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Grudzień 2015

W samo południe rozpoczęły się wystę-
py artystyczne. Jako pierwsi na scenie za-
prezentowali się uczniowie szkół z Sadlna, 
Zakrzewka, Zarynia,  Boguszyc. 

Podczas oficjalnego rozpoczęcia uro-
czystości wójt gminy Paweł Szczepan-
kiewicz powitał wszystkich wystawców  
i przybyłych gości. Po przemówieniach na-
stąpiła najważniejsza chwila dla wystaw-
ców – ogłoszenie wyników i wręczenie 
pucharów. Różnorodność oraz wysoki po-
ziom prezentowanych wyrobów sprawiły, 
że kapituła konkursowa miała przed sobą 
niełatwe zadanie. Główną nagrodę w kate-
gorii wierzba i wiklina przyznano Gabrieli 
Sobańskiej z Kielc. Wyróżnienie otrzyma-
ła Joanna Szewczyk z Wólki Tanewskiej 
oraz Eugeniusz Świątkowski z Leszna.  
W kategorii rzeźba w drewnie najlepszym 
okazał się Henryk Jankowski, pochodzący 
ze Szczepidła w gminie Krzymów. Wy-
różnienie przyznano Mariannie Iwińskiej  
z Jabłkowa. Do Iwony Płokarz, prezentują-
cej ceramikę artystyczną i witrażową, trafi-

23 maja w dawnym budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku 
odbyła się piąta konferencja dotycząca pogranicza kujaw-
sko-wielkopolskiego. Do licznie zebranych słuchaczy prze-

mawiali naukowcy z Torunia, Włocławka, Grudziądza i Bydgoszczy.
Prelegentów i zebranych powitał wójt gminy Wierzbinek Paweł 

Szczepankiewicz, przypominając inicjatora corocznych spotkań – profe-
sora Andrzeja Mietza. Następnie głos zabrał przewodniczący konferencji 
-  doktor Jarosław Kołtuniak.

W pierwszej części publiczność miała okazję poznać dzieje Racięci-
na w XIX wieku, historię gwar z pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, 
brdowskich śladów Poli Negri i losy piłki nożnej na obszarze pogranicza 
w latach 70-tych XX wieku.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do drugiej części konferencji. Za-
prezentowane referaty dotyczyły historycznej edukacji szkolnej w świe-
tle polskich i rosyjskich podręczników oraz wystąpień antyżydowskich 
w 1936 roku na terenie pogranicza kujawsko-wielkopolskiego w świe-
tle ówczesnych relacji prasowych. Zebrani zapoznali się z inwentarzem 
starostwa konińskiego z 1765 roku i historią schronów Armii Poznań na 
terenie gminy Wierzbinek.

Na zakończenie wójt gminy dziękując za przybycie prelegentom  
i zebranym słuchaczom zapowiedział utworzenie, zgodnie z pomysłem 
profesora Andrzeja Mietza, towarzystwa miłośników pogranicza kujaw-
sko-wielkopolskiego.

Konferencja naukowa na temat
pogranicza

kujawsko-wielkopolskiego 

XVIII Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, XXV Dni Wierzbinka   
Ponad 130 wystawców z całej Polski prezentowało się na Targach Wierzby i Wikliny ,,Sa-

lix”, odbywających się już po raz osiemnasty. Tegorocznej edycji imprezy, 24 maja, tradycyj-
nie towarzyszyły Dni Wierzbinka. Od wczesnych godzin rannych wystawcy pokazywali swoje 
prace, wśród których nie zabrakło wyrobów z wikliny, rzeźb, obrazów, wyrobów ze słomy 
i siana, ceramiki oraz innych wyrobów rękodzielniczych. 

ła główna nagroda w kategorii rękodzieło 
artystyczne. Wyróżnienia otrzymały: Te-
resa Szymańska z Koła, Alina Jabłońska  
z Brdowa oraz Izabela Maciejewska  
z Osięcin. Najlepszym wystawcą targów 
został Eugeniusz Świątkowski, który otrzy-
mał Puchar Wojewody Wielkopolskiego. 
Koło Pszczelarzy z Wierzbinka zdobyło 
Puchar Wójta Gminy Wierzbinek. Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
trafił do Ewy Papińskiej (Chrusty, gmina 
Golina), a Puchar Starosty Ko-
nińskiego do Barbary Radom-
skiej (Lublin). Puchar Przeglą-
du Konińskiego zdobyła Iwona 
Płokarz (Bydgoszcz), a Puchar 
Radnego Powiatowego Andrzeja 
Kłosowskiego - Koło Gospodyń 
Wiejskich z Nykla.

Podczas targów Gminna Or-
kiestra Dęta z Wierzbinka zapre-
zentowała się w nowych mun-
durach galowych, występując  
w przygotowanym specjalnie na 

tą uroczystość repertuarze. Na scenie am-
fiteatru wystąpiły zespoły: Echo Kujaw 
i Kalinianki. Gościnnie wystąpił kwartet 
dziewcząt z Sompolna w repertuarze pio-
senek Anny Jantar.

Największe tłumy przyciągnęła gwiaz-
da wieczoru - zespół Voyager, który porwał 
publiczność do tańca. Impreza zakończyła 
się zabawą taneczną.

Patronat honorowy nad Targami Wierz-
by i Wikliny ,,Salix” objął Wojewoda 
Wielkopolski, patronami medialnymi byli: 
Przegląd Koniński oraz Konińska Gazeta 
Internetowa. Impreza została dofinansowa-
na przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.   
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10 marca 2015 roku 
odbyła się IV sesja Rady 
Gminy Wierzbinek, na 
której radni podjęli uchwa-
ły dotyczące: a) przystąpie-
nia do sporządzenia zmia-
ny studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny Wierzbinek, b) przyjęcia 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
gminy Wierzbinek na lata 
2015-2019, c) nabycia dział-
ki o powierzchni 0,0320 ha  
z nieruchomości położonej  
w obrębie ewidencyjnym 
Boguszyce oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 162/1, 
d) skargi na działalność wójta 
gminy Wierzbinek, e) zmian 
w budżecie gminy na rok 
2015, f) zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gmi-

Już od ponad dwóch 
lat, na terenie całego kraju, 
w tym również na terenie 
naszej gminy, działa nowy 
system gospodarki odpadami 
komunalnymi, który wpro-
wadził obowiązek uiszczania 
opłat za gospodarowanie od-
padami. Umowa z obecnym 
wykonawcą usługi odbioru 
odpadów od mieszkańców 
– Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Wierzbinku – wygasa wraz 
z końcem 2015 r. W celu wy-
łonienia wykonawcy na ko-
lejny okres ogłoszony i roz-
strzygnięty zostanie przetarg 
na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów. Od wyników 
przetargu, w głównej mierze, 
będzie zależała stawka opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w nadcho-
dzącym roku. Koszty wyna-
grodzenia wykonawcy sta-

Z prac Rady Gminy
ny Wierzbinek na lata 2015 
- 2022 , g) udzielenia po-
mocy finansowej powiatowi 
konińskiemu, h) nie wyraże-
nia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołec-
ki, i) wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty, j) programu opieki 
nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt, k) poboru 
podatków – rolnego, leśnego 
i od nieruchomości w drodze 
inkasa oraz określenia inka-
sentów i wysokości wyna-
grodzenia za inkaso, l) wyra-
żenia woli kontynuacji człon-
kostwa gminy Wierzbinek  
w Lokalnej Grupie Działania 
Stowarzyszenie „Wielkopol-

ska Wschodnia”, z siedzi-
bą w Kramsku, w okresie 
programowania 2014-2020,  
m) ustalenia zasad i kryteriów 
rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych, dla 
których gmina Wierzbinek 
jest organem prowadzącym, 
n) protestu wyborczego doty-
czącego wyborów sołtysa.

21 kwietnia 2015 roku 
odbyła się V sesja Rady 
Gminy Wierzbinek. Rad-
ni podjęli na niej uchwały 
w sprawach: a) zmian w bu-
dżecie gminy na rok 2015, 
b) zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy 
Wierzbinek na lata 2015-
2022, c) udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi ko-
nińskiemu, d) diet dla soł-
tysów, e) poboru podatków 
– rolnego, leśnego i od nie-
ruchomości w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

23 czerwca 2015 roku, na 
VI sesji, Rada Gminy Wierz-
binek podjęła uchwały doty-
czące: a) zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy Wierzbi-
nek za 2014 rok, b) udzielenia 
absolutorium dla wójta gmi-
ny Wierzbinek za 2014 rok,  
c) wyrażenia zgody na wynajem 
lokali w budynku Gimnazjum 
w Boguszycach na cele dydak-
tyczne, d) wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości 
komunalnych, oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 42, 
60/24, 41/3, 41/10, 41/14, 
39/20, 39/19, 39/18, 30 w ob-
rębie Chlebowo służebnością 
przesyłu, e) powołania zespo-
łu dla zaopiniowania kandy-
datów na ławników, f) zmian  
w budżecie gminy na rok 
2015.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Kolejny przetarg – możliwe zmiany

nowią bowiem ponad 80 % 
kwoty wydatków związa-
nych z gospodarowaniem 
odpadami przez gminę. Do 
przetargu może stanąć każda 
z 8 firm (stan na 20.10.2015 
r.) wpisanych do rejestru 
działalności regulowanej  
w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości na 
terenie naszej gminy, która 
spełni wymagania przetargo-
we. Niestety tendencja obser-
wowana w całym kraju wska-
zuje, iż z każdym kolejnym 
przetargiem ceny oferowane 
przez wykonawców wzrasta-
ją o ok. 30 %. W subregio-
nie konińskim bardzo duże 
znaczenie w kształtowaniu 
się cen poprzetargowych bę-
dzie miała podwyżka cen za 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, planowana 
przez Regionalną Instalację 

Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych – Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Sp. z o.o. w Ko-
ninie. Planowana na 2016 r. 
cena zagospodarowania jed-
nej tony odpadów komunal-
nych pobierana przez RIPOK 
jest wyższa od obowiązującej 
w 2015 r. o ponad 42 %. Od 
2016 r. główną instalacją do 
odzysku odpadów w MZGOK 
w Koninie będzie nowocze-
sna spalarnia odpadów przy 
ul. Sulańskiej, wybudowana 
przy współfinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej. 
W związku z planowaną zna-
czącą podwyżką cen za zago-
spodarowanie odpadów zmie-
szanych, rady gmin w naszym 
regionie będą zmuszone roz-
ważyć wydzielenie z odpa-
dów komunalnych popiołów 
i żużli z palenisk domowych, 
jako frakcji gromadzonej 

i odbieranej od mieszkańców 
w sposób selektywny. Roz-
ważenie takiej możliwości 
jest konieczne ze względu 
na fakt, iż popioły i żużle 
stanowią procentowo znaczy 
udział w masie odpadów od-
bieranych od mieszkańców, 
natomiast cena zagospoda-
rowania tej kategorii odpadu 
w RIPOK będzie o ok. 60 % 
niższa. Wprowadzenie do-
datkowej frakcji selektywnej 
w postaci popiołu może oka-
zać się jedyną możliwością 
uniknięcia drastycznych pod-
wyżek opłaty za gospodaro-
wanie odpadami na 2016 r. 
Tak więc nowy rok zapewne 
przyniesie zmiany w gospo-
darce odpadami na terenie 
naszej gminy. Niestety, ich 
kształt nie jest jeszcze znany  
i w nieznacznym tylko stop-
niu zależny od władz gmin-
nych.
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21 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbinku zostało 
zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Radzie-
jowskim a Gminą Wierzbinek w sprawie utworzenia filii Szkoły 
Muzycznej I stopnia w zabytkowym pałacyku. Porozumienie pod-
pisali wójt Paweł Szczepankiewicz i starosta Jarosław Kołtuniak. 
W spotkaniu uczestniczyli Jacek Kalocińki, dyrektor Powiato-
wego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek, oraz Lilla Filutowska, 
dyrektor Szkoły Muzycznej z Radziejowa. Głównym kierunkiem 
działalności szkoły jest nauczanie gry na instrumentach oraz sze-
roko pojęte umuzykalnianie dzieci i młodzieży. Programy naucza-
nia realizowane są zgodnie z podstawą programową Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obowiązującą we wszystkich 
szkołach muzycznych I stopnia. Od września w Wierzbinku roz-
pocznie naukę 40 uczniów.  

Filia Szkoły Muzycznej w Wierzbinku

Wizyta prof. Nowosielskiego 
w gminie Wierzbinek

20 kwietnia w gminie Wierzbinek gościł prof.  Uniwersyte-
tu Gdańskiego Kazimierz Nowosielski. Urodził się on w Ryb-
nie, gmina Wierzbinek. Wydał 12 tomów poezji, które były 
nagradzane ogólnopolskimi nagrodami (m.in. Mikołaja Sępa- 
Szarzyńskiego). Był inicjatorem i redaktorem podziemnego 
czasopisma Podpunkt. 

Spotkanie z pisarzem roz-
poczęła akademia w Szkole 
Podstawowej w Zakrzew-
ku. Po wspólnym występie 
uczniów szkół w Sadlnie  
i w Zakrzewku, którzy przed-
stawili biogramy dwóch ab-
solwentów Szkoły Podstawo-
wej w Zakrzewku (st. szer. 
Stanisława Sztuby (zm. 1942)  
i prof. Nowosielskiego) głos za-
brał gość honorowy spotkania. 
Prof. Kazimierz Nowosielski 

w swoim wystąpieniu nawiązał 
do lat szkolnych spędzonych  
w murach Szkoły Podstawo-
wej. Absolwent przekazał na 
ręce dyrektora egzemplarze 
dzieł Marii Konopnickiej.

Drugą część spotkania zor-
ganizowano w Urzędzie Gminy 
w Wierzbinku. Prof. Kazimierz 
Nowosielski zaprezentował 
licznie przybyłym mieszkań-
com gminy swoje utwory. 

Konkurs recytatorski
„Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ...”

(eliminacje gminne)
 
17 marca młodzi pasjonaci recytacji wzięli udział  

w gminnych eliminacjach konkursu „Czerwieńcie, zieleńcie 
się słowa...”. Konkurs jest doskonałą okazją do poznawania 
literatury i promowania języka polskiego, doskonali umie-
jętność pięknej wymowy. Cieszy więc fakt, że spotkał się 
z tak dobrym odzewem ze strony dzieci. Do tegorocznych 
gminnych eliminacji zgłosiło się 26 uczniów ze szkół podsta-
wowych z terenu całej gminy. Prezentacje uczniów oceniało 
jury w składzie: Agata Pińska, Jolanta Sompolińska, Małgo-
rzata Musiał, Aneta Gołębiowska i Małgorzata Krzymińska. 
Poziom wystąpień młodych recytatorów był wysoki, a reper-
tuar większości z nich – interesujący, dlatego też wyłonienie 
najlepszych sprawiło komisji wiele trudu.  

Po przesłuchaniu 26 uczestników komisja przyznała na-
grody:

w kategorii wiekowej od 7 do 10 lat:
I miejsce – Kornelia Kocent (SP w Tomisławicach),  

II – Filip Dryja (SP im. M. Kopernika w Sadlnie), III miejsce 
–  Bartosz Augustyniak (ZGSz w Morzyczynie)

w kategorii wiekowej od 11 do 13 lat:
I miejsce – Michał Kocent (SP w Tomisławicach), II – Ja-

kub Adamiak (SP im. M. Kopernika w Sadlnie), III – Joanna 
Bartczak (SP w Zaryniu), Julia Żabicka (SP im. M. Konop-
nickiej w Zakrzewku).

Do kolejnego etapu na szczeblu rejonowym w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ślesinie komisja zakwalifikowała: Kor-
nelię Kocent, Michała Kocenta, Jakuba Adamiaka, Joannę 
Bartczak i Julię Żabicką.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Gmina Wierzbinek: krajobrazy, rzeczy i ludzie”  

Celem konkursu „Gmina Wierzbinek: krajobrazy, rzeczy 
i ludzie” jest promowanie ciekawych  osób, miejsc, zabytków, 
piękna krajobrazu, osobliwości przyrodniczych itd. występu-
jących na terenie gminy Wierzbinek.

Szczegółowe informacje i regulamin na stronie www.
wierzbinek.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie! 
Wójt Gminy Wierzbinek 

dr Paweł Szczepankiewicz 
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Od wiosny 1939 roku, w 
związku z zagrożeniem agresją 
niemiecką na Polskę, rozpo-
częto budowę pozycji obron-
nych m.in. w Wielkopolsce.  
O znaczeniu terenów powia-
tów konińskiego i kolskiego 
dla planów działań Armii ,,Po-
znań” mogą świadczyć pró-
by opracowania obrony tego 
terenu dokonywane od marca 
1939 przez dowódców 17. i 25. 
Dywizji Piechoty. Doszło do 
wykrystalizowania się dwóch 
planów. Pierwszy przewidywał 
obronę na tzw. przedmościu 
Wielkim (Konin-Uniejów). 
Drugi plan zakładał obronę 
na tzw. Przedmościu ,,Koło’’.  
W skład umocnień wchodził 
odcinek Skulsk-Ślesin. Wyko-
nawcą umocnień znajdujących 
się na terenie gminy Wierzbinek 
była grupa robotnicza pod do-
wództwem kpt. Michała Fran-
ciszka Sapińskiego, wchodząca 
w skład 17. Dywizji Piechoty. 

W okresie poprzedzającym 
wybuch wojny powstało łącz-
nie 7 schronów, w tym jeden 
schron tradytorowy dwustron-
ny, pozostałe jednostronne. 

Schrony bojowe Armii Poznań na terenie gminy Wierzbinek
Schrony odcinka Skulsk - Śle-
sin zlokalizowane są nad ka-
nałem Warta Gopło w pobliżu 
m.in. wsi Żółwiniec i Nowa 
Ruda. Jeden ze schronów nie 
posiada wylanego do końca 
stropu. W drugim ciekawym 
obiekcie z tego umocnienia 
znajdują się tzw. świńskie 
ogonki służące do rozpinania 
siatki maskującej. Zdaniem 
świadków część schronów na 
odcinku Mogilno - Ślesin (w 
którego skład wchodził odci-
nek Skulsk - Ślesin) we wrze-
śniu była nierozszalowana, a 
beton jeszcze mokry. Jeden ze 
schronów nosi ślady ostrza-
łu artyleryjskiego, podjętego 
prawdopodobnie przez Niem-
ców. Większość schronów ma 
obecnie zasypane lub zamuro-
wane wejścia, które skutecznie 
utrudniają penetrację wnętrza 
obiektów. 

Zgodnie z rozkazem gen. 
Tadeusza Kutrzeby, na linii 
Gopło – Skulsk - Kanał Mo-
rzysławski miały stacjonować 
różne pozadywizyjne jednost-
ki piechoty, bataliony Obrony 
Narodowej i jedna brygada 

kawalerii (Wielkopolska lub 
Podolska). W wyniku naporu 
sił niemieckich na sąsiadujące 
z Armią ,,Poznań” związki tak-
tyczne ( Armia ,,Łódż” i Armia 
,,Pomorze”) generał Kutrzeba 
zmuszony był do ustawiczne-
go wycofywania swoich sił 
z Wielkopolski. 

6 września nastąpiła reor-
ganizacja zgrupowania Bata-
lionów Obrony Narodowej płk. 
Siudy. Zgrupowanie stanowić 
miało od tego momentu za-
chodnią straż tylną  Armii ,,Po-
znań’’. Bataliony ,,Kościan’’ 
i ,,Jarocin’’ otrzymały zadanie 
osłony Armii ,,Poznań” na linii 
Kanału Morzysławskiego. Ba-
talion ,,Szamotuły’’ zamykał 
siłą jednej kompanii przesmyk 
między Jeziorem Skulskim 
i miejscowością Skulska Wieś, 
pozostałe kompanie zabezpie-
czały przejścia przez Noteć, 
Mielnicę i Przewóz. Batalion 
,,Poznań’’ I obsadził jedną 
kompanią dwór Lisewo (i oko-
lice) a dwiema pozostałymi 
linię Kalina – Noć. Batalion 
,,Opalenica’’ otrzymał zadanie 
zamknięcia odcinka jezioro 

Mielno – Jezioro Ślesińskie. 
Natomiast ,,Poznań” II stanął 
na przedłużeniu linii do Jeziora 
Mikorzyńskiego.

Podczas wykonywania te-
go działania ON Opalenica 
opuściła zajmowane stano-
wisko w Powidzu i poprzez 
Anastazewo, Ościsłowo, Sta-
rą Rudę zamknęło przejścia 
między Jeziorem Skulskim 
a Jeziorem Ślesińskim. Dowo-
dzący ON Opalenica kpt. Leon 
Łagan stacjonował w tym cza-
sie w Starej Rudzie. Oddziały 
ON stacjonujące w tym okresie 
w schronach odcinka Skulsk 
- Ślesin były jedynymi, które 
zajmowały te umocnienia w 
czasie kampanii wrześniowej. 
W wyniku ciągłego wycofy-
wania się na wschód Armia 
,,Poznań” nie skorzystała bojo-
wo z tych umocnień.

Trzeba pamiętać, że żołnie-
rze ON, którzy stacjonowali 
przez krótki okres w pobudo-
wanych schronach bojowych, 
brali następnie udział w obro-
nie Sompolna przed wkracza-
jącym od strony Wierzbinka 
oddziałem Wehrmachtu.

Krzysztof Żabierek

Konkurs Amatorskich Orkiestr 
Dętych Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 
Aleksandrów Kujawski, 2 maja

  
Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka otrzymała wyróżnienie 

podczas XVI Wojewódzkiego  Przeglądu Amatorskich Orkiestr 
Dętych o Puchar Marszałka Województwa. Odbywał się on  

w Aleksandrowie Kujawskim i towarzyszył obchodom 110-lecia 
aleksandrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po uroczystej mszy świętej spod siedziby Urzędu Miejskiego 
wyruszyła parada orkiestr, która przeszła ulicami miasta na teren 
parku przy MCK. W koncercie konkursowym o nagrodę mar-
szałka województwa wzięło udział 5 orkiestr. Występy oceniało 
jury w składzie: Robert Stranc – dyrektor artystyczny Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr Oddziału Pomorskiego w Toru-
niu, mjr Krzysztof Matraszek – dowódca orkiestry wojskowej  
w Bydgoszczy oraz Łukasz Łodygowski z Akademii Muzycznej 
w Poznaniu.

Festiwal Orkiestr Dętych 
w Piotrkowie Kujawskim

Piotrków Kujawski, 3 maja  

Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka pod batutą Miłosza Ku-
cala wzięła udział w odbywającym się po raz pierwszy Festiwa-
lu Orkiestr Dętych w Piotrkowie Kujawskim. Przegląd połączo-
ny był z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystość 
rozpoczęła się od mszy świętej, po której nastąpił przemarsz 
orkiestr dętych ulicami miasta. Orkiestry wyruszyły z różnych 
części Piotrkowa Kujawskiego, by spotkać się na rynku, gdzie 
po uroczystym apelu wspólnie koncertowały.



�

Ksiądz Zygmunt Skrobicki urodził 
się 2 stycznia 1940 roku (jako pierwsze 
dziecko Józefa i Marianny Skrobickich)  
w Stefanowie, miejscowości położonej 
nad Jeziorem Głuszyńskim. Po ukończe-
niu Szkoły Podstawowej w Budzisławiu 
rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Nieszawie. Po maturze wstąpił do 
Seminarium Duchownego we Włocławku, 
które ukończył w roku 1963. 23 czerwca 
1963 roku z rąk biskupa Kazimierza Maj-
dańskiego otrzymał święcenia kapłańskie  
i po raz pierwszy współuczestniczył w od-
prawianiu mszy świętej. Mszę prymicyjną 
odprawił w kościele w Bytoniu, w swojej 
rodzinnej parafii.

Pierwsza parafia, w której pracował 
jako wikariusz, znajdowała się w Kawni-
cach. Spędził tam dwa miesiące, po czym 
został skierowany do parafii Czernikowo. 
W czerwcu 1965 roku biskup włocław-
ski Antonii Pawłowski skierował księdza 
Skrobickiego na studia filozoficzne w Sor-
bonie, jednak w związku z brakiem zgody 
władz PRL wyjazd nie doszedł do skutku. 
Rozpoczął studia z zakresu teologii do-
gmatycznej na Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie, uzyskując w 1969 roku 
tytuł magistra licencjata teologii. 

Po studiach pracował jako wikariusz  
w Koninie–Morzysławiu, a następnie przez 
dwa lata jako wikariusz parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Zduńskiej Woli. Kolejne 
siedem lat spędził w parafii Ciechocinek, 
następnie przez rok był wikariuszem w 
parafii Świętego Krzyża w Kole, pełniąc 
funkcję administratora tej parafii. Przez 
kolejne 2 lata pełnił funkcję administratora 
parafii Kijowiec. Od 10 października 1983 
roku, decyzją biskupa diecezjalnego Jana 
Zaręby, pełnił posługę duszpasterską w pa-
rafii Sadlno. W roku 1996 otrzymał nomi-
nację na kanonika gremialnego Kapituły 
Uniejowskiej, w późniejszym czasie został 
również uhonorowany godnością kapelana 
papieskiego (prałata). 

Długoletnia posługa zaowocowała 
licznymi dokonaniami gospodarczymi. 
Krótko po objęciu proboszczostwa, w roku 
1984  założono elektryczne ogrzewania 
kościoła, które funkcjonuje do dziś. Lata 
1985 - 1988 to lata budowy nowej pleba-
nii, garaży, budynku gospodarczego i sal-
ki katechetycznej. W  latach 1989 - 1991 
wybudowano kaplicę w Tomisławicach. 
W tym samym czasie przeprowadzono 
też remont kościoła: wykonano ankrowa-
nie prezbiterium kościoła; wymieniona 
została cała instalacja elektryczna w ko-
ściele (z aluminiowej na miedzianą); po-
łożono instalację nagłaśniającą pod tynk; 
wymieniono stropy w nawach bocznych 
kościoła; nastąpiła częściowa wymiana 
tynków w prezbiterium i nawach bocznych 
(do wysokości okien). Lata 1992-1995 to 

Pożegnanie proboszcza parafii w Sadlnie

Ks. prałat Zygmunt Skrobicki przeszedł na emeryturę
28 czerwca 2015 roku w parafii p.w. św. Mikołaja w Sadlnie odbyła 

się uroczystość pożegnalna księdza prałata Zygmunta Skrobickiego, 
który po 32 latach pełnienia posługi duszpasterskiej w sadleńskiej pa-
rafii przeszedł na emeryturę. 

czas odnowienia polichromii wewnętrznej 
prezbiterium, naw bocznych i nawy głów-
nej kościoła; renowacja ołtarza głównego 
i ołtarzy bocznych. Odnowiono ambonę, 
chrzcielnicę i chór, jak również dokonano 
renowacji obrazów: Matki Bożej z ołtarza 
głównego, św. Mikołaja i św. Anny z oł-
tarzy bocznych. Naprawiono i odnowiono 
feretrony, główny żyrandol, krzyże ołta-
rzowe, procesyjne i wszystkie lichtarze 
ołtarzowe.

W 1995 roku założono instalację od-
wadniającą wokół kościoła, przeprowa-
dzono remont wieży. Cały kościół został 
otynkowany; a wokół kościoła położono 
chodnik z kostki brukowej.

W latach 1996-1998  (zgodnie z życze-
niem parafian) została wybudowana przy 
kościele i oddana do użytku kaplica przed-
pogrzebowa wyposażona w urządzenia 
chłodzące 

W 2000 roku – roku jubileuszowym – 
zakupiono nowe dębowe meble do dwóch 
zakrystii; założono boazerię w zakrystii, 
prezbiterium kościoła zostało wyposażo-
ne w nowe ławki i krzesła. W roku 2004 
na cmentarzu grzebalnym został położony 
chodnik z kostki brukowej – ponad 1200 
mkw.

W roku 2005 parafianie (aby wypełnić 
nakaz powizytacyjny) zdecydowali się na 
przebudowę wnętrza prezbiterium i wypo-
sażenie prezbiterium kościoła w marmu-
rową posadzkę, stały marmurowy ołtarz  
i ambonę oraz 3 marmurowe świeczniki  
i kredensję.  W czasie wizytacji kanonicz-
nej w 2007 roku ks. biskup dokonał konse-
kracji nowego ołtarza i poświęcił ambonę.  

Po konsultacjach w czasie kolędy, 
zdecydowano o zakupie w ludwisarni Fel-
czyńskich w Taciszowie trzech nowych 
spiżowych dzwonów w tonacji Te Deum. 
Zostały zakupione w 2008 roku. Najwięk-
szy z dzwonów waży 420 kg, drugi - 260 
kg, trzeci -190 kg .  Aktualnie dzwony po-

siadają automatyczny napęd elektryczny. 
W roku 2009 przeprowadzono gruntowną 
renowację dzwonnicy, na której położono 
nowe pokrycie dachowe. Przeprowadzona 
też została pod nadzorem konserwatorskim 
renowacja polichromii zewnętrznej całego 
kościoła łącznie z wymianą wszystkich 
rynien z plastikowych na tytanowe. Na 

całym kościele i na wieży zostało pomalo-
wane pokrycie dachowe. 

W 2010 roku zdecydowano się na grun-
towną naprawę i renowację parkanu przy 
kościele; wykonane też zostały nowe scho-
dy wejściowe na cmentarz przykościelny  
i schody wejściowe do kościoła; odno-
wiona została kaplica na cmentarzu grze-
balnym. Dzięki trosce o bezpieczeństwo 
zabytków i pomocy finansowej ze strony 
wójta gminy i Rady Gminy Wierzbinek 
wokół kościoła zostały zainstalowane czte-
ry lampy oświetlające świątynię w nocy.

8 sierpnia 2010 r. parafia p.w. św. Mi-
kołaja Biskupa w Sadlnie przeżywała ju-
bileuszową uroczystość sto pięćdziesiątej 
rocznicy konsekracji kościoła. Jubileuszo-
wej dziękczynnej Eucharystii przewodni-
czył pasterz Diecezji Włocławskiej – bi-
skup Wiesław Alojzy Mering.

Stanisław Oźmiński

Od Apokalipsy

Pod cierniową koroną akacji
Frasobliwy ciężką podparł głowę
od:
– powietrza
– głodu
– ognia i wojny
– od złych spojrzeń
– gniewnych słów i czynów, które ranią
– od bezsensownych śmierci
... bo mówią do mnie – Ty Jesteś 
Wszechmocny.

Niepokój

W jeziorach, kiedy jesień się coraz niżej 
nad ich głębią schyla.
- niepokój narasta.

Chmur wzburzenie, zwichrzonych, 
nawisłych 
w falach się odradza, które w zatracenie 
niosą 
krocie liściastych flotylli.
Na niektórych, w nielicznych zaciszach 
kontemplacje zszarzałego czasu.

Odarty aż do bezbronności fragment 
nieboskłonu 
wlewa się w pulsujące rozkołysanie, 
aż do udręki podniecając drapieżne 
ryby.

Młodnik dwojony przybrzeżem 
– płonie jak w Mojżesza widzeniu.
W tym doznaniu padam na kolana.
Wstanę jednak.
Wiem ... i gorejący pójdę w tłum -
- ku czytającym ustom.
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Jubileusz 20-lecia ist-
nienia obchodzi w tym roku 
Koło Emerytów i Rencistów 
„Jedność” z Wierzbinka. Z tej 
okazji 11 kwietnia odbyła się 
uroczystość, na której pod-
sumowano dwudziestolecie 
istnienia oraz podziękowano 
tym, którzy wspierali jego 
działalność. Wśród zaproszo-
nych gości nie zabrakło wój-
ta gminy Wierzbinek Pawła 
Szczepankiewicza, przewod-
niczącej Rady Gminy Wierz-
binek Elżbiety Walickiej, se-
kretarz Urzędu Gminy Jolan-
ty Siekaczyńskiej, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Małgorzaty Kozickiej, rad-
nego powiatowego  Andrzeja 
Kłosowskiego, prezesa Za-
rządu Banku Spółdzielczego 
w Wierzbinku Jerzego Ko-
nieczki, prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej Kazimierza 
Woźniaka oraz żony założy-
ciela Koła  – Wiesławy Gło-
dowskiej.

Uroczystość rozpoczęła 
się od powitania gości przez 
przewodniczącą Koła Krysty-
nę Mańkowską, która następ-
nie przedstawiła krótką histo-
rię stowarzyszenia. Działal-
ność Koła Emerytów i Renci-
stów rozpoczęła się 7 sierpnia 
1995 roku. Założycielem  
i przewodniczącym został 
Kazimierz Głodowski, sekre-
tarzem Genowefa Mularska, 
a skarbnikiem Danuta Le-

20-lecie Koła Emerytów i Rencistów „Jedność” z Wierzbinka
wińska. Na początku swojego 
istnienia związek liczył 15 
członków, jednak z każdym 
rokiem liczba ta wzrastała. 
Dwa lata później Koło liczyło 
już 60 członków, a do Zarządu 
dołączyła Krystyna Mańkow-
ska. Pierwszą uroczystością 
zorganizowaną przez organi-
zację było spotkanie opłatko-
we, na które ciasto przynieśli 
członkowie, a grupa misyjna 
z Sadlna przedstawiła jasełka. 
Początkowo Koło podlega-
ło pod region kolski, jednak  
w roku 1998 uchwalono, aby 
związek należał do powiatu 
konińskiego. W 2005 roku, 
6 sierpnia, w Sadlnie odbyła 
się uroczystość 10-lecia ist-
nienia Koła. Honorowe od-
znaki przyznano wówczas 
Henrykowi Pietrzakowi, Kry-
stynie Mańkowskiej i Alinie 
Serkowskiej, a osoby, które 
ukończyły 75 i 80 lat otrzy-
mały kwiaty i laurki.

Od początku działalności 
Koło działa bardzo aktyw-
nie na wielu płaszczyznach 
- kultury, turystyki, rozryw-
ki, rekreacji itp. Dla swoich 
członków organizuje wy-
cieczki krajowe i zagranicz-
ne, wieczorki towarzyskie  
i spotkania okolicznościowe. 
W czasie 20-letniego istnie-
nia odwiedzili m.in. Wrocław, 
Warszawę, Kraków, Malbork, 
Czechy, Litwę oraz Słowa-
cję. Zorganizowano wyjazdy 

do wielu miejsc pielgrzym-
kowych: Lichenia, Świętej 
Lipki, Częstochowy, Lądu 
oraz Kazimierza Biskupie-
go. Organizowano spotka-
nia z psychologiem, zajęcia  
z zakresu obsługi komputera, 
kursy gotowania i pieczenia. 
Okazją do spotkań wszyst-
kich członków Koła stały się 
również różne uroczystości: 
Dzień Seniora, Dzień Kobiet, 
Dzień Matki, Andrzejki oraz 
spotkania opłatkowe.

Obecnie Koło Emerytów 
i Rencistów liczy 102 człon-
ków. W skład Zarządu wcho-
dzą: Krystyna Mańkowska 
– przewodnicząca, Bożena 
Kurz – zastępca, Agnieszka 
Woźniak –  skarbnik, Anna 
Kostrzak – sekretarz; człon-
kowie Zarządu: Alicja Ser-
kowska, Gabryjela Woźniak, 
Bogumiła Dąbrowska. 

Podczas uroczystości nie 
zabrakło serdecznych po-
dziękowań dla osób, które  
z zaangażowaniem pomagały 
 i wspierały Koło przez wszyst-
kie lata jego działalności. Sło-
wa wdzięczności skierowano 
do wójta gminy Wierzbinek 
Pawła Szczepankiewicza, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Małgorzaty Kozic-
kiej, prezesa Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Wierzbinku 
Jerzego Konieczki, prezesa 
Gminnej Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” Marka 
Grabowskiego oraz prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzbinku Kazimierza 
Woźniaka. 

Z okazji jubileuszu 20-
lecia przewodnicząca Koła 
przyjęła wiele życzeń i gra-
tulacji od osób współpracu-
jących i zaprzyjaźnionych 
z seniorami.

Malowanie twarzy, kon-
kursy z nagrodami i występy 
artystyczne – takie atrakcje 
czekały 7 czerwca na uczest-
ników Festynu Rodzinnego  
w Ziemięcinie, połączonego  
z oficjalnym podsumowaniem 
realizacji projektu pod nazwą 
„Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Ziemięcin”. 
Uroczystość rozpoczęła się 
koncertem Gminnej Orkiestry 
Dętej z Wierzbinka. Uczest-
nicy festynu wysłuchali także 
występów dzieci i młodzie-

Festyn rodzinny
ży z Ogniska Muzycznego  
w Ziemięcinie. Po wspólnym 
wykonaniu piosenki „I love 
you” uczniowie zaprezento-
wali się w solowych popisach. 
Gościnnie wystąpił również 
duet skrzypcowo-gitarowy 
Kamila Sikorska i Patryk 
Wojciechowski ze Szkoły 
Muzycznej w Radziejowie. 

Po pierwszej części wy-
stępów głos zabrał wójt gmi-
ny Wierzbinek Paweł Szcze-
pankiewicz, który powitał 
zgromadzonych gości. Sołtys 

Andrzej Kostrzak podzięko-
wał w imieniu mieszkańców 
za przeprowadzone prace re-
montowo-budowlane w Zie-
mięcinie. Po przemówieniach 
na scenie wystąpił zespół 
Echo Kujaw. 

Na placu przy remizie OSP 
na dzieci i dorosłych czekało 
wiele atrakcji. Dzieci usta-
wiały się w długiej kolejce do 
malowania twarzy. Wystar-
czyło kilka minut, aby prze-
obrazić się w kota lub groźne-
go pirata. Ogromnym powo-
dzeniem cieszyły się również 
dmuchane zjeżdżalnie i zam-
ki. Dzieci rywalizowały ze 
sobą w wielu konkurencjach 

wymagających zręczności  
i szybkości – biegu w wor-
kach, przeciąganiu liny, rzucie 
kaloszem. Wszyscy uczest-
nicy zawodów zostali nagro-
dzeni słodkimi upominkami. 
W trakcie imprezy można 
było posilić się wyśmieni-
tymi ciastami przygotowa-
nymi przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Ziemięcina oraz 
kiełbaską z grilla. Wszyscy 
otrzymali również ciastka  
i cukierki, którymi częstował 
wójt. Po uśmiechniętych twa-
rzach dzieci i ich rodziców 
widać było, że piknik należał 
do udanych.
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Występy artystyczne roz-
poczęły dzieci z oddziału 
przedszkolnego, które śpiewa-
jąco wytłumaczyły wszystkim 
zebranym, do czego „służą” 
mama i tata. Następnie obraz 
klasycznej rodziny, gdzie mama 
pilnuje porządku nad rozbie-
ganymi dziećmi, a tato ogląda 
mecz, przedstawili uczniowie 
klasy drugiej. Z kolei o nie-
grzecznej uciekinierce – małej 
żabce, którą rodzice szukali na 
łące - opowiedziały „pierwsza-
ki”. Wszystko okrasiły śpiewy 
klasy trzeciej. Starsze klasy nie 
pozostały dłużne – uczniowie 
klas V i VI pokazały swoje 
najznakomitsze talenty ak-
torskie, przedstawiając pełne 
humoru i z morałem przedsta-
wienie „Czerwony Kapturek 
szuka księcia”. Hitem okazała 
się niespodzianka dla widowni 
– inscenizacja „Rzepki” Julia-
na Tuwima w wykonaniu… 
nauczycieli i rodziców. 

Następnie dzieci podzię-
kowały rodzicom, wręczając 
im kwiatki i własnoręcznie 
wykonane upominki. Koniec 
części oficjalnej stanowiła li-
cytacja obrazów, obrazków 
gipsowych, rzeźb i wyrobów 
rękodzielniczych nauczycieli  
i rodziców. Rodzice mogli rów-
nież obejrzeć wystawkę prac 
wykonanych przez dzieci.

W końcu nastał czas na 
wspólną zabawę na boisku 
szkolnym, z konkursami i tań-
cami przy muzyce na żywo. 
Atrakcji dla dzieci również nie 
brakowało. Mogły one m.in. 
pobawić się na dmuchanych 
zjeżdżalniach, pojeździć konno 
albo bryczką, skorzystać z pla-
cu zabaw albo pomalować so-
bie buzię w kolorowe motylki. 
Poza tym częstowano wszyst-
kich pyszną kiełbaską z grilla, 
frytkami, wiejskim chlebem  
z kiszonym  ogórkiem, ciastem. 
Dodatkowo dzieci zostały ob-
darowane lodami i balonikami 
przygotowanymi specjalnie na 
tę uroczystość. 

W tym miejscu serdecznie 
dziękujemy sponsorom, bez 
pomocy których Dzień Rodzi-
ny nie miałby tak znakomitej 
oprawy. Byli to: Kopalnia Kru-
szywa Transpol – Zenon Poliń-
ski, Gminna Komisja do Spraw 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  
w Wierzbinku, Gospodarstwo 
Sadownicze – Piotr Michalski, 

Dzień Rodziny

Szkoła Podstawowa w Tomisławicach
Dzień Rodziny to uroczystość, na którą wszyscy czekali cały rok, szczególnie dzieci i ich rodzice. Dla nich jest to niepowta-

rzalna okazja, by spędzić bez pośpiechu kilka godzin tylko ze swoimi najbliższymi. W piękne, słoneczne popołudnie 19 czerwca 
wszyscy zebrali się w remizie OSP w Tomisławicach, by rozpocząć świętowanie. 

PETROCAR Hurtownia Paliw 
– Andrzej Ganas, Gościniec 
Cztery Pory Roku – Małgorzata 
Matuszak, prezes Zarządu BS 
Wierzbinek Jerzy Konieczka, 
prezes Zarządu Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska 
Wierzbinek Marek Grabowski, 
„Agro-Lech” – Leszek Szczę-
sny, GRANT – Grzegorz Pie-
trzak, NAFTO-HURT – Jerzy 
Sasiński. Dziękujemy również: 
wójtowi gminy Wierzbinek 
Pawłowi Szczepankiewiczowi 
– za dofinansowanie wycieczki 
szkolnej organizowanej przez 
dyrektora Szkoły i Radę Ro-
dziców z okazji Dnia Dziecka, 
dyrektorowi Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wierzbinku Mał-
gorzacie Kozickiej – za współ-
pracę, Konińskiej Gazecie In-
ternetowej, Wiesławie i Euge-
niuszowi Krawczykowskim.

„Do sukcesu nie ma żad-
nej windy. Trzeba iść po scho-
dach” 

Uczniowie SP w Tomisła-
wicach doskonale rozumieją 
znaczenie powyższego cytatu. 
Włożyli oni wiele pracy i wy-
siłku, by zdobyć wysokie miej-
sca w konkursach i zawodach 
sportowych. A byli nimi:
 Bartosz Jastrzębski (kl. VI) – 

laureat 1. stopnia w Memory 
Master, ogólnopolskim kon-
kursie leksykalnym z języka 
angielskiego; 

 Martyna Augustyniak (kl. 
VI) – laureat 3. stopnia w 
Memory Master, ogólno-
polskim konkursie leksykal-
nym z języka angielskiego;

 Katarzyna Trzcińska (kl. VI) 
– III miejsce w kategorii 
szkół podstawowych w II 
Gminnym Konkursie Pio-
senki Obcojęzycznej; 

 Bartosz Jastrzębski (kl. VI) 
– I miejsce w Gminnym 
Konkursie Ortograficznym 
„Mistrz ortografii”;

 Natalia Wdzięczna (kl. III) 
– I miejsce i Andrzej Dłu-
gosz (kl. III) – III miejsce 
w Gminnym Konkursie 
Śpiewania Kolęd i Pastora-
łek;

 Michał Kocent (kl. V) – za-
kwalifikowanie się do etapu 
wojewódzkiego konkursu 
recytatorskiego „Czerwień-
cie, zieleńcie się słowa”;

 Kornelia Kocent (kl. II) 
– zakwalifikowanie się do 
etapu rejonowego  konkursu 

recytatorskiego „Czerwień-
cie, zieleńcie się słowa”;

 Kinga Nuszkiewicz (kl. V) 
– II  miejsce w gminnych 
biegach przełajowych;

 Mikołaj Jakóbowski (kl. V) 
– II  miejsce w gminnych 
biegach przełajowych;

 Kinga Nuszkiewicz (kl. V) 
– II miejsce w gminnych za-
wodach lekkoatletycznych 
w biegu na 60 m;

  Mikołaj Jakóbowski (kl. V) 
– II miejsce w gminnych za-
wodach lekkoatletycznych 
w biegu na 1000 m;

 Wiktoria Dolatowska (kl. 
VI) – III miejsce w gmin-
nych zawodach lekkoatle-
tycznych w skoku w dal;

 Eryk Pietrzak (kl. VI)  – III 
miejsce w gminnych za-
wodach lekkoatletycznych  
w rzucie piłką lekarską;

 Bartosz Jastrzębski (kl. VI) 
– wyróżnienie w konkursie 
matematycznym Kangur 
2015.

Paulina Zaborowska

NOWE TRZEŹWE ŻYCIE
Jesienią ubiegłego roku powstała w Wierzbinku Grupa 

Anonimowych Alkoholików. Spotkania odbywają się w po-
mieszczeniach pałacyku, byłej siedzimy urzędu gminy. Dzięki 
uprzejmości i wyrozumiałości wójta Pawła Szczepankiewicza 
oraz pomocy Małgorzaty Kozickiej udało nam się zorganizo-
wać i rozpocząć naszą działalność.      

Dzielimy się doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwią-
zać problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 
Jedynym warunkiem uczestnictwa w grupie jest chęć zaprze-
stania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy 
samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki. Naszym 
podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym 
alkoholikom w jej osiągnięciu.  

Działamy głównie poprzez spotkania – mityngi, podczas 
których alkoholicy pomagają sobie nawzajem w stosowaniu 
programu zdrowienia obowiązującego w AA programu Dwuna-
stu Kroków i Dwunastu Tradycji. 

Daj sobie i swoim bliskim szansę na godne życie, na które 
wszyscy zasługują. Pamiętaj - drzwi klubu są dla Ciebie zawsze 
otwarte. 

Masz problem z piciem alkoholu?
Dołącz do tych, którym się udało.    

Wpadnij do nas! (w każdy poniedziałek, godz.18.00, 
Wierzbinek (zabytkowy pałacyk, była siedziba urzędu gminy).    

Nie bój się! Nikt nie będzie Cię o nic pytał. 
Przyjdź tylko i bądź z nami.

Jeśli nie będziesz chciał(a), nie musisz nic mówić. 
Główną zasadą naszych spotkań jest całkowita dyskrecja. 

Czekamy na Ciebie, tak jak na nas czekano.
Zaufaj nam. Zaufaj sobie.

Zapraszamy Anonimowi Alkoholicy  
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Styczeń:
• spotkanie noworoczne organizowane przez wojewodę wielkopolskiego 

i marszałka województwa,
• spotkanie noworoczne starosty konińskiego,
• Konwent Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej,
• spotkanie ze starostą konińskim Stanisławem Bielikiem,
• spotkanie z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzyszto-

fem Grabowskim,
• zebrania w Racięcinie, Broniszewie, Posadzie, Zielonce, Kazubku, Ły-

sku, Mąkoszynie, Goczkach, Boguszycach, Kwiatkowie, Ziemięcinie, 
Starej Rudzie, Witkowicach, Słomkowie, Kryszkowicach, Sadlnie, To-
misławicach, Zaryniu,

• spotkanie ze starostą słupeckim,
• spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, 
• spotkanie okolicznościowe we Włocławku,
• spotkanie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
• spotkanie z dyrektorem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole,
• 3 spotkania z przedstawicielami PAK KWB Konin,
• przyjęcie 76 petentów i 48 gości z zewnątrz

Luty:
• zebrania wiejskie w Wilczej Kłodzie, Morzyczynie, Synogaci, Wierz-

binku, Zakrzewku oraz kilka zebrań strażackich,
• Konwent Wójtów i Burmistrzów w Kleczewie,
• spotkanie okolicznościowe we Włocławku,
• 2-krotne załatwianie spraw samorządowych w Urzędzie Marszałkow-

skim w Poznaniu,
• wójt zostaje wybrany na członka Komisji Rewizyjnej podczas zjazdu 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
• spotkanie KEP w Warszawie,
• spotkanie okolicznościowe w Koninie,
• spotkanie ze starostą tureckim,
• zebranie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,
• 5 spotkań z przedstawicielami PAK KWB Konin,
• spotkanie z burmistrzem Rychwała, wójtem Skulska i wójtem Kram-

ska,
• spotkanie w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW 

w Bydgoszczy w sprawie organizacji konferencji historycznej,
• przyjęcie 44 petentów i 48 gości z zewnątrz

Marzec:
• spotkanie w Kole z dyrektorem spółki Energa Stefanem Malińskim,
• 7 różnych spotkań z okazji Dnia Kobiet na terenie gminy,
• wyjazd do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie,
• spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu,
• spotkanie z prezesem PAK KWB Konin Stanisławem Sykuckim,
• spotkanie okolicznościowe w Toruniu,
• spotkanie z komendantem policji,
• spotkanie w Poznaniu z z wicemarszałkiem województwa wielkopol-

skiego Krzysztofem Grabowskim, 
• uroczystość 50-lecia Banku Spółdzielczego w Wierzbinku, 
• Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego,
• 6 różnych spotkań w Koninie,
• spotkanie ze starostą kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem,
• 4 spotkania z przedstawicielami PAK KWB Konin,
• spotkanie ze starostą konińskim,
• podpisanie umowy z Urzędem Pracy,
• przyjęcie 48 petentów i 66 gości z zewnątrz

Kwiecień:
• 8 różnych spotkań w Koninie,
• spotkanie okolicznościowe w Radziejowie,
• spotkanie z wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą w Urzędzie Marszał-

kowskim w Toruniu,
• 2 spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu,
• zebranie Aglomeracji Konińskiej,
• spotkanie z wójtem Koła oraz burmistrzem,
• 7 spotkań z przedstawicielami PAK KWB Konin,
• spotkanie z komendantem policji,
• spotkanie z wiceprezydentem Konina,
• spotkanie ze starostą słupeckim i burmistrzem Słupcy,
• konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego,
• spotkanie okolicznościowe w Rychwale,
• przyjęcie 102 petentów i 77 gości z zewnątrz

Maj:
• 6 spotkań z przedstawicielami PAK KWB Konin,
• spotkanie z dyrektorem WOKISS w Poznaniu,
• spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych,
• święto strażaków w Synogaci,
• wyjazd do Poznania na spotkanie Stowarzyszenia Gmin i Powiatow 

Wielkopolski,
• spotkanie okolicznościowe w Radziejowie,
• spotkanie z wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem,
• spotkanie z dyrektorem Archiwum Państwowego we Włocławku,
• zebranie w Starostwie Powiatowym w Kole,
• spotkanie ze starostą konińskim Stanisławem Bielikiem,
• spotkanie ze starostą tureckim,
• spotkanie z wicestarostą konińskim,
• spotkanie okolicznościowe w Poznaniu,
• spotkanie ze starostą radziejowskim w sprawie utworzenia Szkoły Mu-

zycznej w Wierzbinku,
• przyjęcie 86 petentów i 101 gości z zewnątrz

Czerwiec:
• 5 różnych spotkań z okazji Dnia Dziecka,
• 2 spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu,
• 3 spotkania ze starostą konińskim i wicestarostą konińskim,
• spotkanie z przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego,
• spotkanie z burmistrzem Kleczewa, Rychwała
• spotkanie w Urzędzie Miejskim w Koninie,
• 4 spotkania z przedstawicielami PAK KWB Konin,
• spotkanie z wójtem gminy Stare Miasto,Skulska i Wilczyna  
• przyjęcie 89 petentów i 127 gości z zewnątrz

W tym czasie wójt przyjmował poza gośćmi z zewnątrz pracowni-
ków, radnych, ogłoszał przetargi na różne inwestycje. Wydawał decyzje 
i zarządzenia, prowadził nadzór nad inwestycjami, podpisał wiele pism 
i decyzji. Uczestniczył w kilkunastu naradach w gminie i poza gminą. 
Udzielił również jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego kilku ślubów 
cywilnych.

Jolanta Siekaczyńska 
Sekretarz Gminy 

 https://www.facebook.com/wojtgminywierzbinek/

Z działalności wójta  
Poniżej prezentujemy ważniejsze spotkania, uroczystości, zebrania itp., w których brał udział wójt gminy Wierz-

binek Paweł Szczepankiewicz w I półroczu 2015 roku:

Wybory prezydenckie w gminie Wierzbinek
Pierwsza tura wyborów odbyła się 10 maja. Frekwencja  

w gminie Wierzbinek wyniosła 38,37% (2267 osób), do głosowa-
nia uprawnionych było 5909 mieszkańców. Pierwsze starcie wy-
grał Andrzej Duda – 53,43% (1199) głosów, na Bronisława Ko-
morowskiego oddano 22,50% (505) głosów. W drugiej turze 24 
maja frekwencja wyniosła 49,10% (2903 osoby), do głosowania 
uprawnionych było 5913 mieszkańców. W ostatecznym starciu 
zwyciężył Andrzej Duda, zdobywając 73,67% (2112) głosów. Na 
drugiej po -
zycji znalazł 
się Bronisław 
K o m o r o w -
ski z 26,33% 
(755) gło-
sów. 


