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KWIECIEŃ 2019

Każdego roku podczas Ogólno-
polskich Targów Wierzby i Wikliny 
Salix, jakie odbywają się w Wierz-
binku, można znaleźć bogatą ofertę 
wielu wystawców. Chętni do udzia-
łu w tegorocznych targach wciąż 
mogą się zgłaszać do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wierzbinku z 
wypełnionym formularzem. Jest on 

umieszczony na stronie internetowej 
gminy Wierzbinek, podobnie, jak 
regulamin targów. Szczególnie ocze-
kujemy na wytwórców rękodzieła, 
m.in. wikliniarzy, rzeźbiarzy, mala-
rzy i innych. Mają na to czas do 20 
maja. Targi, jak zwykle, odbędą się 
w parku w Wierzbinku, zaś gwiazdą 
wieczoru będzie zespół Andre.

22. Ogólnopolskie  
Targi Wierzby i Wikliny  
Salix 2019

W tym roku już po raz 22. odbędą się Ogólnopolskie Targi Wierz-
by i Wikliny Salix. Jak zwykle zostaną zorganizowane w terminie,  
w jakim przypadają Zielone Świątki, czyli 9 czerwca.

Aktualnie OREW w Sadlnie 
prowadzi nabór na rok szkolny 
2019/2020 dla dzieci i młodzieży od 
3. do 25. roku życia z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym z sprzę-
żeniem oraz w stopniu głębokim. 
Ośrodek prowadzi również zajęcia 
w ramach Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju Dziecka. Placówka oferu-
je możliwość realizacji obowiązku 
szkolnego w małych grupach, wielo-
płaszczyznową, specjalistyczną tera-

pię, wykwalifikowaną kadrę, bogaty 
wachlarz imprez okolicznościowych 
oraz możliwość uczestnictwa w 
Olimpiadach Specjalnych.

W kwietniu odbyły się Drzwi 
Otwarte, podczas których wszyscy 
zainteresowani mieli możliwość 
konsultacji z dyrektorem OREW-u, 
oligofrenopedagogiem, logopedą, 
psychologiem oraz fizjoterapeutą. 
Zainteresowane osoby brały udział w 
zajęciach prowadzonych przez wy-
kwalifikowaną kadrę. Można było 

OREW w Sadlnie  
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sadlnie 

rozkwita. Każdy tydzień wypełniony jest interesującymi wydarzenia-
mi, wyjazdami i wyjściami, aby w jak największym stopniu eduko-
wać, stymulować i wspomagać rozwój wychowanków.

zapoznać się z  metodami pracy oraz 
obejrzeć bazę lokalową Ośrodka.

Rekrutacja do Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowa- 

wczego w Sadlnie trwa do sierpnia 
2019 r. W szczególnych przypad-
kach dziecko może zostać przyjęte 
w innym terminie.
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Konwent w naszym regionie 
został powołany w 1999 roku 
po likwidacji województwa ko-
nińskiego. Jest łącznikiem pracy 
samorządów gminnych z powia-
towym i miejskim, umożliwiając 
wymianę informacji, koordynację 
zadań, działań i ustalanie obszarów 
wspólnego interesu. Do obowiąz-
ków przewodniczącego Konwentu 
należy zwoływanie i prowadzenie 
obrad, przygotowanie programu 
posiedzeń, wspólne przygotowanie 
stanowisk i reprezentowanie na ze-

wnątrz. Na posiedzenia Konwentu 
zaproszeni są m.in. przedstawicie-
le różnych instytucji oraz eksperci 
tematyczni.

Funkcję przewodniczącego 
Konwentu na nową kadencję po-
wierzono wójtowi gminy Wierzbi-
nek Pawłowi Szczepankiewiczowi. 
Podczas Konwentu podziękował 
on wszystkim kolegom za zaufanie 
i powierzenie mu tak zaszczytnej 
roli, zapewniając, że postara się nie 
zawieść i rzetelnie wypełniać swoje 
obowiązki.

I Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin 
Aglomeracji Konińskiej 2018

W Starostwie Powiatowym w Koninie 3 grudnia 2018 odbyło się I posiedzenie w nowej kadencji Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin 
Aglomeracji Konińskiej z udziałem starosty konińskiego Stanisława Bielika, wicestarosty Władysława Kocaja, prezydenta Konina Piotra 
Korytkowskiego i wiceprezydentów Witolda Nowaka oraz Pawła Adamowa, a także zaproszonych gości. 

W dalszej części obrad głos 
zabrała Joanna Gadomska, na-
uczycielka z ZSE w Żychlinie, 
która przedstawiła projekt „Jak 
sobie radzić ze stresem w szko-
le”. Kolejnym tematem była 
propozycja rozbudowy systemu 
syren alarmowych na terenie 
gminy. Wysokie koszty utrzyma-
nia i funkcjonowania Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Koninie, były kolejnym 
tematem poruszonym w dysku-

sji. Udzielenie przez gminy do-
finansowania dla spółki PKS w 
Koninie za usługi transportowe 
budziły także negatywne emo-
cje wśród władz samorządowych  
powiatu konińskiego.

Po zakończeniu obrad gospo-
darz Konwentu zaprezentował 
przybyłym gościom budynek 
urzędu gminy, wspominając jed-
nocześnie o działających przed-
siębiorstwach na terenie gminy, 
a także o wzroście zatrudnienia.

Gościliśmy pierwszy Konwent
w 2019 w Wierzbinku

W Urzędzie Gminy w Wierzbinku 31 stycznia 2019 roku odbył 
się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Aglomeracji Konińskiej 
poprowadzony pierwszy raz przez nowego przewodniczącego Paw-
ła Szczepankiewicza, wójta gminy Wierzbinek. Gospodarz, po po-
witaniu gości, poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pomięci zmarłych niedawno samorządowców – prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza i starosty kolskiego Wieńczysława 
Oblizajka. Wspomniano również innych samorządowców, którzy 
odeszli, czyli  Jana Niedźwiedzińskiego, Stanisława Wiecheckiego, 
Stanisława Dunaja, a także poprzedniego wójta gminy Wierzbinek 
Pawła Kurza.

Do tej akcji w Polsce, a także 
poza jej granicami, przyłączyło się 
około 120 tysięcy wolontariuszy. 
W tym gronie znajdowali się wo-
lontariusze z terenu naszej gminy. 
Na terenie gminy Wierzbinek dzia-
łały dwa sztaby wolontariuszy – w 
Zaryniu oraz w Starej Rudzie. Od 
wczesnych godzin porannych na 
terenie gminy kwestowało aż 17 
wolontariuszy, a wśród nich: Ka-
mil Frątczak, Katarzyna Sosnow-

ska, Dominik Henke, Karol Henke, 
Wiktoria Jąkalska, Iga Koszal, Ja-
kub Sosnowski, Julia Budkiewicz, 
Maria Pińska, Julia Waszak, Hanna 
Waszak, Kinga Podrzycka, Zuzan-
na Podrzycka, Dawid Podrzycki, 
Dominik Wiśniewski, Julia Toma-

szewska oraz Bartosz Augusty-
niak. Każdy z wolontariuszy wy-
posażony został w identyfikator, 
puszkę oraz zestaw serduszek.

Całą akcję uświetniły wystę-
py dzieci i młodzieży w Świetlicy 
Wiejskiej w Zaryniu, a także ze-
społy, takie jak: „Echo Kujaw”, i 
„Na Swojską Nutę”. Natomiast w 
remizie OSP w Starej Rudzie za-
prezentowano „Jasełka” w wyko-
naniu dzieci i młodzieży ze Szko-

ły Podstawowej im. bpa Romana 
Andrzejewskiego w Morzyczynie. 
Na koniec wystąpił zespół ludowy 
„Kalinianki”.

Łącznie wolontariuszom udało 
się uzbierać: 6.123,77 zł i 2 euro-
centy.

W niedzielę, 13 stycznia, odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym razem zagrano dla dzieci małych i bez fo-
cha, na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

My też zagraliśmy podczas 
27. Finału WOŚP 2019
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W hali sportowej w Boguszy-
cach 1 lutego 2019 roku odbyło 
się Spotkanie Noworoczne Gmi-
ny Wierzbinek. Jest ono okazją do 
podsumowań zrealizowanych in-
westycji oraz zdobytych osiągnięć 
w ubiegłym roku. 

Wójt gminy Wierzbinek Paweł 
Szczepankiewicz, omawiając in-
westycje gminne, dodał, iż nadcho-
dzący czas będzie również praco-
wity i obfity w realizacje nowych 
zadań tak samo, jak ubiegły, 2018 
rok. Podziękowania otrzymali: 
Sławomir Majda, Andrzej Kłosow-
ski, Katarzyna i Jacek Muszyńscy 
oraz Stowarzyszenie Mieszkańców 
Sołectwa Morzyczyn.

Okolicznościowy grawerton 
otrzymało również Koło Łowieckie 
„Hubertus” z okazji 40-lecia swojej 
działalności, natomiast Pracowni-
kami Roku 2018 zostali: Władysław 
Surdyk i Andrzej Chrzanowski.

Spotkanie Noworoczne było 
także dobrym momentem na 
uczczenie 10-lecia Klubu WKS 
Boguszyczki. Z tej okazji zostały 
wręczone statuetki oraz medale dla 
wszystkich członków klubu.

Podczas uroczystości zgro-
madzeni goście obejrzeli występ 
pary tanecznej Alicji Czajkow-
skiej oraz jej partnera Jarosława 
Jarońskiego. Po pokazie wójt zło-
żył gratulacje rodzicom tancerzy. 

Spotkanie Noworoczne Gminy Wierzbinek

W poszczególnych kategoriach 
miejsca na podium zajęli: I grupa 
wiekowa: Kacper Jastrzębski – I 
miejsce, Jakub Zaborowicz – II miej-
sce, Anna Brzezińska – III miejsce; II 

grupa wiekowa: Szymon Szymański 
– I miejsce, Filip Woźniak – II miej-
sce, Łukasz Pietrzak – III miejsce.

Zwycięzcy, czyli Kacper Ja-
strzębski i Szymon Szymański 

wzięli udział w eliminacjach po-
wiatowych OTWP w Sompolnie, 
jakie się odbyły 23 marca br. Szy-
mon zajął w nich bardzo wysokie  
II miejsce.

Turniej Wiedzy Pożarniczej w Wierzbinku
Poznaliśmy zwycięzców eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”, przeprowadzonych w Wierzbinku. Ich organizatorem był zarząd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku przy współpracy Urzędu Gminy w Wierzbinku, 
w siedzibie którego przeprowadzono turniej.

Stanisław Oźmiński

Pod kopulastym wydźwigiem nieba,
gdzie pejzaż w jej światło rozwarty 
na wpartych firmament drzewach
drze szatę najbliższa gwiazda.

Rozpulsował się ten dnia początek 
rozpulsował rozzłoconą przestrzeń,
filigranowe skrzydła motyli
sycą oczy na liściach czeremchy

w dali sosen płomieniste czuby
czuprynami zastygłe w błękicie 
gruby traktor pracowicie splata 
chlebodajne, połyskliwe skiby  

tu perkozy, derkacze, motyle,
tu rozchodnik jaskrawo rozgorzał
rohatyniec pracowicie orze
swoją ścieżką rozdeptaną butem

i te kwiaty  powoju różowo-mleczne
jasność haustami spijają z drogi
wskroś łanu głęboko ciętej

tu mój wnuk o mądrych oczach
wciąż zadaje mnóstwo trudnych pytań
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Zakup sprzętu nastąpił w ra-
mach zawartej umowy pomiędzy 
Ministrem Sprawiedliwości a Gmi-
ną Wierzbinek na realizację zadań 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

W wydarzeniu udział wzięli 
prezesi oraz przedstawiciele jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Boguszycach, Mąkoszynie, Zie-
mięcinie, Wierzbinku, Tomisławi-
cach oraz Sadlnie.

Zakup nowego sprzętu wpłynie 
pozytywnie na bezpieczeństwo 
osób poszkodowanych zwięk-
szając szanse na uratowanie ich 
zdrowia lub życia, a jednocześnie 
umożliwi strażakom skuteczne 
udzielanie pierwszej pomocy.

Na koniec wójt Paweł Szcze-
pankiewicz podziękował wszyst-
kim zgromadzonym, a także pod-

kreślił jak ważną rolę w systemie 
ratownictwa pełnią jednostki OSP.

Łączna wartość pozyskanego 
sprzętu wynosi 61.194,82 zł, w 

tym 1 procent stanowił wkład wła-
sny gminy Wierzbinek.

Sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP
W Urzędzie Gminy w Wierzbinku 10 grudnia 2018 roku odbyło się przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Dokonał tego wójt Paweł Szczepankiewicz. Przekazane sprzęty umożliwią jeszcze sprawniej-
sze udzielanie pomocy poszkodowanym.    

Komendant Komisariatu Policji 
w Sompolnie asp. szt. Grzegorz Ba-
nasiak wspólnie z kierownikiem pre-
wencji asp. Arturem Kowalskim po-
dziękowali wójtowi i Radzie Gminy 
Wierzbinek za zakupiony sprzęt, 
którego łączna wartość wynosi oko-
ło 3 tysięcy złotych.

A tak pisał o tym wydarzeniu 
„Przegląd Koniński”: „(...) Urzą-
dzenia natychmiast trafiły do co-
dziennej służby.

– Władze gminy Wierzbinek 
po raz kolejny zgodziły się na 

wsparcie policjantów z komisa-
riatu. Aspirant sztabowy Artur 
Kowalski, kierownik ogniwa 
prewencji, podczas posiedzeń 
komisji poprosił ich o wsparcie 
w postaci właśnie alkotestu i la-
tarek. Wszystko udało się zaku-
pić – podkreśla Marcin Jankow-
ski, rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Koninie. (...) 
– Kupiony sprzęt pozwoli na 
sprawne wykonywanie czyn-
ności służbowych – zapewnia 
rzecznik.

Przekazanie sprzętu dla Komisariatu Policji w Sompolnie
Wójt Paweł Szczepankiewicz wraz z przewodniczącą Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku 
Danutą Koszal 7 lutego 2019 roku przekazali nowoczesny alko-
mat oraz pięć profesjonalnych latarek dla Komisariatu Policji  
w Sompolnie.

Hubertus
11 stycznia w kościele parafialnym pod wezwa-

niem św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście na 
uroczystej mszy świętej ks. proboszcz Mirosław 
Dereszewski poświęcił sztandar Koła Łowieckie-
go nr 30 „Hubertus” z Konina. Ceremonia ta zbie-
gła się z uroczystymi obchodami 40-lecia utwo-
rzenia ,,Hubertusa”.

W łowieckiej uroczystości obok myśliwych 
uczestniczyli także zaproszeni goście i przyjaciele 
Koła, w tym wójt Paweł Szczepankiewicz. Cere-
monię uświetnił występ zespołu hejnalistów my-
śliwskich „Ogar” z Konina.
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Dla uczestników feryjnych 
spotkań zorganizowano warsztaty 
plastyczne, podczas których dzie-
ci przygotowały upominek dla 
babci i dziadka. Następnego dnia 
pojechały na wycieczkę do Łodzi. 
Wyjazd cieszył się dużym zainte-
resowaniem.

Niesłabnący zapał dzieci stał 
się zachętą do zorganizowania 
kolejnej wycieczki, tym razem do 
redakcji Wydawnictwa „Przeglądu 
Konińskiego” i na lodowisko.

Uczestnicy zajęć świetlicowych 
w Zaryniu prezentowali swoje ta-
lenty wokalne, oglądali filmy i 
wzięły udział w warsztatach z ro-
botyki. Pod okiem instruktorów 
powstały kolejka górska oraz wó-
zek widłowy. Następnym wyzwa-
niem, przed którym stanęły dzieci, 
było wykonanie skandynawskich 
skrzatów ze skarpet i innych kolo-
rowych dzianin.

Na koniec ferii dzieci grały w 
planszówki.

Podczas ferii zimowych
w naszej gminie dzieci się 
nie nudziły

Ferie to dla uczniów czas wypoczynku, który przy zaangażowaniu 
opiekunów służyć może relaksowi, a także rozwojowi intelektualne-
mu poprzez zabawę.

Przed wejściem na widownię 
w hali sportowej w Boguszycach 
wójt wręczył każdej z pań po oka-
załej bombonierce. Potem ze sce-
ny złożył im życzenia w imieniu 

wszystkich panów. – Cieszę się, że 
tak dużo was się tutaj zgroma-
dziło z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet. Pragnę życzyć 
wam przede wszystkim, aby w 
roku 2019 każdego dnia na wa-
szych twarzach gościły uśmiech i 
radość, by było szczęście, satys-
fakcja z rodziny, męża i wszyst-
kich dzieci – powiedział Paweł 
Szczepankiewicz, zapraszając do 
wysłuchania koncertu w wykona-
niu znanej i lubianej piosenkarki 
Izabeli Trojanowskiej, której to-
warzyszyła Edyta Skrzypska. – 
Wszystkim kobietom życzę, aby 
mało pracowały, były kochane i 

noszone na rękach cały rok – po-
wiedziała artystka.

Żeńska publiczność, w obec-
ności niewielkiej grupy panów, 
doskonale się bawiła, domagając 

się bisów. Artystka natomiast do 
wykonania jednej z piosenek za-
prosiła na scenę dziewczynki, któ-
re przyszły ze swoimi mamami i 
babciami. – Budujące jest to, że 
z roku na rok coraz więcej pań 
przychodzi na te koncerty, bo 
stają się one coraz popularniej-
sze. Jest to okazja do wspólnych 
rozmów i integracji mieszkanek. 
Dzień Kobiet to wyjątkowe świę-
to, dlatego dla pań samorząd 
zaprasza jakąś gwiazdę, a my, 
mężczyźni, musimy je kochać i 
szanować, nie tylko ósmego mar-
ca, ale przez cały rok – podkreślił 
wójt Paweł Szczepankiewicz.

Odkąd Paweł Szczepankiewicz został wójtem w gminie Wierzbi-
nek, wszystkie panie z gminy w szczególny sposób świętują Dzień Ko-
biet. Zapraszane były na koncerty różnych gwiazd, wśród których  
w minionych latach byli m.in. Andrzej Rybiński i Andrzej Rosiewicz. 
W tym roku zaśpiewała dla nich inna znana i lubiana piosenkarka.

Koncert Trojanowskiej
i bombonierki od wójta
na Dzień Kobiet

Pierwszy Orszak
Trzech Króli poszedł
w Sadlnie

Po raz pierwszy w naszej gminie odbył się Orszak Trzech 
Króli, który zorganizowała parafia pw. św. Mikołaja w Sadl-
nie. Tym samym dołączyliśmy do ponad 700 miejscowości 
w Polsce, w których mieszkańcy uczestniczyli w podobnych 
orszakach. Gratulujemy pomysłodawcom na czele z księ-
dzem proboszczem Krzysztofem Antczakiem, a także dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom orszaku, którzy przyszli, 
pomimo mroźnej pogody.
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Podczas spotkania omawiano 
następujące zagadnienia dotyczą-
ce rolnictwa: obsługa zgłoszeń 
zwierzęcych przez nowy Portal 
IRZplus, płatności bezpośrednie 
i wsparcie krajowe udzielane 
przez ARiMR, transfer wiedzy 
i innowacje rolnicze w dzia-
łalności WODR-u w Poznaniu, 
zmiany w obszarze świadczeń 
i ubezpieczeń społecznych rol-
ników oraz działalność prewen-
cyjna i rehabilitacyjna KRUS-u, 
idee, zadania i strategie KOWR
-u, afrykański pomór świn (ASF) 
oraz zasady bioasekuracji, bez-
pieczeństwo pożarowe w gospo-
darstwach rolnych i zabezpiecze-

nia składowania płodów rolnych, 
bezpieczna żywność, rolniczy 
handel detaliczny. Zebranie po-
prowadził Jan Śledź, kierownik 
Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Koninie.

Instytucje uczestniczące w spo-
tkaniu: Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu, Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, Państwowa Po-
wiatowa Inspekcja Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Koninie. Przed-
sięwzięcie objął patronatem hono-
rowym wojewoda wielkopolski.

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi
W Urzędzie Gminy w Wierz-

binku 4 kwietnia br. odbyło się 
spotkanie informacyjne pod ha-
słem „Wspólnie dla Wielkopol-
skiej Wsi”.

W konkursie wzięło udział 
16 uczniów ze szkół podstawo-
wych. Prezentacje recytatorów 
oceniała Alina Krupińska z Ra-

dziejowa. Do etapu rejonowego 
w Ślesinie zakwalifikowano: 
Wiktora Deręgowskiego (SP Bo-
guszyce), Marię Kwiatkowską 
(SP Zaryń), Kornelię Kocent (SP 
Tomisławice), Martę Jaskulską 
(SP Sadlno), Nikolę Zawadzką 
(SP Zakrzewek), Martynę Liche-
niak (SP Morzyczyn) i Oliwię 
Waszak (SP Sadlno).         

W rywalizacji w Ślesinie wzięło 
udział ponad 40 uczniów z sześciu 
gmin, spośród których wyłoniono 
18 z nominacjami do konkursu 

międzypowiatowego w Strzałko-
wie. W grupie wyróżnionych zna-
leźli się także: Oliwia Waszak (SP 
Sadlno) w kategorii klas 7-8, oraz 
Marta Jaskulska (SP Sadlno) z klas 
4-6, a także Maria Kwiatkowska 
(SP Zaryń) z klas 1-3.

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy i dziękujemy, a laureatom ży-
czymy powodzenia w Strzałkowie.

„Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ...”

Syreny alarmowe W Urzędzie Gminy w Wierzbinku 3 kwietnia br. odbyły się 
gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Czerwieńcie, 
zieleńcie się słowa”. 

Zapisy do Szkoły Muzycznej w Wierzbinku
Wszystkie chętne dzieci, które chcą nauczyć się grać na instrumencie, 

mogą namówić rodziców, aby przyprowadzili je na rekrutację do Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Radziejowie Filia Wierzbinek. Badanie przydat-
ności odbędzie się 30 maja 2019 w godz. 16.00-19.00. Szkoła zaprasza 
dzieci w wieku: 7-9 lat (nauka w cyklu 6-letnim) oraz 10-16 lat (nauka w 
cyklu 4-letnim). Termin składania wniosków: do 29 maja br., a dokumen-
ty można pobrać w sekretariacie szkoły. Nauka prowadzona będzie na 
takich instrumentach, jak: fortepian, akordeon, tuba, skrzypce, wioloncze-
la, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, sakshorn i waltornia.

We współpracy z Powiatem Ko-
nińskim zamontowano dwie syreny 
alarmowe w ramach projektu „Bez-
pieczny Powiat Koniński – wsparcie 
systemu wczesnego ostrzegania” 
realizowanego z dofinansowaniem 
z WRPO na lata 2014-2020. Na te-
renie naszej gminy syreny zamon-
towane zostały w Wierzbinku na 
urzędzie gminy i w Morzyczynie 
na dachu szkoły podstawowej. Pla-
nowana jest też instalacja kolejnej 

w Zaryniu, a rozważamy jeszcze 
inne lokalizacje, jeśli pozyskamy 
środki. Całkowita wartość projektu 
dla wszystkich gmin powiatu ko-
nińskiego to 638.068,20 zł, a wkład 
własny wszystkich samorządów 
wyniósł 102 tys. zł. To pierwszy w 
powiecie konińskim system alarmo-
wy umożliwiający przekazywanie 
komunikatów głosowych (w staro-
stwie mieści się centrum zarządza-
nia systemem).
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STYCZEŃ
• Spotkanie Noworoczne w Urzędzie 

Marszałkowskim w Poznaniu,
• spotkanie z wójtem gminy Ka-

węczyn Janem Nowakiem,
• Spotkanie Noworoczne w Staro-

stwie Powiatowym w Koninie,
• uczestnictwo w konferencji zorgani-

zowanej przez Urząd Marszałkow-
ski w Poznaniu na temat Odnowy 
Wsi,

• uroczystość 40-lecia Koła Łowiec-
kiego nr 30 „Hubertus” w Koninie,

• udział w uroczystości pogrzebowej 
śp. Wieńczysława Oblizajka, staro-
sty kolskiego,

• Spotkanie Noworoczne w Rychwa-
le i w Radziejowie,

• zebranie sprawozdawcze członków 
OSP Broniszewo, Racięcin, 

• XII Samorządowe Kolędowanie w 
Krzymowie,

• Gala Powiatu Konińskiego z udzia-
łem Stowarzyszenia Mieszkańców 
Sołectwa Morzyczyn ze stoiskiem 
potraw, oraz wyróżnieniem za dzia-
łalność sportową na forum powiatu 
dla Górnika Wierzbinek,

• posiedzenie Konwentu Wójtów i 
Burmistrzów Aglomeracji Koniń-
skiej,

• siedem spotkań w Starostwie Po-
wiatowym w Koninie,

• spotkanie robocze w Rychwale 
w sprawie instalacji fotowolta-
icznej,

• cztery spotkania w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu,

• spotkanie w Starostwie Powiato-
wym w Radziejowie w sprawie 
współpracy dotyczącej funkcjono-
wania Szkoły Muzycznej i współ-
pracy ze szpitalem w Radziejowie,

• dwa spotkania z zarządem PAK 
KWB Konin SA,

• spotkanie z Markiem Kubiakiem, 
szefem Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa, 

• inne spotkania okolicznościowe w 
kilku miastach i gminach,

• realizacja zadań bieżących i wyko-
nywanie uchwał oraz zarządzeń, 
przygotowywanie przez urząd od-
powiedzi na wszystkie wnioski i 
zapytania,

• narady i spotkania dotyczące insta-
lacji fotowoltaicznych, 

• przyjęcie 30 gości z zewnątrz oraz 
78 interesantów z terenu gminy.

LUTY
• spotkanie z okazji Dnia Babci i 

Dziadka w szkołach na terenie 
gminy, 

• zebranie sprawozdawcze członków 
OSP Broniszewo i Stara Ruda, Bo-
guszyce, Wilcza Kłoda, Bronisze-
wo, Ziemięcin,

• złożenie wpisu w księdze kondo-
lencyjnej w imieniu Wójtów i Bur-
mistrzów Aglomeracji Konińskiej i 
Mieszkańców Naszej Gminy, która 
została wystawiona w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim w 
Poznaniu po śmierci Jana Olszew-
skiego,

• trzy spotkania w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu w sprawie 
projektów unijnych oraz w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu,

• dziewięć spotkań w Starostwie Po-
wiatowym w Koninie,

• spotkanie z zarządem PAK KWB 
Konin SA,

• konferencja samorządowa w Łodzi,
• konferencja poświęcona przyszłości 

subregionu konińskiego, Agencja 
Rozwoju Regionalnego,      

• spotkanie z ENERGA SA w Kole i 
Kaliszu,

• spotkanie z marszałkiem woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w 
Toruniu,

• spotkanie z komendantem PSP w 
Koninie,

• sesja Rady Gminy Wierzbinek,
• zjazd WOKISS-u,
• udział w uroczystości wręczenia 

nagrody im. ks. bpa Romana An-
drzejewskiego dla Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
,,Mazowsze” im. Tadeusza Sygie-
tyńskiego,

• 57 interesantów, 50 gości z ze-
wnątrz.

MARZEC
• Gminny Dzień Kobiet w Boguszy-

cach połączony z koncertem Izabeli 
Trojanowskiej, 

• wizyta uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Biskupa Romana An-
drzejewskiego w Morzyczynie w 
ramach zajęć z wiedzy o społeczeń-
stwie,

• zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski w Poznaniu, 

• Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Aglomeracji Konińskiej poświęco-
ny przyszłości subregionu koniń-
skiego, transformacji gospodarczej 
i społecznej z udziałem Macieja 
Sytka, prezesa Agencji Rozwoju 
Regionalnego, pełnomocnika mar-
szałka województwa ds. Wielko-
polski Wschodniej oraz spotkanie i 
wykład z ambasadorem Andrzejem 
Jaroszyńskim,

• narada sołtysów w nowej kaden-
cji z udziałem prezesa Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza 
Niewiarowskiego i wójta gminy 
Wierzbinek; gratulacje dla wszyst-
kich sołtysów wybranych na nową 
kadencję oraz dla Zarządu Gmin-
nego Koła Sołtysów w osobach: 
prezes – Przemysław Jarka, człon-
kowie: Bożena Klazura, Jan Matu-
szewski,

• sesja Rady Gminy Wierzbinek 
poświęcona głównie sprawoz-
daniom z rocznej działalności 
GOPS-u, GOK-u, GAPO, GBP w 
Wierzbinku,

• postawienie chaty wypoczynkowej 
z tablicą informacyjną „Wielko-
polska Okiem Cyklisty” w ramach 
projektu Stowarzyszenia Wielko-
polska Wschodnia we współpracy 
z Gminą Wierzbinek, przy ścieżce 
pieszo-rowerowej i siłowni ze-
wnętrznej w Chlebowie oraz Starej 
Rudzie,

• trzy spotkania w Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu,

• cztery spotkania z marszałkiem wo-
jewództwa wielkopolskiego,

• 10 spotkań w Starostwie Powiato-
wym w Koninie,

• spotkania okolicznościowe w Turku 
i we Włocławku, 

• spotkania z burmistrzami Piotrkowa 
Kujawskiego, Koła, Turku, Słupcy, 
wójtem Olszówki i proboszczem 
parafii Umień,

• konferencja Łódzka Strefa Gospo-
darcza,

• spotkanie okolicznościowe w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów,

• 84 interesantów, 40 gości z ze-
wnątrz.

Z działalności urzędu i wójta gminy Wierzbinek
oraz niektóre ważniejsze sprawy i wydarzenia

Od stycznia w gminie Wierzbinek trwały zebra-
nia sołecki, podczas których wyłaniano sołtysów na 
następną kadencję 2019-2024, a także rady sołeckie.  
W efekcie głosowań mieszkańcy zdecydowali, że 
funkcje sołtysów w poszczególnych miejscowościach 
pełnić będą: Zielonka – Grażyna Łachecka, Goczki – 
Emilia Rejniak-Henke, Helenów – Julianna Siedlec-
ka, Sadlno – Bożena Klazura, Wierzbinek – Beata 
Mielżyńska, Witkowice – Andrzej Latkowski, Zaryń – 
Arleta Kaczalska, Boguszyce – Jan Matuszewski, Ka-
lina – Paweł Liśkiewicz, Kazubek – Bronisław Waw-
rzyniak, Kryszkowice – Jan Sadowski, Kwiatkowo 
– Janusz Mroczkowski, Łysek – Paweł Sowa, Mąko-
szyn – Arkadiusz Rawicki, Morzyczyn – Mieczysław 
Budkiewicz, Posada – Marian Imbiorski, Racięcin 
– Jan Krzyżanowski, Słomkowo – Jan Miastkowski, 
Stara Ruda – Zofia Śmigielska, Synogać – Przemy-
sław Jarka, Tomisławice – Kazimierz Stanny, Wilcza 
Kłoda – Tomasz Zieliński, Zakrzewek – Agnieszka 
Trawińska, Ziemięcin – Andrzej Kostrzak.

Wybraliśmy sołtysów na nową kadencję
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Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-
nosiła 5.760. Karty do głosowania wydano 2.912 
osobom. W wyborach wzięło udział (oddało waż-
ne karty do głosowania) 2.911 wyborców, co sta-
nowi 50,52 procent uprawnionych do głosowania. 
Wybrany kandydat na wójta uzyskał 2.316 głosów 
ważnych.

Wybory do Rady Gminy Wierzbinek
Dla wyboru rady utworzono 15 jednoman-

datowych okręgów wyborczych. Liczba osób 
uprawnionych do głosowania wynosiła 5.760. 
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty 
do głosowania) 2.077 osób, to jest  54,02 proc. 
uprawnionych do głosowania. Gło-
sów ważnych oddano 2.029, to jest 
97,69 proc. ogólnej liczby głosów 
oddanych. Głosów nieważnych od-
dano 48, to jest 2,31 proc. ogólnej 
liczby głosów oddanych. Głosowa-
nia nie przeprowadzono w pięciu 
okręgach wyborczych, tj. w okrę-
gach nr 5, 6, 7, 8, 15, w których zare-
jestrowano tylko jednego kandydata.

Wyniki wyborów  
w poszczególnych okręgach 

Okręg wyborczy nr 1
Liczba osób uprawnionych do 

głosowania wynosiła 415, karty do 
głosowania wydano 169 osobom, głosów waż-
nych oddano 165, radną została wybrana TRA-
WIŃSKA Agnieszka Justyna z listy nr 14 KWW 
PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 2
Liczba osób uprawnionych do głosowania 

wynosiła 342, karty do głosowania wydano 185 
osobom, głosów ważnych oddano 174, radnym 
został wybrany SOWA Paweł Janusz z listy nr 14 
KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 3
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 332, karty do głosowania wydano 192 oso-
bom, głosów ważnych oddano 180, radnym został 
wybrany PAŃKA Adam z listy nr 2 KOMITET 
WYBORCZY PSL

Okręg wyborczy nr 4
Liczba osób uprawnionych do głosowania 

wynosiła 492, karty do głosowania wydano 260 
osobom, głosów ważnych oddano 256, radną zo-
stała wybrana MOLENDA-WALCZAK Halina 
z listy nr 19 KWW NASZ POWIAT

Okręg wyborczy nr 5
Głosowania nie przeprowadzono, a radnym 

został ZDROJEWSKI Kazimierz z listy nr 14 
KWW PAWŁA  SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 6
Głosowania nie przeprowadzono, a radnym 

został JAKUBOWSKI Jan z listy nr 14 KWW 
PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 7
Głosowania nie przeprowadzono, a radną zo-

stała WALICKA Elżbieta Józefa z listy nr 14 
KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 8
Głosowania nie przeprowadzono, a radnym zo-

stał MROCZKOWSKI Janusz Marian z listy nr 
2 KOMITET WYBORCZY PSL

Okręg wyborczy nr 9
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 305, karty do głosowania wydano 172 oso-
bom, głosów ważnych oddano 170, radnym został 
wybrany GEMZIAK Włodzimierz z listy nr 10 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 10
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 319, karty do głosowania wydano 169 oso-
bom, głosów ważnych oddano 165, radnym został 
wybrany SADOWSKI Jan z listy nr 14 KWW 
PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 11
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 350, karty do głosowania wydano 175 oso-
bom, głosów ważnych oddano 172, radnym został 
wybrany STANNY Kazimierz Stanisław z listy 
nr 14 KWW PAWŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 12
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 475, karty do głosowania wydano 285 oso-
bom, głosów ważnych oddano 281, radnym został 

wybrany ANDRZEJEWSKI Ryszard z  listy nr 
15 KWW RYSZARDA ANDRZEJEWSKIEGO

Okręg wyborczy nr 13
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 380, karty do głosowania wydano 233 oso-
bom, głosów ważnych oddano 231, radnym został 
wybrany MALCER Wiktor z listy nr 10 KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Okręg wyborczy nr 14
Liczba osób uprawnionych do głosowania wy-

nosiła 435, karty do głosowania wydano 237 oso-
bom, głosów ważnych oddano 235, radnym został 

wybrany KACZALSKI Bogdan 
Bernard z listy nr 14 KWW PAW-
ŁA SZCZEPANKIEWICZA

Okręg wyborczy nr 15
Głosowania nie przeprowadzono, 

a radnym został KWIATKOWSKI 
Dariusz Zbigniew z listy nr 10 KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wyniki wyborów  
kandydatów z gminy  
Wierzbinek do Rady  
Powiatu Konińskiego

KOMITET WYBORCZY PSL
Kłosowski Andrzej – 666 głosów,
Kucal Ewa Jolanta – 85 głosów, 
KKW PLATFORMA .NOWOCZESNA KO-
ALICJA OBYWATELSKA
Kowalska-Mazurek Teresa – 25 głosów,
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Antoniak Adrian – 657 głosów,
Pieńkowska Katarzyna Bożena – 121 głosów,
Walczak Barbara Agata – 152 głosy,
KWW NASZ POWIAT
Kurz Bożena Mirosława – 115 głosów,
Jarlaczyński Andrzej – 64 głosy
KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
Wysocki Jacek Bogusław – 307 głosów,
Smul-Plichta Barbara – 364 głosy.

Radni Sejmiku Województwa  
Wielkopolskiego wybrani  
z okręgu konińskiego
Zofia Itman
Krzysztof Sobczak
Robert Popkowski
Czesław Cieślak
Małgorzata Waszak

Wybory samorządowe 2018
21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. Jedynym kandydatem na wójta gminy Wierzbinek był Paweł Szczepankie-

wicz, któremu mieszkańcy powierzyli funkcję na kolejną kadencję z prawie 82-procentowym poparciem biorących udział w głosowaniu. 
Przeważająca część kandydatów, czyli ośmioro z KWW Pawła Szczepankiewicza zdobyła miejsce w radzie. Poza tym znalazło się w niej 
trzech radnych z KW Prawo i Sprawiedliwość, dwóch z KW Polskie Stronnictwo Ludowe, jeden z KWW Nasz Powiat i 1 z KWW Ryszarda 
Andrzejewskiego. Zaprzysiężenie nowej rady gminy na 5-letnią kadencję 2018-2023 odbyło się 19 listopada. 
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