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Wrzesieñ 2008

W trakcie półrocza wprowa-
dzono 6 zmian w budżecie gminy 
na łączną kwotę po stronie do-
chodów o kwotę 1.797.455,53 zł. 
Zmiany wprowadzone to środki 
wprowadzone w ramach umów, 
porozumień oraz zwiększenie do-
tacji celowej subwencji oświato-
wej. To między innymi środki po-
zyskane na: 

- dofi nansowanie przygotowa-
nia zawodowego 52. 895 zł,

- na stypendia – kwotę 91.935 
zł,

- dotacja z FOGR na drogę: 
Racięcin-Kazimierowo w kwocie 
157 500 zł.

Kwotę 109 173zł wprowadzo-
no jako środki w ramach Poakce-
syjnego Programu Wspierania Ob-
szarów Wiejskich. 

Środki na zwrot podatku akcy-
zowego to kwota 188 817 zł.

Kwota 28 000 zł to środki na 
dofi nansowanie drogi Sadlno-He-
lenowo-Trzciniec. Ponadto wpro-
wadzono środki w kwocie 666 
000 zł jako środki od Wojewody i 
marszałka na zadanie Moje Boisko 

BUDŻET
Budżet gminy Wierzbinek na rok 2008 został podjęty 

uchwałą Nr XIII/85/07w dniu 28 grudnia 2007 roku. 
Przyjęto plan dochodów w wysokości 15 767 850,00zł 
oraz plan wydatków w wysokości  15 867 850,00zł. 

„Orlik 2012”. We wrześniu  nastą-
piło rozstrzygnięcie przetargu na 
budowę boiska – 1.246.000 zł.

W I półroczu zrealizowano na-
stępujące inwestycje: 

- zakupiono samochód Opel 
Viwaro dofi nansowany ze środków 
PFRON za kwotę 111.900 zł,

- zakupiono śmieciarkę MAN 
za kwotę 300.120 zł,

- przebudowano drogi: Zie-
mięcin za kwotę 90.723 zł; Broni-
szewo-Racięcin 60.495 zł; Kwiat-
kowo-Walerianowo 87.642 zł; 
Witkowice-Słomkowo 89.351zł; 
Synogać 90.805 zł,

- zakupiono koparkę Kramer 
Allrad oraz ubijarki i wycinarki do 
Zakładu Komunalnego,

- zainstalowano na placu za-
baw zestaw zabawowy. 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich powiadomił Urząd 
Gminy o modernizacji odcinka dro-
gi Wierzbinek – Sompolno poprzez 
położenie nowej nawierzchni na 
całej długości jeszcze w tym roku. 
Ponadto Urząd Gminy wystosował 
pismo do WZDW w Poznaniu by 

w przyszłym roku uwzględnił w in-
westycjach chodnik w Łysku oraz 
przy szkole w Tomisławicach ze 
względu na bezpieczeństwo dzieci.    

Inwestycje powiatowe:
- przygotowywana jest doku-

mentacja drogi Sadlno – Wierzbi-
nek. Pod koniec września ogłoszo-
ny zostanie przez Powiatowy Za-
rząd Dróg przetarg na poszerzenie 
tej drogi w tym roku.
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- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Poznaniu udzielił pozwolenia na 
remont dworu położonego w Racięcinie, 
obejmującego remont i częściową odbudo-
wę dworu wraz z adaptacją na dom semi-
naryjny – remont ma się zakończyć przez 
inwestora do końca 2010,

- pod koniec kwietnia odbył się Kon-
went Wójtów, Burmistrzów w sprawie 
kryteriów oceny wniosków unijnych przez 
Urząd Marszałkowski,

- 12 maja Wójt brał udział w posiedze-
niu Rady Nadgoplańskiego Parku Tysiąc-
lecia w Kruszwicy, gdzie poruszony został 
między innymi temat odkrywki Tomi-
sławice,   

- w dniach 16 – 18 maja Wójt 
uczestniczył w zebraniu Wójtów 
– Burmistrzów oraz Starostów Wiel-
kopolski w Jeleniej Górze oraz wyjeździe 
studyjnym w Niemczech,

- w maju odbyło się zebranie zarządu 
Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschod-
nia” w sprawie dalszych działań stowarzy-
szenia,

- 27 maja Wójt uczestniczył na zapro-
szenie Marszałka Województwa Wielko-
polskiego w debacie samorządowej w Ple-
szewie,

- 22 czerwca odbyło się w Grodźcu 
Wielkie Ruszenie Gmin Powiatu Koniń-
skiego, w którym wraz z własnym sto-
iskiem udział brała Gmina Wierzbinek,

- w czerwcu został oddany uroczyście 
posterunek Policji w Wierzbinku, który zo-
stał wyremontowany przez Urząd Gminy 
w Wierzbinku we współpracy z Policją,

- 30 lipca odbył się w Kramsku za-
rząd LGD, na którym omawiano projekty                     
dla poszczególnych gmin w następnych 
latach, a także kwestię zmiany strategii. 
Urząd Gminy w Wierzbinku przygotował 
projekt dla stowarzyszenia Wielkopolska 

Wschodnia – „Partnerstwo siłą regionu”, 
który zyskał akceptację Urzędu Marszał-
kowskiego i dostał dofi nansowanie,

- 24 sierpnia Wójt brał udział w insce-
nizacji bitwy pod Płowcami oraz na dożyn-
kach w Grzegorzewie,

- we wrześniu Wójt uczestniczył w wy-
jeździe studyjnym na Ukrainę do zaprzy-
jaźnionej gminy Kordiszewka,

- we wrześniu w Wierzbinku odbyło się 
posiedzenie Zarządu LGD Wielkopolska 
Wschodnia, na którym wraz z doradcami 
z Centrum w Brwinowie zajęto się zmianą 
strategii stowarzyszenia,

- obecnie trwa konserwacja rzeki Pich-
ny począwszy od rowu P4 w Boguszycach, 
aż do Starej Rudy tj. długość około 10 km. 
Urząd Gminy zwrócił się również do Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu o konserwację Noteci od Starej 
Rudy do kanału Warta – Gopło, 

- rok temu Wójt z przewodniczącymi 
Komisji Rady wynegocjował i podpisał 
porozumienie z kopalnią. W jednym z 
punktów tego porozumienia zapisano, iż w 
miarę możliwości i potrzeb będą stwarzane 
dla mieszkańców  z terenu Gminy Wierz-
binek w pierwszej kolejności miejsca pra-
cy w zakładzie górniczym – absolwentów 
Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych 
w Koninie oraz innych szkół w specjalno-
ściach górnik, elektryk, mechanik, mecha-
tronik i innych niezbędnych dla zakładu 
górniczego. Zarząd Kopalni poinformował 
Wójta, iż we wrześniu zostało z terenu 
Gminy Wierzbinek zatrudnionych 8 osób 
w KWB,

- we wrześniu Urząd Gminy zlecił 

Z dniem 1 września 2008r. rozpoczął 
się nowy okres zasiłkowy dla świadczeń 
rodzinnych, trwający do 31 sierpnia 2009r. 
Wnioski przyjmowane są w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 lipca. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc wrzesień 
następuje do dnia 30 września.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 

przygotowanie dokumentacji na zagospo-
darowanie zespołu parkowo pałacowego w 
Wierzbinku,

- w trakcie przygotowywania jest pro-
jekt cmentarza w Sadlnie, w skład którego 
wejdzie parkan, chodnik i parking.

Oświata
W okresie wakacyjnym nastąpiły inwe-

stycje również w szkołach:
- w Sadlnie wymienione zostało 17 

okien oraz wymalowane zostało kilka klas,
- w Morzyczynie wymieniono okna w 
przedszkolu oraz wycyklinowano pod-
łogę na sali gimnastycznej,

- w Zakrzewku założono instalację 
odgromową,

- w Tomisławicach wymalowano 
klasy lekcyjne,

- w Zaryniu wymieniono drzwi,
- Wójt złożył wniosek na remont szko-

ły w Sadlnie oraz w Tomisławicach do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także 
wniosek na remont Zespołu Gimnazjalno 
– Szkolnego w Morzyczynie do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu,

- Wójt podjął decyzję o wydłużeniu 
pracy Gminnego Przedszkola w Sadlnie. 
Przedszkole pracuje w godzinach 7:20 
– 15:20 w roku szkolnym 2008 – 2009,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przyznało Urzędowi Gminy w Wierzbinku 
10.000 zł na wymianą okien w Szkole Pod-
stawowej w Sadlnie.

- od września tego roku z inicjatywy 
Urzędu Gminy w Wierzbinku we współpra-
cy z zespołem szkół „Przyszłość” rozpocz-
nie funkcjonowanie Liceum Ogólnokształ-
cące oraz Studium Policealne o różnych 
specjalizacjach w systemie stacjonarnym w 
Gimnazjum w Boguszycach. Chętni mogą 
się zapisywać do końca września,

łogę na sali gimnastycznej,

odgromową,

klasy lekcyjne,

Z życia gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku  
30 września, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc wrzesień następuje 
do dnia 30 października.

Przy składaniu wniosku należy okazać 
się dowodem osobistym oraz przedstawić 
niezbędne dokumenty:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o dochodach rodziców lub opiekunów fak-
tycznych dziecka za 2007 rok, oraz każ-
dego pełnoletniego członka rodziny do 25 
roku życia;

-  skrócony lub zupełny odpis aktu uro-
dzenia dziecka lub inny dokument urzę-
dowy potwierdzający wiek dziecka (jeżeli 
taki dokument był już donoszony do do-

kumentacji nie jest koniecznie jego przed-
stawienie);

- zaświadczenie o kontynuowaniu na-
uki w przypadku, gdy dziecko uczęszcza 
do szkoły ponadgimnazjalnej;

- nakaz płatniczy podatku rolnego za 
2007 rok, lub w przypadku jego braku za-
świadczenie z Urzędu Gminy o wielkości 
gospodarstwa rolnego w 2007 roku wyra-
żonej w ha przeliczeniowych;

- kwota stypendiów pobieranych przez 
uczące się dzieci w roku 2007;

- orzeczenie o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności dziecka;

ciąg dalszy na str. 7
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Chleb został sprawiedliwie 
podzielony i rozdany wśród 
uczestników uroczystości. Po 
wystąpieniach zaproszonych 
gości: Senatora Ireneusza Nie-
wiarowskiego, Poseł Elżbiety 
Streker-Dębińskiej, Pani Mał-
gorzaty Waszak Wicestarosty 
Powiatu Konińskiego,  przed-
stawicieli: Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz  Ko-
palni Węgla Brunatnego „Ko-
nin”  zaczęły się dożynkowe 
obrzędy. Okolicznościową ko-
respondencję z życzeniami dla 
rolników przesłali Posłowie: 
Tadeusz Tomaszewski oraz 
Eugeniusz Grzeszczak.          

Uczestniczących w ludo-
wym święcie mieszkańców 
gminy i licznie przybyłych 
gości zachwyciły występy ze-
społów: „Echo Kujaw”, „Ka-
linianki”, „Złoty Kłosa”, „Na 
swojską nutę”, „Kurzowioki”, 

Wójt Gminy Wierzbinek składa serdeczne podzięko-
wanie wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w 
przygotowanie uroczystości, jednostkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz wszystkim przybyłym gościom.

Dziękujemy za pełnienie honorów Starościnie i Staroście 
Dożynek, wszystkim zespołom muzycznym, Orkiestrze Dętej 
oraz sponsorom: Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wierzbinku,  
Bankowi Spółdzielczemu z Wierzbinka, Danucie Lewińskiej 
– Agencja Ubezpieczeniowa w Wierzbinku,  Eugeniuszowi 
Gołębiowskiemu z Kazubka, Urszuli i Kazmierzowi Gaw-
rońskim z Julianowa,  Januszowi Dłużewskiemu z Konina, 
Jerzemu Rzepeckiemu ze Starego Miasta,, Firmie NAFTEX 
z Witowa,  Hurtowni Paliw Płynnych „Naftohurt” z Sompo-
linka, Dariuszowi i Danucie Gołębiak – PHU ze Strzałko-
wa, Józefowi Jaśkiewiczowi z Półwioska Lubstowskiego. W 
sposób szczególny dziękujemy ks. Jarosławowi Olszewiczo-
wi, ks. Prałatowi Stefanowi Matczakowi z Lipna za objęcie 
opieką duszpasterską nie tylko tradycji obrzędu dożynko-
wego, wygłoszenie słowa Bożego, ale również za udział i 
obecność na uroczystościach Święta Chleba.

Dziękujemy mieszkańcom, Sołtysom, Radnym, dzięki 
którym Dożynki zorganizowane było w sposób ceremonial-
ny i uroczysty.

Dożynki Gminno-Parafi alne w Tomisławicach

W sobotę  30 sierpnia br. odbyły się Dożynki 
Gminno – Parafi alne. O godzinie 14.30 w miejsco-
wym kościele ks. Jarosław Olszewicz odprawił uro-
czystą mszę świętą, po której barwny dożynkowy 
korowód prowadzony przez Komendanta Gminne-
go Straży Klemensa Mazurka przemaszerował na 
plac przy remizie OSP. Tradycyjny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki Wójt Paweł Szcze-
pankiewicz otrzymał z rąk starościny Krystyna Ra-
chubińskiej z Kwiatkowa  i Starosty Dożynek – Ro-
mana Kocenta z miejscowości Kryszkowice.  

„Feniks”, „Gieniusie”, „Swo-
jaki” oraz Gminna Orkiestra 
Dęta z Wierzbinka. Na stoisku 
gminnym podawano chleba ze 
smalcem, ciasto drożdżowe, 
ogórki kiszone.    

Do konkursu na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy” 
zgłoszono 14 wieńców z tere-
nu gminy. Wykonane z dużą 
starannością i pomysłem do-
żynkowe wieńce,wiele z nich 
było bardzo okazałych  zostały 
ocenione i nagrodzone.  Wie-
niec przygotowany przez Pa-
nią Zofi ę Śmigielską ze Starej 
Rudy zajął pierwsze miejsce;  
II miejsce zajęło sołectwo 
Goczki a III miejsce przypadło 
sołectwom Morzyczyn i Wil-
cza Kłoda.  Wszyscy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody pienięż-
ne.  

Impreza zakończyła się za-
bawą taneczną. 
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Program Integracji Spo-
łecznej jest jednym z kompo-
nentów Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich (PPWOW). Program ten 
został określony w umowie po-
życzki Nr 7358 POL zawartej 
pomiędzy Międzynarodowym 
Bankiem Odbudowy i Roz-
woju (Bankiem Światowym) 
a Rządem Rzeczpospolitej w 
dniu 7 kwietnia 2006r. 

Realizacja projektów fi nan-
sowanych w ramach PIS po-
winna stanowić istotny impuls 
do wzmocnienia i tworzenia 

Program Integracji Spo-

Program  Integracji 
Społecznej  PPWOW

lokalnych organizacji poza-
rządowych aktywnie włącza-
jących się w poziom integracji 
społecznej.     

Do udziału w Programie 
zakwalifi kowano 500 gmin z 
całej Polski, w tym 16 z Wiel-
kopolski. Środki fi nansowe, 
które otrzymała gmina Wierz-
binek tj. 101 600 Euro umoż-
liwią realizowanie usług spo-
łecznych w latach 2008-2009 
dla trzech grup:

- dzieci i młodzież,
- osoby starsze,
- rodziny.  

W celu wydatkowania ca-
łej kwoty, Gmina Wierzbinek 
musi opracować Gminną Stra-
tegię Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych. Warsztaty 
z zakresu budowania GSRPS 
w sposób partycypacyjny od-
będą się w dniach 9, 20 i 23 
października br. Poprowadzi 
je moderator Pani Magda Po-
płońska oraz pani Ewa Sobo-
lewska Konsultant Regionalny 
Województwa Wielkopolskie-
go MPiPS.   Celem warsztatów  
jest  określenie gminnej strate-
gii rozwiązywania problemów 

społecznych oraz kierunków 
działań służących rozwiązaniu 
problemów społeczności lo-
kalnej oraz przyczynienie się 
w ten sposób do podniesienia 
jakości życia lokalnej społecz-
ności.

Działania zrealizowane ze 
środków Programu Integracji 
Społecznej w gminie Wierzbinek:

- Festyn Integracyjny „We-
soła Rodzinka” Sadlno,
10 sierpnia 2008 r.;

- Półkolonie dla dzieci i 
młodzieży, Mąkolno,
21.07 – 08.08.2008 r. 

  

Wspaniała pogoda pozwo-
liła wszystkim chętnym do 
spędzenia niedzielnego popo-
łudnia 10 sierpnia na festynie 
Integracyjnym „Wesoła Ro-
dzinka”. Impreza rozpoczęła 
się koncertem Gminnej Orkie-
stry Dętej z Wierzbinka. Na-
stępnie na scenie przy Szkole 
Podstawowej w Sadlnie poja-
wiała się Dorotka, Strach na 
Wróble, Lew, Robot, Czarno-
księżnik, Tata Dorotki czyli 
grupa aktorów z  Krakowa w 
spektaklu „Czarnoksiężnik z 
Krainy Oz”. W scenie fi nało-

Festyn Integracyjny „Wesoła Rodzinka”
Sadlno, 10 sierpnia 2008 r. 

wej padły słowa, że wszędzie 
może być pięknie, jeśli nie 
tęskni się za bliskimi, „bo tak 
naprawdę to najpiękniej jest 
tam, gdzie jest nasz dom”. 

Malowanie twarzy, szczu-
dlarze, jazda na kucyku, kon-
kursy z nagrodami,  ogromna 
kolorowa zjeżdżalnia to tylko 
część atrakcji jakie czekały 
tego dnia na maluchów.  Był 
tez darmowy poczęstunek: 
tradycyjny chleb ze smalcem, 
ogórek kiszony, kiełbasa z 
grilla, ciasta drożdżowe, pier-
niki. 

W godzinach popołudnio-
wych wystąpił zespół „Echo 
Kujaw”, a wieczorem grupa 
disco polo MAXEL. Piknik 
zakończył się zabawą tanecz-
ną z grupą Volver.                  
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Program  Integracji 
Społecznej  PPWOW

W okresie od 21 lipca do 8 sierpnia 2008 grupa 
120 dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierz-
binek przebywała na półkoloniach w Ośrod-

ku Wypoczynkowym „Skarpa” w Mąkolnie.

Wypoczynek dla dzieci był możliwy do zrealizowania dzięki 
funduszom z Programu Integracji Społecznej PPWOW. 

Na dzieci czekało mnóstwo zabaw i konkursów, a także wy-
cieczki w ciekawe miejsca w okolicach Mąkolna (m.in. drewniany 
kościół, 800-letni dąb) oraz wyprawa w „przeszłość” do Zaurolan-
dii  - największego parku dinozaurów w Rogowie.  Nie zabrakło 
również kąpieli w jeziorze przy sprzyjającej pogodzie. Uczestnicy 
półkolonii mieli zapewniony transport, opiekę i wyżywienie.

Półkolonie 

POLSKA
BIEGA 

W ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA” gmina 
Wierzbinek zgłosiła swój udział i w dniu 10 maja br. został 
zorganizowany bieg na trasie Chlebowo (start - stacja paliw) 
– Wierzbinek (meta – remiza OSP) . 

Gazeta Wyborcza, TVP Sport i  RMF -  inicjatorzy akcji mo-
bilizują „Polaków, żeby wyszli z domów i odnaleźli radość w tej 
najprostszej formie ruchu. Bo przecież biegać każdy może.”      

Puchary i nagrody pieniężne wręczył Wójt Paweł Szczepan-
kiewicz. W grupie ponad 120 biegaczy najlepszym okazał się Da-
wid Jarka z Synogaci  i zajął I miejsce, II miejce Marcin Rybicki z 
Boguszyc i III miejsce Michał Sosnowski z Łyska. 

Dzień Dziecka
Z okazji światowego Dnia Dziecka Wójt odwiedził dzieci i 

młodzież w szkołach na terenie gminy. Złożył im życzenia wielu 
sukcesów w nauce, udanego wypoczynku w czasie tegorocznych 
wakacji a także wręczył czekolady ufundowane przez Gminną 
Komisją Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Wierzbinku.         



�

Po raz pierwszy do Wierz-
binka przyjechali przedstawić 
swoje prace  m.in. Pani Tere-
sa Kaczor z Pilaszkowa koło 
Łowicza (kwiaty z bibuły), Jo-
anna Wróblewska z Mąkoszy-
na (obrazy), Koło Gospodyń 
Wiejskich z Orchowa, Janusz 
Pawlak z Grodźca  (wyroby z 
pasieki),  Aleksandra i  Krzysz-
tof Zawaccy z Wichrowic woj. 
kuj-pom. (rzeźba w drewnie, 

XVIII Dni Wierzbinka 
XI Targi Wierzby i Wikliny „SALIX”

W niedzielę 11 maja br. w parku przy Urzędzie Gminy odbyły się Targi „Salix” połączone z 
obchodami Dni Wierzbinka. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał wójt Paweł Szczepankiewicz, 
przywitał przybyłych gości, mieszkańców gminy, a przede wszystkim tegorocznych Wystawców. 

Wieczorem wystąpiła 
Pani Krystyna Giżowska  

Puchar Starosty Powiatu Konińskiego otrzymał Pan 
Ireneusz Witczak z Nowego Tomyśla  

Pani Janina Czyżewska z Zarynia otrzymała nagrodę za 
najpiękniejszy ogród 

bibułkarstwo), Maria Zajbel, 
Izdebno gm. Ostrowite (wyro-
by ze sznurka sizalowego). 

Kapituła Targów oceniała 
prezentowane wyroby w trzech 
kategoriach: wierzby i wikliny, 
rzeźby w drewnie i rękodzieła 
ludowego. 

Eugeniusz Świątkowski z 
Leszna koło Warszawy otrzy-
mał statuetkę oraz puchar 
Przeglądu Konińskiego (w 
kategorii wierzba i wiklina). 
Kapituła nagrodziła Koło Go-
spodyń Wiejskich z Orchowa 
w kategorii rękodzieło ludowe, 
dodatkowo Panie otrzymały 
Puchar Wojewody Wielkopol-
ski. Salixy w kategorii rzeźba 
w drewnie trafiły do rąk: pana 
Kazimierza Konieczyńskiego, 
Piotra Staszaka oraz Aleksan-
dry i Krzysztofa Zawackich.

Szczególną uwagę kapituły 
a także przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego zwróciły 
wyroby  Państwa Urszuli Su-
rowiec i Bogdana Harasima 
z Dobkowa k. Jeleniej Góry. 
Przyjechali po raz pierwszy do 
Wierzbinka na targi z ceramiką 
szamotową ręcznie formowa-
ną, za którą otrzymali  statu-
etkę Salix i puchar Marszałka 
Wielkopolskiego.  Puchar Sta-

rosty Konińskiego otrzymał  
Ireneusz Witczak. 

W konkursie „Gmina 
Wierzbinek – gminą kwiatów 
i zieleni, najpiękniejsza za-
groda” nagrody ufundowane 
przez AVANS Konin otrzyma-
ły Panie: Janina Czyżewska z 
Zarynia (I miejsce), Barbara 
Szczepankiewicz z Gaju i Ha-
lina Kozicka z Wierzbinka (II 
miejsce) oraz pani Jolanta Gar-
czyńska z Nykla (III miejsce). 
Głównym celem konkursu, do 
którego zgłoszono 13  ogród-
ków, było zachęcenie miesz-
kańców aby dbali o otaczające 
środowisko, prowadzili prace 
porządkowe na posesjach. 

Za pracę zgłoszoną do 
konkursu „Gmina Wierzbinek 
we wspomnieniach” nagrodę 
otrzymała Anna Drelichowska 
ze Sadlna.              

Na scenie prezentowały się 
gminne zespoły ludowe: „Na 
swojską nutę”, „Kalinianki”, 
„Echo Kujaw”, „Złoty Kłos” 
Gminna Orkiestra Dęta oraz 
zespół „Kwiaciarki” z Som-
polna. Ponadto przygotowano 
wiele innych atrakcji. Były 
przejażdżki konne, wesołe mia-
steczko dla dzieci. Warsztaty 
garncarskie prowadzone przez 
Pana Jarosława Arkuszyńskie-
go cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Wszyscy chętni 
pod okiem pana Arkuszyńskie-
go mogli sprobować swoich sił 
przy kole garncarskim. Po raz 
kolejny Pan Świątkowski wy-
platał koszyk w czasie trwania 
targów, odpowiadając na liczne 
pytania zainteresowanych osób 
rzemiosłem wikliniarskim. 
Po popołudniu przed tłumnie 
zgromadzaną publicznością 
zagrała Kapela Podwórkowa z 
Kopyta. Wieczorem natomiast 
wystąpiła Krystyna Giżowska. 
Targi zakończyły się zabawą 
taneczną z zespołem Bilans.

Pragniemy złożyć specjal-
ne podziękowanie tym wszyst-
kim, którzy przyczynili się 
do powodzenia tego ważnego 
wydarzenia. Dziękujemy Wy-

stawcom, którzy mamy nadzie-
ję, również sami sobie gratulu-
ją pomysłu, aby w Wierzbinku 
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, 
instytucjom i osobom prywat-
nym w imieniu władz Gminy 
Wierzbinek, miejscowej spo-
łeczności i swoim własnym 
serdeczne podziękowania skła-
da Wójt Paweł Szczepankie-
wicz.                                       
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- w przypadku utraty dochodu dokumenty 
potwierdzające utratę dochodu, np. świadectwo 
pracy, historia bezrobotnego, decyzja o wyre-
jestrowaniu pozarolniczej działalności gospo-
darczej;

- w przypadku uzyskania dochodu doku-
menty potwierdzające uzyskanie dochodu oraz 
jego wysokość, np. umowa o pracę, decyzja 
o zarejestrowaniu pozarolniczej działalności 
gospodarczej, decyzja o przyznaniu renty lub 
emerytury, zaświadczenie o wysokości docho-
du netto z pierwszego pełnego miesiąca;

- w przypadku wnioskodawców lub ich 
małżonków zameldowanych w innej gminie - 
zaświadczenie z tejże gminy o nie ubieganiu się 
o świadczenia rodzinne;

- numer konta – jeżeli świadczenia mają 
być przelewane na konto.

Po zapoznaniu się indywidualną sytuacją 
rodzinną i dochodową każdego wnioskodawcy 
Ośrodek może zażądać przedstawienia dodat-
kowych dokumentów.

W ostatnim czasie nie było istotnych zmian 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Na 
tym samym poziomie pozostaje kryterium do-

chodowe - zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwo-
ty 504,00 zł. (w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym albo o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 583,00 zł.). Wysokości zasiłków oraz 
dodatków również pozostają w dotychczaso-
wych kwotach. 

Zmiany nastąpiły dla osób uprawnionych 
do alimentów. Do tej pory osoby takie - zgod-
nie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
z dnia 22 kwietnia 2005r. - po spełnieniu usta-
wowych przesłanek otrzymywały tzw. zaliczkę 
alimentacyjną. Takie świadczenie wypłaca-
ne będzie tylko do końca września 2008r. Ale 
już od sierpnia tego roku można wnioskować 
o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego (zgodnie z ustawą o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 
września 2007r.) Ustawa ta inaczej zdefi niowa-
ła pojęcie osoby uprawnionej - nie musi być to 

osoba wychowywana przez osobę samotną. W 
praktyce oznacza to, iż o świadczenie z fundu-
szu alimentacyjnego na dzieci mogą wniosko-
wać osoby pozostające w związku małżeńskim, 
czy konkubenckim. Korzystniej określono rów-
nież kryterium dochodowe - świadczenie przy-
sługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 
zł. (na podstawie „starej” ustawy kryterium to 
jest na poziomie 583 zł.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 
przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy 
uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukoń-
czenia przez nią 25 roku życia, albo w przypad-
ku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności - bezterminowo.

Wnioskodawców przebywających na tere-
nie Wierzbinka zapraszamy po osobisty odbiór 
decyzji. Uwaga! Rodziny, które wykazały do-
chód z gospodarstwa rolnego informujemy, że 
dla nich decyzje będą wydawane najwcześniej 
po 22 września - dopiero wtedy Prezes Głów-
nego Urzędu Statystycznego ogłosi dochód z 
hektara przeliczeniowego w roku 2007. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku  
dokończenie ze str. 7

W dniu 1 sierpnia  br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierz-
binku siedem par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szcze-
gólny jubileusz - Złote Gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia mał-
żeńskiego. Wójt Paweł Szczepankiewicz pogratulował Jubilatom 
życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdro-
wiu i wzajemnym poszanowaniu. Medale nadane przez Prezyden-
ta Rzeczpospolitej w rocznicę ślubu otrzymali: 

Jadwiga i Zenon Pigulscy, Marianna i Józef Szkudlarkowie, Sabi-
na i Zdzisław Pietrzakowie, Kazimiera i Stanisław Pałasz, Walentyna 
i Czesław Szafrańscy, Barbara i Kazimierz Szklarscy oraz Teresa i 
Eugeniusz Osińscy.        

Podczas tej doniosłej uroczystości współmałżonkowie – Jubilaci w 
obecności Wójta – kierownika USC i zgromadzonej rodziny podziękowa-
li sobie za wspólnie przeżyte lata, jednocześnie przyrzekając, że uczynią 
wszystko, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. 

Po części ofi cjalnej uroczystości Jubilaci zostali zaproszeni przez 
Wójta na wspólny poczęstunek, a  całości dopełniły kwiaty  oraz muzyka 
w wykonaniu kapeli „Echo Kujaw”.    

Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu 
i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy 
sobie zgodnie z przyrzeczeniem: „w zdrowiu, i w chorobie, w smutku i w 
radości, w bogactwie i w biedzie...”

W dniu 1 sierpnia  br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierz-

ZŁOTE GODY W niedzielę 29 czerwca br. na 
boisku w Wierzbinku odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo–Po-
żarnicze, których organizatorami 
byli: Zarząd Gminny Związku 
OSP w Wierzbinku oraz jednost-
ka OSP w Tomisławicach. W za-
wodach uczestniczyło 7 jednostek   
OSP z terenu Gminy Wierzbinek 
(OSP Boguszyce, Mąkoszyn, Sa-
dlno, Stara Ruda, Synogać, Wierz-
binek i Ziemięcin) oraz gościnnie 
Jednostka OSP Konin.

Tuż po godzinie 14-tej Ko-
mendant Gminny Dh Klemens 
Mazurek w rytm marsza grane-
go przez Gminną Orkiestrę Dętą 
wprowadził drużyny na plac za-
wodów. Po powitaniu strażaków  
przystąpiono do konkurencji spor-
towych: sztafety i bojówki wg re-
gulaminu CTiF. Zawody  sportowo 
– pożarnicze zazwyczaj cieszą się 
dobrą aurą ale wysoka temperatu-
ra była dodatkowym obciążeniem 
dla startujących drużyn, którym 
mimo to nie zabrakło sportowego 
ducha walki. 

 Zwycięska drużyna OSP Mąkoszyn 

III miejsce - jednostka OSP Stara 
Ruda z wynikiem 144,21 pkt.  
Puchary i dyplomy dla zwycięz-
ców wręczali wspólnie: Wójt 
Gminy Wierzbinek – Paweł 
Szczepankiewicz, Prezes Zarzą-
du Gminnego Związku OSP – Dh 
Kazimierz Woźniak, z-ca Preze-
sa Dh Wacław Wojciechowski 
oraz  Dh Komendant -  Klemens 
Mazurek.         
Zwycięską drużynę tworzyli: 
Ryszard Król, Daniel Kwiat-
kowski, Damian Brzeziński, 
Radosław Zaliwczak, Przemy-
sław  Zaliwczak, Łukasz Sta-
szak, Dawid Markwant, Mar-
cin Czajkowski.

Jednostka OSP w Koninie -  
występująca gościnnie- pokazem 
działania samochodu bojowego 
– strażackiego z lat 40 ubiegłe-
go stulecia uświetniła zawody 
gminne.   

Na zakończenie imprezy 
wszyscy spotkali się na grochów-
ce z prawdziwej kuchni polowej 
- wojskowej. 

Gminne  Zawody  Sportowo-Pożarnicze

Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów 
czuwali sędziowie z Ko-
mendy Miejskiej PSP w 
Koninie z sędzią głów-
nym - kpt Sylwestrem 
Grabińskim.       
Po podsumowaniu zma-
gań ogłoszono wyniki.
I miejsce zajęła jednost-
ka OSP Mąkoszyn z wy-
nikiem 117,56 pkt.
II miejsce - jednostka 
OSP Synogać z wyni-
kiem 126,40 pkt.       
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Synogać, 6 lipca 2008r. 
W niedzielę 6 lipca br. na boisku przy byłej Szkole Podstawowej w 

Synogaci odbył się Turniej Piłki Nożnej. W spotkani wzięło udział sześć 
klubów z terenu gminy Wierzbinek, którym sędziowali:  Marek Stasiak i 
Piotr Przybyłowski z Konińskiego Związku Piłki Nożnej.  
Wyniki meczy:
WKS Boguszyczki : MKS „Start” Ziemięcin    0 : 4
MKS „Domino” Racięcin : MKS Synogać    0 : 2
MKS „Start” Ziemięcin : MKS „Orzeł” Wierzbinek  0 : 1
MKS Synogać : MKS „Kujawiak” Zaryń   0 : 2
MKS „Start” Ziemięcin : MKS „Orzeł” Wierzbinek  0 : 1
WKS Boguszyczki : MKS „Orzeł” Wierzbinek   0 :7
MKS „Kujawiak” Zaryń : MKS „Domino” Racięcin  3 : 0

W rozgrywkach finałowych spotkały się drużyny z Ziemięcina i Sy-
nogaci z wynikiem 0 : 2 gospodarze zajęli trzecie miejsce, otrzymali pu-
char i dyplom, który wręczyła Pani Radna Teresa Pietrzak – Kowalska.     

Mecz Wierzbinek : Zaryń zakończył się wynikiem 1 : 0 dla Wierzbin-
ka. Puchar zwycięzcom turnieju wręczył Wójt Paweł Szczepankiewicz.   
I miejsce MKS „Orzeł” Wierzbinek
II miejsce MKS „Kujawiak” Zaryń
III miejsce MKS Synogać 
IV miejsce MKS „Start” Ziemięcin    
    
  

MKS „Orzeł” Wierzbinek

Wierzbinek, 3 sierpnia 2008r. 
W rozgrywkach piłkarskich, których gospodarzem był klub sporto-

wy z Wierzbinka MKS „Orzeł” wzięło udział 7 klubów z terenu gminy 
Wierzbinek. 
Wyniki meczy:
MKS „Orzeł” Wierzbinek : WKS Władysławowo  3:0
MKS „Kujawiak” Zaryń : MKS Synogać   1:0
MKS Boguszyce: WKS Boguszyczki    6:0
MKS „Kujawiak” Zaryń : Racięcin    0:0
MKS „Orzeł”Wierzbinek : MKS Boguszyce   1:1
WKS Władysławowo : WKS Boguszyczki   2:1
MKS Synogać : MKS „Domino”Racięcin   1:2
MKS „Orzeł” Wierzbinek : WKS Boguszyczki   13:0
WKS Władysławowo : MKS Boguszyce    0:5

W finale grały drużyny: MKS Boguszyce, MKS „Kujawiak” Zaryń, 
MKS „Domino” Racięcin i MKS „Orzeł” Wierzbinek. 

MKS Boguszyce: MKS „Kujawiak” Zaryń   1:3
MKS „Orzeł”Wierzbinek: MKS „Domino”Racięcin  1:0
I miejsce MKS „Orzeł” Wierzbinek 
II miejsce MKS „Domino” Racięcin
III miejsce MKS „Kujawiak” Zaryń
IV miejsce MKS Boguszyce  

MKS „Orzeł”Wierzbinek

Windykator przyjdzie po książkę 
wypożyczoną z biblioteki 

Sprawdź, czy na Twojej półce nie zalegają książki, które zapomniałeś 
zwrócić do biblioteki. Jeśli tak - licz się z tym, że znajdziesz się na krajo-
wej liście dłużników lub zapuka do Ciebie windykator.

Postanowiliśmy jak większość bibliotek w województwie uporać się 
z krnąbrnymi Czytelnikami, którzy od lat nie chcą oddać wypożyczonych 
książek. Takich osób jest  sporo.  Zgodnie z zasadą, że każdy może wypo-
życzyć cztery pozycje, na bibliotecznych półkach brakuje w większości 
lektur literatury pięknej, w mniejszym stopniu   popularmo-naukowej!  
Mamy nadzieję, że większość z nich powróci wraz z karą za przetrzymy-
wanie do bibliotek 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku postanowiła skorzystać 
z usług firmy windykacyjnej.

Aby zachęcić do zwracania książek, ogłaszamy abolicję, czyli przyj-
mujemy spóźnione zwroty, nie naliczając kar do października  2008 
włącznie. Nie zamierzamy nikogo straszyć, chcemy jedynie wyegzekwo-
wać to, co do nas należy. Świadomość, że tyle  książek leży gdzieś bezu-
żytecznie, jest przerażająca. 

Procedurą windykacyjną zostaną objęte wszystkie osoby, które nie 
zwróciły książek wypożyczonych przed 2008 rokiem.

W październiku br. do firmy windykacyjnej  prześlemy pełną listę 
nazwisk, którymi windykatorzy powinni się zająć. Czytelnicy-dłużnicy 

będą musieli oddać książki lub ich równowartość, jeśli je zgubili, plus 
zapłacić kary za przetrzymywanie, powiększone o koszty procedur win-
dykacyjnych. Grzywna może się więc wahać od kilkudziesięciu do kil-
kuset złotych.

Ostateczna wysokość kary będzie zależała od liczby książek i czasu 
ich przetrzymywania, np. czytelnik, który wypożyczył książkę w 2002 
roku, musi nam zapłacić karę - 2 grosze za każdy dzień zwłoki, powyżej 
miesiąca kara wzrasta do 10 groszy za dzień spóźnienia. Do tego trzeba 
doliczyć opłaty windykacyjne, które zgodnie z umową stanowią 15 proc. 
kary, ale nie mniej niż 20 złotych. 

Jakimi metodami firma windykacyjna zamierza odzyskać książki i 
wyegzekwować kary? Tego spece od długów  nie chcieli nam zdradzić. 
Zapewniono nas, że atutem firmy jest jej skuteczność - ściąga należności 
do ostatniej złotówki.

Nasze metody są zgodne z prawem.  Drogi odzyskania książkowych 
długów są różne: sąd, komornik. Bardzo dotkliwe i mobilizujące dłużnika 
jest to, że trafia on na krajową listę dłużników, co uniemożliwi mu wzię-
cie kredytu - powiedziała nam jedna z pracownic firmy windykacyjnej.

Alina Rosiak Kierownik GBP w Wierzbinku

Gminne Turnieje Piłki Nożnej


