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 W połowie czerwca 2017 roku Gmina 
Wieleń złożyła wniosek o dofinansowa-
nie zadania polegającego na doposażeniu 
gminnego magazynu przeciwpowodziowe-
go w niezbędne materiały i sprzęt. Wnio-
sek o udzielenie dotacji został złożony do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu, na wsparcie realizacji Przedsięwzięć 
Pozostałych w zakresie: monitoringu śro-
dowiska, zapobiegania i likwidacji skutków 
poważnych awarii oraz innych zadań, które 
nie są objęte innymi naborami. 

Forma wsparcia
 Początkowa wartość wniosku wieleń-
skiego samorządu, opiewała na kwotę ponad 
375 tys. zł. Zakres zgodnie z preliminarzem 
podzielono na 7 działów: narzędzia – szpa-
dle, łopaty, taczki, piły; sprzęt – przenośne 

BEZPIECZNIEJ W GMINIE WIELEŃ
 Sprzęt za ponad 144 tys. zł doposażył magazyn przeciwpowodziowy Gminy Wieleń oraz jednostki ochotni-

czych straży pożarnych z Wielenia, Roska i Miałów!

zapory przeciwpowodzio-
we; materiały – plandeki, 
worki, geowłókniny; sprzęt 
oświetleniowy – agregaty 
prądotwórcze, reflektory; 
sprzęt odwadniający -  pom-
py, agregaty; odzież robocza 
– ubrania, płaszcze, buty, 
namioty; sprzęt ratunkowy 
– łódź wiosłowa, motorowa, 
pneumatyczna. Po weryfi-
kacji wszystkich złożonych 
wniosków Wojewódzki Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej ze 
względu na ograniczone środki finansowe 
zaproponował Gminie Wieleń zamiast dota-
cji inną formę wsparcia w postaci umarzal-
nej do 40% pożyczki preferencyjnej.

Racjonalna decyzja
 Uwzględniając możliwości finansowe 
Miasta i Gminy Wieleń, władze zaakcep-
towały propozycję Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w formie pożyczki umarzalnej do 
40% w wysokości ponad 144 tys. zł. Zakres 
zrealizowanego zadania to zakup sprzętu 
i materiałów do akcji przeciwpowodzio-
wych w tym, w szczególności: namiot pneu-
matyczny wraz z kompletnym wyposaże-
niem (nagrzewnica, agregat prądotwórczy, 
reduktor ciśnienia 200/300 bar z wężem 

i złączem, butla Fenzy 6l, lampy LED 2000, 
maszt oświetleniowy LED 3x50W na staty-
wie, łóżka kanadyjki, krzesła polowe z opar-
ciem, stoły polowe, przedłużacze bębnowe, 
koce Elway, koce ratunkowe termoizolacyj-
ne) oraz motopompy z oprzyrządowaniem, 
agregaty prądotwórcze, pilarka ratownicza, 
szpadle, łopaty, siekiery, narzędzie ratowni-
cze HOOLIGAN, bosak 4m; kilofy; taczki 
tłoczone; napełniacz worków; skafander 
ratowniczy lekki, spodniobuty, rękawice 
ochronne, kanistry, worki przeciw powo-
dziowe; folia budowlana, geowłóknina dro-
gowa, środki do dezynfekcji skóry. 
 Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk 
podczas oficjalnego spotkania przekazała 
zakupione wyposażenie na stan magazy-
nu przeciwpowodziowego Gminy Wieleń 

oraz zgodnie z zapotrzebo-
waniem jednostkom: OSP 
Wieleń, OSP Rosko, OSP 
Miały. Taki podział sprzętu 
ma na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców 
oraz odpowiednie jego wy-
korzystanie – nie tylko pod-
czas sytuacjach powodzio-
wych, ale również w trakcie 
rutynowych działań straża-
ków.

Bartosz Niezborała
Namiot pneumatyczny wraz z kompletnym wyposażeniem

 Niezbędny sprzęt i materiały

NA DOBRY POCZĄTEK

Ze względu na obecny stan wody 
w rzece Noteć, doposażenie magazynu 
przeciwpowodziowego Gminy Wie-
leń było dla nas strategiczne! Cieszy 
mnie fakt, że zakupiony sprzęt zasilił 
również jednostki OSP z terenu naszej 
gminy. Mam jednak nadzieję, że nie 
będzie zbyt często używany – Bur-
mistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk 
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 Rozpoczynamy czwar-
ty już rok naszej wspólnej 
pracy. Na początku były 
bardzo głębokie analizy sta-
nu finansowego gminy oraz 
mozolne prace związane 
z opracowaniem i aktualiza-
cją dokumentów strategicz-
nych. Dokumenty wskazały 
optymalne kierunki rozwoju, 
ale są również koniecznym 
załącznikiem do wniosków 
w procesie aplikowania 
o środki zewnętrzne, za-
równo unijne, jak i krajowe. W oparciu o sze-
rokie konsultacje społeczne opracowana zo-
stała „Strategia Rozwoju Społeczno- Gospo-
darczego Miasta i Gminy Wieleń”, „Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej”, „Roczny Program 
Współpracy Gminy Wieleń z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz „Gminny Programu 
Opieki nad Zabytkami”. W roku 2017 zakoń-
czone zostały prace nad  Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji Miasta i Gminy Wieleń. 
Przełomowym momentem w zarządzaniu 
Gminą był Bilans Otwarcia Budżetu Gmi-
ny zlecony firmie zewnętrznej w pierwszym 
roku kadencji, który bardzo szczegółowo wy-
świetlił trudną sytuację finansową gminy.
 Do chwili obecnej zarówno Urząd Miej-
ski jak i wszystkie jednostki organizacyjne 
poddawane są audytom, a zalecenia audyto-
we wdrażane są sukcesywnie. W niektórych 
przypadkach niestety konieczne były również 
zmiany kadrowe na stanowiskach kierowni-
czych.
 To kierownictwo nadaje  kierunki rozwo-
ju. Nawet najlepszy zespół pracowników, jeśli 
jest źle zarządzany, nie ma możliwości spraw-
nego i efektywnego funkcjonowania. Dzisiaj 
z dumą mogę powiedzieć, że zbudowaliśmy 
dobry zespół ludzi, który z zaangażowaniem 
pracuje na rzecz rozwoju gminy oraz satys-
fakcji naszych mieszkańców. 
 Mieszkańcy mogą już korzystać z bu-
dowanej przez 3 lata hali sportowo – wido-
wiskowej, na którą otrzymaliśmy prawie 
1,6 mln dofinansowania. W kompleksie 
szkoły średniej pozostaje do zagospodaro-
wania jeszcze jeden budynek, w którym pla-
nujemy kino za rogiem i nowoczesną media-
tekę. Obecnie pracujemy nad  Programem 
funkcjonalno – użytkowym tej inwestycji. 
Ważnym miejscem dla naszych mieszkańców 
jest  Pomnik Wdzięczności, który wymaga 
renowacji. W tym celu  złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie  do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Przy współpracy 
z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielko-
polskiego  renowacji poddane zostały pomni-

Szanowni Państwo!
„ Każdego dnia Razem

podnosimy poziom życia naszych mieszkańców”
ki i tablice upamiętniające 
walki powstańcze na tere-
nie gminy. 
 Rozpoczęliśmy kolejne, 
ważne dla gminy inwe-
stycje. W pierwszej kolej-
ności te, które znacząco 
poprawiają życie naszych 
mieszkańców, a które od 
wielu lat były warunkowo 
dopuszczane do użytku. 
Kompleksowo wyremon-
towane zostały wszystkie 
przychodnie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej, wyposażono magazyn 
przeciwpowodziowy. Stopniowej moderniza-
cji poddane zostały  strażnice OSP.
 Trwa modernizacja hydroforni w Wiele-
niu, która od 20 lat jest warunkowo dopuszcza-
na do użytku, termomodernizacja budynków 
Przedszkola w Wieleniu i Szkoły Podstawowej 
w Rosku. To również przykłady uzyskiwania 
warunkowo pozwoleń na użytkowanie. Kolejna 
inwestycja związana jest z ostatecznym zagospo-
darowaniem i uspołecznie-
niem budynku strzelnicy 
sportowej. W  roku 2016 
zakończyliśmy budowę 
części budynku i uzyska-
liśmy pozwolenie na jej 
użytkowanie. W grudniu 
ubiegłego roku rozpoczę-
liśmy działania związane 
z adaptacją niezagospodarowanej wcześniej 
części Strzelnicy przy ul. Sportowej na siedzibę 
Centrum Integracji Społecznej. Wiosną  tego 
roku planowane jest zakończenie budowy wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie tej 
części strzelnicy. Pozyskaliśmy ponad 600 tyś. zł 
od Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
na adaptację siedziby CIS oraz wyposażenie 
w potrzebny do działania sprzęt. W Centrum 
zatrudnione są osoby długotrwale bezrobotne 
i wykluczone z rynku pracy. Centrum zleca-
ne są prace w zakresie porządkowania terenu, 
zieleni, czy prace budowlane. Zapewniam Pań-
stwa, że pod fachowym okiem instruktora pra-
ce wykonywane są rzetelnie.
 Ważnym obszarem są nasze drogi, które 
wymagają wielu nakładów finansowych, dla-
tego wypracowano strategię naprawy i budo-
wy dróg. Przygotowano dokumentacje tech-
niczne na ich budowę min. na drogę Ham-
rzysko – Krucz oraz drogi osiedlowe i do-
jazdowe do pół. Powstają kolejne chodniki, 
trwa rozbudowa sieci oświetlenia drogowego, 
sukcesywnie uzupełniane jest oświetlenie już 
istniejące.
 Realizacja wielu inwestycji ma miejsce 
dzięki nawiązaniu dobrej współpracy z za-

rządcami dróg powiatowych i wojewódzkich. 
Powstały nowe chodniki lub zostały wyre-
montowane chodniki już istniejące w miej-
scach  najbardziej newralgicznych przy dro-
gach wojewódzkich i powiatowych, utwar-
dzona została ścieżka rowerowa łącząca obie 
części Wielenia.
 Przez wiele miesięcy podejmowaliśmy 
współpracę z sąsiednimi gminami oraz po-
wiatem na rzecz lobbowania budowy drogi 
123 z Huty Szklanej do Przesiek, która daje 
naszym mieszkańcom jedyną możliwość 
szybkiego dojazdu  do drogi krajowej. Obec-
nie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
pracuje nad rozstrzygnięciem przetargu na 
realizację tego zadania.
 Przed nami inwestycje na które otrzyma-
liśmy dofinansowanie zewnętrzne. Budowa 
targowiska, która rozpocznie się już jesienią 
br. na to zadanie gmina otrzymała prawie mi-
lion dofinansowania z Wojewódzkiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Wodociąg 
w miejscowości Hamrzysko i Biała zasilany 
z hydroforni w Rosku uzyskał prawie 2 milio-
ny dofinansowania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.
 W minionym roku pozyskaliśmy również 
środki, które umożliwiły opracowanie Lokal-
nego Programu Rewitalizacji. Nasz program  
aktualnie znajduje się w wykazie programów 
rewitalizacji gmin Województwa Wielkopol-

skiego. Dzięki temu, dziś otwie-
rają się przed nami nowe możli-
wości związane z pozyskaniem 
kolejnych środków zewnętrz-
nych.
  Komplementarność i syste-
mowość działań związanych 
z rewitalizacją społeczną oraz 
infrastruktury ostatecznie po-

może rozwiązać wiele problemów ludzi, a także 
wpłynie na zmianę otoczenia tworząc je przy-
jaznym i atrakcyjnym do codziennego życia 
i pracy. Pozyskanie środków na rewitalizację,  
to dla nas realna szansa na przyspieszenie roz-
woju społeczno – gospodarczego.
 Rewitalizacją objęte zostaną tereny Nowe-
go Miasta z budową targowiska, nabrzeża No-
teci wraz z bulwarami i przystanią Łazienki, 
teren dzisiejszego przystanku autobusowego 
jako Przystanek Edukacja oraz zagospoda-
rowanie wspomnianego wcześniej budynku 
przy szkole średniej na kino za rogiem oraz 
nowoczesną mediatekę. Inwestycje wzbogaco-
ne zostały tematycznymi ścieżkami edukacyj-
nymi.
 Całość działań zamykamy systemem 
nagród, które mają swoje odzwierciedlenie 
w każdej przestrzeni, zarówno tej społecznej, 
jak i gospodarczej. Statuetki Drzewo, Sukces 
i Skrzydła są symbolem działań samorządo-
wych określonych ustawą o samorządzie. Do-
piero harmonia tych wszystkich sfer warun-
kuje lepszą jakość życia.

Burmistrz Wielenia
Elżbieta Rybarczyk

Na Rok Jubileuszowy przygotowa-
ny został Program Rewitalizacji 
Miasta i Gminy wraz z dokumen-
tacją techniczną poszczególnych 
inwestycji, który jest prezentem 
dla wszystkich mieszkańców – 
nowe rozdanie, nowe otwarcie, 
nowa przestrzeń.
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W roku 2018 Wieleń obchodzi imponujące rocznice –  910 lat Grodu i 670 lat Miasta! - Przed nami wiele 
ważnych wydarzeń. Włączmy się w ich organizację, aby godnie uczcić ich ważność, podkreślając rolę historii 
w budowaniu teraźniejszości - mówiła podczas uroczystej sesji Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. 

 Obie rocznice mogą budzić pewne kon-
trowersje. Rocznica grodu odnosi się do 
pierwszej historycznej wzmianki o grodzie 
wieleńskim, mimo że badania archeolo-
giczne potwierdzają jego istnienie już co 
najmniej wiek wcześniej. Druga rocznica 
ustalona została na podstawie pośrednich 
źródeł ponieważ akt nadania praw miejskich 
Wieleniowi, niestety nie przetrwał. O przy-
jęciu datacji wydarzeń, będącej podstawą 
określenia wieku Wielenia, zadecydowały 
władze dwadzieścia lat temu w porozumie-
niu z przedstawicielami środowisk akade-
mickich, którzy uczestniczyli w organizacji 
obchodów. W tym miejscu wypada przy-
pomnieć, że uroczyste świętowanie rocznic 
grodu i miasta, zainicjowane przez ówczesne 
władze samorządowe oraz towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Wieleńskiej, wspierali pro-
fesorowie Kazimierz Kozłowski i Zygmunt 
Boras, mgr Maria Łabędzka - Topolska oraz 
liczni członkowie Komitetu Honorowego 
obchodów pod przewodnictwem ówczesne-
go wojewody pilskiego Ireneusza Michalaka. 

W WIELENIU ZAINAUGUROWANO ROK JUBILEUSZOWY

Wymiernym efektem pracy wspomnianych 
naukowców było opracowanie i wydanie, ze 
znaczącym udziałem miejscowych regiona-
listów, monografii Wielenia pt.: „Wieleń – 
przeszłość i teraźniejszość”.

Na początku obrady
 9 lutego bieżącego roku Rada Miejska 
w Wieleniu obradowała w Sali Kominko-
wej Ośrodka Kultury „Strzelnica” podczas  
XXXI Sesji. Wieleńscy radni wysłuchali 
sprawozdania z działalności  Burmistrza 
w okresie międzysesyjnym, informacji do-
tyczących głównych założeń Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju oraz działań Czarnkowsko 
– Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania. 
Zapoznali się z raportem średnich wyna-
grodzeń oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli w 2017 roku. Po 
przegłosowaniu szeregu zasadnych uchwał 
Przewodniczący Rady Mirosław Mysz-
kowski zaprosił uczestników sesji do Sali 
Herbowej na część uroczystą – Inaugurację 
Roku Jubileuszowego.

Wielka Inauguracja
 Zabrzmiały fanfary, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Wieleniu Mirosław 
Myszkowski przypomniał treść uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem 
gminnych jubileuszy – wznowiono obrady. 
Licznie zgromadzonych gości swoją obec-
nością zaszczycił Poseł na Sejm Krzysztof 
Paszyk oraz Starosta Powiatu Czarnkow-
sko – Trzcianeckiego Tadeusz Teterus. 
- Ludzie, którym zależy na rozwoju jasno 
określają sobie cele i konsekwentnie je re-
alizują, poprzez  zaangażowanie i rzetelną 

Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,

aby ten wiosenny i radosny czas był pełen pokoju i wiary
oraz stał się źródłem pozytywnej energii do działania.

Niech te pełne refleksji dni
upłyną w atmosferze serdecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Mamy nadzieję, że wraz z nadchodzącą wiosną
ciepło płynące z ludzkiej serdeczności i zagości we wszystkich sercach,

a wzajemna współpraca i życzliwość zaowocują pomyślną przyszłością.

Mirosław Myszkowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieleniu

Elżbieta Rybarczyk
Burmistrz Wielenia

ROK JUBILEUSZOWY
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pracę, uczciwość i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka – mówiła w swoim 
wystąpieniu Burmistrz Wielenia Elżbie-
ta Rybarczyk. - Samorząd Gminy Wieleń 
jest w pełni świadomy ogromnej roli hi-
storii w kształtowaniu wartości i rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny – podkreśliła. Me-
rytoryczne kwestie wieleńskich jubileuszy 
w swoim wystąpieniu wyjaśniła Danuta 
Łąbędzka – Topolska, odczyt nt. „Wieleń – 
gród pogranicza” wygłosił dr hab. Marcin 
Hlebionek z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu – współautor publikacji 
Osadnictwo Olęderskie na Ziemi Wieleń-
skiej.

Akt nadania Tytułu
 Inauguracja Roku Jubileuszowego była 
wyjątkową okazją, aby dokonać aktu nada-
nia tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Wieleń”, podkreślającego znaczenie dorob-
ku na rzecz Ziemi Wieleńskiej. Człowiek 
jest najlepszą promocją gminy - z takiego 
przekonania wychodzi samorząd wieleń-
ski, dlatego kolejny tytuły „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Wieleń” przyznano prof. 
dr hab. Henrykowi Machajewskiemu. To 
pracownik Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Uni-
wersytety Gdańskiego, wieloletni Prezes 
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów 
Polskich. Kierownik Ekspedycji Archeolo-
gicznej Instytutu Prahistorii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, która przepro-

wadziła badania wykopaliskowe w Rosku 
oraz w okolicach Gulcza. Członek zespołu 
redakcyjnego publikacji popularno - na-
ukowej pt. „Z najdawniejszych dziejów zie-
mi wieleńskiej”. W latach 2010-2014 pro-
wadził nadzór archeologiczny nad praca-
mi związanymi z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w m. Wieleń. Prof. 
UG dr hab. Henryk Machajewski w roku 
2014 był członkiem zespołu redakcyjne-
go książki pt. Dzieje Wielenia do czasów 
wczesnonowożytnych (XVI w.). Członek 

Rady Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej. Po 
ceremonii aktu nadania Zasłużony przed-
stawił szerokiej publiczności interesujący 
wykład, na podstawie swoich doświadczeń 
związanych z historią Wielenia i okolic.
 Po zamknięciu uroczystej części i ca-
łej XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wieleniu, 
przez Przewodniczącego Mirosława Mysz-
kowskiego, spotkanie zwieńczyła projek-
cja filmu promocyjnego Miasta i Gminy 
Wieleń oraz koncert Wieleńskiej Orkiestry 
Dętej działającej przy Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wieleniu. Podczas spe-
cjalnie przygotowanego wernisażu pt. „Rok 
Rocznic Wielenia”, Burmistrz Elżbieta Ry-
barczyk wznosząc toast podsumowała wy-
jątkową inaugurację.

Bartosz Niezborała

Władze wieleńskiego samorządu z „Zasłużonym dla Miasta i Gminy Wieleń” 
prof. dr hab. Henrykiem Machajewskim

XXXI Sesja
Rady Miejskiej
w Wieleniu

ROK JUBILEUSZOWY

Bogata w tradycje kulturowe i histo-
ryczne Gmina Wieleń jest naszą Małą 
Ojczyzną, o którą musimy zadbać 
wspólnie przede wszystkim my - jej 
mieszkańcy. Dostaliśmy solidne korze-
nie. Naszym obowiązkiem jest rozwi-
janie skrzydeł, dbanie o nasze wspólne 
dobro, o naszą ojczyznę, naszą gminę, 
nasze miasto. Nie możemy przewidzieć 
przyszłości, ale możemy ją przygoto-
wać – podkreśla Burmistrz Wielenia 
Elżbieta Rybarczyk, która jak nikt inny 
jest całym sercem z Miastem i Gminą 
Wieleń.
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 Miasto i Gmina Wieleń buduje swój wi-
zerunek wykorzystując największe walory 
– przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. 
Kierunki rozwoju oraz symbolika wskaza-
ne są w Statucie Gminy, Strategii Rozwo-
ju Społeczno – Gospodarczego, Księdze 
Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy 
Wieleń oraz Zarządzeniach Burmistrza. 
Dopełnieniem powyższych dokumentów 
jest powstały w ubiegłym roku Lokalny 
Program Rewitalizacji Gminy Wieleń na 
lata 2017 - 2023. Symbolikę zastosowaną 
w działaniach motywacyjno - promocyj-
nych wypełnia hasło promocyjne „Miasto 
i Gmina Wieleń z Natury Najlepsze”. 
Cele zbudowanego systemu
 Systemowa organizacja i wspieranie 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju społecz-
no – gospodarczego, kultury fizycznej 
i turystyki oraz kultury w Gminie Wieleń, 
polega na ustawicznym pobudzaniu za-
interesowania Mieszkańców działaniami 
Gminy w ramach ustawy o samorządzie 
gminnym oraz Strategii Rozwoju z wy-
korzystaniem czytelnych i atrakcyjnych 
form przekazu, określonej symboliki i jej 
wizualizacji. Konsekwentne eksponowanie 
określonych symboli Gminy podkreśla jej 
dorobek, urodę i potencjał, w harmonii 
z podejmowanymi zadaniami własnymi 
gminy w celu budowania własnego, czy-
telnego, pozytywnego, niepowtarzalnego 
i atrakcyjnego wizerunku. Zwieńczeniem 
systemu jest tworzenie warunków do bu-
dowania postaw obywatelskich, poczucia 
tożsamości i dumy z Małej Ojczyzny.  

Symbolika Gminy Wieleń
 Symbole wieleńskiego samorządu 
określa m.in. „Księga identyfikacji wizual-
nej” Miasta i Gminy Wieleń, która zawiera 
dokładny opis i charakterystykę flagi, her-
bu, logotypu, akcydensów oraz oznakowań 
wewnętrznych i zewnętrznych. Herb stoso-
wany jest z naciskiem na jego poprawność 
heraldyczną, a infografika „Miasto i Gmina 
Wieleń z Natury Najlepsze”, została zgło-

W WIELENIU WYPRACOWANO
PLATYNOWY SYSTEM MOTYWACYJNO – PROMOCYJNY!

 Gmina Wieleń otrzymała Platynowy Hit 2017! Kształtowanie marki i wizerunku gminy, to ważny element roz-
woju oraz budowy relacji, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych – twierdzi Burmistrz Wielenia Elż-
bieta Rybarczyk. Wypracowano system, który w bardzo czytelny sposób pozwala organizować, nagradzać 
i motywować w ściśle określonych obszarach tematycznych.

szona do Urzędu Patentowego RP – w celu 
zabezpieczenia na rynku polskim słowno 
– graficznego znaku towarowego. Szcze-
gólnej symboliki nabrały Nagrody Burmi-
strza Wielenia ustanowione zarządzeniami 
nadawane w różnych kategoriach: STATU-
ETKA „DRZEWO” (dziedzina społeczno 
– gospodarcza), STATUETKA „SUKCES” 
(dziedzina kultury fizycznej i turystyki), 
STATUETKA „NOTECKIE SKRZYDŁA” 
(dziedzina kultury).

„DRZEWO”
 Celem przyznania nagrody jest uhono-
rowanie i wyróżnienie wiodących przed-
siębiorstw przyczyniających się do rozwoju 
społeczno – gospodarczego Miasta i Gmi-
ny Wieleń oraz promocji produktów lokal-
nych. Statuetka, to przestrzenna forma ob-
razująca konar drzewa – symbol odwiecz-
nej Puszczy Noteckiej, w sąsiedztwie której 
powstał Gród Wieleń. Cała jego historia 
burzliwego rozwoju, związana jest z rejo-
nami współczesnego miasta oraz gminy, 
której korzenie tkwią głęboko w ziemi 
dawnej osady, powstałej wśród borów w 

minionych wiekach. Korzenie te do dziś 
stanowią fundament rozwoju w wymiarze 
samorządowym. Statuetka w pełnym za-
rysie formy symbolicznego „drzewa” jest 
odzwierciedleniem cech samorządowych 
dążeń: osiągać najwyższy wzrost, rozwi-
jać wspaniałe konary, rozkwitać owocem, 
umacniać korzenie w podłożu. Laureatem 
STATUETKI „DRZEWO” w 2016 r. została 
firma P.H-U „DANEX” Sp. z o.o., a w 2017 
Roman Grzegorzewski CUKIERNICTWO 

Wizyta Komisji Konkursowej z udziałem przedstawicieli Instytutu Certyfikacji i Jakości 
Gospodarczo - Samorządowy HIT Regionów

HIT 2017

System motywacyjno – promocyjny, 
to dobrze funkcjonujący mechanizm 
który pozwala mieszkańcom na peł-
ną identyfikację z Miastem i Gminą 
Wieleń. Inwestycje oraz wzrost jakości 
życia mieszkańców powiązane są ze 
społeczną aktywnością. Dlatego zbu-
dowaliśmy system, w którym każdy się 
odnajdzie z korzyścią dla rozwoju na-
szego samorządu – Burmistrz Wielenia 
Elżbieta Rybarczyk
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PRODUKCJA – SPRZEDAŻ Wieleń. Obie 
nagrody zostały wręczone podczas dwóch 
edycji sztandarowej imprezy promocyjnej 
w Gminie Wieleń – Targów Produktu Lo-
kalnego „Z natury najlepsze”.

„SUKCES”
 Nagroda jest uhonorowaniem i wyróż-
nieniem sportowców, organizacji, insty-
tucji, grup nieformalnych lub osób, które 
w sposób szczególny przyczyniają się do 
rozwoju kultury fizycznej i turystyki Mia-
sta i Gminy Wieleń. Statuetka obrazuje 
stylizowaną literkę S, która jednocześnie 
jest drogą, strzałą wskazującą szczytny 
kierunek działań podejmowanych zawsze 
z zachowaniem zasad fair play, które jest 
godne zarówno w wypadku zwycięstwa, 
jak i porażki. Literka S nałożona jest na 
symboliczną fajkę (tzw. OK), co zwieńcza 
napis „Sukces”. Nagroda jest odzwiercie-
dleniem sportowych i turystycznych dążeń 
do podejmowania działań dobrowolnie 
i świadomie, doskonalenie się w drodze 
systematycznego rozwoju, wyrabiania na-
wyku przestrzegania reguł oraz osiągania 
wyników na miarę swoich możliwości 
i społecznie akceptowalnych zasad współ-
działania. Podczas otwarcia historycznej 
inwestycji dla wieleńskiego samorządu – 
hali sportowo – widowiskowej, pierwszymi 
laureatami STATUETKI „SUKCES” zostali 
Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieleń.

„NOTECKIE SKRZYDŁA”
 Celem tej nagrody jest wyróżnienie 
i uhonorowanie artystów oraz działaczy 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kul-
tury lub na rzecz kultury w Gminie Wie-
leń i poza nią, osób fizycznych, jednostek 
organizacyjnych nie posiadających oso-
bowości prawnej, przyczyniających się do 
ubogacenia dziedzictwa kulturowego gmi-
ny oraz promocję w tym zakresie. Statuet-
ka obrazując stylizowanego ptaka w locie 
z rozpostartymi skrzydłami jest odzwier-
ciedleniem artystycznych i społeczno – 
kulturowych dążeń do doceniania aspiracji 
artystycznych i kulturalnych, osiągania ra-
dości tworzenia, rozwijania i doskonalenia 
warsztatu oraz zachowania pamięci o ro-
dzinnym gnieździe. Pierwszym laureatem 
STATUETKI „NOTECKIE SKRZYDŁA” 
podczas Inauguracji Roku Kulturalno – 
Artystycznego 2017/2018, zostało Stowa-
rzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach. 

Narzędzia promocyjne
 Systemowa organizacja i wspieranie 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczno 

– gospodarczego, kultury fizycznej i tury-
styki oraz kultury w Gminie Wieleń jest 
w odpowiedni sposób eksponowana miesz-
kańcom oraz klientom Urzędu Miejskiego 
za pomocą działań promocyjnych. Jednym 
z narzędzi jest wydawany kwartalnik, biu-
letyn informacyjny Gminy Wieleń „Nasz 
Samorząd”. Charakterystyczną częścią tej 
gazety są stałe rubryki informujące miesz-
kańców o działaniach, zamierzeniach i do-
konaniach wieleńskiego samorządu oraz 
wkładka obywatelska, w której społeczni 
liderzy mają okazję zaprezentować szerszej 
publiczności swoje działania i inicjatywy. 
Nowoczesna strona internetowa samo-
rządu www.wielen.pl, pełni rolę typowo 
promocyjną, a merytorycznie uzupełnia ją 
Biuletyn Informacji Publicznej za pomocą 
konkretnych odnośników. Bardzo istotna 
dla działań promocyjnych Miasta i Gminy 
Wieleń jest stała współpraca z lokalnymi 
i ponadlokalnymi mediami oraz wykorzy-
stywanie portali społecznościowych.

Symbole „żywe” w inwestycjach!
 Symbole wynikające z wprowadzo-
nego systemu zostały wpisane w Lokalny 
Program Rewitalizacji  Gminy Wieleń na 
lata 2017 – 2023 w postaci konkretnych 

elementów planowanych inwestycji. „NO-
TECKIE SKRZYDŁA” znajdą swe odzwier-
ciedlenie, jako postument na Przystanku 
Edukacja (ul. Kościuszki w Wieleniu), 
a „DRZEWO” na Nowym Mieście. „SUK-
CES” został wykorzystany we wnętrzu i stał 
się znakiem rozpoznawczym hali sportowo 
– widowiskowej, a logo „Miasto i Gmina 
Wieleń z Natury Najlepsze” zostanie wyeks-
ponowane na Bulwarach Noteckich.
 Komisja Konkursowa z udziałem przed-
stawicieli Instytutu Certyfikacji i Jakości Go-
spodarczo - Samorządowy HIT Regionów 
dokonała oceny zgłoszenia konkursowego 
gminy. Po przeprowadzonym audycie oraz 
przeanalizowaniu tematu, a także w oparciu 
o informacje środowisk opiniotwórczych, 
zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfiko-
wane i zakwalifikowane do finałowej puli 
wyróżnień. W związku z powyższym w po-
znańskiej „Andersia Tower” Burmistrz Wie-
lenia Elżbieta Rybarczyk wraz z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Wieleniu Miro-
sławem Myszkowskim odebrali zaszczytną 
nagrodę „Platynowy Hit 2017” za systemo-
wą organizację i wspieranie przedsięwzięć 
na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego, 
kultury fizycznej i turystyki oraz kultury. 

Bartosz Niezborała

Kolejne wyróżnienie dla Miasta i Gminy Wieleń

HIT 2017
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 Na termomodernizację obiektów 
oświatowych oraz modernizację i rozbu-
dowę stacji uzdatniania wody przy ul. Jan-
ka z Czarnkowa w Wieleniu pozyskano 
środki w ramach częściowo umarzalnej 
i niskooprocentowanej pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
W ramach zadania termomoderniza-
cyjnego trwają roboty budowlane, które 
obejmują budynek Zespołu Szkół w Rosku 
oraz Gminnego Przedszkola Publicznego 
w Wieleniu. Efekty prac są już widoczne 
natomiast zakończenie prac planowane 
jest na koniec lipca 2018r. Łącznie umow-
ny koszt zadania termomodernizacyjnych 
to: 3.335.966,10 zł, w tym kwota ponad 
2 mln zł to środki WFOŚiGW w Poznaniu. 
 Duży zakres robót realizowany jest tak-
że na stacji uzdatniania wody przy ul. Jan-
ka z Czarnkowa w Wieleniu. Zadanie zwią-
zane z rozbudową i modernizacją stacji 
uzdatniania wody ma zostać zakończone 
do sierpnia 2018r. Koszt prac budowlanych 
to 1,6 mln zł., w tym 900 tys. zł stanowią 
środki preferencyjnej pożyczki uzyskanej 
z WFOŚiGW w Poznaniu. Na obiekcie za-
montowane zostały już zbiorniki zapasu 
wody. Trwają prace związane ze zmianą 
technologii oczyszczania wody oraz pełen 
zakres modernizacji obiektu. Ujęcie wody 
przy ul. Janka z Czarnkowa zasila w wodę 
lewobrzeżną część Wielenia, Jaryń i Miały, 
Potrzebowice oraz Wrzeszczynę. Przed-
siębiorstwo Komunalne „Noteć” Sp. z o.o. 
w Wieleniu planuje wykonanie w najbliż-
szych latach dodatkowego odwiertu studni 
głębinowej na potrzeby tej hydroforni, aby 
uniezależnić się od studni bazującej na nie-
najlepszej jakości wody z samowypływu.  
 W roku 2018 rozpoczęte zostanie wo-
dociągowanie obszarów wiejskich. W tym 
zakresie wybudowany zostanie odcinek 
sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania 
wody w Rosku do Hamrzyska i Białej. Pra-
ce przewidziane są na lata 2018-2019. Na 
realizację zadania Gmina Wieleń pozyska-
ła środki unijne na operacje typu „Gospo-
darka wodno- ściekowa” w ramach pod-

Projekty drogowe, rewitalizacja i termomodernizacja
budynków 

 Po zakończeniu w trzecim kwartale 2017 r. zadania związanego z budową hali sportowo- widowiskowej 
przy ul. Jaryńskiej Gmina Wieleń przystąpiła do rzeczowej realizacji kolejnych dużych projektów.

działania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014- 2020. Szacunkowy koszt to 
3.923.987,88 zł, w tym dofinansowanie 
1.871.897 zł. 
 Przygotowana została dokumentacja 
projektowa dla wodociągowania m. Gie-
czynek Wybudowanie. Z uwagi na wysokie 
koszty inwestycyjne zadania trwają prace 
związane z ustaleniem możliwości zmiany 
technologii robót w celu obniżenia kosz-
tów inwestycyjnych. 
 W Rosku zrealizowano większość prac 
związanych z budową podczyszczalników 
wód opadowych i roztopowych dla istnieją-
cej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie spo-
wodowane było zaleceniem wydanym przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska. Prace zostaną zakończone do końca 
kwietnia 2018r. Koszt to blisko 150 tys. zł. 

Rewitalizacja i turystyka 
 W ramach rewitalizacji trwały inten-
sywne prace związane z opracowaniem 
dokumentacji projektowych dla obszarów 
rewitalizowanych. Przygotowano doku-
mentację dla obszaru ul. Nowe Miasto 

w Wieleniu, gdzie zaprojektowana została 
nowa płyta rynku. Projektowana jest zmia-

INWESTYCJE

Biuletyn Informacyjny Gminy Wieleń

Wizualizacja Przystanku Edukacja  Kontynuowane są prace związane 
z zagospodarowaniem nabrzeży Noteci 
w Wieleniu. W lutym 2018r. zakończone 
zostały prace związane z przygotowaniem 
programu funkcjonalno- użytkowego dla 
bulwarów nadnoteckich oraz terenów 
przylegających do rzeki. Program zakłada 
wykonanie ciągu pieszo- jezdnego, nabrze-
ża do cumowania jednostek pływających 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miejsc 
rekreacji oraz wprowadzenie elementów 
edukacyjnych. Opracowany dokument sta-
nowić będzie załącznik do wniosku o przy-
znanie pomocy w ramach konkursu WRPO 
2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Rewitaliza-
cja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych. Gmina 
Wieleń uzyskała możliwość ubiegania się 
o środki zewnętrzne w ramach tego kon-
kursu dzięki opracowaniu w roku 2017 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Wieleń. Dodatkowo konieczne było uzy-
skanie pozytywnej oceny Instytucji Zarzą-
dzającej w zakresie spełniania wymogów 
dotyczących cech i elementów programu, 
co też miało miejsce w 2017 roku. Gmina 
Wieleń została wpisana na wykaz pro-
gramów rewitalizacji gmin województwa 
wielkopolskiego, co otwiera drogę do apli-
kowania o środki zewnętrzne na realizację 
zadań inwestycyjnych i społecznych ujętych 
w programie.  
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na lokalizacji przystanku autobusowego, 
który zostanie przeniesiony na ulicę Nowe 
Miasto. W obrębie istniejącego obecnie 
przystanku planowane jest wykonanie 
zadania pn. „Przystanek Edukacja”. Ten 
fragment centrum miasta ma zmienić swój 
charakter i stanowić miejsce przeznaczone 
do wypoczynku, rekreacji, prowadzenia 
zadań kulturalnych i edukacyjnych. Opra-
cowany projekt stanowić będzie również 
załącznik do wniosku o przyznanie pomo-
cy w ramach konkursu WRPO 2014-2020 
Poddziałanie 9.2.1. 

etapu prac to 84 tys. zł, przy czym kwota 
pozyskanego dofinansowania to 42 tys. zł. 
W następnych latach planowane jest reali-
zowanie kolejnych elementów przystani na 
bazie opracowanej dokumentacji projekto-
wej, w tym: budynku socjalnego, slipu do 
wodowania jednostek pływających, pomo-
stu pływającego, zagospodarowania terenu 
w elementy małej architektury, instalacji 
oświetlenia zewnętrznego oraz monitorin-
gu. W lutym br. złożony został do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego wniosek o dofinansowanie 
realizacji kolejnego etapu prac, tj. budowy 
zaplecza socjalnego oraz oświetlenia wiaty. 
Szacunkowy koszt realizacji etapu prze-
widzianego do wykonania w roku 2018 
to 140 tys. zł. Prace zostaną wykonane 
w przypadku uzyskania dofinansowania.  
 Dodatkowo w opracowaniu znajdu-
ją się dokumentacje projektowe dla boisk 
wielofunkcyjnych przy placówkach oświa-
towych w Dzierżążnie Wielkim i Miałach. 
Po opracowaniu projektu przygotowany 
zostanie wniosek o dofinansowanie zada-
nia. W przypadku pozyskania środków ze-
wnętrznych obiekty boisk zostaną zrealizo-
wane w 2019 roku. Ponadto o przyznanie 
pomocy zewnętrznej został złożony wnio-
sek w ramach programu „Szatnia na me-
dal”. Tu zgłoszone zostało zadanie związa-
ne z remontem szatni przy sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Wieleniu. 
 Rewitalizowany obszar Nowego Mia-
sta to nie tylko płyta rynku ale także wie-
leńskie targowisko oraz układ drogowy. 
Na budowę targowiska Gmina Wieleń 
pozyskała środki finansowe z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Szacunkowy koszt zadania to blisko 
2 mln zł, w tym dofinansowanie wyniesie 
982.346 zł. Obecnie na ukończeniu znajdu-
je się opracowanie projektu budowlanego 
dla targowiska. Prace budowlane rozpoczną 
się w roku 2018. Dodatkowo, z uwagi na ko-
lizję istniejącej linii napowietrznej nad pla-
nowanym targowiskiem, konieczne będzie 
opracowanie dokumentacji, a następnie 
skablowanie odcinka napowietrznej sieci 
energetycznej, co też będzie miało miejsce 
na przełomie 2018 i 2019 roku. 
 W zakresie branży drogowej w latach 
2018/2019 planowane jest wykonanie prze-
budowy ulicy Nowe Miasto. Powstanie jed-
nokierunkowy ciąg jezdny wraz z chodni-
kiem oraz miejscami postojowymi. 

Drogi, chodniki, oświetlenie
 W roku 2017 wykonane zostały doku-
mentacje projektowe dla prac drogowych. 
Zakończone zostało opracowanie projektu 
przebudowy ulicy Sosnowej, Bęglewskiej, 
odcinka Storczykowej i Fiołkowej, ulic po-
między ulicą Drawską i osiedlem Przytorze 
w Wieleniu oraz drogi Marianowo- Herbur-
towo. Dla pierwszego etapu prac przebudo-
wy drogi Marianowo- Herburtowo złożono 
wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
programu przebudowy dróg do gruntów 
rolnych. Zgodnie z wymogami konkursu na 
drogi dojazdowe do pól droga będzie mieć 
średnio 4 metry szerokości oraz powierzch-
niowe utrwalenie grysem asfaltowym 
i emulsją. Do kwietnia 2018 r. zakończone 
zostaną prace projektowe przebudowy ulicy 
Tęczowej i części ulicy Cmentarnej w Ro-
sku wraz z kanalizacją deszczową. Łącz-
nie koszt prac projektowych drogowych 
to: 191.378 zł. Dodatkowo w obrębie ulicy 
Sosnowej w Wieleniu, z uwagi na warunki 
narzucone przez Enea Operator Sp. z o.o., 
konieczne było wykonanie dodatkowego 
projektu przebudowy sieci energetycznej 
kolidującej z projektowaną przebudową 
drogi wraz z wykonaniem projektów przy-
łączy do budynków, co znacząco zwiększy 
koszty zadania. 
 W roku 2017 zakończono opracowa-
nie projektu przebudowy drogi Hamrzy-
sko- Krucz. Zgodnie z procedurą realizacji 
zadań wg tzw. specustawy drogowej wy-
płacone zostały odszkodowania na rzecz 
Skarbu Państwa oraz osób fizycznych, od 
których pod budowę drogi przejęto części 
nieruchomości. Szacunkowy koszt zadania 
to 1.996.352 zł. Dodatkowo, z uwagi na wa-
runki techniczne narzucone przez gestora 
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 Koncepcja „Kina za rogiem” i Mediateki

 Ponadto nad Notecią zrealizowano 
w roku 2017 pierwszy etap budowy przy-
stani wodnej- wiatę turystyczną z wyposa-
żeniem. Zadanie sfinansowano ze środków 
Gminy Wieleń oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu. Koszt realizacji pierwszego 

 Kolejnym komponentem, który włą-
czony zostanie do wniosku o przyznanie 
pomocy w ramach rewitalizacji miasta, 
będzie „Kino za rogiem”. Tu opracowywa-
na jest dokumentacja w formie programu 
funkcjonalno- użytkowego dla obiektu 
byłego magazynu zlokalizowanego w ob-
rębie Zespołu Szkół w Wieleniu. Jest to 
ostatni budynek w kompleksie szkolnym 
wymagający zagospodarowania. Prze-
widuje się zlokalizowanie w tym miejscu 
sali kinowej dla 120 osób oraz nowocze-
snej mediateki, do której przeniesione 
zostaną wszystkie woluminy z wieleń-
skiej biblioteki. Charakter mediateki oraz 
pomieszczeń towarzyszących znacząco 
przyczyni się do wzbogacenia oferty edu-
kacyjnej Zespołu Szkół w Wieleniu.  
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sieci telekomunikacyjnej, wykonany został 
projekt przełożenia odcinka światłowo-
du. Realizacja prac budowlanych uzależ-
niona jest od pozyskania dofinansowania 
zewnętrznego. Zakres zadania obejmuje 
wykonanie przebudowy drogi na odcinku 
o długości 1,8 km stanowiącym łącznik 
pomiędzy wsią Hamrzysko, a drogą woje-
wódzką nr 140 w kierunku Wronek i dalej 
do Poznania. 
 Przebudowano drogę dojazdowa do 
gruntów rolnych w obrębie miejscowo-
ści Dębogóra. Zadanie sfinansowano ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w kwocie 
116 tys. zł oraz ze środków Gminy Wie-
leń- 184 tys. zł. W ramach prac wybudo-
wano odcinek drogi o szerokości 4 metrów 
(podbudowa z tłucznia/ kruszywa ka-
miennego, oraz odcinkowo sprysk emulsją 
asfaltową z grysami). Drogę dojazdową 
do gruntów rolnych wykonano również 
w m. Miały. Na realizację zadania pozy-
skano środki z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w kwocie: 
41.159,00 zł. Całkowity koszt zadania to: 
261.995,84 zł. W tej kwocie ok. 90 tys. zł 
kosztował odcinek stanowiący łącznik 
pomiędzy drogą wojewódzką i ulicą Wro-
niecką, na którym dodatkowo zamonto-
wano instalacje wchłaniające i rozsączają-
ce wody opadowe. 

 Wykonano odcinki chodników przy 
drogach gminnych w tym: na osiedlu Pół-
noc w Wieleniu- zrealizowano dwa odcinki 
chodnika- pierwszy etap prac na ulicy Mię-
dzyleskiej oraz łącznik pomiędzy ulicami 
Daszyńskiego i Leśną. Zadanie finansowa-
ne było ze środków funduszu osiedlowego 
oraz budżetu gminy. Koszt realizacji w roku 
2017 to 49 tys. zł. Wykonano pierwszy etap 
prac przy budowie chodnika na ulicy Po-
lnej we Wrzeszczynie gdzie wybudowano 
ponad 100 mb. chodnika. Koszt zadania 
finansowanego ze środków Gminy Wieleń 
oraz Funduszu Sołeckiego wsi Wrzeszczyna 
to 49 tys. zł. W ramach zadania dokonano 
zmiany włączenia ulicy do drogi wojewódz-
kiej, przesunięto słup energetyczny oraz 
zagospodarowano skarpę. Wybudowano 
zjazd publiczny do działki nr 1174/2 w Wie-
leniu wraz z odcinkiem chodnika łączącym 
zatokę autobusową przy ulicy Dworcowej 
z chodnikiem przy sklepie „Dino”. Koszt 
zadania to 42.548,90 zł. Zmodernizowane 
zostały dwa odcinki chodnika na ulicy Sien-
kiewicza w Wieleniu. Zadanie finansowane 
było ze środków Osiedla Staromiejskiego 
oraz budżetu gminy. Koszt zadania to ok. 
50 tys. zł. Wykonano odcinek chodnika 
przy ul. Nojiego w Wieleniu. Koszt zadania 
to kwota 26.423,18 zł. Za kwotę 24.040,53 zł 
wykonany został odcinek chodnika przy ul. 
Jaryńskiej w Wieleniu. Zrealizowano prace 
związane z przebudową chodnika na ulicy 
Studniowej i odcinku ulicy Mężykowskiej 
w Rosku (I etap zadania). Koszt I etapu to: 
42.200 zł (bez kosztów materiałów zaku-
pionych w latach poprzednich ze środków 
Funduszu Sołeckiego wsi Rosko za kwotę 
19.332 zł). W ramach Funduszu Sołeckiego 
wsi Rosko zadanie finansowano w kwocie: 
16.232 zł, natomiast Gmina Wieleń dofi-
nansowała zadanie w kwocie 25.964 zł.

 Zrealizowano kolejny etap prac związa-
nych z remontem i przebudową wiat przy-
stankowych na terenie gminy. Rozebrano 
sześć wiat przystankowych oraz wykonano 
cztery nowe wraz z nawierzchnią z kost-
ki polbruk w m. Mężyk, Jaryń- Zawada, 
Herburtowo i Kuźniczka. Wyremontowa-
no wiaty w Kocieniu Wielkim (2 wiaty), 
Marianowie i Miałach. Koszt zadania to: 
55,8 tys. zł. W roku 2018 prace związane 
z modernizacją i wymianą wiat przystanko-
wych będą kontynuowane. 
 Realizowano zadania zmierzające do 
poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych. 
W tym zakresie przeprowadzono profilowa-
nie, naprawę i doziarnienie dróg gruntowych 
wraz z wbudowaniem w nawierzchnie dróg 
gruzu betonowego i tłucznia. Kilka razy 
w roku wykonywano także remonty dróg 
gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace 
wykonano w m. Hamrzysko, Dzierżążno 
Wielkie, Biała oraz w m. Wieleń (ul. Sporto-
wa, Międzyleska, Lipowa, Jaryńska). 
 W roku 2018 planowane jest zakończe-
nie prac związanych z przebudową chodni-
ka przy ulicy Sienkiewicza w Wieleniu oraz 
przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu 
ulic: Sienkiewicza i Kasprzaka. Zrealizowa-
ny zostanie także ostatni etap prac przebu-
dowy ulicy Sikorskiego w Wieleniu. 
 W ramach prac oświetleniowych zosta-
ły wybudowane dwa odcinki oświetlenia 
drogowego. W miejscowości Kuźniczka 
wykonano linię długości 640 m, ustawiono 
5 słupów energetycznych, na których za-
montowano oprawy oświetleniowe. Drugi 
odcinek oświetlenia wykonano przy ulicy 
Janka z Czarnkowa w Wieleniu. W ramach 
zadania wybudowano linię napowietrzną 
długości 170 metrów oraz ustawiono 5 słu-
pów wirowych. Koszt realizacji tych zadań 
to kwota 121.383,78 zł. Wybudowano tak-

INWESTYCJE

Biuletyn Informacyjny Gminy Wieleń

Wizualizacja Nadnoteckich Bulwarów

 Dzięki współpracy z zarządami 
dróg wykonano odcinki chodników. 
Przy drodze wojewódzkiej wybudo-
wano ciąg pieszo- rowerowy na ul. 
Drawskiej w Wieleniu. Gmina Wie-
leń dofinansowała prace w wysokości 
15 tys. zł. Koszt całego zadania zre-
alizowanego przez WZDW w Pozna-
niu to ok. 320 tys. zł. Wykonano ciąg 
pieszo- rowerowy na długości 550 mb. 
Przy drodze powiatowej w ciągu ulicy 
Mężykowskiej w Wieleniu wybudowa-
no obustronny chodnik. Zadanie zre-
alizował Zarząd Dróg Powiatowych 
w Czarnkowie. Koszt powykonawczy 
zadania to 112.635,56 zł, w tym udział 
Gminy Wieleń to: 62.635,56 zł. W roku 
2017 zrealizowano I etap budowy chod-
nika przy drodze powiatowej nr 1321P 
w Dzierżążnie Wielkim. Prace będą 
kontynuowane w roku 2018. Opraco-
wano także dokumentację projektową 
na budowę chodnika przy drodze po-
wiatowej w Mężyku. Tu realizacja rze-
czowa zadania przewidziana jest na rok 
2018. 
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że linię oświetlenia zewnętrznego w parku 
im. Ignacego Paderewskiego w Wieleniu. 
Koszt realizacji inwestycji to: 67.650 zł. 
 W roku 2018 przystąpiono do opra-
cowania kolejnych projektów oświetle-
niowych, w tym: oświetlenie ciągu pie-
szo- rowerowego przy ulicy Drawskiej 
w Wieleniu, odcinek ulicy Storczykowej 
i Fiołkowej, odcinek ulicy Akacjowej (od 
strony osiedla Przytorze), odcinek ulicy 
4 lutego we Wrzeszczynie oraz w obrębie 
ulicy Dworcowej w Rosku. Zadania te będą 
realizowane sukcesywnie po opracowaniu 
wymaganych dokumentacji projektowych. 

Pozostałe zadania 

 Trwają prace związane z zagospodaro-
waniem części budynku przy ulicy Sporto-
wej na cele Centrum Integracji Społecznej 
„Arka” w Wieleniu. Prace realizowane 
są dzięki pozyskanej z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu dotacji na uruchomienie 
i pierwsze wyposażenie Centrum Integra-
cji Społecznej. Zgodnie z zapisami porozu-
mienia zawartego pomiędzy Gminą Wie-
leń i UMWW w Poznaniu część prac ada-
ptacyjnych wykonano firmą zewnętrzną, 
a część prac musi zostać wykonana przez 

samych uczestników Centrum Integracji 
Społecznej. Prace zakończą się do końca 
marca br. Dodatkowo w ramach pozyska-
nej dotacji zakupiono pierwsze wyposaże-
nie, w tym: sprzęt ogrodniczy, budowlany, 
transportowy, komputerowy oraz wyposa-
żenie samego obiektu CiS. 
 Opracowano dokumentację technicz-
ną budynku socjalno- sanitarnego wraz 
z planem zagospodarowania boiska w Gul-
czu. Projekt stanowił załącznik do wniosku 
o przyznanie dofinansowania. Wniosek, 
przygotowany we współpracy z Gminą 
Wieleń, został złożony przez Stowarzysze-
nie Odnowy i Rozwoju Wsi „MY GULCZ” 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Czarnkowsko- Trzcianecką Lokalną Grupę 
Działania na operacje w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW 2014-2020. Szacunkowy koszt za-

dania to 297.850 zł, a poziom dofinansowa-
nia- 100%. Dodatkowo złożono wnioski na 
operacje zgłoszone przez Stowarzyszenie 
„Ziemia Wieleńska” pt. „Mobilna Izba Pa-
mięci Ziemi Wieleńskiej” oraz przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Lokalnego  w Miałach 
„Budowa amfiteatru wraz z zapleczem sani-
tarnym w Miałach”. Koszt pierwszego zada-
nia to 50 tys. zł. przy czym dofinansowanie 
stanowi 47,7 tys. zł, natomiast szacunkowy 
koszt operacji zaplanowanej w Miałach 
to 45,6 tys. zł i tu dofinansowanie stano-
wi całość kwoty. Wnioski o dofinansowa-
nie przygotowywane były we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Wieleniu. Obecnie 
są oceniane przez UMWW w Poznaniu. 
 W budynku OSP w Rosku trwają pra-
ce remontowe, w tym docieplenie obiektu 
oraz wymiana części instalacji elektrycznej. 
Zamontowany zostanie zbiornik bezodpły-
wowy na ścieki. Dodatkowo wykonano uło-
żenie nowej posadzki przemysłowej w po-
mieszczeniu garażowym. Gmina przekazała 
dotację dla OSP Rosko, ponieważ to straż 
była inwestorem remontu dachu- wykona-
nia nowego pokrycia. Dzięki temu możliwe 
było skorzystanie z 20 tys. zł dofinansowa-
nia z funduszu remontowego Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. 
Koszt remontu dachu to 33,1 tys. zł. Wyko-
nano również wymianę bram garażowych 
remizy OSP w Miałach. 
 Zakończono prace związane z wykona-
niem remontu kotłowni w budynku admini-
stracyjnym Urzędu Miejskiego w Wieleniu. 
Wykonana kotłownia gazowa zasila budynek 
UM w Wieleniu i biura Administracji Bu-
dynków Komunalnych wraz z Izbą Pamięci 
Ziemi Wieleńskiej oraz ma możliwość pod-
łączenia w przyszłości budynku przylega-
jącego do Urzędu Miejskiego w Wieleniu. 
Koszt realizacji prac to ok. 130 tys. zł. 
 W trakcie roku 2017 zrealizowano 
ponadto wiele mniejszych zadań gospo-
darczych, które ujęte zostały w Funduszu 
Sołeckim poszczególnych wsi. Są one reali-
zowane przy współpracy z radami sołecki-
mi wsi oraz zarządami osiedli. Wiele z tych 
zadań zostało dodatkowo rozszerzonych 
dzięki bezpośredniemu dofinansowaniu 
z budżetu gminy.  
 W roku 2018 przygotowano wniosek do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na dofinansowanie remontu oraz 
zagospodarowanie terenu wokół Pomnika 
Wdzięczności w Wieleniu. Realizacja prac 
uzależniona będzie od pozyskania środków 
zewnętrznych. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania to 200 tys. zł. 

Radosław Janecki
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Przebudowa drogi w Dębogórze

Przebudowa drogi w Miałach

 Zrealizowano zadanie związane 
z doposażeniem magazynu przeciwpo-
wodziowego Gminy Wieleń. Zadanie 
zrealizowano przy wsparciu środkami 
częściowo umarzalnej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Koszt zadania to blisko 150 tys. zł. Zaku-
piony sprzęt przekazano w użytkowanie 
jednostkom OSP z terenu Gminy Wieleń. 



12

 Spotykamy się już po raz trzeci, tym 
razem w roku wyjątkowym świętowania 
Jubileuszu 910 lat Grodu oraz 670 lat 
miasta Wieleń – tymi słowami Burmistrz 
Wielenia rozpoczęła spotkanie z liderami 
lokalnymi. Początkowo ze względu na brak 
wystarczającej bazy organizowano od-
dzielne spotkania dla poszczególnych grup 
– przedsiębiorców, dyrektorów jednostek 
gminnych, radnych, sołtysów i przewod-
niczących rad osiedlowych, organizacji 
pozarządowych i społecznych oraz działa-
czy sportowych. Spotkania w mniejszych 
grupach pozwoliły na stopniowe budowa-
nie platformy współpracy, dawały również 
możliwość bliższego poznania poszczegól-
nych środowisk. Dziś wiadomo, że przy-
niosło to zamierzone efekty. W tym roku, 
dzięki oddaniu do użytku hali  sportowo 
- widowiskowej liderzy spotkali się w sze-
rokim gronie, wykorzystując nową prze-
strzeń do nawiązywania kolejnych relacji. 
Zgodnie z funkcjonującym w Gminie Wie-
leń systemem motywacyjno – promocyj-
nym podczas spotkania wręczono Nagrody 
Burmistrza Wielenia w dziedzinie społecz-
no – gospodarczej, kultury fizycznej i tury-
styki oraz kultury.

„Poloneza czas zacząć”
 Polonez, to szczególnie reprezenta-
tywny taniec naszej kultury narodowej. 

Synonim polskości. Opowieść pojednania 
i nadziei na przyszłość. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Rosku, pod kierunkiem 
Danuty Koleśniak oraz formacja taneczna 
„Guleckich Szprych” z Gulcza, pod kierun-
kiem Danuty Koleśniak i Adriany Byczek 

Lokalni Liderzy siłą wieleńskiego samorządu!

 Ponad 30% organizacji pozarządowych w Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim ma korzenie w Gminie 
Wieleń! Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk pierwszy raz w Nowym Roku 2018 spotkała się z Lokalnymi 
Liderami.

– wprowadzili zebranych w wyjątkową 
atmosferę tanecznym krokiem poloneza. 
Rangę uroczystości swoją obecnością pod-
nieśli Senator RP Mieczysław Augustyn, 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Wi-
ceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska – 
Krupka, Wicestarosta Powiatu Czarnkow-
sko – Trzcianeckiego Jacek Klimaszew-
ski oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Czarnkowsko – Trzcianeckiego Bogdan 
Tomaszewski.

Na pierwszy ogień sołtysi
 11 marca obchodzony jest „Dzień 
Sołtysa”. Święto to ma na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za ich 
pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa 

na rolę sołtysa w polskiej wsi. Ko-
rzystając z okazji spotkania Bur-
mistrz Wielenia Elżbieta Rybar-
czyk podziękowała sołtysom oraz 
przewodniczącym rad osiedli za 
wkład w rozwój wieleńskiego sa-
morządu oraz systematyczne po-
prawianie wizerunku wsi i osiedli 
w Gminie Wieleń. 

Lokalny Biznes
 W pierwszym module uroczysto-
ści uhonorowano liderów w dzie-
dzinie społeczno – gospodarczej. 

Wyróżniono przedsiębiorców zatrudnia-
jących powyżej 150 pracowników, którzy 
swoją działalnością przyczyniają się do sta-
bilizacji lokalnego rynku pracy oraz roz-
woju  społeczno - gospodarczego Miasta 
i Gminy Wieleń. Nagrodę Burmistrza Wie-

lenia Statuetkę „Drzewo” - 2018 otrzymało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo 
- Usługowe „KAMEX” z Wielenia,  w do-
wód uznania za wieloletnie zaangażowanie 
w proces przemian społeczno – gospodar-
czych na terenie Miasta i Gminy Wieleń, 
wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w za-
kresie organizacji, zarządzania i marketin-
gu, a także nowych technologii w prowa-
dzonej działalności w zakresie transportu 
drogowego. Nagrodę z rąk Burmistrza Wie-
lenia Elżbiety Rybarczyk odebrał właściciel 
firmy Marek Rojewski. 

Sport i turystyka
 Drugi moduł dotyczył liderów, którzy 
dbają o rozwój sportu i turystyki na terenie 

Optymizmem napawa fakt, że w ko-
lejny rok wchodzimy z dużym poten-
cjałem aktywności społecznej i gospo-
darczej w Gminie Wieleń, widocznej 
w sferze sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki. Dzisiaj zarówno poziom 
współdziałania, jak i organizacji 
różnych przedsięwzięć jest wysoki 
i realizowany w coraz to nowych ob-
szarach. Dzięki lokalnym liderom, 
nasza gmina rozwija się wyjątkowo 
dynamicznie. Dlatego właśnie moż-
liwa jest realizacja wielu niepowta-
rzalnych działań społecznych, spor-
towych, kulturalnych za co serdecz-
nie Państwu dziękuję – mówiła pod-
czas swojego wystąpienia Burmistrz 
Wielenia Elżbieta Rybarczyk.

Wyjątkowy polonez połączył różne pokolenia

 Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „BUKÓWKA” 
- laureat Statuetki „Sukces”

Stowarzyszenie „ZIEMIA WIELEŃSKA” - laureat 
Statuetki „Noteckie Skrzydła”

WSPÓŁPRACA
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Miasta i Gminy Wieleń. Wśród wyróżnio-
nych znalazło się 19 stowarzyszeń, orga-
nizacji i gospodarstw agroturystycznych 
mających znaczący wpływ na kształt wspo-
mnianej sfery wieleńskiego samorządu. 
Nagrodę Burmistrza Wielenia Statuetkę 
„Sukces” - 2018 otrzymało Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki „BUKÓWKA” w do-
wód uznania za podejmowanie działań 
w zakresie kultury fizycznej i turystyki, po-
pularyzowanie walorów krajobrazowych 
oraz przyczynianie się do wzmacniania 
potencjału turystycznego Gminy Wieleń 
i rozwoju naszego regionu. Nagrodę ode-
brał Andrzej Wojciechowski, prezes stowa-
rzyszenia.

Kultura najliczniejsza
 W ostatnim module  uhonorowano 
47 lokalnych liderów w dziedzinie kultu-
ry. Wyróżnienia odebrali przedstawiciele 
prężnie działających stowarzyszeń, orga-
nizacji, chórów, zespołów, kół gospodyń 
wiejskich, harcerzy oraz dyrektorzy szkół. 
Nagrodę Burmistrza Wielenia Statuetkę 
„Noteckie Skrzydła” - 2018 otrzymało Sto-
warzyszenie „ZIEMIA WIELEŃSKA”, za 
podejmowanie działań w zakresie kultury, 
upowszechniania historii naszego regionu 
oraz wdrażanie inicjatyw, które przyczy-
niają się do wzmacniania potencjału spo-
łecznego poprzez integrację mieszkańców 
Miasta i Gminy Wieleń. Nagrodę odebrał 
prezes stowarzyszenia Jerzy Kośmider, któ-
ry zabrał głos w imieniu wszystkich nagro-
dzonych.
 Pierwszą część spotkania zwieńczyły 
taneczne prezentacje „Guleckich Szprych” 
i wystąpienia zaproszonych gości. Następ-
nie lokalni liderzy wymieniali swoje do-
świadczenia w strefie kibica hali sportowo 
– widowiskowej podczas koncertu zespołu 
dixielandowego.  

Bartosz Niezborała

„Rekordowa para”.
Przeżyli razem 70 lat!
 Rzadko spotykany jubileusz 70 – lecia pożycia małżeńskiego, czyli 

tzw. kamienne gody obchodzili mieszkańcy Wielenia Państwo Bogu-
miła i Edward Śliwińscy

Przedsiębiorstwo „KAMEX” - laureat 
Statuetki „Drzewo”

 Ślub cywilny zawarli w budynku Urzę-
du Stanu Cywilnego w Wieleniu nad Note-
cią, 5 lutego 1948r. Swą wolę wyrazili przed 
ówczesnym urzędnikiem stanu cywilnego - 
Kolacyakiem, a sakramentalne „tak” powie-
dzieli w kościele pw. Wniebowzięcia Matki 
Bożej i Świętego Michała w Wieleniu. Na 
ślubie Jubilatów było około 60-70 osób. Do 
ołtarza Panią Bogumiłę prowadził zastępca 
Komendanta Straży Pożarnej Pan Wyrwa, 
zaś Pana Edwarda prowadził sam Komen-
dant – p. Wypusz. Przed kościołem został 
utworzony szpaler przez strażaków, który 
prowadził młodych na ślubny kobierzec – 
wspominają Państwo Śliwińscy. A wszyst-
ko to było związane z tym, że Pan Edward 
ochotniczo udzielał się w Straży Pożarnej.
 I chociaż w tym czasie, nasi Jubilaci byli 
jedną z wielu par, które zdecydowały się na 
wspólną drogę, dzisiaj należą do tych nie-
licznych, którym zapewne Opatrzność, ale 
też i własny wysiłek, wzajemny szacunek, 
zrozumienie pozwoliły w stosunkowo do-
brym zdrowiu dożyć obecnego Jubileuszu 
i wraz z członkami swej rodziny cieszyć się 
z przeżytych 70 lat wspólnego życia. Państwo 
Śliwińscy nie bardzo już pamiętają jak się po-
znali – przecież to było 70 lat temu – mówiła 
Pani Bogumiła ale wspomina, że zakochali się 
w sobie na jednym z wieczorków tanecznych, 
które wówczas odbywały w Wieleniu.

 Do grona osób składających życzenia 
małżonkom dołączyła też Burmistrz Wie-
lenia Elżbieta Rybarczyk w imieniu, której 
Dostojnych Jubilatów w domu rodzinnym 
odwiedzili Zastępca Burmistrza Jan Graczyk 
wraz z  kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego w Wieleniu Kamillą Harmacińską, ob-
darowując ich kwiatami, drobnymi upomin-
kami i przekazując okolicznościowe życzenia. 
Spotkanie było doskonałą okazją do wspo-
mnień i do poruszania ważnych życiowych 
tematów.
 Małżonkowie żyjąc zgodnie i pracowicie 
doczekali się licznego potomstwa: 6 własnych 
dzieci (4 córki i 2 synów), a także 5 wnuków, 
9 wnuczek oraz 14 prawnucząt. Państwo Śli-
wińscy, zgodnie twierdzą, iż nie mają recepty 
na długoletnie pożycie małżeńskie. - Dla nas 
liczy się rodzina, zdrowie, spokój, szczęście 
i radość - wspominają. A to co cenili w sobie 
najbardziej to wyrozumiałość, tolerancja i za-
ufanie.
 Gratulując naszym Dostojnym Jubila-
tom doczekania tego pięknego Jubileuszu 
życzymy Im dużo, dużo zdrowia i szczęścia. 
Życzymy radości z możliwości bycia ze sobą 
nawzajem, nieprzemijającej ochoty na dalsze 
życie oraz wiele radości ze szczęścia swych 
najbliższych i doczekania się kolejnych Jubi-
leuszy.

Kamilla Harmacińska

Dostojni jubilaci w towarzystwie rodziny
i przedstawicieli wieleńskiego samorządu 

WSPÓŁPRACA
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 W wykazanej kwocie jako właściciel 
partycypowaliśmy w kosztach remontów 
we wspólnotach mieszkaniowych, w któ-
rych gmina jest współwłaścicielem na 
kwotę 188 881,26 zł. Wykonane remonty 
w budynkach wspólnotowych zarządza-
nych przez Administrację Budynków Ko-
munalnych w Wieleniu dotyczyły w więk-
szości m.in. wymiany pokryć dachowych,  
przemurowania kominów, remontów ścian 
elewacji, remontów i wymiany drzwi ze-
wnętrznych oraz wymiany stolarki okien-
nej, a także wymiany i remontów odcin-
ków instalacji wodno kanalizacyjnej oraz 
elektrycznej. 

 W budynkach ze 100% udziałem 
Gminy Administracja Budynków Komu-
nalnych wykonała na ogólną kwotę na-
stępujące usługi: remontowo-budowlane 
na kwotę 250 954,18 zł, usługi dekarskie - 
171 109,07 zł, usługi zduńskie - 16 205,59 zł 
usługi elektryczne - 6 848,72 zł, usługi 
wodno - kanalizacyjne- 56 090,38 zł. Wy-
konano m.in kompleksowy remont dachu 
w budynku w którym znajduje się sala 
wiejska w Kuźniczce 2. Dach został w ca-
łości wyremontowany poprzez wymianę 
nieszczelnego pokrycia z dachówki kar-
piówki na blacho dachówkę, wzmocniono 
więźbę dachową, wykonano nową podbit-
kę, przemurowano kominy ponad dachem. 
Remont został wykonany zgodnie z zale-
ceniami Wielkopolskiego Konserwatora 
Zabytków w Pile m.in. z zastosowaniem 
odpowiedniej kolorystyki i rodzaju blacho 
dachówki.

 Zostały także wykonane częściowe re-
monty pokryć dachowych w budynkach 
komunalnych w miejscowościach Mężyk 2 

Podsumowanie remontów
Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu
W roku 2017 Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu zrealizowała wykonanie remontów w za-

rządzanych budynkach na ogólną kwotę 690 089,20 zł.

- częściowa wymiana dachówek, wymiana 
ołacenia, wykonanie obróbek blacharskich,  
w Wieleniu przy ul. Błonie 45 - naprawa, 
remont obróbek blacharskich (rynny i rury 
spustowe), przy ul. Sienkiewicza 20 - na-
prawa i remont przewodu kominowego 
z częściową naprawa pokrycia dachowego, 
w Kocieniu Wielkim 17- częściowa wymia-
na dachówek, wymiana ołacenia, wykonanie 
obróbek blacharskich (opierzenia, rynny 
i rury spustowe). Kompleksowo został wy-
remontowany dach budynku gospodarczego 
przynależnego do budynku komunalnego 
przy ul. Sienkiewicza 20 w Wieleniu oraz 
wykonano remonty zbiorników na nieczy-
stości płynne przynależne do budynków 
Mężyk 2, Biała 61, Kużniczka 2. Ogólna 
kwota wykonania remontów zbiorników na 
nieczystości płynne wyniosła Administrację 
Budynków Komunalnych 32 748,63 zł.

 W roku 2017 Administracja Budynków 
Komunalnych otrzymała dotację celową 
od Gminy w kwocie 317 644,17 zł, która 
została wykorzystana  na: kompleksową  
modernizację budynku przy ul. Staszica 5 
w Wieleniu,  nadzór inwestorski nad mo-

dernizacją,  a także wykonanie zbiornika 
na nieczystości płynne w Nowych Dworach 
101. Modernizacje budynku przy ul. Staszi-
ca 5 wykonała firma STEF BUD Przemy-
sław Stefaniak, Drawska 6 z Wielenia. Fir-
ma została wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego w roku 2017 i podeszła 
bardzo profesjonalnie do modernizacji, za 
co dziękujemy Wykonawcy. Dzisiaj budy-
nek przy ul. Staszica 5 dostał nowe życie 
i stojąc przy głównej ulicy jest wizytów-
ką miasta. Natomiast wykonanie nowego 
zbiornika na nieczystości płynne w budyn-
ku Nowe Dwory 101 było konieczne z uwa-
gi na zalecenia Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie. 
Nowy zbiornik  w drodze wyłonienia w za-
pytaniu ofertowym wykonało na podstawie 
projektu Przedsiębiorstwo Wodociągowe 
,,Noteć” spółka z o.o. w Wieleniu. 

 Administracja Budynków Komunal-
nych w dalszym ciągu prowadzi politykę 
pozyskiwania lokali poprzez ich opróżnia-
nie w przypadku kiedy są zajmowane bez 
tytułu prawnego. W związku z faktem, iż 
zasób mieszkaniowy Gminy Wieleń wy-
maga dużych nakładów finansowych, aby 
utrzymać go w odpowiednim stanie tech-
nicznym są prowadzone konsekwentnie 
działania względem lokatorów, którzy dłu-
gotrwale zalegają z opłatami czynszowymi 
oraz opłatami za media związane z zajmo-
wanym lokalem. Tym samym na podstawie 
uzyskanych Wyroków w Sądzie Rejonowym 
w Trzciance w sprawie o eksmisję  Admi-
nistracja Budynków Komunalnych w Wie-
leniu sukcesywnie będzie realizować po-
stanowienia sądu w celu jak największego 
wyeliminowania braku dobrej woli lokato-
rów w regulowaniu opłat związanych z zaj-
mowanym mieszkaniem. Pamiętajmy, że 
regularnie opłacany czynsz za lokal i media 
z nim związane prowadzą do tego, że Ad-
ministracja Budynków Komunalnych może 
wykonywać niezbędne remonty w zasobach 
zarządzanych z których korzystają lokato-
rzy i właściciele.

Angelika Pietrzyńska

INWESTYCJE ABK

Kuźniczka 2 po remoncie

Kuźniczka 2 przed remontem

 Największymi wykonanymi remon-
tami mogą pochwalić się Wspólnoty 
Mieszkaniowe: Przemysłowa 5, Powstań-
ców Wlkp. 7, Powstańców Wlkp. 5, Po-
wstańców Wlkp. 14, Powstańców Wlkp. 
5, Kościuszki 50, Kościuszki 66, Kościusz-
ki 52 w Wieleniu oraz Wspólnoty Miesz-
kaniowe w Miałach przy ul. Fabrycznej 6 
i przy ul. Mężykowskiej 2,3,4.
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Zasady funkcjonowania klubów dziecięcych
 W dniu 4 kwietnia 2011 roku weszła 
w życie ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 - zwana potocznie 
„ustawą żłobkową”, która określa zasady or-
ganizowania i funkcjonowania opieki nad 
najmłodszymi, minimalne standardy usług 
placówek i kwalifikacje osób sprawujących 
opiekę oraz reguluje zasady finansowania 
i działalności nadzorczej w zakresie prze-
strzegania warunków i jakości sprawowanej 
opieki nad dziećmi do lat 3. Ustawa żłobkowa 
przewiduje, że opieka nad dziećmi w wieku 
do lat 3 może być organizowana w formie 
żłobka lub klubu dziecięcego, a także spra-
wowana przez dziennego opiekuna oraz 
nianię. Natomiast w ramach opieki realizo-
wane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza 
oraz edukacyjna. Ustawa zakłada, że pie-
cza nad dziećmi w formach wskazywanych 
przez ustawę żłobkową (z wyłączeniem nia-
ni) może być sprawowana do ukończenia 
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 
3 rok życia lub wyjątkowo do ukończenia 
4 roku w przypadku braku możliwości lub 
utrudnieniu objęcia dziecka wychowaniem 
przedszkolnym. Wyjątkową sytuację powie-

rzenia opiece żłobkowej dziecka powyżej 3 lat 
potwierdzają rodzice, opiekunowie prawni lub 
faktyczni w obowiązkowym oświadczeniu dla 
podmiotu prowadzącego o przeszkodach w ob-
jęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
Z troski o stan zdrowia dzieci korzystających 
z form opieki przewidzianych ustawą wprowa-
dzono obowiązek podlegania osób sprawują-
cych opiekę - badaniom sanitarno-epidemio-
logicznym stosownie do odrębnych przepisów 
w tym zakresie. Ustawa nałożyła na każdą gmi-
nę, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyso-
kości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych. Uchwała Nr Rady Miejskiej 
z 2011r. określa, iż za wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych wynosi 40% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Jeżeli na terenie gminy 
rozpoczyna działalność żłobek, klub dziecięcy 
czy niania obowiązkiem samorządu jest określe-
nie w formie uchwały planu nadzoru nad żłobka-
mi, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opieku-
nami. Uchwała Nr 131/XIV/16 Rady Miejskiej w 
Wieleniu z dnia 23 marca 2016r. określa, iż:
- kontrolę warunków i jakości świadczonej opie-
ki w żłobkach przeprowadza się nie rzadziej niż 
raz w roku,

- kontrolę warunków i jakości świadczonej 
opieki w klubach dziecięcych przeprowadza 
się nie rzadziej niż raz w roku,
- kontrolę warunków i jakości świadczonej 
opieki u dziennych opiekunów przeprowadza 
się nie rzadziej niż raz w roku. 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 
2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 nadzór 
nad żłobkiem, klubem dziecięcym i dzien-
nym opiekunem w zakresie warunków i ja-
kości świadczonej opieki sprawuje wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta. 
 Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie 
nowelizacja ustawy żłobkowej, która zwięk-
sza m.in. liczbę dzieci w klubie dziecięcym 
z 15 do 30 (w wieku powyżej roku – zapis bez 
zmian). Ustawodawca przewidział również 
możliwość powołania w żłobku lub klubie 
dziecięcym rady rodziców, która będzie re-
prezentowała ogół rodziców. Nowością jest 
również, iż personel żłobka, bądź klubu dzie-
cięcego nie może figurować w bazie danych 
Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksu-
alnym z dostępem ograniczonym.

Przemysław Grześkowiak 

OŚWIATA
Dla dobra
najmłodszych

Ruszyły dodatkowe zajęcia
sportowe w ramach SKS-ów

 Zajęcia prowadzone w 14 gru-
pach, skierowane są do uczniów 
szkół bez względu na wiek, płeć oraz 
sprawność fizyczną. Ministerialny 
Program „Szkolny Klub Sportowy” 
ma na celu umożliwienie podej-
mowania dodatkowej aktywności 
fizycznej realizowanej w formie 
zajęć sportowych i rekreacyjnych 
pod opieką nauczyciela prowadzą-
cego zajęcia wychowania fizycznego 
w danej szkole. Program stanowi 
narzędzie stymulowania podejmo-
wania aktywności fizycznej w szcze-
gólności wśród dzieci i młodzieży 
o mniejszej sprawności fizycznej, 
rzadziej podejmujących aktywność 
fizyczną w czasie wolnym, nieob-
jętych regularnymi formami ak-
tywności fizycznej, np. treningami 
w klubie sportowym. Systematyczne 
pozalekcyjne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży są prowadzo-
ne w różnorodnych i atrakcyjnych 

formach. Istotnym założeniem jest 
różnorodność zajęć, dających moż-
liwość uprawiania wielu sportów, 
uwzględniając m.in. regionalne i lo-
kalne tradycje oraz możliwość upra-
wiania odpowiednich sportów w za-
leżności od pór roku. W ramach 
realizacji programu zorganizowa-
ne i prowadzone będą przez min. 
35 tygodni w terminie 02.01.2018r. 
do 30.11.2018r., systematyczne za-
jęcia sportowe w wymiarze 2 razy 
w tygodniu dla każdego uczestnika, 
w 60-minutowych jednostkach ćwi-
czebnych, w grupach liczących mi-
nimum 15-osobowych. Zakłada się 
przeprowadzenie w okresie realiza-
cji projektu 70 jednostek zajęć spor-
towych dla każdej grupy. Realizato-
rem projektu w województwie wiel-
kopolskim jest SZS ,,Wielkopolska”, 
przy udziale finansowym gminy 
Wieleń w wysokości 8.400 złotych.

Przemysław Grześkowiak 

 Zakres prac polegał na zeskrobaniu starej olejnej 
lamperii, zagruntowaniu podłoża oraz położeniu tyn-
ku żywicznego. W ramach prowadzonej termomo-
dernizacji budynku przedszkola zostały przez wyko-
nawcę zamontowane nowe ledowe lampy. Wykonano 
również malowanie ścian oraz sufitów. W ciągu ko-
munikacyjnym zdemontowane stare poręczę, a w ich 
miejsce założone estetyczne poręcze, które wykonane 
zostały ze stali nierdzewnej. Zakres robót pochłonął 
kwotę 26 tys. złotych i został w pełni sfinansowany ze 
środków własnych Gminy Wieleń.

Przemysław Grześkowiak 

 Ponad 250 uczniów ze wszystkich szkół z terenu 
gminy Wieleń bierze udział w zajęciach sportowych 
w ramach programu ,,Szkolny Klub Sportowy”. 

 Okres ferii zimowych w Gminnym Przedszkolu 
w Wieleniu został wykorzystany na do dokończenie 
remontu głównego ciągu komunikacyjnego oraz 
klatki schodowej prowadzącej na I piętro budynku. 



Biuletyn Informacyjny Gminy Wieleń

16

Odjazdowa “Feriada” w Gminie Wieleń 2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu przygotował “Odjazdową feriadę” dla dzieci z terenu Miasta i 

Gminy Wieleń. 

 W roku 2018 przygotowano niezwykle 
bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży w róż-
nym wieku odpowiadającą na różne zaintere-
sowania. Zajęcia organizowała Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Wieleń, Wiejski Dom 
Kultury w Rosku, Hala Sportowo-Widowi-
skowa w Wieleniu, Ośrodek Kultury “Strzel-
nica” oraz Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej. 
Przez dwa tygodnie codziennie odbywały 
się różne warsztaty, zajęcia sportowe, turnie-
je sportowe oraz wycieszki.  Wiele inicjatyw 
odbyło się na nowotwartej Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Wieleniu, która na czas fe-
rii zimowych stała się centrum rozrywki dla 
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieleń. 
 Feriada rozpoczęła się już w niedzielę 
11 lutego 2018 r. Balem Przebierańców. Na-
stępnego dnia w Ośrodku Kultury “Strzelni-
ca” odbyły się artystyczne warsztaty z ręko-
dziełem dla dzieci i młodzieży, które przy-
gotowano wspólnie z Kołem Pracy Twórczej 
“Puszcza” z Miałów. Izba Pamięci Ziemi 
Wieleńskiej w dniu 14.02.2018 przygotowała 
dla dzieci i młodzieży multimedialny spacer 
historyczny ulicami Wielenia. Tego same-
go dnia na Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Wieleniu odbyła się “Zumba kids” warszta-
ty taneczne dla dzieci. Wielką niespodzianka 
był rozegrany w dniu 15.02.2018 r. Turniej 
Piłki Nożej o Puchar Pluszowego Misia. Jak 
co roku nie mogło zabraknąć wycieczki do 
Kina Helios w Pile, która zawsze cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci. W tym 
roku dzieci z trenu Gminy Wieleń wyjechały 

na zamówiony seans filmu pt. “Pszczółka Maja 
i miodowe igrzyska”. Kolejną nowością był 
Turniej tenista stołowego o Puchar Feriady, 
który rozegrany został w dniu 19.02.2018 r. Już 
następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczął się 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Wielenia. 
 Ogromnym wydarzeniem była “Odjaz-
dowa Feriada” z udziałem dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Wieleń, która rozegrała się na 
Hali Sportowo-Widowskiej w Wieleniu. Po 
raz pierwszy przygotowano tak niesamowite 
atrakcje pod dachem. Na dzieci czekała moc 
niespodzianek, m.in: dmuchane zjeżdżalnie, 
zamki dmuchane oraz darmowy popkorn 
i specjalnie uruchomiona strefa dziecka 
z malowaniem twarzy zabawami i konkur-
sami. Wielkim zaintersowaniem cieszyła się 
także strefa soprtowa oraz blok artystyczno-
-sportowy.  Dzieci z terenu gminy dowożono 
autokarami, aby umożliwić im wspólną zaba-
wę z rówieśnikami z Wielenia. 
 Wielkim zaintersowaniem cieszył się 
Turniej Piłki Nożnej “Brenderup Junior – 

cup”, który zorganizowano na Hali Sporto-
wo-Widowiskowej pod patronatem firmy 
Brenderup Group z Wielenia. Wiele atrakcji 
i ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży z tere-
nu gminy przygotowała Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Wieleń wraz z filiami. Podczas 
ferii wiele działo sie w Bibliotece. Czytelnicy 
Biblioteki odwiedzili Izbę Pamięci Ziemi Wie-
leńskiej w ramach realizowanego projektu pt: 
“Wędrówka w świat przeszłości”. Odbyły się 
także interesujące zajęcia plastyczne pt: “Pej-
zaż zimowy” oraz konkurs z nagrodami na 
najładniejszą kartkę walentynkową. 
 W dniu 19.02.2018 r. odbyły się warsz-
taty z użyciem kółek kiri – origami. Obdyły 
się także inne bardzo interesujące warsztaty, 
takie jak: Zimowe zgadywanki i śnieżne kolo-
rowanki, zajęcia literacko-plastyczne. Odbyły 
się także zajęcia techniczne z cylku “Zrób to 
sam”, dzieci uczestniczyły także w warsztatach 
plastyczno-technicznych wykonując własno-
ręcznie pudełko na małe skarby. Wielkim po-
wodzeniem cieszyły sie gry stolikowe: szachy, 
warcaby i chińczyk. Zorganizowano także 
konkurs z nagrodami pt. “Jak spędziłaś/łeś fe-
rie zimowe?”
 Wspaniałym i niezwykle widowiskowym 
zakończeniem “Odjazdowej Feriady” w Gmi-
nie Wieleń był pokaz gimnastyki i akrobatyki 
wraz warsztatami w wykonaniu artystów ta-
eatru “Z głową w chmurach” z Poznania. 

M-GOK Wieleń

Nowa galeria w Ośrodku Kultury “Strzelnica” w Wieleniu

 W ramach zaplanowanych prac wymie-
niono oświetlenie główne. Stare lampy wy-
mieniono na nowoczesne, energooszczędne 
i bardziej wydajne panele ledowe. Następ-
nie zamontowano oswietlenie kierunkowe 
z możliwością regulacji mocy i kierunków 
świecenia. Zamontowano solidne, profesjo-
nalne ruchome systemy zawieszania obra-
zów z możliwością regulacji ilości oraz wy-
sokości zawieszanych ram, obrazów i innych 
materiałów kespozycyjnych. Ściany zostały 
gruntownie wyszpachlowane i wymalowa-
ne na neutralny kolor. Dobudowano także 

ściankę zasłaniającą wejścia do toalet, która 
jednocześnie powiększyła przestrzeń wysta-
wienniczą. 
 Uroczyste otwarcie galerii nastąpiło 
w dniu 9 lutego 2018 r. podczas Sesji Rady 
Miejskiej inaugurującej “Rok Jubileuszowy 
Wielenia”. Pierwsza wystawa zorganizowana 
w nowej galerii nawiązywała do obchodów 
99. rocznicy walk Powstania Wielkopolskie-
go 1918 – 1919. Część wystawy poświęcona 
była budowie Pomnika Wdzięczności Ziemi 
Wieleńskiej, jako wotum wdzięczności za 
przyłączenie Wielenia do odrodzonej Polski. 

 Nowootwarta galeria Ośrodka Kultury 
“Strzelnica” w Wieleniu umożliwia organi-
zację różnorodnych wystaw otwartych dla 
mieszkańców Gminy Wieleń oraz turystów 
odwiedzających nasz region. 

M-GOK Wieleń

Bal przebierańców w hali sportowo – 
widowiskowej w Wieleniu

KULTURA

 Od grudnia 2017 r. w wieleńskim Ośrodku Kultury “Strzelnica” trawa-
ły intensywne prace związane z zagospodarowaniem holu pod przy-
szłą galerię sztuki.

Pierwsza wystawa cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem



Biuletyn Informacyjny Gminy Wieleń

17

Ach, cóż to był za bal…

 Ogrom stresu, przygotowań, załatwiania spraw i dopinania 
wszystkiego na przysłowiowy ostatni guzik przyniósł niesamowity 
efekt. Muzyka zaczęła grać, a uczniowie dumnie zatańczyli poloneza. 
Kiedy pary ruszyły do uroczystego i reprezentatywnego tańca, nie-
jednemu z obecnych na sali rodziców zakręciła się łza w oku. Burza 
oklasków, fotograf oraz piękna zastawa na stołach wraz z dekoracja-
mi, uświadomiły uczestnikom wyjątkowość tego wieczoru. Po powi-
talnym przemówieniu uczniów, Dyrektora Karola Nowakowskiego 
oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, wzniesiono toast lampką 
szampana i zaczęła się bajeczna zabawa, a parkiet zapełniony był 
po brzegi niemal do białego rana. Ta noc naprawdę była magiczna. 
Piękne suknie, perfekcyjne i wyszukane fryzury dziewcząt, a obok 
przystojni chłopcy w doskonale skrojonych garniturach. Światła 
i dobra muzyka. Świetna zabawa w gronie przyjaciół – to wszystko 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego nagrodził 
uczniów i nauczyciela ZS Wieleń

 Warunkiem uczestnictwa uczniów 
w konkursie było przeprowadzenie w szkole 
lekcji europejskich. Zadaniem uczniów na-
tomiast było przygotowanie filmiku promu-
jącego wykorzystanie Funduszy Europej-
skich w regionie oraz napisanie uproszczo-
nego projektu wniosku o dofinansowanie. 
 Wśród uczestników konkursu z tere-
nu całej Wielkopolski  najlepsi okazali się 
uczniowie z Gniezna, Leszna oraz Ostrzeszo-
wa. W tym doborowym towarzystwie, zaraz 
za podium znalazły się uczennice Zespołu 
Szkół w Wieleniu – Małgorzata Kolasińska i 

Laureaci konkursu

sprawiło, że Studniówka zrobiła ogromne wrażenie, a maturzystom 
i ich rodzicom z pewnością zostanie w pamięci na długie lata. Przed 
uczniami klas maturalnych pozostał czas wytężonej nauki, egzamin 
dojrzałości bowiem już bliski.  

MATURZYŚCI

Klaudia Jędrzejewska, które otrzymały z rąk 
Marszałka Województwa wyróżnienie. 
 Dodatkowo w konkursie na najlepiej 
zorganizowaną i przeprowadzoną lekcję 
europejską w Wielkopolsce drugie miejsce 
zajął nasz nauczyciel Robert Grzebyta.
 Konkurs ten sprzyjał rozwojowi i popu-
laryzacji wiedzy na temat Unii Europejskiej 
wśród nauczycieli i uczniów oraz pokazał, że 
„Młodzi” wiedzą o funduszach całkiem sporo. 

EDU

Stowarzyszenie
„Dobra Wola” gościnnie
 w Zespole Szkół w Wieleniu
 Goszcząc podopiecznych Stowarzysze-
nia „Dobra Wola”, kierowaliśmy się słowami 
Anny Dymnej „A osobę niepełnosprawną 
trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się 
do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej 
zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, 
ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby 
i bardzo chce żeby go normalnie traktować”. 
Licealiści i technicy wieleńskiego Zespołu 
Szkół okazali się bardzo gościnni, organizu-

jąc niepełnosprawnym dzieciom liczne kon-
kursy sportowe, zabawy, tańce, a nawet mały 
poczęstunek. Dla wszystkich uczniów była 
to praktyczna lekcja wolontariatu i prawdzi-
wego człowieczeństwa. Przez dobrą zabawę 
i wspólne przebywanie z podopiecznymi 
fundacji można było sobie przypomnieć 
o fundamentalnej mądrości, a mianowicie, 
że najważniejszy jest człowiek, jego bliskość, 
szczerość, bezinteresowność i uśmiech. Pozo-
staje nadzieja, że gościom podobał się pobyt 
w wieleńskim Zespole Szkół, który będą bar-
dzo dobrze wspominać. 

Opiekun wolontariatu Zespołu Szkół
w Wieleniu   Karolina Bońka-Brzezińska

Martyna Dobczyńska
 Zespół Szkół w Wieleniu wspomi-
nam bardzo dobrze. Ludzie, z którymi 
się uczyłam byli niesamowici. Czasa-
mi pojawiały się nieporozumienia, ale 
zawsze znalazła się nić porozumienia. 
Z perspektywy czasu uważam, że grono 

pedagogiczne wymagało od nas bar-
dzo dużo, ale dzięki temu wyszliśmy 
na ludzi. W każdej napotkanej sytuacji 
mogłam liczyć na pomoc i wsparcie na-
uczycieli. Ze szkołą mam związanych 
mnóstwo wspomnień. Najchętniej jed-
nak powracam pamięcią do zawodów 
sportowych i turniejów ratownictwa 
przedmedycznego, w których mogłam 
godnie i udanie reprezentować szkołę. 
Dzięki tym zawodom i tej rywalizacji 
nauczyłam się uparcie oraz wytrwa-
le dążyć do celu. Wszystkie poraż-
ki i zwycięstwa nauczyły mnie życia 
i przygotowały do dorosłości. Choć od 
matury minęło już kilkanaście lat za-
wsze chętnie odwiedzam moją szkołę 
i obowiązkowo spoglądam na gablotę, 
w której wiszą między innymi moje me-
dale. Sprawia mi to ogromną radość, bo 
wiem, że szkoła o mnie, o innych absol-
wentach nie zapomniała…

ECHO ZS WIELEŃ

Tegoroczni maturzyści

W Urzędzie Marszałkowskim w Pozna-
niu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
„Młodzi wiedzą o funduszach”. Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak wręczył nagrody laure-
atom z grona uczniów i nauczycieli.

W Restauracji Parkowej odbyła się wyczekiwana przez 
wszystkich Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Wieleniu.
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 Z nowym rokiem szkolnym „wyrosła” 
obok szkoły, pięknie wpisując się w jej ar-
chitekturę hala widowiskowo - sportowa. 
Obiekt o dużych możliwościach i funk-
cjonalności jest dużym atutem dla szkoły 
i miasta. Kolejnym wyzwaniem inwesty-
cyjnym, elementem Programu Rewita-
lizacji Gminy Wieleń,  będzie Mediate-
ka - centrum multimedialne 
z „Kinem za rogiem”, biblio-
teką XXI oraz pracownią no-
woczesnych technologii. Baza 
szkoły wsparta takimi obiek-
tami może okazać się unikal-
na w regionie i zdecydowanie 
podnieść atrakcyjność oferty 
wieleńskiej placówki. Będzie 
również wsparciem dla działań 
dydaktycznych i wychowaw-
czych. 
 Analizując osiągnięcia dy-
daktyczne w roku szkolnym 
2016/2017 będące podstawą 
do wnioskowania na rok na-
stępny tj. wyniki egzaminów 
maturalnych i zawodowych, 
można podkreślić bardzo wysoką skutecz-
ność, mierzoną „zdawalnością”, powyżej 
średniej krajowej. Przypomnieć należy, 
że egzamin maturalny z języka polskiego 
zdało 100%, z matematyki 88% (kraj-83%), 
natomiast z języka angielskiego 96% (kraj-
93%) przystępujących do egzaminu. Du-
żym sukcesem jest bardzo dobry wynik 
maturalny z matematyki osiągnięty na po-
ziomie kształcenia technicznego. Ucznio-
wie wieleńskiego technikum uzyskali naj-
wyższy wynik w powiecie czarnkowsko 
- trzcianeckim we wszystkich analizowa-
nych kategoriach: najlepsza zdawalność 
(93,3%), najwyższa średnia, najwyższy 
wynik na poziomie rozszerzonym. Utrzy-
many z lat poprzednich wysoki poziom 
zdawalności egzaminów zawodowych 
w większości kwalifikacji (85-90%) sytuuje 
równocześnie szkołę na poziomie równym 
oraz powyżej średniej wyniku okręgu egza-
minacyjnego.
 Idąc z duchem czasu, placówka stawia 
sobie nowe zadania, kształcąc uczniów 
w zawodach technik logistyk i technik in-
formatyk. Oferuje również naukę w liceum 
ogólnokształcącym. Każdy rodzaj kształce-
nia wzmacniany jest poprzez współpracę 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” 
 Sukces szkoły buduje się na kilku filarach. Jednym z nich jest inwestycja w szkołę oparta na wizji jej działa-

nia, pomyśle na przyszłość i roli w życiu miasta. 

z instytucjami, zakładami 
pracy i uczelniami, która 
owocuje różnymi formami 
wsparcia. Jeden  z wiodą-
cych projektów „Czas za-
wodowców” oferuje  m.in. 
płatne staże dla uczniów, 
dostęp do interaktywnych 

materiałów w nowoczesnej technologii za-
mieszczonych na platformie e-learningo-
wej, tygodniowe zajęcia specjalistyczne dla 
uczniów w innowacyjnych technologicznie 
laboratoriach oraz gwarantuje doposażenie 
szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do 
pracowni. W przypadku kształcenia zawo-
dowego szkoła pozyskuje licznych sojusz-
ników w postaci lokalnych firm i zakładów 
pracy. Do stałych partnerów należą: Pa-
tria Top, MMJ, Brenderup, Thule, Kamex, 
Timo Com, Kettler, ZUL Mariusz Lembicz. 
Oprócz głównych partnerów placówka 
współpracuje również firmami: Steico, Da-
nex, Jospin, Volkswagen, Nivea, odbywając 
w nich wizyty studyjne.
 Procesy dydaktyczne wzmacniane są 
w tym roku szkolnym również przez inne 
projekty i programy. Ważnym przedsię-
wzięciem jest udział szkoły w unijnym 
programie „Erasmus+” wspierającym ideę 
uczenia się przez całe życie, konfrontują-
cym przedsięwzięcia oświatowe z rozwią-
zaniami innych państw. W ramach pro-
gramu delegacja ZS w Wieleniu gościła 
w Turcji i przygotowuje się do wymiany 
uczniowskiej. Udział w projekcie sprzyja 
rozwojowi nowoczesnych metod naucza-

nia opartych na technologii informacyjno 
- komunikacyjnej. 
 Niezwykle istotna dla przyszłości szkoły 
jest wielowymiarowa współpraca z Uniwer-
sytetem im.  Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Wspólnym przedsięwzięciem szkoły 
i uczelni jest m.in. projekt „Nadnoteckie 
życiorysy” opisujący ważne dla regionu 
postacie. Taka aktywność jest ważnym 
działaniem na rzecz społeczności lokalnej, 
tradycji i historii regionu. Wykładowcy 
uniwersyteccy bardzo pozytywnie opiniują 
działania wieleńskiej młodzieży, dlatego ko-
lejnym krokiem we współpracy z uczelnią 
jest objęcie patronatem klasy licealnej ZS.
 Doskonale wieleńscy uczniowie poru-
szają się również w cyfrowym świecie, ko-
rzystając z nowoczesnych technologii. Pro-
jekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”, 
w którym uczestniczy szkoła, daje moż-
liwość rozwoju i wyeksponowania przez 
uczniów pozytywnych elementów cyfryza-
cji.  
  Sport, kultura, sztuka i edukacja współ-
istnieją w systemie kształtowania postaw 
młodego człowieka, dlatego warto wspo-
mnieć o innych sukcesach wieleńskiej mło-
dzieży. Mateusz Bolczyk został zwycięzcą 
międzynarodowego konkursu na logo pro-
jektu Spielend neues lernen Erasmus+, 
czyli w dziedzinie łączącej sztukę, grafikę 
komputerową i myślenie humanistyczne. 
Małgorzata Kolasińska i Klaudia Jędrze-
jowska zdobyły wyróżnienie w wojewódz-
kim konkursie „Młodzi wiedzą o fundu-
szach”, natomiast Kamila Osajda zajęła 
drugie miejsce w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Jak co 
roku tak i obecnie szkoła ma stypendystów 
Prezesa Rady Ministrów są to Jakub Kittel 
uczeń kl. II technikum i Seweryn Tymek 
uczeń kl. III liceum. 

ZS Wieleń

Wykorzystując możliwości hali sportowo-wi-
dowiskowej, szkoła stała się organizatorem za-
wodów sportowych, mistrzostw powiatu w ra-
mach  Liceliady i działań SZS „Wielkopolska” 
oraz współorganizatorem innych inicjatyw. 
Sport to dziedzina, w której uczniowie ZS czu-
ją się znakomicie, ich pasja owocuje kolejnymi 
sukcesami. Reprezentanci ZS zostali w tym 
roku szkolnym  mistrzami powiatu w  uniho-
keju, piłce ręcznej i koszykowej, wicemistrzami 
w piłce nożnej halowej. 

Unikalna baza szkoły

ZS WIELEŃ
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GAZETA OBYWATELSKA
„Dwa brzegi Noteci”
W ramach projektu Akademia Obywateli Miasta i Gminy Wieleń „Dwa brzegi Noteci”.

Wydawca: Stowarzyszenie „Ziemia Wieleńska” przy współpracy z Gminą Wieleń.

NUMER 9        MARZEC 2018 rok

AKADEMIA OBYWATELI.
SŁÓW KILKA O WYCIECZCE I O TYM, CO DALEJ

 Akademia Obywateli Miasta i Gmi-
ny Wieleń Dwa Brzegi Noteci  staje 
się lokalną marką  i ma rozwojowe 
plany.  

 Ten sztandarowy projekt społeczny w na-
szej gminie, od zeszłego roku jest kontynu-
owany z inicjatywy Stowarzyszenia Zielono 
Mi, Ośrodka Badawczo-Edukacyjnego w Zie-
lonowie, we współpracy z Miastem i Gmi-
ną Wieleń. W minionym miesiącu  byliśmy 
w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie. Wycieczka ta uwieńczyła cykl 4 spotkań 
wykładowych, które odbywały się w Wieleniu 
i Zielonowie w zeszłym roku. Kolejny cykl roz-
pocznie się w czerwcu i  zaprosiliśmy uczest-
ników Akademii do jego współorganizacji. 
Zależy nam na  aktywizacji uczestników Aka-
demii - współdecydowaniu o miejscu i tematy-
ce wykładów,  proponowaniu wykładowców,  
włączaniu się w organizację spotkań, ustala-
niu dalszych kierunków jej rozwoju. Chcemy 
by Akademia nie ograniczała się do biernego 
uczestnictwa w wykładach, ale żeby stała się 
grupą ludzi ciekawych świata, którzy chcą go 
poznawać -  sami i z udziałem środowiska aka-
demickiego -  realizując ideę uczenia się przez 
całe życie i  przyczyniając się w ten sposób do 
wzrostu kapitału społecznego w naszej gmi-
nie. Będą więc znowu ciekawe wykłady,  a  na 
zakończenie kolejnego  cyklu Akademii  znów 
wybierzemy się w jakieś interesujące miejsce.   
Wspomnienia z dzieciństwa, Cheops i Krzysz-
tof Kolumb
 Arkady Fiedler napisał 32 książki, któ-
re wydane były w Polsce a także za granicą  
w 23 językach, w imponującym,  ponad 10-mi-
lionowym nakładzie. Kilkadziesiąt lat temu 
„Kanada pachnąca żywicą”, „Ryby śpiewają 
w Ukajali”  czy „Jutro na Madagaskar” otwie-
rały nam okno na nieznan  i tajemniczy świat, 
który Arkady Fiedler przemierzał wśród tru-
dów i przygód, niedostępnych doświadczeniu 
współczesnych podróżnikom. Pani Marzena 
Fiedler opowiedziała nam o podróżach swo-
jego teścia pokazując nam niezwykłe   ekspo-
naty, które z tych podróży przywoził – rzeźby 
i maski obrzędowe, tam-tamy i inne instru-
menty muzyczne,  cały arsenał łuków, włócz-

ni i myśliwskich dmuchawek, trofea ludzkich 
głów preparowanych przez Indian Hibarów  
i mnóstwo innych osobliwości. Podziwialiśmy  
też wiele eksponatów reprezentujących faunę 
odległych kontynentów: kolekcję najpiękniej-
szych motyli tropikalnych, spreparowane pa-
jąki ptaszniki, skorpiony, krokodyle, kajmany.  
Wielu z uczestników Akademii miało okazję 
odwiedzić  w dzieciństwie lub młodości mu-
zeum-pracownię tego naszego,  bo wielkopol-
skiego, ale znanego na całym świecie  pisarza 
i podróżnika.  Po-
nowne odwiedziny  
po latach okazały się 
nie tylko okazją do 
sentymentalnego 
powrotu myślami 
do tych chwil, ale 
i do zobaczenia no-
wych i oryginalnych 
ekspozycji, które po-
jawiły się w muzeum 
całkiem niedawno. 
Syn Arkadego – Ar-
kady Radosław  Fiedler zaprosił nas  do pira-
midy, która jest dokładną, ale 23 razy mniejszą 
kopią słynnej piramidy Cheopsa: „Drodzy Przy-
jaciele, Piramida, w której się znajdziecie jest 
miejscem o szczególnej mocy, gdzie z wielką siłą 
skupia się kosmiczna energia, a człowiek podda-
ny jej dobroczynnemu działaniu, staje się zdrow-
szy i lepszy, tym samym szczęśliwszy. Wystarczy 
wejść do środka....”.  W tej tajemniczej aurze 
ciekawie było posłuchać dalszych jego opo-
wieści o starożytnym  Egipcie, jego władcach 
i bogach, których wizerunki zdobią wnętrze 
piramidy. Na zakończenie weszliśmy na po-
kład  repliki legendarnego żaglowca Krzyszto-
fa Kolumba w skali 1:1.  Mogliśmy przez chwilę 
poczuć jakim wyzwaniem było przemierzanie 
bezmiaru Atlantyku w tej drewnianej „łupince” 
dla śmiałków sprzed 500 lat. A także  dowie-
dzieć się – tym razem od Anny Fiedler, żony 
wnuka Arkadego -  że  12 maja 2008 roku, gdy 
Santa Maria została „zwodowana” w Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji przy muzeum,  uroczystego 
aktu przecięcia wstęgi dokonał sam Krzysztof 
Kolumb -  książę de Veragua, potomek w li-
nii prostej słynnego odkrywcy, o tym samym 
imieniu. 

Plany - z historią w przyszłość i z natury naj-
lepsze …
 W roku jubileuszu powstania grodu i mia-
sta Wieleń, na pewno pojawią się w Akademii 
tematy historyczne, rozmawiamy już o orga-
nizacji wykładów z jej członkiem, z zarazem  
przewodniczącym Rady Izby Pamięci p. Euge-
niuszem Formą. Z kolei Ośrodek Badawczo-
-Edukacyjny w Zielonowie planuje przedstawić 
tematykę inicjatyw ekologicznych na terenach 
wiejskich w różnych krajach świata.  Przypo-

mnijmy, że Stowarzyszenie Zielono Mi jest 
członkiem europejskiej sieci wsi ekologicznych 
(GEN-Europe) i chcemy przybliżyć Państwu 
to,  jak społeczności wiejskie  w Europie  i na 
innych kontynentach, żyjąc w otoczeniu przy-
rody, korzystają w mądry i zrównoważony 
sposób z jej zasobów, słowem czerpiąc to, co 
z natury najlepsze, ale  i pielęgnując, i pozo-
stawiając tę naturę w najlepszej kondycji - dla 
dobra przyszłych pokoleń. Zaprosimy polskich 
i zagranicznych naukowców i specjalistów, któ-
rzy przedstawią te dobre praktyki. 
 Czekamy na dalsze,  konkretne propozycje 
współorganizacji kolejnych wykładów przez 
członków  Akademii, ale też przez osoby, które 
nie uczestniczyły w niej do tej pory, a chcia-
łyby się włączyć. Takie oddolne inicjowanie 
i współorganizowanie kształcenia ustawiczne-
go z pewnością wzmocni naszą integrację, po-
szerzy szeregi uczestników  Akademii i zapewni 
radość dzielenia się i obcowania z wiedzą na 
tematy, które są bliskie mieszkańcom naszej 
gminy.  

Dr Katarzyna Hadaś,
Prezes Stowarzyszenia Zielono Mi 

Uczestnicy wyjazdowej Akademii
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SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE
KOŁA PSZCZELARZY W WIELENIU

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze wieleńskiego Kola Pszczelarzy odbyło się w dniu 20 stycznia 2018 roku 
w Rosku. Gospodynią spotkania była honorowa członkini organizacji pszczelarskiej Janina Wieczorek.  

 Obradom przewodniczył prezes Mieczy-
sław Hudzinski, a funkcję sekretarza powierzo-
no Eugeniuszowi Grasiowi. Kilkunastu pszcze-
larzy z 22 członków stowarzyszenia, wzięło 
udział w minionych obradach, przy czym war-
to nadmienić, że podczas tego zebrania do 
stowarzyszenia przyjęto nowych członków: 
Mirosława Myszkowskiego, Mateusza Zydora, 
Tomasza Wielgosza.
 Prowadzący obrady, prezes Mieczysław 
Hudzinski powitał zaproszonych gości, m.in. 
przedstawicieli Zarządu Regionalnego Związku 
Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzie-
ży - Prezesa Zarządu Walentego Pawłowskie-
go oraz Kierownik Biura RZPWP w Chodzieży 
Marię Górską. W gronie pszczelarzy powitano 
również przedstawiciela samorządu lokalnego 
Mirosława Myszkowskiego Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Wieleniu. W sposób szczegól-
ny podkreślono udział w spotkaniu Joanny Cit-
kowskiej z Miałów, od której wielu pszczelarzy 
młodszego pokolenia uczyło się praktycznych 

podstaw hodowli pszczół na Zie-
mi Wieleńskiej. Walne Zebranie 
Koła Pszczelarzy zorganizowane 
w Rosku było okazją do uhonoro-
wania Joanny Citkowskiej Złotą 
Odznaką PZP w uznaniu zasług 
dla Polskiego Związku Pszczelar-
skiego.
 Szczegółowe sprawozdanie 
za rok 2017 złożył prezes Mie-
czysław Hudzinski, który podzię-
kował wszystkim pszczelarzom 
za owocną współpracę. Złożone 
zostało sprawozdanie będące 
jednocześnie podsumowaniem dotychczaso-
wej aktywności prezesa Mieczysława Hudzin-
skiego w wieleńskiej organizacji pszczelar-
skiej, którą jak sam określił - miałem zaszczyt 
kierować jako prezes w latach 2012 - 2017. Jed-
nak ze względów zdrowotnych Mieczysław 
Hudzinski nie zdecydował się ponownie ubie-
gać o stanowisko prezesa, mimo że nieprze-
rwanie od 1996 roku pełnił wiele odpowie-
dzialnych funkcji we władzach pszczelarskiej 
organizacji. W sprawozdaniu ujęte zostały 
także podziękowania prezesa za wsparcie dla 
pszczelarzy ze strony Gminy Wieleń, reprezen-
towanej przez Burmistrza Wielenia Elżbietę 
Rybarczyk. 
 Na zakończenie podziękowano ustępu-
jącemu prezesowi za całokształt dokonań. 
Do składanych podziękowań i przekazanych 

wyrazów uznania dołączyli się również przed-
stawiciele Regionalnego Związku Pszczelarzy 
Wielkopolski Północnej w Chodzieży, prezes 
zarządu Walenty Pawłowski i kierownik biura 
Maria Górska.
 Zebranie zakończyła dyskusja na temat 
przyszłości organizacji pszczelarskiej oraz naj-
bliższych wydarzeń promocyjnych w gminie 
- “III Targi Produktu Lokalnego Miasto i Gmina 
Wieleń “Z Natury Najlepsze” (17.06.2018r.) oraz 
w regionie “X Regionalny Dzień Pszczelarza,” 
który w tym roku odbędzie się w Łobżenicy 
(23.06.2018 r.). Spotkanie było także okazją do 
promocji książki pt. “Pszczelarstwo na ziemi 
wałeckiej” autorstwa Beaty Stankiewicz i Wa-
lentego Pawłowskiego.

Hanna Forbrich

W wyniku przeprowadzonych w tym dniu 
wyborów, jednogłośnie nowym preze-
sem Koła Pszczelarzy w Wieleniu został 
Ireneusz Piątek, wiceprezesem Mirosław 
Myszkowski, skarbnikiem Czesław Bała-
mut. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez 
zmian: Stanisław Neunert, Jan Piaskowski.

IZBA PAMIĘCI ZIEMI WIELEŃSKIEJ

 Od dnia otwarcia Izba przyjęła łącznie 591 
osób zwiedzających, w tym wiele wycieczek. 
Pierwszą wycieczką, która odwiedziła naszą 
Izbę Pamięci byli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu. 
Kolejna wycieczka w czerwcu 2017 r. przybyła 
aż z Wronek. W czerwcu Izbę odwiedziły Wie-
leńskie Drużyny Harcerskie oraz liczne grono 
mieszkańców Wielenia. W lipcu tego roku do 
Izby zawitały 4 grupy zwiedzających uczestni-
ków letniej półkolonii. W sezonie letnim izbę 
odwiedzały grupy rodzin wieleńskich, które 

chętnie dzieliły się wiedzą i wspomnieniami 
z minionych czasów. W miesiącu październiku 
Izbę odwiedziała grupa turystów z Poznania, 
którzy reprezentowali Koło Nr 40 Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 
W tym samym miesiącu z inicjatywy Izby w Sali 

Herbowej Ośrodka Kultury “Strzelnica” w Wiele-
niu odbyło się spotkanie mieszkańców z sybira-
kiem Aleksandrem Dowgiałło Wierbilem. 

      W lutym 2018 r. Podczas ferii zimowych 
Izba Pamięci Ziemi Wieleńskiej przygoto-
wała dla dzieci i młodzieży “Historyczny 
multimedialny spacer ulicami Wielenia”. 
Izbę odwiedziła także grupa czytelników 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wie-
leń wramaach realizowanego zadania 
pt: “Wędrówka w świat przeszłości”. Od 
maja 2017 r. Mieszkańcy Gminy Wieleń 
przekazali wiele interesujących pamiątek 
historycznych, wzbogacających ekspozy-
cję stałą. 
     W lutym 2018 r. Izba zakupiła nowe ga-
bloty oraz ekran i projektor umozliwiający 

prezentację materiałów multimedialnych o te-
matyce historycznej. 
 Od 5 marca 2018 r. Izba Pamięci Ziemi Wie-
leńskiej zaprasza mieszkańców do zwiedzania 
ekspozycji stałej po przebudowie.   

Marek Doczekalski

Uczestnicy zebrania sprawozdawczo – 
wyborczego wieleńskich pszczelarzy

Nowoczesna Izba Pamięci

GAZETA OBYWATELSKA

6. str. 15. dodać malutkie strzałki do leadów

8. str. 17 też strzałeczki do leadów

9. str. 20 strzałeczka przy leadzie  Otwarta w dniu 3 maja 2017 r. Izba 
Pamięci Ziemi Wieleńskiej cieszy 
się rosnącym zainteresowaniem 
zwiedzających z terenu Miasta 
i Gminy Wieleń oraz turystów od-
wiedzających nasz region.


