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Ogólnopolskie Targi
Wierzby i Wikliny

„SALIX”
Dni Wierzbinka

Wójt Gminy Wierzbinek zaprasza
do udziału w XVI Ogólnopolskich

Targach Wierzby i Wikliny
„SALIX”

połączonych z obchodami
XXIII Dni Wierzbinka.

W tym roku przypadną one 19 maja.
Tegorocznej edycji targów towarzyszyć 

będzie bogaty program kulturalny.

18 maja zaplanowano konferencję
historyczną poświęconą m.in. tematyce 

Powstania Styczniowego

Decyzja o budowie no-
wej siedziby urzędu Gminy w 
Wierzbinku zapadła na posie-
dzeniu Rady Gminy Wierzbi-
nek w dniu 30. grudnia 2010 
roku. Poprzedziły ją liczne 
konsultacje społeczne i dokład-
na analiza ekonomiczna przed-
sięwzięcia. Nowy budynek 
został tak zaprojektowany, aby  
mieściły się w nim również jed-
nostki podległe, takie jak: Rada 
Gminy, Gminny Ośrodek Po-

O nowej siedzibie
mocy Społecznej, Gminna Ad-
ministracja Placówek Oświato-
wych, Urząd Stanu Cywilnego 
i Gminny Ośrodek Kultury. 

Budowę rozpoczęto w 2011 
roku. Autorem koncepcji no-
woczesnego budynku jest mgr 
inż. Piotr Żywica, a general-
nym wykonawcą firma AX-
BUD. Plac okalający magistrat 
zaprojektowała  firma Nadzór 
i Projektowanie Budowli Dro-
gowych Melafir Grzegorz Ma-

ciejewski. Głównym zaś wyko-
nawcą był Zakład Robót Inży-
nieryjnych inż. Stanisław Dro-
piński. Nowy obiekt położony 
jest w naprzeciw dziewiętna-
stowiecznego zespołu pałaco-
wo-parkowego, poprzedniej 
siedziby Urzędu Gminy. 

Uroczystość wmurowania 
tuby z aktem erekcyjnym od-
była się 5. grudnia 2011 roku. 
Przed Urzędem Gminy zgroma-
dzili się mieszkańcy i władze 
samorządowe, by zostawić pa-
miątkę dla przyszłych pokoleń. 
Oprócz samego aktu erekcyj-
nego, tuba zawierała banknoty, 
monety i lokalną prasę. W akcie 

erekcyjnym czytamy: Wszem	
i wobec i każdemu z osobna 
wiadomym się czyni, że w dniu 
dzisiejszym akt erekcyjny w sie-
dzibę Urzędu Gminy wmurowa-
ny został, jako świadectwo dla 
przyszłych pokoleń społeczeń-
stwa gminy Wierzbinek. Niech 
to rozpoczęte zaszczytne dzieło, 
zostanie pomyślnie zakończo-
ne, a po oddaniu dobrze służy 
wszystkim, którzy będą z nie-
go korzystać. Dla udokumen-
towania tego faktu oraz lep-
szej wiadomości i świadectwa                                               
dzisiejszej uroczystości niniej-

ciąg dalszy na str. 5
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Część oficjalną uroczystości 
poprzedziła msza św., która od-
była się w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Sadlnie. 
Pasterza diecezji powitał wójt 
Paweł Szczepankiewicz wraz	
z małżonką. W słowach powita-
nia zacytował bł. Jana Pawła II, 
które Papież skierował do samo-
rządowców w dniu 16. czerwca 
1999 roku podczas kanonizacji 
św. Kingi: „Dzisiejszy świat 
potrzebuje świętości chrze-
ścijan, który w zwyczajnych 
warunkach życia rodzinnego	
i zawodowego podejmują swo-
je codzienne obowiązki; którzy 
pragnąc spełniać wolę Stwórcy 
i na co dzień służyć ludziom, 
dają odpowiedź na jego przed-
wieczną miłość. Dotyczy to 
również, takich dziedzin życia, 
jak polityka, działalność gospo-
darcza, społeczna i prawodaw-
cza. Niech i tu nie zabraknie du-
cha służby, uczciwości, prawdy, 
troski o dobro wspólne nawet za 
cenę wielkodusznej rezygnacji 
ze swego”.

Ordynariusz włocławski, 
biskup Wiesław Mering we 
wprowadzeniu do liturgii na-
wiązał do Matki Bożej z Guada-
lupe, gdyż w jej wspomnienie 
poświęcenie miało miejsce. W 
homilii skierowanej do uczest-
ników Mszy św. podkreślił, że 
sprawiedliwość, odpowiedzial-
ność, pokój, prawda i służba 
drugiemu człowiekowi to prio-
rytety współczesnego polityka	
i samorządowca.  

Po zakończonej Mszy św. 
zaproszeni goście przybyli pod 
nowo wybudowany urząd, gdzie 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych tradycyjnie powitali 
biskupa chlebem i solą. Urząd 
Gminy został poświęcony i uro-
czyście otwarty symbolicznym 
przecięciem wstęgi przez ks. 
bpa. Wiesława Alojzego Me-
ringa, Piotra Florka, wojewodę 
wielkopolskiego, Kazimierza 
Pałasza, wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego, Małgorzatę Waszak, 
starostę Powiatu Konińskiego, 
Elżbietę Walicką, przewodni-
czącą Rady Gminy, Andrzeja 

Górskiego, prezesa Ax-Bud 
oraz Pawła Szczepankiewicza, 
wójta Gminy Wierzbinek. 

Ksiądz biskup poświęcił 
również pomieszczenia Urzędu 
Gminy i odsłonił wraz z wójtem 
i projektantem Piotrem Żywicą 
tablicę upamiętniającą datę po-
wstania budynku. Goście i miesz-
kańcy zrobili wspólne pamiątko-
we zdjęcie przed nową siedzibą 
władz, a następnie zostali zapro-
szeni do jej zwiedzania. 

Zwiedzający nie kryli po-
dziwu dla rozmachu i wielko-
ści inwestycji. - Nowa siedziba 
gminy w Wierzbinku to jeden 
z najbardziej nowoczesnych 
i funkcjonalnych obiektów	
w Wielkopolsce – powie-
dział wojewoda wielkopolski 
i dodał, że nie pamięta tego 
rodzaju uroczystości z tak 
wielkim uczestnictwem sa-
morządowców. Również inni 
zaproszeni goście, wyrażali 
swoją pochlebną opinię, byli 
zachwyceni nowym urzędem 
i gratulowali tak przepięknej	
i funkcjonalnej inwestycji, któ-
ra ma służyć dobru społecz-
ności gminnej. Pani starosta 
powiatu konińskiego wyraziła 
głębokie uznanie i podziw dla 
samorządu Gminy Wierzbinek. 
- Samorządowcy w konsultacji 
z mieszkańcami podjęli ważną 
decyzję, postanowili wybudo-
wać nowy budynek administra-
cji, który będzie miejscem nie 
tylko ważnych decyzji, ale rów-

Wielkie otwarcie

Po dwóch latach od decyzji o budowie nowej siedziby gminy nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowego urzędu. Na oficjalne i uroczyste otwarcie, które miało miejsce 
12. grudnia 2012 roku, przybyło wielu znamienitych gości: Piotr Florek, wojewoda 

wielkopolski, Małgorzata Waszak,  starosta koniński, przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin 
z zagranicy: francuskiej gminy Maure-de-Bretagne oraz gminy Kordiszewka z Ukrainy, samo-
rządowcy z całego powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa.  Poświęcenia 
nowo wybudowanego budynku dokonał Jego Ekscelencja ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ordy-
nariusz włocławski.

nież miejscem spotkań miesz-
kańców gminy – powiedziała 
Małgorzata Waszak.  Życzyła, 
by ten obiekt służył na długie 
lata. Także Hanna Grunt, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w imieniu swo-
im i Rady Nadzorczej złożyła 
serdeczne gratulacje z tytułu 
powstania takiej siedziby, która 
jest wzorem i wzorcem na tere-
nie regionu.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej, wszyscy zebrani udali 
się do hali sportowej w Bogu-
szycach na koncert Zbigniewa 
Wodeckiego.

Dzień otwarty
Warto podkreślić, że jesz-

cze przed głównymi uroczysto-
ściami otwarcia i poświęcenia 
nowej siedziby, władze gminy 
zorganizowały dzień otwarty 
dla mieszkańców. 30. listo-
pada 2012 roku mieszkańcy 

gminy Wierzbinek mogli obej-
rzeć pomieszczenia nowego 
budynku. Wójt zorganizował  
dzień otwarty, podczas którego 
od godz. 8.00 do 16.00 wraz 
z Jolantą Siekaczyńską, se-
kretarzem gminy, oprowadzał 
zwiedzających.  Dzień otwarty 
stał się okazją do zaprezento-
wania pomieszczeń budynku, 
który ma służyć potrzebom 
mieszkańców. Społeczeństwo 
zobaczyło jak zostały wykona-
ne prace i oceniło inwestycję. 
Mieszkańcy, którzy wcześniej 
mówili, że urząd jest zbyt duży, 
zmienili zdanie. - Nie chcę, ale 
muszę przyznać, że jestem pod 
wrażeniem – powiedział jeden 
ze zwiedzających.

Nowa inwestycja cieszyła 
się sporym zainteresowaniem, 
gdyż budynek urzędu odwie-
dziło ok. 3000 tys. osób. Je-
śli weźmie się pod uwagę, że	
w naszej gminie mieszka oko-
ło ośmiu tysięcy ludzi, ilość 
odwiedzających robi wrażenie.

Również pracownicy urzę-	
du gminy są zadowoleni	
z nowego miejsca pracy. - Róż-
nica między byłym a obecnym 
urzędem jest kolosalna. Praca	
w takiej placówce to sama 
przyjemność - zgodnie twier-
dzą pracownicy urzędu. - Teraz 
mamy dużo miejsca, więc gdy 
odwiedzają nas interesanci, 
mają odpowiednie warunki 
do wypełnienia dokumentów 
– mówią urzędnicy. Gmach 
prezentuje się okazale. Wnę-
trza są jasne i przestronne,	
a meble i sprzęty – funkcjonal-
ne.  Interesanci mają do dys-
pozycji parkingi z dużą ilością 
miejsc postojowych. - Jesteśmy 
szczęśliwy i dumni, że sfinali-
zowano tę inwestycję. Jest to 
z pewnością najnowocześniej-
szy i najbardziej funkcjonalny 
obiekt, który stał się obecnie 
przepiękną wizytówką naszej 
Gminy – powiedział wójt  Pa-
weł Szczepankiewicz.
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„WIERZBINIECKI ZAJAZD”

To jest forteca – TAK!- czy chceta tego czy nie chceta.
Taki właśnie powstał budynek dla jednego faceta.
On tam rządzi i zawiaduje wszystkim.
Ale pomoże tym wysokim, a nawet i tym niskim.
 Każdy załatwi swoje kłopoty i zmartwienia
 Wychodząc oznajmi do miłego zobaczenia
 Bo nowy urząd będzie jeszcze bardziej przyjazny
 I chętnie odwiedzi go petent każdy.
Odczuje przyjazną obsługę od wszystkich
Nie musi szukać pomocy u bliskich
Bo piękno obiektu i ludzkie podejście pracowników
Przedstawi urząd za wzór dla podatników.
 Załatwisz tam wszelkie nurtujące bolączki
 I nie będziesz musiał dawać daniny do rączki
 Bo dobra opieka i chęć niesienia każdej pomocy
 Zniweluje koszmary po każdej nieprzespanej nocy.
Ucieszy petenta każda dobra nowina
Obsłużą Cię ekstra jak poprawna wójta rodzina
Poczujesz wszelkie dobro od wzorowej gminy
Jakby to były jej szczęśliwe nowe narodziny.
 Załoga prężnie każdemu pomoże
 Nie będzie klient czekał zmarznięty na dworze
 Zadowolony opuści progi urzędu swej gminy
 Nie zazna przykrości, obłudy, wrogości czy popeliny.
Uwierzy w bliskość i zaufanie do wójta
Można mu wierzyć, ufać i wcale się go nie bójta
Ufność całej załogi zadowolonych urzędników
Załatwi wszystko w mig bez żadnych zgrzytów.

Stwórzmy więc dzisiaj hojne OTRZĘSINY
Dla naszej WIERZBINECKIEJ NOWOCZESNEJ GMINY.

 Bo gmina to urząd bardzo ważny
 odwiedzić go może obywatel każdy.
	 	 	 	

AUTOR: Longin Kościesza

 Na cześć powstania nowego gmachu urzędu
 Wierzbinek dn 30.11.2012 r.

Longin Kościesza syn Zo-
fii Kościesza rodowe Markow-
ska. Dziadek Longina Andrzej 
Markowski był młynarzem 
w słynnym na okolicę młynie 
na Dziadochu. – Mama Zofia 
uczęszczała do szkoły w Za-
krzewku. Zawsze dumnie opo-
wiadała o okolicach swej mło-
dości. Posiadłość w Dziadochu 
jest nadal własnością naszej 
rodziny, a ja pragnę jesień 
swojego życia przeżyć na tej 
wierzbineckiej ziemi – mówi 
Longin Kościesza.

Pamiątkowe wpisy z gminnej kroniki pod datą 
12.12.2012 r.

Gratuluję otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy Wierzbinek.
To jest piękny i funkcjonalny obiekt, który zapewne będzie

długo służył mieszkańcom całej Gminy.
Proszę przyjąć gratulacje od wojewody wielkopolskiego.

	 	 Piotr Florek

Z serca Gratuluję i ogromnie podziwiam Wielkie Dzieło!
Niech potrzebujący znajdą tu dobroć, pokój i sprawiedliwość.

Dziękuję Panie Wójcie!

	 	 Alojzy Mering
  bp włocławski

Serdecznie gratuluję. Wspaniały obiekt. Wspaniały Urząd.
Życzę dalszego rozwoju i rozkwitu Gminy Wierzbinek.

	 	 Tadeusz Nowicki
  Burmistrz Goliny

Serdecznie gratuluję i życzę dalszych wspaniałych pomysłów
Panu Wójtowi Pawłowi, wspaniałemu Absolwentowi 

Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie.

	 	 Z poważaniem 
  b. dyrektor M. Adamczyk

„Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami,
lecz czyni więcej niż przyrzekł”

	 	 	 Konfucjusz
Serdeczne gratulacje oraz podziękowania
za wysiłek i zaangażowanie Pana Wójta

Pawła Szczepankiewicza i całej Rady Gminy w Wierzbinku,
która przerosła wszelkie oczekiwania 	

i będzie służyć zarówno Nam jak i przyszłym pokoleniom.
	 	 	 	 											K. Racinowska

„Twój dorobek w pracy powinien polegać na tym, 
by to, co po sobie zostawiłeś było lepsze niż to, co zastałeś”

																																																																																			Lee Iacocca
Gratuluję Panu Wójtowi ukończenia i oddania pięknego budynku 

Urzędu Gminy, który zaświadczy przyszłym pokoleniom,
że zarówno Panu, jak i Radzie Gminy Wierzbinek, nie były obojętne 

warunki obsługi mieszkańców oraz pracy urzędników
Urzędu Gminy w Wierzbinku.

																																																																					Anna Puszkiewicz

W związku z oddaniem nowej siedziby Urzędu Gminy
w Wierzbinku składam serdeczne gratulacje. Życzę jednocześnie, 

aby nowe warunki pracy przyczyniły się do jeszcze bardziej
wytrwałej pracy na rzecz mieszkańców gminy.

Panu wójtowi gratuluje pomysłu i realizacji zadania.
	 	 Podinspektor S. Jądrzak
  Komenda Miejska Policji Konin

Gratulacje! Wspaniały obiekt.
	 	 Jerzy Walczak

„Jeśli chcesz czegoś bardzo mocno, możesz to osiągnąć.
Może to wymagać cierpliwości, bardzo ciężkiej pracy, 
prawdziwej walki i długiego czasu, ale to wykonalne.

Ta odrobina wiary jest warunkiem każdego przedsięwzięcia”.
Gratulujemy odważnej decyzji i wspaniałego przedsięwzięcia.

	 	 Partnerska Gmina Rudniki

Składam WAM KOCHANI NAJPIĘKNIEJSZE GRATULACJE
z okazji tak wspaniałego przedsięwzięcia oddania budynku Urzędu 

Gminy w Wierzbinku. Niech będzie miejscem dobrej atmosfery 
pracy dla Was, miejscem podejmowania samych dobrych decyzji 

zgodnie z MISJĄ SAMORZĄDU
Być zawsze blisko ludzi i służyć IM...

Pozdrawiam serdecznie Pana Wójta Gminy
Pawła Szczepankiewicza, Panią Przewodniczącą Rady Gminy

i Radnych oraz bardzo, bardzo serdecznie
Pracowników Urzędu Gminy.

Bardzo Wam dziękuję, że mogłam tu być!!!
	 	 Bożena Dominiak
  Wójt Gminy
  Grzegorzew
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– Panie Wójcie minął 
2012 rok. Proszę o krótkie 
podsumowanie.

– Dla Gminy Wierzbinek 
to z pewnością najważniejszy 
w dotychczasowej historii. Po 
pierwsze powstał nowy Urząd 
Gminy – siedziba na miarę 
XXI wieku, która będzie słu-
żyła mieszkańcom przez wiele 
lat. Po drugie zajęliśmy pierw-
sze miejsce w Wielkopolsce 
pod względem wartości po-
zyskanych funduszy unijnych.	
W latach 2007-2014 złoży-
liśmy najwięcej wniosków. 
To nie wszystko - zostały one 
profesjonalnie przez nas przy-
gotowane, co wymaga dużo 
pracy, wysiłku, spotkań z pro-
jektantami i innymi służbami, 
często również mieszkańcami. 
Niezwykle cieszy,że głośno	
o nas w Wielkopolsce, a także 
w Polsce za sprawą tych dwóch 
spraw. Dużym osiągnięciem 
jest też pozyskanie gruntów 
po kolejce wąskotorowej przy 
drodze wojewódzkiej od Som-
polna przez Wierzbinek w stro-
nę Piotrkowa Kujawskiego

– Czasem jednak poja-
wiają się słowa krytyki, nie-
zadowolenia...

– Zawsze tak będzie. Są 
ludzie, którym nigdy nie od-
powiadała żadna Rada Gminy 
czy też wójt. Często wynika to 
z tego, że sami ponieśli klę-
skę, nie mogą sobie poradzić 
we własnym życiu, czy też 
gospodarstwie, ale u kogoś 
stale coś zauważą. Przykład 

O nowym budynku urzędu gminy, o budżecie i planach inwestycyjnych roz-
mawiamy z Pawłem Szczepankiewiczem, wójtem Gminy Wierzbinek.

Głośno o nas w Wielkopolsce
takich zachowań idzie z góry, 
z Warszawy i potem mamy ta-
kie problemy czy też dewiacje 
społeczne. Brak autorytetów 
też swoje robi – można powie-
dzieć, że w dużo przypadkach 
zachłysnęliśmy się wolnością. 
Natomiast potrzebna jest	
w każdej demokracji również 
zdrowa krytyka podparta me-
rytorycznymi argumentami.

– Powróćmy jeszcze do 
nowej siedziby. Na otwar-
ciu widać było, że niektórzy 
nam zazdroszczą tak pięknej 
gminy, skąd pomysł z takim 
projektem?

– Cieszę się bardzo, że tylu 
znakomitych gości i tak wielu 
samorządowców z całej Pol-
ski przyjechało na otwarcie. 
To świadczy o szacunku dla 
gminy, a także wobec władz 
samorządowych. Przed budo-
wą krytykowano nas i pisano 
w gazetach o złych warun-
kach panujących w pałacyku, 
że brak jest toalet, podjazdu 
dla niepełnosprawnych, brak 
intymności w załatwianiu 
spraw. Dlatego też zwiedzi-
łem parę urzędów w Polsce, 
by podpatrzeć różne rozwią-
zania, by wybrać optymalne 
dla naszej gminy. Chciałem, 
aby budynek był prosty i pięk-
ny na wzór neoklasycystyczny, 
by komponował się z zespołem 
pałacowo-parkowym. Jak wi-
dać, to się udało. Jestem rów-
nież zadowolony z lokalizacji, 
która, moim zdaniem, jest ide-
alna. Udało się to po licznych 
zabiegach i negocjacjach w 
sprawie zakupu działek od 
Gminnej Spółdzielni „SCH” 
w Wierzbinku oraz OSM Koło. 
Cieszę się, że udało mi się 
przekonać prezesów tych firm 
na sprzedaż, a potem Radę 
Gminy do kupna tej działki.

– A co z pałacem?
– Zleciłem wykonanie do-

kumentacji na zaadoptowanie 
tego budynku pod Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotekę 
i czasowo, do wybudowania 
nowego, na przedszkole. Jeśli 
obiekt będzie przeznaczony na 
cele kulturalno-oświatowe, 
jesteśmy w stanie pozyskać 
środki na remont - gdy mieścił 
się tam urząd, nie było takiej 
możliwości. Mam nadzieję, że 
w ciągu 2 lat go wyremontu-
jemy i będzie działać tam bi-
blioteka, GOK i przedszkole. 
To ważne by ten obiekt został 
jak najszybciej zagospodaro-
wany.

– Rozpoczął się 2013 
roku. Proszę powiedzieć kil-
ka słów o budżecie na ten 
rok.

–Przede wszystkim nie 
wzrósł podatek, ani też inne 
opłaty na 2013 rok,	 co nie 
było łatwą decyzją chcąc 
utrzymać takie tempo inwe-
stycji. Czym niniejszy podatek 
tym mniejsza subwencja – kij 
ma dwa końce. Ale to ukłon ze 
strony wójta i Rady w stronę 
mieszkańca w tym trudnym 
gospodarczo czasie.

Ogólnie mówiąc - jest 
optymistyczny. Równocześnie 
zdaję sobie sprawę, że będzie 
pewnie trudny do zrealizo-
wania po stronie dochodów, 
tak jak poprzedni. Kopalnia	
w ostatnim półroczu 2012 
roku oraz w tym roku słabo 
wozi węgiel, więc dochody do 
budżetu gminy nie będą duże. 
Będziemy się martwić jak 
przyjdzie pierwsze półrocze, 
jak zamknąć dochody realizu-
jąc zamierzone inwestycje na 
ponad 7 mln złotych, połowa 
to inwestycje ze środków unij-
nych, a ważnymi inwestycja-

mi jest budowa kanalizacji	
w Sadlnie i Wierzbinku, budo-
wa dróg, rozpoczęcie budowy 
hydroforni w Zaryniu.

– Jakie są plany inwesty-
cyjne na przyszłość?

– Właśnie zaadoptowanie 
pałacyku i remont w przy-
szłości spichlerza, budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, ścieżki rowerowej 
między Wierzbinkiem a Som-
polnem, oraz dalsza budo-
wa dróg. Będziemy się także 
starali reagować na bieżące 
potrzeby mieszkańców, oczy-
wiście w miarę posiadanych 
możliwości.

– Przepraszam za śmia-
łość – dużo czasu poświęca 
Pan gminie, często od rana 
do wieczora, weekendy, jak 
to Pan łączy z życiem pry-
watnym?

– Aby coś osiągnąć, nie 
należy zerkać na zegarek, czy 
też osiem godzin, bo praca 
wójta wymaga często zaan-
gażowania od rana do nocy. 
Synek rośnie i to cieszy, czę-
sto zabieram go ze sobą, aby 
zobaczyć realizację jakieś in-
westycji, staram się poświę-
cić mu każdą wolną chwilę. 
Poza tym często piszę wiersze 
głównie w nocy, gdy jest cisza 
i nikt nie przeszkadza. Wyszła 
moja książka o biskupie An-
drzejewskim. Lubię dużo czy-
tać i pisać nocami. Ostatnio 
czytam poezję Szymborskiej, 
Baczyńskiego, jak również 
bardzo ciekawy tekst Cycero-
na o starości, obowiązkowo 
codzienne gazety.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Lidia Giętkowska
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Styczeń:
– na Sylwestrze wójt przeka-

zał mieszkańcom życzenia 
noworoczne na sylwestrze w 
Wierzbinku, Zaryniu, Starej 
Rudzie, Morzycznie;

– wójt uczestniczył Poznaniu 
w spotkaniu noworocznym 
organizowanym przez wo-
jewodę wielkopolskiego	
i marszałka województwa. 
Na spotkaniu podsumowano 
działalność wojewody i mar-
szałka;

– wójt uczestniczy w spotkaniu 
samorządowym w Bydgosz-
czy;

–  odbywa się spotkanie w PAK 
KWB w Kleczewie S.A. Na 
temat budowy hydroforni w 
Zaryniu i innych inwestycji;

Z życia gminy
– 20 stycznia samorządowcy 

z gminy na czele z wójtem 
uczestniczą  w samorządo-
wym Kolędowaniu w Som-
polnie. W którym również 
wzięły udział gminy: Babia-
k,Ślesin, Skulsk, Kramsk, 
Starostwo Powiatowe;

– wójt uczestniczy w spotkaniu 
na temat dokumentacji ar-
chiwalnej w Archiwum Pań-
stwowym we Włocławku;

– wójt uczestniczy w konwen-
cie Wójtów i Burmistrzów w 
Koninie na temat powstania 
Aglomeracji Konińskiej;

– wójt spotyka się w Toruniu 
z prof. Andrzejem Mietzem	
w sprawie organizacji konferen-
cji historycznej oraz wydania  
studiów z dziejów pogranicza 
kujawsko-wielkopolskiego;

– wójt powołuje Komitet Ob-
chodów 150. rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowe-
go na terenie Gminy Wierz-
binek;

Luty:
– w wójt bierze udział w pod-

sumowaniu roku przez me-
dia w Koninie;

– odbywa się w urzędzie	
w Wierzbinku spotkanie 
Wielkopolski Wschodniej 
– zarządu wójtów i burmi-
strzów;

– wójt bierze udział w spotka-
niu z komendantem miej-
skim PSP w sprawie Krajo-
wego Systemu  Ratowniczo-
Gaśniczego;

– wójt uczestniczy w podsu-
mowaniu roku w  PSP w Ko-
ninie;

– wójt podpisuje umowy	
w urzędzie marszałkowskim 
w Poznaniu na Mały Projekt 
w Synogaci;

– wójt bierze udział w spotka-
niu z dyrektorem Wookis 
Markiem Kozikiem w spra-
wie współpracy zagranicz-
nej;

– w Urzędzie Gminy wójt go-
ścił Komendanta Miejskiego 
Policji podinspektora Sławo-
mira Jądrzaka, który wraz 
z wójtem omawiał kwestię 
współpracy samorządowej 
Gminy Wierzbinek z Poli-
cją;

– wójt bierze udział w spotka-
niu samorządowym byłego 
województwa konińskiego 
w Ślesinie;

– wójt bierze udział  w War-
szawie w uroczystości wrę-
czenia nagrody im. ks. bp 
Romana Andrzejewskiego  
w Episkopacie Polski.

Ponadto w styczniu i lutym 
uczestniczy w licznych spo-
tkaniach w Koninie, kopalni	
w Kleczewie oraz odbywa ok 30 
zebrań wiejskich i strażackich

Nadeszły zmiany dotyczące 
świadczenia pielęgnacyjnego. 
Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r.	
o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U.	
z 2012 r. poz.1548) zaostrzono 
wymogi, które należy spełnić, 
by otrzymać wynagrodzenie 
za opiekę nad niepełnospraw-
nym członkiem rodziny. Od	
1 stycznia tego roku funkcjo-
nują dwa świadczenia w tej 
materii: świadczenie pielęgna-
cyjne oraz specjalny zasiłek 
opiekuńczy. Oba świadczenia 
dotyczą opieki nad krewnymi, 
wobec których ciąży obowią-
zek alimentacyjny (zgodnie	
z przepisami Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego), co 
oznacza, że świadczenia mogą 
otrzymać osoby opiekujące 

Świadczenie pielęgnacyjne – duże zmiany!
się krewnym w relacji: rodzic 
– dziecko, dziecko – rodzic, 
dziadek – wnuk, wnuk – dzia-
dek oraz rodzeństwo. Opiekun 
nie może pracować, również	
w gospodarstwie rolnym. Pod-
leganie z mocy ustawy ubez-
pieczeniom w KRUS jest prze-
szkodą, by otrzymać prawo do 
świadczeń. W rodzinie można 
pobierać tylko jedno świad-
czenie pielęgnacyjne lub jeden 
specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie pielęgnacyjne 
dotyczy opieki nad chorym, 
u którego niepełnosprawność 
powstała nie później, niż do 
ukończenia 18. roku życia lub 
w trakcie nauki do ukończe-
nia 25. roku życia. Najczęściej 
więc dotyczyć będzie sytu-
acji opieki rodzica nad dziec-
kiem. Obecnie wypłacane jest	

niejszy akt podpisują Paweł 
Szczepankiewicz, Wójt Gmi-
ny Wierzbinek,  Małgorzata 
Waszak, Starosta Koniński, 
Elżbieta Walicka, Przewodni-
cząca Rady Gminy Wierzbi-
nek, Kazimierz Woźniak, sołtys 
Wierzbinka. 

Wartość inwestycji to do-
kładnie 3 354 562,42 zł. Całko-

wity koszt budowy wyniósł 3,3 
mln. Kubatura wynosi 7.270 
m3, powierzchnia zabudowy – 
815,0 m2, powierzchnia użyt-
kowa ogółem – 1.317,9 m2.	
Urząd spełnia wszystkie wy-
mogi przewidziane prawem, 
wyposażony jest w windę, 
podjazd dla niepełnospraw-
nych, sale konferencyjne, ar-
chiwa, pokoje socjalne.

O nowej siedzibie
dokończenie ze str. 1

w kwocie 520 zł miesięcznie, 
natomiast od lipca 2013r. kwo-
ta świadczenia wzrośnie o 100 
zł.

Specjalny zasiłek opiekuń-
czy odnosi się do sytuacji opie-
ki nad chorym, u którego nie-
pełnosprawność powstała przed 
lub po ukończeniu 18. roku ży-
cia lub po ukończeniu 25. roku 
życia, jeżeli osoba uczyła się	
w szkole lub szkole wyższej. 
Jest to świadczenie uzależnio-
ne od dochodów - przysługuje, 
jeżeli łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz 
rodziny osoby wymagającej 
opieki w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 623 zł. 
Jest to świadczenie dla osób, 
które zrezygnowały z zatrud-
nienia w związku z konieczno-
ścią stałej opieki nad niepełno-

sprawnym krewnym, dlatego 
należy przedstawić dokumenty 
na potwierdzenie tej okolicz-
ności. Zasiłek jest wypłacany 
w kwocie 520 zł.

Świadczenia pielęgnacyjne 
przyznane na podstawie sta-
rych przepisów (czyli do dnia 
31-12-2012r.) będą wypłaca-
ne najwyżej do końca czerw-
ca 2013r. Zgodnie ze zmianą 
ustawy wszystkie decyzje usta-
lające prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego po tym dniu 
wygasną.

Od 1 lipca 2013 r. osoby 
zainteresowane dalszym po-
bieraniem świadczeń mogą 
ubiegać się o specjalny zasiłek 
opiekuńczy lub świadczenie 
pielęgnacyjne w aktualnym 
stanie prawnym.



�

W tym roku na Gminny 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, 13 stycznia, 
zaproszono do remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mo-
rzyczynie. Akcji charytatyw-
nej, podczas której zbierano 
fundusze na medyczną opiekę 
nad dziećmi i osobami starszy-
mi, towarzyszyła miła atmos-
fera i wspólna zabawa. Na sce-
nie wystąpiły lokalne zespoły: 
Kalinianki, Tom-Band, Gmin-
na Orkiestra Dęta oraz dzieci	
i młodzież z Zespołu Gim-
nazjalno-Szkolnego w Mo-
rzyczynie. Pokaz udzielania 
pierwszej pomocy prowadził 
Krzysztof Rosiak. Od wcze-
snych godzin na terenie gminy 
kwestowali wolontariusze: Ka-
rolina Gamalczyk, Małgorzata 
Piechocka, Klaudia Augusty-
niak, Weronika Wiśniewska, 
Paulina Wiśniewska, Alicja 
Kostańska, Krzysztof Tyl-
czyński, Dawid Feliksiak, Bar-
tosz Wieczorek. Finał WOŚP 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Morzyczyn – Zaryń   
odbył się także w świetlicy	
w Zaryniu. I właśnie na terenie 
tej miejscowości kwestowały 
pierwsze dwie wolontariuszki. 
W sumie zebrano 4 100,57 zł 
oraz 4,14 euro. 

Pragnę podziękować 
wszystkim, którzy w dniu Fi-
nału przyczynili się do zapeł-
niania skarbonek wolontariu-
szy, dając dowód wrażliwych	
i otwartych serc. Przygotowa-
nia do Finału WOŚP to współ-
praca wielu ludzi dobrej woli. 
Szczególne podziękowania kie-
ruję do wójta gminy Wierzbi-
nek Pawła Szczepankiewicza, 
który pomaga we wszystkim, 
ale przede wszystkim wspie-
ra akcję finansowo. Dziękuję 
zespołom: Kalinianki, Tom-
Band, Gminnej Orkiestrze 
Dętej oraz uczniom Zespo-
łu Gimnazjalno-Szkolnego z 

Morzyczyna, którzy wystąpili	
w części artystycznej. Dziękuję 
Pani Dyrektor Ewie Kucal oraz 
nauczycielom a także Paniom 
Alinie Rosiak, Zofii Śmigiel-
skiej, Danucie Fryszkowskiej, 

Arlecie Kaczalskiej, Emilii 
Rejniak-Henke  za współorga-
nizację wydarzenia. Panu Mie-
czysławowi Budkiewiczowi za 
pomoc w przygotowaniu tego 
wydarzenia jak i udostępnienie 
i przygotowanie remizy OSP 	
w Morzyczynie.

Małgorzata Kozicka 
Dyrektor GOK w Wierzbinku      															

 21. lutego br Urząd Gminy w Wierz-
binku, odwiedził najstarszy jej mieszka-
niec, 99 letni pan Czesław Lewandow-
ski. Syn Ignacego i Józefy, urodził się 
20 października 1914 roku w Suminie. 
Po zawarciu małżeństwa w 1946 roku 
wraz z żoną Zofią  zamieszkał w Mąko-
szynie.  Razem z żoną wychowali trójkę 
dzieci, synów: Leszka i Pawła oraz cór-
kę Bożenę. Żona pana Czesława, zmarła 
dnia 17 lutego 2001 roku. Doczekał się 
6 wnuków i 8 prawnuków.

Pan Czesław z zawodu jest mura-
rzem. Zbudował wiele domów zarów-
no w swojej miejscowości jak i w jej 
okolicy. Brał również udział w pracach 
remontowych  dachu na kościele para-
fialnym w Mąkoszynie. Przeżył dwie 
wojny i niemiecka niewolę, 8 lat spę-
dził w niemieckich lagrach.  

Zacny mieszkaniec
w gminie

Nasz sędziwy mieszkaniec zacho-
wał wielką pogodę ducha, poza tym  
cieszy się dobrym zdrowiem. Jest	
w świetnej kondycji fizycznej i psy-
chicznej. Tylko słuch już nie ten, trze-
ba go wzmacniać przy użyciu aparatu 
słuchowego. Po dziś dzień wyplata ko-
szyki z wikliny, sam dba o porządek w 
obejściu i nadal należy do OSP w Mą-
koszynie. Jego opowieści to prawdzi-
we lekcje historii, bo pamięta niemal 
wszystkie wydarzenia sprzed lat i chęt-
nie dzieli się swoimi wspomnieniami. 
Pan Czesław wcale nie wygląda na 
swój sędziwy wiek.   Jest pogodnym	
i życzliwym człowiekiem. 

Po nowym budynku oprowadzał go 
wójt Paweł Szczepankiewicz, towa-
rzyszył im sołtys sołectwa Mąkoszyn 
pan Arkadiusz Rawicki, gdzie mieszka 

pan Czesław. O nowym obiekcie wy-
powiadał się pochlebnie jako murarz	
i jako mieszkaniec.

 Ta niecodzienna wizyta pozostanie 
długo w pamięci pracowników urzędu  
i zaowocuje rewizytą włodarza gminy 
u pana Czesława w Mąkoszynie.
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W miesiącu lutym 2013 roku odbyło się spotkanie 
samorządowców Gminy Wierzbinek. Podczas zebra-
nia Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz, 
zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla dwu-
letniego Wiktora Karpińskiego, u którego w czerw-
cu 2011 roku rozpoznano nowotwór Neuroblastoma	
IV stopnia z wieloma przerzutami. Dzięki dobrodusz-
ności Wójta Gminy jak i pozostałych osób udało się 
zebrać 1 212,00zł. Zgromadzone środki Wójt Gmi-
ny Wierzbinek przekazał rodzicom chorego chłopca	
z przeznaczeniem na dalsze leczenie dziecka. 

Jedną z wielu możliwości pomocy 
jest przekazanie 1% podatku

nr KRS 0000023852
z dopiskiem Wiktor Karpiński. 

Oddając swój 1% podatku to tak niewiele, a dla 
chłopca szansa na lepsze życie.

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Barbara Smul

ZAPROSZENIE 
Wójt Gminy Wierzbinek 

ma zaszczyt zaprosić Panie 
na Gminny Dzień Kobiet, 
który odbędzie się w dniu 

7 marca o godz. 13.00 
w Hali Sportowej w Boguszycach 
W programie spotkania koncert - wspomnienie 
Anny Jantar pt.„Radość najpiękniejszych lat” 

oraz słodki poczęstunek. 
		
Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz

Panie zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy 
o telefoniczne potwierdzenie w terminie do 5 marca br. u p.	
M. Kozickiej, tel. 63 26 11 380 

ZAPROSZENIE
Komitet Obchodów 150. rocznicy wybu-

chu Powstania Styczniowego 

ma zaszczyt zaprosić
Mieszkańców Gminy

na  koncert patriotyczny pt. 

„Święta Miłości
Kochanej Ojczyzny” 

w wykonaniu solistów

Zespołu „Isieme”
który odbędzie się w dniu 
17 marca  o godz. 16.00
w kościele parafialnym

pw. św. Benona w Broniszewie

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, 
które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co 
się ma, ale czym się dzieli z innymi.” 

      Jan Paweł II 

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

Przed turniejem dokonano 
losowania grup.

W grupie A znalazł się: 
GKS Sompolno, GKS Osiek 
Wielki i Górnik Wierzbinek, 
natomiast do grupy B trafiły 
zespoły: Górnik Kłodawa, Błę-
kitnych Mąkolno i Przyjaciół 
Wiktora.

GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY: 
Lek.med. JERZY WALCZAK

Specjalista medycyny rodzinnej
Lekarz chorób wewnętrznych

Uprawniony do badań profilaktycznych
i badań kierowców. Kierownik NZOZ-u.

PONIEDZIAŁEK 8.00-9.30 i 13.00-18.00
WTOREK 8.00-13.00
ŚRODA 14.00-18.00

CZWARTEK 8.00-13.00
PIĄTEK 8.00-13.00

Lek. med NINA KIEJNICH
Specjalista chorób dziecięcych.

WTOREK 15.00-18.00
CZWARTEK 16.00-18.00

Lek. med BOGDAN BABIŃSKI
Dermatolog i wenerolog; pulmunolog.

ŚRODA 8.00-12.00
PIĄTEK 15.00-18.00.

Do miłej niespodzianki doszło podczas IV halowym turnieju piłki nożnej im. Wiktora Frątczaka  
w Kłodawie gdzie zwycięzcą imprezy został zespół Górnika Wierzbinek. Nasi gracze w finale 
pokonali gospodarzy Górnik Kłodawę 4:3. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy GKS-u Sompol-

no, którzy wygrali z Przyjaciółmi Wiktora 6:2.

I miejsce Górnika Wierzbinek w turnieju halowym

Wyniki grupy A:
Górnik Wierzbinek

- GKS Sompolno 3:6
Górnik Wierzbinek

- GKS Osiek Wielki 6:3
GKS Sompolno

- GKS Osiek Wielki 6:3

Wyniki grupy B:
Przyjaciele Wiktora - Błękitni 
Mąkolno 3:1

Przyjaciele Wiktora
 - Górnik Kłodawa 4:2

Błękitni Mąkolno
 - Górnik Kłodawa 3:6

Tabela gr. A:
1. GKS Sompolno 6 pkt. 12-6
2. Górnik Wierzbinek 3 pkt. 9-9
3. GKS Osiek Wielki 0 pkt. 6-12

Tabela gr. B:
1. Przyjaciele Wiktora 6pkt. 7-3
2. Górnik Kłodawa 3 pkt. 8-7
3. Błękitni Mąkolno 0 pkt. 4-9

Półfinały:
Górnik Kłodawa

 - GKS Sompolno 4:2

Przyjaciele Wiktora
 - Górnik Wierzbinek 0:4

Mecz o V miejsce:
Błękitni Mąkolno

- GKS Osiek Wielki 2:6

Mecz o III miejsce:
GKS Sompolno

 - Przyjaciele Wiktora 6:2

FINAŁ:
Górnik Wierzbinek 

- Górnik Kłodawa 4:3

Końcowa klasyfikacja:
1. Górnik Wierzbinek
2. Górnik Kłodawa
3. GKS Sompolno
4. Przyjaciele Wiktora
5. GKS Osiek Wielki
6. Błękitni Mąkolno

Nasz zespół kierowany 
przez Piotra Zajdla reprezento-
wali: Michał Pilewski, Patryk 
Mańkowski, Kamil Zieliński, 
Mateusz Wojciechowski, Rafał 
Kujawa, Sebastian Tomczyk, 
Michał Świderski i Mateusz 
Świderski.


