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Maj 2009

Z prac Rady Gminy 
W okresie od grudnia 2008r. do 

kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady 
Gminy, które dotyczyły następujących 
spraw: 

- 30 grudnia 2008 r. odbyła się 
XXIV Sesja Rady Gminy, na której 
podjęte zostały uchwały w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wierzbinek,

b) zmian w budżecie gminy na rok 
2008,

c) budżetu gminy na rok 2009,
d) przystąpienia do Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Wielkopolski,
e) przystąpienia Gminy Wierzbinek 

do Stowarzyszenia „Wielkopolska 
Wschodnia” działającego jako Lo-
kalna Grupa Działania,

f) wydatku budżetu gminy, który w 
2008 roku nie wygasa z upływem 
roku budżetowego,

g) zmiany uchwały Nr XII/75/07 Rady 
Gminy Wierzbinek z 4 grudnia 
2007r. w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych.

Opinia Rady Gminy w sprawie ko-
munalizacji działek (drogi): 14 o pow. 
0,22 ha poł. w m. Zielonka; 131 o pow. 
0,16 ha poł. w m. Zielonka. 

- w dniu 3 lutego 2009 r. odbyła 
się XXV Sesja Rady Gminy, na której 
podjęte zostały uchwały w sprawie:
a) przyjęcia „GMINNEGO PROGRA-

MU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
NA LATA 2008-2011 DLA GMINY 
WIERZBINEK”,

b) zmiany uchwały nr IX/58/07 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 7 sierp-
nia 2007r. dotyczącej przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wierzbinek obejmującego 
wybrane obszary na terenie gminy 
Wierzbinek,

c) nabycia nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 200 poło-
żonej w Sadlnie stanowiącej wła-
sność Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sadlnie,

d) sprzedaży nieruchomości położo-
nych w obrębie ewidencyjnym Sy-
nogać oznaczonych następującymi 
numerami ewidencyjnymi działek: 
192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 
192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 
192/11, 192/12, 192/13, 192/14, 
192/15, 192/16, 192/17 oraz 192/18,

e) zaciągnięcia długoterminowego kre-
dytu bankowego,

f) zmian w budżecie gminy na 2009 
rok,

g) nadania statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wierzbinku,

h) określenia zasad rozliczania tygo-
dniowego, obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli, zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek oraz 
tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczycieli realizują-
cych obowiązki pedagogów i logo-
pedów,

i) udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Konina z przeznaczeniem na 
dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w 
Koninie,

j) udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Konińskiemu.

Opinia Rady Gminy w sprawie ko-
munalizacji działek (drogi): obręb Sa-
dlno – dz. 262/3 o pow. 0,04 ha, obręb 
Mąkoszyn  - dz. 215/1 o pow. 0,04 ha. 

- w dniu 12 marca 2009 r. odbyła 
się XXVI Sesja Rady Gminy, na któ-
rej podjęte zostały uchwały w sprawie: 
a) zaliczenia dróg położonych na tere-

nie gminy do kategorii dróg gmin-
nych,

b) zmian w budżecie gminy na 2009 
rok,

c) uchylenia uchwały nr XXV/159/09 
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 03 
lutego 2009r.

d) nadania statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wierzbinku,

e) uchylenia uchwały nr XXV/160/09 
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 03 
lutego 2009r.,

f) określenia zasad rozliczania tygo-
dniowego, obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli, zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek oraz 
tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczycieli realizują-
cych obowiązki pedagogów i logo-
pedów,

g) powierzenia zadań do realizacji 
Związkowi Międzygminnemu „Ko-
niński Region Komunalny” w Ko-
ninie, 

h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Wierzbinek,

i) zmiany uchwały Nr VIII/49/2007 r. 
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 
czerwca 2007r. w sprawie nadania 
statutu Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Wierzbinku,

j) upoważnienia Kierownika Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wierzbinku do załatwiania spraw z 
zakresu ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów,

k) udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu konińskiego z przeznacze-
niem na odnowę dróg powiatowych,

Opinie Rady Gminy w sprawie:
a) zasadności wydzierżawienia nieru-

chomości znajdującej się w miejsco-
wości Synogać gmina Wierzbinek 
(budynek byłej Szkoły Podstawo-
wej) na rzecz Polskiego Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Koninie,

b) zasadności sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej nr geode-

zyjnym działki 48/4 o pow. 0,08 ha 
poł. w miejscowości Palmowo obręb 
geodezyjny  Palmowo. 

 - w dniu 8 kwietnia 2009 roku 
odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy, 
na której podjęte zostały uchwały Rady 
Gminy w sprawie:
a) ustanowienia nieodpłatnej służeb-

ności gruntowej na części nierucho-
mości oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym działki 60/24 położonej w 
obrębie ewidencyjnym Chlebowo 
na rzecz każdoczesnego właściciela 
nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 60/32 z obrę-
bu ewidencyjnego Chlebowo,

b) zmian w budżecie gminy na 2009 
rok,

c) przyjęcia regulaminu określające-
go wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szcze-
gółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, dodatku mieszkaniowego, 
nagród oraz wysokość innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pra-
cy nauczycieli prowadzonych przez 
Gminę Wierzbinek, 

Opinie Rady Gminy w sprawie:
a) komunalizacji działki 11/1 poł. w 

miejscowości Kalina,

b) komunalizacji n/w działek (drogi):
- 2/2 o pow. 0,7000 ha poł. w m. 

Stara Ruda (drogi),
- 2/3 o pow. 1,4328 ha poł. w m. 

Stara Ruda.
Na przedmiotowej Sesji sprawoz-

dania przedstawili:
a) Kierownik Rewiru Dzielnicowego 

KP w Sompolnie – p. Julian Bą-
kowski nt. bezpieczeństwa na tere-
nie Gminy Wierzbinek za 2008 rok. 
Poinformował on, że w 2008 roku 
największy był wzrost liczby nie-
trzeźwych kierowców i rowerzystów 
ponadto nie zostały zarejestrowane 
większe przestępstwa.

b) Kierownik GOPS – p. Małgorzata 
Jarlaczyńska z działalności Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wierzbinku za 2008 rok. Pani Jar-
laczyńska poinformowała, że GOPS 
w 2008 roku realizował zadania o 
charakterze obowiązkowym i fakul-
tatywnym. Ogólnie z pomocy spo-
łecznej w 2008 roku w ramach zadań 
zleconych i własnych bez względu 
na rodzaj oraz źródło finansowania 
skorzystały 388 rodziny, udzielono 
48 372 świadczeń. Dominujący-
mi powodami udzielanej pomocy 
społecznej były: bezrobocie (178 

TARGI WIERZBY I WIKLINY „SALIX”  
Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Wierzbinek
na XII Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „SALIX”

połączone z obchodami XIX Dni Wierzbinka, które odbędą się
31 maja 2009 roku w parku przy Urzędzie Gminy w Wierzbinku.  
W programie: 
900-1500	 Zwiedzanie	stoisk	wystawowych	
930  Koncert  galowy Gminnej Orkiestry Dętej
1030	 Inauguracja XII Targów Wierzby i Wikliny „SALIX”
1045  Występy zespołów:„Kalinianki”, „Złoty Kłos”, „Na swojską nutę” 	
 oraz kółka teatralnego „Chochliki”	z	Zarynia	
1245	 Występ zespołu „Dębowiacy”z Sompolna 
1300 Werdykt Kapituły, wręczenie nagród 
1330	 Oficjalne otwarcie XIX Dni Wierzbinka
 Powitanie zaproszonych gości  
1400	 Występ zespołu „KALINA” z Ukrainy  	
1500 Ogłoszenie wyników:
 - konkursu „Najsmaczniejsze ciasto”
 - konkursu prowadzonego na łamach „Przeglądu Konińskiego”
1515 Inscenizacje artystyczne w wykonaniu młodzieży	
  gimnazjalnej z Boguszyc oraz z Morzyczyna
1600 Występy zespołów: „Tom-Band”, „Echo Kujaw” 
1800		 Koncert zespołu VOX 
1930	-2100	 Koncert Zespołu „De Facto”
2100	-2300	 Zabawa	taneczna			

ciąg dalszy na str. 2
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Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminy Wierzbinek za rok 2008

Z prac Rady Gminy dokończenie ze str. 1

rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wy-
chowawczych (146 rodzin), niepełnosprawność 
(69 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (124 
rodziny), alkoholizm (30 rodzin), trudności w 
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego (3 rodziny). Kierownik  poinformowała 
również, że GOPS w 2008 roku realizował po-
moc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia 
skutków suszy, z której skorzystały 632 rodziny na 
sumę 588 000 zł. 

c) Kierownik GAPO – p. Helena Kostańska z funk-
cjonowania oświaty za 2008 rok.

Kierownik poinformowała, że subwencja oświa-
towa w 2008 roku wynosiła 5 896 282,00 zł. a wydat-
ki były na kwotę 6 413 982,17 zł. Na terenie gminy 
w 2008 roku funkcjonowało 7 szkól w tym 5 pod-
stawowych, 1 gimnazjum oraz 1 zespół gimnazjalno 
– szkolny. Do w/w szkół uczęszczało 1052. Na tere-
nie gminy jest zorganizowany dowóz dzieci do szkół. 

W 2008 roku wzrosła liczba dzieci uczęszczających 
do przedszkola.  

- w dniu 23 kwietnia 2009 roku odbyła się 
XXVIII Sesja Rady Gminy, na której została podję-
ta uchwała w sprawie Absolutorium dla Wójta Gminy 
za rok 2008.

Na przedmiotowej Sesji Wójt szczegółowo 
przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gmi-
ny za rok 2008. W jawnym głosowaniu za wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Wójtowi za rok 2008  Rad-
ni opowiedzieli się jednogłośnie. W głosowaniu brało 
udział 15 Radnych obecnych na Sesji. 

Budżet gminy na rok 2008 został 
uchwalony uchwałą Nr XIII/85/07 28 grud-
nia 2007 roku. Dochody ustalono na kwo-
tę 15 767 850, 00 zł a wydatki na kwotę 
15 867 850,00 zł. W trakcie roku budżeto-
wego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 
2 887 432,53 zł; (pozyskane środki oraz 
zwiększone dotacje na zadania własne): 
1 445 980,53 zł - zwiększone dotacje na re-
alizację zadań zleconych gminie 
157 500,00 zł - dotacja z FOGR na rozbudo-
wę dróg gminnych
347 262,00 zł - uzupełnienie subwencji 
oświatowej
7000,00 zł  - środki z PZU z funduszu pre-
wencyjnego dla OSP
28 000,00 zł - pomoc na drogę wojewódzką 
Helenowo-Trzciniec

Zwiększenie dochodów to kwota 
235 690,00 zł oraz kwota 666 000,00 zł - 
pozyskanie dotacji na zadania inwestycyjne 
„Orlik 2012” – budowa boisk sportowych. 

Po stronie wydatków budżet gminy 
kształtował się w ten sposób, iż wydatki 
uległy zwiększeniu o kwotę 3 732 432,53 
zł, a wydatki na koniec roku planowa-
no na kwotę 19 600 282,52 zł, wykonano 
96,75 % tj. w kwocie 18 963 071,86 zł. Z 
tej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące 
15 129 181,84 zł oraz na wydatki inwesty-
cyjne 3 833 890,02 zł. 

Wydatki bieżące to wydatki związane z 
zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspól-
noty samorządowej, gospodarka nierucho-
mościami, ochrona środowiska, utrzymanie 
i poprawa jakości dróg gminnych, pomoc 
społeczna, zadania z zakresu oświaty, edu-
kacji. 

Pozostała kwota z budżetu to wydat-
ki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 
3 833 890,02 zł. 

Z tej kwoty zrealizowano w roku 2008 
takie zadania jak:
– opracowana została dokumentacja na ka-

nalizację Sadlna i Wierzbinka – kwota 
25 026,25 zł

– opracowano dokumentację na rewitaliza-
cję parku w Wierzbinku  33 540,00 zł

– dokończono prace na placu zabaw w 
Wierzbinku za kwotę 35 990,00 zł

– w roku 2008 udzielono dotacji pomocowej 
na zadania wykonane przez powiat ko-
niński na: dofinansowanie do chodnika w 
Morzyczynie – 127 930,00 zł, dofinanso-
wanie  do chodnika w Sadlnie – 30 379,51 
zł dofinansowanie do remontu dróg: 
Wierzbinek – Sadlno 129 000,00 zł;Wła-
dysławowo 82 000,00 zł; Tomisławice 
– Krzymowo 72 677,23 zł.

Wydatki inwestycyjne jakie zrealizo-
wano w 2008 roku na drogach gminnych to 
kwota 1 497 930,64 zł. Budowano następu-
jące drogi:
• Synogać 
• Sadlno-Helenowo-Trzciniec 
• Noć-Obory-Stara Ruda 
• Ruszkowo-Broniszewo 
• Dziadoch-Rybno-Teodorowo 
• Broniszewo-Racięcin 

• Kwiatkowo-Walerianowo-Paradowo 
• Witkowice-Słomkowo 
• Słomkowo-Racięcin-Kazimierzewo 
• Nockie Holendry 
• Ziemięcin 
• Zielonka 

W miejscowości Kryszkowice przy dro-
dze gminnej wykonano chodnik za kwotę 
90 577,55 zł. Opracowano dokumentację, 
podkłady geodezyjne za kwotę 66 813,30 zł 
na drogi, które będą kontynuowane w roku 
2009. 

W zakresie gospodarki nieruchomościa-
mi w roku 2008 zostały uregulowane prawa 
własności na: gruncie na którym jest posa-
dowiona Gminna Biblioteka Publiczna w 
Wierzbinku ok. 05 ha, świetlica i Biblioteka 
w Zaryniu, zakupiono budynek po zlewni 
mleka w Wierzbinku oraz grunt pod budowę 
stadionu w Chlebowie. 

W roku 2008 z zadań inwestycyjnych 
wykonano ponadto takie zadania jak:
– zakupiono samochód Opel Vivaro za środ-

ki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z częściowym 
dofinansowaniem przez Urząd Gminy, 
łącznie za kwotę 111 900 zł

– w dwóch remizach OSP dokonano wymia-
ny pokryć dachowych: w Wilczej Kłodzie 
za kwotę 58 605,79 zł oraz w Boguszycach 
52 510, 35 zł; część prac została przenie-
siona jeszcze na rok 2009

– wybudowano oświetlenie uliczne w miej-
scowości Posada, z 10 lampami oświetle-
niowymi oraz w m. Racięcin przesunięto 
istniejące lampy na odcinku 360 m.

– w ramach inwestycji Zakład Komunalny 
w Wierzbinku otrzymał dotację celową z 
przeznaczeniem na zakup osprzętu do ko-
parki na kwotę 34 770,00 zł

– zakupiono ponadto: śmieciarkę za kwotę 
300 780 zł oraz koparkę Alkramer za kwo-
tę 64 000,00 zł

W dziale kultura fizyczna i sport wy-
konano prace na zadaniu:
– budowa stadionu w Chlebowie – doku-

mentacja i podkłady geodezyjne za kwotę 
35 258,00 zł

– budowa boiska w Sadlnie „Moje boisko 
Orlik 2012” w roku 2008 wydatkowa-
no 792 654,80 zł a kwotę 484 936,07 zł 
Uchwałą Rady Gminy w Wierzbinku 
Nr XXIV/151/08 z 30 grudnia 2008 roku 
przesunięto do wydatkowania z odroczo-
nym terminem  do  30 kwietnia 2009 roku 
jako wydatki niewygasające.

Ponadto w 2008 roku wykonano bie-
żące remonty w budynkach szkół  m.in. 
dokonano wymiany okien kompresora i po-
krycia dachowego w Szkole Podstawowej w 
Sadlnie a także pomalowano sale lekcyjne 
w Tomisławicach, wycyklinowano i pola-
kierowano podłogi w salach i wymieniono 
okna  w Morzyczynie.   Należy również do-
dać, iż w roku 2008 gmina zaciągnęła kredyt 
310 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
śmieciarki oraz 400 000,00 zł na dofinanso-
wanie zadania  „Moje Boisko 2012”. Kredyt 
ten zostanie spłacony do końca 2010 r. 

Budżet na rok 2009 
W dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Wierz-

binek Nr  XXIV/148/08 uchwalono budżet gminy na rok 2009. 
W załączniku Nr 3 – czyli wydatki majątkowe organ wykonaw-
czy ma do wykonania takie zadnia jak:
– dalsze prace związane z rewitalizacją parku w Wierzbinku, pla-

nuje się na kwotę 500 000,00 zł
– drogi gminne takie jak: Dziadoch-Rybno-Teodorowo, Sadl-

no-Helenowo-Trzciniec, Kazubek-Zakrzewek, Kryszkowice-
Żychlinek, Łysek, Noć-Broniszewo, Pagórki, Palmowo, Stara 
Ruda-Noć, Wilcza Kłoda-Ignacewo, Racięcin-Słomkowo-Sadl-
no, Sadlno-działki, plac przy szkole, Witkowice, Zaryń-działki, 
Zaryń-Zamość, Ziemięcin łącznik, Janowo-Talarkowo

Ponadto zaplanowano zakup 7 wiat przystankowych szcze-
gólnie w tych miejscowościach, z których dojeżdżają dzieci do 
szkół. W 2009 roku przeznaczono kwotę 400 000,00 zł na remont 
dróg powiatowych: Synogać-Łysek 70 000,00 zł; Władysławowo 
110 000,00 zł oraz budowę chodników w miejscowościach Sa-
dlno 20 000,00 zł; Morzyczyn 100 000,00 zł oraz Kryszkowice 
100 000,00 zł. 

Na 2009 rok zaplanowano: modernizację strażnic w Bogu-
szycach i Wilczej Kłodzie na kwotę 60 000,00 zł; zakup samo-
chodu dla OSP Wierzbinek; przeprowadzenie remontów oraz 
prace termomodernizacyjne w szkołach. Na Sesji Rady Gmi-
ny w dniu 12 marca 2009 roku zwiększono wydatki o kwotę 
1 536 804,25 zł - to środki pozyskane w ramach Zintegrowanego 
Programu Obszarów Rozwoju Regionalnego jako częściowa re-
kompensata wydatkowych środków własnych gminy na podwyż-
szenie infrastruktury społecznej (lokalna infrastruktura edukacyj-
na i sportowa) w latach 2004-2007, w wysokości ok. 60%. 

Z uwagi na zwiększone środki na wydatkach zwiększono 
również zakres niektórych inwestycji m.in. zaplanowano prace 
elewacyjne na szkołach podstawowych w Morzyczynie, Za-
krzewku, wymianę dachu w Sadlnie, zwiększono zakres robót i 
odcinków na drogach gminnych oraz część środków przeznaczo-
no na dotację do zabytków gminy, na dalsze prace przy zabytko-
wym parku w Wierzbinku oraz prace przy budowie stadionu w 
miejscowości Chlebowo. Na sesji marcowej zwiększono również 
budżet gminy o środki pozyskane w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 73 847,61 zł z przeznaczeniem 
na organizację kursów zawodowych, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych i umiejętności poruszania się na rynku pracy dla 
osób długotrwale bezrobotnych. Należy dodać, iż budżet roku 
2009 wzrósł również o środki z Programu Integracji Społecznej 
PPWOW w ramach podpisanego Porozumienia to kwota 263 
610,88 zł.       

Na dzień ostatniej sesji Rady Gminy tj. kwiecień 2009 wy-
datki inwestycyjne majątkowe wzrosły do kwoty 5 217 000,00 
zł od uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok tzn. o kwotę 3 262 
000,00 zł. Pod względem wydatków inwestycyjnych w 2009 
roku Gmina Wierzbinek, równa się z najbogatszymi gminami w 
powiecie mając jeden z najniższych dochodów na mieszkańca. 

W 2009 roku realizowane będą również inwestycje wynika-
jące w przyszłości ze szkód górniczych:

– przebudowa wodociągu (nowe przyłącza) w miejscowo-
ściach Gaj, Chlebowo, Galczyce, Dębowiec, uzbrojenie działek 
w Chlebowie oraz budowa nowej hydroforni w Zaryniu.

Kopalnia dofinansuje również przebudowę drogi powiato-
wej Sadlno-Wierzbinek na kwotę ok. 680 tys. zł, wykonywana 
jest również dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 
Wierzbinek-Mąkoszyn (odcinek Posada-Boguszyce) wartości 
ok. 5,2 mln zł. Gmina zastrzegła kwestię bezpieczeństwa dzieci 
przy gimnazjum w Boguszycach ze względu na wzmożony ruch 
pojazdów kopalnianych. Dlatego też ma ma być wybudowany 
chodnik w Boguszycach po jednej stronie wraz z zatoczką auto-
busową  przy gimnazjum sfinansowany ze środków KWB. Inwe-
stycje te realizowane będą w latach 2009-2010.                 
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• 18 stycznia br. - odbyło się 
Samorządowe Kolędowanie 
Wójtów, Radnych, pracowni-
ków gmin: Babiak, Sompolno, 
Skulsk, Wierzbinek;

• 5 lutego odbyło się walne ze-
branie Stowarzyszenia Wiel-
kopolska Wschodnia;

• w styczniu i lutym Wójt odbył 
około 30 zebrań wiejskich oraz 
sprawozdawczych w OSP na 
terenie gminy Wierzbinek;

• 19 lutego Wójt uczestniczył 
w siedzibie KEP w Warsza-
wie w uroczystości wręczenia 
nagrody śp. Biskupa Romana 
Andrzejewskiego. Udział w 
uroczystości wzięła żona Pre-
zydenta RP Pani Maria Ka-
czyńska, Prymas Polski kar-
dynał Józef Glemb, biskupi, 
śp.  Andrzej Stelmachowski 
Marszałek, przewodniczący 
Kapituły, Marszałek Wiesław 
Chrzanowski, Marszałek Ma-
ciej Płażyński; 

• 26 lutego w debacie na temat 
polskiego rolnictwa i dorobku 
księdza bp. Romana Andrze-

Na wręczeniu nagrody Biskupa Romana Andrzejewskiego
w KEP  uczestniczyli: kardynał Józef Glemp oraz

śp. Andrzej Stelmachowski

Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska oraz Andrzej CiosekRemiza OSP w Sadlnie przed rozbiórką

Z  życia gminy: 
jewskiego w „Radiu Maryja” 
w Toruniu na żywo brał udział 
Wójt Paweł Szczepankiewicz; 

• w marcu Wójt uczestniczył w 
wyjeździe do Austrii i Niemiec 
w ramach Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów 
Samorządowych. Tematem 
wyjazdu były odnawialne źró-
dła energii, wierzba i wiklina, 
spalanie biomasy. Wyjazd sfi-
nansowało Stowarzyszenie 
HD6 Bawaria;

• w kwietniu w szkole w Tomi-
sławicach zostały wymienione 
okna a także zakupiono drzwi 
i okna do Przedszkola w Sadl-
nie, 

• w kwietniu rozebrany został 
stary budynek po OSP w Sa-
dlnie. Wcześniej Wójt doszedł 
do porozumienia ze Strażą 
poprzez notarialną darowi-
znę na rzecz gminy (działka o 
powierzchni ok. 0,05 ha). Na 
placu po rozbiórce powstanie 
prawdopodobnie zatoczka au-
tobusowa wraz z parkingiem, 

• w remizie OSP Sadlno wymie-
niono okna i drzwi.    

                                      

12 maja br. o godzinie 11.00 odbyło się 
uroczyste otwarcie kompleksu boisk wybu-
dowanych w Sadlnie w ramach Rządowego 
Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

Na uroczystość przybyli: Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek, Posłowie RP: Tomasz 
Nowak, Elżbieta Streker-Dembińska; Dyrektor 
ds. pracowniczych KWB- Jacek Slanina, Sta-
rosta Koniński - Stanisław Bielik, Małgorzata 
Waszak – Wicestarosta  Koniński, Prezydent 
Miasta Konina - Kaziemierz Pałasz, Wójtowie 

Trzydziesty ORLIK w Wielkopolsce, trzeci w powiecie konińskim  
i Burmistrzowie Powiatu Konińskiego, Radni 
Gminy Wierzbinek, Tomasz Pilarczyk – przed-
stawiciel wykonawcy robót firmy „Melbud”, 
Elżbieta Tomaszewska starszy wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Koninie, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych oraz dyrektorzy szkół, 
pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbinku,  
mieszkańcy Sadlna i okolic.         

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Sadlnie 
został wybudowany tuż przy Szkole Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika na placu boiska 
szkolnego. W skład kompleksu sportowego 
wchodzą dwa boiska: boisko piłkarskie o wy-
miarach 30 x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 
metrów wraz z piłkochwytami o wysokości 5 
m oraz boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 
18 x 38m, ogrodzone do 4 m a  także zaplecze 
szatniowo – socjalne o powierzchni 83  m2. 
Dodatkowo wykonane zostały ciągi komunika-
cyjne, całość terenu ogrodzono  i oświetlono.

Gmina Wierzbinek zgłosiła swój udział w 
programie ,,Moje Boisko – Orlik 2012” i znala-
zła się na liście gmin wytypowanych przez Za-
rząd Województwa Wielkopolskiego. Uchwałą 
Zarządu Województwa z dnia 7 lutego 2008 
r. nasz wniosek zastał wytypowany do dofi-
nansowania przez Samorząd Województwa i 

przesłany do Ministerstwa Sportu. Spośród 198 
wniosków, jakie złożyły samorządy w Wielko-
polsce, rekomendowanych zostało 38, w tym 
projekt gminy Wierzbinek. Zgodnie z zawartą 
24 czerwca 2008 roku umową  budowa tego 
boiska została dofinansowana przez Urząd 
Marszałkowski kwotą 333 tys zł; 9 październi-
ka 2008 roku podpisana została także umowa 
z Wojewodą Wielkopolskim na dotację celową 
na kwotę 333 tys zł., gmina poniosła koszty w 
wysokości 611 tys. zł

Wstęgę przecięli Wojewoda Piotr Florek, 
Wójt Paweł Szczepankiewicz, Jolanta Grze-
gorska Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz 
Alicja Kostańska uczennica V klasy. Kompleks 
boisk poświęcił Ks. Prałat Zygmunt Skrobic-
ki proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w 
Sadlnie. Honorowe strzały do bramki oddali 
Pan Wojewoda Piotr Florek, Starosta Stanisław 
Bielik, Wójt Paweł Szczepankiewicz, Adam 
Wysocki – Urząd Marszałkowski, Jacek Musiał 
Przewodniczący Rady Gminy w Wierzbinku. 
Całość uroczystości uświetniła Gminna Orkie-
stra Dęta i występy artystyczne dzieci ze szkoły 
Podstawowej w Sadlnie.   

Wójt Gminy dziękuje wszystkim, którzy byli 
zaangażowani w przygotowanie tej uroczystości.  
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Ustawą z dnia 17 paździer-
nika 2008 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, 
poz. 1456), zmieniono kilka istot-
nych rzeczy w obowiązującym 
dotąd prawie. Przyzwyczailiśmy 
się już do toku postępowania 
przy ubieganiu się o świadcze-
nia rodzinne, do terminu skła-
dania wniosków na nowy okres 
zasiłkowy. Przyzwyczajenia te 
trzeba będzie nieco zmienić. Na 
mocy powyższej ustawy usta-
lono okres zasiłkowy od dnia 1 
listopada do dnia 31 październi-
ka następnego roku kalendarzo-
wego (do tej pory okres zasiłko-
wy trwał od dnia 1 września do 
dnia 31 sierpnia następnego roku 
kalendarzowego). Zmiany tej 
dokonano z co najmniej trzech 
powodów: problemy ze skorzy-
staniem z urlopu dla osób obsłu-
gujących świadczenia rodzinne 
w okresie wakacyjnym, proble-
my z uzyskiwaniem zaświadczeń 
ze szkół uczących się dzieci, 
oczekiwanie na obwieszczenie 
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego w sprawie wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach 
rolnych z 1 ha przeliczeniowego, 
które to ukazuje się dopiero pod 
koniec września. To negatyw-
nie wpływało na płynność prac 
przy świadczeniach rodzinnych 
i znaczenie wydłużało proces 
postępowania przy większości 
wniosków. 

Wydawałoby się, że ustawo-
dawca eliminując te przeszkody, 
przyczyni się do sprawniejszej 
obsługi świadczeń rodzinnych, 
na czym skorzystają obie strony 
- pracownicy jak i wnioskodaw-
cy. Na razie jednak poczekaj-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz drugi przystąpił do 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a dokładnie 
Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji”. 

W ramach tego programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wierzbinku przygotował projekt, którego głównym celem jest podniesie-
nie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wierzbinek. 

Na realizację projektu w 2009 przeznaczona zostanie kwota 82 
511,30 zł. Projekt skierowany będzie do 16 osób, które są długotrwale 

Nowości  w działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Aktywizacja podopiecznych GOPS bezrobotne oraz długotrwale korzystają z pomocy GOPS w Wierzbinku. 
Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, uczestnicy 
objęci zostaną pracą socjalną i wsparciem finansowym. 

W ramach projektu przewidziane są szkolenia na prawo jazdy kat 
B dla kobiet i kat. C dla mężczyzn, kursy przygotowujące do zawodu 
kucharza oraz kursy na operatorów wózków jezdniowych i podnośniko-
wych.  Uczestnicy projektu będą objęci doradztwem psychologa i dorad-
cy zawodowego.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Poznaniu (Wydział Funduszy Unii Europejskiej). 

  
Małgorzata Jarlaczyńska

Kierownik GOPS

Wnioski na rodzinne od 1 września!
my z oceną, bowiem czeka nas 
jeszcze trochę wspólnej pracy. 
Zmiana terminu okresu zasiłko-
wego oznacza, że bieżący okres 
zasiłkowy, który rozpoczął się 
1 września 2008 r., został prze-
dłużony do 31 października 
2009 r. Niektórzy już zauważyli, 
że w decyzjach wydawanych po 
1 stycznia tego roku świadczenia 
przyznane są do 31 października, 
jednakże wszystkie decyzje wy-
dane w starym roku mają termin 
świadczeń do 31 sierpnia 2009r. 
i należy je przedłużyć o dwa 
miesiące. Zgodnie z ww. ustawą 
decyzje przedłużane będą z urzę-
du, bowiem nie są wymagane ani 
zgoda strony, ani złożenie przez 
stronę wniosku w tej sprawie. 
Problem jednak dotyczy dodat-
ków na dzieci uczące się oraz 
pełnoletnie. O dodatek z tytu-
łu rozpoczęcia roku szkolnego 
2009/2010 należy wnioskować, 
ponieważ nie sposób go wypła-
cić na podstawie starego wnio-
sku. Wszystkich więc świad-
czeniobiorców, którzy chcą taki 
dodatek otrzymać na uczące się 
dzieci we wrześniu 2009r. zapra-
szamy do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej celem uzu-
pełnienia wniosku. Zachęcamy 
do odwiedzin już dziś, aby w 
późniejszych miesiącach unik-
nąć tłoku. Chcielibyśmy, aby 
wszyscy zainteresowanie dotarli 
do GOPS najpóźniej w sierp-
niu 2009r. Na razie prosimy nie 
donosić żadnych zaświadczeń 
o nauce dla dzieci w szkołach 
ponadgimnazjalnych - wiadomo 
powszechnie, że odpowiednie 
zaświadczenia szkoły zechcą 
wydać dopiero po 1 września 
2009r. Po prostu prosimy przyjść 
zadeklarować, które dziecko bę-

dzie się dalej uczyło, w jakiej 
szkole, czy będzie dojeżdżało 
do szkoły i wypełnić wniosek. 
Następnie zostanie wydana tzw. 
decyzja warunkowa, to znaczy, 
że przyznane świadczenia będą 
wypłacone dopiero po dostarcze-
niu odpowiednich zaświadczeń 
we wrześniu 2009.

Jak widać będzie trochę za-
mieszania, dlatego liczymy na 
współpracę. W kolejnych okre-
sach zasiłkowych, które trwać 
będą od 1 listopada do 31 paź-
dziernika następnego roku ka-
lendarzowego, dodatek z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego 
przysługiwał będzie tylko raz i 
wypłacany będzie nie na począt-
ku, ale pod koniec okresu zasił-
kowego. 

W związku z usunięciem, z 
dniem 1 stycznia 2009 r., ograni-
czenia terminu złożenia wniosku 
o dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego, wniosek o ten 
dodatek może być złożony w 
każdym czasie przypadającym 
do końca okresu zasiłkowego. 
Dodatek przysługuje raz w roku 
szkolnym.

Wnioski o sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych 
na nowy okres zasiłkowy są 
przyjmowane od dnia 1 wrze-
śnia.

W przypadku, gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 30 li-
stopada.

W przypadku, gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy 
złoży wniosek wraz z dokumen-

tami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada, 
ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 31 
grudnia.

Rodziny spodziewające się 
dziecka niech pamiętają, że od 
1 listopada 2009 r., przy ubie-
ganiu się o jednorazową za-
pomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, jak również o dodatek 
do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka, wymagane 
będzie przedłożenie zaświad-
czenia lekarskiego potwierdza-
jącego, że matka dziecka pozo-
stawała pod opieką lekarską 
przez okres co najmniej od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Mini-
ster właściwy do spraw zdrowia, 
w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, formę opieki 
medycznej oraz wzór wymaga-
nego zaświadczenia. Powyższy 
warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposo-
bienie dziecka. Wymóg ten nie 
dotyczy także osób, które złożą 
wnioski o ustalenie prawa do 
jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka lub dodat-
ku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka przed 1 listo-
pada 2009r.

Aby zakończyć optymistycz-
nie przypominamy, że 1 listo-
pada 2009r. nastąpi weryfikacja 
wysokości świadczeń rodzin-
nych. Nieoficjalnie mówi się o 
ich podwyższeniu - nie wiadomo 
tylko o ile…

                                              
Arkadiusz Mroczkowski

Inspektor ds. świadczeń
rodzinnych
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10 marca br. w Urzędzie 
Gminy w Wierzbinku odbyły 
się gminne eliminacje  Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Zmagania zawodni-
ków oceniała komisja, złożona 
z członków Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP oraz 
pracowników Urzędu  Gminy, 
której przewodniczącym był Dh 
Kazimierz Woźniak – Prezes Za-
rządu Gminnego.

W zawodach wzięło udział 4 
uczniów szkół podstawowych i 2 
z gimnazjum. Wszyscy  uczestni-
cy to laureaci etapów szkolnych 
turnieju.

Uczniowie w dwóch grupach 
wiekowych rozwiązywali test a 
następnie odpowiadali ustnie  na 

Uroczystości zapoczątkowała 
Msza Święta w intencji strażaków 
w kościele  parafialnym w Sadlnie 
z udziałem pocztów sztandaro-
wych z jednostek OSP, straża-
ków, członków Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w  
Wierzbinku, zaproszonych gości 
m.in. Wójta Gminy Wierzbinek 
Pana Pawła Szczepankiewicza, 
Członka Zarządu Wojewódzkie-
go Prezesa Zarządu  Powiatowe-
go w Koninie Dh Władysława 
Kolińskiego, Z-cy Komendanta  
Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Koninie – Mariana 
Zalewskiego, Pani Poseł Elżbie-
ty Streker-Dembińskiej i gmin-
nej orkiestry dętej. Mszę Świętą  
celebrował ks. Prałat Zygmunt 

WIEDZĄ JAK GASIĆ wylosowane zestawy pytań.
W kategorii szkół podsta-

wowych najlepsza okazała się 
Patrycja Małek ze SP w Sadlnie,               
a wśród gimnazjalistów Joan-
na Zawadzka z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Boguszycach. 
Obie uczennice reprezentowały 
gminę w etapie powiatowym w 
Kazimierzu Biskupim. Na  uzna-
nie zasługuje zwyciężczyni w 
kategorii szkół podstawowych 
Patrycja Małek ponieważ   jest 
to uczennica IV klasy a wiedzą 
jaką wykazała szczególnie w eli-
minacjach pisemnych   zadziwiła 
komisję.

Laureaci etapu gminnego 
otrzymali puchary a wszyscy 
uczestnicy nagrody książkowe.

 

10 maja 2009 r. w jednostce OSP Ziemięcin odby-
ły się gminne uroczystości Dnia Strażaka połączo-
ne z obchodami 50-lecia powstania jednostki OSP 
Ziemięcin i  nadaniem jej sztandaru. 

WIERNIE SŁUŻĄ LUDZIOM
Skrobicki. Ksiądz Prałat przed-
stawił pokrótce rys historyczny 
jednostki OSP w Ziemięcinie 
i wspomniał jej założycieli.      

W homilii ksiądz Prałat mówił 
o ofiarności strażaków, o ich po-
świeceniu i  polecił ich opiece św. 
Floriana – patrona strażaków.  

Oprócz przywołania godne-
go naśladownictwa postawy św. 
Floriana oraz  życzeń z okazji ob-
chodzonego przez OSP Ziemięcin 
jubileuszu podkreślił  także, że 
bycie strażakiem to szczególne 
życiowe powołanie. To nie tylko 
sprawa munduru, to także goto-
wość niesienia pomocy ludziom 

w potrzebie. Po  mszy świętej 
strażacy i zaproszeni goście udali 
się do strażnicy OSP w Ziemięci-
nie.

Przy dźwiękach orkiestry roz-

poczęto uroczystości poświęcenia 
i nadania  sztandaru jednostce OSP 
w Ziemięcinie, które zapoczątko-
wało wciągnięcie  flagi związku 
OSP na maszt.      

Nadanie sztandaru jednost-
ce jest symbolem uznania przez 
społeczeństwo rodzimej ziemi i 
tak też stało się w Ziemięcinie. 
Akt fundacji sztandaru odczy-
tał sołtys sołectwa Ziemięcin 
– Andrzej Kostrzak, natomiast akt 
nadania   sztandaru przekazał Dh 
Władysław Koliński. Poświęcenia 
sztandaru dokonał Proboszcz Pa-
rafii w Sadlnie ks. Prałat Zygmunt 
Skrobicki.     

Pamiątkowe gwoździe wbili 
sponsorzy sztandaru tj. Prezes GS 
„Sch” w  Wierzbinku-Pan Marek 
Grabowski, Jerzy Konieczka Pre-
zes BS w Wierzbinku,  Zarząd 

Oddziału Gminnego Związku 
OSP w Wierzbinku, Wójt Gminy  
Wierzbinek, Rada Sołecka sołec-
twa Ziemięcin, Pani Urszula Pa-
łasz, P. Kazimiera Pałasz, P. Tere-
sa Mazurek.      

W dowód uznania najstar-
szym druhom  –  Stanisławowi  
Pałaszowi,  Henrykowi  Korytow-
skiemu, Stanisławowi Mazurkowi 
i Józefowi Adamiakowi wręczono  
pamiątkowe statuetki i podzięko-
wania na tworzenie kart historii 
jednostki i za  długoletnią służbę 
dla ochrony przeciwpożarowej. 
Osoby chętne mogły wpisać  się 
do księgi pamiątkowej.
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W dniu 20 stycznia br. w 
Urzędzie Gminy w Wierzbinku 
odbyła się konferencja podsu-
mowująca wdrażanie Progra-
mu Integracji Społecznej w 
naszej gminie w 2008 roku. 
Na zaproszenie Wójta Pawła 
Szczepankiewicza przybyła 
Pani Ewa Sobolewska Kon-
sultant Regionalny Programu 
Integracji Społecznej PPWOW 
z Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej, Radni, Sołtysi, 
mieszkańcy gminy, Usługo-
dawcy oraz Członkowie Ze-
społu Zadaniowego. Podczas 
spotkania Wójt oraz p. Ewa 
Sobolewska wręczyli certyfi-
katy uczestnikom warsztatów 
budowania strategii rozwią-
zywania problemów społecz-
nych, które odbyły się w paź-
dzierniku 2008 roku, a także 
pamiątkowe dyplomy osobom 
reprezentującym usługodaw-
ców realizujących projekty w 
ubiegłym roku.

Na mocy zawartego w dniu 
6 grudnia 2007 roku porozu-
mienia o współpracy przy reali-
zacji Poakcesyjnego Programu 

W dniu 20 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Wierzbinku odbyła się konferencja podsumowująca 
wdrażanie Programu Integracji Społecznej w naszej gminie w 2008 roku. Na zaproszenie Wójta Pawła 
Szczepankiewicza przybyła Pani Ewa Sobolewska Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecz-
nej PPWOW z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Radni, Sołtysi, mieszkańcy gminy, Usługodawcy 
oraz Członkowie Zespołu Zadaniowego. Podczas spotkania Wójt oraz p. Ewa Sobolewska wręczyli certy-
fikaty uczestnikom warsztatów budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, które odbyły 
się w październiku 2008 roku, a także pamiątkowe dyplomy osobom reprezentującym usługodawców 
realizujących projekty w ubiegłym roku.

Wsparcia Obszarów Wiejskich 
gmina Wierzbinek otrzymała 
dotację w wysokości 101 600 
Euro, tj. 363 910,88 zł (w prze-
liczeniu na PLN według śred-
niego kursu w dniu zawarcia 
umowy).W 2008 roku zostały 
wykorzystane środki na zre-
alizowanie usług na kwotę 100 
300 zł, do dyspozycji gminy 
do końca 2009 roku pozostała 
kwota 263 610,88 zł. 

Spotkanie w dniu 7 kwiet-
nia br., poświęcone było 
promocji Strategii Integracji 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wierz-
binek. Pani Ewa Sobolewska 
przypomniała wszystkim ze-
branym, że Strategia nie jest 
dokumentem zamkniętym i 
należy go aktualizować aby 
zapisane do realizacji zada-
nia odpowiadały potrzebom 
społecznym.  Uchwałą Rady 
Gminy Nr XXIII/142/08 z dnia 
2 grudnia 2008 roku została 
przyjęta „Gminna Strategia In-
tegracji i Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych Gminy 
Wierzbinek na lata 2008-2015” 

– dokument, który umożliwi 
wykorzystanie kwoty przypa-
dającej na bieżący rok. Strate-
gia nakreśla kierunki rozwoju 
i zakres zadań dla samorządu 
gminy i społeczeństwa. 

W dniu 2 marca br. Wójt 
Gminy Wierzbinek ogło-
sił konkurs nr 1/PIS/K/2009 

na realizację usług integracji 
społecznej w ramach Poakce-
syjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich. W wy-
niku przeprowadzonej oceny 
ofert złożonych w otwartym 
konkursie wybrano następują-
cych Usługodawców: Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Sołectw Goczki Posada Zaryń; 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Wierzbinku; Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Boguszycach; 
Zespół Gimnazjalny-Szkolno 
w Morzyczynie; Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Wierzbinek.  

  

Od lutego 2009 roku Gminna  
Biblioteka Publiczna w Wierz-
binku ma swoje nowe lokum o 
mniejszej kubaturze, ale o wyż-
szym standardzie estetycznym. 
W pomieszczeniu jest wyższa 
temperatura, co wpływa na wy-
godniejsze korzystanie z interne-
tu oraz księgozbioru ,,bez kurtek 
i rękawic’’. 

Pracownicy  bibliotek  oferują 
czytelnikom bogaty i stale uaktu-
alniany księgozbiór. Zakupujemy 
nowości wydawnicze: wolumi-
ny dla dzieci i młodzieży, mamy 
na uwadze również czytelników 
dorosłych oferując im  literaturę 
zarówno polską, jak i zagranicz-
ną. Uzupełniamy księgozbiór 
popularno-naukowy z różnych 
dziedzin wiedzy, lektury szkolne, 
opracowania literackie, wydaw-

Co słychać w bibliotekach?
nictwa encyklopedyczne i słow-
nikowe. 

Dnia 21 stycznia 2009 r. od-
był się Konkurs Recytatorski pt. 
„Czerwieńcie, zieleńcie się sło-
wa”. Do udziału w nim przystą-
piło 23 uczniów klas II – V szkół 
podstawowych naszej gminy. Ten 
konkurs poprzez piękną recyta-
cję dzieci, promował dorobek 
myśli ludzkiej. Pozwolił poznać 
nowych twórców i ich dzieła.  
Skłaniał do refleksji i dostarczył 
wiele wzruszeń. Poprzez piękno 
słowa mówionego, a rozbudza-
jąc poczucie estetyki, przyczynił 
się do aktywnego uczestnictwa w 
kulturze. Pozwalał na realizację 
marzeń artystycznych dzieci, po-
magając w odkrywaniu ich zdol-
ności i wrażliwości na otaczający 

świat i ludzi. Większość prezen-
towanych  wierszy  charakteryzo-
wała się ciekawą formą przekazu, 
odwagą i zaangażowaniem. Jury 
powołane przez organizatora przy 
ocenie recytatorów kierowało się 
takimi kryteriami jak: interpre-
tacja i estetyka słowa, dykcja, 
dobór repertuaru do wieku i oso-
bowości dziecka, ogólny wyraz 
artystyczny. Osoby nagrodzone 
reprezentowały gminę w XVII 
Rejonowym Konkursie Recyta-
torskim w Ślesinie.

18 lutego 2009 roku odbyła 
się I Gala Samorządowa, pod-
czas której  Wójt Gminy Paweł 
Szczepankiewicz podsumował 
Rok Kulturalny 2008. Swoją 
obecnością zaszczycił nas Staro-
sta Koniński Pan Stanisław Bie-
lik, Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Musiał,  Radni Rady Gmi-
ny, dyrektorzy szkół, pracownicy 

urzędu, zaproszeni goście. Na 
ręce liderów kultury złożono po-
dziękowania za promowanie gmi-
ny. Działające zespoły ludowe 
oraz orkiestra dęta, wielokrotnie 
uhonorowane były nagrodami i 
wyróżnieniami, w konkursach 
oraz przeglądach powiatowych 
jak również subregionalnych. 
Pracownicy bibliotek oraz świe-
tlicy są współorganizatorami wie-
lu uroczystości  gminnych, takich 
jak  Dni Wierzbinka, Dożynki 
gminne, festyny, pikniki  Święto 
Floriana. Od  roku 2000  pracow-
nicy kultury są koordynatorami 
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na terenie gminy 
Wierzbinek. 

Zwracamy się do Czytelni-
ków o zwrot zaległych książek.  

Za wyrozumiałość dzięku-
jemy.                                                        
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Kilka  miesięcy oczeki-
wania, wypatrywania 
z utęsknieniem, szu-

kania śladów i wreszcie jest… 
wiosna. Tradycyjnie już jej 
pierwszy dzień jest dla spo-
łeczności Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewku szczególnie uro-
czysty i wyjątkowy. Nie ina-
czej było w bieżącym roku.

20 marca w budynku szko-
ły zapanowała podniosła at-
mosfera. Już od samego rana 
wszyscy zgromadzili się na 
sali gimnastycznej, aby wziąć 
udział w imprezach zorgani-
zowanych z okazji nadejścia 
wiosny. Pierwszą odsłoną 
uroczystości  był krótki apel 
poświęcony oszczędzaniu, 
przygotowany przez Samorząd 
Szkolny. Następnie klasy IV 
–VI zaprezentowały przygoto-
wane przez siebie scenki, mają-
ce być „reklamą” oszczędzania  
w SKO. Pomysłowość i kunszt 
aktorski występujących zostały 
nagrodzone gromkimi oklaska-
mi. Podsumowaniem tej części  

Zmiana w zespole 
„Kalinianki”

Opiekun zespołu „Kalinianki” składa podziękowanie 
dla kapelki w składzie: Agnieszka Surdyk, Monika Surdyk, 
Dariusz Surdyk, Mariusz Surdyk za działalność w zespole, 
bardzo dobrą współpracę oraz wspólnie zdobyte nagrody 
i osiągnięcia w latach 2005-2008. 

Od grudnia 2008 roku nastąpiły zmiany w zespole, przy-
grywa nowa kapelka w składzie: Karolina Baranowska, Iwona 
Gołębiowska, Hubert Grabowski, Adam Drelichowski. Dzia-
łalność kapelki rozpoczęła się od bardzo intensywnej pracy 
- Koncertu Kolędowego w kościele filialnym w Morzyczynie, 
następnie zespół wystąpił na spotkaniu Noworocznym miesz-
kańców sołectw: Stara Ruda, Morzyczyn i Wilcza Kłoda a 
także podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Wierzbinku, Gali Samorządowej w Boguszycach, gościn-
nie na spotkaniu Koła Emerytów i Rencistów z okazji Dnia 
Kobiet w Wierzbinku. 

Trwają przygotowania zespołu do udziału w przeglądach 
m.in. w Kramsku, Babiaku.

Zofia Śmigielska           

Zwiastuny wiosny…
dnia była wystawa skarbonek 
własnoręcznie wykonanych 
przez uczniów klas IV- VI. Tu 
także należy podkreślić nie-
zwykłą pomysłowość twórców. 
Kolejnym etapem bogatego w 
wydarzenia dnia był konkurs 
dla wszystkich klas na wyko-
nanie plakatu zatytułowanego: 
„Zwiastuny wiosny”. Konkurs 
oceniany był    w kategoriach: 
klasy I –III i klasy IV –VI. Po 
upływie czasu przeznaczonego 
na wykonanie prac nadszedł 
kulminacyjny moment dnia. 
Wszyscy uczniowie wraz z 
wychowawcami           i na-
uczycielami udali się nad po-
bliskie jezioro, aby ostatecznie 
pożegnać się z zimą   i staro-
polskim zwyczajem utopić ma-
rzannę. Ze śpiewem na ustach 
wpatrywali się  w pogrążającą 
się we wzburzonych  od wiatru 

falach jeziora płonącą postać 
słomianej kukły. Po powrocie 
do szkoły rozstrzygnięty został  
konkurs na plakat. Następnie 
dzieci z „zerówki” w niezwy-
kle urokliwy sposób, impo-
nując bardzo pomysłowymi, 
kolorowymi strojami przedsta-
wiły inscenizację o nadejściu 
wiosny. Podsumowaniem cało-
ści był quiz, którego tematykę 
stanowiła oczywiście „boha-
terka” dnia.

Podsumowując, należy 
stwierdzić, że był to niezwy-

kle ciekawy i bogaty w treści 
dzień. Uczniowie mieli okazję 
nie tylko dobrze się bawić, ale 
też wykazać się swoją kre-
atywnością    i umiejętnościa-
mi. Przy tej okazji  mogli się 
przekonać jak ważną rolę w 
życiu człowieka   i kształtowa-
niu poczucia przynależności do 
wspólnoty regionu czy kraju 
pełni pielęgnowanie tradycji. 
Z pewnością była to ciekawa i 
pożyteczna lekcja.

Mariusz Kubiak

Zaproszenie 
Dyrekcja Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie 

oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 70-lecia Szkoły 
Podstawowej w Morzyczynie zapraszają wszystkich 

Wychowanków na uroczystości rocznicowe połączone
z Zjazdem Absolwentów, które odbędą się

w dniu 27 czerwca 2009r. 
Zapraszamy wszystkich Absolwentów od początku 
istnienia szkoły do roku urodzenia 1975 (włącznie). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w siedzibie 
szkoły lub telefoniczny pod numerem 0632613200. 
Zgłoszenie udziału w uroczystości do 5 czerwca br. 

Koszt udziału w uroczystości 70 zł od osoby. 
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W naszym gimnazjum  od 
czterech lat działa Szkolna 
Kasa Oszczędności. W ramach 
działalności SKO propagujemy 
ideę oszczędzania i racjonalne-
go gospodarowania pieniędzmi 
poprzez :
• Udział młodzieży w  konkur-

sach o tematyce SKO, np:
-  konkurs pt. „Skarbonka”, 

który polegał na wykonaniu 
dowolną techniką plastycz-
ną najładniejszej skarbonki. 
Wystawę  prac można było 
obejrzeć w ubiegłym roku 
w Banku Spółdzielczym w 
Wierzbniku.

 - test z wiedzy o „Historii 
Pieniądza”

• Układanie piosenek, wierszy i 
rymowanek o tematyce SKO

• Organizowanie każdego roku 
apeli o oszczędzaniu, na któ-
re zapraszamy Prezesa Banku 
Spółdzielczego w Wierzbni-
ku, Pana Jerzego Konieczka.

• Prowadzenie międzyklasowe-
go współzawodnictwa w za-
kresie oszczędzania w SKO

• Wykonywanie  szkolnych ga-
zetek na temat SKO

• Przygotowywanie prezentacji 
multimedialnych o oszczę-
dzaniu i pieniądzu

• Lekturę broszury „Zaprzyjaź-
nij się z pieniędzmi i banka-
mi”

• Prowadzenie kroniki SKO
Szkolna Kasa Oszczędno-

ści cieszy się coraz większą 
popularnością wśród uczniów 

„TARTAK”
obróbka drewna,

sprzedaż gotowych
wyrobów tartacznych 

Elżbieta Reszke
Stara Ruda 32

tel. 63 / 26 11 830 kom. 509 797 380 

Wieści z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Boguszycach

gimnazjum, gdyż co roku licz-
ba jej członków przybywa.

Korzystając z okazji dzię-
kujemy Prezesowi Banku Spół-
dzielczego Panu Jerzemu Ko-
nieczka, za umożliwienie zor-
ganizowania wystawy naszych 
prac  konkursowych – skarbo-
nek w Banku Spółdzielczym 
w Wierzbniku oraz za fundo-
wanie atrakcyjnych nagród 
rzeczowych   dla zwycięzców 

i uczestników organizowanych 
przez nas  konkursów.

Uczniowie naszego gim-
nazjum bardzo chętnie biorą 
także udział w szkolnych kon-
kursach przedmiotowych oraz 
z innych dziedzin.

Jednym z nich był konkurs 
zorganizowany przez KRUS i 
PIP pt. „Bezpiecznie na wsi”, 

który odbył się w listopadzie 
2008 r. w Starostwie Powia-
towym w Koninie. Uczennica 
kl. III a Sandra Linert zajęła  w 
nim II miejsce.

W styczniu w naszej szkole 
odbył się konkurs na najcie-
kawszą zagadkę matematycz-
ną. Najciekawsze pomysły 
ukazały się na łamach gazetki 
szkolnej „Gimzuś”. 19 marca 
tego roku  10 uczniów wzięło 

udział w kolejnej edycji  kon-
kursu matematycznego „Kan-
gur”.

Do czego służy urządze-
nie noktowizyjne, jak ratować 
poparzonych ludzi – to tylko 
niektóre pytania, na jakie od-
powiadali uczestnicy Kon-
kursu Wiedzy Pożarniczej. W 
eliminacjach szkolnych wzię-
ło udział 14 uczniów. Dwie 
uczennice: Joanna Zawadzka z 
kl. II a i Patrycja Wojciechow-
ska z kl. II b zakwalifikowały 
się do etapu gminnego. Jedna z 
nich Joanna Zawadzka  uczest-
niczyła w XXXII  edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej w Kazimierzu Bi-
skupim. 

Uczniowie naszej szkoły  
od września 2008r. brali udział 

w licznych zawodach spor-
towych, na których osiągnęli 
wysokie lokaty:
• 08.10.2008r. Mistrzostwa 

Gminy w Piłce Nożnej chłop-
ców -  I miejsce

• 15.10.2008r. Mistrzostwa 
Rejonowe w Piłce Nożnej 
Drużynowe chłopców – I 
miejsce

• 21.10.2008r. Mistrzostwa Po-
wiatu w Piłce Nożnej chłop-
ców – III miejsce

• 06.11.2008r. Gminne Indy-
widualne Mistrzostwa w Sza-
chach

I miejsce – Michał Kowa-
lewski

II miejsce – Przemysław 
Grzelak
• 14.11.2008r. Indywidualne 

Mistrzostwa Gminy w War-
cabach

I miejsce – Grzegorz Imbior-
ski
II miejsce – Mateusz Kasz-
czyński
I miejsce – Sandra Linert
II miejsce – Katarzyna Woziń-
ska
• 14.11.2008 r.Indywidualne 

Mistrzostwa Powiatu w Sza-
chach 

III miejsce – Michał Kowalewski
• 17.11.2008 r. Indywidualne 

Mistrzostwa Powiatu w War-
cabach

Katarzyna Wozińska – V miejsce
• 12.01.2009r. Gminne Dru-

żynowe Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej dziewcząt i chłop-
ców 

dziewczęta – I miejsce
chłopcy – I miejsce
13.01.2009 r. Drużynowe 

Rejonowe Mistrzostwa w Pił-
ce Siatkowej  dziewcząt -  IV 
miejsce

19.01.2009 r. Drużynowe 
Rejonowe Mistrzostwa w Pił-
ce Siatkowej chłopców – III 
miejsce

 


