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Kwiecień 2014

XVII Ogólnopolskie Targi Wierzby
i Wikliny SALIX 

Wierzbinek, 8 czerwca 2014 r. 

Wójt Gminy Wierzbinek zaprasza wszystkich twórców 
oraz sympatyków rękodzieła ludowego do wzięcia udziału 
w Ogólnopolskich Targach Wierzby i Wikliny SALIX. Tar-
gi odbędą się 8 czerwca 2014 r. w Wierzbinku.  

Impreza odbywa się w zabytkowym parku. Twórcy ludowi prezen-
tują swoje rękodzielnicze wyroby począwszy od tradycyjnych koszy, 
mebli wiklinowych aż po serwety koronkarskie, rzeźby z drewna itp. 
Celem targów jest prezentacja i szeroka popularyzacja rzemiosła arty-
stycznego, wspieranie sztuki ludowej. W ramach imprezy twórcy mają 
wspaniałą okazję do promocji swojej artystycznej aktywności. Targi 
cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno prezentujących swoje 
dzieła twórców jak i publiczności. Formuła targów umożliwia bezpo-
średni kontakt wystawców z odwiedzającymi, można na nich zobaczyć, 
dotknąć oraz kupić dzieła twórców. Gwiazdą tegorocznej imprezy bę-
dzie zespół TOP ONE.W imprezie może wziąć udział każdy twórca, 
który dokona zgłoszenia w terminie do 15 maja 2014 r. Zgłoszenie 
należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Wierzbinku (Wierzbinek, 
Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno). W przypadku 
jakichkolwiek pytań, a także ustalenia szczegółów udziału w Targach 
prosimy o kontakt telefoniczny z Małgorzatą Kozicką lub Lidią Gięt-
kowską tel. 63/ 26 11 380.

Zapis spotkania Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dziennikarzami
w Urzędzie Gminy w Wierzbinku (wypowiedź nieautoryzowana).

Gmina Wierzbinek dobrze wykorzystała swoje 5 minut
Marszałek Marek Woźniak

– Postanowiłem, że teraz na wiosnę jest 
dobry moment, żeby przyjechać do gminy 
Wierzbinek i przede wszystkim porozmawiać 
o tym, co tutaj zostało zrealizowane z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego i z Programu Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich, bo to są dwa równoległe źródła 
fi nansowania. Gmina Wierzbinek jeśli chodzi 
o PROW z 24 projektami jest liderem w Wiel-
kopolsce. To  naprawdę imponująca ilość. 
PROW zajmuje się infrastrukturą wiejską i 
infrastrukturą społeczną, obejmującą świe-
tlice, rewitalizację parku, budowę amfi teatru, 
rewitalizację zabytkowej synagogi. PROW 
pokazuje, że aktywni mieszkańcy mogą coś 
w swoim otoczeniu poprawić, podnieść stan-
dard życia, w jakiś sposób uprzyjemnić so-

bie mieszkanie na terenach wiejskich, które 
nie muszą być gorsze od terenów miast jeśli 
chodzi o komfort życia. I to jest taki dobry 
przykład, że gmina Wierzbinek wykorzystała 
swoje 5 minut. Poza tym zapadła tutaj od-
ważna decyzja o budowie nowego Urzędu 
Gminy. To też jest godne zauważenia. Łatwo 
krytykować tego typu inwestycje w infra-
strukturę administracyjną, ale tak napraw-
dę to nie chodzi o to, że się ułatwia pracę 
urzędnikom, ale stwarza się dobre miejsce 
publiczne również dla klientów urzędu. Bo 
taki obiekt służy ludziom. Cieszę się z tego, 
że władze tak odpowiedzialnie potraktowały 
ten temat, a mieszkańcy przyjęli z aprobatą 
dążenie do dobrego standardu administra-
cji. Bo jeśli wymagamy od administracji, 

ciąg dalszy na str. 2.
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Gmina Wierzbinek dobrze wykorzystała swoje 5 minut

żeby była dobrej jakości, żeby 
była dobrze przygotowana, żeby 
była przyjazna ludziom, to nie 
możemy oczekiwać, że będzie 
funkcjonowała w jakiś zapada-
jących się  barakach. Bo jedno z 
drugim jest logicznie sprzeczne. 
Nowy Urząd Gminy to przejaw 
nowoczesnego myślenia o do-
brej admnistracji w Polsce.

W gminie Wierzbinek bardzo 
mi się podoba to, że pan wójt 
jest osobą bardzo zaangażowa-

ną w kwestie tradycji historycz-
nej. To nas akurat bardzo zbliża 
do siebie, bo ja również staram 
się dbać o tradycje historyczne 
Wielkopolski, zwłaszcza powsta-
nie wielkopolskie, bo ono jest 
identyfikującym Wielkopolan 
wokół tej wielkiej historycznej 
idei. Ale też oczywiście ważny 
jest wątek powstania stycznio-
wego, który był ostatnio przypo-
mniany, i to przypomnienie wy-
szło wprost z pałacu Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Wielkopol-
ska, szczególnie Wielkopolska 
Wschodnia, aktywnie włączyła 
się w te obchody. Miałem oka-
zję uczestniczyć w inauguracji 
w Brdowie, ale wiem, że uro-
czystości były także w gminie 
Wierzbinek. Niestety, nie mo-
głem wówczas przyjechać. Były 
też w Ignacewie właściwie cen-
tralne dla Wielkopolski uroczy-
stości połączone z rekonstrukcją 
bitwy. To też cieszy, że ta tożsa-
mość, że ten fundament naro-
dowy się kultywuje, pielęgnuje 
bo on jest bardzo potrzebny, 
zwłaszcza w Europie, która się 
stara unifikować, wyrównywać 
standardy, likwidować granice. 

Ale ważne jest, żebyśmy wie-
dzieli, skąd jesteśmy, jacy jeste-
śmy, jacy byliśmy, to nas w jakiś 
sposób zakorzenia w naszym 
miejscu życia, daje nam poczu-
cie dumy z własnej przeszłości. 
Jakakolwiek ona by była trudna, 
to jednak powinniśmy to poczu-
cie dumy mieć. Oczywiście nie 
należy przesadzać z tym odwra-
caniem się do tyłu, bo wiadomo, 
że liczą się przede wszystkim te 
sprawy, które budują przyszłość. 
Trzeba być nowoczesnym, po-

szukiwać innowacji, trzeba być 
kreatywnym, wybiegać w naj-
bardziej zaawansowane miejsca 
w Europie czy też podpatrywać, 
tworzyć własne. Natomiast o 
historii należy pamiętać w roz-
sądnej proporcjonalnie wersji. 
I tutaj dostrzegam - i jest to dla 
mnie budujące - że można te 
dwie rzeczy łączyć.

– Z czym się jeszcze Panu 
kojarzy gmina Wierzbinek 
oprócz inwestycji unijnych, 
oprócz tradycji historycznej?

– Przede wszystkim myślę 
o odkrywce Tomisławice i o tej 
całej batalii, która była swe-
go czasu żeby ją zablokować. 
Rozmawialiśmy z panem wój-
tem, jakie są konsekwencje dla 
gminy, jakie są dochody, jak to 
jest odbierane w ogóle. To są 
bardzo trudne sprawy w opinii 
publicznej, często można  dużo 
fermentu zaszczepić wobec tego 
rodzaju inwestycji. Ale wydaje 
mi się, że w rejonie konińskim 
jest ugruntowana tradycja wy-
dobywania węgla brunatnego i 
myślę że wokół niej zbudowano 
przez te kilkadziesiąt lat pewien 
etos pracy w górnictwie odkryw-

kowym i energetyce. Obawa do-
tyczy tego, jak długo ten okres 
będzie trwał i co się stanie po 
nim. O tym trzeba bardzo in-
tensywnie myśleć, bo to jest ten 
okres dobry z punktu widzenia 
przychodów czy wynagrodzeń 
dla ludzi, ale trzeba mieć na 
uwadze, co będzie po nim. Jak 
obserwujemy kraje arabskie wy-
dobywające ropę, to starają się 
one budować jeszcze inne prze-
mysły, inne rodzaje produkcji. 
Tak samo powinniśmy postępo-

wać w obszarach, które mają ja-
kiś swój okres wydobycia dóbr, 
ale po nim może być zdecydo-
wanie trudniej. Trzeba umieć 
przewidywać tę przyszłość i ja 
proponuję zawsze, żeby zachę-
cać ludzi do inwestowania we 
własne przedsiębiorstwa, małe 
i średnie firmy. Bo na takich 
obszarach, gdzie jest duży prze-
mysł, zwykle nie ma bodźca do 
tego, żeby małe i średnie firmy 
zakładać, bo one się wiążą z 
ryzykiem osobistym, z ryzykiem 
własnym majątkiem. Czasami 
lepiej jest mieć etat u dużego 
pracodawcy, dopóki on oczywi-
ście jest skłonny nas zatrudniać  
i płacić. I często płaci dobrze, 
jak w przypadku kompleksu 
energetycznego. Natomiast tym 
dotkliwsze jest, jeśli potem nie 
ma się żadnej alternatywy. My-
ślę, że to jest dzisiaj wyzwanie 
bardziej dla obszaru Turku i 
okolic, może mniej dla obszaru 
konińskiego. Ale trzeba to mieć 
na uwadze, żeby próbować znaj-
dować również inne aktywno-
ści gospodarcze. Jakąś część z 
nich może stanowić turystyka, 
agroturystyka, turystyka wodna 
związana z jeziorami koniński-
mi. Ale to tylko drobna część 
tego tortu. 

– A czy z czymś z rzemiosła 
kojarzy się Wierzbinek?

– Gmina Wierzbinek kojarzy 
się z wikliną. Wikliniarstwo w 
Wielkopolsce jest dziedziną bar-
dzo interesującą. Myślę, że to 
jest duże pole do popisu, żeby to 
rzemiosło rozwijać, uczyć mło-
dych, szukać najróżniejszych 
wariantów wykorzystania wikli-
ny. Mamy też w drugiej części 
Wielkopolski ośrodek związa-
ny z Nowym Tomyślem. I może 
przydałaby się jakaś wymiana 
doświadczeń między tymi ośrod-
kami oddalonymi od siebie o ok. 

200 km. W Wielkopolsce są silne 
tradycje związane z wikliną. I 
wydaje się, że jeszcze dużo moż-
na w tej kwestii zrobić. Wiklina 
jest wiecznie młoda, ma wielu 
entuzjastów. Dziś następuje po-
wrót do naturalnych surowców, 
ponieważ trochę się już znudzi-
liśmy i opatrzyliśmy wielką che-
mią i plastikiem. Wiklina to su-
rowiec przyjazny człowiekowi, 
przyjazny w dotyku, przyjazny 
w oglądaniu - i jeszcze można z 
niego cuda tworzyć. I w związ-

ku z tym myślę, że ma ona przed 
sobą optymistyczną przyszłość.

– Chciałbym spytać o nową 
perspektywę finansową Unii 
Europejskiej. W Wielkopolsce 
Wschodniej są głosy, że two-
rzy się centralizm poznański. I 
w tej grupie jest między inny-
mi Pan. Czy w związku z tym 
może Pan zapewnić, że fundu-
sze europejskie będą dzielone 
tak, żeby był zrównoważony 
rozwój całej Wielkopolski?

– Chętnie odpowiem, bo w 
Poznaniu akurat twierdzą ina-
czej, że chętnie bym rozdał pie-
niądze poza metropolię Poznań 
a jej się te pieniądze najbardziej 
należą, bo tam mieszka najwięcej 
ludzi, jest najbardziej dynamiczny 
rozwój, że Poznań jest lokomoty-
wą regionu, i tak dalej. To zależy, 
gdzie, kto i z jakiego punktu pa-
trzy i ma tego rodzaju zastrzeże-
nia, wydaje mi się, że nieupraw-
nione. Jedno muszę powiedzieć: 
to nie jest często kwestia woli 
czy decyzji, ale kwestia dynamiki 
rozwoju danego obszaru i ilości 
aktywnych beneficjentów-wnio-
skodawców. To że bardzo dużo 
pieniędzy zostało skierowanych 
do obszaru metropolii  poznań-
skiej wynika z faktu, że tam było 
bardzo wiele dobrych wniosków, 
zwłaszcza od osób zajmujących 
się działalnością gospodar-
czą. W konkursach dotyczących 
właśnie małych i średnich firm 
stamtąd napływały wnioski w 
ilościach set i więcej, bo często 
było i kilka tysięcy wniosków. 
Jak się porówna statystykę ilości 
skierowanych wniosków i pro-
cent tych wniosków, które zostały 
pozytywnie rozpatrzone, to wcale 
inne obszary Wielkopolski nie są 
gorsze od Poznania. Tylko ilość 
wniosków powoduje, że tam jak-
by skupia się interwencja. Poza 
tym niektóre projekty były po 
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prostu projektami dużymi. Na 
przykład jeśli mówimy o linii 
tramwajowej wiodącej z koń-
cówki tzw. Poznańskiej ,,Pestki” 
na Dworzec Główny, to stopień 
skomplikowania inżynierskiego 
tego przedsięwzięcia już buduje 
wielkość fi nansową i ten jeden 
projekt wystarczy, żeby zrów-
noważyć 10 projektów gdzieś w 
Wielkopolsce.

 Absolutnie odpieram zarzut, 
że decyzje były kierowane na 
obszar poznański w sposób nie-
sprawiedliwy, natomiast postu-
luję, żeby dobrze dopracować 
pomysły,  wypracować dobre 
projekty. Przecież Wierzbinek 
jest dobrym przykładem, że gmi-
na nieduża, oddalona od cen-
trum, potrafi ła przygotować 24 
projekty z PROW-u i je skutecz-
nie przeprowadzić. Okazuje się, 
że można. To jest kwestia umie-
jętności, pewnej determinacji 
i pomysłów na to, na co wydać 
te pieniądze. Oczywiście każdy 
chciałby mieć swoją szansę w 
tej perspektywie, i my taką sznsę 
staramy się dać. Wydaje mi się, 
że udało nam się w konsultacji 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu uzyskać efekt zgody, 
chociaż nastawienie akurat sa-
morządowców z obszaru koniń-
skiego było bardzo wojownicze 
w momencie, jak dowiedzieli się 
że tzw. ZIT-y, czyli Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne będą w 
Poznaniu, Kaliszu i Ostrowie. 
Miałem na to argumenty bardzo 
konkretne i wcale nie wynikają-
ce z jakiejś sympatii czy innego 
sposobu widzenia - po prostu 
metropolia poznańska dosta-
ła pieniądze od ministra i jest 
niewątpliwie największym sku-
piskiem i z największymi proble-
mami w Wielkopolsce, Z kolei 
kalisko-ostrowska była jako je-
dyna wpisana jako ośrodek re-
gionalny w krajowej koncepcji 
zagospodarowania kraju i miała 
tam status ośrodka regionalne-
go, a wszystkie pozostałe miasta 
miały status ośrodków subre-
gionalnych, czyli jakby trochę 
niższego rzędu. I dlatego tylko 
w obszarze kalisko – ostrowskim 
zastosowaliśmy mechanizm ZIT-
u, który zakłada dobrą współ-
pracę wszystkich uczestników i 
działanie w ramach problemów 
metropolitalnych, czyli miasto i 
jego przedmieście. Z kolei nie-
którzy uważali, że nie chodzi o 
to, żeby się skupić na proble-
mach metropolitarnych, ale żeby 
otrzymać jakąś część pieniędzy 

dedykowaną danemu obszaro-
wi. Dlatego były postulaty, żeby 
ten obszar rozciągnąć na cały 
subregion koniński. To nie było 
możliwe, ponieważ program jest 
jednolity i zarządzany z jednego 
centrum. Nie można tych pienię-
dzy podzielić i po prostu rozdać 
między ośrodki subregionalne. 
Ale udało nam się wypracować 
kompromisowe rozwiązanie w 
postaci obszaru strategicznej 
interwencji dla ośrodków sub-
regionalnych. W ten sposób  
Konin, Piła i Leszno, jak i Gnie-

zno i ich bezpośredni sąsiedzi, 
najbardziej rozwinięte gminy 
podmiejskie, uzyskały również 
szanse i te same pieniądze jeśli 
chodzi o kwotę na głowę miesz-
kańca co w ZIT-ach, a przy tym 
nieco elastyczny i chyba lep-
szy mechanizm, bo będą mogły 
stworzyć wspólne projekty i z 
nami je wynegocjować, bo mu-
simy sprawdzić czy są one zgod-
ne z linią programową Komisji 
Europejskiej. Ze swojej strony 
daliśmy duże możliwości, także 
miastom powyżej 10 000 miesz-
kańców. One również mają swój 
obszar strategiczny interwencji, 
oraz gminy wiejskie, bo jest to 
obszar strategiczny interwencji 
dla obszarów wiejskich. Każdy 
ma swoją pozycję w tym progra-
mie i każdy ma dla siebie szan-
se. Ci najbardziej upośledzeni 
cywilizacyjnie, najbardziej od-
daleni od głównych centrów, 
od głównych dróg, od głównych 
ośrodków medycznych i eduka-
cyjnych będą mieli dodatkowe 
referencje, dodatkowe punkty, a 
tym samym w tym rankingu będą 
przesuwać w górę z racji swoich 
potrzeb. To jest po naszej stronie 
przejaw daleko idącego kompro-
misu, Wszystkie konsultacje dały 
nam do myślenia, wyszliśmy na-
przeciw płynącym postulatom 
od wszystkich, którzy do nas 
pisali wnioski czy uwagi do pro-

Podziękowanie
od Zofi i i Andrzeja Sosnowskich z dziećmi

W imieniu własnym oraz rodziny składam serdeczne 
podziękowanie za bardzo szybką pomoc, życzliwość, wyro-
zumiałość oraz profesjonalne wykonanie swojego zadania 
dla:
• Ochotniczej Straży Pożarnej za szybkie przybycie.
• Serdeczne podziękowanie dla Pana wójta Pawła Szczepan-

kiewicza za bardzo szybką pomoc fi nansową oraz zorganizo-
waniu noclegów dla nas, oraz szybką pomoc od p. Macieja 
Kaczmarka.

• Bardzo szczególnie pragniemy podziękować naszemu ko-
chanemu sąsiadowi Przemysławowi Szpletowi za uratowa-
nie nam życia.

• Dziękujemy za wszelką pomoc ze strony wszystkich sąsia-
dów, znajomych, Koła Gospodyń z Wilczej Kłody.

• Pani Sołtys oraz wszystkim mieszkańcom pobliskich wio-
sek.

• OSP Wilcza Kłoda, sołectwu Kazubek.
• Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku.

     
Z poważaniem

Zofi a i Andrzej Sosnowscy 
z dziećmi

Dziękujemy! Że możemy być z Wami pełną rodziną

gramu. Teraz piłka jest po stro-
nie benefi cjentów. Nie ukrywam, 
że będę z pewnym niepokojem 
obserwował, czy samorządowcy 
z obszarów miejsko–podmiej-
skich znajdą ze sobą skutecznie 
dobry język, dobre porozumienie 
i stworzą wspólne projekty, bo 
mam obawy, że mogą nastąpić 
iskrzenia, konfl ikty, próby prze-
pychanek, kto jest ważniejszy, 
od kogo i komu te pieniądze i na 
które projekty bardziej się nale-
żą. To będzie jakby ich decyzja i 
stąd wynika niepokój, bo już do-

strzegam takie elementy napięć, 
aczkolwiek jeszcze za wcześnie 
wyrokować czy rzeczywiście tak 
będzie. Może uda się jakiś kon-
sensus osiągnąć, i wtedy wszyst-
ko będzie dobrze.

Nowa perspektywa fi nanso-
wa jest nieco inna od poprzed-
niej, ale myślę, że jest strawna. 
Jedyne, co na nas ciąży i co 
będziemy próbowali negocjo-
wać w Brukseli, to jest wsparcie 
dla dróg lokalnych: gminnych 
i powiatowych, czego Komisja 
w ogóle nie przewidziała, nie 
chciała tego sankcjonować. Nasz 
rząd próbował ten obszar trochę 
rozepchnąć negocjacyjnie, my 
w programie zapisaliśmy, że 
wsparcie dróg lokalnych: gmin-
nych i powiatowych jest możliwe  
pod pewnymi warunkami, ale 
dość pojemnymi i elastycznymi. 
Natomiast obawiam się, że to 
będzie główna oś sporów w ne-
gacjacjach w Brukseli, dlatego 
że punkt widzenia polityków i 
urzędników brukselskich sku-
pia się na innych dziedzinach, 
zwłaszcza na innowacyjności, 
ochronie klimatu, łączeniu spo-
łecznym czy na przykład nie te 
dziedziny bezpośrednio związa-
ne z infrastrukturą techniczną, 
o które nam w Polsce tak bar-
dzo chodzi. Bo nam chodzi o 
dobre drogi, o zmodernizowane 
tory, o nowoczesne lotniska. To 
wszystko jednak dla Komisji Eu-
ropejskiej nie jest dzisiaj sprawą 
priorytetową. To jest nasz pro-
blem, nie problem Komisji.  
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Nadrzędnym w mojej pracy w 
tym okresie była realizacja budże-
tu gminy oraz przygotowania do 
realizacji zadań inwestycyjnych i 
remontowych. Moja działalność 
koncentrowała się  na wdrażaniu 
do realizacji uchwał podjętych na 
sesjach Rady Gminy. Rozstrzy-
gałem sprawy należące do mojej 
kompetencji, wynikające z ustaw 
oraz przepisów prawa wydanych 
na podstawie i w granicach upo-
ważnień ustawowych. W tym za-
kresie udzieliłem 5 zamówień pu-
blicznych na:
– budowę budynku zaplecza i in-

frastruktury technicznej przy 
boisku sportowym w Chlebo-
wie,

– przebudowę i rozbudowę budyn-
ku OSP wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w Morzyczynie,

– przebudowę dróg gminnych,
– dostawę prasy ślimakowej do 

odwadniania osadów komunal-
nych,

– dowóz dzieci do szkół na te-
renie gminy na rok szkolny 
2013/2014

– dostawę oleju opałowego dla 
szkół z tereny gminy Wierzbi-
nek i budynku wielorodzinnego 
w Wierzbinku.

Ponadto złożyłem do Urzę-
du Marszałkowskiego wnioski: o 
dofinansowanie projektu budowy 
placu zabaw w Wierzbinku, na 
organizację gminnego święta plo-
nów, na przygotowanie oddziałów 
przedszkolnych do świadczenia 
wysokiej jakości usług edukacyj-
nych, a także na budowę placu za-
baw w Tomisławicach.

Po zagospodarowaniu cen-
trum w miejscowości Broniszewo 
złożyłem wniosek o płatność. Zło-
żyłem również 3 inne  wnioski o 
płatność, tj. za remont i wyposaże-
nie świetlicy wiejskiej w Synoga-
ci, za budowę budynku zaplecza i 
infrastruktury technicznej przy bo-
isku sportowym w Chlebowie oraz 
za budowę i rozbudowę strażnicy 
OSP w Morzyczynie.

Dużym przedsięwzięciem bę-
dzie budowa kanalizacji sanitarnej 
w Wierzbinku i w związku z tym 
podpisałem z Urzędem Marszał-
kowskim umowę na dofinansowa-
nie tego projektu.

Wychodząc naprzeciw pomo-
cy mieszkańcom przy budowie 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków pozytywnie zaopiniowałem 
14 wniosków i sukcesywnie udzie-
lane były dotacje. Chciałbym, aby 
w przyszłych latach Rada Gminy 
przeznaczyła pieniądze na ten 
dobry cel, a tym samym jak naj-
więcej mieszkańców naszej gminy 
mogło skorzystać z dotacji.

Rozumiejąc cenny czas rolni-
ków, od wielu już lat oddelego-
wuję pracownika do załatwiania 
spraw związanych z rejestracją  
bydła i zwierząt. Podpisałem jako 
pierwsza z gmin powiatu koniń-
skiego umowę z ARiMR. W tym 

celu pracownica UG zawozi do 
ARiMR w Koninie zgłoszenia do 
rejestru. W okresie od czerwca do 
końca roku było ich 842.

Z innych spraw:
– podpisałem 21 różnych zarzą-

dzeń;
– wydałem 129 decyzji dotyczą-

cych ochrony środowiska, zjaz-
du z drogi gminnej do posesji, 
na zajęcie pasa drogowego, o 
wykreśleniu wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej, po-
działowych, o warunkach zabu-
dowy, celu publicznego;

– wydałem 491 decyzji na akcyzę 
paliwową;

– wysłałem również 538 upomnień 
na zapłatę I i III raty podatku 
rolnego i od nieruchomości;

– wydałem także 235 różnych za-
świadczeń na prośbę petentów;

– sukcesywnie jeszcze wpływały 
deklaracje od mieszkańców o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami;

– przesłałem 270 upomnień do 
osób, które zalegały z uiszcza-
niem opłat za gospodarowanie 
odpadami.

Do informacji mieszkańców 
podaję też ważne dane ze statysty-
ki USC:
– odnotowano 48 urodzeń, a zmar-

ło 35 mieszkańców gminy,
– zawarto 47 małżeństw i przyją-

łem 26 zapewnień,
– udzieliłem 5 ślubów cywilnych,
– wydałem 335 dowodów osobi-

stych,
– odnotowałem na podstawie 

otrzymanych wyroków sądo-
wych 15 rozwodów,

– wymeldowało się 47 osób, ale 
odnotowałem 12 zameldowań 
stałych.

Podsumowałem także dzia-
łalność Komitetu Obchodów 150. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Uczczenie rocz-
nicy odbywało się wcześniej po-
wołaniem komitetu, koncertem 
patriotycznym, uroczystością przy 
Pomniku Powstańców w Ruszko-
wie,  licznymi konkursami zwią-
zanymi tematycznie z rocznicą 
wybuchu Powstania. Z kolei okres 
końca roku był czasem wielu mo-
ich spotkań opłatkowych ze stra-
żakami, mieszkańcami gminy i ze 
stowarzyszeniami.

Wójt Gminy Wierzbinek  w 
okresie od 1 czerwca do 31 grud-
nia 2013 r. wziął udział w posie-
dzeniach Komisji Rady Gminy, w 
każdy poniedziałek przyjmował 
interesantów, organizował narady 
i spotkania, nadzorował inwesty-
cje w terenie. Poza codziennymi 
obowiązkami Wójt uczestniczył 
w wielu spotkaniach, uroczysto-
ściach i innych ważnych dla gmi-
ny wydarzeniach. Przyjmował go-
ści  Oto najważniejsze z nich:
Czerwiec
– spotkanie z Zygmuntem An-

drzejczakiem, prezesem Eko-
Surowców;

– wywiad w radiu ZET Gold i TV 
Konin;

– spotkanie ze starostą konińskim 
w Starostwie Powiatowym w 
Koninie;

– udział w 150. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego;

– spotkanie ze starostą radziejow-
skim w Radziejowie;

– spotkanie z Prezydentem Koni-
na;

– udział w spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim;

– udział w zebraniu w Banku Spół-
dzielczym w Wierzbinku;

– udział w Dniu Dziecka w Wil-
czej Kłodzie;

– udział w mszy odpustowej w 
Broniszewie oraz tego samego 
dnia w Rychwale w Święcie 
Ziemi Rychwalskiej;

– spotkanie z burmistrzem Som-
polna

– udział w spotkaniu z dyrektorem 
WOKiSS w Poznaniu;

– uczestnictwo w ceremonii nada-
nia tytułu profesora nadzwy-
czajnego panu Zbigniewowi 
Kasztelewiczowi, na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie;

– udzielenie dwukrotnie wywiadu 
w radiu Planeta;

– spotkanie z wójtem Skulska;
– udział w spotkaniu w Kleczewie 

z wiceprezesem PAK KWB Ko-
nin S.A. Jarosławem Czyżem;

– udział w zebraniu spółki oświe-
tlenie uliczne i drogowe w Ka-
liszu;

– spotkanie z dyrektorem Powiato-
wego Zarządu Dróg w Koninie 
Zbigniewem Winczewskim;

– udział w spotkaniu Prezydenta 
RP z samorządowcami w Sza-
mocinie;

– nadzorowanie wykonania inwe-
stycji w terenie;

– wykonywanie prac administra-
cyjnych, przyjmowanie pra-
cowników, 125 gości z zewnątrz 
oraz ok. 110 petentów.

Lipiec
– spotkanie w Starostwie Powia-

towym w Koninie w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę 
cmentarza w Sadlnie;

– spotkanie w Koninie z  projek-
tantami nowego cmentarza w 
Sadlnie;

– udzielenie wywiadu w radiu 
ZET Gold i TV Konin;

– spotkanie w Rychwale z burmi-
strzem Stefanem Dziamarą;

– spotkanie w Lubstowie z preze-
sem Aquakon Pawłem Nejma-
nem;

– udział w Dniach Ślesina;
– uczestnictwo w mszy św. w Li-

cheniu z okazji 10. rocznicy 
śmierci bpa Romana Andrze-
jewskiego;

– wyjazd do zaprzyjaźnionej gmi-
ny Rudniki Wieluńskie – spo-
tkanie z wójtem, pracownikami 
urzędu;

– udział w Wielkopolskim Pikniku 
Sołtysów;

– udział w zawodach strażackich 
w Chlebowie;

– spotkanie z prezesem PAK KWB 
Konin S.A. w Kleczewie;

– udział w Dniach Goliny;
– wręczenie pucharów w Gmin-

nym Turnieju Piłki Nożnej w 
Chlebowie;

– 4-krotna wizyta w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu;

– spotkanie z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków w Koni-
nie;

– udział w nadaniu sztandaru i 
Święcie Policji w Koninie;

– udział w spotkaniu z przedstawi-
cielami PAK KWB Konin S.A. 
w Kleczewie;

– spotkanie z wicestarostą radzie-
jowskim w Radziejowie;

– spotkanie w biurze projektowym 
Kon-Inwest;

– uczestnictwo w konferencji po-
święconej działalności kopalni 
i rekultywacji gruntów w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Pozna-
niu;

– spotkanie z wójtem gminy 
Kramsk;

– przyjmuje 87 petentów oraz 54 
gości z zewnątrz z różnych in-
stytucji.

Sierpień
– spotkanie w Starostwie Powiato-

wym w Koninie;
– udział w spotkaniu Gminnych 

Kół Gospodyń Wiejskich w Za-
krzewku;

– udział w konferencji w Warsza-
wie;

– spotkanie z burmistrzem Piotr-
kowa Kujawskiego;

– udział w spotkaniu samorządo-
wym w  gminie Władysławów;

– spotkanie z prezesem PAK KWB 
Konin S.A. w Kleczewie Zbi-
gniewem Bryją;

– spotkanie w Krzymowie z wój-
tem tej gminy;

– spotkanie z wielkopolskim kon-
serwatorem zabytków;

– udział w Jarmarku Chmielo-Wi-
kliniarskim w Nowym Tomy-
ślu;

– załatwianie spraw w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu;

– udział w Dożynkach Diecezjal-
nych w Grzegorzewie;

– udział w Dożynkach Gminnych 
w Sompolnie;

– załatwianie spraw w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu;

– załatwianie spraw w Starostwie 
Powiatowym w Koninie;

– uczestnictwo w zebraniu wójtów 
i burmistrzów w Golinie;

– udzielenie wywiadu w radiu 
ZET Gold oraz TV Konin;

– spotkanie z prezesem PAK KWB 
Konin S.A.;

– uczestnictwo w Dniach Rzgo-
wa oraz w Płowcach w gminie 
Radziejów w ich święcie gmin-
nym;

– udział w uroczystościach patrio-
tycznych w Licheniu;

– spotkanie z wójtem gminy Or-
chowo;
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– spotkanie z wójtem Wilczyna i 
Skulska;

– spotkanie z burmistrzem Koła 
Mieczysławem Drożdżewskim;

– spotkanie z kierownikiem Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w 
Kole;

– załatwianie spraw gminy w PAK 
KWB Konin S.A.;

– przyjmuje 99 petentów oraz 39 
gości z zewnątrz.

Wrzesień
– spotkanie samorządowe w Ol-

szówce;
– udział w Dożynkach Gminnych;
– spotkanie z burmistrzem Gminy 

i Miasta Rychwał;
– udział w zebraniu Wielkopolski 

Wschodniej w Olszówce;
– udzielenie wywiadu w radiu 

ZET Gold i TV Konin;
– uczestnictwo w Dożynkach 

Gminnych w Wilczynie;
– spotkanie z KGW Racięcin;
– spotkanie z pracownikami Kurii

i Zarządu PAK KWB Konin 
S.A. dotyczące budowy cmenta-
rza i kościoła w Tomisławicach;

– udział w Tarnowie Podgórnym w 
spotkaniu delegacji francuskiej 
i odbiór medalu za współpracę 
polsko-francuską;

– spotkanie w sprawie działalno-
ści kopalni z burmistrzem Kle-
czewa;

– załatwianie spraw w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu;

– udział w konferencji w Tarnowie 
Podgórnym;

– udział w walnym zebraniu Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski;

– spotkanie w sprawach oświato-
wych z burmistrzem Ślesina;

– spotkanie z wójtem gminy To-
pólka;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Starej Panieńskiej 
w gminie Rychwał;

– wręczenie medali ,,Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”;

– udział w konferencji samorządo-
wej w Płocku;

– uczestnictwo w posiedzeniu 
konwentu wójtów i burmistrzów 
powiatu konińskiego;

– udział w spotkaniu w Urzędzie 
Gminy w Świnicach Warckich;

– udział w krajowym zjeździe 
Związku Gmin Wiejskich w 
Warszawie;

– przyjmuje 123 petentów oraz 39 
gości z zewnątrz.

Październik
– spotkanie z wójtem Grabowa;
– udział w spotkaniu z dyrektorem 

Archiwum Państwowego we 
Włocławku;

– spotkanie z dyrektorem Powiato-
wego Zarządu Dróg w Koninie;

– udział w spotkaniu z wójtem 
gminy Stare Miasto;

– spotkanie z dyrektorem Wielko-
polskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Koninie;

– udział w spotkaniu z burmi-
strzem Tuliszkowa;

– udział w zebraniu Stowarzysze-
nia Wielkopolska Wschodnia w 
Kramsku;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Turku;

– spotkanie ze starostą konińskim 
w Koninie;

– udział w konsekracji świątyni w 
Zbiersku koło Kalisza;

– udział w audycji radia Zet Gold 
oraz TV Konin;

– spotkanie w Słupcy z wójtem 
gminy;

– załatwianie spraw gminy w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Poznaniu;

– załatwianie spraw gminy w Sta-
rostwie Powiatowym w Koni-
nie;

– załatwianie spraw w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Koni-
nie;

– spotkanie ze starostą i wicestaro-
stą radziejowskim;

– udział w audycji radia ZRT Gold 

i TV Konin;
– 4-krotny wyjazd do  Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu 
w celu załatwiania spraw zwią-
zanych z funduszami unijnymi i 
realizacją innych inwestycji;

– spotyka się z burmistrzem Kło-
dawy;

– przyjmuje 77 petentów i 59 go-
ści z zewnątrz.

Listopad
– załatwianie spraw związanych z 

funduszami unijnymi  w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Pozna-
niu;

– spotkanie z marszałkiem wo-
jewództwa wielkopolskiego w 
kwestii budowy ścieżki pieszo-
rowerowej Wierzbinek-Som-
polno;

– podpisanie umowy w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Koni-
nie;

– załatwianie spraw gminy w Sta-
rostwie Powiatowym w Koni-
nie;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Sompolnie;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Koninie;

– załatwianie spraw urzędu w Sta-
rostwie Powiatowym w Koni-
nie;

– spotkanie z wójtem gminy 
Skulsk;

– udział w audycji radia ZET 
Gold;

– spotkanie z konserwatorem za-
bytków w Koninie;

– udział w spotkaniu z PAK KWB 
Konin S.A. w Kleczewie na te-
mat funkcjonowania kopalni na 
terenie gminy;

– spotkanie z wójtem gminy Wil-
czyn;

– załatwianie spraw w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Koni-
nie;

– spotkanie z wójtem Osieka Ma-
łego;

– przyjmuje 111 petentów i 46 go-
ści z zewnątrz.

Grudzień
– załatwianie spraw gminy w Sta-

rostwie Powiatowym w Koni-
nie;

– 2-krotny udział w spotkaniu w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Poznaniu;

– udział w posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego w 
Starostwie Powiatowym w Ko-
ninie;

– udział w Barbórce w Koninie;
– udział w spotkaniu okoliczno-

ściowym we Włocławku;
– spotkanie z kierownikiem Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Koninie Zofi ą Ligocką;

– udział w dwudniowym spotka-
niu wójtów i burmistrzów wo-
jewództwa wielkopolskiego w 
Poznaniu;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Koninie;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Kleczewie;

– spotkanie z członkami Zarządu 
PAK KWB Konin S.A. w Kle-
czewie;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Radziejowie;

– udział w pięciu spotkaniach 
okolicznościowych (opłatek na 
terenie gminy Wierzbinek);

– spotkanie z kierownikiem  Re-
gionalnego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Koninie;

– załatwianie w Sądzie Rejono-
wym w Kole spraw uregulowa-
nia własności i pozyskania 5 ha 
na rzecz gminy Wierzbinek;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Poznaniu;

– udział w spotkaniu okoliczno-
ściowym w Kaliszu;

– udział w spotkaniu samorządo-
wym w Uniejowie;

– przyjmuje 66 petentów i 37 go-
ści z zewnątrz.

Ważniejsze wydarzenia z działalności Wójta Gminy w okresie czerwiec-grudzień 2013

Inwestycja w środowisko
Wykonując zapisy uchwały Rady Gminy Wierzbinek z dnia 

16 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielenia 
dotacji celowej na dofi nansowanie realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek 
Wójt Wójt Gminy Wierzbinek udzielił w 2013 r. na ten cel do-
tacji dla czternastu wniosków.

Dotacji udzielono w ramach zaplanowanych środków bu-
dżetowych, a jej ogólna suma wyniosła 48.570,00 zł. Każdy z 
przyjętych do realizacji wniosków otrzymał dofi nansowanie w 
wysokości 60% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 
3.500,00 zł. Dzięki udzielonej pomocy fi nansowej powstało 
kilkanaście nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ście-
ków z korzyścią dla środowiska. 

30 września 2013 roku upłynął termin składania nowych 
wniosków, które mogą ubiegać  się o dofi nansowanie w roku 
2014. W terminie złożono 60 wniosków. 

Podatki na tym samym poziomie
Na listopadowej sesji Rady Gminy Wierzbinek podjęto 

decyzję o niepodnoszeniu podatków lokalnych: od nieru-
chomości i od środków transportu.

Na początku głos w tej sprawie zabrał wójt Paweł Szczepan-
kiewicz, który podkreślił, że przed Radą Gminy bardzo ważna 
coroczna decyzja dotycząca podatków lokalnych na 2014 rok. 
Zauważył, że polityka podatkowa prowadzona przez gminę 
Wierzbinek jest atrakcyjna dla różnorodnych podatników. Do-
chody z tytułu podatku od nieruchomości i środków transpor-
tu są dla gminy najpewniejszym źródłem jej fi nansowania. Te 
daniny generują nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy, a aktualny 
poziom pozwala na odpowiedni poziom ściągalności. Dlatego 
wójt zaproponował Radzie Gminy Wierzbinek pozostawienie 
podatków na poziomie z 2013 roku. Ta decyzja jest bardzo do-
brą wiadomością dla mieszkańców, bo w ostatnim czasie nasze 
wynagrodzenia stoją w miejscu, a wiele podatków i rachunków 
rośnie. Stąd utrzymanie podatków na poziomie z 2013 roku trze-
ba uznać za bardzo korzystną.
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Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju zaczął obowiązywać nowy sys-
tem gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje wszyst-
kich mieszkańców jednolitym systemem opłat. W związku z wejściem 
w życie nowych przepisów, mieszkańcy zobowiązani byli do złożenia 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w których określali m.in. liczbę osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości oraz sposób gromadzenia odpadów (selektywny bądź 
nieselektywny). Do dnia dzisiejszego deklaracje złożyło 99 % właścicie-
li nieruchomości z terenu naszej gminy, dla pozostałego 1% właścicieli 
wszczynane są postępowania w celu naliczenia opłaty w drodze decyzji 
administracyjnej.

W związku z licznymi apelami mieszkańców, dla których nowa opła-
ta za gospodarowanie odpadami jest dużym obciążeniem fi nansowym, 
oraz przeanalizowaniem kosztów funkcjonowania systemu po pierw-
szych miesiącach jego funkcjonowania, Wójt Gminy Wierzbinek wspól-
nie z Radą Gminy, na sesji 12 września 2013 r. podjęli decyzję o zmia-
nie uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie naszej 
gminy. Uchwały te wprowadzają kilka znaczących zmian w stosunku 
do zasad obowiązujących dotychczas. Najważniejsza z nich to: obniże-
nie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od jednego 
mieszkańca do 6 zł (zbiórka selektywna) i 10 zł (zbiórka nieselektywna). 
Warto podkreślić, iż w tej chwili stawki te są jednymi z najniższych w 
naszym regionie, z kolei koszty funkcjonowania systemu są stosunko-
wo drogie z uwagi na rozproszoną zabudowę oraz odległość od Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (MZGOK Sp. z 
o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13), dokąd gmina ma obowiązek dostarczyć 
wszystkie odpady pochodzące od mieszkańców.

Kolejną zmianą dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami jest 
wprowadzenie jednomiesięcznego terminu płatności, do końca miesiąca 

Podjęto również decyzję o wprowadzeniu dopłaty do opłaty za od-
pady dla rodzin wielodzietnych. Dopłata, o której mowa, przysługuje na 
trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, uwzględnione w złożonej deklaracji, 
w wieku do lat 18, a w przypadku dzieci kontynuujących naukę przez 
okres jej trwania, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 26 
roku życia. Możliwość uzyskania dopłaty istnieje tylko wtedy, gdy wła-
ściciel nieruchomości zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów na terenie 
nieruchomości. W związku z przedłużającym się badaniem w/w uchwały 
przez organy nadzoru i późniejszym opublikowaniem w Dzienniku Urzę-
dowym, możliwość pozyskania dopłaty do opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi obowiązuje od miesiąca listopada 2013 r.

Niższa stawka opłaty za odbiór odpadów
za dany miesiąc, w zamian za obowiązujący dotychczas termin kwartal-
ny. Również ta zmiana podyktowana jest wnioskami mieszkańców, dla 
których mniejszym obciążeniem jest ponoszenie opłaty raz w miesiącu, a 
nie skumulowanej opłaty za kwartał. Uchwałą zmieniająca częstotliwość 
ponoszenia opłat zmieniono również tryb ich ponoszenia - do obowiązu-
jącej w tej chwili formy, czyli wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy, wprowadzono dodatkową możliwość płatności opłaty za 
gospodarowanie odpadami w kasie urzędu.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki 
świadczeniobiorcy pobierają na 
tych samych zasadach, co w ze-
szłym okresie zasiłkowym. Kry-
terium dochodowe pozostało na 
tym samym pułapie: 539 zł mie-
sięcznie w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie; 623 zł miesięcznie w 
przeliczeniu na osobę w rodzi-
nie w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymu-
jące się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacz-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści. Obecnie wydano 460 decyzji 
przyznających zasiłek rodzinny 
z dodatkami. Jest pewien spadek 
liczby uprawnionych w stosunku 
do ubiegłego roku – w analogicz-
nym okresie wydano 478 decyzji 
przyznających. Spadek wynosi 
zatem 4%.

Od przyszłego okresu zasił-
kowego kryterium nieco wzro-
śnie, co jest już zapisane w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 24 sierpnia 2012 r. Kwota 

539 zł wzrośnie do 574 zł, zaś 
kwota 623 zł wzrośnie do 664 zł. 
Być może pozwoli to na utrzyma-
nie liczby pobierających na obec-
nym poziomie, a może przyczyni 
się do wzrostu.

Osoby starające się o jedno-
razową zapomogę z tytułu uro-
dzenia się dziecka, czyli po pro-
stu becikowe, musiały dostarczyć 
więcej dokumentów, gdyż od 
stycznia 2013 r. uzależniono tę 
formę pomocy od dochodu. Kry-
terium dochodowe, którego nie 
można przekroczyć, by uzyskać 
prawo do becikowego, wynosi 
1922 zł miesięcznie na osobę w 
rodzinie. Próg ten jest na tyle wy-
soki, że nie wpłynął istotnie na 
liczbę uprawnionych. Zanotowa-
no nawet delikatny wzrost ilości 
wypłaconej pomocy – w 2011 r. 
wypłacono 74 becikowe, w 2012 
r. wypłacono 77 becikowych, a w 
2013 r. - 80 becikowych.

Był to rok ciężki dla osób po-
bierających świadczenie pielęgna-
cyjne i starających się o to świad-

„Non omnis moriar”
6 kwietnia 2014 r. w kościele w Broniszewie krakowscy ar-

tyści zaprezentowali spektakl poetycko-muzyczny „Non omnis 
moriar” poświęcony osobie i twórczości Jana Pawła II.

Subtelny i wzruszający program poświęcony Papieżowi – 
ukochanemu przez ludzi na całym świecie. Scenariusz powstał 
z myślą o beatyfi kacji Jana Pawła II. Program prezentowany 
jako wspomnienie Papieża Polaka, wspaniałego artysty, ale 
przede wszystkim człowieka. Scenariusz został napisany przez 
Krzysztofa Bigaja, a część teksów przez znanego kompozyto-
ra, aranżera i muzyka – Janusza Blecharza. Patronat nad pro-
gramem objął Arcybiskup Metropolita Krakowski, Kardynał 
Stanisław Dziwisz. Dla licznie zgromadzonych w kościele wy-
stąpili: Magdalena Majewska, Marta Sołtys, Michał Chołka, 
Ryszard Blecharz, Waldemar Gołębski, Marta Sołek,Gabriela 
Biel, Marian Lewicki. Dla widzów jak i samych wykonawców 
było to wielkie artystyczne i duchowe przeżycie.   

Minął kolejny rok kalendarzowy oraz kolejny okres za-
siłkowy w świadczeniach rodzinnych. Rok spokojny dla osób 
pobierających zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny, ale 
burzliwy dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi krew-
nymi. 

Świadczenia rodzinne

czenie. W wyniku zmiany usta-
wy o świadczeniach rodzinnych 
pojawiło się mnóstwo przepisów 
zaostrzających kryteria przyzna-
nia tego świadczenia. Zmiany te 
obowiązywały od stycznia 2013 
r. Wszystkie osoby, które już mia-
ły przyznaną pomoc, mogły ją 
pobierać tylko do czerwca 2013 
r. Potem decyzje wygasły z mocy 
prawa. Wszyscy starający się o 
kontynuowanie musieli spełnić 
nowe wymagania i złożyć nowe 
wnioski. Obecnie trwają koń-
cowe przygotowania do zmiany 

przepisów regulujących prawo do 
świadczeń pielęgnacyjnych. Cze-
kamy na ostateczną wersję, która 
ma pojawić się w najbliższych 
dniach. Zmiany mają polepszyć 
dostępność świadczeń i złagodzić 
przepisy. 

Wobec powyższego, pozo-
staje życzyć nam wszystkim, aby 
proces legislacyjny obiecanych 
zmian przebiegł szybko i spraw-
nie, aby zmiany ostateczne oka-
zały się korzystne dla osób ocze-
kujących na nie. 
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Obecnie działa ich dziewięć, 
a na spotkanie, którego gospoda-
rzem było KGW Nykiel przybyły: 
KGW Wilcza Kłoda, KGW Racię-
cin, Stowarzyszenie Mieszkańców 
Sołectwa Morzyczyn, Stowarzy-
szenie Aktywnych Kobiet w Sadl-
nie  oraz zaproszeni goście: wójt 
gminy Wierzbinek Paweł Szcze-
pankiewicz oraz radny powiatu 
konińskiego Jacek Wysocki.

18 września  w Tarnowie Pod-
górnym odbyła się konferencja 
pod tytułem ,,Współpraca partner-
ska samorządów a przyszłość Unii 
Europejskiej”, w której uczestni-
czyły delegacje z gmin Bretanii i 
Wielkopolski. Paweł Szczepan-
kiewicz, wójt gminy Wierzbinek, 
odebrał medal Świętego Iwona - 
patrona Bretanii, który przyznawa-
ny jest osobom oraz instytucjom w 
uznaniu za zasługi dla rozwoju i 
współpracy między Polską a Fran-
cją. Medal ten uchwaliła Fundacja 
Poznań – Ille-et-Vilaine.

W imieniu partnerskiej gminy  
Maure de Bretagne  za szczególne 
działania w dziedzinie funkcjono-
wania samorządu, kultury i oświa-
ty -  Raffegeau Gaby.

Medale wręczał prof. dr hab. 
Bohdan Gruchman, przewodni-
czący Kapituły Medalu Św. Iwo-
na. Święty Iwon, patron Bretanii 
i ludzi ubogich, działał na rzecz 
solidarności i subsydiarności we 
współpracy z różnymi ludźmi,  in-
stytucjami i państwami.

Konferencję poprzedziły 
warsztaty, w których uczestniczyli 

przedstawiciele różnych insty-
tucji i organizacji partnerskich z 
Wielkopolski, a także z Niemiec i 
Ukrainy. Pierwsze kontakty gmi-
ny Wierzbinek z francuską gminą 
zostały nawiązane wiele lat temu 
w formie spotkań i wyjazdów, 
które zaowocowały podpisaniem 
w 2004 r. umowy partnerskiej. W 
ramach zawartej umowy dochodzi 
do wymiany młodzieży, samorzą-
dowców i rolników. Przewodnią 
myślą porozumienia jest pielę-
gnowanie ścisłych kontaktów po-
między mieszkańcami obu gmin, 
sprowadzające się do rozwijania 
współpracy kulturalnej, artystycz-
nej, sportowej oraz gospodarczej.

Delegacja z gminy Maure 
de Bretange podczas spotkania 
z wójtem w Urzędzie Gminy w 
Wierzbinku potwierdziła wolę 
kontynuowania i rozwijania do-
tychczasowej współpracy. Go-
ście mieli okazję zwiedzić stolicę 
Wielkopolski oraz uczestniczyć 
w imprezie integracyjnej „Dzień 
Strażaka”, który odbył się w Gro-
dzisku Wielkopolskim.

Współpraca na medal

2 sierpnia 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie integracyj-
ne Kół Ggospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie 
gminy Wierzbinek. 

Spotkanie KGW i stowarzyszeń
Panie miały okazję do pozna-

nia się i spędzenia piątkowego 
popołudnia nad jeziorem w Za-
krzewku. Uczestniczki chętnie 
wymieniały się swoimi doświad-
czeniami i pomysłami. Nie zabra-
kło smacznego poczęstunku, który 
przygotowała każdy organizacja. 
Potem nadszedł czas wspólnego 
śpiewania, konkursów i zabawy. 

Od 2011 roku Pierwszy Dzień 
Wiosny w naszej szkole to dzień 
w którym zapraszamy  ciekawych 
ludzi. 21 marca 2011 r. gościli  w 
naszej placówce przedstawiciele 
myśliwych :  Prezes Koła - Jacek 
Musiał, Łowczy- Bogdan Kaw-
czyński. sygnalista i instruktor 
strzelecki Paweł Marciniak. W 
tym dniu brali udział w apelu o te-
matyce ekologicznej oraz wspól-
nie z przedstawicielami Rady 
Rodziców szkoły przyłączyli się 
do przystąpienia naszej szkoły do 
sieci Szkół Odkrywców Talentów.

W roku szkolnym 2013/14 
przystąpiliśmy do Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczo- Łowiec-
kiego dla uczniów szkół podsta-
wowych woj. wielkopolskiego 
z okazji 90 rocznicy powstania 
Polskiego Związku Łowieckiego. 
Koordynatorami  tej akcji z ra-
mienia szkoły są Emilia Promis, 
Małgorzata Musiał i Agnieszka 
Woźniak. Jego celem jest przy-
bliżenie dzieciom problematyki 
łowieckiej oraz podniesienie wie-
dzy w sferze ekologii i ochrony 
środowiska. W ramach konkursu 
22 listopada 2014 r. odbyło się 
spotkanie uczniów naszej szkoły 
z myśliwymi na terenie ich koła. 
Dzieci podczas wspólnej wyciecz-
ki po lesie miały okazję usłyszeć 
i zobaczyć na czym polega praca 
myśliwych. Oglądały paśniki, am-
bony, buchtowisko, miejsce rein-
trodukcji dzikich królików w celu 
odnowienia ich populacji. Prezen-
tacja wyposażenia, która towarzy-
szy myśliwym podczas ich dzia-

Partnerska współpraca uczniów Szkoły  Podstawowej im. 
M. Kopernika w Sadlnie i Kołem łowieckim Nr 12  Jeleń w 
Zaryniu trwa już wiele lat i polega przede wszystkim na zbie-
raniu karmy na dokarmianie zimowe, dokarmianiu zwierząt 
w okresie zimy i organizowaniu różnorodnych ekologicznych 
akcji.

Dzieci – myśliwym
 Myśliwi – dzieciom

łalności (sygnałówka, kniejówka, 
poroża itp.) wzbudziła ogromne 
zainteresowanie i ciekawość dzie-
ci. Myśliwi podczas tego spotka-
nia wręczyli dzieciom nagrody za 
udział w konkursie Łowiectwo w 
oczach dziecka, w którym I miej-
sce zajęła Marcelina Żmuda z kl. 
IV. Końcowym punktem spotkania 
było ognisko zorganizowane przez 
myśliwych. Przy pieczonych  kieł-
baskach i gorącej herbacie nawią-
zywała się dyskusja i rozmowy o 
działalności koła myśliwskiego.

W ramach wspólnych działań 
szkoły i koła łowieckiego organi-
zowane są i będą konkursy szkolne 
wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, 
plastyczne, wycieczki i rajdy pie-
sze o charakterze przyrodniczym, 
lekcje w poszczególnych grupach 
wiekowych, różnorodne akcje 
ekologiczne (sprzątanie świata, ak-
cja grabienia liści kasztanowców, 
zbiórki puszek, makulatury, na-
krętek, zużytych płyt CD), gazetki 
i ekspozycje przyrodniczo-łowiec-
kie. Uczniowie i nauczyciele na-
szej szkoły w marcu 2014 r. brali 
udział w introdukcji bażantów do 
środowiska naturalnego.

 Współpraca z Kołem Ło-
wieckim Nr 12 jeleń w Zaryniu 
to wspaniała lekcja wychowania, 
mobilizująca uczniów do dbałości 
o piękno ojczystej przyrody, uczą-
ca wrażliwości i wpływająca na 
utrwalenie prawidłowych nawy-
ków zachowań dzieci, uczulająca 
na to, że świat przyrody jest na-
szym wspólnym dobrem i wszyscy 
musimy o niego dbać i szanować.
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Te medale otrzymało osiem par: Jadwiga i 
Jan Andrzejewscy, Irena i Kornel Krzewińscy, 
Bogumiła i Lechosław Kwiatkowscy, Kazimie-
ra i Józef Wrzesińscy, Kazimiera i Czesław Ry-
biccy, Maria i Władysław Sobczyńscy, Barbara 
i Kazimierz Szczepankiewicz, Jadwiga i Euge-
niusz Zaborowicz; oraz Teresa i Marian Front-
czak z Tomaszewa, którzy niestety nie mogli 
przybyć na tę uroczystość.

Dokonując aktu dekoracji Jubilatów me-
dalami wójt gminy szczególnie podkreślił, iż 
małżonkowie Ci są godnym przykładem i auto-
rytetem dla młodszych pokoleń.

Małżonkowie podziękowali sobie wza-
jemnie za to wszystko, co uczynili, aby ich 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.  
Jubilaci zgodnie stwierdzili, że jest to możliwe 
dzięki realizowaniu w swoim życiu maksymy, 
iż: „Chcąc w małżeństwie zaznać nieba, kochać 

I N F O R M A C J A
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Wierzbinku informuje, iż z 
dniem 01.04.2014 r. w punkcie kon-
sultacyjnym w Urzędzie Gminy w 
Wierzbinku w każdy  drugi i czwarty, 
czwartek każdego miesiąca w godz.  
od 12.00 do 14.00 w pokoju 100, słu-
ży radą i pomocą psycholog do spraw 
uzależnień.

oraz cierpieć trzeba. Gdy to wszystko zrozu-
miemy, wielu rocznic dożyjemy”.

Obchody rocznicy złotych godów to wyjąt-
kowa uroczystość, bowiem 50-lecie trwałego, 
szczęśliwego pożycia małżeńskiego jest sym-
bolem wierności i miłości rodzinnej. To czas, 
w którym z pewnością nie brakowało Drogim 
Jubilatom szczęścia, sukcesów i radosnych 
wzruszeń, ale również kłopotów, rozczarowań, 
a nawet łez. Idąc razem przez te wszystkie lata 
okazali się Oni silniejsi od wszystkich życio-
wych przeciwności.

Podczas uroczystości nie mogło zabrak-
nąć toastu wzniesionego symboliczną lampką 
szampana za pomyślność par obchodzących 
złoty jubileusz, przygotowano też tort i poczę-
stunek.

W spotkaniu uczestniczyła również trzy-
osobowa delegacja z Francji, która była pod 

20 września 2013 roku podczas uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wierzbinku z okazji jubileuszu 
50–lecia pożycia małżeńskiego, wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz, wręczył medale ,,Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie”, przyznane przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Złote gody, czyli 50 lat wspólnego życia
wielkim wrażeniem uroczystości i złożyła gra-
tulacje i życzenia Drogim Jubilatom.

Cała uroczystość odbyła się w miłej, rodzin-
nej atmosferze, był to bowiem przede wszystkim 
czas wielkiego uznania, podziwu i podziękowania 
małżonkom za przykład ich życia nie tylko dla 
najbliższych, ale i całej społeczności. Dla par ob-
chodzących złote gody oraz dla ich bliskich, któ-
rzy towarzyszyli im w tej pięknej uroczystości, 
były to chwile wzruszeń i pięknych wspomnień.

Szanownym Jubilatom życzymy tego, aby 
na  ich wspólnej drodze towarzyszyło im zdro-
wie, szczęście, wszelka pomyślność oraz kolej-
ne wspaniałe rocznice.

 

Koło Emerytów skupia 
seniorów z całej gminy. Spo-
tykamy się w każdą środę                      
w Wierzbinku, w godzinach: 
10.00-14.00. Cenimy sobie 
dobrą współpracę z Urzędem 
Gminy w Wierzbinku, na czele 
z Wójtem Pawłem Szczepan-
kiewiczem, Gminną Spółdziel-
nią „Samopomoc Chłopska” 
i Bankiem Spółdzielczym w 
Wierzbinku. 

Niezwykła aktywność 
członków Koła pozwala na 

uczestnictwo w wielu impre-
zach gminnych. Sami orga-
nizujemy wspólne spotkania, 
na których miło spędzamy 
czas z zaproszonymi gośćmi. 
Wszystkie przygotowujemy 
sami, udzielając się w kuchni i 
innych pracach, miło przy tym 
się bawiąc. Często na te spo-
tkania wykorzystujemy remizę 
w Wierzbinku, za co jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni jedno-
stce OSP.

Rok 2013 zapisał się bogato 
w naszej wspólnej seniorskiej 
działalności. Rozpoczęliśmy 
go spotkaniem opłatkowym. 
Potem był wielkanocny zają-
czek. Latem bawiliśmy się przy 
grillu, a podczas Dni Wierzbin-
ka uczestniczyliśmy w konkur-
sie kulinarnym. Najmilej jed-
nak wspominamy wrześniową 
4-dniową wycieczkę w Biesz-
czady oraz hucznie obchodzo-
ny Dzień Seniora.

Koło Emerytów „Jedność” w Wierzbinku liczy 
blisko 100 osób. Organem kierowniczym Koła 
jest siedmioosobowy zarząd w składzie: Krysty-

na Mańkowska – prezes; Bożena Kurz – zastępca; Anna 
Kostrzak – sekretarz; Agnieszka Woźniak – skarbnik; 
Gabriela Woźniak, Bogusława Dąbrowska i Alicja Ser-
kowska – członkinie.

W „Jedności” siła

Mimo różnych, czasami 
osobistych problemów życio-
wych, seniorów nie opuszcza 
poczucie humoru. Śmiech, roz-
mowy i wspomnienia okraszo-
ne  wspólną zabawą odejmują 
nam lat i znaczą dla nas więcej 
niż dobra materialne. 

Wszystkich, którzy chcieli-
by dołączyć do naszego grona, 
serdecznie zapraszamy.

Przygotowało: Koło Eme-
rytów ,,Jedność” w Wierzbinku 


