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Wrzesień 2011

18 września uroczyście otwar-
to nowy stadion w Chlebowie. 
W styczniu wójt Paweł Szcze-
pankiewicz podpisał umowę z 
Urzędem Marszałkowskim na 
dofinansowanie jego budowy w 
wysokości 75 proc. kwoty netto, 
ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 400 000 
zł. Jest to kolejny obiekt sporto-
wy w gminie Wierzbinek, po hali 
sportowej przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Boguszycach i 
orliku przy Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Sadl-
nie. Wójt jest miłośnikiem spor-
tu i dlatego mobilizuje młodych 
mieszkańców gminy do jego 
uprawiania. A takie obiekty, jak 
stadion w Chlebowie, na pewno 
do tego zachęcają.

Przecięcie symbolicznej wstę-
gi przypadło w udziale trenerowi 
Górnika Wierzbinek Piotrowi Zaj-
dlowi, sołtysowi sołectwa Wierz-
binek Kazimierzowi Woźniako-
wi, byłemu przewodniczącemu 
Rady Gminy Jackowi Musiałowi 
oraz wójtowi gminy Wierzbinek 
Pawłowi Szczepankiewiczowi. 
Po uroczystym ogłoszeniu przez 
wójta, że stadion został otwarty, 
na murawę weszli radni i sołtysi. 
Rywalizowali w strzelaniu rzu-
tów karnych. Swoje umiejętności 
zaprezentował także wójt Paweł 
Szczepankiewicz.

Otwarcie stadionu
sportowego w Chlebowie

Drużyna Górnik Wierzbi-
nek sponsorowana przez Ko-
palnię Węgla Brunatnego ,,Ko-
nin” w Kleczewie S.A. i Bank 
Spółdzielczy w Wierzbinku 
rozegrała inauguracyjny mecz 
z Orionem Skulsk. Wygrała aż 
7 : 2. Strzelcami bramek dla 
Górnika byli: Emil Szymań-
ski, Rafał Kujawa, Krystian 
Wojciechowski i czterokrotnie 
Mateusz Wojciechowski. Dru-
żyna z Wierzbinka była zdecy-
dowanie lepsza pod względem 
kondycyjnym i taktycznym. 
Wójt Paweł Szczepankiewicz 
ma nadzieję, że po tak fascynu-
jącym starcie znajdą się kolejni 
sponsorzy pomagający nowe-
mu klubowi.

Spotkanie poprowadzili sę-
dziowie KOZPN: Marek Stasiak 
– jako sędzia główny, Piotr Przy-
byłowski i Damian Wdowiński 
– jako sędziowie asystenci.

Podczas uroczystości nie za-
brakło również wrażeń artystycz-
nych. Dostarczyła je Gminna 
Orkiestra Dęta, pod batutą Miło-
sza Kucala. A w przerwie meczu 
czas umilał występ dziewcząt z 
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego 
w Morzyczynie. Należy także po-
dziękować licznej grupie kibiców, 
którzy gorąco dopingowali swoją 
drużynę.

Cezary Szymański

Z prac Rady Gminy 
– w dniu 23 maja 2011 roku 

odbyła się VII Sesja Rady Gminy, 
na której radni podjęli uchwały 
w sprawie: a) włączenia części 
Sołectwa Synogać do Sołectwa 
Boguszyce, b) przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami So-
łectwa Tomisławice, c) zaliczenia 
dróg położonych na terenie gminy 
do kategorii dróg gminnych, d) 
przystąpienia Gminy Wierzbinek 
jako Wspólnika do spółki prawa 
handlowego pn.Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi Spółka z.o.o. w Koninie ul. 
Sulańska 13, e) zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok, f) udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu 
konińskiego z przeznaczeniem na 
dokumentację pod budowę chodni-
ka przy drodze P3193 Morzyczyn 
– Ruszkowo, g) zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy 
Wierzbinek na lata 2011 – 2016, 
h) poboru podatków rolnego, le-
śnego i od nieruchomości w dro-
dze inkasa, i) ustalenia wysokości 
opłat za świadczenia publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Wierzbinek,  j) diet dla soł-
tysów, k) konsultacji z mieszkań-

cami w zakresie zmian nazw miej-
scowości i rodzaju miejscowości 
na terenie Gminy Wierzbinek, l) 
powołania Zespołu ds. konsultacji 
z mieszkańcami w zakresie zmian 
nazw miejscowości na terenie 
Gminy Wierzbinek.

– w dniu 22 czerwca  2011 
roku odbyła się VIII Sesja Rady 
Gminy, na której radni podjęli 
uchwały w sprawie: a)   zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Wierzbinek za 
2010 rok,  b) udzielenia absoluto-
rium dla Wójta Gminy Wierzbinek 
za rok 2010, c) zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok,

d) zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu bankowego, e) diet 
dla sołtysów. Na przedmiotowej 
sesji w jawnym głosowaniu za 
wnioskiem o udzielenie absoluto-
rium Wójtowi radni opowiedzieli 
się jednogłośnie. 

– w dniu 29 lipca  2011 roku 
odbyła się IX Sesja Rady Gminy, 
na której radni podjęli uchwały w 
sprawie: a) nie wydzielenia z So-
łectwa Tomisławice nowego So-
łectwa Palmowo,

dokończenie na str. 2
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- trwają prace budowlane blo-
ku mieszkalnego w Wierzbinku. 
Kubatura budynku wynosi 3 620 m 
sześć., a powierzchnia zabudowy 
424,21 mkw. Powstanie 14 miesz-
kań. Planowany termin zakończenia 
i oddania bloku do użytku to lipiec 
2012 roku. Całkowity koszt wynie-
sie 1 mln 700 tys. zł. Jest to budynek 
o dwóch kondygnacjach i mieszkal-
nym poddaszem, bez podpiwnicze-
nia. Na parterze zlokalizowano dwa 
mieszkania dla niepełnosprawnych, 
kotłownię ze składem paliwa oraz 
pomieszczenia gospodarcze i tech-
niczne. Mieszkania mają być jed-
no-, dwu- i trzypokojowe. Źródłem 
ciepła na potrzeby centralnego 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej będzie kotłownia 
olejowa. Projekt zagospodarowania 
terenu przewiduje drogę wjazdową 
z parkingiem dla samochodów oso-
bowych, plac zabaw dla dzieci, wy-
dzielone miejsce m.in. na śmietnik 
i ławeczki. 

-- od kwietnia do sierpnia wójt 
Paweł Szczepankiewicz odbył oko-
ło 20 spotkań z przedstawicielami 
KWB ,,Konin”, w związku z bu-
dową odkrywki Tomisławice oraz 
bieżącymi sprawami

- w połowie kwietnia w Klecze-
wie odbył się Konwent Wójtów i 
Burmistrzów, którego głównym te-
matem było zagrożenie powodzio-
we na terenie powiatu konińskiego 

- 10 maja wójt gminy Wierzbi-
nek brał udział w obchodach Świę-
ta Strażaka w PSP w Koninie

- 27 maja wójt brał udział w 
jubileuszowym zjeździe z okazji 

obchodów 20-lecia Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów w Gnieźnie, w 
którym uczestniczyli samorządow-
cy z całej Polski

- od maja do sierpnia wójt brał 
udział w około 30 spotkaniach z 
okazji świąt w poszczególnych 
gminach, dożynkach i spotkaniach 
okolicznościowych

 16 czerwca br. gmina Wierzbi-
nek była gospodarzem Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Konińskiego. W sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy omawiano m.in. 
zasady finansowania zimowego 
utrzymania dróg. Małgorzata So-
bieraj, dyrektor Powiatowej Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Ślesinie, przedstawiła dokonania 
i osiągnięcia tej placówki.  

- w dniach 6 - 12 lipca delega-
cja z gminy Wierzbinek udała się z 
wizytą do ukraińskiej gminy Kor-
desziwka 

-19 lipca wójt brał udział w 
zebraniu członków spółki oświetle-
niowej w Kaliszu, na którym poru-
szano problem cen za energię

- od 16 lipca do 20 lipca w 
gminie Wierzbinek przebywała 
delegacja z Francji. Goście miesz-
kali u następujących rodzin: radnej 
Elżbiety Walickiej, Joanny Łukom-
skiej, Hanny Derdy, Katarzyny 
Kamedulskiej, Beaty Szczepankie-
wicz. Dziękujemy im za duży trud, 
a Eugeniuszowi Gołębiowskiemu 
za serdeczne przyjęcie delegacji w 
swoim gospodarstwie. Poza tym 
słowa podziękowania składamy 
tłumaczkom: Joannie Łukomskiej, 
Hannie Derda, Katarzynie Kame-

Z życia gminy

b) sprzedaży nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyj-
nym działki 251/2 o powierzchni 
0,0500 ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym Chlebowo, c) przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Wierzbinek uchwalonego uchwa-
łą nr XLII/264/10 Rady Gminy 
Wierzbinek z dnia 28 lipca 2010 
roku obejmującego wybrane tere-
ny na obszarze gminy Wierzbinek, 
d) zatwierdzenia i przystąpienia 
do realizacji projektu pt.”Indywi-
dualizacja nauczania w klasach 
I-III w Gminie Wierzbinek” w 
ramach Priorytetu IX, Działania 
9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrówna-
nie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych z 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przez gminę Wierz-
binek w okresie od 01.09.2011r. 
do 30.06.2012 r. o wartości 150 
000,00 zł., e) powołania zespołu 

dla zaopiniowania kandydatów na 
ławników, f) ustalenia na terenie 
Gminy Wierzbinek planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz granic ich ob-
wodów, g) zmiany w budżecie 
gminy na 2011 rok oraz h) wyra-
żenia zgody na wynajem lokali w 
budynku Gimnazjum w Boguszy-
cach na cele dydaktyczne.

– w dniu 31 sierpnia  2011 
roku odbyła się X Sesja Rady 
Gminy, na której radni podjęli 
uchwały w sprawie:a) zatwierdze-
nia i przystąpienia do realizacji 
projektu oraz wniesienia wkładu 
własnego do projektu pt. „Rado-
sny świat przedszkolaka w gminie 
Wierzbinek” nr POKL.09.01.01-
30-03/11 w ramach Projektu IX, 
Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stop-
niu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki współ-
finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
przez gminę Wierzbinek w okre-
sie od 01.12.2011r. do 30.11.2013 
r. , b) zmian w budżecie gminy na 
rok 2011, c) wygaśnięcia mandatu 
radnego.

 Wójt Paweł Szczepankiewicz podarował uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z terenu gminy Wierzbinek z okazji rozpo-
częcia nowego roku szkolnego kubki, zakładki do książek oraz bru-
liony i piórniki ufundowane przez sponsorów: Karolinę i Andrzeja 
Jesiołowskich  z Ruszkówka.        

dulskiej, Magdalenie  Szczepankie-
wicz

- 4 sierpnia w Wierzbinku wójt 
spotkał się z wicemarszałkiem wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
Dariuszem Kurzawą oraz starostą 
powiatu konińskiego Małgorza-
tą Waszak oraz radnymi. Tema-
tem spotkania była budowa drogi 
Kryszkowice - Galczyce i chodnika 
w miejscowości Kryszkowice, a 
także omawiano kwestię skutków 
wzmożonego ruchu na drogach 
wojewódzkich i powiatowych w 
związku z transportem żwiru    

- 26 sierpnia wójt gminy Wierz-
binek brał udział w obchodach 
Święta Wikliny w Nowym Tomy-
ślu,  wraz z sołtysem Wilczej Kłody 
- śp. Stanisławem Myślewskim.  

  

Z prac Rady Gminy
dokończenie ze str. 1

Na zdjęciu od lewej wójt Paweł 
Szczepankiewcz, Małgorzata Wa-
szak Starosta Powiatu Konińskie-
go, Dariusz Kurzawa wicemar-
szałek województwa kujawsko-po-
morskiego
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Po uroczystym otwarciu 
dzieci wystąpiły z wierszykami 
oraz przekazały życzenia wszyst-
kim zebranym mamom. Starsze 
dziewczynki rozdały po różyczce 
każdej z pań. Zorganizowano dla 
dzieci konkurs rysunkowy pod 
tytułem: ,,Mój świat bajek”, kon-
kurs recytatorski, zaproszono do 
udziału w grach i zabawach. Stra-
żacy rozstawili namiot, pokazali 
samochód OSP i przeprowadzili 
minizawody z udziałem naszych 
milusińskich. Po zakończeniu 
konkurencji wręczono nagrody 
książkowe i dyplomy „Strażaka 
Sama”. Wszystkie dzieci otrzy-

4 czerwca 2011 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Ziemię-
cinie zorganizowało w sali miejscowej spotkanie z okazji Dnia 
Matki, połączone z Dniem Dziecka. W imprezie brało udział 
ponad 100 osób, a dzięki udzielonej pomocy 15 dzieci uczest-
niczyło w niej bezpłatnie.

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Ziemięcinie

mały paczki ze słodyczami. Był 
też  poczęstunek, lody i inne 
smakołyki. Dzięki darczyńcom 
możliwe było wynajęcie bryczki, 
która okazała się sporą atrakcją 
zarówno dla dzieci, jak i ich mam 
i babć.

Dzięki dobrej współpracy ze 
strażakami impreza była bardzo 
udana W imieniu Zarządu KGW 
pragnę podziękować za material-
ne wsparcie: Wójtowi Pawłowi 
Szczepankiewiczowi, Dyrek-
tor Biblioteki Gminnej – Alinie 
Rosiak - za przepiękne książki, 
które przeznaczono na nagro-
dy dla dzieci, Prezesowi Banku 

Spółdzielczego – za wsparcie 
finansowe, Prezesowi GS – za 
smakowite ciasto. Należy wspo-
mnieć również o naszym radnym 
- Krzysztofie Stankiewiczu - i 
podziękować mu za wsparcie fi-
nansowe, ogromną pomoc i zaan-
gażowanie we wspólną zabawę z 
dziećmi (przywieziona przez rad-
nego trampolina dostarczyła dużo 
radości).  Za wsparcie finansowe 
dziękuję również Andrzejowi 
Kostrzakowi – sołtysowi Ziemię-
cina, i Błażejowi Kłosowskiemu 
– za napoje i lody. A za pomoc 
oraz udostępnienie sali Prezesowi 
OSP Karolowi Musielewskiemu 
i pozostałym druhom z Zarządu 
OSP. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Ziemięcinie działa dopiero od 
marca tego roku. Mamy już kilka 
sukcesów i zorganizowanych uro-
czystości. W trakcie Dni Wierz-
binka koleżanki z naszego Koła 
serwowały placki ziemniaczane 
po zbójnicku. A konkursowy tort 
zajął III miejsce, nagrodzone ro-
botem kuchennym. Zarząd KGW 

został zaproszony do Lichenia na 
spotkanie z Prezydentem Broni-
sławem Komorowskim.. Zapo-
czątkowana współpraca KGW i 
OSP pozwala na większą integra-
cję mieszkańców naszej wsi. Nie 
chcemy jednak zamykać się tylko 
w ramach Koła, ale zamierza-
my organizować różne imprezy 
otwarte dla wszystkich mieszkań-
ców gminy. 

Wkrótce nasze Koło złoży 
wniosek o rejestrację w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym i prze-
kształcimy się w Stowarzyszenie. 
Mamy nadzieję na dobrą współ-
pracę z władzami samorządu 
gminnego i powiatowego, o czym 
na spotkaniu w Licheniu zapew-
niła nas Starosta Małgorzata Wa-
szak.

Zapraszam serdecznie wszyst-
kie zainteresowane panie do zapi-
sywania się do KGW w Ziemięci-
nie. Razem zrobimy więcej.

Prezes Zarządu K G W
Teresa Mazurek

Pisma wystosowane przez Wójta Gminy Wierzbinek
Zarząd Poczty Polskiej S.A.  

ul. Rakowiecka 26
00-940 Warszawa

W związku z niepokojącymi informacjami do-
tyczącymi zamiaru likwidacji niektórych Urzędów 
Pocztowych w kraju zwracam się z prośbą o in-
formację na temat Urzędu Pocztowego w Sadlnie 
(gmina Wierzbinek). 

Samorząd gminy Wierzbinek wyraża swój zde-
cydowany sprzeciw wobec likwidacji placówki w 
Sadlnie. Historia funkcjonowania poczty w gminie 
Wierzbinek jest długa i bogata, ma dla mieszkań-
ców gminy Wierzbinek znaczącą wartość, dlatego 
też zrobimy wszystko, by nie pozwolić na jej za-
mknięcie.    

Zakładane decyzje likwidacyjne mają nie tylko 
negatywny wydżwięk społeczny, ale także wpłyną 
niekorzystnie na sytuację miejscowości, zwłaszcza 
tych najmniejszych. Poczta jest bardzo ważną in-
stytucją funkcjonującą na wsiach. Jest elementem 
ich rozwoju, budzi zaufanie i powszechny szacu-
nek.

Przekształcenie placówek pocztowych w agen-
cje niewątpliwie pogorszy dostępność i jakość 
usług. Wydłuży się także czas doręczania przesy-
łek. To budzi niepokój. Mieszkańcy zmuszeni będą 
przesyłki pocztowe, płatności wobec instytucji 
państwowych i podmiotów samorządowych do-
wozić do placówek pocztowych w innych miejsco-
wościach. A to będzie się wiązać z dodatkowymi 
kosztami i utrudnieniami.   

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na to, że wpro-
wadzane mechanizmy restrukturyzacyjne Poczty 
Polskiej S.A. spowodują wzrost bezrobocia i nieza-
dowolenie wielu grup społecznych. Mam nadzieję, 
że możliwe jest podjęcie działań w celu utrzymania 
Urzędów Pocztowych i ochrony miejsc pracy.       

    
Z poważaniem

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ Paweł Szczepankiewicz  

 

KWB ,, KONIN” w Kleczewie S.A.
ul. 600-lecia 9

62 – 540 Kleczew

Po otrzymaniu informacji o planach transportu samochodami węgla po drogach pu-
blicznych zwróciliśmy się do Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S. A. o 
wyjaśnienie planowanego zamierzenia przejazdu pojazdów z węglem po terenie naszej 
Gminy, jak  i  planowanej  trasy   przejazdu. Z posiadanych informacji wynika, że ruch 
ten może przyczynić się do degradacji istniejącego układu drogowego, wzrostu hałasu i 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Już przy otwieraniu wkopu odkrywki, kiedy stwierdziliśmy wzmożony ruch pojaz-
dów w związku z prowadzoną działalnością zażądaliśmy bezwarunkowo od Kopalni 
wykonania na jej koszt w miejscowości Boguszyce ciągu pieszego, zatoki autobusowej 
i zatok postojowych mając na uwadze zmniejszenie skutków nasilenia ruchu, poprawy 
bezpieczeństwa pieszym i jednocześnie umożliwienie przejazdu samochodom KWB. W 
obecnej sytuacji przedstawiliśmy jednoznacznie nasze stanowisko dyrekcji Kopalni Wę-
gla Brunatnego, że nie wyrażamy zgody na przejazd pojazdom z węglem przez m. Wierz-
binek. Jednakże planowany ruch dla pojazdów kopalni odbywał się będzie po drodze 
powiatowej i drodze wojewódzkiej gdzie na podstawie Ustawy o Drogach Publicznych   
ich właścicielem nie jest Gmina tylko Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa. Zarządcą 
dla drogi powiatowej jest Zarząd Dróg Powiatowych  w   Koninie   a   wojewódzkiej   -   
Wielkopolski   Zarząd   Dróg   Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Kole. Na podstawie ww. ustawy zgodnie z art. 20 do zarządcy drogi czyli ZDP w Koninie 
i WZDWRDW w Kole należy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników 
jak i zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Mimo   powyższego   jednoznacznie   stwierdzamy,   że   jakiekolwiek   rozmowy   
dotyczące transportu węgla drogami publicznymi na naszym terenie powinny odbywać 
się przy udziale przedstawicieli Gminy jak i ich mieszkańców z szczególnym uwzględ-
nieniem naszych obaw.

W dniu 24 III 2011 roku otrzymałem pismo KWB oznaczone nr D-DO-0200-70/2011 
skierowane do Starosty Powiatu Konińskiego Pana Stanisława Bielika , z którego wy-
nika, że  KWB ,,Konin” w Kleczewie S.A. zamierza  realizować odstawę węgla z Od-
krywki Tomisławice docelowo transportem kolejowym  i w związku z tym przystępuje  
do realizacji wewnętrznego korytarza transportowego będącego alternatywą do dróg pu-
blicznych. 

Wraz z moją odpowiedzią przekazuję w załączniku Państwa pismo  do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Koninie jak i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole w celu zapoznania ww. stron z naszym stanowiskiem 
co do planowanego transportu węgla brunatnego z O/Tomisławice na O/Lubstów.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ Paweł Szczepankiewicz  
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Gospodarzami tegorocznych dożynek gminno-parafialnych były Kryszkowice.  Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się prze-
marszem korowodu do parku, gdzie polową mszę świętą odprawił  ks. dziekan Zbigniew Cabański. Po nabożeństwie nastąpiła  
historyczna chwila – otwarcie zrewitalizowanego parku.

Dożynki gminno-parafialne w Kryszkowicach

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 484 906, 48 zł, przy czym 
dofiinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działa-
nia ,,Odnowa i rozwój wsi. Pro-
gram Obszarów Wiejskich na lata 
2007- 2013”, wyniosło 300 000 

zł. Wstęgę przecięli: wójt Paweł 
Szczepankiewicz, sołtys sołec-
twa Kryszkowice Jan Sadowski, 
dotychczasowy przewodniczący 
Rady Gminy Jacek Musiał, radny 
Janusz Mroczkowski oraz Grze-
gorz Maciejewski - przedstawiciel 
KWB „Konin”. 

24 lipca 2011 roku na plaży 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Wilczynie odbyła się dwuna-
sta edycja Wielkiego Ruszenia 
Gmin Powiatu Konińskiego. 
Tegoroczną imprezę zorgani-
zowano pod hasłem „Wspólne 
działania – wspólna zabawa”.

Samorządy lokalne brały 
udział w konkursach na naj-
ładniej udekorowane stoisko 
oraz najsmaczniejszą potrawę 
regionalną. Gminę Wierzbinek 
reprezentowało Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet z Sadlna. 
W konkursie kulinarnym zor-
ganizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Koninie pasztet 
domowy przygotowany przez 

Danutę Fryszkowską zdobył 
wyróżnienie. 

W części artystycznej wy-
stąpił zespół Na swojską nutę z 
Zarynia oraz Echo Kujaw. Kul-
minacyjnym punktem programu 
był koncert „Powróćmy jak za 
dawnych lat...”, w którym swoje 
talenty wokalne zaprezentowali 
samorządowcy i dziennikarze. 
Wójt Paweł Szczepankiewicz 
zaśpiewał piosenkę „Tylko we 
Lwowie”. Integracyjną zabawę 
14 gmin powiatu konińskiego 
zakończył koncert Wiliama Mal-
colma – muzyka z Trójmiasta, 
uczestnika program „X-Factor”, 
który wykonał własne kompozy-
cje i covery popularnych rocko-
wych utworów.

Wielkie Ruszenie
Gmin Powiatu Konińskiego

Ceremoniom dożynkowym 
przewodniczyli: starościna Bożena 
Hernes z Krzymowa i starosta Ta-
deusz Kalinowski z Palmowa. Po 
przekazaniu chleba na ręce wójta 
gminy Wierzbinek Pawła Szcze-
pankiewicza wszyscy zgromadze-
ni mogli skosztować wypieków z 
tegorocznych zbiorów. 

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na obtańczenie i ośpiewanie 
wieńców dożynkowych. W części 
artystycznej wystąpiła Gminna Or-
kiestra Dęta oraz zespoły ludowe: 
Na swojską nutę,  Kalininki,  Echo 
Kujaw. Prezentacje spotkały się z 
ciepłym przyjęciem publiczności.  

W konkursie na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy oceniano 
11 prac. I miejsce zajął wieniec 
przygotowany przez sołectwo 
Goczki, II - wykonany przez Zo-
fię Śmigielską ze Starej Rudy, III 
- wieniec z Zarynia. Pozostali: 
sołectwa Kazubek, Słomkowo, 
Synogać, Tomisławice, Boguszy-
ce oraz wsie Rybno i Kwiatkowo 
otrzymali wyróznienia.   

W organizację uroczystości 
dożynkowych aktywnie włączyły 
się Koła Gospodyń Wiejskich z 
Nykla i Ziemięcina. Panie przy-
gotowały tradycyjną grochówkę, 
kiełbaski, pączki.  

Sylwetki starostów dożynek: 
Bożeny Hernes z Krzymowa i 
Tadeusz Kalinowskiego z Krzy-
mowa

Bożena Hernes ma 44 lata. 
Razem z mężem Dariuszem pro-

wadzą 20-hektarowe gospodar-
stwo, ukierunkowane na produkcję 
mleka i chów bydła opasowego. 
Uprawiają kukurydzę na kiszonki 
oraz zboże. Roczna kwota mleczna 
wynosi 74 000 kg.Gospodarstwo 
jest zmechanizowane i dostosowa-
ne do wymogów unijnych.

Państwo Hernes wychowują 2 
synów: 21-letniego Mariusza oraz 
19-letniego Andrzeja. 

Tadeusz Kalinowski ma 49 
lat. Razem z żoną Jadwigą pro-
wadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 14,30 ha w miejscowo-
ści Palmowo. Dodatkowo dzierża-
wi 5 ha. Hoduje 12 krów, 18 sztuk 
bydła opasowego, 50 świń. Upra-
wia kukurydzę. Gospodarstwo jest 
zmechanizowane, przystosowane 
do wymogów unijnych.

Państwo Kalinowscy wycho-
wują córkę Annę i syna Grzegorza.    
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Ważnym punktem programu 
było uroczyste otwarcie amfite-
atru. Dokonał tego wójt Paweł 
Szczepankiewicz. Wstęgę prze-
cięli: starosta koniński Małgo-
rzata Waszak, przewodniczący 
Rady Gminy Jacek Musiał i soł-
tys Kazimierz Woźniak. Budowa 
amfiteatru, pomostu nad stawem 
oraz chaty grillowej to elementy 
prac obejmujących rewitalizację 
XIX-wiecznego zabytkowego 
parku. Powstały także nowe alej-
ki, założono oświetlenie. Reali-
zacja projektu, który rozpoczął 
się w 2008 roku, kosztowała 1 
mln zł. Wójt uzyskał dofinanso-
wanie w wysokości 600 tysięcy  
ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Kapituła targów przyznała 
puchary dla najlepszych wy-
stawców w kilku kategoriach. 
Zwycięzcą w kategorii wierz-
ba i wiklina został Eugeniusz 
Hunt z Synogaci, rękodzieła 
artystycznego - Koło Gospodyń 
Wiejskich z Orchowa, rzeźby 
w drewnie - Dąbrówka Suszek 
z gminy Pobiedziska. Starosta 
Małgorzata Waszak nagrodziła 
pucharem Koło Gospodyń Wiej-
skich z Sycewa. Puchar radnego 
powiatu konińskiego Andrzeja 
Kłosowskiego otrzymał Warsz-
tat Terapii Zajęciowej z Sadl-
na, a puchar radnego powiatu 
konińskiego Jacka Wysockiego 
- Grzegorz Stawicki z Synogaci. 
Gmina Wierzbinek została uho-
norowana Pucharem Wojewody 
Wielkopolskiego. 

12 czerwca 2011 roku odbyły się XXI Dni 
Wierzbinka. Od 14 lat imprezie towa-
rzyszą Ogólnopolskie Targi Wierzby i 

Wikliny „Salix”. W tym roku uczestniczyło w nich 
80 wystawców z całej Polski.      

Dni Wierzbinka i Targi ,,Salix”

Składam serdeczne podziękowanie za udział, wkład i 
zaangażowanie w przygotowanie konferencji na temat Po-
granicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Jestem przekonany, 
że zarówno ogólny temat dotyczący naszej tożsamości, jak 
również zagadnienia szczegółowe podjęte podczas dyskusji 
to ważne problemy stojące dzisiaj przed nami. Panele, które 
przygotowaliście, były dla nas nie tylko okazją do wymiany 
opinii, ale także inspirującym doświadczeniem. W najbliż-
szym czasie przekażę Państwu materiał będący pokłosiem 
spotkania.

Wójt Gminy Wierzbinek 
mgr Paweł Szczepankiewicz  

W konkursie na najsmacz-
niejsze ciasto bezkonkurencyjny 
okazał się wypiek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Nykla.      

Gwiazdą muzyczną była Ele-
ni, polska piosenkarka greckiego 
pochodzenia, uhonorowana w 
latach 80. tytułem „Królowej 
Polskiej Piosenki”. Występuje z 
zespołem Prometheus od 1975 
roku.. Koncert był wspaniały 
pod względem artystycznym 
i wokalnym. Eleni wykonała 
swoje największe przeboje, mię-
dzy innymi: „Troszeczkę ziemi, 
troszeczkę słońca”, „Miłość jak 
wino”, „Za wszystkie noce”, 
„Ave Maria”. Na bis zaśpiewa-
ła z licznie zgromadzoną pu-
blicznością oraz grupą dzieci na 
scenie  „Barkę”. Wszyscy zna-
komicie się bawili i dziękowali 
brawami. Eleni była wyraźnie 
wzruszona i zaskoczona, gdy 
na koniec została obdarowana 
przez wójta Pawła Szczepankie-
wicza bukietem kwiatów oraz 
koszami pełnymi pomarańczy. 
Artystka chętnie rozdawała au-
tografy oraz pozowała do zdjęć, 
można było też nabyć album z 
utworami artystki. 

Na scenie amfiteatru zapre-
zentował się również zespół Ma-
sters. Liderem i wokalistą grupy, 
która powstała w 2007 roku, 
jest Paweł Jasionowski – jeden 
z najmłodszych wykonawców  
muzyki disco i dance w Polsce. 
W 2008 roku ukazała się debiu-
tancka płyta „Nowy ja”. Zna-
lazło się na niej 15 utworów w 
stylu muzyki tanecznej i dance, 

a wśród nich największy dotych-
czas przebój „Żono moja”.  

Tegoroczne Targi Wierzby i 
Wikliny poprzedziła konferen-
cja pn. „Pogranicze Kujawsko-
Wielkopolskie”. W debacie na 
temat historii pogranicza, po-

cząwszy od starożytności aż do 
czasów współczesnych, wzięli 
udział m.in profesorowie Uni-
wersytetu Kazimierza Wiel-

kiego w Bydgoszczy oraz  Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Wójt Paweł Szcze-
pankiewicz wygłosił wykład 
o życiu i działalności biskupa 
Czesława Lewandowskiego. 
Patronat naukowym nad kon-

ferencją objął Instytut Historii 
i Stosunków Międzynarodo-
wych UKW w Bydgoszczy. 
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Program wizyty obejmo-
wał zwiedzanie m.in. War-
szawy, Trójmiasta, Malbork, 
Sanktuarium Maryjnego w 
Licheniu, Kopalni Soli w Kło-
dawie. W gminie Wierzbinek 

Kolejna wizyta gości z Francji    
Gmina Wierzbinek współpracuje z gminą Maure de Breta-

gne od 2004 roku.  W  ramach zawartej  umowy o współpracy 
młodzież, samorządowcy i rolnicy z obu krajów wzajemnie 
się odwiedzają. W dniach 16 - 23 sierpnia 2011 roku gmina 
Wierzbinek gościła 12-osobową delegację z Francji. 

goście mieli okazję zobaczyć 
odkrywkę węgla brunatnego 
,,Tomisławice”, gospodarstwo 
rolne Eugeniusza Gołębiow-
skiego z Kazubka, Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych 
w Wierzbinku. Oficjalne spotkanie była 

okazją do wymiany doświad-
czeń na temat dotychczaso-
wych kontaktów pomiędzy 
oboma gminami. W trakcie 
rozmów została ponowiona 
chęć współpracy w zakresie 
wymiany młodzieży i samo-
rządowców z obu krajów. Był 
też czas na integracyjne spo-
tkania, pozwalające lepiej się 
poznać. Atrakcją wodną oka-
zał  rejs stateczkiem po Jezio-
rze Ślesińskim.

Podczas pożegnania w Ze-
spole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Morzyczynie wójt Paweł 
Szczepankiewicz przekazał 
gościom obraz zabytkowego 
pałacyku, w którym mieści się 
Urząd Gminy. Sam natomiast 
otrzymał symboliczny medal 
za osobiste zaangażowanie i 
olbrzymi wkład w rozwój obu-
stronnych kontaktów Wierzbi-
nek – Maure de Bretagne.

Górnik Wierzbinek nie chce 
być tylko klubem piłkarskim, 
ale stawia sobie za zadanie ak-
tywne włączanie się w życie 
regionu. Naszym celem jest 
przede wszystkim propagowa-
nie futbolu w całej gminie. Jest 
ona bowiem głodna sukcesów 
piłkarskich – powiedział wójt 
gminy Paweł Szczepankiewicz. 

Szkoleniowcem zespołu 
został Piotr Zajdel. Tak ocenił 
swoich podopiecznych: 

W gminie Wierzbinek jest 
sporo piłkarsko uzdolnionej 
młodzieży. Niestety, młodzi 
piłkarze kończąc wiek, który 
umożliwiałby im grę w junio-
rach, tracą zapał do gry, bowiem 
nie mogą rozwijać dalej swoich 
zainteresowań. Zawieszają buty 
na kołek i rezygnują z rozwija-
nia swoich pasji. Poprzez zespół 
chcemy wpłynąć na propago-
wanie kultury fizycznej w gmi-
nie. Będziemy zachęcać do gry 
i mamy nadzieję, że młodzież 

Nowa piłkarska drużyna 
Górnik Wierzbinek – taką nazwę będzie nosił zespół, któ-

ry przystąpi do rozgrywek konińskiej klasy B. Nowa drużyna 
powstała z inicjatywy wójta gminy Wierzbinek Pawła Szcze-
pankiewicza. 

uwierzy w swoje w możliwości.
Nowym prezesem klubu 

został Janusz Chojnicki. Pierw-
szy sezon będzie zbieraniem 
doświadczeń. Nie mówimy o 
awansie. Czeka nas dużo pra-
cy, bowiem organizacja całego 
przedsięwzięcia nie jest łatwa. 
Zależy nam przede wszystkim 
na nawiązaniu stałej współpracy 
ze sponsorami – stwierdził ster-
nik klubu. 

W lipcu odbyło się zebranie 
założycielskie. Zapadła na nim 
decyzja o utworzeniu Klubu 
Piłkarskiego „Górnik Wierzbi-
nek”. 

W nadchodzącym sezonie 
piłkarskim mieszkańcy gminy 
Wierzbinek będą mogli kibico-
wać swoje drużynie na nowo 
wybudowanym stadionie w 
Chlebowie. Doping kibiców z 
pewnością pomoże zawodni-
kom, dlatego wszystkich miło-
śników futbolu zapraszamy do 
wspierania zespołu. 

Terminarz rozgrywek na stadionie w Chlebowie w tym se-
zonie: 

2 października godz. 16:00 
 Górnik Wierzbinek : GKS Osiek Wielki 
16 października godz. 13:00
 Górnik Wierzbinek : Fanclub Dąbroszyn 
23 października godz. 12:00
 Górnik Wierzbinek : Mirek Adamów 
6 listopada godz. 13:00
 Górnik Wierzbinek : LZS Karszew 

Kibiców Górnika Wierzbinek zapraszamy również na spotkania 
wyjazdowe zespołu, których terminarz dostępny jest na stronie: 
http://gornik-wierzbinek.futbolowo.pl 

Skład zespołu Górnik Wierzbinek 
Trener Piotr Zajdel 
 Lp.  Imię i nazwisko   Pozycja 
 1.  Bąkowski Robert   pomocnik 
 2.  Chrzanowski Dariusz   bramkarz 
 3.  Grygorcewicz Michał  obrońca/pomocnik 
 4.  Jasiński Eryk   obrońca 
 5.  Jóźwiak Łukasz   obrońca 
 6.  Jóźwiak Marcin   pomocnik/napastnik 
 7.  Korejwo Adam   pomocnik 
 8.  Krajewski Przemysław  pomocnik/napastnik 
 9.  Krzemiński Artur   obrońca 
 10.  Kujawa Rafał   napastnik 
 11.  Mańkowski Patryk   pomocnik 
 12.  Matuszak Michał   obrońca 
 13.  Murawiak Damian   pomocnik/napastnik 
 14.  Murawiak Marcin   bramkarz 
 15.  Rosiak Bartosz   obrońca 

 16.  Sikorski Bartłomiej   pomocnik 
 17.  Szymański Emil   napastnik 
 18.  Wojciechowski Daniel  pomocnik 
 19.  Wojciechowski Krystian  obrońca 
 20.  Wojciechowski Mateusz  pomocnik/napastnik 
 21.  Zieliński Kamil   obrońca 
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Helena Andryszewska 
wyjątkowe urodziny obcho-
dziła 11 marca 2011 roku. 
Był to szczególny dzień dla 
niej i najbliższych. Najpierw 
uroczystą mszę w jej intencji 
odprawił proboszcz parafii 
Broniszewo Włodzimierz 
Andrzejczak. Potem rodzi-
na spotkała się na uroczy-
stej kolacji w domu Jubilat-
ki. Panią Helenę odwiedził 
również wójt Paweł Szcze-
pankiewicz, przekazując ży-
czenia i gratulacje nie tylko 
w imieniu własnym, ale i 
wszystkich mieszkańców 
gminy. Choć Jubilatka nie 
cieszy się zbyt dobrą kondy-
cją fizyczną, to dopisuje jej 
pogoda ducha. Lubi słuchać 
radia, bo chce wiedzieć, 
co się dzieje w Polsce i na 
świecie. Chętnie rozmawia 
z bliskimi, którzy otaczają ją 
troskliwą opieką. 

Aż dwie mieszkanki gminy Wierzbinek mają za sobą 101 
lat życia. Są to: Helena Andryszewska z Talarkowa i Zofia 
Białecka z Łyska. Życzenia w imieniu władz samorządowych 
przekazał im wójt Paweł Szczepankiewicz.

Najstarsze mieszkanki gminy Wierzbinek
Zofia Białecka ukończy-

ła 101 lat w lipcu tego roku. 
W dniu urodzin otrzymała 
życzenia także od władz sa-
morządowch i mieszkańców 
gminy. Przekazał je wójt Pa-
weł Szczepankiewicz. Życzył 
przede wszystkim zdrowia.

Pani Zofia urodziła się  5 
lipca 1910 roku w Bilczewie. 
W wieku 20 lat założyła rodzi-
nę i wraz z mężem prowadziła 
gospodarstwo rolne. Wycho-
wała dwie córki: Mariannę i 
Barbarę, oraz dwóch synów: 
Józefa i Lecha. Doczekała się 
11 wnucząt, 31 prawnucząt i 
11 praprawnucząt. 

Jubilatki osiągnęły wiek, 
o którym wszyscy marzymy 
i którego życzymy sobie na-
wzajem w szczególnie uro-
czystych dla nas chwilach. 
101 lat życia to wyjątkowe 
wydarzenia. Niewiele jest 
gmin, na terenie których żyją 
tak sędziwe mieszkanki.

5 czerwca 2011 roku Gmin-
na Orkiestra Dęta z Wierz-
binka uczestniczyła w XXI 
Regionalnym Przeglądzie 
Amatorskich Orkiestr Dę-
tych o „Kleczewską Wieżę” 
w Kleczewie. Rozpoczął się 
on przemarszem orkiestr na ry-
nek. Tam wykonano wspólnie 
utwór ,,Orkiestry Dęte’’, pod 
batutą kapelmistrza Orkiestry 
Dętej „Quantum” z Rychwała. 
Nasi muzycy zajęli ostatecznie 
IV miejsce. Zaprezentowały 
się także orkiestry z Konina, 
Rychwała, Kleczewa, Turku, 
Pyzdr, Wierzbinka i Kościelca. 
Po zakończeniu części kon-
kursowej gościnnie zagrała 
Orkiestra Reprezentacyjna Sił 
Powietrznych z Poznania. 

26 czerwca 2011 roku zespo-
ły ludowe z gminy Wierzbinek 
brały udział w Wojewódzkim 
Festiwalu Zespołów Folklo-
rystycznych, którego organi-
zatorami byli: Nakielski Ośro-
dek Kultury oraz Wojewódzki 
Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara 

Stowarzyszenie Aktywnych
Kobiet w Sadlnie 

Stowarzyszenie działa przy bibliotece w Sadlnie 
od marca 2009 roku. Tutaj odbywają się nasze spo-
tkania. Głównym celem działalności jest organiza-
cja imprez kulturalnych i rozrywkowych, służących 
aktywizacji kobiet wiejskich. 

Pierwsze spotkanie w tym 
roku odbyło się 15 lutego - zor-
ganizowałyśmy Walentynki. 
Były wspomnienia z lat mło-
dzieńczych, serduszka i żarty. 
Przedstawione młodzieńcze 
zauroczenia po latach wydawa-
ły się bardzo zabawne. Jak co 
roku zorganizowałyśmy Dzień 
Kobiet. Liczna grupa pań przy-
gotowała wyśmienite potrawy. 
Zaproszony na spotkanie Wójt 
Paweł Szczepankiewicz złożył 
życzenia. Były żarty, śpiewy 
- po prostu świetna zabawa i 
sympatyczna atmosfera.  

„Jajko jako symbol życia” 
- pod takim hasłem zorga-
nizowane zostało spotkanie 
świąteczne w kwietniu. Grupa 
członkiń przygotowała ozdo-
by świąteczne dla wszystkich 
obecnych pań. Popisały się one 
wyrobami kulinarnymi oraz 
brały czynny udział w przygo-
towanych grach i zabawach. 

Dzień Matki panie uczci-
ły przy kawie i ciasteczkach. 
Podczas spotkania omawiały-
śmy menu na Dni Wierzbinka. 
W programie było czytanie po-
ezji i dowcipy. Zabawa okazała 
się bardzo miła. 

Jak co roku uczestniczyły-
śmy w Targach „Salix”. Panie 

Orkiestra Dęta oraz zespoły ludowe działające w gminie 
Wierzbinek można usłyszeć na wielu imprezach i uroczysto-
ściach lokalnych. Ale wspaniale reprezentują one naszą małą 
ojczyznę także na zewnątrz, biorąc udział w przeglądach i 
konkursach. I to z dużymi sukcesami. 

Kolejne sukcesy muzyczne
Ochronka” w Bydgoszczy. Ho-
norowy patronat pełnił Marsza-
łek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Na deskach na-
kielskiego amfiteatru wystąpiły 
zespoły dziecięce, śpiewacze, 
kapele i grupy taneczne, które 
prezentowały autentyczny re-
pertuar ludowy, dostarczając 
zebranym dużo radości. Decy-
zją jurorów w kategorii zespoły 
śpiewacze pierwszą nagrodę 
otrzymały ,,Kalinianki” z Kali-
ny, a drugą - zespół „Na swoj-
ską nutę” z Zarynia. 

Wspaniale zespoły z gminy 
Wierzbinek zaprezentowały się 
na XL Przeglądzie Spotkaniu 
z Folklorem Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej. Laureatem w 
kategorii zespołów śpiewa-
czych został zespół „Kalinian-
ki” z Kaliny, wyróżnienie przy-
znano zespołowi „Na swojską 
nutę” z Zarynia.  Zespół „Ku-
rzowioki” za fascynację i wy-
konawstwo rodzimego folkloru 
muzycznego w kategorii kapel 
odebrał II nagrodę. 

przygotowały piękne stoisko z 
potrawami i wypiekami, który-
mi częstowały zwiedzających. 
Tradycyjny chleb ze smalcem 
i ogórkiem cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Za este-
tyczne stoisko otrzymałyśmy 
nagrodę i Puchar Wójta Gminy 
Wierzbinek.  

Grupa pań uczestniczyła 
też w Ruszeniu Gmin Powia-
tu Konińskiego. Członkinie 
przygotowały śliczne stoisko 
z przetworami mięsnymi, chle-
bem, smalcem i wyrobami cu-
kierniczymi. Były konkursy na 
najpiękniejsze stoisko i naj-
smaczniejszą potrawę regionu. 
Panie otrzymały  wyróżnienie 
i nagrodę. 

Spotkania są pretekstem 
do wyjścia z domu, wymiany 
doświadczeń, rozmowy mię-
dzy paniami. Jest to możliwość 
odreagowania trudów dnia co-
dziennego oraz miły sposób na 
spędzenie wolnego czasu. 

W naszych przedsięwzię-
ciach zawsze możemy liczyć 
na wsparcie Urzędu Gminy 
w Wierzbinku, Wójta Pawła 
Szczepankiewicza oraz Sołtys 
Witoldy Prętkowskiej, za co 
serdecznie dziękujemy.                   

 Danuta Fryszkowska 
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Komendant  gminny - 
druh Klemens Mazurek - przy 
dźwiękach marsza  granego 
przez Gminną Orkiestrę Dętą 

Wydawca: Urząd Gminy w Wierzbinku
Redakcja: Urząd Gminy w Wierzbinku
Opracowanie i druk:
Drukarnia Braci Wielińskich,
62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 1

STRAŻACKIE  ZMAGANIA 
W niedzielne popołudnie, 26  czerwca  br., odbyły  się  

Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. Były one okazją do 
oceny poziomu umiejętności drużyn ochotniczych straży po-
żarnych. Najlepsi okazali się druhowie z Synogaci.

wprowadził drużyny na plac 
zawodów w miejscowości Sta-
ra Ruda. Do walki o zwycię-
stwo stanęło 10 drużyn z terenu  

gminy. Komisji  sędziowskiej  
z  PSP w Koninie przewodni-
czył mł. bryg. Adam Godek. 

Pierwszą konkurencją była 
sztafeta. Najlepsi okazali się 
w niej zawodnicy OSP Mą-
koszyn. W ćwiczeniach bojo-
wych zwyciężyła OSP Syno-

gać. Ostatecznie w 
klasyfikacji general-
nej na złotej pozycji 
uplasowała się OSP 
Synogać, uzyskując 
117,85 pkt. II  miej-

sce zajęła OSP Wierzbinek, 
z wynikiem 119,40 pkt,., III -  
OSP Stara  Ruda – 121,12 pkt. 
Najlepsi otrzymali puchary  i  
dyplomy. Wójt wręczył medale 
druhom: Janowi Stujkowskie-
mu i Janowi Tomickiemu „Za 
zasługi dla pożarnictwa”.

Do turnieju zgłosiło się 
aż osiem zespołów z gminy 
Wierzbinek, które przez sie-
dem kolejnych tygodni, po-
cząwszy od 14 lipca, zacięcie 
rywalizowały ze sobą o tytuł i 

Puchar Ligi. Zmagania miały 
miejsce w każdy czwartek od 
godziny 18.

Spotkania wykazały się 
dużym zainteresowaniem za-
równo ze strony drużyn jak 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży

Grupa 80 dzieci z gminy Wierzbinek, w wieku od 7 do 
16 lat, wzięła udział w półkoloniach zorganizowanych przez 
Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.  Trwały one od 4 do 22 lipca. Przygo-
towano 3 turnusy. Wszystkie grupy brały udział w grach i 
zabawach organizowanych na terenie hali sportowej przez 
Stowarszyszenie Edukacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Ko-
ninie. W słoneczne dni dzieci korzystały z kąpielisk w Miko-
rzynie, Ślesinie i Skorzęcinie. Miały przy tym zapewniony 
dowóz autobusami.  

Komisja sfinansowała również wypoczynek dla 30 dzieci 
nad morzem, w miejscowości Łazy.  

i kibiców. Członkowie po-
szczególnych zespołów wy-
kazywali się ogromnym zaan-
gażowaniem w trudy podej-
mowane na boisku, a przede 
wszystkim propagowali ideę 
Fair Play, promując tym sa-
mym czyste zasady sporto-
wej rywalizacji wśród dzieci 
i młodzieży.

Oficjalna ceremonia za-
kończenia miała miejsce 28 
sierpnia, wówczas z rąk Pana 
Wójta Pawła Szczepankiewi-
cza zwycięski puchar trafił do 
najlepiej prezentującego się 
zespołu, którym w tej edycji 
była „Zielona Palma”. Drugie 
miejsce przypadło w udziale 
zespołowi „Lazio Ryn”, nato-

LIGA ORLIKA
W czasie wakacji na boisku sportowym „Orlik” 

w Sadlnie rozgrywana była kolejna edycja „Ligi 
Orlika”, czyli zmagań amatorskich zespołów w pił-
kę nożną. Spotkania te przede wszystkim miały na 
celu umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzanie 
czasu na zdrowym wysiłku fizycznym oraz aktywi-
zację lokalnych środowisk.

miast na trzecim uplasowała 
się drużyna z Zarynia.

Wszystkim zawodnikom 
oraz kibicom dziękujemy za 
udział w zawodach, gratuluje-
my zwycięzcom i zapraszamy 
na rozgrywki za rok.

Tabela końcowa

Miejsce      Drużyna
1.   Zielona Palma
2.   Lazio Ryn
3.   Zaryń
4.   K.S. Mostki
5.   Chlebowo
6.   Ziemięcin
7.   Sadlno
8.   Boguszyczki

Tabela wyników w poszczególnych konkurencjach 


