyć wszelkiej pomyśl-
ności na nadchodzące ciepłe dni lata.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz

Zakład Komunalny prowadzi działalność uży-
teczności publicznej zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych zakładami budżetowymi są 
jednostki organizacyjne, które: odpłatnie wykonują 
wyodrębnione zadania, pokrywają koszty swojej 
działalności z przychodów własnych. Zakład budże-
towy rozlicza się z budżetem jednostki samorządo-
wej w sposób wynikowy.

Względna samodzielność finansowa zakładu 
nie oznacza samodzielności organizacyjno-prawnej. 
Jednostka samorządu terytorialnego ma całkowity 
wpływ na jego funkcjonowanie.

Podstawowe zadania, które wykonuje Zakład 
to: zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz realiza-
cja programu gospodarki odpadami na terenie gmi-
ny polegająca na nadzorze składowiska w Zielonce 
oraz odbiorze odpadów komunalnych i wstępnie 
segregowanych.

Oprócz zadań statutowych Zakład wykonuje 

również usługi dla mieszkańców. W okresie waka-
cyjnym wykonujemy drobne prace remontowe w pla-
cówkach oświatowych. W okresie zimowym zajmu-
jemy się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
i gminnych. Do jednorazowego odśnieżania przez 
Zakład jest ponad 250 km dróg.

Zakład nadzoruje także plantację wierzby ener-
getycznej. Sadzonki tej wierzby są rozprowadzane 
wśród mieszkańców. Wierzba może być wykorzy-
stana w odnowie i zagospodarowaniu gleb oraz jako 
źródło energii odnawialnej na cele grzewcze. Drew-
no wierzbowe można spalać jednorodnie w piecach 
lub dodaje się do miału węglowego i spala się  
w skojarzeniu. Z drewna wierzbowego można pro-

Zakład Komunalny
dukować brykiety lub granulat opałowy. Obecnie au-
tomatyczne kotły grzewcze na spalanie biomasy są 
zainstalowane w kotłowni Ośrodka Zdrowia i Szkoły 
Podstawowej w Sadlnie. Dzięki wykorzystaniu bio-
masy roślin na cele energetyczne można osiągnąć 
korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

Zakład współpracuje z Urzędem Pracy zatrud-
niając pracowników w ramach programu przeciw-
działania bezrobociu.

Kierownik Zakładu Komunalnego
 Jacek Wysocki
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Wymiana prawa jazdy odbywa się na wniosek 
osoby uprawnionej do kierowania pojazdami, do któ-
rego należy załączyć:
- wyraźną fotografię z widocznym lewym uchem, bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
- dowód uiszczenia opłaty w wysokości 70 zł.

Ponadto należy przedłożyć dotychczasowe 
prawo jazdy oraz dowód osobisty lub poświadcze-
nia zameldowania.

Wnioski o wydanie prawa jazdy należy składać 
w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiato-
wego w Koninie.

Do wniosku o wymianę dowodu osobistego na-
leży dołączyć:
- 2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym 

lewym uchem (bez kolczyka),
- dowód uiszczenia opłaty – 30 zł (opłatę dokonu-

je się w kasie Urzędu),
- odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa 

(o ile zawarte było poza tutejszym Urzędem),
- dotychczasowy dowód osobisty.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy 
osobiście składać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Data wydania
prawa jazdy Termin wymiany Data wydania

dowodu osobistego Termin wymiany

1953-1968 Upłynął
30.06.2001r. 1962-1972 1.01.2003r.-

31.12.2003r.

1969-1983 Upłynął
31.12.2002r. 1973-1980 1.01.2004r.-

31.12.2004r.
od 01.01.1984 -

30.04.1993
Upłynął

31.12.2004r. 1981-1991 1.01.2005r.-
31.12.2005r.

od 01.05.1993 -
30.06.1999 30.06.2006r. 1992-1995 1.01.2006r.-

31.12.2006r.

po 01.07.1999r. 30.06.2006r. 1996-2000 1.01.2007r.-
31.12.2007r.

Do kiedy wymienić trzeba 
prawo jazdy i dowód osobisty?

Rok bieżący jest bardzo ważny dla druhów 
– strażaków.

W miesiącu styczniu i lutym w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej 
gminy odbywały się walne zebrania sprawozdaw-
czo – wyborcze. Druhowie podsumowali pracę 
jednostek w 2005 roku oraz przyjęli plan działania 
na 2006 rok. Dokonali także wyboru zarządów jed-
nostek OSP oraz Komisji Rewizyjnych. W większo-
ści jednostek składy Zarządów nie uległy zmianie 
z małymi wyjątkami. Na tych zebraniach wybrano 
także delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawi-
cieli do Zarządu Oddziału Gminnego Związku . 

W dniu 22 kwietnia br. odbył się IX Zjazd Od-
działu Gminnego Związku OSP RP, w którym udział 
wzięli delegaci z jednostek, przedstawiciele do no-
wych władz straży, ustępujący Zarząd oraz zapro-
szeni goście m.in. Starosta Koniński i przedstawicie-
le Komendy Miejskiej PSP. 

Ustępujący Zarząd oraz Komendant Gminny 
Straży złożyli sprawozdanie ze swojej działalności 
za lata 2001 – 2005. Poinformowali zebranych co 
zostało zrobione w minionej kadencji, a na co nale-
ży w przyszłej kadencji zwrócić szczególną uwagę, 
aby wyeliminować niedociągnięcia. Największą za-
sługą druhów strażaków w okresie minionej kaden-
cji jest wybudowanie i oddanie do użytku dwóch 
strażnic OSP tj. w Sadlnie i Racięcinie oraz kupno 
nowego samochodu dla jednostki OSP Tomisła-
wice . Inwestycje te współfinansowane były przez 
Urząd Gminy Wierzbinek. 

Zjazd wybrał nowy Zarząd Oddziału Gmin-
nego. Prezesem Zarządu został dotychczasowy 
Prezes – tj. Dh Woźniak Kazimierz, a Komendan-
tem Gminnym Straży – dotychczasowy Komen-
dant – Druh Kazimierz Smerkowski. Zjazd przyjął 
uchwałę programową IX Zjazdu Oddziału Gminne-
go Związku na lata 2006 – 2010, w której nakreślił 
tezy działania na rozpoczętą pięcioletnią kaden-
cję dla Zarządu Gminnego oraz jednostek OSP  
w zakresie działalności organizacyjnej i umacnia-
nia ochrony przeciwpożarowej . 

Jedno z założeń programowych to włączenie 
jednej z jednostek OSP do Krajowego Systemu 
Ratowniczo- Gaśniczego. 

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy, 
wytrwałości i zadowolenia z dobrze 

Strażackie wybory

Tradycją w naszej szkole stało się, że w pierw-
szy dzień kalendarzowej wiosny organizujemy Dzień 
Europejski. Nie inaczej było w tym roku. Odśpiewa-
niem hymnów Polski i Unii Europejskiej, 21 marca  
o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy szkolne obchody 
Dnia Wiosny w Europie pod hasłem: „Jestem Pola-
kiem, jestem Europejczykiem”. 

Pierwsza część imprezy, przygotowana przez 
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunki 
– Pani Elżbiety Grabowskiej, miała na celu przy-
bliżyć uczestnikom historię Unii Europejskiej oraz 
zapoznać ich z prawami przysługującymi wszyst-
kim jej obywatelom. Uczniowie zgromadzeni w sali 
gimnastycznej zostali zapoznani także z podstawo-
wymi informacjami na temat państw członków Unii 
Europejskiej, a w szczególności tych, które     w tym 
roku zostały wybrane do zaprezentowania przez po-
szczególne klasy. 

Kolejnym etapem była wędrówka po klasach, 
które w tym dniu zmieniły się w swego rodzaju am-
basady zachęcające do lepszego poznania historii, 
kultury, zabytków, znanych miejsc i obywateli krajów 
wytypowanych do prezentacji. Tego dnia przenieśli-
śmy się na krótko do:
• Niemiec (klasa I)
• Portugalii (klasa II)
• Włoch (klasa III)
• Szwecji (klasa IV)
• Finlandii (klasa V)
• Danii (klasa VI)

Wizyta w każdym państwie zaczynała się 
od wysłuchania jego hymnu i to był właściwie 
jedyny element łączący wszystkie prezen-
tacje. Dalszy przebieg to ciąg różnorodnych 
form prezentacji, które miały na celu w spo-
sób łatwo przyswajalny zaprezentować dane 
państwo. Dzięki pomysłowości uczniów i ich 
wychowawców, w ciągu kilkudziesięciu minut 
mieliśmy okazję m.in. wziąć udział w koncer-
cie znanej na całym świecie szwedzkiej grupy 

Powitanie wiosny w Szkole 
Podstawowej w Zakrzewku

ABBA, spotkać osobiście bohaterkę powieści Astrid 
Lindgren – Pippi, stać się widzami „na żywo” znane-
go programu telewizyjnego „Ciao Darwin”, czy zostać 
zaproszonymi na wielce atrakcyjny pobyt wakacyjny  
w znanych kurortach Portugalii. Prawdziwym hitem 
pierwszego dnia wiosny stała się wizyta najbardziej 
chyba znanego mieszkańca Finlandii, św. Mikołaja, któ-
ry niezwykle hojnie obdarował wszystkich słodyczami.

Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się wszyscy 
znowu w sali gimnastycznej, gdzie dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz klas I – III przedstawiły insce-
nizację „Powitanie Wiosny”, której kulminacyjnym 
momentem było symboliczne utopienie Marzanny. 
Tradycji stało się zadość. Teraz wiosna zagościła na 
dobre również w naszej szkole!

Zwieńczeniem tego bogatego w wydarzenia 
dnia był konkurs wiedzy o państwach zaprezento-
wanych przez poszczególne klasy, w którym wzięły 
udział trzyosobowe zespoły reprezentujące klasy  
IV – VI. Po rozdaniu nagród wszyscy we wspania-
łych nastrojach rozeszli się do domów. 

Po raz kolejny okazało się, że dzień wolny od 
zajęć dydaktycznych może być nie tylko okazją do 
wspaniałej zabawy, ale również poprzez tą zabawę 
do poszerzania własnych horyzontów.

Mariusz Kubiak
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GOPS 
Wierzbinek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wierzbinku jest realizatorem świadczeń dwóch 
odrębnych działów. Pierwszy dotyczy pomocy 
społecznej. Drugi jest związany ze świadczenia-
mi rodzinnymi. Jest on zadaniem gminy, a został 
zlecony do prowadzenia Ośrodkowi Pomocy.

Z pomocy społecznej w 2005r. skorzystały 
392 rodziny. Była to głównie pomoc finansowa  
i w naturze, usługi opiekuńcze, poradnictwo 
oraz dożywianie dzieci i młodzieży gimnazjalnej  
w szkołach.

Głównymi powodami przyznania pomocy 
była trudna sytuacja finansowa spowodowana 
bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełno-
sprawnością oraz bezradnością w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, szczególnie  
w rodzinach wielodzietnych i niepełnych. W po-
równaniu do lat ubiegłych liczba rodzin korzystają-
cych z pomocy uległa niewielkiemu zmniejszeniu, 
zwiększyła się jednak częstotliwość udzielanych 
świadczeń. Oznacza to, że tylko nielicznej gru-
pie naszego społeczeństwa udało się powrócić 
do samodzielnego zaspokajania podstawowych 
potrzeb, natomiast tym, którzy nadal korzystają 
ze wsparcia pomocy społecznej żyje się trudniej  
i częściej są zmuszeni do występowania o zasiłki 
i dofinansowanie.

Rządowy program „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania” był realizowany w 2005r. we 
wszystkich szkołach naszej gminy i jest kontynu-
owany nadal w roku bieżącym. Brak możliwości 
zapewnienia dzieciom najbardziej potrzebującym 
posiłków w formie obiadów jest sprawą bardzo 
niepokojącą, którą Ośrodek wspólnie z lokalną 

władzą samorządową próbuje rozwiązać. Po-
jawiająca się iskierka nadziei w postaci progra-
mów unijnych, pozwala optymistyczniej spojrzeć  
w przyszłość. 

Drugi dział GOPS to świadczenia rodzinne.  
W nowym okresie zasiłkowym tj. od września 
2005r. oprócz osób bezrobotnych i pracujących 
w zakładach zatrudniających do 5 pracowników, 
o przyznanie świadczeń rodzinnych ubiegały się 
osoby, które do 31.08.2005r. korzystały z tych 
świadczeń w KRUS, zakładach pracy zatrudnia-
jących do 20 pracowników, ZUS oraz te rodziny, 
które ubiegają się o świadczenia pielęgnacyjne 
lub dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podję-
cia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjal-
nej poza miejscem zamieszkania. 

W roku 2005 GOPS wypłacił 4245 zasiłków 
rodzinnych, 1718 dodatków do zasiłków rodzin-
nych oraz 331 zasiłków pielęgnacyjnych i 142 
świadczenia pielęgnacyjne.

Znowelizowana w grudniu 2005r. ustawa  
o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowy 
typ świadczenia „jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka”. Zapomoga ta przysługuje 
z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce lub 
ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu nieza-
leżnie od ich dochodów. Wysokość tej zapomogi, 
zwanej popularnie „becikowym”, wynosi 1000 zł. 

Od 1 stycznia 2006r. zmienił się też dochód  
z gospodarstwa rolnego przeliczany przy ustala-
niu prawa do świadczeń rodzinnych. Poprzednio 
obowiązywała kwota 194 zł miesięcznie z ha prze-
liczeniowego. Po nowelizacji kwota ta zmniejszyła 
się do 135,50 zł miesięcznie z 1 ha przeliczenio-
wego. Dało to szansę rolnikom, którzy do czasu 
nowelizacji ustawy nie mieli uprawnień do świad-
czeń rodzinnych. Jak się okazało, przynajmniej  
w naszej gminie, była to dość liczna grupa.

Małgorzata Jarlaczyńska
Kierownik GOPS

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy 
w Wierzbinku działa zgodnie z gminnym Progra-
mem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz z preliminarzem wydatków na 
2006r. 

Budżet komisji na ten rok 2006 stanowi 
55.000 zł.

Co roku komisja przeznacza środki ze swo-
jego budżetu na działalność i zakup sprzętu 
sportowego dla uczniowskich, młodzieżowych  
i wiejskich klubów sportowych. Na terenie gminy 

Działalność Komisji ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

działa 14 takich klubów. Ponadto z powyższego bu-
dżetu komisja całkowicie refunduje pobyt 20 dzieci  
 na koloniach letnich z rodzin z problemem uza-
leżnień.

Komisja również wspiera finansowo szko-
ły poprzez zakup materiałów dydaktycznych  
o tematyce profilaktycznej a także dofinansowuje 
występy teatru profilaktycznego.

W tym roku uruchomiony zostanie punkt 
konsultacyjny, który będzie służył mieszkańcom 
naszej gminy poprzez udzielanie pomocy psycho-
terapeutycznej. 

Daniela Koszal

Gdy słucha się posępnych dyskusji o biopa-
liwach lub patrzy na niektóre działania partii „zie-
lonych” to w czysto ludzkim odruchu człowiek to 
odrzuca jak najdalej od siebie. Siłą rzeczy temat 
ekologii staje się czymś nad czym nie chcemy 
się zatrzymywać.

Czy słusznie?
Z pewnością nie ale sprawdza się tu stara 

jak świat zasada: „Jeśli chcesz by coś było zro-
bione dobrze – zrób to sam”.

Nasza Szkoła przejęła się mocno tą dewizą.
14 kwietnia 2006 roku uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej z Tomisławic po raz kolejny przy-
stąpili do sprzątania świata. Oj, było co zbierać 
po zimowych śniegach, w których co nie jeden 
chciał ukryć dowody swych postępków. Śmieci 
mnóstwo tak w ilości jak i w asortymencie. Nie. 
O śmieciach jednak nie warto mówić. Lepiej po-
wiedzieć coś o tych którzy śmieciom wypowie-
dzieli zdecydowaną „wojnę” i robią to w sposób 
praktyczny, ciekawy i nie wadzący nikomu.

Kilkanaście worków zapełnionych szkłem, 
tworzywami sztucznymi zostało przyniesione na 
młodych plecach z okolicznych rowów. Uzbroje-
ni w rękawiczki ochronne uczniowie z zapałem 
godnym podziwu zebrali wszystkie odpadki, któ-
rych nie jest w stanie zneutralizować Matka Zie-
mia. A swoją drogą to ciekawe: Dorosły patrzący 
na ten brud i bałagan pozostawiony w rowach, 
chętnie dorwałby tego, który to zrobił. Dzieci na-
tomiast po prostu  z zapałem to zbierały. Pewnie 
nie jeden dorosły mógłby od tych dzieci wiele się 
nauczyć: minimum, a nawet zero rozpamiętywa-
nia i jałowych dyskusji, a maksimum zwykłej ale 
jakże skutecznej pracy. Oczywiście dzieciom 
nie było obojętne co zbierały ale ich komenta-
rze   przypominały raczej ostrą choć komiczną 
krytykę; pewnie dobrze byłoby aby delikwent 
który wyrzucił butelkę po alkoholu wysokiego 
procentu i cztery puszki po piwie zobaczył jak 
dzieci parodiowały jego domniemane zachowa-
nie po wypiciu tych specyfików. To by była niezła 
terapia antyalkoholowa.

Wartość czystego środowiska utrwalana jest 
w naszej szkole nie tylko przy okazji sprzątania. 
Edukacyjna lokomotywa  szkolnej pracy bardzo 
często zatrzymuje się na stacji „EKOLOGIA”. Są 
prace plastyczne, akademie i wypracowania,  
a nawet wiersze.

Jedno jest pewne: troska o środowisko jest 
tematem bardzo bliskim człowiekowi ale tylko 
wtedy gdy idzie w parze z konkretnym, nama-
calnym działaniem. 

Szkoła Podstawowa
w Tomisławicach

EKOLOGICZNIE 
NIE ZNACZY 

NUDNO
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Dwuletnia praca wspólnoty szkolnej związana  
z nadaniem imienia szkole została doprowadzona 
do końca i uświetniona wspaniałą uroczystością, 
która miała miejsce 15 maja bieżącego roku.

To był wielki dzień dla uczniów, nauczycieli, ro-
dziców oraz dla całego środowiska lokalnego. Mszę 
świętą celebrował i kazanie wygłosił Ksiądz Biskup 
Wiesław Mering, który dokonał także poświęcenia 
sztandaru i tablicy pamiątkowej. Świadkami tego hi-
storycznego aktu byli uczniowie, pracownicy i zgro-
madzeni goście: księża dekanatu sompolińskiego  
i sąsiednich parafii, władze Gminy Wierzbinek i po-
wiatu konińskiego, dyrektor i przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty w Koninie, dyrektorzy szkół lokalnych, 
delegacje zakładów pracy i lokalnych instytucji, 
poczty sztandarowe OSP, emerytowani nauczyciele, 
sponsorzy, rodzice i mieszkańcy Gminy Wierzbinek. 

Liturgia słowa odczytana została przez dzieci, 
rodziców oraz nauczycieli. Mszę św. uświetniła Or-
kiestra Dęta oraz zespół Złoty Kłos.

W wystąpieniu otwierającym część oficjalną Dy-
rektor Gimnazjum Jolanta Karczewska powiedziała: 
„Głęboko wierzę, że postać Jana Pawła II będzie 
wielkim autorytetem dla wszystkich uczniów Gimna-
zjum, a Jego życie i postawa wobec ludzi, cały sy-
stem wartości, jaki ukazywał – chociażby takich jak 
patriotyzm, umiłowanie pokoju, umiłowanie prawdy, 
daru życia, daru wolności od wszelkich uzależnień  
i zniewoleń, szacunku do drugiego człowieka będzie 
wzorem do naśladowania. Wierzę, że ta ceremonia 
zapisze się w pamięci wszystkich jako doniosły fakt 
o znaczeniu patriotycznym, który będzie wpływał na 
kształtowanie w uczniach szacunku do symboli na-
rodowych i tradycji. Otrzymanie sztandaru i nadanie 
imienia podniesie rangę szkoły w oczach uczniów, 
rodziców i mieszkańców lokalnego środowiska.”

W dalszej części uroczystości miały miejsce 
dwa szczególnie ważne momenty. Pierwszy to akt 
nadania szkole imienia, którego dokonał Przewod-
niczący Rady Gminy Jacek Musiał, a następny to 

przekazanie przez rodziców poświęconego sztan-
daru dyrektorowi szkoły. Na sztandarze widnieją 
symbole narodowe – barwy i godło oraz wizerunek 
Papieża Jana Pawła II z mottem: „Musicie od siebie 
wymagać, choćby inni nie wymagali”.

Gotowość wzorowej postawy i powinności wo-
bec ojczyzny i nowego symbolu szkoły wyrazili ucz-
niowie w złożonym ślubowaniu. 

Podczas części artystycznej zaprezentowane 
zostały wzruszające utwory o Janie Pawle  Wielkim 
oraz fragmenty Jego poezji.

Ceremoniał szkoły został wzbogacony również 
o hymn szkoły,  skomponowany specjalnie na tę 
okazję. Uroczystość zakończyła się zaproszeniem 
wszystkich zgromadzonych do odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. Goście obejrzeli Salę Papieską oraz 
wystawy przygotowane w budynku Gimnazjum.  

W Sali Patrona było można również dokonać wpisu 
do księgi pamiątkowej. Tam także zostały złożone 
pamiątki i dary otrzymane od zaproszonych gości.

W pracowniach i na korytarzach szkolnych za-
prezentowane zostały wystawy związane z historią 
szkoły i jej osiągnięciami oraz z historią gminy. 

Pragnę podkreślić, że wielkie dzieło nadania 
szkole imienia było pozytywnie odbierane przez całą 
społeczność lokalną. Wydarzenie to miało wyjątko-
wy charakter również z tego powodu, że zgroma-
dziło przedstawicieli środowisk, które łączy wspólna 
troska o los dzieci i młodzieży: nauczycieli, rodziców, 
duszpasterzy. To właśnie od ich wspólnego działa-
nia zależy, jaki świat wartości wybiorą młodzi ludzie, 
czym będą się kierować w życiu. 

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas finanso-
wo zakupując cegiełki oraz służyli nam dobrą radą, 
pomocą i sercem.

Dyrekcja Gimnazjum składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażo-
wanym w przygotowanie uroczystości, sponsorom, 
nauczycielom, rodzicom, orkiestrze dętej i zespo-
łowi Złoty Kłos, pocztom sztandarowym OSP oraz 
wszystkim przybyłym gościom. 

Przyjaciele Gimnazjum w Boguszycach spon-
sorzy uroczystości nadania imienia Jana Pawła II  
i sztandaru:

1. Ksiadz Proboszcz Zygmunt Skrobicki
2. Ksiądz Ireneusz Bublicki
3. Ksiądz Krzysztof Szcześniak
4. Rada Rodziców
5. Grono Pedagogiczne
6. Pan Jan Pogodski
7. Pan Wójt Gminy Pawł Szczepankiewicz
8. Państwo Małgorzata i Jacek Musiałowie
9. Państwo Urszula i Kazimierz Gawrońscy
10. Państwo Eugeniusz i Gabriela Gołębiowscy
11. Państwo Irena i Janusz Jarkowscy
12.  Prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbinku
13.  Prezes GS Wierzbinek
14.  Państwo Danuta i Antoni Lewińscy
15.  Państwo Elżbieta i Grzegorz Kobrzyccy
16.  OSP w Sadlnie
17.  Zakład Komunalny w Wierzbinku
18.  Koło Łowieckie

Dyrektor Szkoły
Jolanta Karczewska

JAN PAWEŁ II PATRONEM 
GIMNAZJUM W BOGUSZYCACH
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Na terenie gminy Wierzbinek działa 140 
przedsiębiorstw, ponad połowa prowadzi 
działalność handlową. 132 przedsiębiorstwa 
posiadają wpisy w Urzędzie Gminy w Wierz-
binku, 8 przedsiębiorstw prowadzi działalność 
na terenie gminy, natomiast wpisy do ewi-
dencji działalności gospodarczej posiadają  
w Urzędach, na których terenie zamieszkują 
ich właściciele. Zatrudniają od 1 do kilku-
nastu pracowników. Opłata za wpis do ewi-
dencji działalności gospodarczej wynosi 100 
zł, a jego zmiana 50 zł. Wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej od 1 stycznia 2007 
roku będzie prowadzony drogą elektroniczną.

DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

Zaryńskie wieści
Już od dłuższego czasu informujemy Państwa 

o tym, co dzieje się w naszej szkole. Obecnie przez 
ostatnie trzy miesiące wytrwale pracowaliśmy. 
Uczestniczyliśmy w wielu konkursach organizowa-
nych na terenie szkoły jak i poza jej murami.

Możemy pochwalić się zajęciem pierwszego 
miejsca w zawodach gminnych w tenisie stołowym 
przez Katarzynę Wozińską, uczennicę klasy szóstej. 
Ta sama uczennica zajęła piąte miejsce w Turnieju 
Gmin.

Braliśmy udział w konkursach „FOX 2006”, Kan-
gur 2006, Łazienka z delfinkiem oraz w „Konkursie 
biblijnym” - na ogłoszenie wyników z niecierpliwoś-
cią oczekujemy.

Na terenie szkoły zorganizowaliśmy konkursy: 
„Pięknie czytam”, „Szopka Noworoczna” i „Najpięk-
niejsza pisanka”.

W okresie przedświątecznym zbieraliśmy żyw-

W dniu 7 marca 2006 roku podczas uroczystości 
zorganizowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierz-
binku z okazji Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskie-
go – pełniący funkcję Wójta Gminy – Pan Jan Pogodski 
wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej czterem 
parom małżeńskim, tj. Państwu: Helenie i Tadeuszowi 
Gabrysiakom, Władysławie i Ireneuszowi Hałasom, 
Mariannie i Stanisławowi Lewandowskim oraz Kry-
stynie i Piotrowi Przespolewskim.

Małżonkowie podziękowali sobie wzajemnie 
za to wszystko co uczynili, aby ich małżeństwo było 
zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Jubilaci zgodnie stwierdzili, że jest to możliwe 
dzięki realizowaniu w swoim życiu maksymy:

Przy Filii Biblioteki Publicznej w Kalinie od roku 
działa zespół „Kalinianki”. W 2005 roku zespół wziął 
udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych 
w Bydgoszczy otrzymał nagrodę Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Bydgoszczy oraz na Międzypo-
wiatowym Przeglądzie Zespołów Wokalno-Instru-
mentalnych w Kramsku otrzymał nagrodę Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie. Zespół reprezentuje gminę 
na imprezach lokalnych oraz na zewnątrz – w „Wo-
jewódzkich Dniach Rodziny w Kawęczynie”, „Dniach 

To najczęściej zadawane pytanie  przez ro-
dziców uczniów, którzy jesienią ubiegłego roku 
złożyli wnioski na stypendia. Przyznana dotacja 
celowa na rok 2006 na dofinansowanie pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjal-
nym jest nieadekwatna w stosunku do ilości 
złożonych wniosków, a jest ich ok. 800. Dlatego 
też uczniowie prawdopodobnie znów otrzymają 
stypendium tylko na jeden miesiąc.

Przy mniejszej ilości wniosków, realizacja 
tej pomocy mogłaby nastąpić w okresach więk-
szych niż jednomiesięczne. De facto zwiększy-
łoby to szanse edukacyjne uczniów nie wyposa-
żonych w podręczniki, przybory szkolne, słowni-
ki czy atlasy. Uczniowi można pokryć też udział 
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą, np. naukę języków obcych, naukę gry 
na instrumentach muzycznych, naukę pływania 
czy zajęcia plastyczne.

Dlatego życzeniem byłoby, aby o stypen-
dium ubiegali się ci uczniowie, którzy tej formy 
pomocy najbardziej potrzebują.

Co nowego w szkołach? Otóż w roku bieżą-
cym wyjątkowo zorganizowano wiosenną edy-
cję akcji” Sprzątanie Świata-Polska 2005/06”, 
która przebiega pod hasłem „ Wszystkie kolory 
recyklingu”. Akcja propaguje selektywną zbiór-
kę odpadów, a dla aktywnych uczestników prze-
widziane są nagrody książkowe.

„Konińskie Starostwo uczy dzieci, by nosiły 
opaski i segregowały śmieci” takie hasło widnie-
je na każdej opasce odblaskowej, którą Staro-
stwo Powiatowe w Koninie zafundowało dla naj-
młodszych uczniów naszych szkół. 115 opasek 
otrzymały dzieci, które pokonują odcinek drogi 
do szkoły pieszo lub na rowerze. Celem akcji 
pt. „Starostwo dba o bezpieczeństwo na dro-
gach powiatu” jest zwiększenie bezpieczeństwa  
i uniknięcia wielu tragedii.

Kierownik Administracji Placówek Oświatowych
Dorota Masłowska

„Gdzie są pieniądze
na edukację ?”

Pierwszy rok działalności „Kalinianek”

ność dla najbardziej potrzebujących w ramach „Ban-
ku Żywności” i uczestniczymy w akcji „Gorączka 
Złota”. Przed nami jeszcze wiele konkursów, więc 
uczestnikom życzymy powodzenia.

W dniu 29.04.2006r. w naszej szkole odbył się 
uroczysty II Zjazd Absolwentów Szkół Podstawo-
wych z Zarynia i Mąkoszyna rocznik 1974-1978. 
Społeczność uczniowska przywitała miłych gości 
polonezem i przedstawiła scenkę „Wywiad z Je-
dynką”. Opowiedziała najzabawniejsze „Humory  
z zeszytów”. Przerywnikiem były śpiewane przez 
chór szkolny piosenki z repertuaru Anny Jantar  
i Urszuli. Całość uświetniły uczennice tańczące kan-
kana. Mamy nadzieję, że byli absolwenci mile będę 
wspominać chwile spędzone w szkole. 

Małgorzata Krzymińska 
Szkoła Podstawowa Zaryń

Wierzbinka”, „Festynie w Zaryniu”, „Dniu Pieczone-
go Ziemniaka w Tomisławicach”, „Spotkaniu Nowo-
rocznym w Wierzbinku”. W bieżącym roku zespół 
rozpoczął od „Występu Kolędowego” 8 stycznia br. 
w Kościele Parafialnym w Broniszewie i Filialnym  
w Morzyczynie. Zespół przygotowuje się do udziału 
w przeglądach, które rozpoczynają się w maju.

Zofia Śmigielska  

„Złote Gody”
50-lecie pożycia 
małżeńskiego

„Chcąc w małżeństwie zaznać nieba,
kochać oraz cierpieć trzeba.

Gdy to wszystko zrozumiemy,
wielu rocznic dożyjemy.”

Dla drogich Jubilatów a także dla ich bliskich, 
którzy towarzyszyli im w tej pięknej uroczystości, 
były to chwile wzruszeń i pięknych wspomnień. 


