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Podczas Dożynek Powiatowo-
Gminnych ogłoszono wyniki kon-
kursu „Powiatowy Rolnik Roku”. 
Akty nominacji wręczyli Starosta 
Koniński Stanisław Bielik i Prze-
wodniczący Rady Powiatu Andrzej 
Nowak 11 gospodarzom z terenu 
powiatu końskiego. Tytuł „Powia-
towy Rolnik Roku” otrzymali:
- Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy 

gm. Stare Miasto
- Agnieszka i Piotr Michalscy 

gm. Wierzbinek
- Dorota i Piotr Mizerni 

gm. Kramsk 
- Maria i Karol Piątkowscy 

gm. Sompolno
- Magdalena i Sławomir Wieczor-

kowie gm. Rzgów    
Jak co roku rozstrzygnięto 

konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy.  Zgłoszonych zosta-
ło 20 wieńców, w tym 9 z terenu 
gminy Wierzbinek.  Najpiękniejsze 
wieńce wykonali: Koło Gospodyń 
Wiejskich z Julii gm. Ślesin, so-

Dożynki Powiatowo-Gminne
                      
                          „Ziemia jest rzetelna, rzetelne są też ręce rolnika”
                                                                                Bp Roman Andrzejewski    

W niedzielę 23 sierpnia br. w Wierzbinku Rolnicy podziękowali 
za tegoroczne zbiory. Święto plonów rozpoczęło się Mszą Św. na 
placu Gminnej Spółdzielni „Sch”. Nabożeństwo celebrował ks. 
Prałat Ireneusz Juszczyński, proboszcz Parafii św. Stanisława BM w 
Brześciu Kujawskim. Następnie korowód z wieńcami dożynkowymi, 
pocztami sztandarowymi wraz z orkiestrą dętą na czele 
przemaszerował do parku przy Urzędzie Gminy. Starostowie Dożynek 
Ewa Wojciechowska i Witold Słowiński złożyli na ręce Starosty 
Konińskiego Stanisława Bielika i Wójta Gminy Wierzbinek Pawła 
Szczepankiewicza chleb, który podzielono pomiędzy zgromadzonych 
uczestników uroczystości. 

łectwo Popielewo gm. Skulsk oraz 
przedstawiciele Osieczy I (gm. 
Rzgów). Wieniec ze Starej Rudy 
otrzymał wyróżnienie.  

Uczestniczących w ludowym 
święcie mieszkańców gminy, po-
wiatu konińskiego i licznie przyby-
łych gości zachwyciły występy ze-
społów ludowych, orkiestr dętych 
z Wierzbinka i Rychwała, zespołu 
tanecznego Feniks oraz Teatru Ob-
rzędowego z Babiaka.        

Wspaniała słoneczna pogoda, 
liczne atrakcje przygotowane przez 
Organizatorów, sprawiły, że do-
żynkowa zabawa z zespołem Red 
Boys trwała do północy. 

Wójt Gminy Wierzbinek 
składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim osobom i instytucjom 
zaangażowanym w przygotowanie 
uroczystości, jednostkom Ochotni-
czej Straży Pożarnej,  delegacjom 
z pocztami sztandarowymi oraz 
wszystkim przybyłym gościom. 
Dziękujemy za pełnienie hono-

rów Starościnie Pani Ewie Woj-
ciechowskiej i Staroście Dożynek 
Panu Witoldowi Słowińskiemu, wi-
cestarostom: Pani Iwonie Nawrot i 
Panu Łukaszowi Gołębiowskiemu;  
wszystkim zespołom muzycznym, 
Orkiestrze Dętej oraz sponsorom. 
Dziękujemy Panom: Piotrowi Pru-
skiemu, Grzegorzowi Kobrzyckie-
mu, Michałowi Czajkowskiemu za 
prezentację maszyn rolniczych.

W sposób szczególny dzięku-
jemy ks. Prałatowi Ireneuszowi 
Juszczyńskiemu z Brześcia Kujaw-
skiego i ks. Prałatowi Zygmuntowi 
Skrobickiemu za objęcie opieką 
duszpasterską nie tylko tradycji 
obrzędu dożynkowego, wygłosze-
nie słowa Bożego, ale również za 
udział i obecność na uroczysto-
ściach Święta Chleba.

SPONSORZY :
– Agencja Ubezpieczeniowa Danu-

ta Lewińska Wierzbinek
– Paweł Sulkowski „KON-PRO-

JEKT” Konin
– Jakub Dłużewski „PERFEKT” 

Konin 
– Bank Spółdzielczy Wierzbinek

– Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” z Wierzbinka 

– Kopalnia Węgla Brunatnego 
Konin w Kleczewie S.A. 

– Zakład Remontowo Budowlany 
MAXBUD Łukasz Józefacki 
Wierzelin 

– Drukarnia Wydawnicza „Trans 
-Druk” Konin

– Zakład Instalatorstwa Elek-
trycznego Adam Drzewiecki 
Sompolinek 

– Jadwiga i Jan Adamscy „Naftex” 
s.j. Witowo

– Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no- Handlowe Paweł Marciniak 
Sadlno

– Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „KONEX” Jerzy Rze-
pecki Modła Kolonia 

– Zbigniew Michalski, Wilczyn   
– Grzegorz Kobrzycki, Sadlno  
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Uroczyste obchody rozpoczęły 
się mszą świętą, koncelebrowaną 
przez  absolwenta naszej szkoły, 
księdza Mariusza Budkiewicza. 
Następnie uczniowie, nauczyciele, 
nauczyciele emeryci oraz licznie 
przybyli na jubileusz absolwenci 
udali się do budynku szkoły, gdzie 
nastąpiło uroczyste otwarcie ob-
chodów. Wszystkich zebranych 
powitała dyrektor szkoły- Ewa 
Kucal, a następnie przedstawiła 
rys historyczny dostojnej jubilatki, 
gdzie zwróciła szczególną uwagę 
na zaangażowanie, oddanie i prace 
dyrektorów i nauczycieli tej szko-
ły na przestrzeni 70 lat, a którzy 
uczestniczyli w tworzeniu jej histo-
rii. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Wójt Gminy Wierzbinek i 
absolwent tej szkoły, Paweł Szcze-
pankiewicz, Radny gminy również  

27 czerwca 2009r. świętowaliśmy 70-lecie naszej szkoły
Każda rocznica skłania do wspomnień, jednak 70 lat istnie-

nia szkoły to wielki jubileusz, a dla wszystkich absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Morzyczynie tym bardziej znaczące 
wydarzenie, gdyż w jej historii po raz pierwszy organizowany 
i obchodzony.

absolwent szkoły Wacław Woj-
ciechowski  oraz były długoletni 
dyrektor Ireneusz Hałas, któremu  
jak zwykle towarzyszyło poczucie 
humoru. 

Podczas uroczystości doko-
nano aktu odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej poświęconej Teofilowi  
Nenemanowi – byłemu rolnikowi 
ze wsi Noć,  który to część swoje-
go majątku przeznaczył na budowę 
tejże szkoły. 

Łzy wzruszenia pojawiły się na 
wielu twarzach, gdy najstarszych 
absolwentów, gości specjalnych, 
dyrektorów uhonorowano kwiata-
mi i gorącymi życzeniami zdrowia 
i wielu lat życia.

Z okazji tak wielkiej uroczystości 
przygotowano okolicznościowe wysta-
wy m.in. „Śladami przeszłości”, gdzie 
zgromadzono galerię ponad 70 zdjęć 

i niemal każdy uczestnik 
zjazdu mógł się odnaleźć 
w gronie kolegów i kole-
żanek morzyczyńskiej pod-
stawówki. 

Po części oficjalnej 
rozpoczęło się garden par-
ty, któremu towarzyszyły 
długie rozmowy i ciepłe 
wspomnienia.

Dyrektor Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego 
w Morzyczynie gorąco 
i serdecznie dziękują 
Wszystkim, którzy oka-
zali pomoc w organiza-
cji Jubileuszu 70-lecia 
Szkoły Podstawowej w 
Morzyczynie.

Szczególne podzięko-
wanie składamy Wójtowi 
Gminy Wierzbinek Panu 
Pawłowi Szczepankiewi-
czowi za bezinteresowną 
pomoc, osobiste  zaan-
gażowanie i życzliwość 
okazaną naszej szkole.

– w czerwcu odbyło się szereg imprez kulturalnych na terenie powia-
tu konińskiego, w których uczestniczył Wójt Paweł Szczepankiewicz. 
Jedną z ważniejszych było Ruszenie Gmin Powiatu Konińskiego w 
Krzymowie. Wójt brał udział w samorządowym śpiewaniu w którym 
wystąpiło kilkunastu włodarzy z terenu powiatu konińskiego na czele 
z panem Starostą.

– w czerwcu  podpisana została umowa z Polskim Towarzystwem Walki z 
Kalectwem przez Wójta Gminy na dzierżawę budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Synogaci. Budynek został wydzierżawiony po wyraże-
niu opinii przez Radę Gminy na 15 lat. PTWzK będzie wykorzystywało 
budynek zgodnie z umową na rzecz osób niepełnosprawnych.

– 11 lipca odbył się Wielkopolski Piknik Sołtysów, w którym brał udział 
Wójt a także większość Sołtysów i Radnych z terenu gminy. W konkur-
sie na najpopularniejszego sołtysa uczestniczył sołtys z naszej gminy 
Pan Stanisław Myślewski z Wilczej Kłody.

– w lipcu Wójt uczestniczył w spotkaniu w Starym Mieście w sprawie 
powołania Lokalnej Grupy Rybackiej, która miałaby skupiać kilkana-
ście gmin z byłego województwa konińskiego.

– 18 lipca Wójt uczestniczył w obchodach Dni Goliny oraz w spotkaniu 
z Panią Elżbietą Dzikowską - podróżniczką, która spędziła 2 dni w 
Golinie opowiadając o swoich podróżach.

– 21 lipca odbyło się spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej, na 
której Wójt Paweł Szczepankiewicz zaprezentował istotę i znaczenie 
imprez kulturalnych dla społeczności gminy.

– 23 lipca Wójt uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Spółki Oświetlenie 
Uliczne . Na spotkaniu poruszono problemy coraz droższego utrzyma-
nia punktów świetlnych i ich konserwacji.

– 24 lipca Wójt uczestniczył w Akademii Święta Policji zorganizowanej 
przez Komendę Miejską Policji w Koninie.

– od końca maja do 20 lipca trwała kontrola w gminie Wierzbinek przez 
Najwyższą Izbę Kontroli z zakresu wykorzystania środków zewnętrz-
nych na budowę nowej infrastruktury sportowej.

– w dniu 7 sierpnia Wójt Gminy wraz z Panem Przewodniczącym oraz 
Proboszczem Parafii Tomisławice spotkał się w Kurii Diecezjalnej z 
Biskupem Ordynariuszem Wiesławem Meringiem.  Głównym tema-
tem spotkania była kwestia kopalni.

– w sierpniu Wójt brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd  
Marszałkowski odnośnie środków unijnych.

– 29 sierpnia Wójt brał udział w Międzynarodowych Targach Wikliniar-
skich w Nowym Tomyślu.

Z życia gminy – 31 sierpnia odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Pile. Powiat Koniński 
reprezentował wieniec z sołectwa Stara Ruda na czele z główną autor-
ką wieńca Panią Zofią Śmigielską oraz Panem Sołtysem Zdzisławem 
Sztejkowskim.      

– 1 września odbyła się Wojewódzka Inauguracji Roku Szkolnego w Go-
linie, w której uczestniczył Wójt Paweł Szczepankiewicz.

– 15 września Wójt podpisał wraz z Skarbnikiem umowę w Urzędzie 
Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie rewitalizacji XIX- 
wiecznego parku w Wierzbinku. Kwota dofinansowania ze środków 
zewnętrznych wyniesie 500 000,00 zł.

– we wrześniu Urząd Gminy w Wierzbinku zlecił Kopalni rekultywację  
stawu w Wierzbinku. 

– 31 sierpnia odbyło się spotkanie Rady Gminy z prezesem KWB p. 
Sławomirem  Mazurkiem i członkiem zarządu ds. rozwoju Michałem 
Smorągiem na temat funkcjonowania kopalni na terenie gminy.

– 16 września Wójt spotkał się w Boguszycach na powitaniu maszyn ko-
palnianych z prezesem panem Sławomirem Mazurkiem i pracownikami 
KWB. Koparki wjechały na teren gminy 5 września i po 10 dniach do-
tarły na przedpole nowej odkrywki. Całkowita długość przejazdu wy-
niosła 13,28 km. Maszyny tj. zwałowarka A2Rsb 8800, koparka KWK 
1500s, 6 stacji napędowych B 1600, 3 stacje napędowe B 1800, koparka 
krocząca Esz 6/45,  zostały przeprowadzone z Odkrywki Lubstów.

W pierwszym rzędzie od lewej Pan Wójt Paweł Szczepan-
kiewicz, Pan Leszek Gryczman odpowiedzialny za budowę 
odkrywki „Tomisławice”, Prezes Sławomir Mazurek oraz 
pracownicy KWB
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Delegacja przedstawicieli z za-
przyjaźnionej gminy Kordiszew-
ka przebywała w naszej gminie 
od 30 maja do 3 czerwca  br.  W 
skład delegacji wchodziło 25 osób. 
Byli to przedstawiciele władz sa-
morządowych, dyrektorzy szkół, 
pracownicy domu kultury, człon-
kowie zespołu „Kalina” na czele 
z Wójtem Gminy Kordiszewka i 
Starostą Powiatu Koziatyńskiego. 

W niedzielę goście zwiedza-
li stoiska wystawiennicze targów 
„Salix”, a po południu ukraiński 
zespół  „Kalina” wystąpił nie tyl-
ko w Wierzbinku ale również w 
Babiaku. W poniedziałkowym 
programie znalazło się zwiedzanie 
szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Boguszycach oraz Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Morz-
czynie, biblioteki w Kalinie. Pod-
czas wizyty w gospodarstwach: 
p. Eugeniusza Gołębiowskiego 
z Kazubka, Piotra Michalskiego 
z Tomisławic oraz w Gorzelni w 
Kryszkowicach Ukraińcy intereso-
wali się ich działalnością oraz stro-
ną ekonomiczną, cenami skupu.   

Wizyta delegacji
z ukraińskiej gminy Kordiszewka  

W części turystyczno – kra-
joznawczej programu pobytu de-
legacja zwiedziła Sanktuarium 
Maryjne  w Licheniu, śluzę na 
kanale Warta - Gołpo w Koszewie 
oraz udała się w rejs statkiem po 
jeziorze Ślesińskim. Wtorkowe 
popołudnie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, Pan Starosta 
Stanisław Bielik spotkał się  z 
delegacją w siedzibie Starostwa 
w Koninie, wieczorem natomiast 
w Sali Konferencyjnej Urzędu 
odbyło się spotkanie z Radnymi 
Gminy Wierzbinek. Przedmiotem 
szczególnej dyskusji były wraże-
nia z pobytu, większość członków 
delegacji było po raz pierwszy w 
Polsce. Podczas pobytu delegacji 
uzgodniono dalszą współpracę 
między samorządami, szkołami 
jak również współpracę kultural-
ną, w której uczestniczyć mają ze-
społy muzyczne i orkiestra dęta. 

W środę  rano  Goście wzrusze-
ni, ogromnie zadowoleni z pobytu 
w gminie Wierzbinek udali się w 
podroż powrotną na Ukrainę.                      

W ostatnią niedzielę maja od-
były się już po raz dwunasty Targi 
Wierzby i Wikliny SALIX połączo-
ne z obchodami Dni Wierzbinka. W 
parku przy Urzędzie Gminy zapre-

XII Targi Wierzby i Wikliny „Salix”
XIX Dni Wierzbinka 

31 maja 2009 rok

zentowało swoje wyroby ponad 80 
wystawców z całego kraju. Kapitu-
ła Targów, której przewodniczyła 
Pani Elżbieta Barszcz  z Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie oceniła 

i przyznała nagrody Wystawcom w 
następujących kategoriach:
Wierzba i i Wiklina
Roman Ciesielski z Dobrowa
Eugeniusz Świątkowski z Leszna 
k. Warszawy              
Kazimierz Januszewski z Dobro-
wa 
Rękodzieło Ludowe 
Józef Dzieciątkowski z miejsco-
wości Czarnybród
Alina Jabłońska z Brdowa 
Marianna Madanowska z m. Ko-
cierzew 
Rzeźba w drewnie 
Marianna Iwińska z Jabłkowa k. 
Kramska
Zdzisław Staszak z Brudzewa
Henryk Jankowski ze Szczepidła  

Wyróżnienia otrzymali Pan 
Eugeniusz Hunt z Synogaci, Ka-
zimiera Migdalska z Ostrowa, 
Stefan Natywa ze Starego Miasta. 
Przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielko-
polskiego wręczył puchar Pani Ur-
szuli Surowiec. Wójt Paweł Szcze-
pankiewicz odebrał   Puchar za 
organizację Targów „Salix”, który 
wręczył osobiście Starosta Po-
wiatu Konińskiego Pan Stanisław 
Bielik. Puchar Wojewody Wielko-
polskiego trafił do pana Macieja 
Magnuszewskiego z Dobrej koło 
Dębnicy Kaszubskiej. Przegląd 
Koniński przyznał puchar Paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Or-

chowa. Puchar ufundowany przez 
Bank Spółdzielczy z Wierzbinka 
trafił do Państwa Aleksandry  i 
Krzysztofa Zawackich z Wichro-
wic (woj. kujawsko-pomorskie). 

Ogromnym  zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty garncarskie, 
które prowadził pan Józef Dzie-
ciątkowski z Grodźca. 

Do konkursu „Na najsmacz-
niejsze ciasto” zgłoszonych zo-
stało sześć wyrobów: tort kawo-
wy z rumem, jeż, sernik, sernik 
szachownica, ciasto orzechowe z 
jabłkom i cynamonem, porzeczko-
wiec.  Pierwsze miejsce zdobyła 
Pani Helena Grzelak z Boguszyc 
za ciasto orzechowe z jabłkiem i 
cynamonem, drugie miejsce przy-
padło pani Eulalii Kulpie z Kazub-
ka (sernik szachownica) a trzecie 
Pani Annie Piechockiej autorce 
jeża. Komisja Konkursowa, której 
przewodniczyła Pani Alina Rosiak 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wierzbinku, przyznała 
wyróżnienia: p. Agnieszce So-
snowskiej z Zakrzewka, p. Annie 
Drelichowskiej ze Złotowa oraz 
Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Nykla.                   

Na zakończenie Targów o 
godz. 18.00, wystąpiła grupa 
VOX. Fani zespołu wypełnili 
szczelnie park. Słuchacze byli 
zachwyceni  Tym niesamowitym 
koncertem uświetniono obchody 
Dni Wierzbinka. 

Z mieszkańcami Wierzbinka i 
całej gminy bawili się także goście 
z innych miejscowości na zabawie 
tanecznej do późnych godzin noc-
nych.  Kolejne Dni Wierzbinka i 
Targi „Salix” - już za rok. 
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
W dniu 19 lipca br. na boisku sportowym w Wierzbinku odbyły 

się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze o Puchar Przechodni Wójta 
Gminy Wierzbinek, w których udział swój zgłosiło 8 drużyn z terenu 
gminy. Gościnnie, już po raz kolejny wystąpiła jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Konina. Druhowie z OSP Mąkoszyn uzyskali najlepsze 
wyniki zarówno w sztafecie (63,9) jak i w bojówce (49,4) i zajęli pierwsze 
miejsce, przejmując tym samym Puchar Przechodni.        

Wyniki uzyskane przez Jednostki OSP:

Gminny Dzień Dziecka
1 czerwca 2009 rok 

W hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Boguszycach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Przed zgro-
madzoną publicznością wystąpiła grupa teatralna z Poznania 
w spektaklu  „Piosenki z plecaka”. Nie zabrakło również sło-
dyczy, wszystkie dzieci w dniu ich święta zostały obdarowane 
czekoladami zakupionymi przez Gminną Komisję ds. Profilak-
tyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Życzenia 
uśmiechu, samych ocen celujący na świadectwach oraz wspa-
niałych przygód podczas nadchodzących wakacji złożył Wójt 
Paweł Szczepankiewicz.    

W dniu 19 lipca br. w parku przy Urzędzie Gminy w Wierz-
binku odbył się Festyn Wakacyjny „Wszyscy Razem na Weso-
ło” zorganizowany wspólnie przez Konińską Izbę Gospodarczą 
i Gminę Wierzbinek w części finansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Przed zgromadzoną publicznością 
wystąpiły zespoły: „Na swojską nutę” z Zarynia, kapele „Echo 
Kujaw” i „Kurzowioki” a wieczorem gwiazda disco-polo „Etna”.  
Dzieci bawiły się na bezpłatnej zjeżdżalni, chętnych częstowano 
kiełbaskami z grilla, nie zabrakło również grochówki. Uczestnicy 
konkursów  otrzymali drobne nagrody rzeczowe oraz gadżety z 
logo programu.       

Pan Ryszard Król w imieniu drużyny OSP Mąkoszyn otrzy-
mał  z rąk Pana Wójta  Puchar za zajęcie I miejsca w zawodach

Festyn Wakacyjny „Wszyscy Razem na Wesoło” 
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„Ciekawi świata”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wierzbinek powstało z inicjaty-
wy Wójta Gminy Wierzbinek w stycz-
niu 2009 roku i skupia 24 członków z 
terenu gminy Wierzbinek. Stowarzysze-
nie zostało zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym i swe cele realizuje 
poprzez działalność na rzecz rozwoju 
gminy oraz jej mieszkańców. Prezesem 
stowarzyszenia został Pan Radosław 
Wietrzykowski.

Od kwietnia 2009 roku organiza-
cja realizuje projekt „Ciekawi świata” 
zagospodarowanie czasu wolnego, w 
tym także w okresie wakacji poprzez 
rozwój alternatywnych zajęć kultural-
nych, sportowych i innych finansowa-
ny z Programu Integracji Społecznej 
w ramach Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na re-
alizację usługi stowarzyszenie otrzy-
mało 50 665, 00 zł,  za które zostanie 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Sołectw: Goczki 
Posada Zaryń przygotowało 
i złożyło ofertę w konkur-
sie ogłoszonym przez Wójta 
Gminy Wierzbinek w ra-
mach PPWOW Program In-
tegracji Społecznej. 

W miesiącu kwietniu pod-
pisano umowę na realizację 
usług pn. „Kulturalna Integra-
cja” na łączną kwotę 40.000 
zł. W ramach projektu Stowa-
rzyszenie zorganizowało m.in 

-Dzień Sportu 
-Dzień Matki
-Wyjazd do kina na film pt. 

„Epoka lodowcowa 3: Era di-
nozaurów”

-Wycieczkę do ogrodu 
zoologicznego w Płocku 

- cykliczne zajęcia dla dzie- 
ci i młodzieży w kółku teatral-

przeprowadzone łącznie 612 godzin 
zajęć sportowo – rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz 
zostanie zakupiony sprzęt sportowy. 
Zajęcia będą trwały do 31.10.2009 r. i 
obejmą dzieci i młodzież z terenu gmi-
ny Wierzbinek o utrudnionym dostępie 
do ośrodków sportowych, kulturalnych 
pozbawionych możliwości korzystania 
z dodatkowych zajęć sportowo – rekre-
acyjnych w ilości około 250 osób. Zaję-
cia prowadzone są we wszystkich szko-
łach podstawowych i gimnazjalnych na 
terenie gminy oraz na hali sportowej w 
Boguszycach i boisku „Orlik” w Sadl-
nie gdzie prowadzone są profesjonalne 
zajęcia z piłki nożnej przez trenera. W 
ramach programu zostały także reakty-
wowane 2 drużyny harcerskie w Zary-
niu i Morzyczynie. Program cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży. W przyszłości sto-
warzyszenie zamierza ubiegać się o ko-
lejne fundusze zewnętrzne na realizację 
celów statutowych.

 

„Kulturalna integracja”

nym prowadzonym przez pa-
nią Jolantę Sosnowską

- zajęcia letnie we współ-
pracy z panią Marią Berdziń-
ską.

Ze środków programu 
zostały zakupione 2 zesta-
wy komputerowe oraz aparat 
cyfrowy. W obecnej chwili 
mieszkańcy mogą korzystać 

z 4 stanowisk komputero-
wych, urządzeń wielofunkcyj-
nych, które są udostępniane 
w siedzibie Stowarzyszenia 
w Bibliotece Publicznej Fi-
lia Zaryń. Odbiorcami usług 
są dzieci, młodzież, rodziny, 
osoby starsze z terenu gmi-
ny Wierzbinek i okolicznych 
miejscowości. 

W imieniu Zarządu dzię-
kuję Panu Wójtowi Pawło-
wi Szczepankiewiczowi za 
wsparcie w realizacji działań 
podejmowanych przez Stowa-
rzyszenie. 

W dniu 19 września br.  
odbyła się wycieczka do Bi-
skupina na Festyn Archeolo-
giczny „Polska Węgry dwa 
bratanki”. Dziękujemy za oka-
zaną pomoc finansową przez 
Sponsorów:

 
*Panu Andrzejowi Kło-

sowskiemu Radnemu Po-
wiatu Konińskiego 

*Bankowi Spółdzielczemu 
w Wierzbinku

*FPHU FILAR sj. Henryk 
Fijałkowski, Jadwiga Ha-
lina Fijałkowska 

*Jerzemu Krzyżostaniako-
wi Ferma Drobiu

*ZUH NAFTOHURT Je-
rzy Sasiński 

    

Prezes Stowarzyszenia
Emilia Rejniak Henke
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Synogać, 12 lipca 2009r.
Grupa A:  MKS „Orzeł” Wierzbinek,  MKS „Domino” Racięcin,  KS „Piorun” Sa-
dlno
Grupa B:  MKS Synogać, MKS „Kujawiak” Zaryń, WKS Boguszyczki, WKS Wła-
dysławowo  
Wyniki meczy:
WKS Władysławowo - WKS Boguszyczki   0:0
MKS „Orzeł” Wierzbinek - MKS Domino Racięcin   0:1
MKS Synogać - MKS „Kujawiak” Zaryń    2:1 
MKS Domino Racięcin – KS „Piorun” Sadlno  3:1 
MKS „Kujawiak” Zaryń - WKS Boguszyczki   5:0 
MKS Synogać - WKS Władysławowo   3:1
MKS Orzeł Wierzbinek - KS „Piorun” Sadlno  9:0
MKS „Kujawiak” Zaryń -WKS Władysławowo  6:0  
MKS Synogać - WKS Boguszyczki    5:0
W spotkaniu o III miejsce spotkały się drużyny z Wierzbinka i Zarynia.       
MKS Orzeł Wierzbinek : MKS „Kujawiak” Zaryń   2:4      
           
O Puchar Wójta Gminy Wierzbinek za zajęcie pierwszego miejsca walczyły kluby 
ze Starej Rudy i Synogaci, wygrali Gospodarze po rzutach karnych z wynikiem 
4:2. 

MKS Domino Racięcin : MKS Synogać  0:0, karne 2:4

Wierzbinek, 9 sierpnia 2009r.
Grupa A: MKS Synogać, MKS „Domino” Racięcin, MKS Władysławowo 
Grupa B: MKS „Orzeł” Wierzbinek, MKS „Kujawiak” Zaryń, WKS Boguszyczki
Sędziowie: Jerzy Szwaciński i Zenon Babiak
Wyniki rozgrywek:
MKS „Orzeł” Wierzbinek - WKS Boguszyczki                 10:0
MKS Synogać - MKS Domino „Racięcin”   5:0
MKS „Kujawiak” Zaryń - WKS Boguszyczki   5:0
MKS Władysławowo - MKS Synogać    3:3
MKS „Orzeł” Wierzbinek - MKS „Kujawiak” Zaryń  0:3
MKS Domino „Racięcin” - MKS Władysławowo  4:0
 
W finale gospodarze zagrali z MKS Domino „Racięcin” i z wynikiem 4:0 zdobyli 
III miejsce. Mecz finałowy o I miejsce rozegrali zawodnicy MKS Synogać i MKS 
„Kujawiak” Zaryń.  Puchar Wójta po raz drugi w sezonie 2009 zdobyła drużyna 
z Synogaci.   

MKS Synogać : MKS „Kujawiak” Zaryń  3:0

W sezonie 2009 
odbyły się

Gminne Turnieje 
Piłki Nożnej
w Synogaci

i Wierzbinku. 

W czwartkowe popołudnie w dniu 
3 września br. na boisku „Orlik 2012” 
w Sadlnie został rozegrany towarzyski 
mecz Golina - Wierzbinek. Pierwsze-
go gola zdobyli Gospodarze. Spo-
tkanie przebiegało w miłej sportowej 
atmosferze i zakończyło się wynikiem 
8:4 dla Samorządowców z Goliny. Re-
wanż, tym razem na płycie boiska w 
Golinie odbył się we wrześniu.  Dzię-
kujemy Gościom za przybycie i zapra-
szamy na kolejne rozgrywki. 

Skład drużyny z gminy Wierzbinek:

Paweł Szczepankiewicz
– Wójt Gminy Wierzbinek

Dariusz Kwiatkowski
– Radny Gminy Wierzbinek 

Tomasz Rolirad
– Radca Prawny Urzędu Gminy 

w Wierzbinku
Klemens Mazurek

– komendant gminny Straży      
Tomasz Woźniak       – pracownik UG

Mecz towarzyski  GOLINA : WIERZBINEK
Arkadiusz Mroczkowski

– pracownik GOPS
Jacek Wysocki           – pracownik UG
Cezary Szymański    – informatyk UG
Włodzimierz Mielcarek

– koordynator ds. sportu  
Andrzej Staszak

– pracownik Zakładu Komunalnego 

Spotkanie sędziował pan Emil Szy-
mański.  

Skład reprezentacji gminy Golina:

Tadeusz Piotr Nowicki
– Burmistrz Goliny

Lech Kwiatkowski
– Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Budny – Zastępca Burmistrza
Wojciech Miętkiewicz      – Radny RM
Piotr Karnafel                  – Radny RM
Jerzy Podlasiński            – Radny RM
Robert Iwiński

– Koordynator  ds. sportu
Jan Krupczyński

– specjalista w UM w Golinie


