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Wrzesień 2010

Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz
zaprasza na występ

Jerzego Kryszaka
znanego aktora i satyryka
który wystąpi 4 września br. (sobota)

o godz. 18.00 w Boguszycach (hala sportowa) 
wstęp wolny 

Z prac Rady Gminy 
Rada Gminy Wierzbinek w 

ostatnim okresie obradowała 
pięć razy:

- w dniu 22 marca 2010 roku 
odbyła się XXXVIII Sesja Rady 
Gminy, na której radni podjęli 
uchwały w sprawie: 
a) zmian w budżecie na 2010 rok, 
b) nie wyrażenia zgody na wyod-

rębnienie w budżecie na 2011 
rok środków stanowiących fun-
dusz sołecki.

- w dniu 14 kwietnia 2010 
roku odbyła się XXXIX Sesja 
Rady Gminy, na której radni pod-
jęli uchwały w sprawie:
a) absolutorium dla Wójta Gminy 

za rok 2009, 
b) zmian w budżecie gminy na 

2010 rok. 

- w dniu 18 maja 2010 roku 
odbyła się XL Sesja Rady Gminy, 
na której radni podjęli uchwały w 
sprawie: 
a) sprzedaży nieruchomości ozna-

czonych numerami ewidencyj-
nymi działek 73/1, 73/2 i 73/3 o 
łącznej powierzchni 0,6000 ha 
położonych w obrębie ewiden-
cyjnym Zakrzewek,

b) nabycia działki o powierzchni 
ok. 1,0000 ha z nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyj-
nym Chlebowo oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 161,

c) zmiany uchwały nr 240/
XXXVI/06 Rady Gminy Wierz-
binek z dnia 29 czerwca 2006 
roku w sprawie statutu Gminnej 
Administracji Placówek Oświa-
towych w Wierzbinku,

d) nadania imienia Szkole Podsta-
wowej w Zakrzewku,

e) ustalenia przebiegu istniejących 
dróg gminnych na terenie Gmi-
ny Wierzbinek,

f) udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Wielkopol-
skiego z przeznaczeniem na 
przebudowę chodnika w Tomi-
sławicach wraz z kanalizacją 
deszczową,

g) udzielenia pomocy finansowej, 
h) zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu bankowego,
i) zmian w budżecie gminy na 

2010 rok. 

-  w dniu 30 czerwca 2010 roku 
odbyła się XLI Sesja Rady Gminy, 
na której radni podjęli uchwały w 
sprawie:
a) przyjęcia programu gospodaro-

wania mieszkaniowym zaso-

bem Gminy Wierzbinek na lata 
2010 – 2014,

b) ustalenia stawek opłat za zaj-
mowanie pasa drogowego dróg 
gminnych, dla których zarządcą 
jest Gmina Wierzbinek na cele 
nie związane z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrze-
bami ruchu,

c) uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzenne-
go gminy Wierzbinek, 

d) określenia zakresu i formy spo-
rządzania informacji z wykona-
nia budżetu za pierwsze półro-
cze,

e) trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej, 

f) zmian w budżecie gminy na rok 
2010.

 -w dniu 28 lipca 2010 roku 
odbyła się XLII Sesja Rady Gmi-
ny, na której radni podjęli uchwały 
w sprawie: 
a) uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego wybranych terenów na ob-
szarze gminy Wierzbinek, 

b) nabycia działki o powierzchni 
ok. 0,0600 ha z nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyj-
nym Ziemięcin oznaczonej nu-
merem ewidencyjnym 80/3, 

c) uchylająca uchwałę Rady 
Gminy Wierzbinek nr 126/
XVIII/2000 z dnia 15 grudnia 
2000r. w sprawie zasad zbycia 
własności lokali mieszkalnych 
i nieruchomości zabudowanych 
stanowiących własność gminy 
w drodze bezprzetargowej, 

d) zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Kryszkowice,

e) zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Stara Ruda, 

f) likwidacji zakładu budżetowe-
go – Zakładu Komunalnego w 
Wierzbinku w celu przekształ-
cenia w spółkę prawa handlo-
wego, 

g) utworzenia jednoosobowej 
spółki prawa handlowego pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej spółka 
z o.o. w Wierzbinku, 

h) wyłapywania zwierząt bezdom-
nych, 

i) programu zapobiegającego bez-
domności zwierząt,

j) opinii dotyczącej likwidacji 
Przychodni Rejonowej Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rudzie 
Śląskiej z siedzibą przy ul.Soli-
darności 12, 

k) zmian w budżecie na 2010 rok, 
l) udzielenia pomocy finansowej 

dla Starostwa Powiatowego w 
Koninie, 

m) określenia szczegółowych za-
sad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pie-
niężnych Gminy Wierzbinek i 
jej jednostek organizacyjnych, 
a także wskazania organów lub 
osób do tego uprawnionych 
oraz warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypad-
kach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną,

n) realizacji inwestycji związa-
nych z naprawieniem szkód 
górniczych powstałych po li-
kwidacji odcinka drogi gminnej 
nr 451022 Boguszyce – Krysz-
kowice, o) zmiany w Statucie 
Zakładu Komunalnego. 
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Z życia gminy

– 7 kwietnia br. odbyło się 
spotkanie Prezesa KWB Konin 
w Kleczewie S.A. w Urzędzie 
Gminy w Wierzbinku z Burmi-
strzem Izbicy Kujawskiej, Wój-
tem Topólki, Wójtem Babiaka 
oraz Wójtem Wierzbnika odno-
śnie  perspektywy uruchomienia 
odkrywki Mąkoszyn – Grocho-
wiska

– 27 kwietnia odbyło się 
spotkanie na terenie odkrywki 
„Tomisławice” Ministra Skarbu 
Państwa Jana Burego, ministra 
w Kancelarii Premiera Eugeniu-
sza Grzeszczaka, Zarządu KWB 
Konin w Kleczewie S.A. oraz 
Wójta Wierzbinka. Ministrowie 
uruchomili koparkę zdejmują-
cą nadkład. Minister Jan Bury 
oświadczył, że jest to pierwsza 
uruchomiona odkrywka węgla 
brunatnego po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej i Rząd Polski 
dołożył wszelkich starań w pro-
cesie koncesyjnym by była ona 
zgodna w prawem Polski oraz 
Unii Europejskiej 

– w dniu 27 maja odbyło 
się oficjalne otwarcie odkrywki 
„Tomisławice” w którym udział 
brała Rada Gminy Wierzbinek. 
Nowo powstałą odkrywkę po-
święcił J. E. ks. Biskup Wiesław 
Mering  

– w kwietniu Wójt brał 
udział w posiedzeniach Rady 
Programowej LGD „Wielko-
polska Wschodnia” w Kramsku, 
podczas których Rada oceniała 
wnioski poszczególnych gmin 
o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej 

– 14 maja Wójt uczestni-

czył w Powiatowym święcie 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Koninie, w których udział brał 
Komendant Główny PSP, mini-
ster Grzegorz Schetyna oraz inni 
parlamentarzyści i delegacje. 
Tegoż dnia nadany został PSP 
Konin sztandar.

– pod koniec maja w gminie 
Wierzbinek gościła młodzież z 
Francji w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Boguszycach oraz 
Zespole Szkolno – Gimnazjal-
nym w Morzyczynie. We wrze-
śniu młodzież z naszych gim-
nazjów uda się z rewizytą do 
Maure de Bretagne. 

– 1 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka w Hali Sportowej w 
Boguszycach odbył się koncert 
Majki Jeżowskiej dla dzieci 
z gminy Wierzbinek. Dzieci 
otrzymały również z tej okazji 
od Wójta gminy czekolady oraz 
życzenia. 

– w okresie letnim Wójt 
uczestniczył w kilkunastu spo-

tkaniach w gminach na terenie 
byłego województwa konińskie-
go. Z okazji święta tych gmin 
oraz różnych innych obchodów. 
Gmina Wierzbinek reprezento-
wana była niemalże na wszyst-
kich uroczystościach 

– 22 czerwca Wójt z Sekreta-
rzem uczestniczyli w Akademii 
z okazji 20-lecia WOKISS-u w 
Poznaniu, gdzie odbyło się uro-
czyste posiedzenie wszystkich 
gmin, które są członkami tegoż 
Stowarzyszenia

– w dniach 3-4 lipca Wójt 
uczestniczył w uroczystości 
nadania Honorowej Flagi Eu-
ropy zaprzyjaźnionej gminie 
Rudniki Wieluńskie w woje-
wództwie opolskim, a także w 
Międzynarodowych Zawodach 
Drwali w Bobrowej

– w ostatnich 4 miesiącach 
Wójt odbył ok. 40 spotkań z 
KWB w sprawach funkcjono-
wania odkrywki, przebudowy 
wodociągów i budowy nowych 
przyłączy oraz przebudowy 
dróg na terenie gminy Wierz-
binek. Rozmowy były bardzo 
trudne ale przyniosły wiele ko-
rzystnych rozwiązań dla gminy. 
W najbliższych latach powstanie 
nowa hydrofornia w Zaryniu, 
kilkanaście kilometrów nowych 
dróg wraz ze ścieżką rowerową. 
W 2010-2011 roku planowana 
jest budowa nowego chodnika 
w Boguszycach wraz z kanali-
zacją deszczową oraz zatoczka i 
parking przy gimnazjum w Bo-
guszycach. Wartość inwestycji 
to ok. 500 000 zł.     

– w okresie od czerwca do 
sierpnia odbywała się komplek-
sowa kontrola gospodarki finan-
sowej gminy Wierzbinek przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Poznaniu. Kontrola dotyczyła 
wydatków za ostatnie lata, które 
muszą być zgodne z zasadą pra-
worządności, legalności, rzetel-

ności oraz celowości. We wrze-
śniu zostanie przedstawiony 
protokół pokontrolny Wójtowi 
oraz Przewodniczącemu Rady 
Gminy, o wynikach kontroli po-
informowana zostanie również 
Rada Gminy

– w tym roku Wójt złożył 
wnioski o dofinansowanie z Od-
nowy Wsi oraz innych progra-
mów m.in: 

– Wzrost atrakcyjności miej-
scowości poprzez zagospoda-
rowanie parku pałacowego 
w Krzyszkowicach. PROW 
– odnowa i rozwój wsi – koszt 
663.975,89 zł. Wnioskowane 
dofinansowanie 408.180 zł

– Rozbudowa stacji wodocią-
gowej w Racięcinie oraz bu-
dowa biologicznej oczyszczal-
ni ścieków w Wierzbniku wraz 
zakupem wozu asenizacyjne-
go i ciągnika. PROW  Podsta-
wowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej. Koszt 
3.303.399,58 dofinansowanie 
2.030.700 zł

– Rewitalizacja XIX-wiecznego 
zabytkowego parku w Wierz-
binku wraz z budową amfite-
atru – etap II .PROW-  Od-
nowa i rozwój wsi wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju. 
Koszt 632.122 zł. Wnioskowa-
na kwota 250.428 zł   

– Przebudowa budynku remizy 
wiejskiej OSP w Ziemięcinie. 
Koszt 100.000 zł. Wnioskowa-
na kwota 25.000 zł. PROW-  
Małe projekty

– Budowa boiska ogólnodo-
stępnego w Chlebowie – etap 
II  Koszt  623.042 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania 
383.000 zł PROW – odnowa i 
rozwój wsi

– Rozbudowa i przebudowa 
budynku świetlicy wiejskiej 
w Zaryniu. Koszt 1.024.530 
wnioskowana kwota 500.000 
zł. PROW – odnowa i rozwój 
wsi

– Zagospodarowanie centrum 
w m. Stara Ruda . Koszt cał-
kowity 1.291.558 zł. Wniosko-
wana kwota dofinansowania 
500.000 zł. PROW – odnowa 
i rozwój wsi

– Zagospodarowanie terenu 
przy jeziorze w Zakrzewku 
Koszt 545.481 zł. Wnioskowa-
na kwota 335.336 zł. PROW 
– odnowa i rozwój wsi

Realizacja tych inwestycji 
nastąpi w latach 2010-2011.

(od lewej:) E. Grzeszczak – Minister w Kancelarii Premiera; P. Szczepan-
kiewicz – Wójt Gminy Wierzbinek; J. Bury – Wiceminister Skarbu Państwa, 
S. Mazurek – Prezes KWB
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W dniu 8 sierpnia 2010 r. parafia 
p.w. św. Mikołaja Biskupa w Sadl-
nie przeżywała jubileuszową uro-
czystość sto pięćdziesiątej rocznicy 
konsekracji kościoła. Jubileuszowej 
Dziękczynnej Eucharystii przewod-
niczył Pasterz Diecezji Włocław-
skiej Biskup Wiesław Alojzy Me-
ring. Dostojnego Gościa w imieniu 
rodzin parafii Sadlno powitali razem 
z trójką swoich dzieci państwo Elż-
bieta i Jerzy Ulańscy z Wierzbinka.

Następnie głos zabrał proboszcz 
parafii - ks. prałat Zygmunt Skrobic-
ki, który po powitaniu Ojca Diece-
zji powitał również zaproszonych 
Gości, a wśród nich między innymi: 
Wikariusza Biskupiego ks. Prałata 
Wojciecha Kochańskiego z Konina; 
księży rodaków parafii Sadlno: Ks. 
kanonika Waldemara Karasińskiego 
- proboszcza parafii Lubraniec i ks. 
Mariusza Ponikierskiego - wik. par. 
bł. Jerzego Matulewicza w Koninie, 
księży z dekanatu sompoleńskiego 
z dziekanem - ks. prałatem Wojcie-
chem Krzywańskim na czele oraz 
przedstawicieli władz lokalnych w 
osobach Pana Wójta Gminy Wierz-
binek - Pana Pawła Szczepankiewi-
cza i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Wierzbinek Pana Jacka Musiała.

Ksiądz proboszcz przypomniał 
krótko dzieje parafii Sadlno do roku 
1983 i zapoznał zebranych z jej naj-
nowszą historią.

Nie jest znana dokładna data 
erygowania parafii Sadlno. Po raz 
pierwszy w źródłach pisanych para-
fia Sadlno pojawia się w 1325 r. W 
tym samym roku 1325 dokumenty 
wspominają o kościele w Sadlnie. 
Był to prawdopodobnie kościół 
drewniany.

W końcu XVI wieku jest już 
mowa o drewnianym kościele pod 
wezwaniem św. Mikołaja i Nawie-
dzenia Matki Bożej. Przekazy źró-
dłowe mówią, że kościół miał mu-
rowane prezbiterium wraz z zakry-
stią. Nawa kościoła była drewniana. 
Aktualną świątynię wybudowano w 
latach 1855 -1856 a wybudowano 
dzięki staraniom i ogromnemu za-
angażowaniu ówczesnego probosz-
cza Ks. Walentego Karkowskiego. 
W dniu 26 lipca 1860 roku nową 
świątynię konsekrował biskup die-
cezji kujawsko-kaliskiej Michał 
Marszewski.

W historii parafii, po wybudo-
waniu świątyni w 1856 r., oprócz 
księdza Karkowskiego, który (jak 
podają źródła) przeznaczył na budo-
wę kościoła prawie wszystkie swo-
je oszczędności, dla wyposażenia i 
upiększenia świątyni bardzo dużo 
dokonali księża proboszczowie: Ks. 
Jakób Głowacki - zm. w l903 r. i Ks. 
Franciszek Jaś - proboszcz w latach 
1903- 1910. Obydwaj kapłani spo-
czywają na miejscowym cmentarzu.

Od 15 marca 1922 r. do wybu-
chu wojny pełni obowiązki probosz-
cza i bardzo owocnie pracuje Ks. Jan 
Mikołąjczyk, który również zapisał 
się złotymi zgłoskami w historii tej 
parafii. Po wybuchu II wojny świa-
towej, Ks. Mikołąjczyk na przeło-
mie września i października zostaje 
aresztowany, a potem rozstrzelany 
w Piotrkowie Kuj.

Nie wolno zapomnieć, że w 
czasie wojny duchową pieczę nad 
parafią Sadlno oraz okolicznymi 
parafiami sprawował Ks. Lambert 
Ślesiński - proboszcz parafii Som-
polno - kapłan wielkiej gorliwości i 
świętości.

Pierwszy powojenny proboszcz 
- to ksiądz Henryk Batowski. Objął 
parafię w dniu 15 marca 1945 r. W 
czasie dwuletniej pracy uporządko-
wał kościół i obejście, sprowadził 
trzy dzwony oraz sprzęt liturgiczny.

Jego następcą w dniu 11 kwiet-
nia 1947 r. został ksiądz Wiktor 
Baranowski. Za jego czasów wy-
budowano dzwonnicę (1948), prze-
prowadzono naprawę organów, 
ustawiono na dawnym miejscu 
przed kościołem figurę Matki Bożej 
(1950). W latach 1953-56 ze składek 
parafian zbudowano nowe organy i 
przeprowadzono remont chóru. W 
r. 1956 odszedł ksiądz Baranowski. 
Proboszczem został ksiądz Tadeusz 
Szmidt. W czasie swojej zaledwie 
półrocznej posługi w parafii spłacił 
resztę zaległości za organy, pozło-
cił monstrancję, posrebrzył krzy-
że, lichtarze i trybularze. Następny 
proboszcz, ks. Bernard Matyaszek, 
pracował w parafii 26 lat (1957-
1983). Bardzo troszczył się o parafię 
i kościół. W 1958r. przeprowadzono 
elektryfikację kościoła, a w r. 1962, 
po remoncie i dostrojeniu organów, 
podłączono je do sieci elektrycznej. 
W 1969 r. zradiofonizowano ko-
ściół. Tuż przed Wielkanocą 1973 r. 
zakupiono do kościoła nowe ławki, 
ołtarz posoborowy, pulpit i stół do 
ustawiania chorągwi. W następnych 
latach pokryto kościół ocynkowaną 

blachą, która jest do dnia dzisiejsze-
go. Wymieniono też na metalowe 
okna. W dniu 20 września 1983 r. 
zmarł ks. kanonik Bernard Maty-
aszek. Grób jego znajduje się na pa-
rafialnym cmentarzu.

Od 10 października 1983 r. z 
woli biskupa diecezjalnego Jana Za-
ręby pełni obowiązki duszpasterskie 
i pracuje w parafii Sadlno ks. Zyg-
munt Skrobicki. Pracuje już prawie 
27 lat. Ks. proboszcz przedstawił w 
skrócie zgromadzonym na uroczy-
stości najnowszą historię parafii, 
żeby (jak powiedział) dać świadec-
two o tych wiernych, którzy tę pa-
rafię tworzą.

Ks. prałat powiedział między 
innymi: „ Od samego początku - od 
1984 r. wyznaczano nam, lub sami 
wyznaczaliśmy sobie zadania do 
wykonania. I od początku do dnia 
dzisiejszego Pan Bóg nam pomagał i 
błogosławił w realizacji tych zadań. 
Będę mówił głównie o dokonaniach 
gospodarczych, bo o tym łatwiej 
mówić (są bardziej widoczne i kon-
kretne), ale za nimi szły i zawsze idą 
również przemiany duchowe, gdyż 
jedno z drugim ściśle się wiąże.

I tak w roku 1984 - założono 
elektryczne ogrzewanie kościoła, 
które funkcjonuje do dziś. Przepro-
wadzony został kapitalny remont or-
ganów. Zostały też wykonane pew-
ne prace porządkowe przy kościele. 
Lata 1985-1988 - to lata budowy 
nowej plebanii, garaży, budynku go-
spodarczego i salki katechetycznej. 
Lata 1989-1991 - to budowa kaplicy 
w Tomisławicach. W tym samym 
czasie przeprowadzono też remont 
kościoła: wykonano ankrowanie 
prezbiterium kościoła; wymieniona 
została cała instalacja elektryczna w 
kościele (z aluminiowej na miedzia-
ną); położono pod tynk instalację 
nagłaśniającą; wymieniono stropy 
w nawach bocznych kościoła; na-
stąpiła częściowa wymiana tynków 
w prezbiterium i nawach bocznych 
(do wysokości okien). Lata 1992- 
1995 to czas odnowienia polichro-

Jubileusz 150-tej rocznicy konsekracji kościoła w Sadlnie
mii wewnętrznej prezbiterium, naw 
bocznych i nawy głównej kościoła; 
renowacja ołtarza głównego i ołta-
rzy bocznych. Renowacja ambony, 
chrzcielnicy i chóru. Również re-
nowacja obrazów: Matki Bożej z 
ołtarza głównego, św. Mikołaja i św. 
Anny z ołtarzy bocznych. Naprawa 
i renowacja feretronów. Renowacja 
żyrandola głównego, odnowienie 
krzyży ołtarzowych, krzyża proce-
syjnego i wszystkich lichtarzy ołta-
rzowych.

W roku 1995 - założono insta-
lację odwadniającą wokół kościo-
ła, przeprowadzono remont wieży. 
Cały kościół został otynkowany; 
wokół kościoła położono chodnik z 
kostki brukowej.

W latach 1996-1998 - ( zgodnie 
z życzeniem parafian) została wybu-
dowana przy kościele i oddana do 
użytku - wyposażona w urządzenia 
chłodzące - kaplica przedpogrzebo-
wa.

Nadszedł rok 2000 - jubile-
uszowy - parafia powoli zaczyna 
przygotowania do jubileuszu. A te 
przygotowania rozpoczęły się od 
zakupu nowych dębowych mebli do 
dwóch zakrystii; założono boazerię 
w zakrystii, prezbiterium kościoła 
zostało wyposażone w nowe ławki 
i krzesła. W roku 2004 - na cmen-
tarzu grzebalnym został położony 
chodnik z kostki brukowej - ponad 
1200 mkw.

W roku 2005 (150 lat po roz-
poczęciu budowy tej świątyni) 
- parafianie (aby wypełnić nakaz 
powizytacyjny) zdecydowali się na 
przebudowę wnętrza prezbiterium i 
wyposażenie prezbiterium kościo-
ła w marmurową posadzkę, stały 
marmurowego ołtarz i ambonę oraz 
3 marmurowe świeczniki i kreden-
sję. W 2007 roku w czasie wizytacji 
kanonicznej Ks. Biskup wizytujący 
parafię dokonał konsekracji nowego 
ołtarza, i poświęcił ambonę. Był to 
już dar jubileuszowy. Ale dar ten 
jakby parafinom nie wystarczył. 
Wprawdzie na dzwonnicy wisiały 4 
dzwony, ale dzwoniły tylko dwa, bo 
pozostałe były uszkodzone. Po kon-
sultacjach w czasie kolędy zapadła 
decyzja o zakupie w ludwisarni Fel-
czyńskich w Taciszowie trzech no-
wych spiżowych dzwonów w tonacji 
TE DEUM. Największy z dzwonów 
waży 420 kg . Drugi dzwon waży 
260 kg trzeci -190 kg . Dzwony zo-
stały zakupione w 2008 roku. Aktu-
alnie dzwony posiadają automatycz-
ny napęd elektryczny. W roku 2009 
- została przeprowadzona gruntow-
na renowacja dzwonnicy z nowym 
pokryciem dachowym dzwonnicy 
włącznie. Przeprowadzone też zo-
stała pod nadzorem konserwator-

dokończenie na str. 4
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Jest pewne, że nie wszyscy jeszcze przyzwy-
czaili się do nowych ram okresu zasiłkowego. Część 
osób już była z zapytaniem, kiedy można złożyć 
wniosek, część zaś była już nawet zdeterminowana 
do złożenia wniosku. Powiadamiamy zatem jeszcze 
raz, iż ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 
223, poz. 1456) zmieniono czasookres świadczeń 
rodzinnych i trwa on od 1 listopada do 30 paździer-
nika roku następnego. Przyjmowanie wniosków na 
nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 wrze-
śnia. Kto złoży wniosek wraz z dokumentami we 
wrześniu świadczenia otrzyma nie później, niż do 
końca listopada, kto zaś złoży wniosek w paździer-
niku lub grudniu, świadczenia otrzyma do końca 
grudnia. Pośpiech jest więc nagradzany szybszą 
wypłatą. Pamiętajmy o tym, że pod koniec września 
przybędzie do ośrodka najwięcej chętnych do złoże-
nia wniosku, więc najpewniej utworzy się kolejka. 
Jak co roku zapewne pojawią się, oprócz wnio-
skodawców, zapominalscy, czyli osoby z prośbą o 
przekserowanie poprzedniej decyzji - dokument jest 
im potrzebny do” załatwienia” stypendium, pożycz-
ki bankowej, czy innych rzeczy, a zapomnieli go z 
domu (lub, co gorsza, wyrzucili, spalili, zagubili…). 
Pamiętajmy, że decyzja ustalająca prawo do świad-
czeń rodzinnych jest ważnym dokumentem urzę-
dowym, potrzebnym nie tylko raz. Przechowujmy 
ją starannie. W każdym okresie zasiłkowym takich 
zapominalskich pojawiają się dziesiątki, co spowal-
nia pracę urzędu. Oczywiście zapoznanie się z całą 
treścią decyzji, to obowiązek każdego, kto decyzję 
otrzymał. Być może nie jest to pasjonująca lektura, 
ale naprawdę konieczna.

W ostatnim czasie pojawiły się zmiany w 
ustawie o świadczeniach rodzinnych, i to zmiany 
na korzyść każdego z nas. Po pierwsze, ułatwiono 

życie rodzicom dopiero co urodzonych pociech. Od 
1 listopada 2009r. obowiązywał przepis nakazujący 
dołączenie do wniosku o becikowe oraz wniosku o 
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka zaświadczenia informującego, że matka 
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie póź-
niej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pod wpły-
wem powszechnego niezadowolenia i nacisków ze 
strony społeczeństwa warunek powyższy uchylono 
- ale tylko na jakiś czas! Do 31 grudnia 2011 r., aby 
uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przed-
stawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie 
wystawione przez położną, potwierdzające, co naj-
mniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży prze-
prowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. 
Natomiast od 1 stycznia 2012r. znowu będzie obo-
wiązywał „10 tydzień”. Specjaliści od naszego zdro-
wia chcą nakłonić kobiety do jak najwcześniejszego 
badania się w czasie ciąży. Wskazują, jak ważny jest 
prawidłowy rozwój płodu właśnie od poczęcia do 
10 tygodnia. Zaniechanie badań w tym okresie mo-
gło by przynieść poważne konsekwencje.

Osoby, które nie otrzymały becikowego lub 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
się dziecka z powodu niespełnienia wymogu „ 10 
tygodnia” mają prawo ponownie złożyć wniosek o 
wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych 
w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko 
ukończyło dwunasty miesiąc życia. Po szczegółowe 
informację należy zgłosić się do GOPS.

Kolejnym ułatwieniem była nowelizacja prze-
pisów ustawy o świadczeniach rodzinnych doty-
czących zasad ustalania prawa do świadczenia pie-
lęgnacyjnego. Najważniejsza zmiana to zniesienie 
kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okre-
su, na jaki może zostać przyznane to świadczenie. 

To oznacza, że od 1 stycznia 2010r. prawo do świad-
czenia pielęgnacyjnego ustalane jest niezależnie od 
dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli 
orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 
określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia. Świadczenie 
pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu oraz innym 
osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny 
oraz opiekunowi faktycznemu dziecka. Osobie innej 
niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której 
ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pie-
lęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma 
osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, 
gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. 
Póki co, nie jest możliwe, aby pobierać świadcze-
nie pielęgnacyjne na osobę pozostającą w małżeń-
skim stanie. Nie jest do końca zrozumiałe, dlaczego 
świadczenia nie może otrzymać syn/córka opiekując 
się schorowanym rodzicem, który to ma męża/żonę. 
Małżonkowie również nie otrzymają tego świadcze-
nia za opiekę jedno nad drugim. Nadzieję na popra-
wę tej sytuacji rodzi fakt, że ustawodawcy obiecali 
zająć się problemem, jednak ustawowej zmiany 
prawa należy spodziewać się dopiero na początku 
2012r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobie-
rania świadczeń rodzinnych pozostaje na dotych-
czasowym pułapie: 504 zł na osobę w rodzinie i 
583 zł na osobę w rodzinie, gdzie dziecko posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności.

Nie ma wielu zmian w ustawie o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów. Wnioski o usta-
lenie prawa do tego świadczenia przyjmujemy od 
1 sierpnia, na tych samych zasadach, co w zeszłym 
roku. Kryterium dochodowe pozostaje na dotych-
czasowym poziomie 725 zł na osobę w rodzinie. 

Niedługo nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych 

skim renowacja polichromii zewnętrznej całego 
kościoła łącznie z wymianą wszystkich rynien z 
plastikowych na tytanowe. Na całym kościele i na 
wieży zostało pomalowane farbą alubit pokrycie 
dachowe”. W swoim wystąpieniu ks. proboszcz 
powiedział też: „Renowacja polichromii ze-
wnętrznej kościoła nie była planowana. Stało się 
to dzięki sugestii, wielkiej życzliwości, trosce o 
zabytki i współudziale naszych władz lokalnych: 
Pana wójta Gminy Wierzbinek- p. Pawła Szcze-
pankiewicza i dzięki życzliwości Rady Gminy 
Wierzbinek reprezentowanej dziś na uroczysto-
ści jubileuszowej przez p. Jacka Musiała. Nasze 
władze lokalne są bardzo wrażliwe na wszystkie 
potrzeby naszej lokalnej społeczności - również 
na potrzeby parafii będących na terenie gminy. 
Na terenie gminy są cztery parafie i wszystkie są 
otoczone troską i pomocą materialną władz lokal-
nych. Ta współpraca dla dobra wspólnego miesz-
kańców naszej Gminy cieszy i może być uznana 
za wzorcową”.

Do odnowionej polichromii zewnętrznej ko-
ścioła nie bardzo pasowało zniszczone już zębem 
czasu jego ogrodzenie - tzw. parkan. Właśnie w 
tym roku 2010 parafianie dali przyzwolenie na 
gruntowną naprawę i renowację parkanu przy 

kościele; wykonane też zostały nowe schody 
wejściowe na cmentarz przykościelny i schody 
wejściowe do kościoła; odnowiona została ka-
plica na cmentarzu grzebalnym. Dzięki trosce o 
bezpieczeństwo zabytków i pomocy finansowej 
ze strony pana Wójta i Rady Gminy Wierzbinek 
- zainstalowane zostały wokół kościoła cztery 
lampy oświetlające kościół w nocy.

Oczywiście wymienione prace, to nie wszyst-
kie prace i działania przeprowadzone w tej parafii 
w ostatnim ćwierćwieczu. Wymienione zostały te 
najważniejsze.

Kończąc swoje wystąpienie ks. prałat pod-
sumował: „Faktem jest, że dziś nasza jubilatka, 
nasza świątynia - myślę, że ku radości nas wszyst-
kich, a szczególnie sadlińskich parafian - wygląda 
dostojnie i schludnie - jak na jubilatkę przystało. 
A wszystko to stało się to dzięki pracy, wielkiej 
ofiarności, hojności i zaangażowaniu parafian.(...) 
Troska o tę świątynię jest też wyrazem wiary tego 
ludu i świadectwem wdzięczności dla Boga. Jest 
wyrazem troski tej parafialnej wspólnoty o to, by 
tę świątynię godnie przekazać w ręce następnych 
pokoleń. Sądzę więc, że naprawdę mamy dziś za 
co Bogu dziękować i mamy z czego się cieszyć”.

Ks. proboszcz prosił Księdza Biskupa o po-
święcenie nowych dzwonów i odnowionej poli-
chromii zewnętrznej kościoła, co miało miejsce 

po homilii Ks. Biskupa.
Po poświęceniu dzwonów odbyła się proce-

sja z darami. Do ołtarza przyniesiono: ministranci 
– chleb i wino; młodzież - kwiaty; państwo Ma-
tuszewscy z Boguszyc - słoik miodu z własnej 
pasieki; p. Woźniakowie z Wierzbinka - kosz z 
owocami; p. Genowefa Mularska z Ziemięcina - 
rzeźbę katedry włocławskiej w drewnie; (od asy-
sty ) - p. Krystyna Ćwikła ze Złotowa - portret Ks. 
Biskupa rzeźbiony w drewnie. Darem parafian 
był złoty ornat do kościoła w Sadlnie. Po uroczy-
stym śpiewie hymnu „ Ciebie Boga wysławiamy 
„ przedstawiciele parafii: p. Anna Kostrzak i p. 
Stefan Piaskowski w imieniu parafian podzięko-
wali Ks. Biskupowi za Jego pasterską posługę i 
udział w jubileuszu konsekracji kościoła wręcza-
jąc kwiaty. Pani Prezes Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej Maria Szewczyk podziękowała 
ks. proboszczowi, a p. katechetka Beata Antczak 
wręczyła kwiaty.

Po słowach podziękowania wypowiedzianych 
przez ks. proboszcza zabrał głos Dostojny Cele-
brans który na zakończenie udzielił pasterskiego 
błogosławieństwa. Śpiew: „Nie rzucim Chryste 
świątyń Twych” zakończył dziękczynną jubile-
uszową uroczystość 150-tej rocznicy konsekracji 
kościoła w Sadlnie.

Jubileusz 150-tej rocznicy konsekracji kościoła w Sadlnie
ciąg dalszy ze str. 3
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Tegoroczne targi wikli-
nowe poprzedziła konfe-
rencja pn. „Południowe po-
granicze kujawsko -wielko-
polskie w dziejach Skulska, 
Ślesin Sompolna ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
Wierzbinka. W debacie na 
temat historii oraz perspek-
tyw rozwoju gminy Wierz-
binek wzięli udział m.in 

profesorowie Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy oraz  Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Patronat nauko-
wym nad konferencją objęło 
Polskie  Towarzystwo   Hi-
storyczne O/ Włoclawek, a 
honorowy wojewoda wiel-
kopolski. 

W niedzielny poranek 
licznie zawitali do Wierz-
binka wystawcy z odle-
głych stron kraju m.in Jan 
Cholewa z Rudnika nad 
Sanem (województwo pod-
karpackie), Jan Redźko z 
Niebędzina koła Gdańska, 
Przemysław Polit z Tarno-
brzega.   

Kapituła Targów oceni-
ła prezentowane przez wy-
stawców rękodzieła i przy-
znała puchary w następują-
cych kategoriach: 
- wierzba i wiklina
I miejsce Eugeniusz 

Świątkowski z Leszna k/

XIII Targi Wierzby i Wikliny „Salix”
XX Dni Wierzbinka 

23 maja 2010 r. 
Warszawy 

II miejsce Stanisław Rosie-
jewski z Brzeźna 

III miejsce Jan Cholewa z 
Rudnika nad Sanem 

Wyróżnienia (nagrody rze-
czowe): Bożena Sobańska z 
Synogaci, Roman Ciesielski 
z Dobrowa, Teresa Młodzi-
niak z Brzeźna 
 - rękodzieło artystyczne 

I miejsce Iwona Płokarz z 
Bydgoszczy

II miejsce Warsztat Terapii 
Zajęciowej z Sadlna
III miejsce Piotr Kolan 
Świętochłowice

Wyróżnienie (nagrodę 
rzeczową) otrzymała Pani 
Jadwiga Pietrzyńska-Skat-
kowska z Pobiedzisk        
- rzeźba w drewnie  
I miejsce Jan Redźko z 

Niebędzina koła Gdań-
ska 

II  miejsce Kazimierz Ko-
nieczyński z Kramska 

III miejsce Mariusz Mar-
kiewicz z Kazimierza Bi-
skupiego 
Puchar „Przeglądu Ko-

nińskiego” otrzymali Da-
riusz Matczak i Adrian Der-
da z Sompolna (kowalstwo 
artystyczne). Puchar Rad-
nego Powiatowego Andrze-
ja Kłosowskiego otrzymało 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z Sycewa. Wójt Gminy 

Wierzbinek Paweł Szcze-
pankiewicz w dowód uzna-
nia za wyjątkowe rzeźby 
wyróżnił pana Jana Redźko i 
wręczył puchar. Puchar Sta-
rosty Konińskiego otrzyma-
ła pani Teresa Młodziniak z 
Brzeźna a Puchar Wojewo-
dy Wielkopolskiego stragan 
Gminy Wierzbinek

W konkursie na naj-
smaczniejsze ciasto zwycię-
żyła Pani Anna Piechocka z 
Zarynia za ciasto mazurek. 
W godzinach popołudnio-
wych na scenie wystąpili 

Wojciech Gąssowski, An-
drzej Rybiński oraz zespół 
Classic.         

W dniu 8 października br. w Szko-
le Podstawowej w Zakrzewku 
odbędzie się uroczystość nada-

nia sztandaru oraz imienia szkole. Uroczy-
stość rozpocznie się mszą św. o godz. 10.00 
w Kościele Parafialnym p.w. św. Marii 
Magdaleny w Sompolnie. Następnie dalsza 
część uroczystości odbędzie się  na terenie 
szkoły. Zainteresowani Absolwenci prosze-
ni są o zgłoszenie się do szkoły oraz doko-
nanie wpłaty w wysokości 25 zł w terminie 
do 25 września br. (telefon kontaktowy 
63 26 14 180). 

Komitet Organizacyjny                                                                                
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Projekt przyczynia się 
do rozwoju wykształcenia 
i kompetencji w regionie, 
a jego głównym celem jest 
podniesienie kwalifikacji 
zawodowych 44 strażaków 
w zakresie ratownictwa me-
dycznego  i obsługi pilarek 
zamieszkałych na terenach 
wiejskich gminy Wierzbinek.

50 urodziny OSP Stara Ruda 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej 

Rudzie gm. Wierzbinek obchodziła jubileusz 50-lecia 
działalności. Uroczystość została połączona z gminnymi 
obchodami Dnia  Strażaka.

Z tej okazji w dniu 9 maja 
2010r. w kościele filialnym w 
Morzyczynie Strażacy   spo-
tkali się na uroczystej Mszy 
Świętej odprawianej w ich 
intencji. Po  nabożeństwie 
główne uroczystości odbyły 
na placu przed strażnicą OSP  
w  Starej Rudzie.

Meldunek o gotowości 
do rozpoczęcia uroczystości 
prezesowi Zarządu Gminne-
go ZOSP RP Dh Kazimie-
rzowi Woźniakowi złożył 
Komendant Gminny ZOSP 
Klemens Mazurek.  Po ode-
graniu hymnu związkowego 
i wciągnięciu flagi na maszt 
głos zabrał  Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP w Wierzbinku Kazi-

mierz Woźniak, który powitał 
wszystkich strażaków i za-
proszonych gości, m.in. Wój-
ta Gminy Wierzbinek Pawła 
Szczepankiewicza, Prezesa 
Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP 
w Koninie Dh Władysława 
Kolińskiego, przedstawiciela 
KM PSP w Koninie kpt. Zdzi-
sława Choinkę, Radnego Po-
wiatu Konińskiego - Andrzeja 
Kłosowskiego. Historię OSP 
Stara Ruda przedstawił dh 
Marcin Wołowiec.

Aktu poświęcenia sztan-
daru dokonał proboszcz Wło-
dzimierz Andrzejczak, który 
wcześniej także celebrował 
Mszę Świętą.     

Ważnym punktem uro-
czystości było udekorowanie 
jubilatki srebrnym medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa”  
czego  dokonał Prezes ZOP  
Dh Władysław  Koliński.

 Druhom wręczono też me-
dale: złote, srebrne i brązowe  
„Za zasługi dla pożarnictwa”.

Zebranym odczytano list z 
życzeniami prezesa Zarządu 
Głównego ZOSP RP Walde-
mara Pawlaka.  

W imieniu jednostki OSP 
Stara Ruda oraz wszystkich 
odznaczonych  podzięko-
wanie  złożył  Dh  Zdzisław  
Sztejkowski.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Wykwalifikowani strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy”
W terminie od 01.01.2010 r. do 31.05.2010 r. 

na terenie gminy Wierzbinek został zrealizowany 
projekt „Wykwalifikowani strażacy – bezpiecz-
niejsi mieszkańcy” z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, na który gmina Wierzbinek uzy-
skała dofinansowanie w wysokości 49 940,00 zł.

W pierwszym etapie projek-
tu, w terminie od 01.03.2010 r. 
do 19.03.2010 r. przeszkolono 
14 strażaków z zakresu obsłu-
gi pilarek spalinowych, kurs 
trwał łącznie 140 godzin i zo-
stał zakończony egzaminem, a 
uczestnicy otrzymali zaświad-
czenia o ukończeniu kursu 
uprawniające do wykonywania 
zawodu drwal.

W drugim etapie projektu 
w terminie od 09.04.2010 r. do 
25.04.2010 r. zorganizowano 
Kurs Kwalifikowanej Pierw-
szej Pomocy dla 30 strażaków, 
który trwał łącznie 66 godzin 

i został zakończony egzami-
nem. Uczestnicy kursu otrzy-
mali zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu, które nadają im 
tytuł ratownika.
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Synogać, 18 lipca 2010r.  
MKS Synogać – MKS Boguszyce   1: 3
MKS „Orzeł” Wierzbinek – MKS „Start” Ziemięcin  2 : 0
MKS „Kujawiak” Zaryń – MKS ZRN   2 : 1
MKS „Domino” Racięcin – WKS Boguszyczki  6 : 0
MKS Synogać – MKS ZRN    3 : 0
MKS „Orzeł” Wierzbinek -  MKS „Domino” Racięcin   0 : 1
MKS „Kujawiak” Zaryń – MKS Boguszyce   2 : 0
WKS Boguszyczki – MKS „Start” Ziemięcin   0 : 2
MKS ZRN – MKS Boguszyce    0 : 5
MKS „Domino” Racięcin – MKS „Start” Ziemięcin   4 : 1
MKS Synogać – MKS „Kujawiak” Zaryń   0 : 1  
MKS „Orzeł” Wierzbinek – WKS Boguszyczki  4 : 1

 
W finale spotkały się drużyny: MKS „Kujawiak” Zaryń, MKS „Do-

mino” Racięcin,  MKS Boguszyce, MKS „Orzeł” Wierzbinek. Puchar 
Wójta Gminy Wierzbinek zdobyła drużyna MKS „Domino” Racięcin.          

Zaryń, 8 sierpnia 2010r.  
MKS „Orzeł” Wierzbinek – MKS „Start” Ziemięcin  1 : 1
MKS Boguszyce - WKS Boguszyczki   7 : 0
MKS „Kujawiak” Zaryń - MKS „Domino” Racięcin  0 : 2
MKS Synogać - MKS „Start” Ziemięcin   2 : 0
MKS Władysławowo -  MKS ZRN   1 : 2
MKS „Orzeł” Wierzbinek - MKS Boguszyce   0 : 1
MKS „Kujawiak” Zaryń – MKS ZRN   3 : 0 
MKS Synogać - WKS Boguszyczki                  11 : 0
MKS Władysławowo - MKS „Domino” Racięcin  0 : 5
MKS Boguszyce - MKS Synogać    0 : 1
WKS Boguszyczki - MKS „Start” Ziemięcin    0 : 3
MKS Władysławowo - MKS „Kujawiak” Zaryń   1 : 6

Turnieje Piłki Nożnej

MKS Synogać - MKS „Orzeł” Wierzbinek    1 : 0
MKS „Domino” Racięcin - MKS ZRN   1 : 0
MKS Boguszyce - MKS „Start” Ziemięcin    1 : 0
MKS „Orzeł” Wierzbinek - WKS Boguszyczki  8 : 1

 
O trzecie miejsce mecz rozegrali zawodnicy MKS Boguszyce i MKS 

„Kujawiak” Zaryń. Gospodarze zajęli miejsce w finale z wynikiem 1:0. 
Niezwykle emocjonujący mecz zaprezentowali  piłkarze MKS Synogać 
i MKS „Domino” Racięcin. Zwycięzcy turnieju, który odbył się w lipcu 
w Synogacj - MKS „Domino” Racięcin, udowodnili po raz drugi, że są 
najlepszą drużyną z gminy Wierzbinek. Tytuł „króla strzelców” zdobył 
Jarosław Koszal. Gratulujemy!  
MKS „Domino” Racięcin :  MKS Synogać    3:2

Dnia 05.07.20010 r. Pani Zofia Białec-
ka, rod. Żabierek córka Franciszka i Sta-
nisławy rod. Kubsik, zam Łysek 21, gm. 
Wierzbinek ukończyła 100 lat.

W tym jakże uroczystym dniu Dostoj-
na Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, 
przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 
lat życia. W imieniu władz samorządowych 
na ręce Jubilatki życzenia przekazał Wójt 
Gminy Paweł Szczepankiewicz, a także 
przedstawiciele KRUS-u z Konina. Wójt 
Gminy odczytał również list gratulacyjny 

100 urodziny Pani Zofii Białeckiej
podpisany przez Prezesa Rady Ministrów 
skierowany dla Dostojnej Jubilatki.

Pani Zofia urodziła się 05.07.1910 r. w 
Bilczewie. W wieku 20 lat założyła rodzinę 
i wraz z mężem prowadziła gospodarstwo 
rolne. Wychowała dwie córki Mariannę i 
Barbarę oraz dwóch synów Józefa i Lecha. 
Doczekała się 11 wnucząt, 31 prawnucząt 
i 11 praprawnucząt. Przeżyła dwie wojny 
światowe, widziała wiele krzywd i zła, 
jednak do dzisiaj zachowała pogodę du-
cha. Zasłużyła sobie na szacunek i uznanie 
wielu osób.

KOMISJE
OBWODOWE

     
(powoływanie)

W związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi i liczny-
mi pytaniami wyborców dotyczącymi 
udziału w pracach komisji wyborczych 
informuję, że:

Kandydatów do komisji zgłaszają 
spośród wyborców danej gminy pełno-
mocnicy komitetów wyborczych, które 
zarejestrowały kandydatów w okręgu 
wyborczym dla którego właściwa jest 
dana obwodowa komisja wyborcza. Z 
urzędu w skład komisji wchodzi też 
jako jej członek, osoba wskazana przez 
wójta spośród pracowników samorzą-
dowych gminy lub gminnych jednostek 
organizacyjnych. Nie ma zatem możli-
wości aby zgłaszać się do urzędu gmi-
ny z prośbą o wpisanie się do prac w 
obwodowych komisjach wyborczych. 
Tryb powoływania obwodowych ko-
misji wyborczych reguluje Uchwała 
Państwowej Komisji Wyborczej w 
sprawie sposobu zgłoszenia kandyda-
tów na członków komisji wyborczych 
(M.P. Nr 61, poz 641 z późn zm).

    
Sekretarz Gminy

Jolanta Siekaczyńska
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XVIII już edycja cieszącej się dużym za-
interesowaniem wśród Klientów Banku Spół-
dzielczego w Wierzbinku Lokaty SGB zakoń-
czona. Do wygrania był już rower, nawigacja 
GPS, aparat cyfrowy, telefon komórkowy i wie-
le innych nagród. Osoby do których uśmiechnął 
się szczęśliwy los w promocjach Lokaty SGB 
przyjmowały nagrody z dużą radością, często 
podkreślając że to ich pierwsza wygrana w ży-
ciu. 

Od 2008 roku trwa realizacja Programu In-
tegracji Społecznej współfinansowanego przez 
Rząd Polski z pożyczki uzyskanej od Banku 
Światowego. W ramach tego programu na te-
renie gminy Wierzbinek  podobnie jak na te-
renie 499 innych gmin w Polsce, realizowane 
były rożnego rodzaju działania społeczne, które 
korzystnie wpłynęły na jakość warunków życia 
mieszkańców wsi i małych miast.

Gmina Wierzbinek zakontraktowała usłu-
gi na ponad  380 000 zł. Pierwotna wartość 
alokacji wynosiła 363 910, 88 zł. W 2010r. 
na podstawie opracowanego Gminnego Planu 
Utrwalania rezultatów Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej przyznało gminie Wierzbinek 
dodatkowe środki finansowe  w wysokości 20 
000 zł.  

Jedną z tegorocznych, już zakończonych 
usług, były „WWW - wakacyjne warsztaty 
wyjazdowe” skierowane do dzieci zamiesz-
kałych na terenie gminy,  uczęszczających do 

szkół podstawowych. W okresie od 1 lipca do 8 
sierpnia 2010r. z wakacyjnych warsztatów wy-
jazdowych skorzystało łącznie 224 dzieci.   

Celem tego przedsięwzięcia było zagospo-
darowanie czasu wolnego dzieci, rozwijanie  
ich zainteresowań, możliwość zwiedzenia cie-
kawych miejsc, nawiązanie nowych znajomości 
oraz wsparcie aktywizacji oraz integracji wśród 
dzieci i młodzieży a także promocja twórczego 
spędzania wolego czasu.  

Podczas warsztatów opiekę nad dziećmi 
sprawowali wykwalifikowani opiekunowie, 3 
opiekunów i kierownik.

Miejscem gdzie między innymi odbywały 
się zajęcia była Hala Sportowa w Boguszycach. 
Opiekunowie w ramach zajęć przedpołudnio-
wych organizowali zajęcia sportowe, plastycz-
no - techniczne, taneczne. Każde dziecko mogło 
wybrać zajęcia, w których chciało uczestniczyć. 
Odbyły się również konkursy plastyczne i tur-
niej warcabowy. Zajęcia popołudniowe odby-

wały się nad jeziorem 
w Mikorzynie, gdzie 
miło spędzały czas pod 
czujnym okiem ratow-
ników. Dzieci jeździły 
na wycieczki: m.in do 
Kopalni Soli w Kło-
dawie, Uniejowa, Li-
chenia, Dino Parku w 
Solcu Kuj. W czasie 
trwania Wakacyjnych 
Warsztatów Wyjazdo-
wych zostało zapew-
nione dla uczestników 
wyżywienie oraz prze-
jazd autokarem. 

W dniach 31 lipca 
– 1 sierpnia 2010 roku 
odbyła się wizyta stu-
dyjna w gminie Rud-

niki Wieluńskie. Było to jedno z działań ujęte 
w Planie Działania Gminy Wierzbinek. Wizyta 
obejmowała spotkania z pracownikami Urzędu 
Gminy Rudniki, liderami, prezesami OSP. Gmi-
ny wymieniały własne doświadczenia z zakresu 
tworzenia organizacji pozarządowych, współ-
pracy z samorządem i metod aktywności środo-
wiska lokalnego m.in. Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Przewodnikiem po gminie był Pan Wójt 
Gminy Rudniki Andrzej Pyziak, który zapoznał 
delegacje z gminy Wierzbinek z osiągnięciami 
oraz ciekawymi miejscami w gminie tj. Cen-
trum Spotkań Muzyków Jazzowych, Gminną 
Izbą Tradycji oraz siedzibą urzędu gminy. Na 
sali konferencyjnej Urzędu nastąpiło podsumo-
wanie i porównanie działalności obu gmin. 

Najbardziej inspirującym punktem progra-
mu była wizyta w Chacie Drwala i Strażaka w 
Bobrowie, gdzie nastąpiła filmowa prezenta-
cja projektów współfinansowanych z funduszy 
europejskich oraz z uroczystości nadania flagi 
honorowej Rady Europy. Następnie Przewod-
niczący Rady Gminy Rudniki Edward Gładysz 
– lider zaprezentował działania gminy podjęte w 
ramach programu odnowy wsi. Delegacja wzięła 
także udział w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej 
o puchar Wójta Gminy „Panorama Firm”, który 
odbył się na boisku sportowym w Cieciułowie. 

Wizyta studyjna delegacji z gminy Wierz-
binek upłynęła na wymianie doświadczeń  w 
serdecznej atmosferze. Każdy z uczestników 
wizyty studyjnej mógł w tych działaniach zna-
leźć inspirację dla własnej organizacji i działal-
ności społecznej.

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku
– kolejna loteria promocyjna Lokaty SGB rozstrzygnięta

Tym razem również nie obyło się bez po-
zytywnych emocji.  W loterii „Lokata SGB. 
Wielkie losowanie II”, której rozstrzygnięcie 
nastąpiło pod koniec kwietnia br. szczęśliwym 
zwycięzcą skutera KEEWAY został mieszka-
niec Boguszyc, p. Janusz Sobczak. Nagrodę 
osobiście wręczył Jerzy Konieczka, Prezes 
Zarządu BS Wierzbinek gratulując wygranej          
i życząc szczęścia  w kolejnych promocjach 
organizowanych przez Bank. 

Obecnie ruszyła kolejna edycja Lokaty 
SGB, w której nagrodą główną jest samochód 
osobowy Audi A6 oraz nagrody gwarantowa-
ne w postaci quada i dwóch ekspresów ciśnie-
niowych do kawy.

Aby założyć Lokatę SGB wystarczy zde-
ponować 500 zł, a każde następne zwiększa 
szanse na wygraną. To bankowy hit, bo moż-
na zyskać dwa razy, raz poprzez atrakcyjne 
oprocentowanie, a drugi raz poprzez wzboga-
cenie się o praktyczne i wartościowe nagro-
dy.

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku „spełnia 
marzenia” swych Klientów nie tylko poprzez 

lokatę SGB, ale również poprzez bogatą ofer-
tę kredytową, która modelowana jest w taki 
sposób aby sprawnie i szybko pomagać w re-
alizacji życiowych planów i marzeń.

Zarząd BS Wierzbinek jeszcze raz ser-
decznie gratuluje wygranych laureatom oraz 
życzy wszystkim swoim Klientom szczęścia 
w kolejnych loteriach promocyjnych.

Program Integracji Społecznej 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich  


