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Grudzień 2010

W obecności Rady Gminy, 
sołtysów, dyrektorów szkół, 
kierowników referatów i jed-
nostek organizacyjnych gminy 
oraz wszystkich zaproszonych 
gości wybrany po raz trzeci na 
wójta gminy Paweł Szczepan-
kiewicz ślubował: „Obejmując 
urząd wójta gminy, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd 

II sesja Rady Gminy Wierzbinek

Pan Jacek Musiał został 
ponownie wybrany przewodni-
czącym Rady Gminy. 

Pierwsze posiedzenie no-
wej Rady Gminy Wierzbinek 
uroczyście otworzył 
radny senior Jan Matu-
szewski. Podczas sesji 
ślubowanie złożyło 15 
radnych: Jakubowski 
Jan, Kaczalski Bog-
dan, Kowalska-Pie-
trzak Teresa, Kwiat-
kowski Dariusz, 
Matuszewski Jan, 
Mroczkowski Janusz, 
Musiał Jacek, Rogac-
ki Ryszard, Stankie-
wicz Krzysztof, Sta-
szak Andrzej, Szczę-

6 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Gminy Wierzbinek. 
Kulminacyjnym punktem sesji było uroczyste zaprzysiężenie 
Wójta Gminy Wierzbinek. 

sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi do-
pomóż Bóg”. Po przysiędze wójt 
podziękował radnym, sołtysom, 
wszystkim współpracownikom 
i przede wszystkim swoim wy-
borcom, mieszkańcom gminy 
Wierzbinek za oddane głosy w 
wyborach.

W kolejnym punkcie obrad, 
Rada Gminy spośród swojego 
grona wybrała Jana Jakubow-
skiego na przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej, Dariusza 
Kwiatkowskiego na przewod-
niczącego Komisji ds. Budżetu, 
Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kul-
tury i Rekreacji oraz Bogdana 
Kaczalskiego na przewodniczą-
cego Komisji Komunalno – Rol-
nej i Porządku Publicznego. Wi-
ceprzewodniczącą Rady Gminy 
została wybrana Pani Elżbieta 
Walicka

Ustalono także składy oso-
bowe stałych komisji Rady 
Gminy.

Komisja Rewizyjna: Teresa 
Kowalska-Pietrzak, Krzysztof 
Stankiewicz, Bogdan Woźniak, 
Wacław Wojciechowski.

Komisja ds. Budżetu, 
Oświaty, Zdrowia, Sportu, 
Kultury i Rekreacji:Janusz 
Mroczkowski, Andrzej Staszak, 
Teresa Kowalska-Pietrzak, Wa-
cław Wojciechowski, Bogdan 
Woźniak, Elżbieta Walicka.

Komisja Komunalno- Rol-
na i Porządku Publicznego: 
Jan Jakubowski, Zdzisław Sztej-
kowski, Jan Matuszewski, Ry-
szard Rogacki, Sławomir Szczę-
sny, Krzysztof Stankiewicz. 

I sesja Rady Gminy Wierzbinek 
W czwartek 2 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się pierwsza sesja 

Rady Gminy. Głównym punktem obrad było zaprzysiężenie nowo wybranych radnych. 

sny Sławomir, Sztejkowski 
Zdzisław, Walicka Elżbieta, 
Wojciechowski Wacław, Woź-
niak Bogdan. 

Przypominamy, że każda 

sesja Rady Gminy jest otwar-
ta dla społeczności i każdego, 
kto chciałby uczestniczyć w tej 
uroczystej chwili, serdecznie 
zapraszamy.
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Jak głosowaliśmy?  
Wybory Samorządowe 21 listopada 2010 r.

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Konińskiego

Wyniki wyborów do Rady Gminy Wierzbinek

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Wierzbinek
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbinek!

Serdecznie dziękuję za liczny udział w wyborach samorzą-
dowych w dniu 21 listopada 2010 r. 

Dziękuję za każdy oddany na mnie głos, za tak duże zaufa-
nie, jakim mnie obdarzyliście. Dołożę wszelkich starań, aby 
godnie Państwa reprezentować i swoją pracą udowodnię, że 
Państwa wybór był trafny. 

Pragnę jednocześnie z całego serca podziękować Radnym, 
Sołtysom, Nauczycielom, Strażakom, Pracownikom Urzędu 
oraz wszystkim Mieszkańcom za dotychczasową spokojną i 
merytoryczną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Wierzę, 
że wspólnie w nowej kadencji zrobimy jak najwięcej, by w 
Gminie Wierzbinek żyło nam się lepiej i wygodniej. 

Dziękuję za dotychczasową współpracę Radnym kadencji 
2006-2010 Paniom: Irenie Gwóźdź i  Bożenie Kurz, Panom: 
Kazimierzowi Woźniakowi,  Marcinowi Wołowcowi i Roma-
nowi Walterowi.     

Z wyrazami szacunku i poważania  
Paweł Szczepankiewicz  
Wójt Gminy Wierzbinek  

Podziękowanie
Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie
gorąco i serdecznie dziękują 

Panu Pawłowi Szczepankiewiczowi Wójtowi Gminy Wierzbinek, 
Panu Jackowi Musiałowi 

Przewodniczącemu Rady Gminy Wierzbinek,   
Radzie Gminy Wierzbinek, a w szczególności Panom:

Marcinowi Wołowcowi i Wacławowi Wojciechowskiemu 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy naszej szkoły.                     

Dzięki przyjaznej  dłoni  ludzi dobrej woli możliwa była
realizacja  naszych celów i zamierzeń.

W imieniu  naszej placówki  oraz jej wychowanków wyrażamy głęboką 
wdzięczność za  pomoc i życzliwość, życząc jednocześnie  powodzenia 

w realizacji  życiowych przedsięwzięć.

                                                                      
                                                                                                

        Morzyczyn, dnia 17.11.2010 r.

17 listopada 2010 r. 
w Zespole Gimnazjalno-
Szkolnym w Morzyczynie 
odbyła się ważna dla spo-
łeczności szkolnej  uroczy-
stość, na którą to, zarówno 
uczniowie jaki i nauczy-
ciele czekali wiele lat. 
Właśnie tego dnia oddano 
do użytku  nową, nadbu-
dowaną część budynku 
szkoły. Dzięki czemu po-
zyskano dwie duże sale 
lekcyjne oraz sanitariaty 
dla uczniów szkoły pod-
stawowej. 

Nową część szkoły po-
świecił ks. Włodzimierz 
Andrzejczak, a aktu otwar-
cia dokonali: wójt gminy 

Otwarcie nadbudowy budynku szkoły w Morzyczynie
Paweł Szczepankiewicz, 
były dyrektor szkoły i 
inicjator rozbudowy Ze-
non Fyszkowski, dyrektor 
szkoły Ewa Kucal oraz 
przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego. 
Po uroczystym otwarciu 
zebrani mogli zwiedzać 
nową część szkoły. W tej 
części uroczystości odda-
no również do użytku plac 
zabaw, który wykonano w 
ramach projektu Radosna 
Szkoła. Otwarcia dokona-
li radni: Marcin Wołowiec 
i Wacław Wojciechowski 
oraz przedstawiciel Małe-
go Samorządu. 

Uroczystość miała rów-

nież wymiar 
patriotyczny 
związany z 
92. rocznicą 
odzyskania 
przez Pol-
skę Niepod-
ległości.

 Zebrani 
wys łucha -
li montażu 
słowno-mu-

zycznego, którym to mło-
dzież przybliżyła drogę 
Polaków do wolności.

Dyrektor Szkoły w 
imieniu własnym, całego 
Grona Pedagogicznego 
oraz społeczności szkolnej 
złożyła serdeczne podzię-
kowania wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do 
wykonania prac związa-
nych z nadbudową.  
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Pierwsze dni poby-
tu dziecka w przedszko-
lu wiążą się z ogromnym 
stresem, którego źródeł 
należy szukać w trudnym 
rozstaniu z mamą, obcym 
otoczeniem, nieznanymi 
dotąd regułami. Okres ada-
ptacji dziecka do radosne-
go i bezstresowego pobytu 
w przedszkolu to dni, cza-
sami tygodnie. W pewnym 
momencie dostrzegamy 
jednak, że dziecko jest go-
towe do aktywnego uczest-
nictwa w życiu grupy. 
Dzieci wówczas chętnie 
biorą udział w zabawach, 
zajęciach, uczą się wierszy 
i piosenek. 

Na zakończenie tego 
pierwszego etapu poby-
tu dziecka w przedszkolu 
Gminne Przedszkole w 
Wierzbinku zorganizowa-
ło uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka. Doszliśmy 
bowiem do wniosku, że 
trudny okres adaptacyjny 
dzieci mają już za sobą i 
mają się również czym po-

Uroczystość pasowania na przedszkolaka
pisać przed innymi. Impre-
za odbyła się 12 listopada, 
wzięli w niej udział rodzice, 
oraz zaproszeni goście: pan 
wójt Paweł Szczepankie-
wicz oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sadlnie, 
pani Jolanta Grzegorska. 
Dzieci po raz pierwszy 
wystąpiły przed taką pu-
blicznością w atmosferze 
wielkiego napięcia i tre-
my. Maluchy 
pod opieką 
pani Bożeny 
Tarnowskiej i 
starszaki przy-
gotowywane 
przez panią Ja-
dwigę Kraskę 
zaprezentowa-
ły wierszyki, 
piosenki z ele-
mentami cho-
reografii, któ-
rych nauczyły 
się do tej pory 
w przedszko-
lu. Śpiewają-
co i tanecznie 
opowiedziały 

o tym, jak wygląda dzień 
małego przedszkolaka. Po 
wspaniałych występach 
nagrodzonych gromkimi 
brawami wszystkie dzieci 
wygłosiły tekst przysię-
gi, w której obiecały być 
dzielnymi przedszkola-
kami. Następnie dyrektor 
przedszkola, pani Jolanta 
Radzimska, zaczarowanym 
ołówkiem zamieniła nasze 

zwyczajne dzieci w praw-
dziwych przedszkolaków. 
Po pasowaniu i pamiątko-
wych zdjęciach odbyła się 
słodka uczta, przygotowa-
na przez rodziców. Zostały 
też wręczone nagrody-nie-
spodzianki od zaproszo-
nych gości. Uroczystość 
pasowania na przedszkola-
ka była imprezą niezwykle 
udaną. 

„Spodziewana” wizyta! 
Świętując 6 grudnia wszy-

scy uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. M. Kopernika 
w Sadlnie przebrali się za 
pomocników Św. Mikołaja. 
Dzień ten był szczególny, po-
nieważ śnieżna aura ściągnęła 
do szkoły szczególnego gościa 
– samego Św. Mikołaja, który 
to z pomocą członków Rady 
Rodziców rozdał drobne upo-

minki, tym którzy na to zasłu-
żyli. Nie obyło się bez piosenek 
i wierszyków recytowanych 
przez uczniów. Następnie Św. 
Mikołaj w pośpiechu opuścił 
szkołę. Wśród uczniów nato-
miast zapanowało zdziwienie, 
że nikt w tym roku nie dostał 
rózgi. Serdecznie zapraszamy 
Św. Mikołaja do naszej szkoły 
za rok! Rodzicom, którzy mu 

pomagali serdecznie dzięku-
jemy, podkreślając ich szcze-
gólne zaangażowanie w życie 
szkoły.

Warto tu również podzię-
kować rodzicom takim jak 
pan Kazimierz Jóźwiak, który 
umożliwił dzieciom z naszej 
szkoły udział w zimowym ku-
ligu. Odbył się on 10 grudnia 
2010 r. Wszystkim uczniom 

oraz nauczycielom opiekunom: 
pani Emilii Promis, pani Mał-
gorzacie Musiał oraz Agniesz-
ce Woźniak pomarzły nosy, ale 
cudowna zimowa atmosfera i 
świetna zabawa wszystkim za-
padnie w pamięci. Przejażdżki 
kuligiem to przecież najlepszy 
zimowy sposób poznawania 
najbliższej okolicy, doskonała 
forma propagowania zdrowego 
i bezpiecznego wypoczynku, 
zabawa w grupie oraz okazy-
wanie wzajemnej pomocy. 

Opracowała: Agnieszka Woźniak
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Nyklu zostało reaktywowane 
w lutym 2009r. Zarząd tworzą 
panie: Grażyna Chrzanow-
ska – przewodnicząca, Iwona 
Fordon – zastępca, Urszula 
Pawlak – skarbnik, Agnieszka 
Trawińska -  sekretarz. 

KGW rozpoczęło swoją 
działalność od zorganizowa-
nia uroczystego Dnia Kobiet. 
Kolejnym wydarzeniem były 
wyjazdy dla dzieci z sołectwa 
Zakrzewek. Dzieci były w Mo-
dligobowicach, gdzie zobaczy-
ły egzotyczne zwierzęta oraz 
jeździły bryczką. Po wspaniałej 
zabawie na placu zabaw samo-
dzielnie piekły kiełbaski nad 
ogniskiem. Wyprawa do kra-
iny św. Mikołaja w Kołacinku 
zachwyciła dzieci, zwłaszcza 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nyklu
najmłodszych uczestników. 
Spotkanie z  bohaterami bajek, 
prezenty z rąk św. Mikołaja - te 
wydarzenia pozostaną na dłu-
go w pamięci uczestników tej 
wycieczki.

W tym roku z okazji Dnia 
Dziecka odbył się rejs statkiem 
po jeziorze ślesińskim. Kapi-
tan statku opowiadał o cieka-
wostkach związanych z jezio-
rem. Na koniec wszyscy posi-
lili się kiełbaską z grilla oraz 
pączkami i ciastkami. Udało 
nam się również zrealizować 
wyjazd do fabryki wrażeń do 
Konina. KGW Nykiel było 
współorganizatorem spotkania 
kolędowego w Szkole Podsta-
wowej w Zakrzewku, podczas 
którego wystąpiły zespoły 
„Kurzowioki”i „Kalinianki” 

oraz gościnnie „Kabaret pod 
miotłą” ze Sompolna. Członki-
nie koła pomagały również w  
przygotowaniach do festynu 
na pożegnanie lata. W czasie 
dwuletniej działalności udało 
nam się zdobyć wyróżnienia w 
konkursie na najsmaczniejsze 
ciasto podczas obchodów Dni 
Wierzbnika oraz za wieniec 
przygotowany na Dożynki.  

Pragniemy złożyć serdecz-
ne podziękowania wszystkim 
osobom i instytucjom, które 
wspierają naszą działalność: 

Panu Pawłowi Szczepan-
kiewiczowi Wójtowi Gminy 
Wierzbinek, Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki Uzależnień i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Panu Markowi 

Grabowskiemu – Prezesowi 
GS „Sch” w Wierzbinku, Je-
rzemu Konieczka Prezesowi 
BS Wierzbinek, Panu Andrze-
jowi Kłosowskiemu Radnemu 
Powiatu Konińskiego, Zarzą-
dowi KWB „Konin” w Klecze-
wie S.A., Firmie „Intermeble” 
z Sompolna, Panu Jerzemu Żu-
rańskiemu z Sompolna. 

Z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia 
życzymy radosnych chwil 
spędzonych w gronie rodzi-
ny, spełnienia najśmielszych 
marzeń a także  niezapo-
mnianego i niepowtarzal-
nego Sylwestra oraz wszel-
kiej pomyślności w Nowym 
2011 Roku. 

Zarząd KGW w Nyklu     

W dniu 23listopada br. Pani Marta 
Rozalia Till, mieszkanka Starej Rudy 
obchodziła setne urodziny. W intencji 
dostojnej Jubilatki ks. Proboszcz Wło-
dzimierz Andrzejczak odprawił mszę 
św., w której uczestniczyli wraz z Jubi-
latką i całą jej rodziną, mieszkańcy wsi 
Stara Ruda oraz Wójt Gminy Pan Paweł 
Szczepankiewicz. W tym jakże uroczy-
stym dniu Dostojna Jubilatka otrzyma-
ła mnóstwo życzeń, przede wszystkim 
zdrowia na kolejne sto  lat życia. 

W imieniu władz samorządowych 
na ręce Jubilatki życzenia wraz ze spe-
cjalnym prezentem i dołączonym listem 
gratulacyjnym podpisanym przez Preze-
sa Rady Ministrów skierowanym do Do-
stojnej Jubilatki przekazał Wójt. Przed-
stawiciele KRUS-u w Koninie również 
odwiedzili Jubilatkę by złożyć życzenia. 

Pani Marta urodziła się 23.11.1910 r. 
w m-ci Wymysłowo, gm. Sompolno. W 
wieku 26 lat założyła rodzinę i wraz z 
mężem Albinem prowadziła gospodar-
stwo rolne. Miała trzech synów: Zyg-
munta, Ryszarda i Eugeniusza, ale żaden 
z nich nie doczekał 100 urodzin mamy. 
Doczekała się 12 wnucząt, 30 prawnu-
cząt i 17  praprawnucząt. Przeżyła dwie 
wojny światowe, widziała wiele krzywd 
i zła, jednak do dzisiaj zachowała pogo-
dę ducha, cieszy się również wciąż do-
brą kondycją i wyróżnia się wspaniałym 

100 urodziny Pani Marty Till
intelektem i niezawodną  pamięcią. Do 
dziś jest samodzielna i nie wymaga zbyt 
dużej opieki. Zasłużyła sobie na szacu-
nek i uznanie wielu osób. Nasza Jubi-

latka osiągnęła wiek, o którym wszyscy 
marzymy i którego życzymy sobie na-
wzajem w szczególnie uroczystych dla 
nas chwilach, ale który osiągają tylko 
nieliczni. Sto lat życia to nie tylko pięk-
ny wiek, lecz również historia życia na 
przestrzeni dwóch wieków.
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Zaostrzono przepisy 
regulujące wydawanie ze-
zwoleń na wycinkę drzew 
i krzewów z terenów nie-
ruchomości poprzez zmia-
nę ustawy z dni 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie 
przyrody /Dz. U. z 2009 r., 
Nr 151, poz. 1220 ze zm./. 
Nowe przepisy zobowią-
zują wójta wydającego 
zezwolenie do przepro-
wadzenia oględzin wnio-
skowanych do usunięcia 
drzew. Przedmiotem oglę-
dzin drzew i krzewów 
oraz terenu wokół nich 
będzie wykluczenie bądź 
potwierdzenie występo-
wania gatunków dziko ży-
jących zwierząt, roślin lub 
grzybów objętych ochroną 
gatunkową. Na tą okolicz-
ność zostanie spisany pro-
tokół oględzin. Ponadto 
oględziny zweryfikują za-
sadność usunięcia drzew 
i krzewów z przyczyną 
usunięcia jaką wniosko-
dawca poda we wniosku. 
W przypadku stwierdze-
nia występowania gatun-
ków chronionych lub ich 
siedlisk, gniazd, schronień  
w obrębie wnioskowa-
nych do usunięcia zadrze-
wień wnioskodawca jest 
zobowiązany wystąpić do 
Regionalnego Dyrektora 

Przechodzień, który 
np. złamał nogę na oblo-
dzonym chodniku, może 
domagać się odszko-
dowania od właściciela 
przyległej nieruchomości. 
Właściciel nieruchomo-
ści ma obowiązek usuwa-
nia śniegu i lodu z chod-
nika, który położony jest 
wzdłuż jego nieruchomo-
ści. Musi odśnieżyć i zli-
kwidować lód również z 
bramy swojej posesji, a 

Za odśnieżanie chodnika 
odpowiada właściciel posesji

także usunąć sople i zwały 
śniegu z dachu budynku 
i zabudowań gospodar-
czych znajdujących się na 
jego terenie. Natomiast 
odgarnięty śnieg muszą 
składować w miejscu, 
w którym nie powodo-
wałby zakłóceń w ruchu 
pieszych i samochodów. 
Takie same obowiązki 
ciążą na współwłaści-
cielach, użytkownikach 
wieczystych, jednostkach 

organizacyjnych, a także 
na zarządcach i innych 
użytkownikach nieru-
chomości oraz na innych 
podmiotach, które nią 
władają. Właściciel, któ-
ry ma obowiązek odśnie-
żyć i usunąć lód z chodni-

ka i terenu posesji, musi 
liczyć się tym, że w razie 
wypadku na tym terenie 
będzie musiał wypłacić 
odszkodowanie, rentę lub 
zadośćuczynienie osobie 
poszkodowanej. 

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
Ochrony Środowiska w 
Poznaniu o wydanie do-
datkowego zezwolenia na 
odstępstwa od zakazów 
niszczenia i uszkadzania 
gatunków chronionych. 
Wójt Gminy w poucze-
niu do wydanej decyzji na 
usunięcie drzew lub krze-
wów poinformuje wnio-
skodawcę o konieczności 
uzyskania zezwolenia  na 
odstępstwa od zakazów 
niszczenia i uszkadzania 
gatunków chronionych. 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w 
Poznaniu pismem z dnia 
29.11.2010 r. dodatkowo 
poinformował gminy, że 
każdy przypadek niszcze-
nia gatunków chronionych 
w obrębie zadrzewień oraz 
brak uzyskania zezwolenia 
na odstępstwa od zakazów 
niszczenia i uszkadzania 
gatunków chronionych 
podlegać będzie karze 
aresztu lub grzywny, zgod-
nie z art. 132 Kodeksu po-
stępowania w sprawach o 
wykroczenia w związku z 
art. 127 pkt 2 lit. e ustawy 
o ochronie przyrody. 

Pewne jest jedno, że 
obligatoryjny obowiązek 
przeprowadzania oględzin 
drzew i krzewów wydłuży 
znacznie czas oczekiwa-

nia na wydanie zezwole-
nia na ich usunięcie. Czas 
oczekiwania będzie uza-
leżniony od liczby składa-
nych wniosków o wyda-
nie zezwolenia. Zgodnie 
jednak z art. 35 Kodeksu 
Postępowania Administra-
cyjnego złożony wniosek 
powinien zostać rozpa-
trzony w terminie jednego 
miesiąca, a sprawy szcze-
gólnie skomplikowanej w 
terminie dwóch miesięcy. 

Przypomnijmy, co 
powinien zawierać 
wniosek o wydanie 
zezwolenia na wycin-
kę drzew i krzewów 
(zgodnie z art. 83 ust. 4 
ustawy o ochronie przy-
rody): 
1) imię, nazwisko i ad-

res albo nazwę i sie-
dzibę posiadacza i 
właściciela nierucho-

mości; 
2) tytuł prawny włada-

nia nieruchomością; 
3) nazwę gatunku drze-

wa lub krzewu; 
4) obwód pnia drzewa 

mierzonego na wyso-
kości 130 cm; 

5) przeznaczenia tere-
nu, na którym rośnie 
drzewo lub krzew; 

6) przyczynę i termin 
zamierzonego usu-
nięcia drzewa lub 
krzewu; 

7) wielkość powierzch-
ni, z której zostaną 
usunięte krzewy; 

8) mapę określającą 
usytuowanie drzewa 
lub krzewu w stosun-
ku do granic nieru-
chomości i obiektów 
budowlanych istnie-
jących lub budowa-
nych na tej nierucho-
mości. 

Oddajemy zużyte sprzęty!
Już 2 kwietnia 2011 r. w sobotę, a następnie 24 wrze-

śnia 2011 r., też w sobotę będziemy oddawać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny – tzw. „ELEKTRO-
ŚMIECI”. Tak więc pamiętajmy, że wiosną i jesienią 
czyścimy strychy i piwnice ze starych, nieużytecznych 
urządzeń elektryczny i elektronicznych. Szczegóły zbió-
rek w przyszłym roku w kurendach i na stronie interneto-
wej gminy Wierzbinek – www.wierzbinek.pl


