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Kwiecień 2011

W 2011 roku odbyły się 
dwie Sesje Rady Gminy Wierz-
binek: 

– w dniu 1 marca 2011 
roku odbyła się V Sesja Rady 
Gminy, na której radni podjęli 
uchwały w sprawie: a) zbycia 
nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym działki 48/4, położo-
nej w obrębie Palmowo gm. 
Wierzbinek, w trybie bezprze-
targowym oraz określenia wa-
runków udzielenia bonifikaty i 
wysokości stawki procentowej, 
b) zbycia nieruchomości zabu-
dowanej, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 44/5, po-
łożonej w obrębie Wilcza Kłoda 
gm. Wierzbinek, w trybie bez-
przetargowym oraz określenia 
warunków udzielenia bonifika-
ty i wysokości stawki procen-
towej, c) założenia cmentarza 
komunalnego, d) nabycia dział-
ki o powierzchni ok. 0,1500 
ha z nieruchomości położonej 
w obrębie ewidencyjnym Ra-
cięcin oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 220, e) okre-
ślenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działal-

Z prac Rady Gminy 
ności pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, f) 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Wierzbinek 
na lata 2011-2016, g) zmian w 
budżecie gminy na rok 2011, h) 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu konińskiego z prze-
znaczeniem na odnowę dróg 
powiatowych, i) udzielenia po-
mocy finansowej Polskiemu To-
warzystwu Walki z Kalectwem 
Oddział Terenowy w Koninie 
– Stowarzyszenie Wyższej 
Użyteczności, j) zmiany statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wierzbinku, k) przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkań-
cami Sołectwa Boguszyce i 
Sołectwa Synogać, l) wyrażenia 
zgody na użyczenie lokalu na 
czas określony – lokal nr 18 w 
budynku Urzędu Gminy.

– w dniu 30 marca 2011 
roku odbyła się VI Sesja Rady 

Gminy, na której radni podjęli 
uchwały w sprawie: a) sprzeda-
ży w trybie bezprzetargowym 
lokalu mieszkalnego w budyn-
ku położonym na działce ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 
112/1 o pow. 0,2200 ha obręb 
Tomisławice gm. Wierzbinek, 
b) trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków zespo-
łu interdyscyplinarnego oraz 
szczególnych warunków jego 
funkcjonowania, c) ustalenia 
gminnego programu przeciw-
działania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie, d) przystąpienia do 
czynności prawnych mających 
na celu zaspokajanie na terenie 
Gminy Wierzbinek zbiorowych 
potrzeb w zakresie telekomuni-
kacji oraz innej infrastruktury 
technicznej, e) zmiany uchwały 
nr XXVII/176/09 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 8 kwietnia 
2009 roku w sprawie przyję-
cia regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegó-
łowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, dodatku 

mieszkaniowego oraz wyso-
kość innych świadczeń wy-
nikających ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez 
Gminę Wierzbinek, f) nie wyra-
żenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy na rok 2012 
środków stanowiących fundusz 
sołecki, g) zmiany uchwały 
nr 12/III/2006 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 13 grudnia 
20006 r. w sprawie poboru po-
datków – rolnego, leśnego i od 
nieruchomości w drodze inka-
sa, h) programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami dzia-
łającymi w sferze działalności 
pożytku publicznego, i) przy-
stąpienia do Programu „Wiel-
kopolska Odnowa Wsi” finan-
sowanego ze środków budżetu 
województwa wielkopolskiego, 
j) zgłoszenia sołectwa Wierzbi-
nek do Programu „Wielkopol-
ska Odnowa Wsi”, k) rozpatrze-
nia skargi na działalność Wójta 
Gminy, l) wyposażenia spółki 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością w 
Wierzbinku w nieruchomości, 
ł) zmian w budżecie gminy na 
rok 2011. 
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W listopadowych wyborach 
samorządowych otrzymał Pan 
najwięcej głosów. A tym samym 
ponownie objął funkcję Wójta 
Gminy Wierzbinek.

Dziękuję mieszkańcom gminy 
za poparcie i zaufanie. To na pew-
no zobowiązuje. Ale dziękuję tak-
że za pójście do urn i oddanie gło-
su. To bardzo ważne, aby korzy-
stać z tego prawa. Moim zdaniem 
wybory samorządowe są najważ-
niejsze, ponieważ od tego, jakiego 
wójta i radnych wybierzemy, za-
leży to, jak  będzie się zmieniała 
otaczająca nas rzeczywistość, co 
zostanie zrobione w naszej ,,małej 
ojczyźnie”.  Oni mają na to realny 
wpływ. Gratuluję wygrania wybo-
rów wszystkim radnym gminnym, 
powiatowym, a także uzyskanego 
wyniku wszystkim startującym na 
radnych , jak również moim kon-
kurentom. 

Gmina to wspólnota wszyst-
kich mieszkańców. Dlatego tak 
ważna jest współpraca.

Poprzedniej Radzie Gminy 
udało się wypracować właściwe 
zasady współpracy. To uważam za 
duży sukces. Dzięki temu udało się 
zrobić sporo dobrego dla gminy i 
jej mieszkańców. Powstało wie-
le kilometrów dróg asfaltowych, 
nowe obiekty sportowe, takie jak 
hala czy pierwszy w powiecie 
konińskim Orlik 2012. Budowa-
ny jest stadion. Pobudowaliśmy 
oczyszczalnię ścieków, rozpoczęła 
się  rewitalizacja  parku w Wierz-
binku. Remontowaliśmy szkoły, 
biblioteki, remizy OSP, świetlice. 
Powstały nowe place zabaw. We 
współpracy z powiatem na koszt 
kopalni wyremontowaliśmy długo 
oczekiwaną drogę z poszerzeniem 
na odcinkach Wierzbinek-Sadlno, 
Sadlno-Morzyczyn. Uregulowali-
śmy stan prawny oraz nabyliśmy 
dla gminy cenne grunty w Sadl-
nie, Wierzbinku, Chlebowie. Za-
kupiliśmy busa dla uczniów nie-
pełnosprawnych, których gmina 
dowozi do szkół. Przenieśliśmy 
i wyremontowaliśmy miejsce na 
nową bibliotekę w Sadlnie. Za-
kład Komunalny otrzymał nowy 
sprzęt: śmieciarkę, traktor, wóz 
asenizacyjny, koparkę,  koparko-
ładowarkę.

Korzystaliśmy w dużym za-
kresie z funduszy unijnych,  co 
jest naszym sporym sukcesem. 
Dobrze wykorzystaliśmy dofinan-
sowanie z Banku Światowego w 
ramach Programu Integracji Spo-

łecznej. Dzięki temu programowi 
powstały nowe organizacje: Sto-
warzyszenie Aktywnych Kobiet 
w  Sadlnie; Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki, 
Posada, Zaryń; Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Wierz-
binek. Były wyjazdy studyjne, 
szkolenia, festyny.

Ważną sprawą  było utwo-
rzenie Punktu Obsługi Rolnika 
– pierwsze tego typu porozumie-
nie w kraju z Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
To duże ułatwienie dla rolników. 
Mogą oni w gminie załatwić 
kwestie związane z rejestracją i 
identyfikacją zwierząt. Poza tym 
pomagamy bezpłatnie wypełniać 
wnioski obszarowe. A mieszkań-
cy mogą korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych. 

Cieszę się, że powstała zaocz-
na szkoła średnia w Boguszycach, 
ponieważ poszerzyło to ofertę 
edukacyjną. A mieszkańcom dało 
możliwość zdobycia średniego 
wykształcenia. 

Nie wspomniał Pan o bar-
dzo prestiżowej nagrodzie Cen-
trum im. A. Smitha „Człowiek  
Polskiego Samorządu 2009, 
Najbardziej Podziwiany Wójt 
2009”. W tym plebiscycie wy-
brali Pana marszałkowie woje-
wództw, starostowie, prezydenci 
miast, burmistrzowie i wójtowie 
z całego kraju. Otrzymał  Pan 
od nich najwięcej głosów. 

To była wielka niespodzianka. 
Ale nie wolno popadać w pychę. 
Trzeba zawsze być skromnym, 
jeśli chce się coś wartościowego 
osiągnąć. W werdykcie i uzasad-
nieniu kapituła podkreśliła moją 
aktywność i osiągnięcia, pomimo 
młodego wieku. To zaważyło, że 
z grona 3 tysięcy samorządow-
ców uzyskałem najlepszy wynik. 
Traktuję to jako sukces całej gmi-
ny. Dedykowałem go wszystkim 
mieszkańcom, bowiem dzięki nim 
pełnię tę funkcję. To, że uczestni-
czyłem we wszystkich ważniej-
szych zjazdach i konferencjach 
dla wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast w Polsce sprawia, że 
gmina Wierzbinek jest rozpozna-
walna w Polsce. Ostatnio najwięk-
szą reklamę zrobiła nam kopalnia 
i odkrywka Tomisławice. Więk-
szość moich rozmówców wie już, 
gdzie leży gmina Wierzbinek.

Nie wszystko jednak udało 
się zrealizować, nie wszystkie 
sprawy pozytywnie zakończyć.

Wywiad z Wójtem Gminy Wierzbinek Panem Pawłem Szczepankiewiczem 

Najważniejsza jest dobra współpraca
Trudną sprawą było zamknię-

cie szkoły w Synogaci. Musieli-
śmy się z tym problemem zmie-
rzyć wspólnie z Radą Gminy. Bu-
dynek szkoły wydzierżawiliśmy 
Polskiemu Towarzystwu Walki z 
Kalectwem  na 15 lat i szkoda, że 
wbrew wcześniejszym zapowie-
dziom, opóźniło się jego zagospo-
darowanie. Towarzystwo czeka na 
pieniądze zewnętrzne na adapta-
cję budynku. W tym roku udzie-
liliśmy mu dotacji na przygoto-
wanie dokumentacji przebudowy 
i mamy nadzieję, że niebawem 
jakieś prace się rozpoczną.

Mokry rok przyniósł sporo 
problemów, zarówno związanych 
z lokalnymi podtopieniami, jak 
i negatywnym wpływem na stan 
dróg. Sprawy melioracji i utrzy-
mania rowów nie są w kompe-
tencji  gminy. Zgodnie  z prawem  
powinny tym się zająć spółki 
wodne, które zbierają  składki  i 
mają szansę uzyskać dofinanso-
wanie z zewnątrz. A podstawowe 
obowiązki ciążą na właścicielach, 
niezależnie od tego, czy jest to 
skarb państwa, czy też osoba pry-
watna. Na zebraniach namawia-
łem rolników, aby reaktywowali 
lub zakładali spółki wodne, bo tyl-
ko w ten sposób jesteśmy w stanie 
rozwiązać ten problem. 

W poprzedniej kadencji prze-
sunęła się w czasie budowa kana-
lizacji w Wierzbinku i Sadlnie, a 
co za tym idzie również zagospo-
darowanie osiedli w tych miejsco-
wościach. Po prostu Urząd Mar-
szałkowski opóźnił nabór wnio-
sków na środki unijne na budowę 
oczyszczalni ścieków. Dopiero w 
ubiegłym roku udało się te środki 
pozyskać i wybudować pierwszą 
oczyszczalnię ścieków w Wierz-
binku. Teraz chcemy budować 
kanalizację oraz zagospodarować 
osiedle. W tej kadencji powinna 
również powstać nieduża oczysz-
czalnia ścieków w Sadlnie.      

Zdaję sobie sprawę, że nigdy 
wszyscy mieszkańcy nie będą za-
dowoleni z tego, co się w gminie 
robi, „bo jeszcze się taki nie uro-
dził, co by wszystkim dogodził”. 
My Polacy lubimy narzekać na 
otoczenie, na pogodę. Mam do-
świadczenie po ostatnich zebra-
niach, że w sołectwach, gdzie 
było najwięcej inwestycji, było 
też najwięcej niezadowolenia. Na-
tomiast tam, gdzie realizowane są 
mniejsze zadania, mieszkańcy cie-
szą się z tego, że powstał na przy-
kład nowy odcinek drogi, potrafią 
powiedzieć dziękuję, chociaż tego 
nie oczekiwałem.  

Zadania samorządowe do-
tyczą też kultury i kwestii spo-
łecznych.

Nasze zespoły, w tym orkie-
stra, osiągnęły wiele sukcesów, 
co było dużą zasługą śp. Jana Ku-
cala oraz osób, które te zespoły 
tworzą. W ostatnich 4 latach na 
terenie gminy odbywały się duże 
uroczystości powiatowe – Rusze-
nie Gmin Powiatu Konińskiego 
oraz dożynki. Reaktywowaliśmy 
również dożynki gminne, które co 
roku odbywają się na terenie innej 
parafii.

Kontynuowaliśmy współpra-
cę z Francją poprzez wymianę 
młodzieży między szkołami. Na-
wiązaliśmy nową współpracę z 
Ukrainą. Myślę, że również ten 
kraj nasza młodzież będzie mogła 
zobaczyć, a my będziemy gościć 
naszych sąsiadów. Gmina przystą-
piła do Stowarzyszenia Wielko-
polska Wschodnia, co umożliwi 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Przystąpiliśmy również do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski oraz do Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Mari-
na”.  Ułatwi to promocję w więk-
szym wymiarze. Taką  promocją 
w wymiarze lokalnym są Dni 
Wierzbinka. Przy pomocy środ-
ków zewnętrznych udało nam się 
w ostatnich latach do Wierzbinka 
zaprosić kilka gwiazd estrady z 
czołówki krajowej. Cieszę się, 
że udało nam się również zorga-
nizować konferencję historyczną, 
która będzie kontynuowana. Poza 
tym ze środków unijnych wydamy 
publikację, która trafi bezpłatnie 
do mieszkańców.    

A jak układa się współpraca 
z kopalnią - największym inwe-
storem?

Od początku nie należała do 
łatwych. Gdy objąłem stanowisko 
wójta, kopalnia już miała zaawan-
sowane plany rozwoju na terenie 
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INFORMACJA 
Wójt Gminy Wierzbinek przyjmuje interesantów 

w poniedziałki od godz. 8.00 do 11.30.   

gminy. Postawiłem im kilka po-
stulatów wraz z Radą Gminy, któ-
re zakończyły się podpisaniem w 
2007 roku porozumienia  pomię-
dzy gminą Wierzbinek a kopalnią 
ze względu na szkody górnicze. 
Najważniejsze postulaty, z trudem 
zaakceptowane i podpisane przez 
Zarząd KWB, to budowa i przebu-
dowa wodociągów na terenie gmi-
ny oraz budowa nowej hydroforni 
w Zaryniu, na koszt kopalni. Inne 
to dofinansowanie budowy nowe-
go bloku mieszkalnego w Wierz-
binku oraz oczyszczalni ścieków, 
wykonanie nowych ciągów ko-
munikacyjnych (dróg wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, 
które wcześniej, przed budową 
odkrywki, istniały). Pokazuje to, 
że interesy samorządu zostały 
zabezpieczone. Droga Boguszyce 
- Zielonka została już wybudowa-
na. W następnych latach powsta-
nie, wraz ze ścieżką rowerową, 
droga Zielonka – Kryszkowice – 
Tomisławice, z przebudową drogi 
wojewódzkiej w stronę Piotrkowa 
Kujawskiego. Wynegocjowaliśmy 
również pokrycie kosztów uzbro-
jenia 18 działek w Chlebowie, 
które zostały sprzedane pod  bu-
downictwo jednorodzinne. Zgod-
nie z porozumieniem wykonana 
została również konserwacja rzeki 
Pichny, a w przyszłości kopalnia 
sfinansuje koszt przeniesienia 
cmentarza w Tomisławicach do 
Sadlna. Jednym z ważniejszych 
punktów była kwestia pracy. W 
porozumieniu zapisano: „iż stwo-
rzone dla mieszkańców gminy 
Wierzbinek zostaną możliwości 
zatrudnienia w zakładzie górni-
czym, szczególnie wysiedleń-
ców, absolwentów Zespołu Szkół 
Górniczo-Energetycznych oraz 
innych o specjalnościach górnik, 
elektryk, mechanik i innych, które 
posiadają po kilka uprawnień nie-
zbędnych dla zakładu górniczego 
o ile gmina będzie stwarzała ko-
rzystne warunki dla zakładu gór-
niczego na swoim terenie”. Ko-
palnia ogłasza konkursy na dane 
stanowisko pracy i wybiera ludzi 
z najlepszymi kwalifikacjami. 
Największe szanse mają oczywi-
ście ci, od których kopalnia kupiła 
gospodarstwa. Jak poinformowała 
KWB, już ok. 50 mieszkańców 
gminy Wierzbinek w ostatnich 3 
latach zostało zatrudnionych, co 
nas bardzo cieszy. 

Z zadowoleniem przyjęliśmy 
sfinansowanie przez kopalnię 
przebudowy drogi Wierzbinek-
Sadlno oraz budowy zatoczki au-
tobusowej i chodników w Bogu-
szycach. Ale w ciągu ostatnich lat 
było wiele problemów z kopalnią, 
jak choćby niewielkie protesty or-
ganizacji proekologicznych i ich 
skargi, czy też przebudowa ładu 
przestrzennego. Problemem jest 
transport węgla. My też wyrazi-

liśmy swój sprzeciw, który został 
przekazany kopalni oraz właści-
wym zarządom dróg wojewódz-
kich i powiatowych. Uważamy, 
że KWB powinna jak najszyb-
ciej wybudować własny korytarz 
transportowy. 

Podkreśla Pan znaczenie 
zrównoważonego rozwoju gmi-
ny.

To bardzo istotne. Zakładam, 
że w tej kadencji jakaś inwestycja 
zostanie zrealizowana w każdym 
z sołectw. W polu widzenia jest 
m.in. budowa dróg i kanalizacji. 
Ważna sprawa to budowa nowego 
urzędu gminy. Rok temu prowa-
dziłem na zebraniach sondaż i ku 
mojemu zdziwieniu niemal 100 
procent uczestników zebrań było 
za tym, aby nowy urząd powstał, 
ponieważ obecny nie jest funkcjo-
nalny, brakuje sanitariatów, pod-
jazdów dla niepełnosprawnych. 
Nie ma możliwości komfortowe-
go załatwienia spraw przez peten-
tów. W obecnym budynku będzie 
biblioteka oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. Mamy nadzieję,  że po-
wstanie również muzeum regio-
nalne w pozyskanym spichlerzu. 
Chcemy dalej efektywnie wyko-
rzystywać fundusze unijne i w 
sposób racjonalny gospodarować 
publicznymi pieniędzmi. Co roku 
mamy różnego rodzaju kontro-
le wydatkowania pieniędzy pod 
względem zgodności z ustawą o 
zamówieniach publicznych oraz 
finansach publicznych. W ostat-
niej kadencji mieliśmy m.in. dwie 
kompleksowe kontrole Regional-
nej Izby Obrachunkowej z Pozna-
nia, Najwyższej Izby Kontroli, Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Urzędu Wojewódzkiego oraz in-
nych organów kontrolnych.         

Z jakimi najczęściej pro-
blemami przychodzą do Pana 
mieszkańcy gminy?

Mieszkańcy przychodzą z 
bardzo różnymi problemami, 
których rozwiązanie często nie 
leży w naszej kompetencji. Ale 
trzeba ich cierpliwie wysłuchać. 
Najwięcej osób przychodzi po 
pracę, chociaż to nie zadanie 
gminy, lecz państwa. W ostatnich 
4 latach zorganizowałem kon-
kurs na jedno wolne stanowisko 
pracy w Urzędzie Gminy. Tylko 
jedna osoba została zatrudnio-
na na czas nieokreślony. Więcej 
nie było potrzeby, ponieważ nikt 
nie odchodził na emeryturę. Ale 
stwarzaliśmy możliwość odpraco-
wania stażu,  robót publicznych, 
przygotowania zawodowego ze 
środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Koninie. Refunduje on 
koszty utrzymania pracownika, 
ale umowy są zawierane na czas 

określony. Wielu mieszkańców 
przychodzi z problemami związa-
nymi z remontami dróg, a nawet z 
problemami prywatnymi i rodzin-
nymi, gdzie trudno mi doradzać. 
Niektórzy przychodzą po prostu 
się wyżalić. Z tej strony pragnę 
przeprosić tych, których kiedykol-
wiek uraziłem czy też nie mogłem 
załatwić ich spraw ze względu 
na brak możliwości prawnych ze 
strony gminy. Szkoda mi ludzi 
potrzebujących, znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
Niestety, gmina nie ma wielu in-
strumentów, aby im pomóc. Tym 
głównym jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.    

Zatrudnianie osób bezrobotnych z terenu gminy Wierzbinek 
ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie przez 

Urząd Gminy w latach 2006-2010

Ten numer ,,Sygnałów 
Wierzbinka” jest pierwszym w 
2011 roku. Czego życzyłby Pan 
mieszkańcom w pozostałych 
miesiącach?

         
Mniej zazdrości i zawiści. 

Za dużo jest donosów i chęci 
skrzywdzenia drugiego człowie-
ka. A przecież zgodnie z Pismem 
Świętym, jeśli mieczem zabijesz, 
mieczem musisz być ścięty, jeśli 
skrzywdzisz bliźniego, kiedyś ty 
doznasz kary, ktoś cię skrzywdzi. 
Życzę jednak przede wszystkim 
miłości, zdrowia i samych do-
brych ludzi na swojej drodze.

                    Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Małgorzata Kozicka
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Doroczna gala samorządowa, na którą wła-
dze gminne zaprosiły do hali sportowej w Bogu-
szycach, stała się okazją do przedstawienia osią-
gnięć lokalnej społeczności oraz wyróżnienia 
tych, którzy zasłużyli się na rzecz gminy. Była to 
liczna grupa. Przy tym wspominano także tych, 
którzy już odeszli, ale zapisali się na trwałe w 
lokalnej historii.

Wójt Paweł Szczepankiewicz przedstawił 
osiągnięcia i plany samorządowe. Podkreślił, że 
z budżetu coraz większe kwoty przeznacza się 
na inwestycje, często przy wykorzystaniu źródeł 
zewnętrznych. Wymienił tez zadania, jakie uda-
ło się wykonać przy wsparciu Kopalni Węgla 
Brunatnego ,,Konin”.

Alina Rosiak, dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Wierzbinku, podsumowała osiągnięcia 
w dziedzinie kultury. Wyróżnienia i nagrody 
zdobywały zespoły: Na Swojską Nutę z Zary-
nia, Kalinianki z Kaliny oraz Gminna Orkiestra 
Dęta z Wierzbinka. Zespoły brały udział w fe-
stiwalach, przeglądach, imprezach. Dorobek ar-

III Gala
 Samorządowa

12 marca 2011 r. 

tystyczny prezentowały w Koninie, Włocławku, 
Kleczewie, Kramsku, Ciechocinku, Ślesinie, 
Sompolnie, Skulsku, Babiaku. W ramach pro-
jektu ,,Z książką na ty”, najmłodsi czytelnicy 
spotkali się z Ewą Chotomską z telewizyjnego 
Tik-taka, występującą jako Ciotka Klotka.

Na gali grupa osób otrzymała podziękowa-
nia i wyróżnienia. Byli wśród nich byli radni: 
Marcin Wołowiec, Irena Gwóźdź, Bożena Kurz, 
Kazimierz Woźniak, Roman Walter; ustępujący 
sołtysi: Józef Imbiorski, Stanisław Mielcarek, 
Leonard Szkudlarek, Barbara Szewczyk. Za po-
moc na rzecz gminy podziękowania otrzymali: 
Grzegorz Kobrzycki i Janusz Mroczkowski, za 
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzie-
ży: Janusz Chojnacki, za działalność kulturalną: 
Jan Skuratowicz, Miłosz Kucal i Marek Kaczal-
ski, za przekazanie placu pod pomnik w Rusz-
kowie: Maria i Józef Soszyńscy. Nagrodzono też 
laureatów konkursu na najpiękniejsze oświetle-
nie bożonarodzeniowe: Andrzeja Staszaka, Bro-
nisławę Lewandowską, Ryszarda Szauera, Bog-
dana Muszyńskiego i Sławomira Trawińskiego.

Dla zebranych wystąpiła Gminna Orkiestra 
Dęta z Wierzbinka oraz uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Koninie. 

Z. Nabzdyk
Konińska Gazeta Internetowa

www.powiatkoninski.pl   

8 stycznia. Wójt brał udział w spotkaniu no-
worocznym zorganizowanym przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Styczeń - luty. W 25 miejscowościach od-
były się zebrania wiejskie, na których wybiera-
no sołtysów. Uczestniczył w nich także Wójt. 
Najczęściej zgłaszane wnioski przez mieszkań-
ców to naprawa i budowa dróg oraz  przepu-
stów.

21 stycznia. W Urzędzie Gminy w Wierz-
binku gościł Starosta Koniński Stanisław Bielik. 
Celem spotkania było omówienie planowanych 
inwestycji na drogach powiatowych na terenie 
gminy Wierzbinek w 2011 r. Uczestniczyli w 
nim radni powiatowi: Andrzej Kłosowski, Ja-
cek Wysocki,  radni  gminy Wierzbinek, wójt 
Paweł Szczepankiewicz.          

25 stycznia. Na posiedzeniu Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego 
poruszono kwestie melioracji i naprawy urzą-
dzeń wodnych. Zdaniem Starosty, w gminach 
powinny funkcjonować spółki wodne, które 
prowadziłyby konserwacje rowów i urządzeń 
wodnych.

24 lutego. Wójt uczestniczył w uroczy-
stości wręczenia Nagrody im. Bp Romana 
Andrzejewskiego prof. Barbarze Fedyszak-Ra-
dziejowskiej. Spotkanie odbyło się w budynku  
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w 
Warszawie. 

18 lutego. Wójt Gminy Wierzbinek, dele-
gowany przez Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Konińskiego na mocy zarządzenia 
Starosty Konińskiego,  został powołany do 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Konińskiego.   

Marzec. Głównym tematem walnego ze-
brania członków Stowarzyszenia Wielkopolska 
Wschodnia w Olszówce była propozycja zmian 
w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

I kwartał. Wójt oraz Skarbnik podpisali 
umowy z Urzędem Marszałkowskim w Pozna-
niu na następujące dofinansowania unijne:
1. Wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez 

zagospodarowanie parku pałacowego w 
Kryszkowicach. Wnioskowane dofinan-
sowanie – 408 180 zł. PROW – Odnowa i 
rozwój wsi.

2. Wydanie publikacji gminnej „Portret Gminy 
Wierzbinek”. Wnioskowana kwota pomocy 
25 000 zł.

3. Budowa  boiska ogólnodostępnego w Chle-
bowie  –  etap II. Wnioskowa kwota  dofi-
nansowania 383 000 zł. PROW –  Odnowa 
i rozwój wsi.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Zaryniu.  Wnioskowana kwota 
500 000 zł. PROW –  Odnowa i rozwój wsi

5. Zagospodarowanie centrum w miejscowości 
Stara Ruda. Wnioskowana kwota dofinanso-
wania 500 000 zł. PROW – Odnowa i roz-
wój wsi.

6. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w 
Zakrzewku. Wnioskowana kwota 335 336 
zł. PROW – Odnowa i rozwój wsi.
W I kwartale 2011 roku Wójt odbył ok. 10 

spotkań z przedstawicielami KWB ,,Konin” na 
temat funkcjonowania odkrywki Tomisławice.   

Budżet gminy Wierzbinek na rok 2011 zo-
stał przyjęty 30 grudnia 2010 roku uchwałą 
Rady Gminy Wierzbinek Nr IV/15/10. Zało-
żono dochody w wysokości 21 981 960 zł, a wy-
datki w wysokości 25 717 960 zł, z tego 8 406 
610 zł  to wydatki inwestycyjno-majątkowe.

Planowane zadania inwestycyjne w roku 
2011:
– budowa kanalizacji w Wierzbinku,
– dokończenie zadań: rozbudowa stacji wodo-

ciągowej w Racięcinie, rewitalizacja parku w 
Wierzbinku wraz z budową amfiteatru,

– przeprowadzenie rewitalizacji parku w Krysz-
kowicach.

Na modernizację dróg na terenie gmi-
ny Wierzbinek na rok 2011 przeznaczono  
łącznie 2 640 000 zł. Zadania obejmują: do-
kończenie budowy chodnika  Morzyczyn – Ra-
cięcin, budowę drogi powiatowej: Tomisławice 
– Krzymowo, budowę drogi Władysławowo, 
budowę dróg gminnych na odcinkach: Bogu-
szyce – Synogać,  Mąkoszyn – Zamość, Gaj 
– Chlebowo, Dziadoch – Rybno-Teodorowo, 
Kazubek –Zakrzewek, droga Pagórki, droga 
Racięcin –Broniszewo, droga Sadlno działki, 
droga Stara Ruda – Noć, Witkowice – Waleria-
nowo oraz Wójcinek – Broniszewo, droga Mą-
koszyn. Przewiduje się też zagospodarowanie 
centrum miejscowości – budowę chodnika w 
Starej Rudzie.

Ponadto z zakresu turystyki  zaplanowano 
zadanie „Zagospodarowanie terenu przy jezio-
rze w Zakrzewku”. W dziedzinie gospodarki 
mieszkaniowej przewiduje się budowę bloku 
wielorodzinnego w Wierzbinku oraz zakup 
gruntów.  Uchwała zakłada też budowę budyn-
ku administracyjnego gminy – siedziba Urzędu 
Gminy, modernizację remiz OSP: w Bronisze-
wie , Ziemięcinie, Synogaci i Wilczej Kłodzie, 
zakup kontenerów socjalnych, budowę oświe-
tlenia miejscowości Wilcza Kłoda, dokoń-
czenie modernizacji świetlicy w Zaryniu oraz 
dokończenie budowy ogólnodostępnego boiska 
sportowego w Chlebowie.

31 marca Rada Gminy spotkała 
się z Jarosławem Czyżem, dyrektorem 
ds. rozwoju KWB ,,Konin” w Klecze-
wie S.A. Poinformował on, że reali-
zowane jest porozumienie podpisane 
przez Wójta Gminy z Prezesem KWB 
,,Konin” S.A. z 2007 roku. Jego zda-
niem gmina Wierzbinek jest bardzo 
wymagającym podmiotem w zakresie 
współpracy.

Dyrektor powiedział, że sukcesywnie 
są realizowane punkty porozumienia z 2007 
roku podpisanego przez obie strony. Pienią-
dze na blok mieszkalny będą przez KWB 
przekazane gminie w 2012 roku, droga Bo-
guszyce - Zielonka została wybudowana. 
Kopalnia wybuduje hydrofornię w Zaryniu 
oraz przebuduje wodociągi. A już wykona-
ła konserwację rzeki Pichny i sfinansowała 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Planuje też w przyszłości przenieść cmen-
tarz w Tomisławicach, budując w Sadlnie 
komunalny. Ponadto sporo prac na rzecz 
KWB wykonał Zakład Komunalny. Kopal-
nia  sfinansowała drogę Wierzbinek – Sadl-
no oraz  chodniki w Boguszycach.

W ostatnich 3 latach w KWB zatrudnio-
nych zostało około 50 mieszkańców gminy 
Wierzbinek. W tym roku pracę znajdzie dal-
szych kilkanaście. Dyrektor Jarosław Czyż  
poinformował, że ogłoszenia o naborze za-
mieszczane są w internecie. Wybierani są 
kandydaci z najlepszymi kwalifikacjami. 
Wiele podań jest rozpatrywanych negatyw-
nie ze względu na nieodpowiedni zawód i 
kwalifikacje do zakładu górniczego (np. ku-
charz, krawiec). Takie osoby nie mają szans 
zatrudnienia w kopalni. 

Wójt i radni przedstawili stanowisko, 
że transport węgla powinien jak najszybciej 
odbywać się korytarzem transportowym 
oraz że kopalnia powinna dołożyć wszel-
kich starań, aby została wyczyszczona rze-
ka Noteć.  

Z życia gminy

Agencja Ubezpieczeniowa PZU 
obecnie mieści się na terenie Zakładu 

Komunalnego w Wierzbinku.
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W dniu 18 lutego 2011 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku odbyło 
się zebranie członków Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Sołtysów skupiającego sołtysów 
i rady sołeckie z terenu gminy Wierzbinek. 
Senator RP Ireneusz Niewiarowski przekazał 
najnowsze informacje na temat funduszu so-
łeckiego oraz projektu zmian tej ustawy. Wal-

Biesiada
z Babcią

i Dziadkiem
Dzieci z oddziału przedszkolnego i naj-

młodszych klas Szkoły Podstawowej w To-
misławicach, pod kierunkiem nauczycieli, 
jak co roku przygotowały część artystyczną 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. To piękne 
święto, w które wnuczęta  szczególnie mogą 
pokazać jak bardzo ich kochają i są im po-
trzebni. Dla nich zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Pły-
nące z najszczerszych serduszek życzenia i 
uznanie wzruszyły bardzo. Babcie i Dziad-
kowie z wdzięcznością przyjęli  upominki, 
własnoręcznie zrobione przez  dzieci i  ob-
darowali je łakociami.

Przy słodkim poczęstunku Dziadkowie 
wysłuchali koncertu wykonanego przez ze-
spół muzyczny pod kierunkiem Jana Skura-
towicza.

Uroczystość  bardzo wszystkim się po-
dobała, a rytmy skocznej muzyki sprawiły, 
że nogi same rwały się do tańca. 

W ubiegłym  roku na terenie naszej gminy rozpoczęła swoją dzia-
łalność Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”. W związku  z tym w 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach na początku grudnia 
zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o węglu i górnictwie. 

GOŚCIE W NASZEJ SZKOLE

I tak do najważniejszych zaliczyć może-
my udział dzieci w Wojewódzkim Konkursie 
Humanistycznym, gdzie trzy uczennice: Patry-
cja Małek, Marta Kowalska i Olga Zielińska 
dotarły do etapu rejonowego, który odbył się 
w Turku oraz Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematyczno-Przyrodniczego, gdzie do etapu 
rejonowego weszły dwie uczennice: Patrycja 
Pilewska i Olga Zielińska, która dotarła do 
etapu wojewódzkiego, zostając finalistą tego 
konkursu. Reprezentowała ona naszą szkołę 
i gminę w Obornikach pod Poznaniem, gdzie 
odbył się finał.

 Kolejnym wartym podzielenia się sukce-
sem to wynik dwóch uczennic w ogólnopol-
skim konkursie Olimpus z dziedziny historii. 
Wiktoria Sobczak oraz Sylwia Dybowska zo-
stały laureatkami tej olimpiady.

W naszej szkole nie zabrakło również kon-

Szkolne sukcesy

Do chwili obecnej w bieżącym roku szkolnym 2010/2011 na tere-
nie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sadlnie odbyło się wiele 
konkursów szkolnych, gminnych oraz kuratoryjnych i o charakterze 
ogólnopolskich. Ich efektem są liczne osiągnięcia naszych uczniów. 

kursów dla dzieci 5 i 6-letnich, które zorgani-
zowała wychowawczyni oddziału przedszkol-
nego. Były to dwa konkursy. 

I tak pierwszy z nich to konkurs recytator-
ski „Wesołe wierszyki” dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego naszej szkoły oraz Gminnego 
Przedszkola w Sadlnie. Laureatami konkursu 
zostali: I miejsce Paulina Lewandowska i Jakub 
Andrzejewski – SP Sadlno, II miejsce Oliwia 
Waszak – SP Sadlno, III miejsce Magdalena 
Ratajczyk – Gminne Przedszkole w Sadlnie 
oraz Filip Dryja – SP Sadlno. 

„Zimowy obrazek” to drugi konkurs, które-
go celem było wyróżnienie uzdolnionych pla-
stycznie dzieci ze szkół naszej gminy. Wzięło 
w nim udział 28 dzieci ze szkół: SP Morzyczyn, 
SP Tomisławice, SP Sadlno, Gminne Przedszko-
le w Sadlnie oraz SP Zakrzewek. Laureatami 
konkursu zostali: I miejsce Bartosz Rachubiń-

ski  - SP Tomisławie, II miejsce Filip Woźniak 
SP Sadlno, III miejsce Filip Dryja SP Sadlno. 
Za oryginalność i pomysłowość zostali również 
wyróżnieni: Oliwia Studzińska SP Morzyczyn, 
Oliwia Waszak SP Sadlno, Kamil Dolatowski i 
Sebastian Wojciechowski z SP Tomisławice. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów. 

Zwyciężyły – Joanna Turkowska i Karo-
lina Walczak z klasy IIa. Po raz pierwszy 
też w naszej szkole obchodziliśmy Święto 
Górnika – Barbórkę. Z tej okazji 9 grudnia 
odbyła się akademia, na której honorowy-
mi goścmi byli przedstawiciele KWB „Ko-
nin”-  Michał Jankowski, Andrzej Tylman i 
Jarosław Hryniuk. Uczniowie przygotowali 
dla górników program artystyczny – przy-
pomnieli min. symbole i tradycje górnicze, 
złożyli życzenia i wręczyli kwiaty.

Zaproszeni goście przybliżyli 60-letnią 
historię kopalni, opowiedzieli o codzien-
nej, trudnej pracy górniczej w kopalni od-
krywkowej oraz odpowiedzieli na pytania 
gimnazjalistów. Dużą atrakcją spotkania 
była gra na trąbce w wykonaniu Andrzeja 
Tylmana – przedstawiciela orkiestry górni-
czej.

Górnicy sprawili miłą niespodziankę 
przekazując szkole zestaw piłek oraz sło-

dycze dla uczniów. Mamy nadzieję, że to 
pierwsze spotkanie nie będzie ostatnim.

23 grudnia, jak co roku, w naszej szko-
le odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. 
Przybliżyły nie tylko narodziny Jezusa, ale 
również istotę świąt, nawiązywały też do 
obecnych problemów, z jakimi borykają się 
ludzie XXI wieku. Do ich udziału zostali 
zaangażowani gimnazjaliści z wszystkich 
klas. Przedstawienie przeplatane było ko-
lędami i piosenkami. Publiczność chęt-
nie włączyła się do śpiewania. Uczniowie 
stworzyli niepowtarzalny klimat radości i 
refleksji. W ten dzień zaprezentowali swój 
repertuar wyjątkowi goście, zespoły: „Dę-
bowiacy” z Sompolna i „Na swojską nutę” 
z Zarynia.

Jasełka pozwoliły poczuć atmosferę 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Składaniu życzeń nie było końca ...

Zebranie członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
ne Zgromadzenie wybrało Jana Matuszew-
skiego na przewodniczącego koła Gminnego 
Sołtysów. Dotychczasowy przewodniczący 
Jan Sadowski zrezygnował z piastowania tej 
funkcji i podziękował wszystkim za zaufa-
nie i współpracę w mijającej kadencji. Jan 
Matuszewski jako delegat Gminnego Koła  
weźmie udział w maju w Ogólnym Zebraniu 

Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów.  Senator RP Ireneusz Niewiarowski 
oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów – Sławomir Królak złożyli wyra-
zy uznania wszystkim obecnym na zebraniu 
sołtysom oraz członkom rad sołeckich za za-
angażowanie i pracę dla miejscowej społecz-
ności.
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Komisja wybrała najlepsze prace, w 
następujących grupach wiekowych:

I grupa (6-8 lat)
Wiktoria Kazimierczak lat 7 Szkoła 
Podstawowa w Sadlnie

II grupa (9-12 lat)
Sylwia Sztejkowska lat 12 Szkoła Pod-
stawowa w Morzyczynie  

III grupa (13-16 lat)
Mateusz Reszke lat 14 Gimnazjum w 
Morzyczynie

Prace laureatów będą reprezentowały 
gminę Wierzbinek w eliminacjach powia-
towych. 

Komisja wyróżniła ponadto:
Kamila Milwicza lat 7 Szkoła Podstawowa 
w Zakrzewku 

W dniu 25 lutego br. Komisja Konkursowa oceniła prace przygo-
towane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zgłoszo-
ne na gminny konkurs plastyczny pn. „Powódź, pożar, dniem czy nocą 
straż przychodzi ci z pomocą”. 

Powódź, pożar, dniem czy nocą 
straż przychodzi ci z pomocą

Annę Wandę Kościńską lat 6 Szkoła Pod-
stawowa w Zakrzewku
Bartosza Jastrzębskiego lat 8 Szkoła Pod-
stawowa w Tomisławicach
Edytę Genczelewską lat 11 Szkoła Podsta-
wowa w Sadlnie 
Agatę Szanecką lat 12 Szkoła Podstawowa 
w Zaryniu
Agatę Czerniak lat 15 Gimnazjum w Bo-
guszycach
Katarzynę Walter lat 14 Gimnazjum w 
Morzyczynie 
Patryka Słowińskiego lat 14 Gimnazjum w 
Morzyczynie  

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzy-
mają nagrody. Laureatom serdecznie gra-
tulujemy!  

 

Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega 
pożarom”

W dniu 10 marca br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Wierz-
binku odbyły się eliminacje gminne 
ogólnopolskiego turnieju wiedzy 
pożarniczej. Nad prawidłowym prze-
biegiem turnieju czuwała komisja w 
składzie: dh Kazimierz Woźniak, dh 
Bogdan Kawczyński, dh Klemens 
Mazurek, dh Tadeusz Pietrzak oraz  
Jolanta Siekaczyńska. Najlepszą 
uczennicą z grupy I została  Patrycja 
Małek (Szkoła Podstawowa im. M. 
Kopernika w Sadlnie), natomiast w 
grupie II  zwyciężył Krzysztof Ma-
lek (Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Boguszycach).  

Gratulujemy.

Współczesna kolęda ludo-
wa tak ten fakt ujmuje:

A dawny  to zwyczaj wszędzie,
Odwiedzajmy po kolędzie,

Sąsiad sąsiada miłego,
Podczas Chrystusa zrodzonego,

Z Panny Przeczystej.

15 stycznia 2011 r. w 
Szkole Podstawowej w Za-
ryniu odbyło się pełne na-
stroju, zadumy, radości, na-
dziei, otuchy „Popołudnie 
z kolędą”. Na spotkanie 
przybyli zaproszeni goście, 
wśród których byli radni: 
Bogdan Kaczalski, Dariusz 
Kwiatkowski, sołtys Ry-
szard Pieńkowski, Zespół 
Muzyczny „Na Swojską 
Nutę”, Rodzinny Zespół 
Muzyczny Państwa Ka-
czalskich, Rada Rodziców,  
rodzice i nauczyciele z tu-
tejszej szkoły.

 

W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku po-
wszechnie praktykowane było w różnych formach obrzę-
dowe składanie życzeń, czyli kolędowanie. Typowy czas  
przypadał na okres Trzech Króli i obejmował chodzenie 
z żywymi zwierzętami, maszkarami, z gwiazdą, szopką, 
chodzenie różnych grup przebierańców, widowiska.

POPOŁUDNIE Z KOLĘDĄ

Uroczystość rozpoczę-
ła się od zaśpiewania kolęd 
przez chórek szkolny.  Na-
stępnie uczniowie wystawili 
jasełka. Do wspólnego ko-
lędowania dołączył Zespół 
Muzyczny Na Swojską Nutę 
i Rodzina Państwa Kaczal-
skich .Nauczyciele również 
zaśpiewali kolędę „Do szo-
py hej pasterze”. We wspól-
nym repertuarze znalazły 
się stare, jak i  współczesne 
kolędy, pastorałki. Atmosfe-
ra była fantastyczna i niepo-
wtarzalna. Mamy nadzieję, 
że ten potężny wspólnotowy 
śpiew na długo pozostanie 
w sercach uczestników tego 
niezwykłego spotkania i 
zachęci do wspólnego mu-
zykowania, podtrzymania 
obyczaju, zacieśni  więzi i 
będzie okazją do spotkań. 

Małgorzata Krzymińska

Tegoroczna zimowa 
aura dodała niezwykłego 
uroku wszystkim ozdo-
bionym posesjom i balko-
nom: zdjęcia wykonane w 
śnieżnej scenerii czarowa-
ły bajecznym wyglądem.  
Zgłoszenia dowiodły, że 
urzekające oświetlenie 
świąteczno-noworoczne 
wymaga sporych nakła-
dów pracy, a także zmysłu 
artystycznego. Opowie-
ści uczestników konkursu 
potwierdzają, że wykona-
nie iluminacji to przedsię-
wzięcie angażujące często 
wszystkich członków ro-
dziny, którzy przygotowa-
nia rozpoczynają na wiele 
tygodni przed Świętami 
Bożego Narodzenia. 

Celem konkursu było 
zachęcenie mieszkańców 
do dbałości o estetykę swe-
go najbliższego otoczenia, 
do kreatywności i aktyw-
ności w budowaniu harmo-
nijnego i miłego dla oka 

Konkurs
„Najpiękniejsze Oświetlenie

Świąteczno-Bożonarodzeniowe” 
wizerunku gminy Wierzbi-
nek w okresie zimowym. 

W podziękowaniu za 
wysiłek, kreatywność oraz 
wielkie zaangażowanie 
w przyozdabianiu swoich 
domostw, ogrodów Wójt 
Paweł Szczepankiewicz 
nagrodził najlepsze ilumi-
nacje. Nagrodę główną w 
konkursie otrzymali Pań-
stwo Małgorzata i Ry-
szard Szauer z Broni-
szewa; wyróżnienia nato-
miast: p. Andrzej Staszak 
z Wierzbinka, p. Stani-
sław Grzegorczyk z Ny-
kla, p. Bronisław Lewan-
dowski z Obór, p. Bogdan 
Muszyński z Kaliny oraz 
p. Sławomir Trawiński z 
Teresewa.  

Wszystkim Państwu, któ-
rzy wzięli udział w konkur-
sie „Najpiękniejsze Oświe-
tlenie Świąteczno – Bożo-
narodzeniowe” serdecznie 
dziękujemy. Wszystkim 
laureatom gratulujemy.            
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Aby sprostać oczeki-
waniom uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Sadl-
nie, przed świętami Bo-
żego Narodzenia ukazał 
się pierwszy numer ga-
zetki szkolnej ,,Byle do 
dzwonka”. 

Radość 
pisania...

    
 

Prężnie wyłoniła się grupka 
młodych dziennikarzy, których 
ambicją jest, aby czasopismo 
przyciągało wizualnie, inte-
resowało zawartością i znaj-
dowało odbiorców. Doskona-
łym momentem na kolportaż 
okazało się przedstawienie z 
okazji jasełek. Wtedy to ga-
zetka znalazła czytelników 
wśród społeczności szkolnej, 
nauczycieli oraz pana Wójta i 
radnych naszej gminy, którzy 
to zaszczycili nas swoją obec-
nością.

,,Byle do dzwonka” wy-
dawane jest jako plon pracy 
warsztatów dziennikarskich. 
W ramach wolontariatu prowa-
dzą je Magdalena Puszkiewicz, 
Ewa Sylwestrzak, Aldona Wa-
szak i Aneta Tokarska. 

Na   łamach  czasopisma  
uczniowskiego  znaleźć  moż-
na  bieżące   sprawy z życia 
szkoły np. opisy uroczystości 
szkolnych, wyniki konkur-
sów przedmiotowych, sukcesy 
sportowe, relacje z wycieczek, 
rozrywkę. Naszym zamiarem 
jest, aby  gazetka szkolna stała 
się nie tylko nośnikiem infor-
macji, ale nauczyła młodych 
ludzi trudnej sztuki wypo-
wiedzi precyzyjnej, zwięzłej 
i zrozumiałej dla innych. W 
planach mamy wyjazd do re-
dakcji ,,Przeglądu Konińskie-
go”. Może uda nam się odkryć 
arkana powstawania naszego 
regionalnego tygodnika.  

                                           
 Opracowała

 Magdalena Puszkiewicz

Informujemy, iż od lutego br. została uruchomiona linia komunikacyjna PKS 
w Koninie S.A. Mąkoszyn – Konin,  Konin – Mąkoszyn przez Ślesin – Gosławice. 

Autobus kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem 02.05.2011 r.;  24.06.2011 r.    

Wypalanie traw jest to 
działanie niezgodne z pra-
wem, szkodliwe dla środowi-
ska naturalnego i jakości gleb. 
Stanowi również zagrożenie 
dla życia i mienia ludzkiego. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o „Ochronie 
przyrody” rozdz. 9 art. 124: 
„zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów”.  Osoby łamiące 
ten przepis mogą zostać ukara-
ne mandatem lub odpowiadać 
przed sądem grodzkim.                 

Oprócz kar, które może 
nałożyć policja, rolnicy mogą 
zostać ukarani przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w formie zmniej-

Za wypalanie trawy grożą sankcje finansowe
szenia dopłat bezpośrednich o 
3 procent.  

Zakaz wypalanie jest jed-
nym z wymogów „dobrej 
kultury rolnej”, których prze-
strzeganie uwzględnia system 
dopłat bezpośrednich. Rolni-
kowi, który nie przestrzega 
tego zakazu, Agencja może 
zmniejszyć  wszystkie rodzaje 
dopłat bezpośrednich o 3 proc. 
Chodzi o tzw. jednolitą płat-
ność obszarową, płatność cu-
krową, do pomidorów, przej-
ściowe dopłaty do owoców 
miękkich, dopłaty do krów i 
owiec, do powierzchni uprawy 
roślin strączkowych i motylko-
wych, a także o dopłaty tzw. 
rolnośrodowiskowe (w ramach 
PROW 2007-2013), pomoc 
na zalesianie gruntów rolnych 

(PROW 2007-2013) oraz do-
płaty z tytułu gospodarowania 
w niekorzystnych warunkach, 
tzw. ONW.

Każdy przypadek wypalania 
traw rozpatrywany jest indywi-
dualnie, a wysokość kary zależy 
od „stopnia winy” i może być 
pomniejszony z 3 do 1 proc. lub 
podniesione z 3 do 5 proc. na-
leżnych  rolnikowi dopłat bez-
pośrednich na dany rok. Jeżeli 
rolnikowi zostanie udowodnio-
ne celowe  wypalanie traw, kara 
może być jeszcze wyższa i się-
gnąć nawet 20 proc. wszystkich 
rodzajów dopłat. W zupełnie 
skrajnych przypadkach stwier-
dzenia uporczywego wypalania 
traw, Agencja może całkowicie 
pozbawić rolnika dopłat w da-
nym roku.                              
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Rok 2011 to kolejny rok, w którym 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
oprócz swoich ustawowych zadań prowa-
dził będzie dodatkowe działania wspierają-
ce osoby bezrobotne, korzystające długo-
trwale z pomocy społecznej. Po raz czwarty 
realizowany zostanie projekt POKL „Ak-
tywizacja społeczno-zawodowa bezrobot-
nych w Gminie Wierzbinek”  współfinan-
sowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Główny cel projektu, to podniesienie ak-
tywności zawodowej i zdolności do zatrudnie-
nia osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym z terenu Gminy Wierzbinek. 

W ramach projektu w roku bieżącym prze-
widziano objąć wsparciem 12 osób, w tym 
8 kobiet i 4 mężczyzn w wieku aktywności 
zawodowej. Zaplanowane zostały dla kobiet 
szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz 
dla wszystkich beneficjentów uczestniczących 
w projekcie szkolenie z podstaw obsługi kom-
putera i Internetu oraz kurs na prawo jazdy kat. 
B.  Osoby uczestniczące w szkoleniach skorzy-
stają także we wrześniu ze wsparcia psycho-
loga i doradcy zawodowego.   Osoby biorące 
udział w projekcie otrzymają również pomoc 
finansową.

Z pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Realizacja podobnych projektów przewi-

dziana jest do 2013 roku. Każdego roku ko-
nieczne jest składanie nowych wniosków, co 
daje szansę na objęcie wsparciem nowej grupie 
osób. Warunkiem podstawowym jest   posiada-
nie statusu osoby bezrobotnej oraz bycie klien-
tem GOPS. 

Od roku 2008 do 2010  programem zostało 
już objętych 38 osób. Zorganizowano szkole-
nia przygotowujące do opieki nad chorym w 
domu, przygotowujące do zawodu kucharza, 
cukiernika, kursy  spawalnicze, obsługi  wóz-
ków  jezdniowych  i  podnośnikowych, kursy  
na  prawo  jazdy kat. B i C. W trakcie udziału 
w projekcie uczestnicy objęci byli wsparciem 
psychologa i doradcy zawodowego oraz wspar-
ciem finansowym. Przez te trzy lata tylko jeden 
uczestnik przerwał swój udział i nie przeszedł 
całej ścieżki wszystkich przygotowanych dla 
niego działań wspierających. 

GOPS przygotowując kolejne projekty 
dokonuje wstępnie ustaleń z podopiecznymi , 
jakich szkoleń oczekują osoby bezrobotne. Za-
równo potrzeby rynku, jak i potrzeby Klientów 
GOPS muszą zostać wzięte pod uwagę przy 
projektowaniu kolejnego wniosku. Tylko w ten 
sposób projekt ma szansę na skuteczną reali-
zację. Dodatkowymi wymogami od 2011 roku 

jest konieczność konsultowania wytypowanej 
do udziału w projekcie grupy uczestników z 
Powiatowym Urzędem Pracy. Pozwoli to unik-
nąć powielania szkoleń, zwiększy szansę na 
włączenie większej grupy osób do udziału w 
projektach, a przede wszystkim pozwoli sku-
teczniej ocenić aktualne zapotrzebowanie na 
rynku pracy.  

Od roku ubiegłego nastąpiły też zmiany w 
sposobie finansowania, co  wpłynęło na szybszy 
przekaz środków na realizację projektu. Przed 
zmianą sposobu finansowania oczekiwania na 
przekazanie kolejnych transz pieniężnych prze-
dłużały się, co stawiało GOPS w niekorzyst-
nym świetle wobec usługodawców, a przecież 
to bardzo ważni   partnerzy, bez których prowa-
dzenie projektu byłoby niemożliwe.  

Myślę, że  w następnych  latach GOPS nadal 
będzie mógł skutecznie prowadzić działania dla 
osób korzystających z pomocy społecznej nie 
tylko poprzez wykonywanie zadań ustawo-
wych, ale realizując dodatkowe wsparcie dzięki 
kolejnym projektom współfinansowanym przez 
Unię Europejską.

Małgorzata Jarlaczyńska
Kierownik GOPS

Od 1 kwietnia 2011 roku na terenie na-
szej gminy funkcjonuje Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, spółka z o.o. w 
Wierzbniku. Zastąpiło ono zlikwidowany 
Zakład Komunalny. Proces transformacji zo-
stał niejako wymuszony przez przepisy, któ-
re dla prowadzenia działalności wykracza-
jącej poza zadania użyteczności publicznej 
nakazały zmianę formy prawnej z zakładu 
budżetowego na spółkę prawa handlowego.

Wszystko rozpoczęło się od uchwały 
Rady Gminy Wierzbinek z 28 lipca 2010 
roku. Radni poparli koncepcję przekształ-
cenia Zakładu Komunalnego w Wierzbin-
ku w spółkę. Pierwotnie miało to nastąpić 
do końca 2010 roku.  Ale z uwagi na wiele 
formalności związanych z przygotowaniem 
zakładu budżetowego do nowej formy dzia-
łalności, data ta została przesunięta do 31 
marca 2011 roku. Majątek,  należności i zo-
bowiązania likwidowanego Zakładu Komu-
nalnego przejęła spółka.  

W kwietniu 2011 roku Wójt Gminy 
Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz podpisał 
w kancelarii notarialnej w Koninie akt zało-
życielski spółki. Umocowaniem do tego była 
inna uchwała Rady Gminy, z 28 lipca 2010 
roku, w sprawie utworzenia jednoosobowej 
spółki prawa handlowego pod nazwą Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka 
z o.o. w Wierzbniku. 100 proc. kapitału za-
kładowego w spółce ma Gmina Wierzbinek. 
Umowa przewiduje możliwość prowadzenia 
działalności z większą liczbą wspólników. 
Na razie jednak nie wydaje się to celowe. 

Cele i zadania PGK są podobne, jak to 
było w Zakładzie Komunalnym. Spółka bę-
dzie zajmować się sprawami: zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę   i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków,  gminnych dróg, ulic, 

Zakład Komunalny przedsiębiorstwem
mostów, placów oraz organizacji ruchu dro-
gowego, utrzymania czystości i porządku, 
utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów, wywozu od-
padów komunalnych, lokalnego transportu 
zbiorowego, gospodarki mieszkaniowej i 
lokali użytkowych, gminnych terenów zie-
lonych. Ale forma spółki prawa handlowego 
daje możliwość udziału w przetargach czy 
konkursach na wykonywanie inwestycji lub 
zadań z obszaru, do którego PGK został po-
wołany. Tego Zakład Komunalny w nowych 
warunkach prawnych już robić nie mógł.

Spółka ma swoje władze, do których 
należą: Zgromadzenie Wspólników, Rada 
Nadzorcza i Zarząd. Obecnie PGK jest 
jednoosobową spółką prawa handlowego. 
Powołano 3-osobową Radę Nadzorczą. Jej 
przewodniczącym został Tomasz Rolirad, 
wiceprzewodniczącym - Antoni Ochnic-
ki, sekretarzem - Ryszard Antoniewicz. Na 
swoim pierwszym posiedzeniu, 29 marca 
2011 roku, Rada Nadzorcza postanowiła, że 
Zarząd spółki będzie jednoosobowy, i do 30 
czerwca 2011 roku przedsiębiorstwem bę-
dzie kierował jako prezes Zarządu Andrzej 
Kłosowski, pełniący do dnia przekształce-
nia Zakładu Komunalnego w Wierzbinku 
w PGK sp. z o.o. obowiązki kierownika 
zakładu. Jego zadaniem będzie przygotowa-
nie spółki do łagodnej transformacji. Rada 
Nadzorcza  zorganizowała konkursu na sta-
nowisko prezesa Zarządu. Po 30 czerwca 
2011 roku Rada Nadzorcza wybierze nowe-
go prezesa, zgodnie z wynikami konkursu. 
Taka procedura została przyjęta przez RN 
zgodnie z sugestią Wójta Gminy, który za-
powiadał we wcześniejszych publikacjach 
prasowych tego rodzaju sposób obsadzenia 
stanowiska prezesa Zarządu PGK.

Ogłoszenie ukazało się na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Wierzbinek. Zgodnie z 
jego treścią, kandydat na szefa spółki powi-
nien między innymi mieć wykształcenie mi-
nimum średnie, a pożądane jest wyższe eko-
nomiczne, prawnicze, administracyjne albo 
inżynierskie o specjalności technicznej, w 
zakresie budownictwa, ochrony środowiska 
lub pokrewne, ogólną znajomość zagadnień 
kadrowo-księgowych oraz administracyj-
nych, umiejętność kierowania zespołem pra-
cowników. Termin składania dokumentów 
upływa 20 maja 2011 r. o godz. 15.00. Lista 
osób spełniających wymagania określone w 
ogłoszeniu zostanie umieszczona na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej http://www.wierzbinek.pl/bip.html  oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbi-
nek. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifi-
kacyjnej informacja o wyniku naboru będzie 
podana do wiadomości w podobny sposób. 

Jak już wcześniej informowano, likwida-
cja Zakładu Komunalnego nie pociągnie za 
sobą żadnych zwolnień. Wszyscy pracow-
nicy dowiedzieli się o przejściu do nowego 
zakładu w trybie art. 23 1 kodeksu pracy. 
Oznacza to, że nie podpisuje się nowych 
umów, ani nie wystawia się świadectw pra-
cy. A załoga przechodzi do nowego zakładu 
pracy „z dobrodziejstwem inwentarza”. 

,,Komunalka” weszła więc w nowy okres 
swojej działalności. Oby jak najlepszy.

Rada Nadzorcza 


