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Grudzień 2009

Nowe mieszkania w Wierzbinku
Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla  

wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy w Wierzbinku wychodząc naprzeciw 
ewentualnym potrzebom mieszkaniowym proponuje: budowę 2-ch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
(po 12 mieszkań każdy) o pow. około 35-60 m2, cena za 1m2 wynosić będzie około 3.000,00 zł. Budynki będą 
wyposażone w dostawę wody komunalnej, odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, przyłącze energetyczne w 

ramach umowy przyłączeniowej z 
Zakładem Energetycznym. Ogrze-
wanie gazowe, do czasu budo-
wy gazociągu przewodowego, ze 
zbiornika gazu. Termin przystąpie-
nia do realizacji przedsięwzięcia  
może nastąpić w marcu 2010 r., a 
jego zakończenie przewiduje się 
na koniec roku 2010 r. W  wyniku 
zainteresowania się przedmiotową 
propozycją proszę o kontakt z tutej-
szym Urzędem Gminy celem wpi-
sania się na listę chętnych. Zapisy 
przyjmuje  P. Agnieszka Rawicka 
pod nr  tel. 63 2611 380 wew. 29 
do dnia 15 stycznia 2010 roku.

  Wójt Gminy Wierzbinek

Z prac Rady
Gminy 

Rada Gminy Wierzbinek w 
ostatnim okresie obradowała 
trzy razy:

- w dniu 18 września 2009 
roku odbyła się XXXII Sesja 
Rady Gminy, na której radni 
podjęli uchwały w sprawie: a) 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
inwestycji celu publicznego – 
eksploatacja węgla brunatnego 
metodą odkrywkową – odkryw-
ka Tomisławice gmina Wierz-
binek – Etap I, b) miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla inwestycji celu 
publicznego – eksploatacja wę-
gla brunatnego metodą odkryw-
kową – odkrywka Tomisławice 
gmina Wierzbinek – Etap II, 
c) sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej 
nr ewidencyjnym działki 11/1 
o pow. 0,14 ha poł. w obrębie 
geodezyjnym Kalina, d) sprze-
daży nieruchomości niezabu-
dowanej oznaczonej nr ewiden-
cyjnym działki 74 o pow. 0,65 
ha poł. w obrębie geodezyjnym 
Teresewo, e) sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanych  
oznaczonych  nr ewidencyj-
nymi działek 32/1 o pow. 0,06 
ha i 32/2 o pow. 0,50 ha  poł. 
w obrębie geodezyjnym Noć, f) 
sprzedaży nieruchomości nie-
zabudowanych  oznaczonych nr 
ewidencyjnymi działek 37/3 o 
pow. 0,93 ha i 34/3 o pow. 0,17 
ha  poł. w obrębie geodezyjnym 
Zaryń, g) nabycia w formie da-
rowizny gruntów po byłej ko-
lejce wąskotorowej położonych 
w obrębie Wilcza Kłoda, Ny-

ciąg dalszy na str. 5



�

3 grudnia 2009 r. podczas 
uroczystej gali w Warszawie 
w gmachu Centralnej  Biblio-
teki Rolniczej po raz trzeci 
nagrodzono Najbardziej Po-
dziwianych Samorządowców. 
Nagrody wręczono również 
projektom realizowanym przez 
samorządy oraz najlepszej 
spółce samorządowej. Samo-
rządowców wybrało środo-
wisko. Po raz pierwszy w tej 
edycji przyznano certyfikaty, 
wręczano je na podstawie ba-
dań, przeprowadzonych przez 
TNS OBOP wśród mieszkań-
ców gmin.

Głównym Partnerem In-
nowatora został PKO Bank 
Polski, natomiast audytorem 
zewnętrznym konkursu firma 
KPMG.

Nagroda Innowator ma wy-
różnić osobę, która za dokona-
nia w swojej jednostce samo-
rządowej cieszy się najwięk-
szym podziwem środowiska 

Paweł Szczepankiewicz – Wójt Gminy Wierzbinek
laureatem konkursu Innowator 2009  

	

W konkursie na Najbardziej Podziwianego Sa-
morządowca, organizowanym przez Centrum im. 
A. Smitha we współpracy z Agencją PR MMT Ma-
nagement Sp. z o.o.,  w kategorii Najbardziej Podzi-
wiany Wójt zwyciężył Paweł Szczepnakiewicz, Wójt 
Gminy Wierzbinek.  

oraz projekty mogące uchodzić 
za wzorcowe. W konkursie gło-
sy oddają osoby, stojące na cze-
le jednostek samorządowych: a 
więc wójtowie, burmistrzowie, 
starości, prezydenci i marszał-
kowie. Nominują one osoby, 
które następnie poddawane są 
ocenie w głosowaniu. W wy-
niku głosowania tworzona jest 
tzw. „short lista” spośród której 
na gali wyłaniani są zwycięz-
cy. Nagrody dla Najlepszych 
Projektów Samorządowych 
przyznawane są przez jury 
Akademii Samorządu, złożone 
z laureatów ubiegłorocznych 
edycji konkursu Innowator. 
Prawo składania projektów do 
konkursu miały jednostki sa-
morządu terytorialnego. 

Wójt Gminy Wierzbinek 
Paweł Szczepankiewicz zdo-
był tytuły: Grand Innowator 
2009 Człowiek Polskiego Sa-
morządu oraz Najbardziej 
Podziwianego Wójta. Statu-

etki oraz dy-
plomy wręczył 
osobiście Pan 
Robert Gwiaz-
dowski - Prezy-
dent Centrum 
im. Adama 
Smitha.      

G o ś c i e m 
s p e c j a l n y m 
gali finałowej 
konkursu sa-
morządowego 
Innowator był 
John Norquist,  
były burmistrz 
Milwaukee jest 
uznawany za 
pioniera nie-
mal wszystkich 
głównych re-
form rządowych 
zarządzania mi-
nionej dekady, 
począwszy od budżetowania 
zadaniowego po zarządzanie 
jakością. Jest doceniany na 
równi za wydajność admini-
stracji oraz koncepcję projek-
towania miast. Od 2004 po za-
kończeniu kariery politycznej, 
przewodzi organizacji „Con-
gress for the New Urbanism”.

Oddający głosy z całej 
Polski na Wójta Pawła Szcze-

pank iewicza 
p o d k r e ś l a l i , 
że jest “osobą 
kreatywną, za-
a n g a ż o w a n y 
w sprawy lo-
kalnego samo-
rządu; prężnie 
działający sa-
morządowiec. 
(…) Poprzez 
swą uczciwość 
i stateczność 
zdobył szero-
kie zaufanie 
publiczne, to 
n a j m ł o d s z y 
wójt w Polsce; 
k o m u n i k a -
tywny, dobrze 
współpracuje z 
samorządami. 

Mimo młodego wieku bardzo 
prężnie i skutecznie działają-
cy. (…) Zasługuje na miano 
najlepszego zarówno z uwagi 
na zaufanie, jakim cieszy się 
wśród lokalnej społeczności, 
jak i wysokie kompetencje, 
kreatywność oraz pracowitość, 
które zapewniły mu przychyl-
ność i poważanie pracowni-
ków urzędu Gminy Wierzbinek 
oraz innych samorządowców 
powiatu konińskiego; (…) Dba 
o stan infrastruktury, komfort 
życia mieszkańców, aktywność 
władz samorządowych, rozwój 
przedsiębiorczości. (…) Od-
znacza się dużą skutecznością 
w pozyskiwaniu środków z 
funduszy unijnych i Funduszy 
Strukturalnych oraz pozyski-
waniu inwestorów, pracowi-
tość, profesjonalizm oraz duże 
zaangażowanie w sprawy sa-
morządu od 2002 roku, zwią-
zane z jego pracą na różnych 
szczeblach administracji samo-
rządowej”.

Źródło:
www.konkursinnowator.pl . 

fot. Rafał Nowakowski
MMT Management 
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UCHWAŁA BUDŻETOWA
NR XXIV/148/08
z 30.12.2008 roku

Określała    NA ROK 2009
dochody w kwocie - 16 995 000,00 zł
wydatki w kwocie  - 16 440 000,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie
          - 1 955 000,00 zł
I  zmiana  w budżecie - UCHWA-

ŁA RADY GMINY NR XXV/158/09 z 
03.02.2009 roku

Wprowadzono środki z Programu In-
tegracji Społecznej zgodnie z podpisanym 
porozumieniem oraz zwiększono wydatki 
na inwestycje ogółem zwiększono wydatki 
o 2 263 610,88 zł.

-  dochody stanowiły   -   17 258 610,88 
zł ,      wydatki ustalono w kwocie  18 703 
610,88 zł

Z zaciągniętego kredytu w wysokości	
2 000 000,00 zł  wprowadzono jako: wydat-
ki inwestycyjne na drogach   nowe zadania 
lub zwiększono na niektórych zadaniach 
zakres: 

Np.  drogi:   Dziadoch-Rybno, Sadlno-
Helenowo-Trzciniec, Kazubek-Zakrzewek, 
droga Łysek, Racięcin-Słomkowo-Sadlno, 
Witkowice, Zaryń działki ,Janowo-Talarko-
wo, Noć- Obory-Stara Ruda, Wilcza Kłoda-
Ignacewo oraz na opracowania dokumenta-
cji . Zadania nowe jakie wprowadzono na  
lutowej  sesji  za kwotę   590 000,00 zł to: 

- droga Kryszkowice- Żychlinek, dro-
ga  Noć- Broniszewo, droga Pagórki, droga 
Sadlno działki  oraz droga powiatowa Wła-
dysławowo.

Kolejna  zmiana w budżecie nastąpiła  
Uchwałą Rady Gminy NR XXVI/164/09 
z12.03.2009 roku.

Zwiększono w budżecie dochody i wy-
datki o kwotę 2 081 271,86 zł to środki:

– subwencja oświatowa o kwotę 224 
979,00 zł, środki na świadczenia rodzinne 
o kwotę

– 137 600,00 zł, na zasiłki  i pomoc w 
naturze o 32 400 zł, na świadczenia ma-
terialne dla uczniów kwota  83 575,00 zł, 
kwota 73 847,61 zł to środki na realizację 
programu- aktywizacja społeczno- zawo-
dowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek  
oraz kwota

– 1 536 804, 25 zł to środki z Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach projektu podnie-
sienia infrastruktury społecznej- budowa 
Hali sportowej przy Gimnazjum w Bo-
guszycach, jako refundacja poniesionych 
kosztów.

Z uwagi na wprowadzone środki do 
budżetu po stronie dochodów zwiększono 
również zakres zadań po stronie wydatków 
i tak : wprowadzono wydatki na  stadion  w 
Chlebowie – 250 000,00 zł,

na  modernizację szkół w Zakrzewku i 

ROK DUŻYCH INWESTYCJI
Informacja przedstawiająca budżet Gminy Wierzbinek w 2009 roku,

 Uchwały i Zarządzenia  wprowadzające zmiany budżetu polegające na zwiększeniu 
dochodów i wydatków i wprowadzeniu dodatkowych zadań w ciągu roku.

Sadlnie - 541 000,00 
zł, na modernizację 
Zespołu Gimnazjal-
no- Szkolnego w 
Morzyczynie - 234 
000,00 zł, na opra-
cowanie dokumen-
tacji na świetlicę w 
Zaryniu - 9 000,00 
zł, na zakup wiat 
przystankowych - 8 
000,00 zł oraz kwotę  
375 000,00 zł jako 
zwiększenie zakresu 
prac przy rewitali-
zacji parku w Wierz-
binku.

 Kolejna zmiana 
w  budżecie  nastąpi-
ła na sesji 08.04.2009 
roku, gdzie zostały 
wprowadzone środki w wysokości  7 284,00 
zł na wybory do Parlamentu Europejskiego 
Uchwałą Rady  Gminy NrXXVII/175/09.

Kolejna zmiana nastąpiła Uchwałą Rady 
Gminy XXIX/178/09 z dnia 15.05.2009 
roku.

Zwiększono dochody budżetu o kwotę  
389 684,00 zł, a wydatki o  439 684,00 zł.

Zwiększono dotację celową w dziale opie-
ki  społecznej o kwotę 4 933,00 zł jako pomoc 
państwowa w zakresie dożywiania, o kwotę	
5 800,00 zł na zasiłki oraz 120 000,00 zł	
na budowę dróg dojazdowych w miejsco-
wościach  Dziadoch-Rybno-Teodorowo w 
ramach środków Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych oraz o kwotę 258 951,00 zł	
jako środki na zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego. Po-
nadto po stronie wydatków wprowadzono 
20 000,00 zł na zakup gruntów pod oczysz-
czalnię w Sadlnie oraz środki  na  dotację 
celową  na dofinansowanie zabytków.

Kolejna zmiana w budżecie  gminy  na-
stąpiła na podstawie Zarządzenia Nr 27/09 
Wójta Gminy z 4 czerwca 2009 roku, gdzie 
wprowadzono środki w kwocie 10 710,00 
zł jako środki na wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego.

W dniu 30.06.2009 Uchwałą Rady 
Gminy Nr XXX/183/09 nastąpiła kolejna 
zmiana w budżecie poprzez wprowadzenie 
środków po stronie dochodów i wydatków  
kwoty  47 780,00 zł i tak: kwota 27 780,00 
zł to środki na dofinansowanie zakupu pod-
ręczników dla uczniów zgodnie z Uchwałą 
Rady Ministrów oraz kwotę 20 000,00 zł	
jako zwiększenie subwencji oświatowej, 
którą przeznaczono na usługi remontowe tj. 
na wymianę okien w Gimnazjum w Bogu-
szycach.

Kolejna zmiana w budżecie nastąpiła w 
dniu 10 sierpnia 2009 roku Zarządzeniem 
Wójta Gminy 

Nr 39/09 gdzie zwiększono dochody i 
wydatki o kwotę 9 554,00 zł jako środki na 
pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 
na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecz-
nej.

W dniu 17 sierpnia 2009 roku Uchwa-
łą Rady Gminy  Nr XXXI/188 zwiększono 
dochody i wydatki o kwotę 41 700,00 zł	
między innymi o środki z PZU o kwotę 5 
000,00 zł z Funduszu Prewencyjnego oraz 
o dochody własne. 

Na 17 sierpnia 2009 roku dochody Gmi-
ny wynosiły 19 846 594,74 zł, a wydatki 21 
441 594,74 zł.

W dniu 18 września 2009 roku 
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/196/09 
nastąpiła kolejna zmiana w budżecie 
gdzie zgodnie z zawiadomieniem Wo-
jewody zmniejszone zostały dotacje: 
na zasiłki rodzinne oraz zasiłki stałe o 
kwotę 350 627,00 zł oraz na pokrycie 
przygotowania zawodowego o kwotę 
31 686,00 zł,  na etapie zmiany w bu-
dżecie dokonywanych pomiędzy zada-
niami zaplanowano środki    na  usługi  
remontowe  w  pomieszczeniach  kla-
sowych w Szkołach Podstawowych 
w Tomisławicach, Morzyczynie, Sa-
dlnie, na wymianę okien w Szkole 
Podstawowej w Sadlnie  na  kwotę	
10 406,60 zł, w Szkole Podstawowej w 
Tomisławicach  na  kwotę  20 679,00 zł	
oraz w Gimnazjum w Boguszycach  na  
kwotę  54 583,00	zł.

Kolejna zmiana w budżecie Gminy 
Wierzbinek nastąpiła w dniu 14 paździer-
nika 2009 roku Uchwałą XXXIII/214/09, 
gdzie nastąpiło zwiększenie po stronie 
wydatków i dochodów o kwotę  14 315,97 
zł tzn. zwiększono dochody o kwotę  118 
090,00 zł o dochody własne oraz zmniejszo-
no dochody o kwotę  103 774,03 zł (zgodnie 
z umową na środki ZPORR – zmniejszenie 
).W ramach przesunięć środków pomiędzy 

Paweł Szczepankiewicz – Wójt Gminy Wierzbinek
laureatem konkursu Innowator 2009  
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zadaniami  zaplanowano kilka 
nowych zadań - takich jak;

- remont  drogi Sadlno-
Słomkowo,

- remont drogi w Mąkoszy-
nie,

- utwardzenie drogi na osie-
dlu w Sadlnie, 

- utwardzenie placu przy re-
mizie OSP  Stara Ruda . Ponad-
to wprowadzono nowe zadania 
inwestycyjne takie jak:

- założenie centralnego 
ogrzewania w OSP Wierzbinek, 
dodatkowo  dokończenie prac 
w OSP Boguszycach, wymianę 
pieca  CO w Szkole Podstawo-
wej w Tomisławicach , remont 
podłogi na sali oraz łazienek  
w Szkole Podstawowej w To-
misławicach, wymiana drzwi 
i okien w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sadlnie, założenie 
centralnego ogrzewania w OSP 
Stara Ruda,  remont podłogi 
w OSP Broniszewo, remont w 
OSP Synogać  oraz w planie 
finansowym ujęto również za-
łożenie monitoringu w Szkole 
Podstawowej w Sadlnie.

Kolejna zmiana w budżecie 
Gminy Wierzbinek nastąpiła  
Zarządzeniem  Wójta Nr 48/09 
z 9 listopada 2009 roku, gdzie 
zwiększono dochody i wydatki 
budżetu o kwotę 151 575,00 zł 
o środki na :  opiekę społeczną o 
5 400,00 zł, na pomoc w doży-
wianiu o 6 934,00 zł, o kwotę

	49 969,00 zł na pomoc ma-
terialną dla uczniów - stypendia 
oraz o kwotę  88 876,00 zł z 
przeznaczeniem na zwrot po-
datku akcyzowego   zawartego 
w cenie oleju napędowego, któ-
ra zgodnie z pismem wojewody 
została zmniejszona do 49%	
należności.

W dniu 17 listopa-
da 2009 roku Uchwałą Nr 
XXXIV/218/09 wprowadzono 
do budżetu kwotę 45 474,20 

zł jako kwotę uzupełniającą 
do porozumienia ze środków 
ZPORR, kwota dochodów 
Gminy na etapie zmiany wynosi	
19 675 646,91 zł, a wydat-
ki opiewają na kwotę  21 270 
646,91 zł.

Zadania inwestycyjne ja-
kie zostały wykonane w roku 
2009 to:

Dokończono  rozpoczęte 
zadanie z roku 2008 -  Budowa 
wielofunkcyjnego zespołu bo-
isk sportowych o nawierzchni 
syntetycznej z zapleczem szat-
niowo – socjalnym przy Szkole 
Podstawowej w Sadlnie w ra-
mach programu „Moje Boisko 
– ORLIK 2012”, 

- I Etap  prac związanych  z 
rewitalizacją XIX zabytkowego 
Parku w Wierzbinku,

- modernizacja dróg gmin-
nych: Dziadoch-Rybno-Teodo-
rowo, Sadlno-Helenowo-Trzci-
niec, Kazubek-Zakrzewek, 
Kryszkowice-Żychlinek, Ły-
sek, Noć-Broniszewo, Pagór-
ki, Palmowo, Racięcin-Słom-
kowo-Sadlno, Sadlno-działki, 
Witkowice,  Zaryń-działki, Za-
ryń-Zamość, Ziemięcin – łącz-
nik,Janowo-Talarkowo, Noć-
Obory-Stara-Ruda, Mąkoszyn, 
Sadlno – nakładka,utwardzenie 
placu przy remizie OSP Stara 
Ruda.

Ponadto w ramach wydat-
ków inwestycyjnych wykonano  
chodnik w Zaryniu   oraz opra-
cowano dokumentację na drogi, 
które  w przyszłości będą  as-
faltowane: Ruszkowo-Zaboro-
wo, Nykiel-Rybno, Boguszyce-
Synogać, Stefanowo-Trzciniec 
oraz zakupiono 7 wiat przystan-
kowych.

W ramach porozumienia z 
powiatem konińskim wykona-
no takie zadania jak: budowa 
chodników  w miejscowościach  
:Morzyczyn, Kryszkowice i Sa-

dlno oraz zmodernizowano dro-
gi w miejscowościach:  Włady-
sławowo oraz Synogać.

Wykonana została również 
nakładka na drodze powiatowej  
Wierzbinek-Sadlno finansowa-
na przez  KWB Konin  zgod-
nie z porozumieniem Powiatu 
z Gminą  za kwotę około 680 
000,00 zł.

W dziale gospodarki  Ko-
munalnej zakupiono grunt w 
m. Sadlno pod oczyszczalnię  
ścieków.

W ramach Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Prze-
ciwpożarowej  dofinansowano 
zakup samochodu terenowego 
dla Policji oraz dla Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach wydatków in-
westycyjnych na Ochotniczych 
Strażach Pożarnych przeprowa-
dzono prace modernizacyjne w 
remizach:   w OSP Wilcza Kło-
da, w OSP  Boguszyce, OSP 
Synogać, OSP Broniszewo. Po-
nadto założono centralne ogrze-
wanie w OSP Wierzbinek oraz 
w Starej Rudzie.

W dziale OŚWIATY  prze-
prowadzono modernizacje  na 

budynku Szkoły Podstawowej 
w Sadlnie oraz w Szkole  Pod-
stawowej w Zakrzewku  oraz 
w budynku w  Zespołu Gimna-
zjalno Szkolnego w Morzyczy-
nie I ETAP. W zakresie  Kultury  
fizycznej i ochrony  dziedzic-
twa narodowego oraz  Kultury 
i fizycznej i sportu wykonano 
dokumentację na modernizację 
świetlicy w Zaryniu oraz pobu-
dowano  stadion   w miejscowo-
ści Chlebowo. W trakcie roku 
zakupiono dla sołectw około 
30 kursów kamienia na drogi 
oznaczono kilka miejscowości 
w sołectwach.

W roku 2009 pozyskaliśmy ze 
środków  unijnych  około 4,5 mln 
złotych na różnego rodzaju inwe-
stycje, dlatego też gmina stała się 
wielkim placem budowy .Należy 
również  podkreślić iż Gmina 
Wierzbinek  należy do najmniej 
zadłużonych  gmin w regionie	
/zadłużenie  wynosi 6,73% /.Na-
leży również dodać iż przetargi w 
roku 2009 były niższe ok. 30%  
dlatego też zaoszczędziliśmy na 
kredycie  inwestycyjnym prze-
znaczonym na drogi.

Stadion sportowy
w Chlebowie

W dniu 16 listopada br. zakończony został pierwszy etap 
budowy kompleksu sportowego w m. Chlebowo, w wyni-
ku którego powstało boisko do piłki nożnej o nawierzch-
ni trawiastej o wymiarach 94 m x 62 m. Wykonawcą ro-
bót była firma „G&SYN” Import-Export Jerzy Gawlik z 
Torunia. Koszt przeprowadzonych prac tj. przygotowanie 
nawierzchni boiska, wykonanie: nawodnienia, ogrodzenia 
oraz piłkochwytów wyniósł 335 664,92 zł. Następny etap 
m.in budowa trybun, parkingu będzie realizowany w latach 
2010-2011.      
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Z prac Rady Gminy
dokończenie ze str. 1

kiel, Ruszkówek, Ziemięcin, 
Helenowo, Sadlno, h) zmian w 
budżecie gminy na rok 2009, i) 
przyjęcia regulaminu określa-
jącego kryteria i tryb przyzna-
wania nagród dla nauczycieli 
za ich osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej ze spe-
cjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę 
Wierzbinek, j) udzielenia po-
mocy finansowej dla Gminy 
Kazimierz Biskupi z przezna-
czeniem na odnowę budynku 
komunalnego. Została podjęta 
opinia w sprawie   komunali-
zacji n/w działek: 122 o pow. 
0,44 ha; 180 o pow. 0,22 ha; 
184 o pow. 0,76ha; 117 o pow. 
0,84 ha poł. w miejscowości 
Wilcza Kłoda,

– w dniu 14 października 
2009 roku odbyła się XXXIII 
Sesja Rady Gminy, na której 
radni podjęli uchwały w spra-
wie: a) uchylenia uchwały Nr 
XXXII/197/09 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 18 września 
2009 r., b) przyjęcia regula-
minu określającego kryteria i 
tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuń-
czej ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Wierzbinek, c) 
zatwierdzenia i przystąpienia 

do realizacji projektu pt. „Wy-
kwalifikowani strażacy – bez-
pieczniejsi mieszkańcy” w 
ramach Projektu IX, Działania 
9.5 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinanso-
wanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
przez gminę Wierzbinek w 
okresie od 01.01.2010 r. do 
31.05.2010 r. o wartości 49 
940 zł. , d) wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntu na 
czas określony – działki nr 42 
poł. w obrębie geodezyjnym 
Teresewo, e) wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie gruntu 
na czas określony – działki nr 
196 poł. w obrębie geodezyj-
nym Obory, f) wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie gruntu 
na czas określony – działki nr 
239/1 poł. w obrębie geode-
zyjnym Goczki, g) wyraże-
nia zgody na wydzierżawie-
nie gruntu na czas określony 
– działki nr 200 poł. w obrę-
bie geodezyjnym Stara Ruda, 
h) wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie gruntu na czas 
określony – działki nr 74 poł. 
w obrębie geodezyjnym Stara 
Ruda, i) wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie gruntu na 
czas określony – działki nr 73 
poł. w obrębie geodezyjnym 
Zakrzewek, j) wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie gruntu 
na czas określony – działki nr 
301/11 poł. w obrębie geode-
zyjnym Mąkoszyn, k) wyra-

żenia zgody na wydzierżawie-
nie gruntu na czas określony 
– działek nr 40/2 i 41/2  poł. w 
obrębie geodezyjnym Zaboro-
wo, l) wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie gruntu na czas 
określony – działki nr 122 poł. 
w obrębie geodezyjnym He-
lenowo, ł)  wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie gruntu na 
czas określony – działki nr 242  
poł. w obrębie geodezyjnym 
Morzyczyn, m) wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie gruntu 
na czas określony – działek nr 
50 i 51 poł. w obrębie geode-
zyjnym Kolonia Racięcin, n) 
określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, o) 
zmian w budżecie gminy na 
rok 2009. 

Radni na przedmiotowej 
Sesji wyrazili trzy negatywne 
opinie w sprawie: a)zasadno-
ści sprzedaży lokalu miesz-
kalnego w budynku Ośrodka 
Zdrowia poł. w miejscowości 
Sadlno na działce oznaczonej 
nr geodezyjnym 129 P. Marii 
Gąssowskiej, b) zasadności 
sprzedaży lokalu mieszkal-
nego w budynku Ośrodka 
Zdrowia poł. w miejscowości 
Sadlno na działce oznaczo-
nej nr geodezyjnym 129 P. Z. 
Szoszkiewicz, c)zasadności 
sprzedaży lokalu mieszkal-
nego w budynku Ośrodka 
Zdrowia poł. w miejscowości 
Sadlno na działce oznaczonej 
nr geodezyjnym 129 P. M. 
Pierożyńskiej oraz jedną po-
zytywną opinię w sprawie za-
sadności pozyskania środków 
na modernizację odcinka drogi 

Boguszyce – Synogać – 1 km 
(Boguszyce działki oznaczone 
nr 39/2 i 39/3; Synogać działka 
oznaczona nr 239/2) w 2010 r. 

– w dniu 17 listopada  
2009 roku odbyła się XXXIV 
Sesja Rady Gminy, na której 
radni podjęli uchwały w spra-
wie: a) ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia publicz-
nych przedszkoli prowadzo-
nych przez Gminę Wierzbi-
nek, b) uchylenia uchwały Nr 
XI/74/07 Rady Gminy Wierz-
binek z dnia 30 października 
2007r. w sprawie obniżenia 
ceny 1 kwintala żyta przyj-
mowanej jako podstawę obli-
czenia podatku rolnego na ob-
szarze gminy Wierzbinek, c)  
określenia wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych, d)  zmian w budżecie 
gminy na 2009 rok, e) zatwier-
dzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków, 
f) ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu 
Komunalnego w Wierzbinku, 
g) ustalenia stawek za świad-
czenie usług w zakresie wy-
wozu nieczystości stałych z 
nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Wierzbinek. 
Na przedmiotowej Sesji Wójt 
przedstawił informację o wyni-
kach sprawdzianów i egzami-
nów za poprzedni rok szkolny 
tj. 2008/2009. Faworytem w 
wynikach była Szkoła Podsta-
wowa w Tomisławicach a jeśli 
chodzi o gimnazja to najlepiej 
wypadło Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Boguszycach. 

Mieszkańcy Zakrzew-
ka i okolicznych miejsco-
wości bawili się na boisku 
szkolnym przy Szkole Pod-
stawowej w Zakrzewku 
podczas festynu „Żegnaj 
Lato!”. Na scenie wystą-
pił zespół „Kalinianki” z 
Kaliny, kapele: „Echo Ku-
jaw” i „Kurzowioki”. Z 
koncertem zaprezentowały 

Żegnaj Lato!
Zakrzewek, 20 września 2009r.  

się Gminna Orkiestra Dęta 
oraz gościnnie Sompoleń-
ska Orkiestra Dęta. Dzieci 
ze Szkoły Podstawowej z 
Zakrzewka pożegnały lato 
w inscenizacji muzyczno 
– tanecznej.  Nie zabrakło 
również konkursów z na-
grodami, dzieci odpowia-
dały na pytania, przeciąga-
ły linę, dmuchały baloniki a 

panowie Radni zmagali się 
z hula - hopem. Ogromną 
frajdę najmłodszym uczest-
nikom sprawili Panowie 
Strażacy a wszystkim fakt, 
iż można było przyjrzeć się 
z bliska wyposażeniu wozu 
bojowego, a nawet usiąść za 
jego kierownicą. Była rów-
nież darmowa przejażdż-
ka bryczką, ufundowana 
przez inicjatora imprezy 
Pana Bogdana Woźniaka 
Radnego Gminy Wierzbi-
nek. Przy pięknej pogodzie 

i wśród śmiechu najmłod-
szych czas festynu szybko 
minął. 

Dziękujemy za pomoc w 
organizacji imprezy i zaan-
gażowanie wszystkim oso-
bom, dzięki którym festyn 
był niezwykle udany a wspa-
niała zabawa i niecodzienna 
atmosfera zostaną na długo 
w pamięci wszystkich jej 
uczestników.

Małgorzata Kozicka 
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W parku przy Urzędzie Gminy 
w Wierzbinku trwają prace zwią-
zane z realizacją projektu pn. „Re-
witalizacja XIX-wiecznego zabyt-
kowego parku w Wierzbinku wraz 
z budową amfiteatru i instalacji 
elektrycznej zewnętrznej- etap I”. 

Zakres przeprowadzonych 
prac obejmuje m.in. budowę pod-
jazdu, instalacji elektrycznej wraz 
oświetleniem terenu, budowę 
ścieżek parkowych, wykonanie 
odwodnienia terenu. Planowany 
termin zakończenia – maj 2010r.  

Pozyskane środki z Programu 
Obszarów Wiejskich - Odnowa 
Wsi, przez Wójta Gminy Wierzbi-

Rewitalizacja zabytkowego
parku w Wierzbinku

nek, w 75% pokryją wydatki kwa-
lifikowane tej inwestycji. 

W drugim etapie zaplanowano 
m.in. budowę amfiteatru, urzą-
dzenie zieleni, budowa pomostu i 
plaży przy zmodernizowanym sta-
wie. Zadania te zostały zapisane 
w Planie Odnowy Miejscowości 
Wierzbinek.   

W wyniku przeprowadzonego 
w sierpniu br. postępowania prze-
targowego wyłoniono wykonawcę 
robót tj. Przedsiębiorstwo Melio-
racyjno-Budowlane MELBUD 
D&S Pilarczyk sj. Modła Księża, 
które złożyło ofertę za cenę 598 
922,07 zł.   

Majątek w Wierzbinku nale-
żał do rodziny Chrząszczewskich. 
Aleksander  Chrząszczewski roz-
począł w drugiej połowie XIX wie-
ku budowę dworu i zabudowań go-
spodarczych. Jednocześnie z dwo-
rem powstał park o powierzchni 3 
ha. Po śmierci Aleksandra w 1901 
roku majątek odziedziczył jego 
syn Teodor Chrząszczewski, który 
na początku XX wieku rozbudo-
wał folwark. Teodor przebywał w 
Wierzbinku do 1939 roku. Podczas 
II wojny światowej majątek dzier-
żawił  Dąbrowski, a po 1945 roku 

zabudowania folwarczne przejęła 
GS „SCH” w Wierzbinku, która 
użytkuje je do dziś. 

Dwór natomiast po II wojnie 
światowej wyremontowano i prze-
znaczono na mieszkania lokator-
skie.  Zespół pałacowo-parkowy 
jest wpisany w rejestr zabytków. 
Drzewostan parkowy został w 
poważnym stopniu odnowiony 
wskutek wyrębu i naturalnych 
wypadów starych drzew. Obecnie 
pałac stanowi siedzibę Urzędu 
Gminy w Wierzbinku.

Rok 2009 to kolejny rok, w 
którym Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oprócz swoich ustawo-
wych zadań prowadził dodatkowe 
działania wspierające osoby bez-
robotne korzystające długotrwale 
z pomocy społecznej. Po raz dru-
gi realizowany był Projekt POKL 
„Aktywizacja społeczno-zawo-
dowa bezrobotnych w Gminie 
Wierzbinek”  współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Główny cel Projektu, to pod-
niesienie aktywności zawodowej i 
zdolności do zatrudnienia osób za-
grożonych wykluczeniem społecz-
nym z terenu Gminy Wierzbinek. 

W ramach Projektu objęto 
wsparciem 16 osób. Dla kobiet 
został zorganizowany w miesiącu 
lipcu kurs przygotowujący do za-
wodu kucharza oraz od sierpnia 
do grudnia kurs na prawo jazdy 
kat. B. Mężczyźni uczestniczyli w 
sierpniu w szkoleniu na operato-
rów wózków jezdniowych i pod-
nośnikowych oraz od sierpnia do 
listopada w kursie na prawo jazdy 

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kat. C. Osoby uczestniczące w 
szkoleniach skorzystały także we 
wrześniu ze wsparcia psycholo-
gicznego i doradcy zawodowego.   
Osoby biorące udział w Projekcie 
otrzymały również pomoc finan-
sową.

Podobne projekty GOPS za-
mierza realizować do 2013 roku. 
Każdego roku konieczne jest skła-
danie nowych wniosków, co daje 
szansę na objęcie wsparciem no-
wej grupie osób. Warunkiem pod-
stawowym jest   posiadanie statu-
su osoby bezrobotnej oraz bycie 
klientem GOPS. 

Prowadzone przez GOPS 
wstępne ustalenia z podopieczny-
mi dadzą wskazówki, jak powinien 
wyglądać Projekt na rok następny. 
Głównie chodzi o rozeznanie, jakich 
szkoleń oczekują osoby bezrobotne, 
jakie kwalifikacje dają największe 
szanse na pozyskanie zatrudnienia. 
Zarówno potrzeby rynku, jak i po-
trzeby Klientów GOPS muszą zo-
stać wzięte pod uwagę przy projek-
towaniu kolejnego wniosku. Tylko 
w ten sposób Projekt ma szansę na 
skuteczną realizację.

Zapewnienia o zmianach w 
sposobie finansowania mają po-
prawić płynność w przepływie 
środków na realizację Projektu. Do 
tej pory bywało to różnie. Oczeki-
wania na przekazanie kolejnych 
transz pieniężnych przedłużały się, 
co stawiało GOPS w niekorzyst-
nym świetle wobec usługodaw-
ców, a przecież to bardzo ważni   
partnerzy, bez których prowadze-
nie Projektu byłoby niemożliwe.  

Zmiany w świadczeniach 
rodzinnych!!!

Od 01 listopada zaczął się 
nowy okres zasiłkowy. Podsta-
wowe zmiany to wysokość za-
siłków rodzinnych : na dziecko 
do 5 roku życia  - 68 zł, w wie-
ku powyżej 5 lat do 18 lat – 91 
zł, powyżej 18 roku życia 98 zł. 
Zmianie uległa też wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego z 
420 zł na 520 zł. Wysokości po-
zostałych świadczeń, jak również 
kryterium kwalifikującego pozo-
stają bez zmian.

GOPS przypomina, że od 01 
listopada 2009 r, przy ubieganiu 

się o jednorazową zapomogę z 
tytułu urodzenia się dziecka, 
jak również o dodatek do za-
siłku rodzinnego z tytułu uro-
dzenia dziecka, wymagane jest 
przedłożenie zaświadczenia le-
karskiego potwierdzającego, że 
matka dziecka pozostawała pod 
opieką lekarską przez okres, co 
najmniej od 10 tygodnia ciąży 
do porodu, przynajmniej raz 
w każdym trymestrze. Aby nie 
było kłopotów u lekarza, jakie 
powinno być zaświadczenie, 
druki dla zainteresowanych są do 
odbioru w GOPS.

Szykują się kolejne zmiany 
dotyczące świadczeń pielęgna-
cyjnych.  Projekt zmian przewi-
duje od 2010r. zniesienie kry-
terium dochodowego. Fakt ten 
brzmi bardzo optymistycznie, 
szczególnie dla rodzin opieku-
jących się niepełnosprawnymi 
dziećmi, wymagającymi stałej i 
długotrwałej opieki. Czekamy na 
oficjalne potwierdzenie projekto-
wanych zmian.

Małgorzata Jarlaczyńska
Kierownik GOPS
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W swojej działalności Stowa-
rzyszenie przybliży społeczeń-
stwu:

- historię regionu
- obrzędy i tradycje ludowe re-

gionu oraz pozwoli wyłonić talenty 
i umożliwić poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich poprzez 
zaspakajanie potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców.

Pierwsze założycielskie spo-
tkanie naszego Stowarzyszenia 
odbyło się 26 stycznia br. Obec-
nie Stowarzyszenie liczy 41 osób. 
Działalność swą rozpoczęliśmy w 
oparciu o Bibliotekę w Sadlnie, 
której kierownikiem jest Pani Da-
nuta Fryszkowska. Powołano Za-
rząd w następującym składzie:

P. Elżbieta Walicka - Prezes,P. 
Jadwiga Promis - V-ce Prezes,P. 
Maria Antkiewicz - Sekretarz,

P. Danuta Fryszkowska - 
Skarbnik. Członkowie Zarządu: 
P. Katarzyna Szczęsna, P. Emilia 
Promis, P. Arleta Mazurkiewicz.

Z dniem 26 marca 2009 roku 
Stowarzyszenie zostało zarejestro-
wane w Krajowym Rejestrze Są-
dowym w Poznaniu. Nie czekając 
na rejestrację podjęłyśmy już dzia-
łalność kulturalną.

Urządziłyśmy uroczysty 
„Dzień Kobiet”,wykazałyśmy się 
inwencją twórczą i zdolnościami 
kulinarnymi. Uroczystość tę ob-
chodziliśmy wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi: 

z Panem Wójtem Pawłem 
Szczepankiewiczem wraz z żoną i 
pracownikami Urzędu Gminy:

P. Małgorzatą Kozicką i P. Ra-
dosławem Wietrzykowskim.

Mieszkańcy Sadlna i okolic 
z nie ukrytą satysfakcją przyjęli 
wiadomość o przeniesieniu biblio-
teki do budynku Ośrodka Zdrowia 
w Sadlnie. Obecna biblioteka to 
przestronne jasne i ciepłe lokum. 
Można swobodnie „buszować” 
między regałami w świecie książ-
ki, a także wygodnie usiąść i wy-
szukiwać nowinek księgarskich. 
Zapraszamy.

Powstałe”Stowarzyszenie Ak-
tywnych Kobiet” chętnie organi-
zuje spotkania w siedzibie biblio-
teki(a czasem tu rodzą się nowe 
pomysły na dalsze działania).
Osoby dorosłe oraz dzieci chętnie 
odwiedzają bibliotekę, nie kryjąc 
zachwytu i zadowolenia z nowej 
siedziby.

Stowarzyszenie działa jako 
partner Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wierzbinku, realizując 
Poakcesyjny Program Wsparcia 
Obszarów Wiejskich.

W oparciu o przygotowany 
przez Stowarzyszenie program 
usług odbywały się zajęcia  cy-
kliczne  w miesiącach maj,czer-

„Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet”

Aby wzbogacić kulturę regionu i wyjść naprzeciw 
potrzebom mieszkańców gminy utworzono „Sto-
warzyszenie Aktywnych Kobiet” w Sadlnie. Ma 

ono na celu pobudzić środowisko lokalne i zintegrować 
różne pokolenia.

wiec i październik.
Były to zajęcia z: hip hopu-

,tańca towarzyskiego,aerobiku i 
rytmiki.

Zajęcia cieszyły się  dużym 
zainteresowaniem i przyczyniły 
się do podniesienia sprawności 
fizycznej i integracji społecznej. 
Uczestnikami były małe dzieci,m-
łodzież i osoby dorosłe.

Członkinie stowarzyszenia 
wzięły udział w Targach Wierzby 
i Wikliny”Salix” w Wierzbinku 
oraz Wielkim Ruszeniu Gmin Po-
wiatu Konińskiego w Krzymowie. 
W swoim namiocie wystawiały 
wykonane przez siebie potrawy-
,częstując gości. Zespół muzyczny 
„Złoty Kłos” umilał czas śpiewa-
jąc piosenki ludowe.

Chcąc pokazać coś nowego i 
nieznanego w naszym środowi-
sku, zorganizowałyśmy wyjazd 
do wód termalnych w Uniejowie. 
Uczestnicy byli tak zadowoleni,że 
byliśmy tam jeszcze dwukrotnie.

Aby wyjść naprzeciw potrze-
bom kulturalnym, zorganizowa-
liśmy wieczór z lokalnym poetą 
P.Piotrem Jagielskim,który otrzy-
mał nagrodę „Milowego Słupa”.

Miejscowe środowisko pozna-
ło poetę działającego w naszym 
środowisku.

W myśl przysłowia   „w zdro-
wym ciele zdrowy duch” zorgani-
zowaliśmy spotkanie z lekarzem 
Panią T. Kowalską. Tematem spo-
tkania było zdrowe żywienie,pra-
widłowa sylwetka, aktywny tryb 
życia.

 W dniu 19 września 50 osób 
wyjechało na zwiedzanie naszej 
stolicy. Zwiedziliśmy Wilanó-
w,Stare Miasto,Parlament, trasę 
WZ i Łazienki.

Wycieczka dostarczyła nam 
dużo wiedzy i była czynnikiem 
integracji społeczeństwa Sadlna i 
okolic.

04.października odbyła się 
wycieczka po Ziemi Konińskiej 
pod hasłem „Cudze chwalicie-
,swego nie znacie sami nie wiecie 
co posiadacie”.W wycieczce wzię-
ły udział dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Sadlnie i osoby dorosłe. 
Łącznie 46 osób.

Przewodnikiem wycieczki był 
P.Marian Kominkiewicz, któremu 
bardzo dziękujemy za społeczną 
pracę.

 Chcąc nawiązać współpracę 
Stowarzyszeń na Rzecz Sołectw: 
Goczki, Posada,Zaryń, odwiedzi-
liśmy naszych partnerów w Zary-
niu.

W dniu 15.10 odbyła się re-

wizyta Stowarzyszenia z Zarynia 
.Członkinie Stowarzyszenia przy-
gotowały poczęstunek,wymieniły 
się doświadczeniami w ramach 
integracji.

W październiku odbyły się 

3 spotkania z psychologiem P. 
Pawłem Pytlakiem, kosmetyczką 
P. Anną Badeńską.  Bardzo du-
żym zainteresowaniem  cieszyły 
się pokazy florystki P. Magdaleny 
Górniak.

Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich zorganizowało 
szkolenie na temat wspierania or-
ganizacji pozarządowych. Szko-
lenie  informowało jak tworzyć 
projekty oraz jak zdobyć fundusze 
na działalność Stowarzyszenia.W 
szkoleniu uczestniczyły: P. J. Pro-
mis,P.A.Klimczak, P. M.Walicka. 
Ww.otrzymały certyfikaty.

Finałem prac  PPWOW  moż-
na uznać spotkanie z kucharzem 
o tematyce warzywa mało-znane. 
Pokaz prowadził P.Jacek Grajser.
Zakończony był degustacją. Po-
znałyśmy nowe potrawy i sposoby 
ich przyrządzania.

 W tym samym dniu odbyło 
się podsumowanie programu, pod-
czas którego była prezentacja me-
dialna obrazująca całą naszą dzia-
łalność. Na podsumowaniu obecni 
byli zaproszeni goście oraz osoby 

realizujące program.
Przy większej frekwencji osób 

zainteresowanych zajęciami, Sto-
warzyszenie często korzystało  z 
uprzejmości P.Dyrektor SP w Sa-
dlnie za co serdecznie dziękuje-
my.

W/w program został zakoń-
czony,ale Stowarzyszenie Aktyw-
nych Kobiet w Sadlnie będzie 
nadal prowadziło swoją działal-
ność na rzecz integracji społecznej 
.Właśnie planujemy Andrzejki i 
spotkanie świąteczne.Cieszymy 
się bardzo,że w czasie tak krótkie-
go okresu udało nam się spędzić 
wiele niezapomnianych wieczo-
rów, porozmawiać,a czasem i po-
śpiewać.

Naszym hasłem jest:”Bądźmy 
wszyscy aktywni, pomóżmy so-
bie”.  

	Danuta Fryszkowska

„Wykwalifikowani strażacy
– bezpieczniejsi mieszkańcy”

Wójt Gminy Wierzbinek pozyskał dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wykwalifikowani strażacy 
– bezpieczniejsi mieszkańcy” w wysokości 49940,00 zł. Projekt zosta-
nie zrealizowany w terminie od 01.01.2010 do 31.05.2010 r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla 44 stra-
żaków zrzeszonych w OSP zamieszkujących teren gminy Wierzbinek, 
którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe z 
zakresu ratownictwa medycznego i obsługi pilarek spalinowych. W 
szkoleniach mogą wziąć udział bezrobotni, osoby nieaktywne zawo-
dowo oraz zatrudnieni w tym rolnicy. Projekt zakłada:

1. Przeprowadzenie kursu dla drwali – operatorów pilarek 
spalinowych dla 14 strażaków w terminie od lutego do marca 2010 r. 
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na terenie gminy Wierzbinek, 
natomiast zajęcia praktyczne na terenie nadleśnictwa Konin w dni ro-
bocze od poniedziałku do piątku. Kurs obejmuje łącznie 138 godzin 
zajęć i zakończony zostanie egzaminem.

2. Przeprowadzenie Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  
dla 30 strażaków w terminie od lutego do kwietnia 2010 r. Zajęcia w 
wymiarze 66 godzin odbywać się będą na terenie gminy Wierzbinek w 
weekendy. Kurs kończy się egzaminem dającym tytuł ratownika.

Zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniami będą przyjmo-
wane u koordynatora projektu Pana Radosława Wietrzykowskiego w 
pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Wierzbinku w godzinach od 10:00 do 
14:00 w dniach od 13 do 26 stycznia 2010 r. 

Radosław Wietrzykowski 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Historia Szkoły Podstawowej w Mo-
rzyczynie sięga lat 1937- 1939. Do roku 
1937 w wielu miejscowościach jak: Stara 
Ruda, Morzyczyn, Zaborowo, Broniszewo 
działały tylko szkoły  4- klasowe I stopnia z 
jednym nauczycielem. Obowiązek szkolny 
trwał 7 lat. Nauka odbywała się w klasach 
łączonych. Klasa pierwsza połączona była 
z klasą drugą – nauka trwała 3 lata, klasa 
III  z IV – tutaj nauka trwała 4 lata. Zmie-
niały się tylko podręczniki i zakres mate-
riału programowego. W roku 1937 dzięki 
staraniom kierownika szkoły Kazimierza 
Czarnowskiego, wójta gminy Ruszko-
wo- Stanisława Radke i radnego rolnika z 
Noci-Teofila Nenemana i innych radnych z 
gminy postanowiono wybudować siedmio-
klasową szkołę w Morzyczynie kosztem 
społeczeństwa całej gminy Ruszkowo. 
Powstał Komitet Budowy, prezesem został 
Teofil Neneman oraz rolnik z Morzyczyna 
– Leśkiewicz i Wojciechowski Wacław, 
sekretarz gminy- Kędzierski Wacław oraz 
kierownik szkoły Kazimierz Czarnowski. 
Została zakupiona działka 1 ha od pani 
Heleny Królikowskiej. Mistrzem budowy 
został kwalifikowany murarz Szewczyk ze 
Ślesina.  W latach 1937-1938 budynek był 
już w stanie surowym, a w roku szkolnym 
1938/1939 były oddane do użytku dwie 
izby lekcyjne, w których uczyły się klasy 
IV i V. Klasy I, II, III, VI i VII  uczyły się w 
izbach wynajętych u poszczególnych rolni-
ków we wsi Morzyczyn.

Nowy budynek szkolny był najwspa-
nialszym w gminie Ruszkowo, na prze-
strzeni Zakrzewek, Sadlno, Tomisławie, 
Połajewo, Skulsk. Budynek był jednopię-
trowy o 7 izbach lekcyjnych. Szkoła była 
wspaniałą wizytówką  miejscowości Mo-
rzyczyn i gminy Ruszkowo.

Kadrę  wówczas stanowili:
1. Kazimierz Czarnowski – kierownik 

szkoły
2. Leopold Garn - Niemiec – nauczyciel 

matematyki, odprawiał także dla oko-
licznych Niemców nabożeństwa w Za-
borowie,

3. Migdalski Bolesław- nauczyciel w kla-
sach IV i V i prac ręcznych dla chłop-
ców,

4. Targańska Balbina- nauczyciel języka 
polskiego i prac ręcznych dla dziew-
cząt,

5. Targosz Natalia- nauczyciel klas I- III, 
była także wspaniałą drużynową, druży-
ny harcerskiej – żeńskiej.

Wybuch II wojny światowej przerwał 
prace wykończeniowe w budowie i naukę 
dla dzieci polskich. W czasie okupacji hi-
tlerowskiej wiele prac wykończeniowych, 
np. tynki w niektórych izbach lekcyjnych, 
podłogi i bielenie ścian wykonali Niemcy 
– mieszkańcy Morzyczyna i okolicznych 
wiosek. Nauka w szkole prowadzona była 
przez nauczycieli niemieckich  i tylko dla 
dzieci niemieckich. Kierownikiem szkoły 
był wcześniej wspomniany – Niemiec Le-
opold Garn.

Z powodu wojny i okupacji  szkoła nie 
przeżywała uroczystego poświęcenia i od-
dania do użytku. Po wyzwoleniu spod oku-
pacji, organizacją procesu nauczania zajął 
się Roman Welka i jak sam pisze w swoich 
wspomnieniach: „ i trzeba było zabrać się 
do pracy, by odbudować to co było znisz-
czone. I dobrze, że każdy stanął na swoim 

no podłogi i pobudowano scenę, bo izba 
ta była wykorzystywana jako świetlica 
na różne uroczystości szkolne, jak rów-
nież pobudowano budynek gospodarczy 
przeznaczony do użytku nauczycieli. Po 
sześciu latach  działalności  w 1952 roku 
odszedł kierownik Sławianowski, a nomi-
nację na kierownika  otrzymał miejscowy 
nauczyciel Ireneusz Hałas.

Jak wspomina nauczyciel i długoletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzyczy-
nie Ireneusz Hałas: „... z młodzieżą szkolną 
nie było trudności, była zdyscyplinowana, 
uczyła się pilnie i chętnie wykonywała po-
lecenia nauczycieli, a często była niewiele 
młodsza od nich”.

Ireneusz Hałas Funkcję dyrektora 
pełnił ponad 30 lat. W okresie jego dzia-
łalności następowały kolejne zmiany w 
zakresie organizacji szkoły, programów 
nauczania i bazy lokalowej. 15 lipca 
1961 roku Sejm PRL uchwalił ustawę 
„O rozwoju systemu oświaty i wycho-
wania – wprowadzenie ośmioklasowej 
szkoły podstawowej. W szkole w Mo-
rzyczynie wprowadzono klasy ósme w 

roku szkolnym 1967/1968. W okresie 
reformy szkolnictwa w 1961 roku i ha-
sła „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa 
Polskiego”, stawiania szkołom wysokich 
wymagań dydaktyczno-wychowaw-
czych,  dotychczasowy budynek szkoły 
stał się niewystarczający. Stąd staraniem 
dyrektora szkoły Ireneusza Hałasa przy-
stąpiono do rozbudowy istniejącej szko-
ły. Dużą pomoc w tej sprawie okazał śp. 
Dyrektor szkoły rolniczej Pan Bogumił 
Andrzejewski, nauczyciel tejże szkoły 
Pan Marcin Wołowiec oraz nauczyciel 
Eugeniusz Lewandowski. Powołano Ko-
mitet Rozbudowy, który działał prężnie. 
Okres rozbudowy trwał ponad dwa lata. 
Uroczystość oddania do użytku rozbudo-
wanej szkoły odbyła się 27 czerwca 1967 
roku. W ramach remontu szkoła zyskała 
salę gimnastyczną z zapleczem, świetlicę 
z zapleczem kuchennym, pomieszcze-
nia na toalety oraz bibliotekę. Znacznie 
poprawiły się warunki pracy i nauki w 

Rys historyczny Szkoły Podstawowej 
w Morzyczynie

stanowisku. I mi również wypadało wracać 
do szkoły i stanąłem przed alternatywą 
czy wracać do Ludziska do szkoły, czy też 
odpłacić się społeczeństwu z Morzyczyna 
i okolicy za to, że tam się ukrywałem, że 
mieszkałem z rodziną na Głębockim, a jed-
nak nie wydali mnie Niemcom. Więc zaraz 
po wyjściu Niemców z powiatu Aleksan-
drów Kujawski poszukali mnie i poprosili, 
abym im otworzył szkołę w Morzyczynie. 
I co miałem robić ? Nie wróciłem do Lu-
dziska, ale 15 marca 1945 roku otworzyłem 
szkołę  w Morzyczynie. (…) Po uzupełnie-
niu sprzętu szkolnego jak: ławek, tablic i 
innych pomocy ogłosiliśmy zapisy dzieci 
do szkoły. Pomagał mi w tym miejscowy 
sołtys pan Wiśniewski. Zgłosił się do pomo-
cy były nauczyciel, który parę lat uczył w 
szkole powszechnej po I wojnie światowej. 
Zgłosiło się do szkoły z Morzyczyna i in-
nych wsi sąsiednich już 430 dzieci. Na nas 
dwóch nauczycieli tyle dzieci. Wobec tego 
przerwaliśmy zapisy. Ale po kilku dniach 
zgłosiła się do naszej szkoły nauczycielka 
pani Lewandowska, a niedługo potem na-
uczycielka Wesołowska i kolega Ireneusz  

Hałas. Więc było nas pięcioro.(…) Ponie-
waż dzieci polskie przez cały czas wojny 
nie uczęszczały do szkoły więc rozpoczęły 
naukę z różnym przygotowaniem, np. do 
klasy I były przyjmowane dzieci młodsze i 
starsze. Te, które uczyły się trochę w domu 
brało się od razu do kl. II lub III, a te, które 
w domu się nie uczyły, to chociaż miały 12- 
13 lat musiały iść do I klasy.(…) w maju 
1945 roku zgłosiła się jeszcze nauczycielka 
Wiśniewska i kol. Bąk. Wobec tego szkoła 
była obsadzona nauczycielami dostatecz-
nie, prace w szkole prowadzono normalnie. 
Po wakacjach 1945 roku i po przyjściu 
nowych uczniów do klasy pierwszej roz-
poczęła się od września normalna nauka 
z siedmioma nauczycielami. Uważałem, 
że już spłaciłem dług wdzięczności wobec 
tamtejszego społeczeństwa za uratowanie 
mi życia  w czasie wojny i mogę powrócić 
na stare miejsce”.

Po spłacie długu wobec morzyczyń-
skiego społeczeństwa odszedł kierownik 
szkoły Roman Welka, a na jego miejsce 
Inspektor Oświaty w Aleksandrowie  Ku-
jawskim skierował jako kierownika szkoły 
Romana Sławianowskiego wraz z żoną, 
która była nauczycielką języka polskiego. 
Dzięki staraniom kierownika Sławianow-
skiego w dwóch izbach na piętrze położo-

morzyczyńskiej podstawówce. Szkoła w 
Morzyczynie w czasie swego istnienia  
jeszcze wielokrotnie przeżywała różnego 
rodzaju zmiany, zarówno na płaszczyźnie 
gospodarczej jak i oświatowej. W roku 
1999 zgodnie z wchodzącą z dniem 1 
września tego roku w życie reformą, w 
tutejszej placówce utworzono  Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny, w którym funkcjo-
nowały  i funkcjonują do chwili obecnej 
dwie placówki: Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum w Morzyczynie.

Rok 2003 to rok, w którym dzięki 
staraniom byłego i obecnego dyrektora  
szkoły oraz radnych z tego  terenu przepro-
wadzono  generalny remont starego, wów-
czas liczącego ponad sześćdziesiąt pięć lat   
budynku . Dzięki tej inwestycji jaką podjął 
Urząd Gminy w Wierzbniku nasza szkoła 
zmieniła swój wizerunek.

   Płynęły lata, przybywali i odchodzili 
uczniowie a w ciągu 70 lat było ich prze-
szło 2 tysiące. Zmieniali się nauczyciele i 
dyrektorzy. Po dyrektorze Ireneuszu ko-
lejni dyrektorzy, i tutaj Stanisław Masłow-
ski, Zenon Fyszkowski, Jacek Hałas w tej 
szkole  zostawili cząstkę siebie. To każdy 
z nich dołożył starań, by szkoła rozwijała 
się i była wizytówką wsi a także gminy. 
Wszyscy oni tworzyli historię tej szkoły, 
a o których można długo i dużo dobrego 
powiedzieć. Wielu z nich  z tą szkołą zwią-
zało całe swoje życie zawodowe. Na uwagę 
zasługuje fakt, że spośród obecnego grona 
pedagogicznego 7 nauczycieli uczęszcza-
ło niegdyś do tej szkoły, jest to najlepszą 
miarą przywiązania absolwentów do tego 
miejsca. 

Porównanie dzisiejszej Szkoły Pod-
stawowej i jej poprzedniczki sprzed 70 lat 
pokazuje, jak wiele zmian zaszło przez ten 
czas, jak bardzo zmienił się nasz sposób 
życia, myślenia postrzegania rzeczywisto-
ści. Dzisiejsi uczniowie naszej podstawów-
ki a jest ich 163 ale łącznie w Zespole 323, 
mają o wiele większe możliwości pogłębia-
nia wiedzy, korzystania z różnych źródeł 
informacji od swoich dziadków. Inaczej 
patrzą na otaczający ich  świat. Uczą się w 
nowoczesnej dobrze wyposażonej szkole a 
jakże różnej od tej sprzed 70 lat, kiedy się 
wszystko zaczęło…

Historię szkoły spisano dzięki infor-
macji jakich udzieli Ireneusz Hałas oraz 
rękopisu Romana Welke, który udostępni-
ła  z rodzinnego pamiętnika Pani Jadwiga 
Welka.

Teofil Neneman


