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Dożynki Gminne nie 
mogłyby się odbyć bez ko-
rowodu wieńców z poszcze-
gólnych wsi, który wyruszył 
sprzed Szkoły Podstawowej 
w Zakrzewku. Na scenie 
jako pierwszy zaprezento-
wał się zespół „Na swojską 
nutę” z Zarynia. Panie za-
śpiewały „Plon niesiemy, 
plon”.  Starostowie dożynek 
- Grażyna Deręgowska oraz 
Marcin Rogacki - przekaza-
li na ręce gospodarza, wójta 
gminy Wierzbinek Pawła 
Szczepankiewicza, chleb. 
Tradycyjnie podzielił się on 
tym darem z zebranymi na 
uroczystości. 

W konkursie na najpięk-

Tegoroczne Dożynki Gminne, 31 sierpnia, odbyły się nad jeziorem w 
Zakrzewku. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczynna, 
którą sprawował ks. Mirosław Lament. Homilię wygłosił ks. Artur Ma-

chała. Muzyczną oprawę mszy zapewniła Gminna Orkiestra Dęta, pod kierow-
nictwem Miłosza Kucala.

Dożynki Gminne w Zakrzewku
niejszy wieniec dożynkowy 
I miejsce z 10 zgłoszonych 
zdobył wieniec wykonany 
przez KGW Nykiel. II rów-
norzędne miejsca zajęły: 
KGW Stara Ruda i sołectwo 
Morzyczyn, a III - zespół 
„Na swojska nutę” z Zary-
nia. Wyróżnienia otrzyma-
ły wieńce: Stowarzyszenia 
Aktywnych Kobiet z Sadlna, 
Helenowa i Logowa, sołec-
twa Ziemięcin, sołectwa 
Kalina, Wierzbinka (osiedla) 
oraz Longina Kościeszy.    

Podczas święta plonów 
wójt wręczył rolnikom z te-
renu gminy Wierzbinek od-
znaki honorowe „Zasłużony 
dla rolnictwa”. Otrzymali 

je: Maria Czajkowska, Wła-
dysław Deręgowski, Jerzy 
Grzelak, Kazimierz Jóź-
wiak, Tadeusz Kalinowski, 
Andrzej Liszkowski,  Janusz 
Pawlak, Kazimierz Szymań-
ski, Kazimierz Trawiński i 
Lesław Urycki.  

W części artystycznej 
wystąpiła Gminna Orkiestra 
Dęta, zespoły: „Kalinianki”, 
„Na swojską nutę” z Zarynia 
i „Echo Kujaw” oraz Bartek 
Augustyniak.

Na dożynkach wszyscy 
mogli spróbować specjałów 
przygotowanych przez pa-
nie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z: Nykla, Starej Rudy, 
Ziemięcina, Kaliny, Wil-
czej Kłody, Stowarzyszenia 
Mieszkańców Sołectwa Mo-
rzyczyn i Stowarzyszenia 
Aktywnych Kobiet z Sadlna. 
Stoisko z produktami pre-
zentowali również pszczela-

rze z Wierzbinka. Można też 
było posilić się grochówką 
przygotowaną przez panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
Racięcina oraz kiełbaskami, 

które grillowali druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Ziemięcina. 

Gwiazdą muzyczną był 
zespół Vexel. Do późnego 
wieczora trwała zabawa ta-
neczna z zespołem Slava 
Band.  

Za otrzymane wsparcie 
finansowe oraz rzeczowe 
serdeczne podziękowa-
nia składamy sponsorom 
Gminnych Dożynek, któ-
rymi byli:

• PAK KWB Konin S.A 
w Kleczewie

• Bank Spółdzielczy 
w Wierzbinku

• Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Kole 

• Karolina i Andrzej 
Jesiołowscy
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Szanowni Państwo!

W połowie listopada zakończy się kadencja 2010-
2014 samorządu gminnego. Dla nas wszystkich – wójta, 
pracowników Urzędu, Radnych - był to czas intensywnej 
pracy, realizacji wielkich inwestycji, sięgania po środki 
zewnętrzne (w tym unijne).

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce ma znaczą-
cy wpływ na możliwości gmin. Nie ma samorządu, który 
z takim problemem się nie boryka. W kadencji 2010-2014 
udało nam się zrealizować wiele wartościowych działań 
w sferze społecznej i inwestycyjnej, jak również w innych 
dziedzinach związanych z codziennym życiem mieszkań-
ców naszej gminy.

Podsumowując mijającą kadencję warto wskazać naj-
ważniejsze sukcesy w poszczególnych obszarach. Nie-
wątpliwie największą inwestycją w kadencji były środki 
przeznaczone na budowy dróg gminnych i powiatowych. 
Naszym wspólnym sukcesem jest budowa nowego Urzę-
du Gminy, który został tak naprawdę wybudowany za 
2 mln mniej niż w kosztorysie inwestorskim (sam budynek 
3,3 mln zł). To był odpowiedni moment na tego rodzaju za-
danie. Teraz na pewno nie powstałby tak piękny budynek 
za te pieniądze.

Gmina Wierzbinek w tym okresie stała się liderem w Wiel-
kopolsce jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, co jest wielkim sukcesem.

W ostatnich latach ze środków zewnętrznych zreali-
zowaliśmy ok 40 wniosków. Udało się tyle zrobić dzięki 

także środkom własnym i zaciągniętemu kredytowi na 
wkład własny. Było to konieczne, aby zrealizować tyle in-
westycji z dofinansowania zewnętrznego, ponieważ trzeba 
najpierw wyłożyć własne środki na inwestycję, a dopiero 
po kontroli następuje zwrot pieniędzy. Sytuacja finansowa 
gminy jest dobra, nadal będziemy się rozwijać.

Nawet najbardziej sprawny wójt nie podoła obowiąz-
kom gminnej władzy wykonawczej  bez zaufania lokalnej 
społeczności. Jestem wdzięczny za miłe słowo i gesty jakie 
skierowano do mnie. Równie istotne w tych czterech la-
tach były konstruktywne opinie krytyki, które pomogły mi 
w ocenie sytuacji i kierowały uwagę moją i moich współ-
pracowników na istotne problemy nurtujące mieszkań-
ców.

Chciałbym w tym miejscu podziękować Radzie Gmi-
ny, która wspierała mnie w tych działaniach i jest współ-
twórcą różnych dobrych inicjatyw w Gminie. Dziękuję 
pracownikom gminy i jednostek, członkom stowarzyszeń 
i licznych organizacji, które czynią wiele dobra na rzecz 
naszej wspólnoty, a przede wszystkim dziękuję Mieszkań-
com Gminy Wierzbinek. To dzięki Wam mogę te 4 lata pra-
cy uznać za wartościowe i udane. Pozwala to z nadzieją 
patrzeć w lepszą przyszłość.

Składając na Państwa ręce podsumowanie kończącej 
się kadencji pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim za 
zaufanie i wspólną pracę. 

Wójt Gminy Wierzbinek 
/-/ Paweł Szczepankiewicz 

Elżbieta Walicka  Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek, Bogdan Kaczalski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzbinek, Jan 
Jakubowski, Teresa Kowalska-Pietrzak, Dariusz Kwiatkowski, Jan Matuszewski, Janusz Mroczkowski, Ryszard Rogacki, Jan Sadow-
ski, Krzysztof Stankiewicz, Andrzej Staszak, Sławomir Szczęsny, Zdzisław Sztejkowski, Wacław Wojciechowski, Bogdan Woźniak. 

 W IV kadencji Rady Gminy odbyło się 38 Sesji, podczas których podjęto 375 uchwał.  

Rada Gminy Wierzbinek  2010-2014      
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Gmina Wierzbinek w tym 
roku otrzymała tytuł lidera, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie pomo-
cy w ramach działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
latach 2007-2013. Z tych pienię-
dzy skorzystały nie tylko duże 
miejscowości w gminie, ale tak-
że te mniejsze. W sumie zreali-
zowano blisko 40 różnych pro-
jektów, a na inwestycje w latach 
2011-2014 gmina wydała prawie 
30 mln zł.

W ostatnich latach, gmina 
Wierzbinek zawalczyła o środ-
ki nie tylko z Unii Europejskiej, 
ale także z Urzędu Marszał-
kowskiego i wielu innych źró-
deł pozyskując w ten sposób 
około 20 mln zł. Na inwestycje 
w latach 2011-2014 wydano 
w sumie blisko 30 milionów 
złotych. Dzięki temu udało się 
zrealizować wiele inwestycji 
w kilkunastu miejscowościach. 
Pozyskane środki odmieniły 
gminę. 

Mieszkańców najbardziej 
ucieszyły inwestycje związane 
z budową licznych odcinków 
dróg. Przebudowano drogę 
gminną na odcinku Noć-Bro-
niszewo. Wartość projektu to 
531.600 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniosło 239.200 zł. 
Wyremontowano także odcinek 
Sadlno-Nowa Wieś. Wartość 
projektu to 693 tys. zł, a dofi-
nansowanie wyniosło 328.600 
zł. Przebudowano także drogę 
powiatową Witkowice-Tomi-
sławice, Tomisławice-Krzy-
mowo, Goczki-Władysławo-
wo czy Noć-Koszewo. Drogi 
zmodernizowano jeszcze m.in. 
w miejscowościach: Wójcinek-
Broniszewo, Sadlno-działki, 
Mąkoszyn, Boguszyce- Syno-
gać, Gaj-Chlebowo, Kazubek-
Zakrzewek, Nockie Holendry, 
Nykiel-Rybno, Palmowo, Ra-
cięcin-Przewóz, Stara Ruda, 
Wilcza Kłoda-Zaborowo, Wła-
dysławowo, Wójcinek-Broni-
szewo, Zielonka, Ziemięcin-
Palmowo, Chlebowo-Olesin-
Boguszyce, Zaryń-Zamość, 
Dziadoch-Rybno-Teodorowo, 
Kryszkowice-Tomisławice, 
Kwiatkowo-Waler ianowo, 
Łysek, Racięcin, Wierzbinek-
osiedle, Wilcza Kłoda, Witko-
wice-Słomkowo. Na moderni-
zację dróg z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych pozyskano 
400 tys. zł. Wykonano też re-
monty odcinków różnych ka-
tegorii w ramach szkód górni-
czych za kwotę bliską 2 mln zł.   

Inwestycje w gminie Wierzbinek w latach 2011-2014

Pozyskane środki odmieniły gminę
W wielu miejscowościach 

przy okazji remontu ulic po-
wstawały także parkingi, chod-
niki i oświetlenie. Dużą inwe-
stycją było wykonanie ścieżki 
pieszo - rowerowej na odcinku 
Wierzbinek -Sompolno za 2,4 
mln zł. Istotnymi projektami, 
które udało się w gminie zre-
alizować były z pewnością re-
monty przeprowadzone w szko-
łach, remizach, a także budowa 
placów zabaw. Udało się także 
zmodernizować cmentarz z 
parkingiem przykościelnym za 
kwotę pół mln zł. Wizytówką 
gminy jest  niewątpliwie nowy  
budynek urzędu w Wierzbinku.

Spośród zrealizowanych in-
westycji warto wymienić rewi-
talizację XIX-wiecznego zabyt-
kowego parku w Wierzbinku 
wraz z budową amfiteatru i in-
stalacji elektrycznej zewnętrz-
nej. Etap I tego projektu wyniósł 
598.921,47 zł, z czego udało 
się pozyskać dofinansowanie 
w kwocie: 368.169 zł. Drugi 
etap wykonania tego projektu 
kosztował 632.122 zł, z czego 
pozyskane środki wyniosły: 
250.428 zł. W Sadlnie powstało 
ogólnodostępne boisko w ra-
mach programu „Orlik 2012”. 
Wartość inwestycji wyniosła: 
1 277.590,87 zł, dofinansowa-
nie: 666 tysięcy zł. Zagospo-
darowano także park pałacowy 
w Kryszkowicach. Inwesty-
cja pochłonęła 499.446,48 zł, 
z czego ze środków PROW uda-
ło się uzyskać kwotę 304.538 zł. 
W Racięcinie rozbudowano sta-
cję wodociągową, wybudowa-
no biologiczną oczyszczalnię 
ścieków w Wierzbinku, a tak-
że kupiono wóz asenizacyjny i 
ciągnik. Wszystkie te inwesty-
cje udało się zrealizować w jed-
nym zadaniu. Kosztowało ono 
2.989.732,12 zł, z czego dofi-
nansowanie z PROW wynio-
sło 1.830.637 zł. Miejscowość 
Chlebowo także doczekała się 
boiska, które wybudowano 
dzięki wsparciu z PROW. In-
westycja kosztowała (etap II) 
404.262,09 zł, a dofinansowanie 
wyniosło 246.501,00 zł. W Za-
ryniu rozbudowano i przebudo-
wano świetlicę wiejską. Koszt 
inwestycji to: 620.531,76 zł, a 
z PROW pozyskano 379.115 zł. 
W Starej Rudzie zagospodaro-
wano centrum. Koszt całkowi-
ty to 812.711,36 zł, a z PROW 
udało się uzyskać 496.105 zł. 
Zagospodarowanie terenu w 
Zakrzewku kosztowało w sumie 

348.402,69 zł, a z PROW uzy-
skano: 212.501 zł. Uporządko-
wanie systemu zbiórki i segre-
gacji odpadów na terenie gminy 
kosztowało 91.129,12 zł, z cze-
go dofinansowanie wyniosło 
56.022 zł. Przebudowę i remont 
budynków Zespołu Gimnazjal-
no-Szkolnego w Morzyczynie 
zrealizowano dzięki dofinanso-
waniu z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu  (wartość: 
784.163,53 zł), a całość inwe-
stycji wyniosła: 1.104.133,38 zł. 
W Sadlnie, Morzyczynie, Za-
ryniu i Zakrzewku wybudo-
wano place zabaw w ramach 
programu „Radosna Szkoła”. 
Całkowity koszt: 717.200 zł, a 
dofinansowanie to: 358.600 zł. 
Budowa biologicznej oczysz-
czalni ścieków w Sadlnie wraz 
z zakupem urządzenia do od-
wadniania osadów ściekowych 
kosztowało gminę 1 641.274,42 
zł, dofinansowanie 993.702 zł. 
Promocja lokalnej twórczości 
poprzez zakup instrumentów 
dla Gminnej Orkiestry Dętej z 
Wierzbinka to koszt 35.600 zł. 
Wnioskowana kwota 19.918 zł 
z PROW. Wyposażenie straż-
nicy OSP w Tomisławicach 
pełniącej funkcję świetlicy 
wiejskiej to koszt 43.267,61 zł. 
Wnioskowana kwota 25 tys. zł 
z PROW. Modernizacja wraz 
z wyposażeniem świetlicy wiej-
skiej w Łysku – koszt 46.371 zł, 
a dofinansowanie z PROW –  
25 tys. zł. Wyposażenie remizy 
OSP w Wierzbinku – 19.408,07 
zł, a dofinansowanie: 7.796 zł. 
Zagospodarowanie centrum w 
miejscowości Racięcin – war-
tość inwestycji: 676.875,26 zł, 
dofinansowanie– 409.956 zł. 
Zagospodarowanie centrum w 

miejscowości Broniszewo, war-
tość inwestycji – 796.867,05 zł, 
dofinansowanie – 485.894 zł. 
Przebudowa i rozbudowa bu-
dynku OSP wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą w Morzyczynie 
pełniącej rolę świetlicy wiejskiej 
kosztowało: 1 016.838,84 zł, 
dofinansowanie – 500 tys. zł. 
Budowa budynku zaplecza 
i infrastruktury technicznej przy 
boisku sportowym  w miejsco-
wości Chlebowo, to koszt – 
325.697,85 zł, dofinansowanie 
198.596 zł. Zagospodarowanie 
centrum w Ziemięcinie. Koszt-
1 299.784,50 zł, dofinansowa-
nie– 500 tys. zł. Zagospodaro-
wanie centrum w Sadlnie. Koszt 
– 976.180 zł, dofinansowanie 
– 500 tys. Remont i wyposaże-
nie budynku strażnicy OSP w 
miejscowości Synogać. Koszt 
49.225,90 zł, dofinansowanie 
–25 tys. Wyposażenie strażnicy 
OSP w Mąkoszynie. Wartość 
projektu 43.238,93 zł, dofinan-
sowanie 25 tys. Przygotowanie 
oddziałów przedszkolnych do 
świadczenia wysokiej jakości 
usług edukacyjnych w gminie 
Wierzbinek. Wartość projektu 
628 635,94 zł, dofinansowanie 
udało się pozyskać w całości 
z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki.  Udało się także 
zdobyć środki na budowę bloku 
mieszkalnego w Wierzbinku w 
wysokości 900 tys. zł oraz hy-
droforni w Zaryniu za kwotę 
2,5 mln zł.

Dzięki tym wszystkim 
zrealizowanym inwestycjom, 
gmina bardzo się zmieniła i z 
pewnością na tym nie zakończy 
swoich starań o pozyskiwanie 
kolejnych pieniędzy. 

P. Kałużna, „PK” nr 42

Nabywaliśmy grunty
i nieruchomości

W minionej kadencji gmina Wierzbinek łącznie nabyła bezpłatnie 
w procesie komunalizacji lub przez zasiedzenie grunty i budynki o 
łącznej powierzchni 47 ha. Stanowi to majątek gminy i dobre zabez-
pieczenie na przyszłość. Część tych gruntów jest dzierżawiona, część 
stanowią drogi. A najbardziej cenny grunt po byłej kolejce wąsko-
torowej w ciągu drogi wojewódzkiej zostanie zagospodarowany pod 
budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Pozyskane rowy w dużej części 
zostaną zajęte przez PAK KWB Konin S.A.  I gmina otrzyma odszko-
dowanie. 

Pozyskaliśmy też grunty przy kanale Warta Gopło w obrębie 
Obory, ok. 4 ha, które będzie można w przyszłości zagospodarować 
rekreacyjnie lub podzielić na działki. Są to bardzo atrakcyjne tereny, 
znajdują się tam bunkry z okresu II wojny światowej.   
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Wspieraliśmy rolnictwo 

Rolnictwo stanowi podstawową gałąź gospodarki gminy Wierzbi-
nek. Wiodącymi kierunkami działalności rolnej jest produkcja mleka, 
hodowla bydła, trzody chlewnej, uprawa zbóż, buraków i warzyw. 
Gmina Wierzbinek w Punkcie Obsługi Rolnika oferuje pomoc w wy-
pełnianiu wniosków obszarowych i z zakresu rejestracji i identyfi ka-
cji zwierząt poprzez współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Koninie, a także pomoc prawną.

Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy z Bankiem Żywności w Ko-
ninie w latach 2010 - 2014 udało 
się pozyskać duże ilości żywności. 
Trafi ła ona do mieszkańców gminy 
Wierzbinek. Odbiorcami żywno-
ści były osoby wytypowane przez 
pracowników socjalnych Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wierzbinku na podstawie konkret-
nych przyczyn, takich jak: bezro-
bocie, ubóstwo, długotrwała lub 
ciężka choroba, niepełnospraw-
ność, wielodzietność, samotne 
macierzyństwo, itp. Żywność roz-
dawana była w ramach Europej-

Po pierwsze – powstały obiek-
ty sportowe. Pierwszą inwestycją 
infrastruktury sportowej w naszej 
gminie była budowa hali sportowej 
w Boguszycach, która została odda-
na do użytku 5 września 2007 roku. 
Rok później, w 2008 roku, gmina 
Wierzbinek zgłosiła chęć udziału 
w programie „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Długo nie trzeba było cze-
kać, gdyż 12 maja 2009 roku odby-
ło się uroczyste otwarcie komplek-
su boisk wybudowanych na placu 
boiska szkolnego tuż przy Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika w Sadlnie. W skład komplek-
su sportowego wchodzą: boisko 
piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m 
oraz boisko wielofunkcyjne o wy-
miarach 18 x 38 m, a także zaplecze 
szatniowo–socjalne o powierzchni 
83 mkw. Dodatkowo wykonane zo-
stały ciągi komunikacyjne, a całość 
terenu ogrodzono i oświetlono. Od-
danie do użytku pełnowymiarowej 
hali sportowej w Boguszycach oraz 
wybudowanie boiska Orlik w Sadl-
nie oraz przeprowadzenie remontu 
sal gimnastycznych  w placówkach 
znajdujących się na terenie gminy 
Wierzbinek przyczyniły się zna-
cząco do realizacji zainteresowań 
wśród dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych. Coraz większym zain-
teresowaniem cieszyły się impre-
zy sportowe organizowane na tych 
obiektach. Jednakże wybudowanie 
okazałego zaplecza nie rozwiązy-
wało problemu dotyczącego rozwo-
ju usportowienia w gminie, dlatego 
też w 2010 roku urzędnicy gminy 
Wierzbinek skorzystali z pilotażo-
wego programu „Animator Orlik 
2012”. 

Dodatkowo dzięki otwarciu 
Orlika w naszej gminie i korzy-
staniu z programu „Moje Boisko 
Orlik 2012” na naszym terenie od-
były się takie imprezy, jak: Turniej 
o Puchar Premiera Donalda Tuska, 
„Z podwórka na stadion” o Puchar 
Tymbarka, Liga Orlika, Turniej
o Puchar Wójta Gminy Wierzbi-
nek w piłce nożnej oraz siatkówce. 
Zgodnie z założeniami, na obiekcie 
sportowym mogła być osoba wyty-
powana oraz zatrudniona przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego, 
która posiada odpowiednie umie-
jętności, kwalifi kacje, doświad-
czenie i uprawnienia - zgodnie z 
obowiązującymi w Polsce przepi-
sami prawa - do organizowania i 

prowadzenia zorganizowanych za-
jęć sportowych. Nie były to jednak 
osoby z zewnątrz, tylko pobudzono 
do działania naszych lokalnych 
działaczy sportowych.

18 września 2011 roku był datą 
uroczystości otwarcia jeszcze jed-
nego nowego obiektu sportowego   
w gminie Wierzbinek – stadionu 
piłkarskiego w Chlebowie. 

Obserwując liczbę osób ćwi-
czących na Orliku w Sadlnie oraz 
hali w Boguszycach, jak i fakt, iż 
duże grono kibiców pojawiało się 
na meczach piłkarskich Górnika 
Wierzbinek można śmiało napisać, 
iż mieszkańcy gminy uwielbia-
ją sport. Sukcesy naszych lokal-
nych sportowców oddziaływały na 
młodsze grupy zawodników. Coraz 
więcej grup młodzieżowych chcia-
ło ćwiczyć na nowych obiektach.

Dzięki tym inwestycjom sport 
w naszej gminie zmienił się dia-
metralnie. Jeszcze parę lat temu 
nie było gdzie ćwiczyć, komu ki-
bicować, bezpłatnie uprawiać sport 
poza szkołą. Jedyną atrakcją spor-
tową był turniej letni w piłce noż-
nej rozgrywany na obiektach, które 
dziś nie spełniałyby wymagań ko-
nińskiego OZPN. Obecnie sytuacja 
w naszej małej ojczyźnie wygląda 
zupełnie inaczej. Przede wszystkim 
w naszej gminie z inicjatywy wójta 
Pawła Szczepankiewicza powstał 
klub piłkarski Górnik Wierzbinek, 
który godnie reprezentuje naszą 
gminę na szczeblu konińskiego 
OZPN. Zespół, który swoją historię 
rozpoczął 4 lata temu, dziś może 
pochwalić się tym, iż posiada trzy 
sekcje: dwie młodzieżowe – „Or-
lik-Żak” i tzw. „młodzika” oraz 
grupę seniorską. Nasz klub repre-
zentowany jest obecnie przez 60 
graczy. Zespół ma trzech trenerów 
z licencjami PZPN oraz bardzo do-
bre zaplecze sportowe.

Górnik Wierzbinek już zdobył 
pierwsze trofea. Są to dokonania 
nie tylko sekcji seniorskiej, ale 
grup młodszych. W planach klubo-
wych jest dalsza rozbudowa grup 
młodzieżowych zespołu. Ale żeby 
te plany zrealizować, zarząd klubu 
musi mieć wsparcie osoby żyjącej 
sportem. Bez wątpienia taką osobą 
jest obecny wójt, Rada Gminy, pra-
cownicy Urzędu Gminy oraz nieza-
wodni kibice – mieszkańcy gminy 
Wierzbinek.    

Prezes klubu Piotr Zajdel 

Zbliżające się wybory są dobrym okresem podsumowań działa-
nia obecnych radnych gminy Wierzbinek oraz wójta Pawła Szcze-
pankiewicza. My także podsumujemy ten okres w zakresie sportu w 
naszej gminie.

Sport w gminie Wierzbinek
W okresie ostatnich lat gmina 

Wierzbinek i jednostki samorzą-
dowe były 27 razy kontrolowane 
przez uprawnione organy. Kontro-
le dotyczyły całej działalności sa-
morządu, gospodarki fi nansowej i 
innych obszarów. Zajmowały się 
tym: Regionalna Izba Obrachun-
kowa, Najwyższa Izba Kontroli, 
Urząd Kontroli Skarbowej, Mar-
szałek Województwa Wielkopol-
skiego, Wojewoda Wielkopolski, 
Główny Urząd Statystyczny, 
Urząd Nadzoru Budowlanego, 
Wojewódzki Urząd Pracy, Proku-

ratura i Sąd Okręgowy w Koninie, 
Archiwum Państwowe w Koninie, 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Powia-
towa Stacja Sanitarno–Epidemio-
logiczna w Koninie, Komisja Re-
wizyjna Rady Gminy Wierzbinek, 
Państwowa Inspekcja Pracy. 

W związku z tymi kontrolami 
ocena pracy Urzędu i jednostek sa-
morządowych wypadła korzystnie. 
Ujawnione pojedyncze uchybienia 
nie rzutowały na ostateczną ocenę i 
zostały uzupełnione i usunięte zgod-
nie z zaleceniami pokontrolnymi. 

Kontrole w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Pomoc potrzebującym  
skiego Programu Pomocy PEAD. 
Do potrzebujących trafi ły: mąka, 
mleko, cukier, makarony, masło, 
kasza jęczmienna, kasza grycza-
na, jogurty, płatki kukurydziane, 
musli, dżemy, koncentraty pomi-
dorowe,  dania gotowe, herbatniki, 
sery, ryż, olej rzepakowy. Przez 
okres czterech lat łącznie wydano 
207 145,74 kg żywności, z której 
skorzystało 4 306 osób. Od 14 
do 17 października 2014 roku na 
placu przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wierzbinku dodatkowo 
rozdawano jabłka, marchew oraz 
białą kapustę. 

„Górnik Wierzbinek”

W latach 2010-2014 w Gminie Wierzbinek z różnych form wspar-
cia dla osób bezrobotnych skorzystało 96 osób. Do odbycia stażu 
zostało skierowanych 38 osób. W ramach robót publicznych zostały 
zatrudnione 52 osoby, natomiast z prac interwencyjnych skorzystało 
6 osób.

DBAMY O ZDROWIE
W trosce o zdrowie mieszkańców wójt gminy Wierzbinek współ-

pracuje z wieloma instytucjami w celu stworzenia możliwości sko-
rzystania z różnych bezpłatnych badań. Mieszkańcy chętnie zgłaszają 
się i poddają się badaniom profi laktycznym raka piersi u kobiet, raka 
gruczołu krokowego u mężczyzn czy też dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego i układu oddechowego. W ostatnich czterech latach 
w specjalnych mammobusach wykonano mamografi ę u ponad 800 
mieszkanek naszej gminy. Badania realizuje Ośrodek Profi laktyki
i Epidemiologii Nowotworów „OPEN” z Poznania.  Ministerstwo 
Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje program wy-
krywania raka piersi metodą mammografi i przesiewowej. Głównym 
celem jest doprowadzenie do zatrzymania wzrostowych wskaźników 
zachorowalności na raka piersi w Polsce oraz zmniejszenie poziomu 
umieralności na ten typ choroby. 

W maju br. fi rma „Audiofon-Konin” przeprowadziła badania słu-
chu, z których skorzystało 213 pełnoletnich mieszkańców, a w lipcu
u 87 osób wykonano badania rentgenowskie, 153 - badania  spirome-
trii.  

W najbliższym czasie będą organizowane kolejne badania; o ter-
minach i rodzaju badań będziemy informować Państwa na bieżąco.
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W przecięciu wstęgi, sym-
bolizującym ofi cjalne otwarcie, 
uczestniczyli: wójt gminy Paweł 
Szczepankiewicz, przewodniczą-
ca Rady Gminy Elżbieta Walicka, 
radny gminny Sławomir Szczęsny, 
dyrektor Szkoły Jolanta Grzegor-
ska oraz uczeń Kacper Szulc.   

Na spotkaniu padły liczne 
podziękowania. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sadlnie szcze-
gólne słowa wdzięczności skiero-
wała do wójta gminy Wierzbinek. 
W imieniu mieszkańców Sadlna 
głos zabrała Barbara Kłosowska, 
która przekazała wójtowi i Radzie 
Gminy Wierzbinek wyrazy uzna-
nia oraz podkreśliła, jak ważne 
i potrzebne jest podejmowanie 
działań, które służą poprawie sta-
nu bezpieczeństwa.  

Nie zabrakło również życzeń 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Wszystkim nauczycielom i 
pracownikom przekazali je: wójt 
Paweł Szczepankiewicz i prze-
wodnicząca Rady Gminy Elżbieta 
Walicka.

Zadanie „Zagospodarowanie 
centrum w miejscowości Sadlno” 
obejmowało:

Z inicjatywy wójta gminy Wierzbinek Pawła Szczepankiewicza 
w Ziemięcinie powstała fi lia Ogniska Muzycznego w Radziejowie, 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Radziejowskie Towarzystwo 
Miłośników Muzyki. Wójt nawiązał bowiem współpracę z Lilą Fi-
lutowską, dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie i 
Ogniska Muzycznego. Gmina udostępniła budynek dawnej synagogi, 
który wyposażyła w podstawowy sprzęt umożliwiający prowadzenie 
zajęć. 

Od października rozpoczęła się nauka gry na keyboardzie, skrzyp-
cach, klarnecie, saksofonie i gitarze. Lekcje odbywają się raz w ty-
godniu, zgodnie z rozkładem zajęć obowiązującym w danym roku 
szkolnym - prowadzone są indywidualnie i trwają 45 minut. 

Ognisko Muzyczne w Radziejowie umożliwi wypożyczenie in-
strumentów dętych i skrzypiec. Uczniowie klasy keyboardu mogą 
korzystać z instrumentu należącego do placówki.

Osoby chcące rozpocząć przygodę z muzyką w fi lii w Ziemięci-
nie mogą nadal zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wierzbinku. 

Gmina Wierzbinek w kadencji 
2010-2014 bardzo owocnie współ-
pracowała z Powiatem Konińskim 
i realizowała wiele inwestycji na 
drogach powiatowych. Było to 
możliwe dzięki środkom fi nanso-
wym z budżetu powiatu. Ale nie-
które inwestycje fi nansowane były 
po połowie, czyli 50 procent fi nan-
sował powiat, a 50 procent gmina. 
Rada Gminy udzielała zazwyczaj 
dofi nansowania do inwestycji dro-
gowych i chodników. Realizowali-
śmy również inwestycje powiato-
we ze środków PAK KWB Konin, 

np. drogę i chodnik Wierzbinek 
– Boguszyce, a wcześniej drogę 
Sadlno – Wierzbinek.

Do najważniejszych inwesty-
cji powiatowych w latach 2010-
2014 należą drogi: Tomisławice 
– Krzymowo, Goczki – Władysła-
wowo, Tomisławice – Witkowice, 
Morzyczyn – Koszewo, Krysz-
kowice – Galczyce, Wierzbinek 
– Boguszyce, Mąkoszyn – Zaryń. 
Wybudowano także chodniki
w miejscowościach: Kolonia Ra-
cięcin, Ruszkowo, Wierzbinek 
– Boguszyce, Mąkoszyn. Ponad-
to pieniądze były przeznaczane 
na bieżące i zimowe utrzymanie 

Współpraca z Powiatem Konińskim

dróg. Dofi nansowane były remizy: 
OSP Mąkoszyn, Boguszyce, Wil-
cza Kłoda, Wierzbinek. Należy też 
wymienić dotację na Spółkę Wod-
ną Kazubek. Pomocą objęte były 
osoby niepełnosprawne, rodziny 
pieczy zastępczej, rolnictwo i or-
ganizacje pozarządowe.

W kadencji 2010 – 2014  tak 
się szczęśliwie złożyło, że Gmi-
na Wierzbinek miała w Radzie 
Powiatu Konińskiego dwóch 
radnych: Jacka Wysockiego, peł-
niącego również funkcję członka 
Zarządu Powiatu, oraz Andrzeja 
Kłosowskiego. Chcielibyśmy, aby 
w nowej kadencji taka sytuacja się 
powtórzyła.

Dziękujemy staroście koniń-
skiemu Małgorzacie Waszak za 
życzliwość i częste kontakty z 
Gminą oraz zainteresowanie róż-
nymi problemami. Dziękujemy 
wicestaroście Andrzejowi Nowa-
kowi. Podziękowania kierujemy 
również do starosty Stanisława 
Bielika, który pełnił swoją funk-
cję od początku kadencji  2010 
– 2014. 

Ponadto dziękujemy radnym 
powiatowym - Jackowi Wysockie-
mu i Andrzejowi Kłosowskiemu 
- za współpracę w mijającej ka-
dencji.

13 października w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Sadlnie odbyła się uroczystość oddania do użytku 
inwestycji pod nazwą ,,Zagospodarowanie centrum w miej-
scowości Sadlno”. Była ona połączona z obchodami Dnia Edu-
kacji Narodowej.

Zagospodarowanie centrum
 w miejscowości Sadlno

1. częściowe zaadaptowanie po-
mieszczeń domu parafi alnego 
na świetlicę środowiskową;

2. zagospodarowanie centrum w 
miejscowości Sadlno, w skład 
którego wchodziło wykonanie:
- parkingu na 21 stanowisk po-

stojowych dla pojazdów oso-
bowych, o powierzchni 

   1079,0 mkw. ,
- bieżni lekkoatletycznej czte-

rotorowej na 60 m,
- skoczni w dal,
-  zatoki autobusowej o po-

wierzchni 480,0 mkw.,
-  chodników o powierzchni: 

przy zatoce – 147,0 mkw,, 
przy szkole – 852,0 mkw., 
przy drodze gminnej – 610,5 
mkw.,

-  wymiany ogrodzenia przy 
Szkole Podstawowej

-  terenów zielonych (trawnika) 
o powierzchni:

    przy zatoce  – 2642,0 mkw., 
przy szkole – 2262,0 mkw.

Wartość przedsięwzięcia wy-
niosła 976 180 zł, a współfi nanso-
wanie ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich „Odno-
wa i rozwój wsi” - 500 000 zł.    

Ognisko Muzyczne w Ziemięcinie zaprasza
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18.09.2011 r.
Otwarcie stadionu

 sportowego
w Chlebowie  

Kalendarium wydarzeń 2011-2014
Spotkania noworoczne 

7.02.2014 r. 
10.02.2012 r. 
12.03.2011 r. 

Gminny Dzień Kobiet

7.03.2014 r.
7.03.2013 r.    

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
6.07.2014 r. - Jednostka OSP Mąkoszyn
14.07.2013 r. - Jednostka OSP Racięcin   

1.07.2012 r.  - Jednostka OSP Wilcza Kłoda 
26.06.2011 r. - Jednostka OSP Stara Ruda

Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, Dni Wierzbinka 
Konferencja Naukowa „Pogranicze Kujawsko-Wielkopolskie   

7-8.06.2014 r.  
18-19.05.2013 r. 
26-27.05.2012 r.
11-12.06.2011 r.

Obchody Święta Niepodległości 
11 listopada  

Dożynki Gminne
31.08.2014 r.  - Zakrzewek 
1.09.2013 r. - Wierzbinek 
2.09.2012 r. -  Morzyczyn 

4.09.2011 r.  - Kryszkowice   
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Nagrody i wyróżnienia

Nagroda za pozyskiwanie pieniędzy z UE w kategorii ilości za-
wartych umów, jak i łącznej wartości przyznanego dofi nanso-
wania. Podczas uroczystej konferencji w Poznaniu wójt Paweł 
Szczepankiewicz odebrał dyplomy z rąk Tomasza Bugajskiego
i Zofi i Szalczyk  (wrzesień 2013 r.)

Medal św. Iwona 
w dowód uznania 
za zasługi dla roz-
woju i współpra-
cy między Polską
i Francją wręczył 
wójtowi gminy 
Wierzbinek prze-
wodniczący Kapi-
tuły prof. dr hab. 
Bohdan Gruch-
man. (wrzesień 
2013 r. )        

Współpraca 
zagraniczna

Wizyta delegacji z fran-
cuskiej gminy Maure de 
Bretagne 13-23.08.2011 r. 

    
 

1.10.2011 r. Uroczyste zakończenie 
inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
centrum miejscowości Stara Ruda”

25.02.2012 r. Oddanie 
wyremontowanej świetlicy

i biblioteki w Zaryniu   

12.12.2012 r. Oddanie nowego 
budynku Urzędu Gminy

w Wierzbinku

Wizyta delegacji z ukraiń-
skiej gminy Kordisziwka 
25-31.05.2012 r. 

2013 – obchody 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego  

5.04.2013 r. Spotkanie autorskie – wydanie 
publikacji P. Szczepankiewicza „Roman 

Andrzejewski. Biskup pomocniczy 
włocławski. Życie i działalność.”    



�

Wydawca: Urząd Gminy w Wierzbinku
Redakcja: Urząd Gminy w Wierzbinku
Opracowanie i druk:
Drukarnia Braci Wielińskich,
62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 1

Współpraca z Urzędem Marszałkow-
skim w Poznaniu w mijającej kadencji 
była bardzo owocna. Zrealizowaliśmy 
wiele inwestycji  z dofinansowaniem unij-
nym, dróg z funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Na terenie gminy Wierzbinek zo-
stała zmodernizowana droga wojewódzka 
266 Sompolno – Radziejów – Ciechocinek 
oraz odcinek od Sompolna w kierunku 
Ślesina. Współpracowaliśmy w wielu in-
nych obszarach, za co dziękujemy Panom 
Marszałkom i Radnym Wojewódzkim.

Marszałkowie odwiedzili gminę Wierzbinek
Marek Woźniak PO   1 raz
Mateusz Klemenski PO  0

I. PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPO-
DARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Racię-

cinie oraz budowa biologicznej oczyszczal-
ni ścieków w Wierzbinku wraz zakupem 
wozu asenizacyjnego i ciągnika.  Koszt 
2 989 732,12 dofinansowanie 1 830 637 zł. 
W ramach projektu zmodernizowano stację 
uzdatniania wody, wybudowano biologicz-
ną kontenerową oczyszczalnię ścieków oraz 
zakupiono ciągnik z ładowaczem czołowym 
i wóz asenizacyjny.

2. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 
w Sadlnie wraz z zakupem urządzenia do 
odwadniania osadów ściekowych. Wartość 
projektu 1 641 274,42 zł, dofinansowanie 
993 702 zł. W ramach projektu wybudowa-
no biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz 
zakupiono urządzenie do odwadniania osa-
dów ściekowych.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbin-
ku. Wartość projektu 1 875 782,28 zł, dofi-
nansowanie 1 130 897 zł. W trakcie realiza-
cji.

II. ODNOWA I ROZWÓJ WSI
1. Wzrost atrakcyjności miejscowości po-

przez zagospodarowanie parku pałacowe-
go w Kryszkowicach. Wartość projektu 
499 446,48 zł, dofinansowanie 304 538 zł. 
W ramach projektu wybudowano plac za-
baw, chodniki, ogrodzenie, uporządkowano 
teren oraz nasadzono drzewa i krzewy. 

2. Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego 
parku w Wierzbinku wraz z budową amfite-
atru – etap II. Koszt 632 122 zł, dofinanso-
wanie 250 428 zł. W ramach projektu wybu-
dowano amfiteatr, toalety ogólnodostępne, 
ścieżki, plac, murek z gabionów, ławeczki, 
pomost, pergole, kosze na śmieci.   

3. Budowa boiska ogólnodostępnego w Chle-
bowie – etap II . Koszt  404 262,09 zł,   dofi-
nansowanie 246 501 zł. W ramach projektu 
wybudowano widownię, bieżnię, chodniki, 
parking, oraz zakupiono wyposażenie bo-
iska.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku świetli-
cy wiejskiej w Zaryniu. Koszt 620 531,76 zł, 
dofinansowanie 379 115 zł. W ramach pro-
jektu kompleksowo zmodernizowano i wy-
posażono świetlicę wiejską, w której mieści 
się również biblioteka oraz zagospodarowa-
no teren.

ŚRODKI POZYSKANE Z PROW PRZEZ GMINĘ 
WIERZBINEK W LATACH 2011-2014

5. Zagospodarowanie centrum w m. Stara 
Ruda. Koszt całkowity 812 711,36 zł, dofi-
nansowanie 496 105 zł. W ramach projektu 
wybudowano chodniki w centrum miejsco-
wości, kanalizację deszczową, plac zabaw 
oraz wyremontowano i wyposażono remizę 
OSP.

6. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w 
Zakrzewku. Koszt 348 402,69 zł. dofinanso-
wanie 212 501 zł. W ramach projektu zni-
welowano i uporządkowano teren, wykona-
no ogrodzenie, altanę, kontenery, chodniki, 
parking, boiska do piłki nożnej, siatkowej i 
koszykowej.

7. Zagospodarowanie centrum w miejscowości 
Racięcin. Wartość inwestycji – 676 875,26  
zł, wartość dofinansowania – 409 956 zł. 
Zakres operacji: modernizacja remizy OSP 
wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie 
terenu wokół remizy, budowa parkingu, pla-
cu zabaw, chodników. 

8. Zagospodarowanie centrum w miejscowo-
ści Broniszewo. Wartość inwestycji – 796 
867,05 zł, dofinansowanie 485 894 zł. Za-
kres operacji: modernizacja wraz z wyposa-
żeniem remizy OSP, budowa parkingu przy 
kościele, budowa chodnika przy kościele i 
na cmentarz, budowa placu zabaw, budowa 
oświetlenia ulicznego. 

9. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mo-
rzyczynie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej. 
Wartość inwestycji – 1 016 838,84 zł dofi-
nansowanie 500 000 zł. Zakres operacji: 
modernizacja wraz z wyposażeniem remizy 
OSP oraz zagospodarowaniem terenu. 

10. Budowa budynku zaplecza i infrastruk-
tury technicznej przy boisku sportowym                                  
w miejscowości Chlebowo. Wartość in-
westycji – 325 697,85 zł, dofinansowanie 
198 596 zł. 

11. Zagospodarowanie centrum w miejsco-
wości Ziemięcin. Wartość inwestycji 
– 1 299 784,50 zł, dofinansowanie 500 000 zł. 
Zakres operacji: modernizacja i wyposa-
żenie remizy OSP wraz z zagospodarowa-
niem terenu, budowa placu zabaw, budowa 
chodnika wraz z kanalizacją deszczową 
w centrum miejscowości. 

12. Zagospodarowanie centrum w miej-
scowości Sadlno. Wartość inwestycji 
– 976 180 zł, dofinansowanie 500 000 zł. 

Zakres operacji: modernizacja i wyposaże-
nie domu parafialnego z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską, budowa zatoki autobuso-
wej, budowa parkingu i chodnika przy szko-
le wraz z kanalizacją deszczową. 

III. MAŁE PROJEKTY
1. Wydanie publikacji gminnej „Portret Gminy 

Wierzbinek”. Koszt 53 070 zł, dofinansowa-
nie 25 000 zł. W ramach projektu wydano 
publikację na temat historii gminy Wierz-
binek w ilości 1500 sztuk, która bezpłatnie 
została rozdana wśród mieszkańców.

2. „Wyposażenie strażnicy OSP w Tomisławi-
cach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”. 
Koszt 43 267,61 zł, dofinansowanie 25 000 
zł. W ramach projektu zakupiono krzesła, 
stoły oraz wyposażenie zaplecza kuchenne-
go.

3. „Modernizacja wraz z wyposażeniem świe-
tlicy wiejskiej w Łysku”. Koszt 46 371  zł, 
dofinansowanie 25 000 zł. W ramach pro-
jektu wykonano chodnik z kostki brukowej, 
wymieniono drzwi w świetlicy oraz zaku-
piono wyposażenie.

4. Remont i wyposażenie budynku strażnicy 
OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Synogać. Wartość projektu 
49 225,90 zł, dofinansowanie 25 000 zł. 
W ramach projektu wyremontowano remizę 
oraz zakupiono krzesła i stoły.

5. Budowa placu zabaw w miejscowości 
Wierzbinek. Wartość projektu 65 188,79 zł, 
dofinansowanie 25 000 zł. Realizacja do 
końca 2014 r.

6. Wyposażenie strażnicy OSP w Mąkoszynie 
pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. War-
tość projektu 43 238,93 zł, dofinansowanie 
25 000 zł.

7. „Promocja lokalnej twórczości poprzez 
zakup instrumentów dla Gminnej Orkie-
stry Dętej z Wierzbinek”. Wartość projektu 
35 600 zł, dofinansowanie 19 918 zł. 

8. Organizacja ogólnodostępnej imprezy 
promocyjnej Dni Wierzbinka połączonej 
z Targami Wierzby i Wikliny SALIX, war-
tość projektu 25 092,87 zł, dofinansowanie 
18 271,20 zł.  

9. Organizacja Gminnego Święta Plonów 
w Wierzbinku „Dożynki Gminno – Parafial-
ne”, wartość projektu 25 608,21 zł dofinan-
sowanie 18 412,08 zł.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
Tomasz Bugajski PO  0
Wojciech Jankowiak PSL  1
Krzysztof Grabowski PSL  5

Radni Sejmiku    
Maciej Dąbrowski PO  5
Kazimierz Pałasz SLD  4 
Czesław Cieślak PSL  2
Karol Kujawa SLD   1
Błażej Spychalski PiS  1

W dniu 10.04.2014 r.  Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak 
odwiedził gminę Wierzbinek.    


