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Wrzesień 2007

Z prac Rady Gminy 
W okresie  od  grudnia 2006 r. do czerwca 2007 r.  odbyło się 6 Sesji Rady Gminy. 
  

ciąg dalszy na str. 2

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej to urzędowy publikator 

teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci 
informatycznej BIP. Funkcjonuje on zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 
maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 
619). 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo 
informacje dotyczące gminy - w szczególności o statusie prawnym gminy, 
organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach 
władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze 
własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek 
organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych 
informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy 
władzy publicznej na mocy wspomnianych ustaw. Dostęp do tych informacji 
zapewniony został poprzez stronę internetową http://www.wierzbinek.pl/bip.php.

Ten nowy pod względem zawartości publikator jest kontynuacją i 
uzupełnieniem  dostarczanych dotychczas  informacji  na naszych stronach 
internetowych dostępnych pod adresem http://www.wierzbinek.pl. Zapewniając 
możliwość szerszego niż dotąd wyboru informacji Biuletyn pozwala na 
pełniejsze realizowanie zapotrzebowania społecznego do uzyskania wiedzy o 
działalności organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących 
zadania  publiczne  na obszarze gminy Wierzbinek. Aby ułatwić Państwu 
poruszanie się po strukturze Biuletynu została w nim zamieszczona   „Pomoc”. 
Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszych stron.

Materiały    dotyczące  zdarzeń  na  terenie  
gminy Wierzbinek styczeń-czerwiec 2007

1. W miesiącu  styczniu  2007  roku  ujawniono, że  dwóch   mieszkańców  z 
miejscowości  Kalina  i  Ziemięcin  gm. Wierzbinek  dokonywali kradzieży  energii 
elektrycznej w miejscu  zamieszkania.

2. W  dniu  12.01.2007  roku  w miejscowości  Zakrzewek  gm. Wierzbinek  w go-
dzinach  wieczorowych,  pod  pozorem  uzyskania  pożyczki  z firmy  PROVIDENT  
dokonano   napadu na  przedstawicielkę  tej  firmy   dokonując  kradzieży pienię-
dzy  w kwocie  5500 złotych.  Ustalono   i zatrzymano  sprawcę  rozboju, który  
przyznał  się  do popełnionego przestępstwa.  Sąd Rejonowy  w Kole zastosował  
tymczasowe  aresztowanie sprawcy.

3.  W  dniu  14.02.2007  roku  podczas  interwencji domowej w miejscowości  Ta-
larkowo ujawniono, że matka  małoletnich  dzieci wraz  z konkubentem  w stanie  
nietrzeźwości  opiekowali  się dziećmi, narażając te  dzieci  na  bezpośrednie  
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.  W stosunku  do  rodziców  wszczęto  
postępowanie  o  czyn z  art. 160 § 2 kk.

4. W dniu  11.02.2007 roku  około godziny  21.50  w miejscowości  Zaryń  gm. 
Wierzbinek   w wytwórni  papieru  PPHU „REDAR” doszło  do  wypadku  przy 
pracy, gdzie pracownik obsługujący  urządzenie  o  nazwie  hydro-polper, z nie-
ustalonych  przyczyn  wpadł  do środka tego  urządzenia  ponosząc śmierć na 
miejscu.

siąg dalszy na str. 3

- w dniu 13 grudnia 2006 r.  od-
była się III Sesja Rady Gminy, na 
której podjęte zostały uchwały w 
sprawie :
a) określenia  stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gmi-
ny Wierzbinek, 

b) wprowadzenia zwolnień w po-
datku od nieruchomości,

c) określenia wysokości stawek 
podatku od środków  transpor-
towych, 

d) obniżenia ceny 1 kwintala żyta 
przyjmowanej jako podstawę 
obliczenia podatku rolnego na 
obszarze  gminy  Wierzbinek,

e) poboru podatków - rolnego 
leśnego i od nieruchomości w 
drodze  inkasa,

f) ustalenia dziennych stawek 
opłaty  targowej i zarządzenia 

poboru opłaty targowej w  dro-
dze  inkasa,

g) określenia wysokości stawek 
podatku od posiadania  psów,

h) określenia wzorów formularzy 
deklaracji i informacji dot. po-
datku od nieruchomości, rolne-
go  i  leśnego,

- w dniu 27 grudnia 2006 r. od-
była się IV Sesja Rady Gminy, na 
której podjęte zostały uchwały w 
sprawie:
a) projektu budżetu Gminy Wierz-

binek na 2007 rok,
b) zmian w budżecie na 2006 rok,
c) gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów nar-
komanii w Gminie Wierzbinek 
na rok 2007,

d) ustalenia stawek dotacji przed-
miotowych,

e) zmiany Uchwały Nr 188/XXIX/
2005r. Rady Gminy Wierzbinek 
z dnia 29 listopada 2005 r. nt. 
stawek dotacji przedmiotowych.  

- w dniu 31 stycznia 2007 r.  od-
była się V Sesja Rady Gminy, na 
której podjęte zostały uchwały w 
sprawie: 
a) gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów al-
koholowych na rok 2007,

b) ustalenia najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego w pierw-
szej kategorii zaszeregowania 
oraz akceptacji wartości jed-
nego punktu dla pracowników 
zatrudnionych w Gminnej Admi-
nistracji Placówek Oświatowych 
w Wierzbinku,

-  w dniu 27 marca 2007 r.  odby-
ła się VI Sesja Rady Gminy, na 
której podjęte zostały uchwały w 
sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej 
dla Miasta Konina z przezna-

czeniem na dofinansowanie 
Izby Wytrzeźwień w Koninie,

b) ustalenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych  na tere-
nie Gminy Wierzbinek,

c) zmian w budżecie,
d) przystąpienia i objęcia udzia-

łów przez Gminę Wierzbinek w 
Spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością „Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu 
oraz określenia zasad wnosze-
nia wkładów na podwyższony 
kapitał zakładowy spółki. 

e) określenia szczegółowych za-
sad umarzania, odraczania ter-
minów zapłaty oraz rozkładania 
na raty płatności na rzecz gminy 
oraz gminnych jednostek orga-
nizacyjnych z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa, 
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Z prac Rady Gminy dokończenie ze str. 1

Budżet gminy na rok 2007 podjeto 
Uchwałą  Nr 16/IV/2006 w dniu 27 
grudnia 2006 r.;  dochody gminy 
planowano na kwotę 15.503.952 
zł a wydatki przyjęto w kwocie 
15.653.952 zł.
Na dochody składają się: dota-
cje na realizację zadań z zakresu 
Administracji Rządowej w kwocie 
– 3.500.900 zł, subwencja oświato-
wa – 5.279.938 zł, subwencja ogól-
na – 3.100.758 zł, pozostałą kwotę 
stanowią dochody własne gminy.

Wydatki gminy to przede wszystkim 
wydatki na realizację zadań z zakre-
su: oświaty, opieki społecznej, admi-
nistracji oraz zadania inwestycyjne. 
Na inwestycje w 2007 roku prze-
znaczono 2.388.000 zł co stanowi 
15,2% ogólnego budżetu. To przede 
wszystkim zadania takie jak:
– dokończenie budowy hali sporto-

wej w Boguszycach;
– realizacja zadań z odnowy wsi: 

remont świetlicy z Zaryniu, mo-
dernizacja placu zabaw w Wierz-
binku;

– modernizacja sieci wodociągowej 
w Wierzbinku;

– budowa dróg gminnych relacji: 
Noć – Obory -Stara Ruda,  Zie-
mięcin, Sadlno – Helenowo – 
Trzciniec, Broniszewo – Kolonia 
Racięcin, Wójcinek - Ruszkowo,                                                     
Synogać, Dziadoch – Rybno 
– Teodorowo.

Opracowanie dokumentacji  na dro-
gi: Sadlno – Słomkowo – Racięcin, 
Witkowice – Słomkowo, Palmowo 
– Sadlno, drogi na działkach Sa-
dlno, Wierzbinek oraz chodnik w 
Kryszkowicach.

Zaplanowane są wydatki związane 
z remontem strażnicy OSP w Tomi-
sławicach, opracowanie dokumen-
tacji  na remont szkoły w Sadlnie a 
także zakup samochodu dla OSP 
Mąkoszyn i samochodu do wywozu 
śmieci.

Ponadto:
– gmina Wierzbinek przekaże po-

moc finansową dla powiatu w 
wysokości 100.000 zł na prze-
budowę drogi powiatowej Sadlno 
– Morzyczyn - Stara Ruda; przy 
realizacji budowy chodnika w Sa-
dlnie powiat otrzyma z budżetu 
gminy Wierzbinek kwotę 20.000 
zł;

– Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu otrzyma 
wsparcie finansowe od gminy 
Wierzbinek w kwocie 20.000 zł na 
budowę chodnika w Wierzbinku;  

– gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 235.800 zł z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na budowę drogi Broniszewo 
– Ruszkowo;

– Urząd Marszałkowski Departa-
ment Infrastruktury przeznaczył 

20.000 zł na przebudowę i re-
mont drogi  Sadlno – Helenowo 
– Trzciniec;

– zakupiono 7 ha gruntów z przezna-
czeniem m.in. na budowę boiska 
gminnego, powiększenie cmenta-
rza parafialnego w Sadlnie; 

– opracowanie dokumentacji: stacji 
wodociągowej w Racięcinie oraz 
boiska gminnego w Wierzbinku; 

– budowa mostu w Wilczej Kłodzie; 
– w czasie wakacji został przepro-

wadzony remont przedszkola w 
Sadlnie; 

– w sierpniu odbyły się 2 spotkania 
władz gminy Wierzbinek  z Zarzą-
dem KWB Konin;

– Urząd Gminy zlecił prof. Piotrowi 
Ilnickiemu, kierownikowi Katedry 
Kształtowania i Ochrony Środowi-
ska Akademii Rolniczej w Pozna-
niu - wykonanie ekspertyz doty-
czących oddziaływania odkrywki 
Tomisławice na środowisko;

– Wojewodowie Województw: Wiel-
kopolskiego i Kujawsko-Pomor-
skiego wydali pozytywne decyzje 
środowiskowe w sprawie  urucho-
mienia odkrywki Tomisławice;

– przygotowanie projektów odno-
wy miejscowości: Kryszkowice, 
Wierzbinek i Zaryń;

– gmina dofinansowała wyjazd dla 
400 dzieci na półkolonie; 

– grupa 40 uczniów Zespołu Gimna-
zjalno-Szkolnego z Morzyczyna 
oraz Gimnazjum Publicznego im. 
Jana Pawła II z Boguszyc prze-
bywała 9 dni w gminie Maure de 
Bretagne we Francji;

Z życia gminy – 15 maja br. oficjalnie został otwar-
ty plac zabaw dla dzieci w Wierz-
binku. Przecięcia wstęgi dokonali 
Wójt Paweł Szczepankiewicz, 
Radny Kazimierz Woźniak oraz 
Agnieszka Turowska  z firmy 
SUN+ z Nowego Tomyśla. Na 
uroczystość oddania placu za-
baw przyjechały dzieci z Gmin-
nego Przedszkola w Sadlnie oraz 
rodzice ze swoimi pociechami 
z Wierzbinka. Dzieci otrzymały 
kolorowe balony, lizaki oraz cza-
peczki ufundowane przez firmę 
SUN+ dystrybutora urządzeń 
zamontowanych na placu zabaw. 
Docelowo planowane jest uzu-
pełnienie placu w zestaw ze zjeż-
dżalnią, wielokąt sprawnościowy i 
lokomotywę z wagonikami.

– 9 czerwca br. w Kazimierzu Bi-
skupim odbyło się VIII Wielkie 
Ruszenie Gmin Powiatu Koniń-
skiego. Gmina Wierzbinek otrzy-
mała wyróżnienie w konkursie na 
najciekawszą tradycyjną  potrawę 
regionalną – za nalewkę z pigwy 
a także puchar za stoisko gminne 
prezentujące oryginalne kompo-
zycje z wierzby i wikliny. Wójt Pa-
weł Szczepankiewicz wystąpił w 
inscenizacji artystycznej   „Jeste-
śmy na wczasach” wraz z innymi 
konińskimi samorządowcami.            

– delegacja z Gminy Wierzbinek 
uczestniczyła  w 610 – leciu Rud-
nik Wieluńskich – zaprzyjaźnionej 
gminy z województwa opolskie-
go.    

f) zakupu 1 ha ziemi z działki nr 
78/16 w obrębie geodezyjnym 
Sadlno,

g) zmiany uchwały nr 165/XXIV/05 
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 
30 marca 2005 roku w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej dla 
uczniów,

h) udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu konińskiego z prze-
znaczeniem na odnowę drogi 
powiatowej, 

i) zmiany uchwały nr 12/III/2006 
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 
13 grudnia 2006r. w sprawie po-
boru podatków – rolnego, leśne-
go i od nieruchomości w drodze 
inkasa, 

j) powierzenia Wójtowi Gminy 
Wierzbinek uprawnień w przed-
miocie ustalenia wysokości cen 
i opłat za świadczone usługi 
komunalne o charakterze uży-
teczności publicznej oraz za ko-
rzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, stano-
wiących mienie samorządowe 
Gminy Wierzbinek, 

k) powiadomienia sekretarza 
gminy Wierzbinek o obowiązku 
złożenia oświadczenia lustra-
cyjnego,

l) powiadomienia skarbnika gminy 
Wierzbinek o obowiązku złoże-
nia oświadczenia lustracyjnego.

-  w dniu 25 kwietnia  2007 r.  od-
była się VII Sesja Rady Gminy, na 
której Radni jednogłośnie udzielili 
absolutorium dla Wójta Gminy za 
rok 2006. Rozpatrzono sprawoz-
danie przedstawione przez Wójta 
z wykonania budżetu. Ponadto 
zostały podjęte uchwały: 
a) zmiany w budżecie,
b) sprzedaży nieruchomości ozna-

czonej numerem ewidencyjnym 
działki 39/4 o pow. 0,02 ha poło-
żonej w Wierzbinku. 

c) nabycia w drodze darowizny 
gruntów niezabudowanych po-
łożonych w obrębie Chlebowo,

e) nabycia nieruchomości z prze-
znaczeniem na budowę nowe-
go budynku Urzędu Gminy w 
Wierzbinku,

f) nabycia nieruchomości z prze-
znaczeniem na gminne boisko 
sportowe w Chlebowie,

g) nabycia nieruchomości ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 
działki 102 o pow. 0,22 ha z 
przeznaczeniem na gminne bo-
isko sportowe w Chlebowie,

h) zmiany formy prawnej Biblioteki 
Publicznej w Wierzbinku,

i) nadania statutu Biblioteki Pu-
blicznej w Wierzbinku. 

                                        
- w dniu 25 czerwca 2007 r.  od-
była się  VIII  Sesja Rady Gminy,  
na której zostały podjęte uchwały  
w sprawie : 

a) nabycia nieruchomości ozna-
czonej numerem ewidencyjnym 
działki 192 w miejscowości Sy-
nogać,

b) nabycia nieruchomości w dro-
dze darowizny położonej w 
Chlebowie,

c) zmiany uchwały nr 111/XVI/02  
Rady Gminy Wierzbinek z dnia 
29 sierpnia 2000 roku w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia 
prowadzonych przez gminę 
przedszkoli,

d) przekształcenia jednostki bu-
dżetowej - Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wierzbinku w in-
stytucję kultury, 

e) nadania statutu Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Wierzbinku,

f) uchwalenia regulaminu korzy-
stania z placu zabaw dla dzieci 
w Wierzbinku, 

g) zmian w budżecie,
h) określenia zakresu i formy in-

formacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Wierzbinek.
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Materiały    dotyczące  zdarzeń  na  terenie  
gminy Wierzbinek styczeń-czerwiec 2007

dokończenie ze str. 1
5. W  dniu  11.03.07  około  godz.  
13.00 w miejscowości Zaryń  gm. 
Wierzbinek kierujący samochodem  
marki  Opel Calibra w stanie nietrzeź-
wości  starcił panowanie  nad kierują-
cym w wyniku  czego  wypadł  z drogi  
na  pole, gdzie  kierujący   i pasażer 
doznali  obrażeń ciała  i  zostali  prze-
wiezieni  do  ZOZ Radziejów.

6. W  dniu  30.03.2007  roku  podjęto  
interwencję w stosunku  do  miesz-
kańca  miejscowości  Palmowo,  któ-
ry  poprzez niewłaściwą  opiekę  nad  

zwierzętami w prowadzonym gospo-
darstwie, spowodował padnięcie 4 szt.  
bydła  i  1  szt.  świni. Wobec właści-
cieli gospodarstwa przeprowadzono   
postępowanie  o  czyn z art. 35 ustawy 
o ochronie zwierząt.

7. W  dniu 11.04.07  w miejscowości  
Łysek   doszło  do  wypadku  drogowe-
go, gdzie  kierująca samochodem  mar-
ki  Seat Ibiza  podczas manewru  skrętu  
w lewo  na  skrzyżowaniu nie  ustąpiła  
pierwszeństwa przejazdu jadącemu  z 
przeciwka  samochodem  marki Opel 
Cadet   doprowadzając  do  zderzenia .

8.  W  nocy  z 17/18.07.2007  roku  w 
miejscowości  Mąkoszyn dokonano 
włamania do  sklepu spożywczego, 
skąd  dokonano  kradzieży  papiero-
sów ogólnej  wartości  około 500 zł.

9. W  dniu  25.05.2007  roku   w miej-
scowości  Zaryń, na  gorącym  uczyn-
ku zatrzymano  trzech  sprawców kra-
dzieży  paliwa  w ilości  335 litrów, z 
wagonów – cystern  stojących          na  
stacji  PKP na  szkodę  Lotos Kolej 
Gdańsk  SA.

10.  W  dniu  16.06.2007  roku  w  
Ruszkowie  dokonano  kradzieży  
samochodu  Opel Cadet z terenu  
prywatnej  posesji ,  który  został  po-
rzucony  w  miejscowości  Ośno  gm. 

Sompolno.  Postępowanie w tej  spra-
wie  prowadzi  KP Sompolno.

11. W  dniu  16.06.2007  roku w miejsco-
wości  Boguszyce  kierujący  samocho-
dem VW Passat w  stanie  nietrzeźwo-
ści,  na  prostym  odcinku  drogi stracił  
panowanie  nad   kierującym  pojazdem  
i  uderzył  w słup energetyczny,   w wyni-
ku  czego  doznał obrażeń ciała  i  został  
przewieziony  do ZOZ Konin.

Ponadto  w okresie  od  1.01. do  
30.06.2007roku na  terenie  różnych  
miejscowości  Gminy Wierzbinek za-
trzymano    28  nietrzeźwych   kierują-
cych,  z tego  12 kierowców pojazdów 
mechanicznych   i   16 rowerzystów.
   

Chleb został sprawiedliwie po-
dzielony i rozdany wśród uczestników 
uroczystości. Po wystąpieniach za-
proszonych gości: Pana Stanisława 
Bielika Starosty Powiatu Konińskiego,  
przedstawicieli Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, Kopalni Węgla Bru-
natnego „Konin”  zaczęły się dożyn-
kowe zabawy. Okolicznościową kore-
spondencję z życzeniami dla rolników 
przesłali: Wojciech Mojzesowicz Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Tadeusz 
Dziuba Wojewoda Wielkopolski; Józef 
Racki Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego; Ireneusz Niewiarow-
ski prezes Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów; Marek Waszkowiak Senator 
RP; Posłowie Tomasz Piotr Nowak, 

W niedzielę 2 września na placu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Morzyczynie  odbyły się 
Dożynki Gminne. O godzinie 13.00 w miejscowym kościele ks. Szymon Welke odprawił uroczy-
stą mszę świętą, po której barwny dożynkowy korowód prowadzony przez Komendanta Gmin-

nego Straży Klemensa Mazurka przemaszerował na plac szkolny. Tradycyjny bochen chleba wypieczony 
z tegorocznej mąki Wójt Paweł Szczepankiewicz otrzymał z rąk starościny Wioletty Słowińskiej z Morzy-
czyna i Starosty Dożynek – Mirosława  Szkudlarka z miejscowości Nockie Holendry.  

DOŻYNKI GMINNE

Józef Pilarz, Eugeniusz Grzeszczak.          
Uczestniczących w ludowym 

święcie mieszkańców gminy i licznie 
przybyłych gości zachwyciły występy 
zespołów „Echa Kujaw”, „Kalinianek”, 
„Złotego Kłosa” oraz Darii Grabowskiej 
z Morzyczyna. Na stoisku gminnym 
podawano chleba ze smalcem, ciasto 
drożdżowe, ogórki kiszone, pomidory.    

Wykonane z dużą starannością i 
pomysłem dożynkowe wieńce oceniła 
komisja konkursowa, której przewod-
niczyła Irena Jarkowska.  Tym ra-
zem najpiękniejszy wieniec wykonali 
mieszkańcy  z Morzyczyna. Wieniec 
przygotowany przez Panią Zofię Śmi-
gielską ze Starej Rudy zajął drugie 
miejsce;  na Dożynkach Powiato-

wych w Kramsku wieniec 
ten zajął trzecie miejsce.  
Miejscowość Rybno przy-
gotowała wieniec, który 
zdobył III miejsce. Wszy-
scy laureaci konkursu 
otrzymali nagrody pienięż-
ne. Zgłoszone na konkurs wieńce były 
bardzo solidnie przygotowane, wiele z 
nich było bardzo okazałych. Nagrody 
i wyróżnienia ufundował Wójt Paweł 
Szczepankiewicz ze środków pozy-
skanych od sponsorów. 

 Dużą atrakcją dożynkowych wy-
darzeń niewątpliwie było II Spotkanie 
Orkiestr Dętych, w którym uczest-
niczyła Sompoleńska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta FUGO 
S.A. z Konina oraz  Gminna Orkie-
stra Dęta w Wierzbinka.  Wspaniała 
słoneczna pogoda, liczne atrakcje 
przygotowane przez organizatorów, 
serdeczna rodzinna atmosfera spra-
wiły, że dożynkowa zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych.  

Wójt Gminy Wierzbinek składa 
serdeczne podziękowanie wszyst-
kim osobom i instytucjom zaangażo-
wanym w przygotowanie uroczysto-
ści, jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej,  delegacji z pocztem sztan-
darowym PSL oraz Wielkopolskiego 
Związku Hodowców Koni  oraz przy-
byłym gościom.

Dziękujemy za pełnienie honorów 
Starościnie i Staroście Dożynek, ze-
społom muzycznym, Orkiestrze Dętej 
oraz sponsorom: Gminnej Spółdzielni 

„SCh” w Wierzbinku, Bankowi Spół-
dzielczemu w Wierzbinku, Konińskie-
mu Przedsiębiorstwu Drogowemu, 
Kazimierzowi Oliwieckiemu - Przed-
siębiorstwo Budowlane z Krzymowa-
dzięki, Dariuszowi i Danucie Gołębiak 
– PHU ze Strzałkowa, Urszuli i Ka-
zmierzowi Gawrońskim z Julianowa, 
Krzysztofowi Gawrońskiemu – firma 
„Krzyśbud” z Julianowa, Leszkowi i 
Sławomirowi Szczęsnym z Sadlna , 
Józefowi Jaśkiewiczowi z Pólwioska 
Lubstowskiego, Danucie Lewińskiej – 
Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. w 
Wierzbinku oraz policji za zapewnienie 
bezpieczeństwa. W sposób szczegól-
ny dziękujemy ks. Szymonowi Welce, 
ks. Włodzimierzowi Andrzejczakowi  za 
objęcie opieką duszpasterską nie tylko 
tradycji obrzędu dożynkowego, wygło-
szenie słowa Bożego, ale również za 
udział i obecność na uroczystościach 
Święta Chleba.

Słowa uznania kierujemy pod 
adresem Pani Stanisławy Reszke ze 
Starej Rudy, która gotowała w cza-
sie Dożynek wspaniałą grochówkę w 
kuchni polowej.   

Dziękujemy mieszkańcom, sołty-
som, Radzie Sołeckiej z Morzyczyna, 
dzięki którym Dożynki zorganizowane 
było w sposób ceremonialny i uroczysty.
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Strażackie   zmagania 

    8 lipca br. w Ziemięcinie odbyły się  gminne  zawody  sportowo – po-
żarnicze  jednostek  OSP  z  gminy  Wierzbinek. Do  zmagań   przystąpiło  
8  drużyn.  Bezapelacyjnie  pierwsze  miejsce  zajęła   OSP Mąkoszyn 
przed  OSP Wierzbinek i OSP Synogać. Zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary dyplomy i skromne nagrody pieniężne. Zawody uświetnił występ 
gminnej orkiestry dętej. Po zawodach wszyscy spotkali się na wspólnej 
grochówce. 

Na szczeblu gminnym do Tur-
nieju przystąpiły jedynie dwie szkoły 
(Szkoła  Podstawowa w Zakrzewku i 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogu-
szycach).

Szkoła Podstawowa z Zakrzewka 
po eliminacjach szkolnych wytypowa-
ła do udziału w eliminacjach gminnych 
Andżelikę Kmieć a Gimnazjum w 
Boguszycach  Lillę i Agnieszkę Śnie-
gowskie.

Uczennice wykazywały się zdo-
bytą wiedzą na temat ochrony p/poż. 
w testach  pisemnych i odpowiedziach  
ustnych.

Komisja, w składzie: druhowie z 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
–   Kazimierz Woźniak, Wacław Woj-
ciechowski, Tadeusz Pietrzak oraz z 
Urzędu Gminy Jolanta Siekaczyńska 
i Bożena Andrzejewska – była  mile 

W dniu 23 lutego br. odbyły się eliminacje gminne XXX edycji Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega  Pożarom”. 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ   
zaskoczona poziomem wiedzy  jaką  
dziewczyny posiadają w  dziedzinie   
pożarnictwa  oraz  precyzyjnością  ich  
odpowiedzi.

W eliminacjach gminnych zwycię-
żyły: w I grupie wiekowej: Andżelika 
Kmieć,

w II grupie wiekowej: Agnieszka 
Śniegowska. Zwyciężczynie wzięły 
udział w  eliminacjach powiatowych 
OTWP w dniu 24 marca br. w Ka-
zimierzu  Biskupim. Nie zajęły tam 
zwycięskich lokat jednak punktami 
jakie zdobyły i wiadomościami jakimi 
się wykazały osiągnęły  wysokie  miej-
sca. Za  zwycięstwo w eliminacjach 
gminnych otrzymały cenne książki, 
natomiast za  udział w eliminacjach 
powiatowych upominki w postaci tor-
by, odtwarzacza  MP-3.

W swojej homilii ks. kapelan po-
wiedział - „...to strażacy od lat z po-
czuciem  obowiązku służą ludziom w 
chwilach zagrożenia ich życia i dobyt-
ku przez   ogień czy inne klęski żywio-
łowe. Dziękujemy im za to, co czynią, 
dziękujemy za ich gotowość do służe-
nia swoim czasem, trudem i poświece-
niem”. Po  mszy  zebrani  przejechali  
do  strażnicy  OSP  w  Wierzbinku  na  
dalszą  część   uroczystości.

Po powitaniu przez Prezesa Jed-
nostki  OSP  w  Wierzbinku – druha  
Kazimierza  Woźniaka, wciągnięciu  
flagi   na  maszt  i   i  wysłuchaniu  
hymnu narodowego zebrani  zapo-
znali się z historią powstania jednost-
ki. Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  
Wierzbinku została założona w 1967 
roku. Decyzją z dnia 24 października 

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Wierzbinku  w  dniu  13  maja br. obchodziła Jubileusz 40-lecia istnienia. Uro-
czystość  ta została   połączona  z  obchodami   Dnia  Strażaka i  rozpoczęła  się  mszą  świętą w  intencji  
strażaków  w  kościele  parafialnym  w  Sadlnie,  z  udziałem  wszystkich  jednostek   OSP  z  terenu  gminy, 

zaproszonych  gości   oraz  gminnej  orkiestry dętej. Mszę  świętą  celebrował powiatowy kapelan strażaków ks. 
Ireneusz Mrowicki.  

TRUD I POŚWIĘCENIE
1993 roku garaży po byłej Spółdzielni 
Kółek Rolniczych  w użytkowanie dla 
OSP Wierzbinek z możliwością ada-
ptacji na remizę. Uroczyste otwarcie 
remizy nastąpiło 12 lipca 1997 roku w 
30-lecie istnienia  jednostki. Podjęte 
zadanie udało się zrealizować dzięki 
wysiłkowi druhów,  którzy przepraco-
wali wiele setek godzin w czynie spo-
łecznym, a finansowo  wspierała Rada 
Gminy i samorząd mieszkańców.   

Obecnie jednostka OSP Wierz-
binek liczy 36 członków, w tym 12 
kobiet. Jednostka nie posiada sa-
mochodu gaśniczego a jedynie ŻUK 
pożarniczy, ale jeżeli zachodzi taka 1967 roku Prezydium Wojewódzkiej 

Rady Narodowej  w  Bydgoszczy wpi-
sano  jednostkę do  rejestru  stowa-
rzyszeń. Jednostka OSP liczyła wtedy  
23  druhów.  Pierwszym Prezesem 
był Dh Mila Józef, z-cą Tomaszewski 
Józef, skarbnikiem – Lewandowski  
Kazimierz, Naczelnikiem Mazurek 
Stanisław. Stowarzyszenie działało w 
trudnych warunkach ze względu na 
brak strażnicy i  samochodu. Sprzęt 
przechowywano w użyczonym gara-
żu. Po śmierci w roku 1982 Dh Mili, 
Prezesem jednostki został Kazimierz 
Woźniak,  który sprawuje tę funkcję do 
dziś. W roku 1993 został ufundowany 
sztandar dla jednostki z okazji 25-lecia 
jej powstania. Uwzględniając potrzeby 
lokalowe strażaków Urząd Gminy 
podjął decyzję o przekazaniu 27 maja 

potrzeba w miarę swoich możliwości 
uczestniczy w akcjach pożarniczych 
na terenie sołectwa. Każdego roku 
biorą udział w  zawodach sportowo-
pożarniczych zajmując zawsze wy-
sokie lokaty. Druhowie udzielają się 
przy organizacji różnych imprez w tym 
gminnych, współpracują z młodzieżą, 
uczestniczą w uroczystościach ko-
ścielnych.     

Strażacka uroczystość stała się 
okazją do wręczania branżowych od-
znaczeń:      Złoty medal „za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: 
Pawikowski Marian, Nawrocki Cze-
sław, Pomianowski Leszek i Pawikow-
ski Waldemar.

Brązowymi medalami „za zasługi 
dla pożarnictwa udekorowani zosta-
li: Surdyk Władysław i Lewandowski 
Jan. Odznaki „Wzorowy Strażak” 
otrzymali Czuliński Henryk, Mielżyński 
Józef, Piazdecki Mieczysław i Szcze-
pankiewicz Kazimierz.

W dalszej części uroczystości 
zostały odczytane pozdrowienia i 
gratulacje dla wszystkich straża-
ków od druha Waldemara Pawla-
ka – Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSPRR oraz Dh Władysława 
Kolińskiego – Prezesa Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP w Koni-
nie.

Z okazji święta strażaków i 
40-lecia jednostki OSP Wierzbi-
nek miały miejsce przemówienia 
okolicznościowe. Głos zabrał 
m.in. Wójt Gminy Wierzbinek 
Paweł Szczepankiewicz oraz 
Komendant Miejskiej PSP – w 
Koninie – Paweł Sobczak.

Radosne świętowanie miesz-
kańców Wierzbinka i strażaków 
trwało do późnych godzin. 
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Gminne Turnieje Piłki Nożnej – ‘2007 
SYNOGAĆ

Sezon rozgrywek piłkarskich został otwarty w Synogaci w dniu 22 lipca br. 
Udział  w turnieju potwierdziło 7 klubów z terenu gminy Wierzbinek. Z powodu 

ulewnego deszczu zawody zostały przerwane. Na spotkaniu Wójta z Prezesami 
klubów ustalono,  że będą kontynuowane  w niedzielę 5 sierpnia br. I miejsce 
zajęła drużyna MKS Ziemięcin otrzymując Puchar Wójta Gminy. W meczu fi-

nałowym MKS Ziemięcin – MKS „Kujawiak”Zaryń zwycięskiego gola pod koniec 
drugiej połowy meczu strzelił Eryk Jasiński. Puchar Przewodniczącego Rady 

Gminy w Wierzbinku za zajęcie II miejsca zdobył klub MKS „Kujawiak”Zaryń. 
III miejsce zajął MKS „Domino” Racięcin otrzymując z rąk  Pani Teresy Pie-
trzak – Kowalskiej Puchar Przewodniczącego  Komisji ds. Budżetu, Oświaty, 

Sportu, Kultury, Zdrowia i Rekreacji w Wierzbinku. 
Wyniki meczy:
— MKS „Synogać” -  MKS „Kujawiak”Zaryń  2:3
— MKS „Tomisławice” -  MKS „Ziemięcin”  0:1
— MKS „Wierzbinek” - MKS „Domino”Racięcin  0:1
— MKS „Tomisławice” - MKS „Zielonka – Zamość”  3:3
— MKS „Synogać” - MKS „Wierzbinek”   0:0
— MKS „Kujawiak”Zaryń -  MKS „Domino”Racięcin 2:1
— MKS „Ziemięcin” - MKS „Zielonka – Zamość”  4:0
— MKS „Synogać” - MKS „Domino”Racięcin  0:4
— MKS „Kujawiak”Zaryń - MKS „Wierzbinek”  0:1

— MKS „Tomisławice” - MKS „Domino”Racięcin 0:6
— MKS „Ziemięcin”- MKS „Kujawiak”Zaryń  1:0

ZARYŃ
W dniu 12 sierpnia br. w Zaryniu odbył się Turniej Piłki Nożnej, w którym 

wzięło udział 6 klubów sportowych z terenu gminy Wierzbinek. Mecze prowadzili 
sędziowie Tomasz Krupa oraz Marek Stasiak. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z 
Racięcina. Puchar wręczył Wójt Paweł Szczepankiewicz. Gospodarz piłkarskich 
rozgrywek - MKS „Kujawiak” Zaryń otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Jacka Musiała puchar za zdobycie II miejsca. Pan Dariusz Kwiatkowski, Rad-
ny Gminy Wierzbinek wręczył puchar MKS Wierzbinek za zajęcie III miejsca.

I miejsce MKS „DOMINO” Racięcin
II miejsce MKS „Kujawiak” Zaryń
III miejsce MKS „Wierzbinek”   
Wyniki meczy:
— MKS „Kujawiak” Zaryń – MKS  Zielonka Zamość  2:0
— MKS „Ziemięcin” - MKS „Domino”Racięcin  2:3
— MKS „Wierzbinek” - MKS „Zielonka – Zamość”  1:0
— MKS „Synogać” - MKS „Ziemięcin”   1:2
— MKS „Wierzbinek” -  MKS „Kujawiak”Zaryń   0:1
— MKS „Synogać” -  MKS „Domino”Racięcin  1:1

— MKS „Wierzbinek”- MKS „Ziemięcin”  2:0
— MKS „Kujawiak”Zaryń - MKS „Domino”Racięcin 0:3

Tylko że mapa dość dokładnie 
wskazywała odległość między Gminą 
Wierzbinek a francuską Gminą Maure-de-
Bretagne. Ilość kilometrów uzyskana w 
wyniku przeliczenia centymetrów z mapy 
wynosiła prawie 2000! Niepojęta odległość 
i niepojęty koszt przejazdu… Właściwie 
to już prawie pewne było, że wymiana 
listów pozostanie na zawsze jedyną formą 
wymiany polsko – francuskiej.

A jednak nieprawdopodobne stało się 
możliwe. Marzenia zostały ocalone, co więcej 
– rozpoczęła się ich realizacja. To wszystko 
za sprawą Pana Wójta naszej gminy i osób, 
które pomagały w organizacji wyjazdu 
– Pani Dyrektor Gimnazjum w Boguszycach, 
Pani Dyrektor Gimnazjum w Morzyczynie, 
nauczycielek języka francuskiego w tych 
szkołach i wreszcie rodziców dzieci, które 
mogły z wymiany skorzystać.

Podróż się rozpoczyna.... Jest ósmy 
maja. Autokar pełen gimnazjalistów z 
Boguszyc i Morzyczyna wraz z opiekunkami 
rusza w kierunku Francji na najciekawszą 
lekcję języka obcego i fascynującą lekcję 
życia. Jazda autokarem zajmuje blisko 
28 godzin. Jednak o żadnym zmęczeniu 
mowy nie ma. Na miejscu emocje sięgają 
zenitu. Przejęci Polacy z wypiekami na 
twarzach opuszczają autokar… Ta chwila 
na pewno będzie jedną z tych ważniejszych 
w ich życiu… Witają nas młodzi Francuzi z 
opiekunami. Napięcie powoli opada dzięki 
serdeczności i uśmiechniętym twarzom 
korespondencyjnych przyjaciół. Każdy udaje 
się do swojej „nowej” rodziny.

Spotykamy się dopiero nazajutrz. 
Opowieściom nie ma końca – o jedzeniu, 
o porozumiewaniu się, o obyczajach, o 
francuskim „rodzeństwie”, o „pani mamie” 
i „panu tacie”. Ale poznawanie nieznanego 
dopiero się zaczyna. Ruszamy w stronę 
zaczarowanego Lasu Broceliande. Na 
miejscu poddajemy się nastrojowi 
tajemniczości i grozy. To tutaj księżniczka 
Viviane miała swoją siedzibę – zamek 
niewidzialny dla zwykłego śmiertelnika. 
Tutaj też rozgrywa się akcja opowieści O 
królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu... 
Najistotniejszym jednak miejscem jest dla 
nas czarodziejska fontanna. Tu spełnią się 
nasze marzenia, jeżeli ujrzymy pęcherzyki 
powietrza wydostające się z dna. Oczywiście 
szczęście już wcześniej nie opuszczało nas 
ani na chwilę, więc i teraz warunek zostaje 
spełniony i oczom naszym ukazują się 
bąbelki. Wracamy pewni bliskiego spełnienia 
się przed chwilą wypowiedzianych życzeń.

Kolejny dzień upływa na zwiedzaniu 
miasteczka Fourges. Wieczorem natomiast 

Z ZIEMI POLSKIEJ DO FRANCJI
Zaczęło się zwyczajnie – od wymiany listów. No może nie tak zupełnie 

zwyczajnie, bo wymiana myśli w języku francuskim musiała być. Spodobało 
się. Formułowanie swoich poglądów przy pomocy obcych słów dziwiło i 
wymagało ciągłej pracy nad nauką języka. Potem pojawiły się marzenia i 
ogromna chęć zobaczenia miejsc znanych tylko z opisów w listach. Zresztą 
– co tam miejsca… Korespondenci chcieli siebie zobaczyć!

O TYM, JAK PRZYJAŹŃ 
POKONAŁA DYSTANS...

wyciągamy z walizek swoje wieczorowe 
kreacje i znowu przejęci idziemy na 
wieczorek powitalny. Specjalnie dla nas 
przyjeżdżają redaktorzy lokalnej gazety 
i pozujemy do pamiątkowego zdjęcia. 
Potem jest uroczysta kolacja, po niej 
występy artystyczne, a my jesteśmy nie 
tylko widzami, ale i uczestnikami – Magda 
śpiewa tak, że jej głos wibruje w każdym 
zakątku sali i przenika na wskroś polsko 
– francuskich słuchaczy. Występy kończą 
się tuż przed północą. Ale tym razem będzie 
można poleniuchować w łóżkach nieco 
dłużej – przed nami weekend w rodzinach. 
Będzie czas na zabawę i rozrywkę.

W poniedziałek z nową porcją energii 
podążamy już w kierunku kolejnego 
niesamowitego miejsca – Góry Świętego 
Michała. Śliczne zdjęcie tej niby-wyspy w 
naszym podręczniku do geografii okazuje się 
niewielką namiastką tego, co widzimy. Jest 
akurat odpływ, więc spokojnie wjeżdżamy 
na parking. Wokół rozciągają się ruchome 
piaski – ponoć przyczyniły się do zaginięcia 
już niejednego turysty. Wchodzimy teraz na 
teren opactwa. Większość budynków jest 
zbudowana z granitu. Przytłoczeni potęgą 
budowli i niezwykłością miejsca w milczeniu 
spacerujemy po wyspie. Wydaje się nam, że 
to najbardziej egzotyczne miejsce, jakie jest 
nam dane zobaczyć. Tak myślimy aż do dnia 
kolejnego. Do chwili, w której oczom naszym 
ukazuje się ocean. Ktoś lub coś rzuca na 
nas urok. Słychać tylko okrzyki zachwytu. 
Nieważne, że fale moczą buty, nieistotne, 
że wiatr przewiewa każdą cząstkę ciała. 
Znajdujemy się w innym, kosmicznym 
wymiarze…

Trudno nam do rzeczywistości wrócić. 
Wydaje się, że byliśmy tam tylko chwilę. 
Zresztą chwilą wydaje się cały pobyt we 
Francji. W środę po obejrzeniu Muzeum 
Pojazdów właściwie trzeba się już pakować. 
W czwartek 17 maja pożegnanie i droga 
powrotna…

Potem oczarowani egzotyką obcego 
kraju młodzi Polacy powiedzą: „To był 
naprawdę niezapomniany tydzień, pełen 
mocnych wrażeń, śmiechu, ciągłej 
nauki, odkrywania rzeczy nieznanych, 
uświadamiania sobie rzeczy wcześniej 
nieuświadomionych, a na końcu łez, bo żal 
było rozstawać się z francuskimi przyjaciółmi 
– serdecznymi, otwartymi i życzliwymi.”

Na szczęście nie na długo to rozstanie 
– do września. Wtedy to my będziemy starali 
się oczarować Francuzów magią naszych 
miejsc. 

Ilona Mroczkowska
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Wyroby z wikliny, słomy, 
siana i inne rękodzieło prezen-
towało ponad 100 wystawców 
z różnych stron Polski.  Po raz 
pierwszy do Wierzbinka przyje-
chali przedstawić swoje prace 
malarskie m.in. Krystyna Forma-
nowicz oraz Ireneusz Komisarek 
z Rawicza. 

Tradycyjnie podczas Targów 
pracowała Kapituła, która przy-
znała Salixy następującym wy-
stawcom: 

w kategorii: wierzba i wiklina 
– Eugeniuszowi Świątkowskie-
mu z Leszna k/Warszawy, Zyg-
muntowi Babiarzowi z Oleśnicy 
i Ireneuszowi Witczakowi z No-
wego Tomyśla. Wyróżnienie w 
tej kategorii otrzymał Roman 
Ciesielski z Dobrowa.  W kate-
gorii rzeźba w drewnie nagro-
dzeni zostali panowie Kazimierz 
Konieczyński (Podbór), Piotr 
Staszak (Brudzew), Kazimierz 
Wysocki (Koło). Wyróżnienia 
otrzymali: Henryk Jankowski 
(Szczepidło), Lech Karwat (Ino-
wrocław), Mariusz Markiewicz 

(Kazimierz Biskupi). W katego-
rii rękodzieło ludowe Kapituła 
przyznała  Salixy: Grzegorzowi 
Stawickiemu (Synogać), Ste-

X JUBILEUSZOWE TARGI WIERZBY I WIKLINY „SALIX”
Kolejne – jubileuszowe X Targi Wierzby i Wikliny SALIX – są już za nami. Imprez ta połączona z obchodami Dni Wierzbinka, okazała się 

sukcesem, tak pod względem wystawienniczym i komercyjnym, jak i promocyjnym. Zyskała Gmina i jej wizerunek, ale jesteśmy pewni, że 
zadowoleni są także wystawcy różnych branż oraz goście, zarówno z naszego terenu, jak i odległych stron, co sprawi iż następne targi będą 
również wydarzeniem, w którym warto uczestniczyć. Już dziś serdecznie zapraszamy!

XVII Dni Wierzbinka – 27 maj 2007 r.
fanowi Natywa (Stare Miasto), 
Ireneuszowi Komisarek (Go-
styń) oraz wyróżnienia Teresie 
Szymańskiej (Koło), Jadwidze 
Szymańskiej (Kościelec), Ma-
riannie Cetner (Kazimierz Bi-
skupi), Pawłowi Najkowskiemu 
( Konin), Józefowi Dzieciątkow-
skiemu (Czarnybród). 

Puchar Starosty Koniń-
skiego otrzymał  Eugeniusz 
Świątkowski; Puchar Wojewody 
Województwa Wielkopolskie-
go - Zygmunt Babiarz; Puchar 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego - Ireneusz Witczak. 
Gazeta „Przegląd Koniński” 
przyznała puchar Kazimierzowi 
Wysockiemu.             

Na scenie prezentowały 
się gminne zespoły ludowe: Na 
swojską nutę, Kalinianki, Echo 
Kujaw, Złoty Kłos oraz Gminna 
Orkiestra Dęta. Ponadto przygo-
towano wiele innych atrakcji. W 
ubijaniu piany na czas pierwsze 
miejsce zajął z-ca wójta Maciej 
Kaczmarek. Były przejażdżki 
konne. Po popołudni przed tłum-

nie zgromadzaną publicznością 
zagrała Orkiestra Dęta KWB 
Konin. Wieczorem natomiast 
wystapił zespół NANA. Jubile-

uszowe Targi 
zakończyły się 
zabawą tanecz-
ną z zespołem 
Volver.  

Pragn iemy 
złożyć specjalne 
podziękowanie 
tym wszystkim, 
którzy przyczy-
nili się do po-
wodzenia tego 
ważnego wyda-
rzenia. Dzięku-
jemy WYSTAW-
COM, którzy 
mamy nadzieję, 
również sami 

sobie gratulują pomysłu, aby tu 
zaprezentować – godną podzi-
wu – swoją przedsiębiorczość, 
pracę i talent. Dziękujemy 
SPONSOROM, którzy poprzez 
wsparcie finansowe, rzeczowe 
i organizacyjne ukazali piękne 
oblicze lokalne patriotyzmu. 
Dziękujemy licznym GOŚCIOM 
– ich udział nobilitował naszą 
Gminę i całą uroczystość. 

Wszystkim uczestnikom, in-
stytucjom i osobom prywatnym 
w imieniu władz Gminy Wierz-
binek, miejscowej społeczności 
i swoim własnym serdeczne po-
dziękowania składa Wójt Paweł 
Szczepankiewicz.                              


