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 1. Wielkimi krokami zbliżamy się do 
końca obecnej kadencji. Była to kadencja 
dużych inwestycji pewnie największych w 
dotychczasowej historii powiatu? Panie 
Starosto, jaka dla Pana była ta kadencja?

S.B. Mijająca kadencja była bardzo pra-
cowita. Niezależnie od problemów z jaki-
mi przyszło nam się borykać w tym czasie, 
ostatnie 4 lata postrzegam jako okres wielu 
osiągnięć, które bezpośrednio wpłynęły na 
poprawę jakości życia mieszkańców oraz 
perspektyw rozwoju powiatu. 

Kierując się zasadą, że trwałe podsta-
wy rozwoju, to przede wszystkim inwestycje, 
podczas tej kadencji skupiliśmy się na reali-
zacji zadań inwestycyjnych, wśród których 
przeważały te związane z poprawą stanu 
sieci drogowej w powiecie, oraz rozbudową 
i modernizacją placówek oświatowych. Na 
każde z dużych przedsięwzięć pozyskaliśmy 
środki z programów krajowych i unijnych, a 
to jest duży sukces. 

 Myślę, że podsumowując te cztery lata 
można mówić o prawdziwym inwestycyjnym 
rozmachu. Wszystkie z tych zrealizowanych 
projektów mają swoją wagę, bo są odzwier-
ciedleniem potrzeb naszych mieszkańców. 
Uważam więc, że to co udało nam się zrobić 
pozostanie jako trwałe dobro naszego powia-
tu

2. Co zalicza Pan do swoich najwięk-
szych sukcesów, z jakich realizacji jest 
Pan najbardziej dumny, czego nie udało 
się zrobić w czasie kadencji 2006-2010?

S.B. Za największy sukces samorządu III 
kadencji uznałbym aktywność w aplikowaniu 
oraz skuteczność w pozyskiwaniu środków 
krajowych i unijnych. Prawie 90 milionów 
złotych, które dodatkowo zasiliły nasz budżet, 
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sprawiły że ostatnie cztery lata zapisały się w 
12 – letniej historii powiatu jako najbardziej 
efektywne pod względem inwestycyjnym. 

Dla przypomnienia, w latach 2003-2006, 
udało się poprawić nawierzchnię dróg po-
wiatu na odcinku 78,5 km, natomiast w mi-
jającej kadencji – na 108,7 km, czyli o ponad 
30 kilometrów więcej.  W dużej mierze było 
to możliwe, dzięki trafnemu wyborowi dróg 
do modernizacji w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, z których na zadania drogo-
we otrzymaliśmy dofinansowanie w wysoko-
ści 16 mln 800 tys. zł. 

Również zadowolony jestem z naszych 
osiągnięć inwestycyjnych w dziedzinie 
oświaty. W znacznym stopniu poprawiliśmy 
bazę dydaktyczną szkół oraz internatów. 
Wyposażyliśmy w profesjonalną salę gimna-
styczną ZSP w Sompolnie. Była to ostatnia ze 
szkół powiatu nie posiadająca takiego obiek-
tu sportowego. Przy wszystkich naszych pal-
cówkach oświatowych: w Kleczewie, Som-
polnie, Żychlinie i Rychwale wybudowaliśmy 
wielofunkcyjne boiska sportowe, w tym jedno 
typu „Orlik”. Dzięki temu, udało nam się 
stworzyć młodzieży doskonałe warunki do 
uprawiania wielu dyscyplin sportowych. 

Cieszą mnie także nagrody i wyróżnienia, 
które powiat otrzymał w czasie tej kadencji. 

Byliśmy prawdziwym mistrzem w zdoby-
waniu trofeów za działania na rzecz środo-
wiska. W ciągu 4 lat, przedsięwzięcia ekolo-
giczne powiatu doceniono aż sześciokrotnie 
w różnych konkursach, m.in. w Konkursie 
„Wielkopolski Gospodarczo – Samorządo-
wy HIT”, Ogólnopolskim Konkursie „Przy-
jaźni Środowisku” czy Europejskim Kon-
kursie „Energy Trophy +”. Czterokrotnie 
odbieraliśmy także nagrody za działania na 
rzecz rozwoju gospodarczego regionu. W tej 

dziedzinie, dorobek powiatu wzbogacił się o 
„Kryształowego HIT-a”, „HIT Promocji Re-
gionu” „Rubinowy HIT Regionów” oraz tytuł 
„Powiat Przyjazny Biznesowi”. Za niezwykle 
cenne uważam wyróżnienia, doceniające ak-
tywność samorządu w działalności na rzecz 
niepełnosprawnej społeczności powiatu, tj. 
przyznany nam przez  Fundację „Instytut 
Rozwoju Regionalnego” i Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
tytuł „ Samorząd równych szans” oraz tytuł 
„Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym”, 
którym samorząd uhonorowany został przez 
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Le-
mańskiej. 

Wszystkie te nagrody i wyróżnienia trak-
tuje jako potwierdzenie dużego znaczenia 
społecznego realizowanych przez nas przed-
sięwzięć oraz uznanie dla naszej organizacji 
pracy i zarządzania powiatem.

3. Jakie w tej kadencji były priorytety 
w działalności powiatu konińskiego?

S.B. Działalność samorządu, to koniecz-
ność dokonywania właściwych wyborów i 

Stanisław Bielik
– Starosta Powiatu Konińskiego

ciąg dalszy na str. 5
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ROK 2006
Wykonane dochody 15 336 176,74 zł
Wykonane wydatki 16 899 559,49 zł
Wykonane inwestycje w roku 2006 w 
łącznej wysokości 2 975 074,04 zł
Zrealizowane zadania:
– budowa wodociągu Stara Ruda, 

opracowana została dokumen-
tacja pod sieć wodociągową 
Wierzbinek,

– budowa dróg: Sadlno-Heleno-
wo-Trzciniec, Ostrowo, Noć-
Obory-Stara Ruda, Palmowo, 
Chlebowo, Broniszewo-Kolonia 
Racięcin, Kwiatkowo-Waleria-
nowo-Paradowo, Noć-Bronisze-
wo, Ruszkowo-Wójcinek,

– rozbudowano linię oświetleniową 
w miejscowościach: Mąkoszyn, 
Talarkowo, Kazubek, Tomisła-
wice,

– zakupiono koparko-ładowarkę, 
wycinarkę oraz ubijarkę.

W roku 2006 przeprowadzo-
no remonty szkół podstawowych 
oraz w gimnazjach (m.in. wymiana 
okien, wymiana podłóg oraz re-
mont dachu). 

Ponadto wykonywano pra-
ce inwestycyjne przy budowie 
sali sportowej przy gimnazjum 
w Boguszycach. Przy udzielonej 
pomocy finansowej przez gminę 
Wierzbinek wykonano prace przy 
budowie chodnika w Sadlnie oraz 
opracowana została dokumentacja 
pod budowę chodnika w Morzy-
czynie.
Rok 2007
Wykonane dochody 16 402 100,57 zł
Wykonane wydatki 16 033 338,81 zł
Wykonane inwestycje w roku 2007 
w łącznej wysokości 2 568 315,60 
zł
Zrealizowane zadania:
– modernizację sieci wodociągowej 

współudziale środków finanso-
wych z gminy wykonano: chodnik 
w Wierzbinku, w Sadlnie oraz do-
konano odnowy drogi powiatowej 
P-3193 relacji Morzyczyn-Sadlno-
Wierzbinek. 
ROK 2008
Wykonane dochody 19 120 866,00 zł 
Wykonane wydatki  18 963 071,86 zł 
Wykonane inwestycje w roku 2008 
w łącznej wysokości 3 833 890,02 
zł
Zrealizowane zadania:
– modernizację sieci wodociągo-

wej, opracowano dokumentację 
na oczyszczalnię ścieków i ka-
nalizację, wykonano dokumen-
tacje na restrukturyzację parku 
w Wierzbinku, zakupiono urzą-
dzenia na plac zabaw w Wierz-
binku.

– asfaltowanie dróg: Synogać, 
Dziadoch-Rybno-Teodorowo, 
Kwiatkowo-Walerianowo-Pa-
radowo, Witkowice-Słomkowo, 
Słomkowo-Racięcin, Bronisze-
wo-Racięcin, Ruszkowo- Broni-
szewo dł., Nockie Holendry- Mo-
rzyczyn, Noć-Obory-Stara Ruda 
o długości, Sadlno-Helenowo-
Trzciniec o długości, Ziemięcin, 
Zielonka oraz chodnik w Krysz-
kowicach

– opracowano dokumentację pod 
budowę dróg: Łysek, Pagórki, 
Talarkowo-Janowo, Racięcin-
Hydrofornia, Kazubek-Zakrze-
wek, Wilcza Kłoda-Ignacewo, 
Zaryń działki

W ramach wydatków inwesty-
cyjnych wykonano prace przy wy-
mianie dachu w strażnicach OSP 
w Wilczej Kłodzie i Boguszycach. 
Wykonano również oświetlenie 
uliczne w miejscowościach Posada 
i Racięcin. Została zakupiona śmie-
ciarka i koparka oraz opracowano 

INWESTYCJE W GMINIE WIERZBINEK 
W LATACH 2006-2010

w Wierzbinku, zakup urządzeń 
na plac zabaw w Wierzbinku,

– budowa dróg:  Noć-Obory-Stara 
Ruda; Sadlno-Helenowo-Trzci-
niec; Broniszewo-Kolonia Ra-
cięcin; Ruszkowo-Broniszewo;  
Synogać; Dziadoch-Rybno-Teo-
dorowo.

– opracowano dokumentację na 
drogi: Sadlno-Słomkowo-Racię-
cin, Witkowice-Słomkowo-Pal-
mowo, Działki Sadlno, Działki 
Wierzbinek, Ziemięcin, chodnik 
Kryszkowice, chodnik Wierzbi-

nek, opracowano dokumentację 
pod modernizację szkoły Sadlnie 
oraz Zespołu gimnazjalno-szkol-
nego w Morzyczynie. 

W ramach wydatków inwesty-
cyjnych wykonano modernizację 
świetlicy w Zaryniu oraz wyko-
nano dalsze prace inwestycyjne 
przy budowie hali sportowej przy 
gimnazjum w Boguszycach wraz 
z zakupem sprzętu sportowego do 
hali sportowej, którą oddano do 
użytku. 

Ponadto w roku 2007 przy 

dokumentację pod budowę boiska 
ogólnodostępnego w Chlebowie i 
częściowe prace przy budowie bo-
iska Orlik w Sadlnie. 

W roku 2008 przeprowadzo-
no szereg remontów w budynkach 
szkół podstawowych: w Morzy-
czynie, Sadlnie, Zaryniu (m.in. wy-
mienione zostały okna i drzwi).

Ponadto przy współfinansowa-
niu gminy Wierzbinek wykonano 
chodniki w Sadlnie i Morzyczy-
nie oraz chodnik w miejscowości 
Kryszkowice.
Rok 2009 
Wykonane dochody 20 541 190,88 zł
Wykonane wydatki 20 578 724,39 zł
Wydatki majątkowe  wynosiły 4 
659 759,12 zł plus 484 936,07 zł 
wydatki niewygasające dot. bo-
iska w Sadlnie – Orlik 2012, które 
zostało oddane do użytku w maju 
2009 roku. 
Zrealizowane zadania:
– częściowa modernizacja sieci 

wodociągowej na terenie gminy, 
dokumentacja pod modernizację 
stacji wodociągowej w Racię-
cinie, prace przy rewitalizacji 
Parku w Kryszkowicach oraz w 
Wierzbinku.

– modernizacja oraz asfaltowanie 
na drogach gminnych: Dziadoch-
Rybno-Teodorowo, Sadlno-He-
lenowo-Trzciniec, Kazubek-Za-
krzewek, Kryszkowice, Łysek, 
Pagórki, Palmowo, Raciecin-
Słomkowo-Sadlno, Sadlno-dział-
ki, chodnik-Zaryń, droga Witko-
wice, droga Zaryń –działki, droga 
Zaryń-Zamość, droga Ziemięcin-
łącznik, droga Janowo-Talarko-
wo, Noć-Obory-Stara Ruda

– opracowano dokumentację pod 
drogi: Wilcza Kłoda-Ignacewo, 
Ruszkówek-Zaborowo, Nykiel-
Rybno, Boguszyce-Synogać, Ste-
fanowo-Trzciniec

Zakupiono grunty pod oczysz-
czalnię ścieków w Sadlnie oraz 
osiem wiat przystankowych, prze-
prowadzone zostały dalsze prace 
modernizacyjne na strażnicach 
OSP w Synogaci, Boguszycach 
oraz Wilczej Kłodzie. Przeprowa-
dzono prace modernizacyjne w 
budynkach szkół podstawowych 
w Zakrzewku i Sadlnie oraz do-
konano modernizacji sanitariatów, 
wymiany podłóg i okien oraz pieca 
centralnego ogrzewania w szkole 
w Tomisławicach, modernizacji 
dokonano również w budynku 
gimnazjum w Morzyczynie. 
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Rada Gminy Wierzbinek w 
ostatnim okresie obradowała dwa 
razy:

W dniu 28 września 2010 
roku odbyła się XLIII Sesja Rady 
Gminy, na której Radni podjęli 
uchwały w sprawie:

zbycia KWB „Konin” S.A. w 
trybie bezprzetargowym działek 
oznaczonych numerami ewiden-
cyjnymi 89 i 66 poł. w obrębie 
Ostrowo, 262 poł. w obrębie Gal-
czyce, 131 poł. w obrębie Zielonka 
oraz części działek oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 16, 108 
i 48 z obrębu Ostrowo; uchylenia 
uchwały nr XXVI/172/09 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 12 
marca 2009 roku w sprawie upo-
ważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wierzbinku do załatwiania spraw 
z zakresu ustawy o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów; 
zatwierdzenia Planu Odnowy so-
łectwa Wierzbinek; ustalenia wy-
sokości diet oraz określenia zasad 
zwrotu kosztów podróży służbo-
wych dla Radnych Rady Gminy 
Wierzbinek; wyłączenia kategorii 
dróg gminnych oraz wyłączenia z 
użytkowania dróg położonych na 
terenie Gminy Wierzbinek; zmian 
w budżecie; zaciągnięcia długo-

Z prac Rady Gminy 
terminowego kredytu bankowego; 
trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej; udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu konińskie-
go z przeznaczeniem na chodnik 
Morzyczyn – Ruszkowo; udziele-
nia pomocy finansowej dla Gmi-
ny Bogatynia; udzielenia pomocy 
finansowej dla Miasta i Gminy 
Gąbin; udzielenia pomocy finan-
sowej dla Gminy Jodłowa; zmiany 
statutu Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wierzbinku. 

W dniu 26 października 2010 
roku odbyła się XLIV Sesja Rady 
Gminy, na której Radni podjęli 
uchwały w sprawie:

zmian w Statucie Gminy; za-
twierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Zakrzewek; ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych 
dla Zakładu Komunalnego w 
Wierzbinku; ustalenia górnych 
stawek za świadczenie usług w 
zakresie wywozu nieczystości sta-
łych z nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Wierzbinek; za-
twierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków; określe-

nia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości; obniżenia ceny 1 
kwintala żyta przyjmowanej jako 
podstawę obliczenia podatku rol-
nego; zmian w budżecie gminy 
na 2010 rok; określenia jednostek 
budżetowych gromadzących do-
chody na wydzielonym rachunku 
bankowym, źródeł tych dochodów 
i ich przeznaczenia oraz sposobu 
i trybu sporządzania planu finan-
sowego dochodów gromadzo-
nych na wydzielonym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania; ustalenia 
opłat innych niż za usługi ponad-
programowe wychowania przed-
szkolnego w prowadzonych przez 
gminę przedszkolach publicznych; 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Zaryń na lata 2010 
– 2017.

Rada Gminy Wierzbinek 
V kadencji 2006-2010 odbyła 
czterdzieści cztery posiedze-
nia, komisja Budżetu, Oświaty, 
Zdrowia, Sporu Kultury i Re-
kreacji – czterdzieści cztery po-
siedzenia; Komisja Komunalno-
Rolna i Porządku Publicznego 
obradowała 46 razy, natomiast 
Komisja Rewizyjna odbyła  48 
posiedzeń. Radni złożyli do Wój-
ta 425 wniosków, które zostały 
zrealizowane.  

W ramach wydatków inwesty-
cyjnych w roku 2009 opracowana 
została dokumentacja pod moder-
nizację świetlicy w Zaryniu oraz 
wykonano część prac związanych z 
budową ogólnodostępnego boiska 
sportowego w Chlebowie.

W ramach  środków pomoco-
wych z gminy Wierzbinek Staro-
stwo Powiatowe wykonało: remont 
drogi Synogać-Łysek, drogi Wła-
dysławowo dokończona została 
budowa chodnika w  Sadlnie, Mo-
rzyczynie oraz w Kryszkowicach.
Rok 2010
Dochody planowane na dzień 30 
września 2010 r. to kwota 20 380 
477,88 zł
Wydatki to kwota 24 922 754,88 zł 
Kwota planowana na wydatki in-
westycyjne to 8 122 090,00 zł

Wykonane zadania inwestycyj-
ne: rozbudowa stacji wodociągowej 
w Racięcinie, budowa biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Wierzbin-
ku wraz z zakupem wozu aseniza-
cyjnego  i  ciągnika, rewitalizacja 
zabytkowego zespołu pałacowo-
parkowego w Wierzbinku wraz z 
budową amfiteatru, rewitalizacja 
parku w Kryszkowicach. 

Przeprowadzono w ramach wy-
datków inwestycyjnych moderniza-
cję dróg: Dziadoch-Rybno-Teodo-
rowo, Kazubek-Zakrzewek, Noć-
Broniszewo, Nykiel-Rybno, Stefa-
nowo Racięckie-Trzciniec,Wilcza 
Kłoda-Ignacewo, Noć-Obory-Stara 
Ruda, Boguszyce-Synogać, Rusz-
kowo-Broniszewo, Janowo-Talar-
kowo, Kwiatkowo-Walerianowo-
Paradowo, Racięcin-hydrofornia, 
Mąkoszyn, Sadlno-działki, Zaryń 
droga oraz chodniki. 

Opracowano dokumentację 
pod: budowę drogi i ścieżki rowe-
rowej Tomisławice-Kryszkowice-
Zielonka, Chlebowo-wygon, Wale-
rianowo-Witkowice, Racięcin-Bro-
niszewo, Kazubek-Gaj, Chlebowo-
Zakrzewek, Mąkoszyn-Zamość.

W ramach wydatków inwesty-
cyjnych roku 2010 zaplanowano 
wykonanie dokumentacji pod bu-
dowę budynku wielorodzinnego w 
Wierzbinku, modernizację kotłow-
ni w budynku Urzędu Gminy w 
Wierzbinku, modernizację strażnic 
OSP: Mąkoszyn, Ziemięcin, mo-
dernizację kotłowni w Szkole Pod-
stawowej w Zaryniu;  ze środków 
programu „Radosna Szkoła” bu-
dowane są place zabaw w Zaryniu, 

Sadlnie, Morzyczynie i Zakrzew-
ku. Wykonano zadanie pod nazwą 
„Uporządkowanie zbiórki odpadów 
na terenie gminy Wierzbinek” w ra-
mach, którego zakupiono pojemni-
ki na śmieci. W miejscowościach: 
Łysek, Zaryń Kazimierzewo,Obo-
ry,Kolonia Racięcin oraz Wilcza 
Kłoda wykonane zostały zadania z 
zakresu oświetlenia ulicznego. W 
ramach zadań z Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego wykonywa-
ne są zadania związane z moder-

nizacją świetlicy w Zaryniu oraz 
budowa ogólnodostępnego boiska 
w Chlebowie.

W ramach środków pomoco-
wych z gminy wykonano: chodnik 
Morzyczyn-Kolonia Racięcin-Ta-
larkowo, chodnik Sadlno, dalsze 
prace przy budowie chodnika w 
Morzyczynie oraz dokumentację 
pod budowę chodnika Morzyczyn-
Ruszkowo, w trakcie są prace przy 
drodze wojewódzkiej w Tomisła-
wicach.
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Święto plonów to święto dzięk-
czynne po zakończonych żniwach. 
Zwyczaj praktykowany przez Sło-
wian i plemiona bałtyckie w róż-
nych stronach Polski określany był 
jako wyżynki, obrzynki, wieniec, 
wieńcowe czy okrężne. Prawdopo-
dobnie obrzęd dożynek związany 
był z kultem roślin i drzew, a potem 
z pierwotnym rolnictwem. Wraz z 
rozwojem gospodarki folwarczno-
dworskiej w XVI wieku dożynki 
zagościły na dworach majątków 

Dożynki Gminno-Parafialne
Mąkoszyn, 5 września 2010 r.

ziemskich. Urządzano je dla żni-
wiarzy w nagrodę za wykonaną 
pracę przy żniwach i zebrane plo-
ny. Obchody zaczynały się wiciem 
wieńca z pozostawionych na polu 
zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, 
orzechów, owoców, kwiatów i ko-
lorowych wstążek. Zazwyczaj mia-
ły kształt wielkiej korony lub koła. 
Podobnie wyglądały i te, które 
prezentowały sołectwa należące 
do gminy Wierzbinek i parafii Mą-
koszyn.

Były pomysłowe, barwne, ko-
lorowe i nawiązujące do tradycji.

Niedziela przywitała wszyst-
kich słoneczną, letnią pogodą 
– idealną na podziękowanie Rol-
nikom za trud ich pracy. Uroczy-
stości rozpoczęły się o godz. 11.30 
uroczystą Mszą Świętą w kościele 
parafialnym w Mąkoszynie, którą 
koncelebrował ks. doktor Jacek 
Szymański – Rektor Wyższego 
Seminarium  Duchownego we 
Włocławku.    

Kapłan w swojej homilii po-
dziękował wszystkim rolnikom 

Nowy pojazd dla OSP Wierzbinek                     
W dniu 9 października 2010 r. druhowie z jednostki OSP w 

Wierzbinku otrzymali nowo zakupiony samochód  średnio cięż-
ki marki MAGIRUS i tak spełniły się marzenia wierzbińskich 
strażaków. Wóz pożarniczy został poświęcony przez  miejsco-
wego proboszcza ks. prałata Zygmunta Skrobickiego. Kluczy-
ki do   samochodu uroczyście druhom przekazał Wójt Gminy 
Wierzbinek Pan Paweł Szczepankiewicz. Poświęcony wóz stra-
żacki otrzymał imię  „Krzysztof ” a matką  chrzestną została 
Pani Bożena Andrzejewska.  

Mamy nadzieję, że samochód ten przyniesie jednostce szczę-
ście i w niedługim   czasie jednostka zostanie włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  

za wysiłek i poświęcenie w ich 
ciężkiej pracy, wspomniał też o 
aktualnej sytuacji w rolnictwie, i 
zaapelował do władz gminy o po-
moc niezbędną dla wszystkich rol-
ników gospodarujących w naszej 
gminie. Po mszy odbyło się prze-
kazanie przez starostów dożynko-
wych – Panią Bożenę Medycką i 
Arkadiusza Rawickiego -      na 
ręce wójta dożynkowego chleba, 
który następnie został przez niego 
sprawiedliwie podzielony, wśród 
wszystkich uczestników uroczy-
stości.

Po zakończeniu dzielenia 
chleba nastąpiło uroczyste przy-
witanie wszystkich gości, a głos 

zabrał – wójt gminy Paweł Szcze-
pankiewicz, który podziękował  
rolnikom za trud pracy na roli. 
Tegoroczne dożynki swoją obec-
nością zaszczyciła Pani Małgorza-
ta Waszak – wicestarosta powiatu 
konińskiego. W krótkim wystąpie-
niu Pani Waszak,  podziękowała 
za zaproszenie i zapewniła o stałej 
pomocy i współpracy z gminą.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na obtańczenie i ośpiewanie 
wieńców dożynkowych. W części 
artystycznej wystąpiła gminna or-
kiestra dęta oraz zespoły ludowe, 

które swoimi występami  oczaro-
wały zgromadzoną publiczność.  

W tym roku konkurs wieńco-
wy zakończył się zwycięstwem 
wieńca z Rybna. Wieńce okazały 
się tak wspaniałe, że komisja kon-
kursowa miała ogromny problem 
z wytypowaniem tych najlepszych 
z 12 zaprezentowanych. Nagro-
dzono wieńce z Kazimierowa 
(wieniec ten brał udział również 
w dożynkach powiatowych w 
Rychwale), sołectwa Goczki oraz 
Wilczej Kłody. 

Uroczystości dożynkowe za-
kończyły się występem zespołu 
Echo Kujaw. 
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podejmowania istotnych dla 
mieszkańców decyzji. Po ukon-
stytuowaniu się cztery lata temu 
nowych władz powiatu, naszą 
samorządową pracę rozpoczę-
liśmy od określenia kluczowych 
dla rozwoju powiatu obszarów, 
by na nich głównie skupić swoją 
aktywność. Do priorytetów na tę 
kadencję zaliczyliśmy działania 
na rzecz: infrastruktury drogo-
wej, oświaty, pomocy społecznej 
oraz ograniczenia bezrobocia. 

Najbardziej newralgicz-
ną sprawą dla władz powiatu i 
mieszkańców jest infrastruktura 
drogowa. Zgodnie więc z oczeki-
waniem społecznym, angażując 
zarówno środki własne powiatu, 
jak i pozyskując fundusze rządo-
we i unijne realizowaliśmy in-
westycje służące poprawie sta-
nu sieci drogowej w powiecie. 
Nakłady na budowę i remonty 
dróg poniesione przez powiat 
w tym czasie wyniosły 63,5mln 
zł, z czego prawie połowę 
(31mln.300tyś.zł) pozyskaliśmy 
ze źródeł  zewnętrznych. Po-
zwoliło to nam zmodernizować, 
przebudować i odnowić ponad 
108,7 km dróg oraz 33, 45 km 
km chodników.

 Bez wątpienia, priorytetowe 
miejsce w gospodarce powia-
tu zajmowały także inwestycje 
oświatowe. Przeznaczając po-
nad 5mln.300tys.zł zrealizowali-
śmy w placówkach oświatowych 
8 projektów inwestycyjnych. 
Poza budową obiektów służą-
cych rozwojowi kultury fizycznej 
i sportu, do niemniej ważnych 
należały te mające na celu wy-
równywanie szans edukacyj-
nych. W tym celu, samorząd 
realizował projekty stypendialne 
ułatwiające młodzieży wiejskiej 
dostęp do nauki.  Ze Stypendiów 
Starosty Konińskiego, które 
wyniosły w ciągu tych 4 lat po-
nad 178 tys. zł. skorzystało 121 
uczniów i studentów.  Na pomoc 
stypendialną dla 504 osób pozy-
skaliśmy dodatkowe 928 tys. zł 
z programów krajowych i unij-
nych.

Ważnym obszarem działal-
ności samorządu powiatu była 
pomoc społeczna. 

Jednym z priorytetów w za-
kresie pomocy społecznej było 
minimalizowanie opieki instytu-
cjonalnej na rzecz skuteczniej-
szej rodzinnej opieki zastępczej. 

Na wsparcie rodzin i wycho-
wanków rodzin zastępczych, 
przeznaczyliśmy w tej kadencji 
ponad 6 mln. zł. 

Za ogromy sukces należy 
uznać fakt, iż żadne dziecko z 
powiatu konińskiego nie zostało 
umieszczone w domu dziecka. 

Stworzyliśmy również sze-
roką ofertę pomocy dla osób 
niepełnosprawnych.  Niezwykle 
ważnym momentem tej kaden-
cji było zakończenie moderni-
zacji Domu Pomocy Społecznej 
w Ślesinie. Aktualnie, ośrodek 
spełnia najwyższe standardy i 
zapewnia specjalistyczną opiekę 
100 pensjonariuszom. Przystą-
piliśmy także do projektu utwo-
rzenia pierwszego w powiecie 
konińskim Zakładu Aktywności 
Zawodowej. Już w listopadzie 
br. w placówce tej znajdzie za-
trudnienie 60 osób o znacznym 
i umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności.

Niezwykle ważną rolę peł-
nił też Ośrodek Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji Kry-
zysowej w Ślesinie. Z bezpłat-
nej pomocy pracujących w nim 
specjalistów skorzystało w tym 
okresie ponad 3,5 tys. osób znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Z kolei, całodobowym 
wsparciem i schronieniem w 
hostelu objęte zostały 43 ofiary 
przemocy, w tym 25 dzieci.

Jednym z nadrzędnych celów 
naszej działalności a zarazem 
najpoważniejszym problemem, z 
jakim  przyszło nam się zmagać 
w tej kadencji było ograniczenie 
bezrobocia i poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych. Dążyliśmy 
do jego obniżenia podejmując 
działania na rzecz aktywizacji 
gospodarczej powiatu, jak i an-
gażując znaczne środki finanso-
we na aktywne formy przeciw-
działania bezrobociu. W ciągu 
ostatnich czterech lat, na akty-
wizację bezrobotnych mieszkań-
ców przeznaczyliśmy ponad 76 
mln. 200 tys. zł. 

Z różnych form wsparcia 
skorzystało  13, 5 tys. osób. 

Niestety, działania samorzą-
du mają jedynie pośredni wpływ 
na sytuację na rynku pracy. 
W głównej mierze decydują o 

tym takie czynniki, jak polityka 
państwa i mechanizmy ekono-
miczne. W ciągu czterech lat tej 
kadencji, wskaźnik stopy bez-
robocia w powiecie konińskim 
obniżył się z 19,2% w 2007 r. 
do 15% w 2010r. Pomimo tego 
odnotowanego spadku, uważam 
że bezrobocie nadal stanowi 
poważny problem społeczny i 
wymaga spójnych działań w za-
kresie polityki pracy.

4. Ile w ostatnim czasie po-
zyskano środków z Unii Euro-
pejskiej i z innych pozabudże-
towych źródeł?

S.B. Samorząd powiatu od-
ważnie sięgał po fundusze ze-
wnętrzne na realizację zadań 
inwestycyjnych. Pod tym wzglę-
dem, mijająca kadencja była 
dla nas intensywnym okresem  
programowania, czyli ciężkiej 
pracy związanej z przygotowy-
waniem dobrych wniosków, któ-
re uzyskałyby dofinansowanie 
na planowane przedsięwzięcia. 
Może to zabrzmi nieskromnie, 
ale za skuteczność w pozyskiwa-
niu środków pozabudżetowych 
wystawiłbym samorządowi tej 
kadencji bardzo wysoką ocenę. 
W ciągu czterech lat, z progra-
mów rządowych i unijnych, bu-
dżet powiatu zasiliła kwota 88 
mln. 387 tys. zł.  To naprawdę 
dużo. Najwięcej, bo ponad 46, 5 
mln. zł pozyskaliśmy na aktywne 
formy zwalczania bezrobocia, 
nieco mniej, 31 mln 300tys. – na 
drogi a prawie 10,5 mln na po-
moc społeczną. Z sukcesem apli-
kowaliśmy też o dofinansowanie 
do inwestycji oświatowych czy 
przedsięwzięć służących eko-
logii. Właściwie trudno byłoby 
wskazać sferę działalności sa-
morządu, której w omawianym 
okresie nie zasiliły środki poza-
budżetowe.

Podsumowując swoją odpo-
wiedź na to pytanie, chciałbym 
podkreślić, że bez tych dodat-
kowych pieniędzy na pewno nie 
bylibyśmy w stanie wykonać tak 
wielu zadań o strategicznym 
znaczeniu dla dalszego rozwoju 
powiatu. 

Rozmach inwestycyjny
Powiatu Konińskiego

ciąg dalszy ze str. 1 5. Jak ocenia pan współ-
pracę z gminą Wierzbinek 
oraz radnymi naszej gminy?

S.B. Współpracę z Panem 
Wójtem oraz Radnymi Gminy 
oceniam bardzo wysoko  i je-
stem zadowolony z jej efektów. 
W ciągu czterech lat tej kaden-
cji, gmina aktywnie włączała się 
w przedsięwzięcia inicjowane 
przez samorząd powiatu. W roku 
ubiegłym, wzorowo wywiąza-
ła się z organizacji Powiatowo 
– Gminnych Dożynek. Niezwy-
kle doceniam także działania sa-
morządu na rzecz kultywowania 
lokalnych tradycji, które służą 
promocji gminy i powiatu koniń-
skiego w całym kraju. Mam tu 
na myśli organizację, jedynych 
w swoim rodzaju, Ogólnopol-
skich Targów Wierzby i Wikliny 
SALIX. 

Za najcenniejszy przejaw 
tej współpracy uważam jednak 
wspólne dążenie do poprawy 
infrastruktury drogowej. Spo-
śród 14 gmin, Wierzbinek miał 
największy udział finansowy 
w realizacji inwestycji drogo-
wych powiatu w tej kadencji. 
Wymiernym efektem wspólnych 
działań jest przeprowadzenie 
modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na długości 15,5 
km oraz budowa 3, 81 km chod-
ników.  

Bardzo ważną rolę w tej 
współpracy odegrał Radny Po-
wiatu, pan Andrzej Kłosowski. 

Jego troska o gminę i za-
angażowanie w działaniach na 
rzecz rozwoju infrastruktury 
powiatowej miały bardzo dobry 
wpływ na naszą współpracę i jej 
wymierne efekty.

Bez wątpienia, te dobre re-
lacje między naszymi samorzą-
dami przyczyniły się do tego, że 
środki publiczne będące w dys-
pozycji gminy i powiatu mogły 
być efektywniej wydatkowane 
zgodnie z realnymi potrzebami 
naszych mieszkańców. 

Korzystając z okazji, chciał-
bym na łamach „Sygnałów 
Wierzbinka” za tę czteroletnią 
owocną współpracę Panu Wój-
towi oraz Radnym Gminy Wierz-
binek serdecznie podziękować. 

- Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Kozicka   
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Dzień 8 października 2010 r. w 
sposób wyjątkowy zapisał się w  ponad 
stuletniej historii Szkoły Podstawowej    
w Zakrzewku.  Po długich, trwających 
ponad rok przygotowaniach, w tym 
dniu właśnie odbyła się uroczystość 
poświęcenia sztandaru i nadania szko-
le imienia Marii Konopnickiej.

„(…) Cieszę się, że dzisiejsza uro-
czystość przypada w tak szczególnym 
dniu. Dziś bowiem obchodzimy set-
ną rocznicę śmierci wielkiej pisarki. 
Dzień ten na zawsze związany będzie 
już z tradycją naszej szkoły.   

Jestem przekonana, że z tym pa-
tronem młodzież będzie nie tylko mą-
dra ale i dobra. 

Natomiast sztandar, który dziś 
otrzymamy, to znak symbolizujący 
naszą społeczność szkolną (…) – mó-
wiła witając zebranych gości dyrektor 
szkoły Elżbieta Migdalska. Wyjątko-
wość wydarzenia podkreślali również 
w swoich wypowiedziach zaproszeni 
goście, wśród których znaleźli się 
m.in.: V-ce Starosta Powiatu Koniń-
skiego  Małgorzata Waszak, Wójt 
Gminy Wierzbinek Paweł Szczepan-
kiewicz,  Przewodniczący Rady Gmi-
ny w Wierzbinku Jacek Musiał, Prezes 
Banku Spółdzielczego w Wierzbinku 
Jerzy Konieczka,  Proboszcz Parafii 
Sompolno Ks. Prałat Wojciech Krzy-
wański, dyrektorzy szkół z terenu 
gminy, absolwenci, byli nauczyciele 
i pracownicy szkoły, sponsorzy i ro-
dzice.

Główne uroczystości rozpoczę-
ły się od Mszy Świętej sprawowanej 
w kościele p.w. św. Marii Magdaleny 
w Sompolnie. W czasie Eucharystii  
po raz pierwszy został publicznie za-
prezentowany nowy sztandar szkoły 
z wizerunkiem Marii Konopnickiej. 
Zaszczytu jego prezentacji przed Oł-
tarzem dostąpili przedstawiciele Rady 
Rodziców.  Ks. Prałat Wojciech Krzy-
wański, który dokonał poświecenia, w 
homilii wygłoszonej podczas liturgii 
wyjaśnił podłoże historyczne, znacze-
nie oraz symbolikę posiadania patrona 
i sztandaru przez szkołę.

Kolejnym aktem uroczystości 
było spotkanie na terenie szkoły. Przy 
akompaniamencie werbli  zostały 
wprowadzone poczty sztandarowe. 
Nowy sztandar szkoły, podobnie jak 
w kościele, wniósł poczet sztandaro-
wy Rady Rodziców. Towarzyszyły 
mu poczty sztandarowe innych szkół 
z terenu Gminy Wierzbinek. Orkiestra 
dęta z Wierzbinka odegrała hymn pań-
stwowy, który oficjalnie rozpoczął ce-
remonię przekazania sztandaru szkole. 
Niezwykle doniosłym momentem było 
odczytanie Uchwały Rady Gminy w 
Wierzbinku o nadaniu Szkole Podsta-
wowej w Zakrzewku imienia Marii 
Konopnickiej przez jej przewodniczą-
cego Jacka Musiała. Moment przeka-
zania sztandaru w ręce uczniów, po-
przedziła miła chwila podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
zyskania przez szkołę symbolu wła-

Z POMOCĄ AFRYCE
W miesiącu październiku w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Sadlnie gościliśmy 

nauczyciela Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Pana Andrzeja Sikorskiego oraz 
Mercy Reachel Wanijko z Nairobi w Kenii.                

Zaapelowali oni o pomoc osieroconym dzieciom mieszkającym w Kenii. Pani Mercy 
Reachel Wanijko podczas spotkania z uczniami opowiedziała jak wygląda trudne życie lu-
dzi zamieszkujących Afrykę. Przybliżyła ich codzienność, podkreśliła trudną sytuację eko-
nomiczną, opowiedziała także o przyrodzie tego kontynentu. Było to wyjątkowe spotkanie, 
ponieważ większość dzieci po raz pierwszy miała styczność z osobą mieszkającą na konty-
nencie afrykańskim. 

Uczniowie, ich rodzice, jak również nauczyciele szkoły żywiołowo włączyli się w akcję 
zbiórki darów dla afrykańskich sierot. Efekt zbiórki przerósł najśmielsze oczekiwania, za co 
wszystkim dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy.

Opracowała: Agnieszka Woźniak

Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania
szkole w Zakrzewku imienia Marii Konopnickiej 

    

snej tożsamości. Wyrazem tego było 
symboliczne wbicie gwoździ w drze-
wiec sztandaru  oraz odebranie dyplo-
mów- podziękowań przez fundatorów, 
sponsorów i darczyńców. Warto w tym 
miejscu wymienić osoby i instytucje, 
dzięki którym można było zorganizo-
wać i przeżyć tak doniosłe wydarzenie. 
Są to:  Proboszcz Parafii Sompolno 
Ks. Prałat Wojciech Krzywański, Wójt 
Gminy Wierzbinek Paweł Szczepan-
kiewicz, Mieszkańcy obwodu szkoły, 
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 
Rada Sołectwa Zakrzewek, Kopalnia 
Wegla Brunatnego „Konin”, Bank 
Spółdzielczy w Wierzbinku, Państwo 
Elżbieta i Krzysztof Jakubowscy,  
Radny Powiatu Konińskiego Andrzej 
Kłosowski, Rada Sołectwa Wilcza 
Kłoda, Rada Sołectwa Kazubek,  Rada 
Sołectwa Łysek,  Właściciel firmy 
„Naftohurt” z Sompolinka Jerzy Sa-
siński, Firma „EPRO” z Poznania,  
właścicielki sklepu sportowego „Dla 
Zdrowia” w Koninie Aleksandra i 
Anna Rogalińskie, Państwo Mario-
la i Roman Bednarkowie oraz Adam 
Drzewiecki, właściciel zakładu insta-
lacyjno-elektrycznego. 

Zwieńczeniem szkolnej uroczy-
stości stało się przekazanie sztandaru. 
Zgodnie z ustalonym ceremoniałem 
został on przekazany wójtowi gminy, 
następnie dyrektorowi szkoły a na ko-
niec uczniom.  Przedstawiciele wszyst-

kich klas złożyli uroczyste ślubowanie 
na sztandar, obiecując zawsze kiero-
wać się wartościami, jakie niesie ze 
sobą ten symbol. W części artystycz-
nej, przygotowanej przez uczniów 
szkoły, zaprezentowany został krótki, 
aczkolwiek bogaty w treść spektakl, 
w którym przeplatały się informacje 
o życiu  patronki  z teatralną interpre-
tacją jej bogatej twórczości literackiej.  
Przedstawienie zakończyło się wspól-
nym odśpiewaniem „Roty” – pieśni 
napisanej przez Marię Konopnicką, do 
której muzykę skomponował Feliks 
Nowowiejski. Warto nadmienić, iż 
pieśń ta stała się oficjalnym hymnem 
Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Zakrzewku.

Relację z przebiegu uroczysto-
ści poświęcenia sztandaru i nadania 
szkole imienia chciałbym zakończyć 
słowami Pani Dyrektor Elżbiety Mig-
dalskiej, skierowanymi do zaproszo-
nych gości: „(…)sztandar(…) uosabia 
wartości, które są i będą fundamentem 
pracy wychowawczej naszej szkoły. 
Wierzę, że stanie się on dla uczniów 
motywacją do podnoszenia umiejętno-
ści i do wytrwałej pracy. Pragnę, aby 
w jego cieniu rzetelną nauką, pracą 
i wzorowym zachowaniem uczniowie 
godnie reprezentowali naszą szkołę 
(…)”.

 
Mariusz Kubiak
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Ceremonia rozpoczęła się 
przemarszem wszystkich uczest-
ników do kościoła parafialnego w 
Sadlnie. W trakcie mszy św. ksiądz 
prałat Z. Skrobicki poświęcił nasz 
sztandar. Uroczystość uświetnił 
występ chóru „Camerata” działa-
jący przy PWSZ w Koninie. Po 
zakończonej modlitwie nauczycie-
le, uczniowie oraz zaproszeni go-
ście udali się do szkoły. W czasie 
części oficjalnej przedstawiciele 
Rady Rodziców przekazali sztan-
dar w ręce pani dyrektor i dzieci. 
Uczniowie składając ślubowanie, 
zobowiązali się dbać o niego, a 
także sumiennie wypełniać swoje 
obowiązki i godnie reprezentować 
Szkołę Podstawową im. M. Ko-
pernika w Sadlnie. 

 Po przemówieniu pani dyrek-
tor głos zabrali również niektórzy 
goście. Wśród nich była krewna 
Stefana Wrońskiego. Opowiedzia-
ła wzruszającą historię o losach 
długoletniego kierownika naszej 
szkoły. Przekazała nam też kilka 
pamiątek, m.in. skrzypce oraz do-
kumenty potwierdzające pobyt S. 
Wrońskiego w obozie koncentra-
cyjnym w Dachau.

Rys historyczny
W murach naszej szkoły od 

momentu jej powstania nieprze-
rwanie edukuje się młodzież i 
dzieci. Niezależnie od historycz-
nych zawirowań, które dotykały 
Polskę, nasza placówka cały czas 
odpowiedzialnie spełniała nało-
żone na nią zadania dydaktyczne 
i wychowawcze. Świadczą o tym 
liczni absolwenci, wśród nich jest 
wielu naukowców, prawników, le-
karzy, nauczycieli. Dziś również 
odnotowujemy znaczące osiągnię-

W dniach od 25 września do 1 
października tego roku grupa mło-
dzieży z gimnazjów naszej gminy 
przebywała na wymianie szkolnej 
w Bretanii. Gimnazjaliści z Bogu-
szyc i Morzyczyna mieli okazję 
zobaczyć się ze swoimi korespon-
dentami ze szkół Sainte-Marie 
oraz Querpon z zaprzyjaźnionej z 
gminą Wierzbinek, gminy Maure 
de Bretagne. Wcześniej, w maju 
tego roku gościliśmy francuską 
młodzież w naszych szkołach.

„My chcemy tu zostać” – tak 
mówili niektórzy ucznowie zapy-
tani czy im sę we Francji podoba. 
A powodów było kilka. Po pierw-
sze, Polacy bardzo zżyli się z Fran-
cuzami. Po drugie, zachwyciły ich 
niezwykłe zabytki, jak chociażby 
wzgórze Świętego Michała (Mont 
Saint-Michel) wpisane na listę cu-
dów świata czy miasto Saint-Malo, 
którego dwunastowieczne mury 
przetrwały nawet bombardowania 

Nasza młodzież we Francji
podczas II wojny światowej. Do 
tego trzeba koniecznie doliczyć 
największe na świecie skupiska 
megalitów w Carnac oraz dzi-
kie, klifowe wybrzeże Quiberon. 
Młodzież miała również okazję 
pomodlić się w osiemnastowiecz-
nym kościele sanktuarium Świętej 
Anny z Auray (Sainte Anne d’Au-
ray), zwiedzić miasto Rennes oraz 
fantastyczne muzeum w Lohéac. 
Ponadto, to były żywe lekcje języ-
ków: francuskiego i angielskiego, 
którymi uczniowie musieli się po-
sługiwać chcąc porozumieć się ze 
swoimi korespondentami oraz ich 
rodzinami. Nasi uczniowie prze-
konali się również jak w praktyce 
wygląda szkolny system we Fran-
cji, sami uczestniczyli w kilku za-
jęciach oraz jedli obiad w szkolnej 
stołówce. Zobaczyli również jak 
przebiega produkcja regionalnych 
naleśników z mąki gryczanej tzw. 
les galettes. 

Zderzenie z inną kulturą, po-
trawami, zwyczajami francuskich 
rodzin oraz mentalnością ludzi 
tam żyjących na pewno nie pozo-
stanie bez wpływu na ich życie. 
Mam dużą nadzieję, że uświadomi 
im potrzebę nauki języków ob-
cych oraz otworzy furtkę do więk-
szej tolerancji, do akceptowania 

inności bez uprzedzeń, do łamania 
stereotypów. Być może przyjaź-
nie, które się nawiązały przetrwają 
próbę czasu a zapał do nauki języ-
ków przełoży się na piękne oceny. 
Liczymy również, że gimnazja 
przy pomocy naszej gminy będą 
mogły zrealizować kolejne fanta-
styczne wymiany. 

  Hanna Derda 

Dzień 30 września 2010r. zapisze się w historii Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Sadlnie jako szczególnie ważny. Niezwykle rzadko bowiem zdarza się taka uroczystość, jaką 
jest nadanie szkole sztandaru.

Sztandar, sztandar w naszej szkole…

cia. Nasi uczniowie biorą udział w 
różnorodnych konkursach, w któ-
rych odnoszą sukcesy. Możemy 
poszczycić się laureatami olimpiad 
i konkursów przedmiotowych. Ta 
ponad pięćdziesięcioletnia pra-
ca naszej szkoły i jej osiągnięcia 
upoważniły nas do ubiegania się o 
nadanie sztandaru, a historia tejże 
placówki sięga XVI w.

W Sadlnie szkołę i rektora 
wymieniają wizytacje z lat 1577-
1639, choć zawsze informują, że 
była zniszczona. W XX w. funk-
cjonowała z przerwami. Najstar-
sze wzmianki o sadleńskiej szkole 
elementarnej pochodzą z 1901r. 
Uczyło się w niej wówczas 20 
uczniów. Istotną rolę w dziejach 
naszej szkoły odegrała również 
kadra nauczycielska. Długoletnim 
kierownikiem był wspomniany już 

Stefan Wroński. W roku szkolnym 
1926/1927 pracował tu Lucjan 
Albrecht. W czasie okupacji wój-
cińska nauczycielka, Janina Przy-
bylska, prowadziła  w Sadlnie z 
narażeniem życia tajne nauczanie. 
Pierwszym powojennym organi-
zatorem szkoły i jej kierownikiem 
został Lucjan Albrecht.

 
 Za jego kadencji powstał, 

w ramach realizacji rządowego 
hasła: „Tysiąc szkół na 1000-le-
cie”, obecny budynek szkolny. 12 
czerwca 1966r. nadano szkole imię 
Mikołaja Kopernika i wmurowano 
tablicę pamiątkową. Długoletnim 
dyrektorem szkoły w Sadlnie był 
Edward Promis, który funkcję 
tę pełnił 27 lat. Po jego śmierci 
obowiązki te zostały powierzone 
Jadwidze Promis, a następnie ko-

lejno: Wacławie Smerkowskiej, 
Stanisławowi Kostańskiemu, Mi-
rosławie Pieczyńskiej, a po jej 
odejściu na emeryturę, od roku 
2005 do chwili obecnej dyrekto-
rem szkoły jest Jolanta Grzegor-
ska.

Po tak burzliwej historii ktoś 
może zastanawiać się, po co 
szkole sztandar? Sztandar, który 
otrzymaliśmy, to symbol naszej 
społeczności szkolnej. Jest uoso-
bieniem wartości stanowiących 
fundament pracy wychowawczej 
szkoły. Mamy nadzieję, że będzie 
motywował uczniów do kształce-
nia różnorodnych umiejętności i 
do wytrwałej pracy. Pragniemy,           
by młodzież rzetelną nauką, pracą 
i wzorowym zachowaniem godnie 
reprezentowała nasz kraj i szkołę.

Podziękowania
Szczególnie serdeczne podzię-

kowania należą się tym wszystkim, 
dzięki którym wrześniowa uroczy-
stość mogła dojść do skutku. Dzię-
kujemy bardzo: Radzie Rodziców 
i wszystkim rodzicom, sponsorom: 
księdzu prałatowi Zygmuntowi 
Skrobickiemu, p. radnemu powia-
towemu Andrzejowi Kłosowskie-
mu. FHU Filar w Zaryniu, firmie 
INTERMEBLE Sompolinek, 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Kole, firmie NAFTEX z 
Witowa, Bankowi Spółdzielczemu 
w Wierzbniku, Radom Sołeckim 
z: Sadlna, Boguszyc, Kazubka, 
Słomkowa, Helenowa, Wierzbin-
ka, państwu G.H. Marciniakom 
z Sadlna, K.J. Muszyńskim   z 
Wierzbinka, K.T. Drabikom z 
Ziemięcina, M.A. Kłosowskim z 
Ziemięcina, Gminnej Spół-dzielni 
Samopomoc Chłopska w Wierzb-
niku, byłym uczniom klasy szóstej 
oraz wszystkim ludziom dobrej 
woli za wsparcie finansowe i za-
kup cegiełek.    

Opracowały:
Aneta Tokarska,

Agnieszka Woźniak
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Co robisz ze starą pralką, lodów-
ką, telewizorem, komórką, żelazkiem 
i wieloma zużytymi sprzętami elek-
tronicznymi i elektrycznymi? Jeśli 
wyrzuciłeś te sprzęty na śmietnik, to 
po pierwsze stanowisz zagrożenie dla 
środowiska, a po drugie - grożą Ci fi-
nansowe konsekwencje przewidziane 
prawem

Od 2005 r. obowiązuje ustawa o 
zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym. Zgodnie z nią, wszystkie 
zużyte urządzenia działające na prąd 
lub na baterie to odpady niebezpiecz-
ne, których nie można wyrzucać do 
śmietnika. Grozi za to grzywna do 
5000 zł. Karalne jest również przeka-
zywanie elektrośmieci tzw. „lewym” 
złomiarzom. Wyłącznie zarejestrowa-
ne w Głównym Inspektoracie Ochro-
ny Środowiska punkty skupu złomu, 
posiadające specjalne pozwolenie 
mogą przyjmować elektrośmieci. Zu-
żyte sprzęty zalegają w piwnicach i 
na strychach naszych domów, lub co 
najgorsze często porzucamy je na ło-
nie natury. Porzucone stwarzają bez-
pośrednie zagrożenie dla środowiska 
oraz zdrowia ludzi. Dlatego tak ważne 
jest, aby pozbywać się elektrośmieci 
w prawidłowy sposób. Powinniśmy 
więc oddawać je do punktów zbierania 
lub do sklepów. Stamtąd zużyty sprzęt 
RTV i AGD trafia do zakładu przetwa-
rzania, gdzie usuwane są szkodliwe 
substancje, a poszczególne elementy 
poddawane procesom odzysku i prze-
kazywane do recyklingu. Pamiętajmy, 
że odzysk tych surowców i wykorzy-
stanie ich do produkcji nowych urzą-
dzeń, znacznie zmniejsza zapotrzebo-
wanie na nowe zasoby środowiskowe 
oraz koszty produkcji. Przykładowo, 
aż 90% zużytej żarówki energoosz-
czędnej można ponownie wykorzystać 
do produkcji nowej. 

Pamiętajmy, że przy zakupie no-
wego urządzenia zużyty sprzęt może-
my oddać w sklepie na zasadzie: jeden 
za jeden. Oznacza to, że handlujący 
sprzętem AGD i elektroniką muszą 
od klienta nieodpłatnie przyjąć np. 
starą lodówkę przy zakupie nowej. 
Transport takiego sprzętu leży jed-
nak w gestii klienta. Jeśli jednak nie 

planujemy zakupu nowego sprzętu, 
a chcemy opróżnić swoje zakamarki, 
elektrośmieci możemy oddać do spe-
cjalnych punktów zbierania. Tam mo-
żemy pozbyć się zużytego sprzętu w 
ilościach  bez ograniczeń. Już po raz 
kolejny w październiku br. można było 
taki sprzęt oddać w mobilnych punk-
tach na terenie naszej gminy. Pierwsza 
tego typu akcja miała miejsce jesienią 
w 2009 r. Niestety po zainteresowa-
niu tymi akcjami zbiórek widać, że z 
naszą świadomością dotyczącą utyli-
zacji elektrośmieci jest kiepsko. Nie 
chcemy zawracać sobie głowy dostar-
czaniem sprzętu do punktu zbierania. 
Według europejskich dyrektyw, po-
winniśmy zbierać rocznie 4 kg sprzętu 
na 1 mieszkańca. Przeprowadzona w 
naszej gminie w październiku 2009 r. 
akcja zbiórki zużytych sprzętów dała 
nam wynik około 0,3 kg na 1 miesz-
kańca naszej gminy. Tegoroczna akcja 
przyniosła nieco lepszy rezultat, z wy-
nikiem rzędu 0,5 kg na 1 mieszkańca. 
Do średniej europejskiej jeszcze nam 
daleko, jednak należy mieć nadzie-
ję, że następne organizowane zbiórki 
utrzymają tendencję wzrostową tego 
wskaźnika. Na koniec kilka ciekawo-
stek o elektrośmieciach:

• Czy wiesz, że w ciągu jednego 
1 roku w Polsce wyrzuca się prawie 
300 000 ton zużytego sprzętu? To 
trzy razy więcej niż waży Most Ła-
zienkowski w Warszawie! To dlatego 
tak ważne jest, by sprzęt ten trafiał 
do odpowiednich punktów zbierania 
np. sklepów, czy gminnych punktów 
zbierania.

• Czy wiesz, że gdyby ustawić je-
den na drugim wszystkie telefony ko-
mórkowe, które co roku wymienia-
my na nowe, miały by one wysokość 
1000 razy większą niż Pałac Kultury 
i Nauki w Warszawie? To dlatego tak 
ważne jest, by kupując nową komórkę 
starą oddać w miejscu zakupu. 

• Czy wiesz, że gdyby ustawić je-
den na drugim wszystkie telewizory, 
jakie co roku wymieniamy na nowe, 
to można by z nich zbudować kolum-
nę blisko 50 razy wyższą niż Mount 
Everest? To dlatego tak ważne jest, by 
kupując nowy telewizor stary oddać w 
miejscu zakupu. 

Zużyte sprzęty w elektryczny problem ujęty

Drużyna MKS Synogać zajęła pierwsze w miejsce w Gminnym Turnieju Piłki 
Nożnej, rozegranym w niedzielę 10 października br. na Boisku Orlik w Sadlnie. 
Spotkanie prowadzili  sędziowie Damian Wdomiński i Zenon Babiak z KOZPN.       

  
GRUPA A   GRUPA B

MKS „Kujawiak” Zaryń  MKS Synogać 
MKS Boguszyce    MKS „Orzeł” Wierzbinek
MKS Palmowo    WKS Boguszyczki
MKS Sadlno   MKS ZRN
    MKS „Start” Ziemięcin

MKS Sadlno – MKS Palmowo   0:6
MKS „Orzeł” Wierzbinek – WKS Boguszyczki 3:0
MKS „Kujawiak” Zaryń – MKS Boguszyce   1:0
MKS „Start” Ziemięcin -  MKS „Orzeł” Wierzbinek  1:2
MKS Synogać – MKS ZRN    3:2
MKS „Start” Ziemięcin - WKS Boguszyczki  7:0
MKS Boguszyce – MKS Sadlno   5:0
MKS ZRN -  WKS Boguszyczki    1:0
MKS „Kujawiak” Zaryń – MKS Palmowo   1:4
MKS „Start” Ziemięcin - MKS ZRN   4:2
MKS Synogać - MKS „Orzeł” Wierzbinek   6:0
MKS Boguszyce - MKS Palmowo   2:1
MKS „Start” Ziemięcin - MKS Synogać   0:6
MKS ZRN - MKS „Orzeł” Wierzbinek  2:8
MKS „Kujawiak” Zaryń - MKS Sadlno   5:1 
MKS Synogać - WKS Boguszyczki   7:0

W półfinale spotkały się drużyny MKS Boguszyce i MKS „Orzeł” Wierzbi-
nek, w finale natomiast  MKS Synogać oraz MKS Palmowo. 

MKS Boguszyce - MKS „Orzeł” Wierzbinek  6:2
MKS Synogać - MKS Palmowo 8:0

Turniej Piłki Nożnej w Sadlnie

12 listopada 2010 r. w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Wierz-
binku odbyła się uroczystość 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Odznaczenia 
za długoletnie pożycie małżeńskie 
zostały przyznane przez Prezydenta 
RP  parom małżeńskim: Stanisławie 
i Kazimierzowi Ciesielskim, Zenobii 
i Alfonsowi Jasińskim, Barbarze i 
Henrykowi Kostrzakom, Irenie i Ro-
manowi Koszalom, Czesławie i Sta-
nisławowi Krzyżanowskim, Teresie 
i Zygmuntowi Krzyżanowskim, Fe-
licji i Czesławowi Lewandowskim, 
Annie i Albinowi Liesieckim, Annie 
i Kazimierzowi Małeckim, Annie 
i Bogdanowi Pyrzyńskim, Edmun-
dowi i Edwardzie Rosiakom, Zofii i 
Franciszkowi Sosnowskim, Gabrieli 
i Kazimierzowi Stannym, Czesławie 

ZŁOTE GODY
i Stanisławowi Sztubom, Teresie i 
Władysławie Wiśniewskim.

Uroczystego aktu dekoracji Jubi-
latów medalami dokonał Wójt Gmi-
ny Pan Paweł Szczepankiewicz, któ-
ry wręczając odznaczenia, pamiątko-
we dyplomy oraz kwiaty przyznał, 
że małżonkowie są godnym przykła-
dem i autorytetem dla młodszych po-
koleń.  Cała uroczystość odbyła się 
w miłej, rodzinnej atmosferze, był to 
bowiem przede wszystkim czas wiel-
kiego uznania, podziwu i podzięko-
wania Drogim Jubilatom za przykład 
ich życia nie tylko dla najbliższych 
ale i całej społeczności. Parom, które 
nie mogły z rożnych przyczyn przy-
być na tę uroczystość, Wójt wręczył 
odznaczenia w ich domach. 


