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Grudzień 2011

Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie dwunastej. Wśród gości byli 
m.in. starosta koniński Małgorzata 
Waszak, burmistrz miasta Sompolno 
Andrzej Kossowski, zastępca bur-
mistrza miasta i gminy Ślesin Sła-
womir Królak, wójt gminy Wilczyn 
Grzegorz Skowroński, przedstawi-
ciele inwestora. Gminę Wierzbinek 
reprezentował wójt Paweł Szcze-
pankiewicz, przewodnicząca Rady 
Gminy Elżbieta Walicka, radni i re-
prezentanci różnych obszarów życia 
społeczno-gospodarczego.

Wójt Paweł Szczepankiewicz 
przywitał gości i przybliżył historię 
inwestycji. Podkreślił, że poprawi 
ona warunki obsługi mieszkańców. 
I powinna być zakończona do koń-
ca przyszłego roku.

Urząd Gminy w Wierzbinku mieści się w XIX-wiecznym pałacu. 
Budynek nie spełnia współczesnych wymogów związanych z obsługą 
przez administrację samorządową interesantów, w tym także osób nie-
pełnosprawnych. Dlatego zapadła decyzja o budowie nowej siedziby 
Urzędu Gminy. 12 grudnia na specjalnej uroczystości podpisano akt 
erekcyjny, który następnie został umieszczony w metalowej tubie i za-
murowany. Ma on przypominać o czasach, w których budowa została 
rozpoczęta.

Budowa nowego Urzędu Gminy

Po odczytaniu aktu erekcyj-
nego podpisali go: wójt Paweł 
Szczepankiewicz, przewodniczą-
ca Rady Gminy Elżbieta Walicka, 
starosta powiatu konińskiego Mał-
gorzata Waszak, sołtys sołectwa 
Wierzbinek Kazimierz Woźniak. 
Następnie włodarz gminy umieścił 
zrolowany dokument wraz z gazetą 
gminną - ,,Sygnałami Wierzbinka”, 
polskimi banknotami i monetami 
oraz zaproszeniem w złocistej tu-
bie. Została ona umieszczona we 
wschodniej części wznoszonego 
od końca października budynku. I 
zamurowana. Zaprawę położyli ci, 
którzy akt erekcyjny podpisali oraz 
wszyscy chętni.

Nowy Urząd Gminy budowany 
jest na terenie, którego poprzedni-

mi właścicielami były: Gminna 
Spółdzielnia „SCh” w Wierzbinku 
oraz Okręgowa  Spółdzielnia Mle-
czarska  w Kole. Powierzchnia użt-
kowa budynku wynosi 1 317 mkw., 
jego kubatura – 7 270 msześć., a 
wysokość – 12,97 m.  Obiekt sta-
nowi rzut połączonych prostokątów 
w kształcie litery „c”, z balkonem i 

kolumnami w partii wejściowej, z 
dwoma kondygnacjami nadziem-
nymi z poddaszem nieużytkowym, 
bez podpiwniczenia. Z głównego 
trzonu odchodzą dwa skrzydła. 
Na obu kondygnacjach będą biura, 
sale konferencyjne, pomieszcze-
nia socjalne i sanitarne. Budynek 
przeznaczony jest na cele admini-
stracyjne urzędu oraz służb świad-
czących usługi dla społeczeństwa i 
organizacji społecznych.
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nie, a tym samym RG pracuje już 
w pełnym, 15-osobowym skła-
dzie. Na sesji dyskutowano m.in. 
na temat sytuacji służby zdrowia. 
Doktor Jerzy Walczak z Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Sadlnie zapewnił, że w 
okresie miesiąca – dwóch zostanie 
zatrudniony kolejny lekarz i sytu-
acja ulegnie poprawie. 

Na sesji przegłosowano 
uchwały w sprawie:
1. obniżenia średniej ceny 1 dt 

żyta przyjmowanej jako podsta-
wę obliczenia podatku rolnego 
(obniżono ją do 40 zł);

2. określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
(stawka za 1 mkw. budynku 
mieszkalnego wynosić będzie 
0,40 zł, za 1 mkw. budynku, w 
którym jest prowadzona działal-
ność gospodarcza – 14,00 zł);

3. określenia wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych;

4. określenia wzorów formularzy 
deklaracji i informacji dotyczą-
cych podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego;

5. zmiany uchwały nr VII/50/11 
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 
23 maja 2011 r. w sprawie pobo-
ru podatków – rolnego, leśnego 
i od nieruchomości w drodze in-
kasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso;

6. zmian w budżecie gminy na rok 
2011;

7. określenia warunków i trybu 
finansowania zadania własnego 
Gminy Wierzbinek w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjają-
cych rozwojowi sportu;

8. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wierzbinek 
na lata 2011-2016.

Święto Niepodległości 
Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele w Morzyczynie  roz-

poczęły się obchody Święta Niepodległości w gminie Wierzbinek. Po 
nabożeństwie, w czasie którego płomienną homilię wygłosił proboszcz 
Włodzimierz Andrzejczak,  uczestnicy uroczystości udali się do Ruszko-
wa. Pod pomnikiem Powstańców Styczniowych wójt Paweł Szczepan-
kiewicz oraz delegacje oddały hołd poległym i złożyły kwiaty.   

Urząd Gminy  w Wierzbinku
składa serdeczne podziękowania Panom:  

Piotrowi Michalskiemu i Przemysławowi Promisowi 
za sprzątanie przystanku i poboczy przy drodze w Talarkowie

oraz Wiesławowi Gralakowi za pomoc rzeczową dla osób
potrzebujących z tereniu gminy Wierzbinek.  

Z prac Rady Gminy 
25 października  odbyła się 

XI sesja Rady Gminy. Wójt Pa-
weł Szczepankiewicz podziękował 
na niej doktor Marii Gąssowskiej 
za ponad 40 lat pracy w Ośrodku 
Zdrowia w Sadlnie. Pani doktor to 
osoba zasłużona dla lokalnej spo-
łeczności, nie tylko jako lekarz, ale 
także radna gminy i radna powiatu 
- wspaniały człowiek niosący po-
moc mieszkańcom. 

Kolejne podziękowania wójt 
złożył  Andżelice Gramzie z Zary-
nia za wybitne osiągnięcia sporto-
we  (na wniosek radnego Andrzeja 
Staszaka). Andżelika wraz z kole-
żankami ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ra-
dziejowie zdobyła brązowy medal 
na  Światowych Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Atenach. 

Na sesji radni podjęli uchwały 
w sprawie:
1. sprzedaży nieruchomości ozna-

czonych numerami ewiden-
cyjnymi działek 161/3, 161/4, 
161/5, 161/6, 161/7, 161/8, 161/9 
i 161/10 o łącznej powierzchni 
0,8688 ha, położonych w obrę-
bie ewidencyjnym Chlebowo;

2. ustanowienia nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej na nierucho-
mości oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 161/11 poło-
żonej w obrębie ewidencyjnym 
Chlebowo na rzecz każdocze-

snego właściciela działek 161/3, 
161/4, 161/5, 161/6, 161/7, 
161/8, 161/9 i 161/10 z obrębu 
ewidencyjnego Chlebowo;

3. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działek nr 121/2 i 121/3 poło-
żonych w obrębie geodezyjnym 
Pamiątka;

4. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działek nr 40/2 i 41/2 położo-
nych w obrębie geodezyjnym 
Zaborowo;

5. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działki nr 42 położonej w ob-
rębie geodezyjnym Teresewo;

6. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działki nr 59/1 położonej w 
obrębie geodezyjnym Synogać;

7. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działek nr 128/3 i 128/5 poło-
żonych w obrębie geodezyjnym 
Kryszkowice;

8. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działek nr 387/2 i 387/3 poło-
żonych w obrębie geodezyjnym 
Mąkoszyn;

9. wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie gruntu na czas określony 
– działki nr 200 położonej w ob-
rębie geodezyjnym Stara Ruda;

10. wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-

ślony – działki nr 242 położonej 
w obrębie geodezyjnym Morzy-
czyn;

11.  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas określo-
ny – działek nr 157 i 159 poło-
żonych w obrębie geodezyjnym 
Kazubek;

12. wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-
ślony – działek nr 50 i 51 poło-
żonych w obrębie geodezyjnym 
Racięcin Kolonia;

13. wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-
ślony – działki nr 301/11 poło-
żonej w obrębie geodezyjnym 
Mąkoszyn;

14.  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-
ślony – działki nr 239/1 poło-
żonej w obrębie geodezyjnym 
Goczki;

15.  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-
ślony – działki nr 74 położonej 
w obrębie geodezyjnym Stara 
Ruda;

16.  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-
ślony – działki nr 122 położonej 
w obrębie geodezyjnym Hele-
nowo;

17. wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie gruntu na czas okre-
ślony – działki nr 196 położonej 
w obrębie geodezyjnym Obory;

18. wyboru ławników;
19. zmian w budżecie gminy na 

2011 rok;
20. zmiany w Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej;
21. zmiany uchwały nr IX/64/11 

Rady Gminy Wierzbinek z dnia 
29 lipca 2011 r.  

XII sesja Rady Gminy odbyła 
się 28 listopada. Radny-elekt Jan 
Sadowski złożył na niej ślubowa-
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Droga 
do
niepodległości

Święto Niepodległości 
to dzień bliski wszystkim 
Polakom. Poświęcenie wie-
lu pokoleń walczących o 
wolność naszego kraju to 
dziedzictwo, do którego 
stale trzeba powracać, dla-
tego też w czwartek - 10 li-
stopada - cała społeczność 
uczniowska, nauczyciele 
i pracownicy Szkoły Pod-
stawowej w Tomisławicach 
obchodzili uroczyście 93. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Z tej okazji uczniowie 
klas IV - VI  pod kierunkiem 
nauczyciela historii Anny 
Ciesielskiej, pedagog Barba-
ry Szczebelskiej i nauczycie-
la muzyki Wojciecha Mular-
skiego przygotowali montaż 
słowno-muzyczny o trudnej 
drodze Polaków do wolnej 
ojczyzny. Tradycyjnie apel 
rozpoczął się od wspólnego 
odśpiewania hymnu pań-
stwowego. Oprócz wzru-
szających pieśni i wierszy 
widzowie mogli obejrzeć 
tematycznie związane z uro-
czystością prezentacje multi-
medialne, które skłoniły do 
refleksji i zadumy.

Spośród wielu pięknie 
wykonanych przez uczniów 
pieśni patriotycznych szcze-
gólnie w pamięci zapisał 
się poruszający serca utwór 
„Rozkwitały pąki białych 
róż”, zaprezentowany przez 
Darię Frontczak, uczennicę 
klasy V.

Uroczystość przebiegała  
w sympatycznej i momenta-
mi podniosłej atmosferze.

11 listopada obchodzimy 
najważniejsze polskie święto 
narodowe. Po 123 latach nie-
woli w 1918 roku Polska od-
zyskała swoją suwerenność. 
Godnie świętując ten dzień, 
dajemy wyraz naszej miłości 
do Ojczyzny, gdyż „naród, 
który nie szanuje swej prze-
szłości nie zasługuje na sza-
cunek teraźniejszości i nie 
ma prawa do przyszłości”(J. 
Piłsudski)

Anna Ciesielska  

Przecięcia wstęgi dokonali: 
Marcin Wołowiec – były radny 
Gminy Wierzbinek, Zdzisław 
Sztejkowski – sołtys i obecny 
radny, wójt Paweł Szczepankie-
wicz. Podziękowanie wójtowi 
w imieniu mieszkańców Starej 
Rudy za realizację tej inwestycji 
złożyli: Zofia Śmigielska i Zdzi-
sław Sztejkowski. W przygoto-
wanie imprezy aktywnie włączyło 
się Koło Gospodyń Wiejskich w 
Starej Rudzie. Pani częstowały 
kiełbaskami z grilla. Grochówkę 
w kuchni polowej gotowała pani 
Stanisława Reszke. Na scenie wy-
stąpiły gminne zespoły oraz orkie-
stra dęta.                      

Zagospodarowanie centrum miejscowości Stara Ruda
W sobotę, 1 października, w miejscowości Stara Ruda nastąpiło uroczyste podsumowanie 

projektu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Stara Ruda”. Z dofinansowania pozyska-
nego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano ponad 2,5 km chodników, odno-
wiono remizę OSP, przy której powstał nowy plac zabaw. 

Gwiazdą spotkania była Ge-
nowefa Pigwa. To niezwykle 
sympatyczna postać wykreowana 
przez Bronisława Opałko w latach 
70-tych. Już trzeciemu pokoleniu 
przypomina, jak „prawdę mówić, 
na cudzym nie zarabiać i prze-
krętów nie robić”. W najprostszy 
sposób komentuje naszą rzeczy-
wistość i wyśmiewa absurdy tego 
świata. Publiczność licznie zgro-
madzona w Starej Rudzie bawiła 
się znakomicie. Na koniec wy-
stępu na scenę został zaproszony 
wójt Paweł Szczepankiewicz, któ-
ry podziękował za wspólną zaba-
wę i podarował Genowefie Pigwie 
wiklinowy kosz.

Z dniem 1 lipca 2011 roku rząd 
PO-PSL doprowadził do uchwa-
lenia ustawy o zmianie ustawy                                      
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która wejdzie w życie 
z dniem 1 stycznia 2012 r. Zdaniem 
polityków zmiany podyktowane są 
koniecznością uszczelnienia systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, redukcją ilości odpadów komu-
nalnych kierowanych do składowa-
nia, zwiększeniem liczby instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych 
oraz wyeliminowania dzikich wysy-
pisk odpadów.

Zasadniczą zmianą w systemie 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi będzie przejęcie przez gminę 
obowiązków właścicieli nieruchomo-
ści w zakresie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. W związku z tym 
czeka nas wszystkich szereg nowych 
zadań. Znikną umowy zawierane 
przez mieszkańców z firmą wywożą-
cą odpady, pojawią się opłaty za zago-
spodarowanie naszych odpadów.

Gmina zorganizuje odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy. Rada gminy będzie 
mogła dodatkowo, w drodze uchwały 

Rewolucja w gospodarowaniu odpadami!
podjąć decyzję o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne (m. in. zakłady pracy).

Wójt jest zobowiązany usta-
wą zorganizować przetarg na od-
bieranie odpadów komunalnych                                       
od właścicieli nieruchomości. Wła-
ściciel nieruchomości będzie obo-
wiązany ponosić na rzecz gminy, na 
terenie której położona jest jego nie-
ruchomość, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wytwarzanymi 
przez mieszkańców będzie stanowić 
iloczyn liczby mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość, albo 
ilości zużytej wody z danej nierucho-
mości, albo powierzchni lokalu miesz-
kalnego i stawki opłaty ustalonej w 
drodze uchwały. Wysokość ponoszo-
nej przez nas opłaty będzie zależeć od 
tego, czy będziemy segregować od-
pady w naszych gospodarstwach do-
mowych, czy też będziemy oddawać 
wyłącznie odpady zmieszane.

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wytwarzanymi 
na terenie nieruchomości gdzie nie 

zamieszkują mieszkańcy będzie sta-
nowić iloczyn liczby pojemników z 
odpadami komunalnymi powstałymi 
na danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (uchwalona stawka 
opłaty za pojemnik o określonej po-
jemności).

Rada gminy jest ustawowo zobo-
wiązana uchwalić metodę ustalenia tej 
opłaty, stawkę opłaty, a także termin, 
częstotliwość i tryb jej wnoszenia.

W przypadku nie podjęcia ta-
kiej uchwały przez radę gminy wo-
jewoda w trybie nadzorczym ustali                             
dla danej gminy maksymalne stawki 
opłat dla mieszkańców przewidziane 
w ustawie.

Rok 2012 będzie okresem two-
rzenia nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami w gminie. Czeka nas w 
związku z tym szereg zmian, by osta-
tecznie w rok 2013 wejść już z nowo 
funkcjonującym systemem gospodar-
ki odpadami. Pozostaje mieć nadzieję, 
że przyjęte przez ustawodawcę zało-
żenia spowodują, iż znikną z naszych 
pól i lasów „odpady niczyje”.
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W sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Wierzbin-
ku 3 października odbyła się 
uroczystość, na której uho-
norowano tych, którzy mają 
za sobą 50 lat wspólnego 
małżeńskiego życia. Z tej 
okazji Prezydent RP Broni-
sław Komorowskiego przy-
znał medale ,,Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Wrę-
czył je wraz z pamiątkowymi 
dyplomami i kwiatami wójt 
Paweł Szczepankiewicz. 
Podkreślił, że małżonkowie 
są godnym przykładem i au-
torytetem dla młodszych po-
koleń.

Medale trafiły do: Anny 
i Mirosława Buczkowskich, 
Jadwigi i Inocentego Dębow-
skich, Danieli i Zdzisława 
Dziubichów, Teresy i Karola 

Złote Gody  

Fordonów, Czesławy i Ro-
mualda Habeckich, Zenobii 
i Władysława Kaczmarków, 
Jadwigi i Tadeusza Kali-
szaków, Honoraty i Zenona 
Kobusów, Jadwigi i Stefana 
Kosmalskich, Zofii i Zenona 
Kowalskich, Zofii i Leona 
Kurlapskich, Edyty i Maria-
na Matusiaków, Krystyny i 
Jana Michalaków, Czesławy 
i Henryka Molendów, Stani-
sławy i Józefa Piechockich, 
Stanisławy i Ryszarda Resz-
ków, Ireny i Józefa Rybic-
kich, Marianny i Eugeniusza 
Sikorskich, Zofii i Czesława 
Stankiewiczów, Krystyny i 
Sylwestra Strzyżewskich, 
Marianny i Zdzisława Śnie-
gowskich, Janiny i Aleksan-
dra Wdzięcznych.  

Poczta Polska jako narodo-
wy operator pocztowy zobo-
wiązana jest do zapewnienia 
odpowiedniej gęstości sieci 
placówek – nawet na obszarach, 
na których popyt na usługi nie 
uzasadnia utrzymywania  placó-
wek pocztowych zgodnie z wy-
mogami prawa (Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków wykonywa-
nia powszechnych usług pocz-
towych), w skali całego kraju, 
gęstości sieci placówek pocz-
towych, na obszarach miejskich 
wynosi 7 tys. mieszkańców na 
1 placówkę, natomiast na ob-
szarach wiejskich – 85 km2 na 
1 placówkę. 

Strategia Spółki w obszarze 
kształtowania sieci pocztowej 
zakłada dostosowanie sieci do 
potrzeb klientów, z uwzględ-
nieniem racjonalizacji kosztów 
funkcjonowania tej sieci, przy 
jednoczesnym zachowaniu wy-
magalnej prawem jakości ob-
sługi klienta. Podejmując dzia-
łania reorganizacyjne w obsza-
rze sieci placówek  pocztowych 
Poczta Polska biorąc pod uwagę 
powyższe kryteria nie likwiduje 
urzędów pocztowych, lecz do-
konuje ich przekształceń w filie 
urzędów pocztowych lub agen-
cje pocztowe. 

Planując przekształcenie 
placówki pocztowej w filię  lub 
agencję pocztową Poczta Polska 
poddaje szczegółowej analizie 
dotychczas uzyskiwane szaco-
wane  przychody i ponoszone 
koszty związane z funkcjono-
waniem danej placówki. W każ-

Monografia gminy Wierzbinek 
W październiku ukazała się bardzo potrzebna książka - mo-

nografia pod tytułem ,,Portret gminy Wierzbinek”. To 351 stron 
m.in. o historii, geografii, samorządzie lokalnym, kulturze, 
oświacie, parafiach i organizacjach społecznych. Autor – dr Ja-
rosław Kołtuniak – pracował nad książką dwa lata. Wykorzy-
stał bardzo wiele źródeł, także tych najdawniejszych. Dzięki 
temu Czytelnik może dowiedzieć się, jak bogata jest historia 
i czasy współczesne gminy Wierzbinek. Tekst uzupełnia wiele 
zdjęć. To pierwsza tak obszerna publikacja o gminie.

Monografia została wydana przez Urząd Gminy Wierzbi-
nek, w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy. Była współfinanso-
wana ze środków PROW, w ramach Małych Projektów. Miesz-
kańcy mogą książkę bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Gminy w 
Wierzbinku.  

Odpowiedź otrzymana od Poczty Polskiej S.A. na pismo wystosowane przez Wójta Gminy Wierzbinek dotyczące placówki 
pocztowej w miejscowości Sadlno.     

Pan Paweł Szczepankiewicz Wójt 
Urząd Gminy w Wierzbinku

62-619 Sadlno

Nasz znak BPUS/DK/EP/796/2011
    

dym przypadku dokonywana 
jest ocena zasadności dokony-
wanej zmiany, z uwzględnie-
niem rzeczywistego zapotrze-
bowania na usługi pocztowe na 
danym obszarze oraz zapewnia 
lokalnym społecznościom wła-
ściwej dostępności do usług 
pocztowych. Analizowane są 
również możliwości organi-
zacyjne, eksploatacyjne i ko-
munikacyjne przeprowadzenia 
planowanej zmiany m.in. pod 
względem nie pogorszenia ja-
kości świadczonych usług na 
danym terenie oraz wpływ tej 
zmiany na inne placówki pocz-
towe funkcjonujące na danym 
obszarze. 

Na terenie Gminy Wierzbi-
nek funkcjonują trzy placówki 
pocztowe (1 urząd pocztowy i 2 
agencje pocztowe), a wskaźnik 
dostępności do powszechnych 
usług pocztowych wynosi 49,18 
km2 na 1 placówkę pocztową, 
co oznacza, że jest on znacznie 
korzystniejszy niż norma wska-
zana w ww. rozporządzeniu Mi-
nistra Infrastruktury. 

W planie przekształceń pla-
cówek pocztowych na rok 2011 
ujęte zostało przekształcenie  
Urzędu Pocztowego Sadlno w 
filię. Uruchomienie tej formy 
organizacyjnej placówki pocz-
towej w miejscowości Sadlno, 
uzależniona jest przede wszyst-
kim od ilości usług pocztowych 
i finansowych zlecanych do 
realizacji przez klientów. Aktu-
alnie prowadzone są analizy, o 
których wspomniano powyżej 
i wiążąca decyzja dotycząca 

przekształcenia Urzędu Poczto-
wego Sadlno w filię jeszcze nie 
została podjęta. 

Pragnę zapewnić, ze prze-
kształcenia placówek nie powo-
dują ograniczenia dostępności 
do powszechnych usług pocz-
towych i bez względu na formę 
organizacyjną, placówki te będą 
spełniać swoją dotychczasową 
rolę i świadczyć dotychczasowy 
zakres usług dla mieszkańców. 

Przedstawiając powyższe 
wyjaśnienia bardzo dziękuję 
za zainteresowanie działalno-

ścią Poczty Polskiej i placówki 
pocztowej w Sadlnie. Pragnę 
zapewnić, że Poczta Polska 
otwarta jest na wszelkie uwagi 
i propozycje swoich Klientów i 
dołoży wszelkich starań, aby ja-
kość obsługi klientów pozostała 
na odpowiednim poziomie, a 
zakres usług zaspakajał potrze-
by klientów korzystających z jej 
placówek. 

p.o. Dyrektor
Biura Polityki Usług i Sieci 
/-/ Aleksandra Brajbisz                                                
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Jesień upłynęła gimnazjalistom nie tylko 
na zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejęt-
ności, ale także na poznawaniu walorów tury-
stycznych naszej okolicy, rozwijaniu swoich 
uzdolnień sportowych czy też stosowaniu  za-
sad zdrowego trybu życia.

Tegoroczna ogólnopolska akcja „Rzuć 
palenie razem z nami” odbyła się pod hasłem 
Witaminy Zamiast Nikotyny. Tego dnia każ-
dy uczeń naszej szkoły otrzymał jabłko, które 
miało być synonimem zdrowia. Celem akcji 
było zachęcenie młodzieży do sięgania po 
zdrowe przekąski zamiast zgubnych papiero-
sów. 

Zasady zdrowego trybu życia szczególnie 
zainteresowały naszych sportowców, którzy 
w październiku brali udział w następujących 
turniejach:
• Mistrzostwa Gminy w Piłce Halowej -  II 

miejsce
• Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stoło-

wym Dziewcząt – I miejsce
• Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stoło-

wym Chłopców – II miejsce 
• Mistrzostwa Małego Rejonu w Tenisie Stoło-

wym Dziewcząt – III miejsce 
Dla uczniów wolących nieco spokojniej-

szy, ale również aktywny tryb życia, szkoła 
proponuje kółko turystyczne. Piechurzy w trak-
cie rajdów poznają tradycję i przyrodę naszego 
regionu. Aby obejrzeć zabytkowy obiekt czy 
atrakcję przyrodniczą, trzeba wcześniej poko-
nać kilkanaście kilometrów pieszo. „Zdobyte” 
w ten sposób miejsca na długo pozostają w pa-
mięci pieszych turystów. Każdy z nich może 
wymienić walory turystyczne naszej okolicy, 
ponieważ sam mógł zdobyć Ryńską Górę w 
Rezerwacie Przyrodniczym „Kawęczyńskie 
Brzęki”, wdrapać się na kopiec warowny gro-
dziska średniowiecznego w Chalnie,  obejrzeć 

pomniki przyrody w Racięcinie, obejrzeć małe 
muzeum młynarstwa we wiatraku w Orlu, zo-
baczyć bunkry z okresu II wojny światowej w 
Głębockiem, przekonać się, jak działa śluza w 
Koszewie, czy przepłynąć promem w Złoto-
wie, by potem odpocząć przy ognisku na pół-
wyspie Potrzymiech na jeziorze Gople. 

Tradycją się stał odpoczynek po cosobot-
nich trudach w ściśle wybranym miejscu – w 
pizzerii. Tylko tutaj może zostać uzupełniony 
ubytek energii, by mieć siłę spacerować dalej, 
w kolejne soboty. 

Kiedy zima za oknem piesze wędrówki 
zmieniają się w wyjazdy na spotkania ze zna-
nymi osobistościami w Bibliotece w Starym 
Mieście. W ten sposób udało się już poroz-
mawiać z aktorką Anną Dymną, z języko-
znawcami – Jerzym Bralczykiem i Andrzejem 
Markowskim oraz z pisarkami – Barbarą Ko-
smowską i dwukrotnie z Ewą Nowak, a także 
z poetką Danutą Olczak. 

Jednak nie tylko sport, turystyka i kultu-
ra interesują uczniów naszego gimnazjum. 
To odpowiedzialni młodzi ludzie, którzy w 
związku z nadchodzącą zimą chcieli się do-
wiedzieć, w jaki sposób mają się opiekować 
swoimi podwórkowymi pupilami w czasie 
tej najmniej przyjemnej pory roku. Dlatego 
zaprosiliśmy kierownika Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Koninie, który odpowie-
dział na wszystkie pytania młodzieży. Podczas 
spotkania zorganizowanego 17 listopada gim-
nazjaliści dowiedzieli się m.in., jak ocieplić 
budę psa oraz jak karmić zwierzę, aby nie 
zmarzło podczas mrozów. Ważne jest również 
to, żeby reagować na bestialskie zachowania 
właścicieli wobec ich zwierząt. Zaintereso-
wanie wzbudziły także informacje o adopcji 
zwierząt ze schroniska. Rozmowa ta przyczy-
niła się do podniesienia świadomości uczniów 

o odpowiedzialności, jaką pociąga za sobą 
decyzja o przygarnięciu zwierzęcia. Efektem 
tego spotkania będzie również zbiórka rzeczy 
przydatnych w schronisku.

Obecnie ta bardziej uzdolniona artystycz-
nie część naszej szkoły przygotowuje jasełka, 
które będą oglądali zaproszeni goście, a pozo-
stali pilnie pracują przed egzaminami próbny-
mi, które już niebawem.

 Jednym z wielu zadań wynikających z 
Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 
2010 r. w sprawie zasad udzielania i organi-
zacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach, są zajęcia związane z wyborem kie-
runku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej.

W ramach pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w naszym gimnazjum odbyły się 
zajęcia z zakresu orientacji szkolnej i zawodo-
wej pt. Podejmuję ważną decyzję – kim mógł-
bym zostać? W spotkaniu z Edytą Zielińską 
– doradcą zawodowym Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, 
uczestniczyli wszyscy uczniowie klas III gim-
nazjum.

 Na zaproszenie dyrektora i pedagoga 
szkolnego, 22 listopada do naszej szkoły przy-
był policjant z Zespołu ds. Nieletnich i Pato-
logii Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej w 
Koninie.  Przeprowadził pogadankę z ucznia-
mi klas III. W trakcie tego spotkania omówił 
zagrożenia, na jakie mogą być narażeni młodzi 
ludzie. Asp. Marcin Jankowski szeroko przed-
stawił temat odpowiedzialności karnej za po-
pełnione czyny karalne. 

Młodzież dowiedziała się o odpowiedzial-
ności karnej nieletnich oraz konsekwencjach 
swojego postępowania w życiu dorosłym. Z 
zainteresowaniem słuchała o zagrożeniach, 
jakie mogą ich spotkać w szkole i poza nią. 
Zadawali pytania, na które uzyskali wyczerpu-
jące odpowiedzi.

Z życia Gimnazjum w Boguszycach

Jak głosowali mieszkańcy gminy Wierzbinek?  
Wybory do Sejmu i Senatu 9 październik 2011 r. 

Wyniki głosowania do Sejmu

Gmina Wierzbinek 
Okręg wyborczy
do Sejmu nr 37
Okręg wyborczy
do Senatu nr 93
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Oferta Banku Spółdziel-
czego w Wierzbinku  dostoso-
wana jest do potrzeb lokalnej 
społeczności. Bank sukce-
sywnie udoskonala produkty 
i usługi zgodnie z oczekiwa-
niami Klientów. Dodatkowo 
atrakcyjność oferty Banku 
Spółdzielczego w Wierzbinku 
wzbogacana jest  poprzez or-
ganizowane loterie i promocje. 
Już kilkadziesiąt wartościo-
wych nagród zostało rozloso-
wanych w loterii Lokaty SGB. 
SGB to skrót od Spółdzielczej 

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy Banku Spółdzielczego 

w Wierzbinku
życzą wszystkim obecnym i przyszłym 

Klientom spokojnych i życzliwych Świąt 
Bożego Narodzenia.

Niech radość z tych wyjątkowych dni 
zagości na długo w sercach, przyniesie 

szczęście i rodzinne ciepło. Niech wszelka 
pomyślność sprzyja Wam w całym 

Nowym Roku 2012.

Załóż lokatę SGB – i wygraj samochód!

Wystarczy założenie lokaty o wartości 500 zł, aby mieć szansę wygrania samochodu 
osobowego marki Volkswagen Passat o wartości  91 960 zł! Jak to zrobić? Udać się 
po prostu do Banku Spółdzielczego w Wierzbinku. Warunkiem udziału w losowaniu 

atrakcyjnych nagród jest zdeponowanie lokaty o minimalnej wartości 500 zł. Wielokrotność tej 
kwoty zwiększa szansę zostania laureatem. Ponadto nagrodą gwarantowaną dla Klienta Banku 
Spółdzielczego w Wierzbinku jest skuter marki Romet 727 Premium 2T.

Grupy Bankowej, do której 
należy Bank Spółdzielczy w 
Wierzbinku. Do szczęśliwców 
trafiły: skutery, rowery, apara-
ty, laptopy, kuchenki haloge-
nowe, telewizory, ekspresy do 
kawy, motocykl, quad i wiele 
innych nagród. Warunkiem 
udziału w ich losowaniu jest 
zdeponowanie lokaty o mini-
malnej wartości 500 zł. Wie-

lokrotność tej kwoty zwiększa 
szansę zostania laureatem.

W jednej z edycji Lokaty 
SGB szczęśliwym posiada-
czem quada została 21-letnia 
mieszkanka Wierzbinka, Pani 
Angelika Nawrotek. Jest to, jak 
na razie, najmłodsza Laureat-
ka. Nie mogła uwierzyć, że los 
się do niej uśmiechnął. Nagro-
dę w siedzibie Banku wręczył 
jej osobiście Pan Jerzy Ko-

nieczka, Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Wierzbinku, 
gratulując wygranej i życząc 
powodzenia w kolejnych lote-
riach.   

Już od 16 stycznia BS w 
Wierzbinku zaprasza do udzia-
łu w kolejnej loterii promo-
cyjnej Lokaty SGB, w której 
nagrodą będzie samochód 
osobowy marki Volkswagen 
Passat. Ta nagroda główna jest 
warta aż ... 91 960 zł. Ponad-
to nagrodą gwarantowaną dla 
Klienta Banku Spółdzielczego 
w Wierzbinku jest skuter marki 
Romet 727 Premium 2T.

Gmina Wierzbinek pozy-
skała dofinansowanie na reali-
zację projektu „Radosny świat 
przedszkolaka w gminie Wierz-
binek”, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 9.1 - Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 - Zmniejszenie nierówno-
ści w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej. Projekt 
będzie realizowany w okresie 

Radosny świat przedszkolaka
w gminie Wierzbinek

dwóch lat, od 02.01.2012 r. do 
31.12.2013 r.

W ramach projektu zosta-
nie uruchomiony nowy oddział 
przedszkolny w Gminnym 
Przedszkolu w Sadlnie oraz 
oddział przedszkolny w Zespo-
le Szkolno-Gimnazjalnym w 
Morzyczynie. Oddziały funk-
cjonować będą w okresie od 
01.03.2012 r. do 31.12.2013 r.,  

z przerwą wakacyjną w lipcu w 
następujących godzinach:

- Oddział w Sadlnie: w godz. 
od 13:00 do 18:00, przez 5 dni w 
tygodniu dla 15 dzieci.

- Oddział w Morzyczynie: w 
godz. od 08:30 do 13:30, przez 5 
dni w tygodniu dla 12 dzieci.

Wszystkie zajęcia będą bez-
płatne. Dzieciom zostanie za-
pewnione wyżywienie oraz zaję-
cia dodatkowe: język angielski, 

zajęcia taneczne, zajęcia rucho-
we, zajęcia plastyczne. Przed-
szkolaki otrzymają niezbędne 
materiały oraz pomoce do zajęć, 
a także stroje do tańca.

Dodatkowe zajęcia urucho-
mione zostaną również bezpłat-
nie dla dzieci już chodzących do 
przedszkola w Sadlnie.

W ramach projektu wyre-
montowane zostaną pomieszcze-
nia przeznaczone na przedszkole 
oraz zakupione niezbędne wy-
posażenie, zabawki oraz pomoce 
naukowe.

Zapisy do przedszkola będą 
odbywać się w lutym 2012 r. w 
Urzędzie Gminy w Wierzbin-
ku. Szczegółowe informacje na 
temat projektu można uzyskać 
u pana Radosława Wietrzykow-
skiego pod numerem telefonu: 
(63)2611380.
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 Mimo iż zespół powstał prak-
tycznie na miesiąc przed rozgryw-
kami, jako beniaminek w lidze 
konińskiej prezentuje się dobrze, 
śmiało można nawet rzec – bardzo 
dobrze. Zespół z Wierzbinka może 
poszczycić się tym, iż w pierwszej 
rundzie zdobył najwięcej bramek 
spośród wszystkich ligowych ze-
społów. Na koncie Górnicy mają 
aż 41 bramek, co daje średnio 3,42 
trafienia na mecz. Wysoki wynik 
w tabeli jest zasługą nie tylko 
wspaniałych strzelców, ale także 
obrony, która pozwoliła przeciw-
nikom zdobyć tylko 19 bramek 
– statystycznie 1,58 gola na mecz.

W ciągu całej rundy na mura-
wie zameldowało się 20 graczy. 
Najwięcej czasu na boisku spę-
dzili: Rafał Kujawa (1060 minut), 
Artur Krzemiński (1050 minut), 
Mateusz Wojciechowski (1036  
minut) oraz Robert Bąkowski(950 
minut).

Najlepszym strzelcem drużyny 
okazał się bezapelacyjnie Mateusz 

„Górnik” na trzecim miejscu
Runda jesienna konińskiej B-klasy piłkarskiego sezonu 2011/2012 

jest już za nami. Górnik Wierzbinek na półmetku rozgrywek zajmu-
je 3. miejsce, gromadząc 23 punktów. Drużyna z Wierzbinka odnio-
sła 7 zwycięstw, dwa mecze zremisowała, natomiast trzy spotkania 
przegrała. 

Wojciechowski, który piłkarskim 
kunsztem aż 19 razy pokonał 
bramkarza rywali, dzięki czemu 
jest najlepszym strzelcem w li-
dze. Drugim strzelcem w zespole 
jest Emil Szymański, który ma 7 
trafień. Za nim plasują się Rafał 
Kujawa i Damian Murawiak, zdo-
bywszy po 4 bramki.

Najczęściej karanymi zawod-
nikami Wierzbinka byli gracze z 
pola obrony. Po trzy żółte kartki 
otrzymali: Bartosz Rosiak, Kamil 
Zieliński, Bartłomiej Sikora oraz 
Robert Bąkowski.

Wszyscy zawodnicy wykazali 
się niebywałym zaangażowaniem, 
bowiem włączali się zarówno w 
grę na boisku podczas meczów, 
jak i z ochotą przystępowali do 
treningów. Byli lojalni wobec sie-
bie oraz drużyny i wspierali się 
nawzajem. Doskonale w rolę ka-
pitana drużyny wcielił się Robert 
Bąkowski, który swoją grą i za-
pałem motywował, jak przystało 
na prawdziwego kapitana, resztę 

drużyny. 
Najciekawszymi meczami za-

równo dla zawodników, jak i ki-
biców z Wierzbinka były spotka-
nia rozegrane z zespołem Sokół 
Kleczew II, gdzie jako jedyni w 
lidze potrafiliśmy pokonać obec-
nego lidera na ich boisku 3:2, jak i 
zwycięstwo z Czarnymi Brzeźno, 
którzy po porażce u siebie aż 5:1 
spadli z fotela lidera. W wojnie 
twierdzę trzeba zdobywać, jednak 
należy pamiętać, by także swo-
ją zaciekle bronić. Górnikom ta 
sztuka się udała. Na pięć spotkań 
u siebie zespół z Wierzbinka czte-
ry razy schodził z boiska w roli 
zwycięzców i raz -  po bardzo za-
ciekłym i wyrównanym spotkaniu 
z Osiekiem Wielkim - padł remis 
3:3. Patrząc na statystyki spotkań 
u siebie nasi zawodnicy nie byli 
gościnni, zdobyli 26 bramek, i tyl-
ko 5 stracili. 

Już w pierwszym sezonie ze-
spół odczuł, że piłka nożna rządzi 
się swoimi prawami i nie zawsze 
ten, kto przeważa czy też dominu-
je przez większą część spotkania 
schodzi zwycięsko z placu gry. 
Górnik Wierzbinek został trzy 
razy pokonany. Ostatni mecz, czy-

li porażka w Olszówce, boli o tyle, 
że nasz zespół dominował na bo-
isku, jednak to gospodarze strzela-
li bramki. O spotkaniu w Przedczu 
należałoby jak najszybciej zapo-
mnieć. Jedyny rywal, który zdo-
minował nasz zespół i zasłużenie 
zwyciężył to Sparta Barłogi.        

Skład Górnika Wierzbinek 
opiera się w dużej mierze na mło-
dych zawodnikach. Średnia wieku 
w zespole wynosi niecałe 21 lat, 
co z pewnością czyni nas jednym 
z najmłodszych zespołów w lidze.

Runda wiosenna zapowiada 
się bardzo ciekawie. Walka o dwa 
pierwsze miejsca premiowane 
awansem będzie z pewnością za-
cięta, gdyż teoretycznie aż 6 ze-
społów liczy się w walce. Miejmy 
nadzieję, że zwycięsko z tej wal-
ki wyjdą piłkarze z Wierzbinka i 
przynajmniej podskoczą w tabeli 
o jedną pozycję. 

Dziękujemy sponsorom: Wój-
towi Gminy Wierzbinek,  KWB 
Konin w Kleczewie S.A., Banko-
wi Spółdzielczemu w Wierzbin-
ku. Sport, zwłaszcza dla młodych 
ludzi, to jedna z dróg rozwoju 
i samorealizacji. Jednak aby go 
uprawiać, potrzebni są ludzie do-
brej woli.

 Piotr Zajdel  

Bank Spółdzielczy w Wierz-
binku to instytucja znana, i to 
nie tylko z oferowania produk-
tów finansowych. W różny bo-
wiem sposób wspiera działania 
społeczne, służące mieszkań-
com. Swojej pomocy nie odmó-
wił też Klubowi Piłkarskiemu 
Górnik Wierzbinek, który tak 
obiecująco wystartował w roz-
grywkach konińskiej B-klasy 
(na półmetku rozgrywek druży-
na zajmuje 3. miejsce). Ostatnio 
Bank ufundował 22 komplety 
piłkarskich dresów, zarówno 
dla zawodników z pierwszego 
składu, jak i rezerwowych. Na 
zebraniu Klubu, 13 grudnia, 
prezes BS Jerzy Konieczka 
uroczyście przekazał je na ręce 
prezesa Klubu Janusza Choj-
nackiego oraz trenera drużyny 
Piotra Zajdla.

Z przodu bluz jest jest logo 
Spółdzielczej Grupy Banko-
wej, do której Bank Spółdziel-
czy w Wierzbinku należy, i 
herb Gminy Wierzbinek, z tyłu 
nazwa klubu – Górnik Wierzbi-

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku pomógł piłkarzom Górnika
nek. Prezes BS w Wierzbinku 
Jerzy Konieczka prosił, aby 
zawodnicy jedynego zespołu w 
gminie godnie reprezentowali 
mieszkańców. - Jeżeli nauczy-
my się szanować herb gminy 
Wierzbinek, który przedstawia 
nas, naszą małą ojczyznę, to 
tym łatwiej przyjdzie wam i 
nam w przyszłości szanować 
inne wartości patriotyczne. 
Nie tak ważne są wyniki, choć 

te w tym sezonie były imponu-
jące, ale duch walki i szczere 
zaangażowanie. Możemy być 
szczęśliwi, że mamy w gminie 
taką drużynę. Z szacunkiem no-
ście na piersi ten herb, łącząc 
dumę z reprezentowania naszej 
społeczności z pełnym zaanga-
żowaniem w sportową rywa-
lizację - mówił prezes Banku. 
Zawodnicy wystąpienie preze-
sa Banku Spółdzielczego przy-

jęli z uznaniem i nagrodzili je 
gromkimi brawami.

Zapewne dobry start zespo-
łu w rozgrywkach konińskiej B-
klasy cieszy nie tylko zawodni-
ków i kibiców, ale także głów-
nych sponsorów zespołu. Klub 
Piłkarski Górnik Wierzbinek 
serdecznie dziękuje Bankowi 
Spółdzielczemu w Wierzbinku 
za dotychczasowe wsparcie i 
przekazanie tak wspaniałego 
prezentu – kompletu 22 pił-
karskich dresów. Pomogą one 
w zimowych treningach. Te-
raz ,,górnikom” – jak zwykli 
nazywać rywale zawodników 
Górnika Wierzbinek –  nie po-
zostaje nic innego, jak ostro do 
treningów, aby od marca znów 
walczyć o ligowe punkty na bo-
iskach w regionie konińskim.

Na zdjęciu: Prezes Banku 
Spółdzielczego w Wierzbinku 
Jerzy Konieczka (pierwszy z le-
wej), prezes Klubu Piłkarskie-
go Górnik Wierzbinek Janusz 
Chojnacki (w środku) i trener 
drużyny Piotr Zajdel
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Rok 2011 był przełomowy, z 
uwagi m.in. na uruchomienie sa-
modzielnego biura KERiI. Emery-
ci mogą się spotykać w odremon-
towanym i nowo wyposażonym 
lokalu w Wierzbniku. Nie byłoby 
to możliwe bez osobistego zaan-
gażowania Wójta Gminy Wierz-
binek Pawła Szczepankiewicza, 
który postanowił pomóc seniorom 
z terenu gminy. Dziękujemy za to 
gorąco panu Wójtowi oraz zawsze 
przychylnej emerytom Radzie 
Gminy Wierzbinek.

Swój wkład w powstanie biura 
oraz wspieranie działalności Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
mają również: Prezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Wierzbniku Marek Gra-
bowski oraz Prezes Banku Spół-
dzielczego w Wierzbniku Jerzy 
Konieczka. Im także serdecznie 
dziękujemy. Ponadto bezintere-
sowną pomoc dla naszego Koła 
zawsze niesie Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wierzbniku, użyczając 
remizę na spotkania okoliczno-
ściowe. Jesteśmy za to wdzięczni.

Rok 2011 był szczególny tak-
że pod względem aktywności. 

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wierzbniku liczy już ponad 
stu członków. Ponad 15-letnia działalność przyniosła pozytywne efek-
ty. Koło przyciąga z roku na rok coraz więcej seniorów, którzy chcą 

aktywnie spędzać swój wolny czas. 

Aktywni emeryci
Rozpoczęliśmy go w styczniu 
spotkaniem opłatkowym w blisko 
stuosobowym gronie. W marcu 
Walne Zgromadzenie Członków 
Koła wybrało nowy Zarząd w 
składzie: Przewodnicząca Koła 
Krystyna Mańkowska; Zastępca 
Przewodniczącego Bożena Kurz; 
Sekretarz Anna Kostrzak; Skarb-
nik Agnieszka Woźniak. Członka-
mi Zarządu zostali: Henryk Pie-
trzak, Alina Serkowska, Bogumiła 
Dąbrowska, Tarsylia Chudzińska i 
Genowefa Mularska.

Marzec był także okazją do 
spotkania z okazji Dnia Kobiet. 
Wspólny wyjazd do kina, czy 
udział w Misterium Męki Pańskiej 
w Górce Klasztornej, to tylko 
niektóre nasze wspólne wyjazdy. 
Niezapomniane do dziś wrażenia 
pozostawiła w nas wycieczka do 
Krakowa, Częstochowy, Wado-
wic, Zakopanego i na Słowację. 
Spędzone w tych miejscach w je-
siennym słońcu wspólne chwile 
będziemy wspominać wielokrot-

nie. Kluczową imprezą był Dzień 
Seniora połączony z Balem An-
drzejkowym.

Widzimy więc, że nasze Koło 
aktywizuje i jednoczy ludzi w po-
deszłym wieku. Mamy tylko jedno 
życzenie – być zdrowymi. Praca 
w Kole Emerytów dowodzi, że lu-

dzie starsi wiekiem są pracowici, 
sumienni i potrafią jeszcze dążyć 
do osiągnięcia zamierzonych ce-
lów. Potrafią cieszyć się życiem, 
dzielić się swoimi radościami               
i we wspólnym gronie miło spę-
dzać czas.

W roku 2011 przybyło nam 
15 nowych członków. Celem Koła 
jest skupianie w swych szere-
gach jak największej liczby osób 
starszych wiekiem. Wszystkich, 
którzy chcą wspólnie i aktywnie 
spędzać czas wolny, zapraszamy 
do nas. Spotykamy się i przyjmu-
jemy interesantów w każdą środę, 
w godzinach: 9.00-13.00, w naszej 
siedzibie w Wierzbniku.

Zarząd Koła

Pierwsze spotkanie odbyło 
się 8 marca z okazji Dnia Kobiet. 
Wójt Paweł Szczepankiewicz zło-
żył wszystkim paniom życzenia. I 
zaprosił nas na III Galę Samorzą-
dową w Boguszycach. Oczywiście 
braliśmy w niej udział.

Z okazji Dnia Dziecka wszyst-
kie dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewku zostały przez nas 
obdarowane słodkim upomin-
kiem. My zaś wieczorem z na-

Koło Gospodyń Wiejskich w Nyklu
To już trzeci rok działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Nyklu. Przez ten czas 

udało się sporo zrobić. Także rok 2011 był bogaty w wydarzenia.
szymi dziećmi zorganizowałyśmy 
pieczenie kiełbasek przy ognisku.

W trakcie tegorocznych Tar-
gów „Salix” zaprezentowałyśmy 
stoisko z własnoręcznie wykona-
ną papierową wikliną i wyrobami 
z gipsu. Były też pączki, które 
wszystkim smakowały. W konkur-
sie na „Najsmaczniejsze ciasto” 
zdobyłyśmy I miejsce. 

 Pod koniec czerwca zorga-
nizowałyśmy wycieczkę do War-

szawy. Mieliśmy możliwość zwie-
dzenia z przewodnikiem stolicy i 
zobaczenia wielu miejsc.

W wakacje grupa pań uczest-
niczyła w I Powiatowym Zjeździe 
Kół Gospodyń Wiejskich w Miel-
nicy, a we wrześniu w Dożynkach 
Gminnych w Kryszkowicach. 
Nasz chleb ze smalcem i ogórki, 
a także pączki i ciasto drożdżowe 
cieszyły się dużym uznaniem.

 We wrześniu zorganizowa-
liśmy wyjazd na Agroshow w 
Bednarach, a w październiku wy-
cieczkę do Ciechocinka i Torunia. 
Z okazji Andrzejek spotkałyśmy 
się z Wójtem               Pawłem 
Szczepankiewiczem i Radnym 
Bogdanem Woźniakiem. W miłej 
atmosferze, przy wspólnym stole 
poruszyłyśmy sprawę, która naj-
bardziej nas nurtuję. Jest nią brak 
świetlicy wiejskiej w naszej miej-
scowości. Taka świetlica stworzy-
łaby możliwość częstszych spo-
tkań z różnych okazji, dla większej 
grupy mieszkańców sołectwa. Nie 
zapomnieliśmy też o dzieciach, 
które z okazji Mikołajek  pojecha-
ły do kina na bajkę w 
wersji 3D.

Nasze panie brały 
też udział w szkoleniu 
z BHP organizowanym 
przez KRUS, spotkaniu 
z Prezydentem RP w Li-
cheniu. Były na wystę-

pie kabaretu „Otto” w Koninie. 
2 grudnia brałyśmy udział w 

XIII Gali Powiatu Konińskiego, 
na zaproszenie Starosty Małgo-
rzaty Waszak i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Konińskiego Janu-
sza Stankiewicza.

 Teraz czas na podziękowa-
nia. Szczególne składamy Panu 
Pawłowi Szczepankiewiczowi, 
Wójtowi Gminy Wierzbinek, za 
wsparcie finansowe oraz pomoc w 
realizacji naszych działań. Dzię-
kujemy również: Panu Karolowi 
Byczykowi, Prezesowi Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Wierzbinku; Panu  J. Koniecz-
ka, Prezesowi BS w Wierzbinku, 
wraz z Zarządem; Panu Markowi 
Grabowskiemu, Prezesowi GS 
w Wierzbinku; Panu T. Szymań-
skiemu, Prezesowi Intermebli w 
Sompolnie za pomoc finansową. A 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku 
życzymy tym osobom wszystkie-
go, wszystkiego najlepszego - z 
nadzieją na dalszą owocną współ-
pracę. Składamy również najlep-
sze życzenia całej Radzie Gminy 
Wierzbinek i wszystkim miesz-
kańcom gminy.

  Zarząd KGW w Nyklu

Od lewej: Krystyna Liszkowska, Jolanta Garczyńska, Małgorzata 
Waszak - Starosta Koniński, Grażyna Chrzanowska, Urszula Pawlak


