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Kwiecień 2012

21 lutego 2012 roku od-
była się XV sesja Rady Gmi-
ny, na której radni podjęli 
uchwały w sprawie: 
a) nieodpłatnego przekazania 

Parafii Rzymsko-Kato-
lickiej w Tomisławicach 
działki o powierzchni 
ok.0,2500 ha z nierucho-
mości oznaczonej nume-
rem 70/7 o pow.2,4400 
ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym Kryszko-
wice,

b) sprzedaży nieruchomo-
ści oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 
117 o powierzchni 0,8400 
ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym Wilcza 
Kłoda,

c) wyrażenia zgody na uży-
czenie nieruchomości 
zabudowanej na czas 
określony – nierucho-
mość położona w obrębie 
geodezyjnym Chlebo-
wo oznaczona numerem 
ewidencyjnym 41/12 o 
pow.0,03740 ha,

Z prac Rady Gminy 
d) sprzedaży nieruchomo-

ści oznaczonej numerem 
ewidencyjnym dział-
ki 69/2 o powierzchni 
0,4200 ha położonej w 
obrębie ewidencyjnym 
Kolonia Racięcin, 

e) zmiany uchwały Rady 
Gminy nr XIV/110/11 z 28 
grudnia 2011 roku,

f) udzielenia pomocy finan-
sowej dla powiatu koniń-
skiego z przeznaczeniem 
na odnowę dróg powiato-
wych,

g) udzielenia pomocy finan-
sowej dla Miasta Konina 
z przeznaczeniem na do-
finansowanie Izby Wy-
trzeźwień w Koninie,

h) udzielenia pomocy finan-
sowej powiatowi koniń-
skiemu,

i) określenia warunków i 
trybu finansowania roz-
woju sportu przez Gminę 
Wierzbinek,

j) zaciągnięcia długotermi-
nowego kredytu banko-
wego,

Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny

,,SALIX” 
Dni Wierzbinka 

Wójt Gminy Wierzbinek zaprasza do udziału 
w XV Ogólnopolskich Targach Wierzby i Wikli-
ny „Salix” połączonych z obchodami XXII Dni 
Wierzbinka. W tym roku przypadają one 27 
maja. Tegorocznej edycji targów towarzyszyć 
będzie bogaty program kulturalny, a w godzi-
nach popołudniowych na scenie wystąpi Krzysz-
tof Krawczyk. 

26 maja zaplanowano konferencję historycz-
ną poświęconą historii gminy Wierzbinek i oko-
lic.    

k) niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budże-
cie gminy  na rok 2013 
środków stanowiących 
fundusz sołecki,

l) zmian w budżecie,
ł) zatwierdzenia taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków.

Na sesji Komendant Poli-
cji w Sompolnie Dariusz Ha-
mela przedstawił sprawozda-
nie z działalności Komisariatu 
na terenie gminy Wierzbinek. 
Poinformował, że w swo-
jej pracy będzie dużą uwagę 
zwracał na bezpieczeństwo 
na drogach oraz jazdę pod 
wpływem alkoholu.
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W związku z odejściem na emeryturę dziękuję

Dariuszowi Jędrzejewskiemu 
i Julianowi Bąkowskiemu 

za wypełnioną wieloma osiągnięciami służbę oraz 
składam wyrazy uznania

i podziękowania za włożony trud, zaangażowanie
w pracę na rzecz bezpieczeństwa 

gminy Wierzbinek, 
życzę zrealizowania wszystkich planów i zamierzeń. 

Wójt Gminy Wierzbinek 
Paweł Szczepankiewicz 

Szanowni Mieszkańcy! 

Nadszedł czas, aby przed-
stawić mniej lub bardziej zain-
teresowanym sytuację prawną 
i faktyczną Jeziora Zakrzewek, 
i poddać ocenie publicznej za-
chowanie pewnej grupy ludzi w 
tej sprawie.

Sprawa zaczęła się w 2010 
roku, kiedy to na gruntach sta-
nowiących własność naszej 
Gminy (działka nr 39, obręb 
Zakrzewek) przylegających 
do Jeziora Zakrzewek, Gmina 
Wierzbinek rozpoczęła - dla do-
bra całej społeczności gminnej 
– realizowanie inwestycji pole-
gającej na budowie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego, na 
którą pozyskała środki unijne.

Kilku mieszkańcom Gminy 
ta inwestycja przeszkadza. Zło-
żyli skargi do nadzoru budowla-
nego, wytoczyli Gminie proces 
o naruszenie stanu posiadania 
gruntów i brzegu Jeziora Za-
krzewek. I dalej jątrzą, pisząc 
skargi do różnych instytucji, su-
gerując jakoby Jezioro Zakrze-
wek i przyległe do niego grunty 
stanowiły ich własność. Trudno 
zrozumieć ich postępowanie.

Jezioro Zakrzewek wchodzi-
ło w skład majątku właścicieli 
ziemskich – Chrząszczewskich 
z Wierzbinka, którzy prawdo-
podobnie ustanowili dla miesz-
kańców wsi Zakrzewek prawo 
do korzystania i pobierania po-
żytków z tego jeziora – za co, na 
jakich warunkach i na jak dłu-
go? – na dzień dzisiejszy trudno 
ustalić wobec braku zapisów 
w archiwach państwowych, w 
księgach wieczystych, itp.

Po II wojnie światowej Je-
zioro Zakrzewek służyło zaspo-
kajaniu potrzeb rekreacyjnych, 
wypoczynkowych i sportowych 
wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Wierzbinek i okolicznych 
gmin. Pozostawało w admini-
stracji Polskiego Związku Węd-
karskiego – Zarząd Wojewódzki 
w Koninie do 1987 r.. W roku 
1987 były Urząd Wojewódzki 
w Koninie wydał dla 11 osób, w 
tym RSP Chlebowo, zezwolenie 
wodno-prawne na korzystanie z 
obwodu rybackiego Jeziora Za-
krzewek do celów rybackich. W 
związku z tym, że treść tego ze-
zwolenia jest niezgodna z praw-
dą, w części stwierdzającej, że 
Jezioro Zakrzewek przyznaje 
się w użytkowanie „dotych-

O JEZIORZE
ZAKRZEWEK

czasowym współwłaścicielom 
posiadającym akty własności 
na owe jezioro” Urząd Gminy 
Wierzbinek wystąpił do orga-
nów nadrzędnych o zbadanie 
prawidłowości tego zezwole-
nia.

Obecnie o prawa własno-
ści do jeziora zgłosiły się inne 
osoby od tych wymienionych 
w pierwotnej decyzji, co jest 
powodem następnych waśni 
sąsiedzkich i nieporozumień ro-
dzinnych.

Osoby te przedstawiają w 
organach sądowych i admini-
stracyjnych spisane dziwne po-
rozumienia o przekazaniu swym 
następcom praw do jeziora, 
mimo że wcześniej, na przykład 
przy umowach o przekazaniu 
gospodarstw, o takich prawach 
nie wiedzieli albo nie pamiętali.

Jezioro Zakrzewek w doku-
mentach geodezyjnych raz jest 
ujawnione jako wody stojące, 
a następnym razem jako wody 
płynące, i znów jako stojące. 
Powiatowy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w Koninie nie potrafił 
wyjaśnić tych rozbieżności i 

zalecił, aby Urząd Gminy w 
Wierzbinku przedstawił eks-
pertyzę hydrologiczną, która 
rozwieje wątpliwości  w tym 
zakresie. Z ekspertyzy wykona-
nej przez Instytut Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej  w Po-
znaniu wynika jednoznacznie, 
że wody Jeziora Zakrzewek to 
wody płynące.

W tym miejscu rodzi się py-
tanie, kto i dlaczego manipuluje 
faktami i kto wprowadza w błąd 
instytucje publiczne?

Jak dotąd, ani Urząd Gmi-
ny, ani mieszkańcy Gminy nie 
kwestionowali praw określonej 
grupy osób do korzystania w 
szerszym zakresie niż pozostali 
z wód Jeziora Zakrzewek wie-
dząc o tym, że na jeziorze tym 
został ustanowiony obwód ry-
backi,  a zezwolenie na odłów 
ryb na tym obwodzie ma grupa 
osób i RSP. Jednak korzystanie 
z wód Jeziora Zakrzewek na 
podstawie zezwolenia admini-
stracyjnego wodno-prawnego 
nie jest jeszcze podstawą do 
ubiegania się o prawo własno-
ści jeziora i gruntów do niego 
przyległych.

W przedstawionej sprawie 
jest jeszcze wiele wątpliwości 
faktycznych i prawnych spo-
wodowanych między innymi 
znaczącym upływem czasu, 
brakiem dokumentów, lekcewa-
żącym stosunkiem urzędników 
Polski powojennej do spraw 
własnościowych, niskim po-
ziomem wytworzonych wów-
czas dokumentów prawnych 
– decyzji administracyjnych. 
Na dzień dzisiejszy jedna z tych 
wątpliwości – najważniejsza - 
została rozwiana: wody Jeziora 
Zakrzewek są wodami płynący-
mi, a więc stanowią własność 
Skarbu Państwa. A tym samym 
będą jak do tej pory zachęcały 
mieszkańców naszej społeczno-
ści do odpoczynku i rekreacji, 
zabaw, sportów wodnych, itp. 
Brzegi urokliwego jeziora są 
tego warte.

Szybkim krokiem zbliżają 
się wakacje. Życzę dzieciom, 
młodzieży, ich rodzicom i naj-
bliższym, miłego, radosnego i 
szczęśliwego wypoczynku.

Wójt 
Gminy Wierzbinek
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Z życia gminy
– Na początku stycznia 

Wójt uczestniczył w spotkaniu 
stowarzyszenia Leader Wiel-
kopolska Wschodnia;

– 7 stycznia Wójt wraz z 
Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Wierzbinek uczestniczył w 
Spotkaniu Noworocznym zor-
ganizowanym przez Wojewo-
dę i Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego;

– 8 stycznia odbył się fi-
nał WOŚP w Zaryniu, zebrano 
4120 zł;

– 10 stycznia Wójt podpi-
sał umowę na dofinansowanie 
unijne oraz uczestniczył w 
Spotkaniu Noworocznym zor-
ganizowanym przez Starostę 
Konińskiego;

– 11 stycznia Wójt uczest-
niczył w spotkaniu z Wice-
marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofem 
Grabowskim w sprawie współ-
pracy zagranicznej gmin sub-
regionu konińskiego z gmina-
mi z Grecji i Macedonii; 

– 12 stycznia Wójt uczest-
niczył w spotkaniu dotyczącym 
funkcjonowania Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi w Koninie;

– 13 stycznia odbyła się ko-
misja urbanistyczna w związku 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wierz-
binek; 

– 15 stycznia radni gminy 
Wierzbinek wzięli udział w Sa-
morządowym Kolędowaniu w 
Sompolnie;

– w okresie od 16 do 31 
stycznia Wójt uczestniczył 
w ok. 30 zebraniach w sołec-
twach, niektórych strażach oraz 
stowarzyszeniach, przedsta-
wiając działalność samorządu 
gminy Wierzbinek za ubiegły 
rok oraz dalsze perspektywy 
rozwoju;

– 26 stycznia Wójt uczest-
niczył w Konwencie Wójtów i 
Burmistrzów Powiatu Koniń-
skiego w Licheniu;

– 1 lutego Wójt uczestni-
czył w debacie samorządowej 
na temat perspektyw i dalsze-
go rozwoju gminy Wierzbinek, 
zorganizowanej przez Radio 
Konin;    

– 2 i 3 lutego Wójt uczest-
niczył w zjeździe WOKISS w 
Poznaniu, na którym poruszo-
no temat nowej ustawy o zago-
spodarowaniu odpadów i prze-
pisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego;

– od stycznia do końca 
marca odbyły się spotkania 
z przedstawicielami Kopalni 
na temat funkcjonowania od-
krywki Tomisławice na terenie 
gminy Wierzbinek;

– 16 lutego Wójt uczestni-
czył w uroczystości, na której 
wręczono Nagrodę im. Bp Ro-
mana Andrzejewskiego Roma-
nowi Klusce. Spotkanie odbyło 
się z udziałem duchowieństwa, 
z Prymasem Seniorem Józe-
fem Glempem na czele, oraz 
niektórymi politykami;

– 28 lutego Wójt wziął 
udział w posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego w Starostwie Po-
wiatowym w Koninie;

– 29 lutego odbyło się ze-
branie Zarządu Gminnego 
OSP, z udziałem Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej Błażeja Rakowskie-
go i jego zastępcy Mirosława 
Zalewskiego oraz Prezesa Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Koninie 
Andrzeja Piaskowskiego; 

– na początku marca Wójt 
brał udział w 8 spotkaniach z 
okazji Dnia Kobiet, które od-
były się w gminie Wierzbinek;

– 16 marca Wójt uczestni-
czył w Konwencie Wójtów i 
Burmistrzów Powiatu Koniń-
skiego w Koninie;                                         

– 13 stycznia Wójt wziął 
udział w uroczystości odejścia 
na emeryturę Komendanta  Da-
riusza Jędrzejewskiego, a 16 
marca – Juliana Bąkowskiego;

– 21 i 22 marca Wójt 
uczestniczył w Zjeździe Gmin 
Województwa Wielkopolskie-
go w Gdańsku;

– W I kwartale rozstrzy-
gnięto przetarg na budowę bio-
logicznej oczyszczalni ścieków 
w Sadlnie.

 

10 lutego 2012 r. w hali sportowej w Boguszycach odbyło się 
spotkanie noworoczne, na którym wójt Paweł Szczepankiewicz 
w swoim wystąpieniu podsumował osiągnięcia gminy w minio-
nym roku oraz przedstawił zamierzenia i plany na rok 2012.  

Spotkanie noworoczne 

I N F O R M A CJ A
WÓJTA GMINY WIERZBINEK

O SPRZEDAŻY DZIAŁKI 
Wójt Gminy Wierzbinek

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 117

o pow. 0,8400 ha.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 1 260,00 zł na konto urzędu 
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wierzbinku numer: 34 8558 
0008 0000 0231 0015 8873 najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2012r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012r. w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku o godz. 900.    

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 200,00 zł.
Wójt Gminy Wierzbinek zastrzega sobie prawo odwołania prze-

targu z uzasadnionych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje w 
formie właściwej do ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela P. Joanna Szczepankiewicz pod 
nr tel. (63) 2611380, pok. nr 13b w godz. od 800 do 1500. 

10 lutego 2012 r. w hali 
sportowej w Boguszycach 
odbyło się spotkanie nowo-
roczne, na którym wójt Paweł 
Szczepankiewicz w swoim 
wystąpieniu podsumował 
osiągnięcia gminy w minio-
nym roku oraz przedstawił 
zamierzenia i plany na rok 
2012.  

Wójt wręczył statuetki 
za bezinteresowną pomoc i 
życzliwość Henrykowi An-
drzejowi Fijałkowskiemiu i 
Jerzemu Grzelakowi. Ponadto 
statuetki otrzymali: Dariusz 
Jędrzejewski, były komen-
dant Komisariatu Policji w 
Sompolnie, za pracę na rzecz 

bezpieczeńs twa 
mieszkańców gmi-
ny Wierzbinek oraz 
Józef Wasiak, były 
lekarz weterynarii, 
za wieloletnią pra-
cę na terenie gmi-
ny Wierzbinek.

Dyplomy i na-
grody finansowe 
trafiły do laureatów 
konkursu na naj-
piękniejsze oświe-
tlenie świątecz-

no-bożonarodzeniowe. Byli 
to: Andrzej Staszak, Ryszard 
Szauer, Maria Marciniak, Mi-
rosława Wojciechowska i Sta-
nisław Grzegorczyk.

Wójt podziękował za dzia-
łalność kulturalną instruk-
torom muzycznym: Janowi  
Skuratowiczowi, Markowi 
Kaczalskiemu oraz kapelmi-
strzowi orkiestry dętej -   Mi-
łoszowi Kucalowi.  

Dla zebranych wystąpi-
ła Gminna Orkiestra Dęta 
z Wierzbinka, a gwiazdą 
muzyczną uroczystości był 
Tadeusz Woźniak, bard wy-
konujący wielki przebój ,,Ze-
garmistrz Światła”.
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Obecnie najwięcej kłopo-
tów przysparza świadczenie 
pielęgnacyjne. Jednocześnie 
największe zainteresowanie 
dotyczy właśnie tej formy 
pomocy. Od czasu zliberali-
zowania przepisów w ubie-
ganiu się o to świadczenie, 
czyli od stycznia 2010 r., na-
stąpił lawinowy wzrost licz-
by składanych wniosków. W 
gminie Wierzbinek od tego 
czasu liczba pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne 
wzrosła o 155 proc. W 2011 
r. na ten cel przeznaczono 
461 657 zł. Prawdopodob-
nie nie przewidywano takiej 
popularności tej formy po-
mocy i obecnie przygoto-
wywane są zmiany ograni-
czające krąg uprawnionych. 
Mówi się o przywróceniu 
kryterium dochodowego 
dla osób opiekujących się 
osobami innymi niż dziec-
ko. Nie wiadomo również, 
czy ubezpieczeni w KRUS 
będą mogli dalej świad-
czenia pobierać. Na dzień 
dzisiejszy jest wiele wyro-
ków Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych odma-
wiających rolnikom prawa 
do rekompensaty za opie-
kę. Stanowisko zajął także 
Naczelny Sąd Administra-
cyjny i również był zdania, 
że „sam fakt pozostawania 
rolnikiem wyklucza daną 
osobę z kręgu osób, które 
mogą otrzymać świadczenie 
pielęgnacyjne”. To wprowa-
dza dezorientację w zakre-
sie przyznawania tej pomo-
cy rolnikom. Chcielibyśmy 
poznać opinię w tej sprawie 
organu II instancji, czyli 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Koninie. 
To pomogłoby ustalić jakiś 
tryb postępowania.

Jeszcze przed ostatnimi 
wyborami parlamentarny-

Ostatni czas przyniósł kolejne ważne zmiany w obszarze świadczeń rodzinnych. Trudno się przy-
zwyczaić do ciągłej zmiany przepisów lub ich interpretacji. Mamy nadzieję, że to wszystko zmie-
rza do wypracowania przejrzystej ustawy - i tego sobie życzymy.

Świadczenia rodzinne
mi pojawiły się zapowie-
dzi o podwyższeniu kwoty 
świadczenia pielęgnacyjne-
go do 620 zł. Skończyło się 
na uchwale Rady Ministrów 
ustanawiającej rządowy 
program wspierania osób 
pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, na podsta-
wie której była możliwość 
ubiegania się o 100 zł do-
datku na listopad i grudzień 
2011 r. Następnie pojawiła 
się kolejna uchwała Rady 
Ministrów, uprawniająca do 
ubiegania się o taki dodatek 
na styczeń, luty i marzec 
2012 r., ale już nie wszyst-
kim posiadającym prawo 
do świadczenia pielęgna-
cyjnego, ale jedynie tym, 
którzy opiekują się niepeł-
nosprawnymi dziećmi. Nie 
wiadomo, czy będą kolejne 
uchwały. 

Ostatnia nowelizacja 
ustawy wprowadziła rów-
nież możliwość przeprowa-
dzenia wywiadu u osoby 
pobierającej świadczenie 
pielęgnacyjne w każdym 
przypadku podejrzenia o 
na przykład zaprzestanie 
opieki nad osobą niepełno-
sprawną lub nienależyte jej 
sprawowanie. Po potwier-
dzeniu takich faktów na-
stępuje zakończenie wypłat 
świadczenia.

Odnośnie zasiłku rodzin-
nego i dodatków przypomi-
namy, że istnieje możliwość 
zastępowania niektórych za-
świadczeń oświadczeniami. 
Najwięcej problemu przy-
sparza uzyskanie zaświad-
czenia urzędu skarbowego o 
dochodach dorosłych człon-
ków rodziny. Wiąże się to z 
kosztami dojazdu i czasem 
spędzonym w kolejce. Bez 
problemu można składać 
własnoręczne oświadczenia 
o dochodzie za rok poprze-

dzający okres zasiłkowy. 
Jeśli tego dochodu nie było, 
wystarczy wpisać zero. Je-
żeli jednak był dochód, naj-
bezpieczniej postarać się 
o zaświadczenie z urzędu 
skarbowego, bowiem po-
trzebne są dane o wysokości 
dochodu, podatku należne-
go, składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, składki na 
ubezpieczenie społeczne. 
Za wpisanie nieprawdzi-
wych danych w oświadcze-
nie grożą sankcje karne.

Od nowego roku obowią-
zują nowe druki w świad-
czeniach rodzinnych. Powo-
duje to pewną niedogodność 
dla osób, które mają ustalo-
ne prawo do zasiłku rodzin-
nego w starym roku a obec-
nie zmienia się im sytuacja 
rodzinna - np. po urodzeniu 
kolejnego dziecka należy 
złożyć nowy wniosek wraz 
z nowymi załącznikami, 
włącznie z zaświadczeniem 
urzędu skarbowego.

W becikowym, fachowo 
nazwanym jednorazową za-
pomogą z tytułu urodzenia 
się dziecka, powrócił 10. ty-
dzień. Mianowicie, świad-
czenie to przysługuje, jeżeli 
matka dziecka pozostawała 
pod opieką medyczną nie 
później niż od 10. tygodnia 
ciąży do porodu. Wymóg 
ten obowiązywał już od li-
stopada 2009 r., ale wywo-
łał spore niezadowolenie 
społeczne i został ustawowo 
zawieszony na dwa lata. Od 
początku tego roku obowią-
zuje znowu i na razie nie 
przysparza dużych proble-
mów. Od stycznia o beci-
kowe ubiegało się 16 osób. 
Decyzje były pozytywne, 
bowiem wszystkie kobiety 
udały się do lekarza specja-
listy do 10. tygodnia ciąży. 
Ten warunek obowiązuje 

również przy wnioskowa-
niu o dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka, z tym że tutaj musi 
być spełnione również kry-
terium dochodowe. Specja-
liści podkreślają, jak ważny 
jest prawidłowy rozwój pło-
du właśnie od poczęcia do 
10. tygodnia. Zaniechanie 
badań w tym okresie mo-
głoby przynieść negatywne 
konsekwencje zdrowotne.

Zmianą, jakiej może-
my się spodziewać w naj-
bliższej przyszłości, będzie 
ograniczenie liczby upraw-
nionych do becikowego po-
przez ustanowienie progu 
dochodowego. Istnieje wie-
le komentarzy określających 
becikowe jako przykład 
marnotrawstwa publicznych 
środków finansowych. Mia-
ło podnieść dzietność Pola-
ków, ale tysiąc złotych nie 
przekonuje do posiadania 
potomstwa. W kraju wyda-
je się na nie ponad 400 mln 
zł rocznie. W naszej gminie 
i bez zmian zmniejsza się 
liczba wypłacanych beci-
kowych, bowiem rodzi się 
coraz mniej dzieci. W roku 
2007 wypłaciliśmy 108 
świadczeń, potem 107, 88, 
83 i 68 w roku 2011.

Pamiętajmy, że wszelkie 
zmiany dotyczące zamel-
dowania, składu rodziny, 
dochodowości, pracy, nauki 
dzieci mogą mieć wpływ na 
prawo do świadczeń rodzin-
nych. Ciągle niektóre osoby 
informują o różnych faktach 
zbyt późno, co skutkuje wy-
dłużeniem czasu obsługi oraz 
koniecznością zwrotu niena-
leżnie pobranych świadczeń 
wraz z odsetkami. Informu-
jąc Ośrodek „na czas” poma-
gają Państwo i nam, i sobie.

Arkadiusz Mroczkowski
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Budowę świetlicy wiejskiej 
w Zaryniu rozpoczęto w 1957 
roku. Po wielu latach powstał 
tu pierwszy w powiecie radzie-
jowskim Wiejski Dom Kultury. 
Na uroczystości otwarcia świe-
tlicy po rozbudowie i przebu-
dowie uhonorowano senio-
rów, dzięki którym pierwsze 
miejsce spotkań społeczności 
lokalnej powstało. Byli to: Sta-
nisław Dołęgowski i Czesław 
Kaczalski.

Świetlica z roku 2012 jest 
zupełnie inna. Przebudowa 
kosztowała ponad 1 milion 
złotych, przy czym dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wyniosło 

Uroczyste otwarcie świetlicy w Zaryniu
383 tysiące złotych. Częścią 
budynku jest Biblioteka Pu-
bliczna – Filia w Zaryniu. Ona 
też została odnowiono. Tym sa-
mym mieszkańcy mogą w jed-
nym miejscu realizować swoje 
zainteresowania kulturalne. 
Przecięcia wstęgi dokonali: 
Bogdan Kaczalski, Ryszard 
Pieńkowski, Arleta Kaczalska, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Elżbieta Walicka, Wójt Paweł 
Szczepankiewicz.    

Na uroczystości otwarcia 
świetlicy wystąpiła orkiestra 
dęta z Radziejowa. Swoje 
umiejętności artystyczne za-
prezentowała także miejscowa 
młodzież i goście ze Skulska. 

Zaśpiewał także radny Bogdan 
Kaczalski, opowiadając do mu-

zyki zespołu No To Co o uro-
kach Ziemi Zaryńskiej.      ZN

 Uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjum wzięli 
udział w eliminacjach gmin-
nych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. Turniej zorganizował 
Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Wierzbinku 
przy udziale Urzędu Gminy. 
Przebiegał on w dwóch eta-
pach. W pierwszym ucznio-
wie rozwiązywali test, a w 
drugim odpowiadali ustnie na 
wylosowane zestawy pytań. 
Wśród uczniów szkół pod-

Po raz XIV Komenda 
Główna PSP ogłosiła Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny  dla 
dzieci i młodzieży. Tegoroczna 
edycja przebiega pod hasłem 
„20 lat Państwowej Straży Po-
żarnej – jak nas widzą, tak nas 
malują”. 

Współorganizatorem kon-
kursu był Wydział Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu. 
Gmina Wierzbinek rozpropa-
gowała konkurs wśród dzieci 
i młodzieży. Najlepsze prace 
wyłonione na szczeblu danej 
szkoły wzięły udział w elimi-
nacjach gminnych. Wszystkie 
prace były bardzo starannie 

Przypomnijmy, że po pierw-
szej części rozgrywek nasz ze-
spół zajmuje 3. miejsce z 23 
punktami. Drużyna z Wierzbinka 
odniosła siedem zwycięstw, dwa 
mecze zremisowała, natomiast 
trzy spotkania przegrała.Jako 
beniaminek w lidze konińskiej 
„Górnicy” prezentują się bardzo 
dobrze. Zespół z Wierzbinka 
może poszczycić się tym, iż w 
pierwszej rundzie zdobył najwię-
cej bramek spośród wszystkich 
ligowych zespołów, bowiem na 
koncie klub z Wierzbinka ma aż 
41 bramek. Skład drużyny opiera 
się na młodych i bardzo utalen-

Kolejka 16 - GÓRNIK Wierzbinek - SRW Łuczywno 2012-04-07 11:00  
                               (mecz na stadionie w Chlebowie) 

Kolejka 17 - GÓRNIK Wierzbinek - SOKÓŁ Kleczew II 2012-04-15 14:00 
(mecz na stadionie w Chlebowie) 

Kolejka 18 - ORION Skulsk - GÓRNIK Wierzbinek 2012-04-21 14:00 
Kolejka 19 - GÓRNIK Wierzbinek - BASZTA Przedecz  2012-04-29 17:00 

(mecz na stadionie w Chlebowie) 
Kolejka 20 - OSIEK Wielki - GÓRNIK Wierzbinek  2012-05-03 14:00 
Kolejka 21 - GÓRNIK Wierzbinek - CZARNI Brzeźno 2012-05-06 17:00 

(mecz na stadionie w Chlebowie) 
Kolejka 22 - FANCLUB Dąbroszyn - GÓRNIK Wierzbinek 2012-05-13 14:00
Kolejka 23 - MIREK Adamów - GÓRNIK Wierzbinek 2012-05-20 17:00 
Kolejka 24 - GÓRNIK Wierzbinek - SPARTA Barłogi 2012-05-27 17:00 

(mecz na stadionie w Chlebowie) 
Kolejka 25 - LZS KARSZEW - GÓRNIK Wierzbinek 2012-06-03 14:00 
Kolejka 26 - GÓRNIK Wierzbinek - GKS Olszówka 2012-06-10 14:00 

(mecz na stadionie w Chlebowie) 
 

Wszystkich kibiców piłki nożnej zapraszamy na mecze 
z udziałem Klubu Piłkarskiego „Górnik Wierzbinek”, któ-
ry reprezentuje naszą gminę w konińskiej B-klasie. Zespół 
wznowił rozgrywki 1 kwietnia. Spotkanie z Kasztelanią 
Brudzew zakończyło się wynikiem 3:2 dla gości.  

Klub Piłkarski „Górnik Wierzbinek” 
towanych zawodnikach. Średnia 
wieku w zespole wynosi niecałe 
21 lat, co z pewnością czyni nas 
jednym z najmłodszych zespo-
łów w lidze. 

Runda wiosenna zapowiada 
się bardzo ciekawie. Walka o 
dwa pierwsze miejsca, premio-
wane awansem, będzie z pew-
nością zacięta, gdyż teoretycz-
nie, aż 6 zespołów ma szanse na 
najwyższe miejsce na podium. 
Mamy nadzieję, iż naszym za-
wodnikom pomogą wierni kibi-
ce, których już dziś serdecznie 
zapraszamy na mecze w nastę-
pujących terminach:

wykonane, dlatego komisja 
miała trudności z  wyborem 
tych najlepszych. 

Zwycięzcami w poszcze-
gólnych grupach wiekowych 
zostali:

I grupa (6-8 lat): Adrian 
Sztuba – ze Szkoły Podstawo-
wej w Zakrzewku; 

II grupa (9-12 lat): Wik-
toria Trawczyńska – Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny w Mo-
rzyczynie; 

III grupa (13-16 lat): Pa-
trycja Łukaszewska – Zespół 
Gimnazjalno-Szkolny w Mo-
rzyczynie

Komisja przyznała także 
wyróżnienie dla Julii Kuchar-
czyk z II grupy wiekowej.

Plastyczny konkurs o straży

stawowych zwyciężyła Wik-
toria Wysimirska ze Szkoly 
Podstawowej w Zakrzewku, 
a z uczniów  gimnazjum naj-
lepszy wynik uzyskała Moni-
ka Giętkowska z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Boguszy-
cach. Laureaci reprezentowali 
gminę Wierzbinek na elimina-
cjach powiatowych w Ostro-
wążu, 24 marca.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali od Zarządu Gminnego 
Straży nagrody książkowe, 
a zwycięzcy dodatkowo oko-
licznościowe statuetki.

Młodzież zapobiega pożarom    
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W życiu każdego człowieka ważna jest 
troska o zdrowie i higienę własnego ciała. O 
tej istotnej kwestii przypomnieli uczniowie 
kl. III w przygotowanej scence pt. „Czystość 
to zdrowie”. Pokazany przez nich montaż 
słowno-muzyczny tryskał humorem.

W języku angielskim wiosenne piosenki 
zaśpiewali uczniowie kl. V, którzy wzbudzili 
zachwyt wśród zgromadzonej publiczności. 
 Swój talent aktorski pokazali również mło-
dzi artyści z kółka teatralnego. Przedstawi-
li oni tym razem współczesną wersję baśni 
„Kopciuszek”. Spotkanie urozmaiciły po-
pisy uczniów z kółka tanecznego, którzy 
zaprezentowali swoje umiejętności w tańcu 
współczesnym i balecie. Pokaz tancerzy 
został przyjęty owacjami na stojąco. Całe 
przedstawienie uświetniła oprawa muzyczna 
w wykonaniu szkolnego chóru. 

Z wielką gracją i wdziękiem zaprezen-
towały się dzieci 5- i 6-letnie w swoich 
wiosennych kreacjach. Stroje zachwycały 
oryginalnością i pomysłowością. Trzeba 
przyznać, że nasi najmłodsi prezentowali się 
przepięknie.

Dzień Odkrywców Talentów jest 
dobrą okazją do podsumowania osią-
gnięć naszych uczniów w konkursach 
szkolnych.  Pani Dyrektor wszystkim 
wyróżnionym wręczyła dyplomy i na-
grody za konkursy polonistyczne i nie 

Rywalizację młodzieży rozpoczął tur-
niej piłki siatkowej. Wystartowały drużyny 
z czterech szkół z trzech gmin. W grupie 
dziewcząt zwyciężył zespół z Gimnazjum 
w Sompolnie. II miejsce zajęły uczennice 
reprezentujące szkołę w Boguszycach, III - 
zespół z Morzyczyna. W grupie chłopców 
najlepsi okazali się siatkarze ze szkoły w 
Skulsku. II miejsce przypadło uczniom z 
Sompolna, III - graczom z Morzyczyna. 

W turnieju tenisa stołowego wygrał 
Daniel Wojciechowski. Srebrne miejsce na 
podium przypadło Łukaszowi Kujawie, a 
brązowe Waldemarowi Kujawie. 

Wydawca: Urząd Gminy w Wierzbinku
Redakcja: Urząd Gminy w Wierzbinku
Opracowanie i druk:
Drukarnia Braci Wielińskich,
62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 1

„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu” – o tej 
prawdzie pamięta się także w gminie Wierzbinek. Potwierdzeniem tego były odbywające się podczas ferii 
zimowych turnieje sportowe w hali w Boguszycach.

Ferie na sportowo
Turniej siatkarski dla wszystkich 

mieszkańców gminy odbył się 21 lutego. 
Rywalizowały zespoły mieszane. Mecze 
były bardzo zacięte, ale jednocześnie fair 
play. W turnieju najlepiej wypadł zespół 
z Boguszyczek. Za nimi uplasowała się 
grupa z Morzyczyna, a III miejsce zajęli 
gracze MKS Biały Wilk Boguszyce.

„Jedyne miejsce, w którym możesz wy-
grać mecz futbolu, to boisko, jedyne miej-
sce, gdzie możesz go przegrać, to twoje 
serce” – te słowa Darella Rogala brzmiały 
w uszach zawodników 22 lutego, kiedy to 
odbył się ostatni turniej – piłki halowej. 
Zmagania te cieszyły się największym za-

interesowaniem, o czym przekonuje ilość 
zespołów, które zgłosiły się do turnieju – 9 
- oraz duża frekwencja publiczności. Go-
rąca sportowa atmosfera wywołała zarów-
no wśród graczy, jak i kibiców wspaniałe 
emocji. Zwycięzcami rozgrywek został 
zespół MKS Synogać. II miejsce przypa-
dło graczom drużyny Zielona Palma, a III 
– Liderowi Wierzbinek. 

Wszystkim graczom i kibicom dziękuje-
my za udział w zorganizowanych zmaganiach 
sportowych oraz mamy nadzieję, iż w przy-
szłości frekwencja będzie równie imponująca.

21 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie odbył się Dzień Odkrywców 
Talentów połączony ze świętowaniem nadejścia wiosny. W związku z tym, aby umilić sobie i nauczycielom 
dzień wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie zaprezentowali bogaty program  artystyczny, który był poka-
zem dorobku wiedzy, umiejętności, zdolności i talentów.

Dzień Odkrywców Talentów
tylko. Gratulowała i życzyła dalszych 
sukcesów.

Przy okazji Dnia Wiosny można było 
podziwiać także wystawę  prac, które zapro-
ponowali uczniowie z warsztatów plastyczno-
technicznych. Natomiast członkowie kółka 
turystycznego przedstawili relację ze swoich 
wypraw w formie zdjęć. Wszyscy zaintereso-
wani tym, co się dzieje w naszej szkole mieli 
możliwość zakupienia najnowszego numeru 
gazetki szkolnej „Byle do dzwonka”, która 
powstaje na warsztatach dziennikarskich. 

Uczniowie z kl. IV-VI wzięli udział w 
Biegu Wiosny,  który będzie w przyszłości 
podtrzymywany dla zachowania tradycji 
szkolnej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy.

Obchody Dnia Wiosny zakończył po-
chód z kolorowymi marzannami. Szkoda 
było je niszczyć, ale żeby tradycji stało się 
za dość, wszystkie spłonęły w ognisku. 
Wyjątkowo długa i mroźna zima dała się 
nam we znaki. Tym większa była radość z 
symbolicznego jej pożegnania. W ten oto 
sposób atmosfera wiosenna już na dobre 
zagościła w naszej szkole.  

Dzień Odkrywców Talentów połączono ze świętowaniem nadejścia wiosny


