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  Sierpień 2012

Tradycja Ogólnopolskich Tar-
gów Wierzby i Wikliny „Salix” 
sięga 1998 roku. Z roku na rok wy-
darzenie to cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Targi są 
niepowtarzalną okazją dla wystaw-
ców z całej Polski do prezentacji 
i popularyzacji wyrobów z wikliny, 
siana i słomy oraz rzeźby w drewnie.

Targi Wierzby i Wikliny ,,Sa-
lix” przyciągnęły tysiące zwie-
dzających z gminy Wierzbinek 
i gości z różnych zakątków nie 
tylko regionu konińskiego. Dotarli 
nawet goście z partnerskiej gmi-
ny na Ukrainie – Kordesziwka. 
Wszystkich serdecznie witał wójt 
Paweł Szczepankiewicz. Ponad 
100 stoisk targowych prezentowa-
ło nie tylko wyroby z wierzby i 
wikliny, ale także m.in. rękodzie-
ło artystyczne, rzeźby w drewnie, 
malarstwo, rękodzieło orientalne, 
wyroby z siana i słomy, wyroby ze 

W niedzielę, 27 maja, odbyły się jubileuszowe 
XV Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny 
„Salix”, połączone z obchodami XXII Dni 

Wierzbinka. Tegoroczne targi poprzedziła sobotnia kon-
ferencja naukowa pod patronatem Instytutu Historii 
i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy 
na temat Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Celem 
konferencji organizowanej od 2010 roku jest przybliże-
nie historii regionu, za każdym razem wydawane są też 
publikacje książkowe.    

XV Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „Salix” 
XXII Dni Wierzbinka

27 maja 2012 r. 

sznurka, ceramikę użytkową, kom-
pozycje z suszonych kwiatów. 

Na scenie zaprezentowali się 
wykonawcy z gminy Wierzbinek, ciąg dalszy na str. 5

m.in. Gminna Orkiestra Dęta, Ka-
linianki, Na swojską nutę, Tom-
Band. Wystąpił też ukraiński ze-
spół Rozmaj. Przy budynku Urzę-

du Gminy zatańczył zespół ludowy 
z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Babiaku.

Kapituła Targów przyznała 
puchary najlepszym wystawcom. 
W kategorii ,,wierzba i wiklina” 
trafił on do Jana Cholewy z miej-
scowości Rudniki nad Sanem, 
w kategorii ,,rękodzieło artystycz-
ne” – do Joanny Wróblewskiej 
z Bydgoszczy (a ponadto wyróż-
nienia do Anny Chlasty z Gnie-
zna, Aleksandry Jeszke-Barańskiej 
z Piły oraz Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Sadlnie), w kategorii 
,,rzeźba w drewnie” – do Miro-
sława Kufla z Bydgoszczy. Gmi-
na Wierzbinek za swoje stoisko 
otrzymała Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Koło 
Pszczelarzy w Wierzbinku – Pu-
char Wojewody Wielkopolskiego. 
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Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
organizują wspólnie Polska i Ukraina. Na 
Targach Wierzby i Wikliny ,,Salix” wójt 
Paweł Szczepankiewicz stwierdził, że w fi-
nale zagrają reprezentacje obu krajów. Był 
to ukłon w stronę 22-osobowej delegacji z 
Ukrainy, która gościła w gminie Wierzbinek. 
W jej składzie byli: Iwan Bajda, wójt gmi-
ny Kordesziwka, i Viktor Svynarchuk, wójt 
gminy Józefo Mikołajówka; zespół ludowy 
Rozmaj; przedstawiciele oświaty i kultury; 
prywatni przedsiębiorcy. 

Na pierwszym spotkaniu, w miejscowo-
ści Stara Ruda, Ukraińcy mieli możliwość 
poznać rodziny, które zadeklarowały gości-
nę w swoich domach. Okazji do wspólnych 
rozmów więc nie brakowało. Goście oprócz 
gminy Wierzbinek zwiedzili Konin, Licheń, 
pływali statkiem po Jeziorze Ślesińskim, od-
wiedzili Warszawę. Na podsumowaniu wizy-

Wizyta delegacji z Ukrainy  
25.05-31.05.2012 r. 

Informacje z Urzędu
Wójt Gminy Wierzbinek przyjmuje interesantów w poniedziałki 

w godzinach 8.000-11.00, w pozostałe dni tygodnia sekretarz lub za-
stępca wójta. 

* * *
Mieszkańcy Gminy Wierzbinek mogą korzystać z bezpłatnej po-

mocy radcy prawnego po uprzednim ustaleniu spotkania w Sekreta-
riacie Urzędu Gminy w Wierzbinku osobiście lub telefonicznie tel. 
63 26 11 380 

* * *     
Gminna Hala Sportowa w Boguszycach podczas wakacji będzie 

czynna w następujących godzinach:
poniedziałki, wtorki i czwartki 9.00- 14.00
środy i piątki 13.00-20.00  

ty w Morzyczynie wójt Iwan Bajda podzię-
kował za serdeczne i ciepłe przyjęcie oraz 
zaprosił do ponownego odwiedzenia gminy 
Kordesziwka. 

Z  życia gminy 
maj
– Święto z okazji Dnia Straża-

ka odbyło się w Boguszycach. W 
Sadlnie odprawiono mszę św. Po-
zostałe uroczystości, w tym wrę-
czenie odznaczeń, zorganizowano 
w Boguszycach

– Podczas dwóch wizyt w 
Urzędzie Marszałkowskim w Po-
znaniu Wójt rozmawiał m.in. na 
temat funduszy unijnych

– Na spotkaniu wójtów i bur-
mistrzów w Kleczewie dyskuto-
wano na temat ustawy śmieciowej

– Wójt uczestniczył w walnym 
zebraniu Banku Spółdzielczego w 
Wierzbinku. Ze sprawozdań Za-
rządu wynika, że Bank zakończył 
ubiegły rok duży sukcesem, osią-
gając bardzo dobre wyniki finan-
sowe. Zarządowi, pracownikom, 
Radzie Nadzorczej oraz klientom 
gratulujemy tak dobrych osią-
gnięć

– Wójt uczestniczył w obcho-
dach Święta Strażaka połączonego 

z oddaniem nowego centrum do-
wodzenia w PSP w Koninie

– Konwent Wójtów i Bur-
mistrzów Powiatu Konińskiego 
poświęcony był rozwojowi inwe-
stycyjnemu w gminach oraz zdro-
wemu żywieniu w szkołach

– Na spotkaniu w Rejonie 
Dróg Wojewódzkich w Kole wójt 
rozmawiał o przebudowie wjaz-
dów i chodników przy nowym 
Urzędzie Gminy

– W Kurii we Włocławku wójt 
spotkał się z biskupem Wiesławem 
Meringiem, w obecności ks. Jaro-
sława Olszewicza z Tomisławic 
oraz pracowników kurii, odnośnie 
działalności kopalni i planowanej 
budowie kaplicy w Kryszkowi-
cach oraz cmentarza w Sadlnie

czerwiec
– Z okazji Dnia Dziecka wójt 

wziął udział w 5 spotkaniach w 
różnych miejscowościach na tere-
nie gminy

– Uczestniczył też w Dniach 
Staromiejskich w Starym Mie-
ście, Święcie Ziemi Rychwalskiej 

Przeprowadzone postępowania
przetargowe na inwestycje w gminie 

w Rychwale, Dniach Ślesina oraz 
Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu 
Konińskiego w Sławsku

– Wójt wziął udział w konfe-
rencji zorganizowanej przez rekto-
ra Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie na temat: „Węgiel 
skarb czy przekleństwo”

– Uczestnictwo wójta w posie-
dzeniu Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego w Koninie

– Odbyło się 5 zebrań z udzia-
łem wójta na terenie gminy do-
tyczących programu „Odnowa i 
rozwój wsi” 

– Zebranie spółki Energetyka 
Kaliska w Kaliszu. Gminę Wierz-
binek reprezentował wójt 

lipiec
– Wójt brał udział w Targach 

Rolniczych w Kościelcu
– W gminie gościli Starosta 

oraz Wicestarosta Powiatu Koniń-
skiego

– Pobyt delegacji z Wierzbin-
ka we Francji w dniach 9-16 lipca 
na czele z wójtem

– Zebranie spółki ,,Oświetle-
nie uliczne” w Kaliszu

– Ponadto w ostatnim kwartale 
wójt przyjął ok. 300 interesantów, 
odbył ok. 15 spotkań z KWB ,,Ko-
nin” w Kleczewie oraz ok. 20 spo-
tkań w Koninie w różnych instytu-
cjach w celu załatwienia istotnych 
spraw dla gminy Wierzbinek

– Wójt wziął udział w święcie 
gminy Lądek 

– Wójt podpisał 5 aktów no-
tarialnych w Koninie na sprzedaż 
gminnych działek budowlanych.

– W ostatnim kwartale Wójt 
ze Skarbnikiem podpisali w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Poznaniu 
umowę na dofinansowanie unijne.

– Wójt udzielił 10 wywiadów 
w Radiu Planeta oraz TV Konin 
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Po pierwszej części sezonu 
,,Górnik” zajmował III miej-
sce w lidze. Czołówka tabeli 
była bardzo zbliżona punkto-
wo i przy paru potknięciach 
zespół mógł spaść nawet na 
ósme miejsce, dlatego też w 
trakcie przerwy zimowej za-
wodnicy sumiennie zabrali się 
do pracy. Dodatkowo drużyna 
została wzmocniona pięcio-
ma nowymi graczami, którzy 
szybko zaaklimatyzowali się 
w zespole. Runda wiosenna 
rozpoczęła się jednak od fal-
startu, gdyż gracze w inaugu-
racyjnym spotkaniu ponieśli 
pierwszą porażkę na własnym 
boisku z rezerwami IV ligowej 
,,Kasztelani” Brudzew. Gra w 
kolejnej potyczce, co prawda 
wygranej 3:0 z Łuczywnem, 
nie budziła zachwytu. W trze-
cim spotkaniu, na własnym bo-
isku, z ówczesnym liderem ligi 
,,Sokołem” Kleczew po godzi-
nie gry Wierzbinek przegry-
wał 0:4. Mimo negatywnego 
wyniku, zespół pokazał swoją 
waleczność i charakter. Gdy 
rywale zaczęli słabnąć, zawod-
nicy z Wierzbinka coraz śmie-
lej atakowali bramkę ,,Sokoła”, 
dzięki czemu w konsekwencji 
stało się coś, co wydawało się 
niemożliwe – ,,Górnik” wy-
grał 5 : 4. Forma przyszła w 
idealnym momencie sezonu. 
Zespół nabrał wiatru w żagle 
i pokonywał kolejnych rywali. 
Ostatecznie zanotował 7 zwy-
cięstw, 1 remis i 1 porażkę. 

Najważniejsze jest jednak 
to, iż mimo różnych trudności, 
związanych z kontuzjami (na 
przykład bardzo poważny uraz 
Rafała Kujawy) czy sprawa-
mi osobistymi, które sprawiły, 
że w niektórych spotkaniach 
nie grało kilku zawodników z 
pierwszego składu, rezerwowi 
gracze pokazali, że można na 
nich liczyć. Do takiej sytuacji 
doszło na dwóch meczach wy-
jazdowych, gdzie brakowało aż 
pięciu graczy z czołowej ,,11”. 
Mimo to ,,Górnik” potrafił wy-
grać 7 : 1 z ,,Mirkiem” Adamów 

„Najlepszą obroną jest atak” – tą maksymą kierował się zespół ,,Górnika” Wierzbinek w zakończonym 
sezonie 2011/12. Beniaminek z Wierzbinka w zakończonych rozgrywkach konińskiej B-klasy zajął trzecie 
miejsce. Jest to z pewnością sukces, gdyż mało kto przed sezonem w gronie faworytów stawiał właśnie na 
ten zespół. Do końcowego szczęścia, czyli awansu, zabrakło tylko …punktu, a do zajęcia pierwszego miej-
sca jedynie dwóch.

,,Górnik” Wierzbinek na trzecim miejscu
oraz 5 : 2 z LZS Karszew. Tym 
graczom należą się szczególne 
podziękowania za to, że godzą 
się na role zmienników, mimo 
iż mogliby grać w pierwszych 
składach innych zespołów.

W rundzie wiosennej ,,Gór-
nik” zdobył 28 punktów, strze-
lając 46 goli. Przez cały sezon 
gracze uzbierali 51 punktów. 
Zdobyli 87 bramek, tracąc 
przy tym 40 goli. Daje to śred-
nią aż 3,62 strzelonej bramki w 
każdym meczu. ,,Górnik” był 
najbardziej bramkostrzelnym 
zespołem w lidze. W rundzie 
wiosennej piłkarze z Wierzbin-
ka poprawili grę na wyjeździe. 
Z pięciu spotkań wygrali czte-
ry, a jeden mecz zremisowali. 
Strzelili przy tym aż 24 bramki, 
tracąc tylko 7. Daje to jeszcze 
lepszą średnią – prawie 5 strze-
lonych bramek na spotkanie. U 
siebie ,,Górnik” odniósł dwie 
porażki (obie po 2:3) i zwycię-
żał pięć razy. Bilans bramkowy 
to 22 : 14.

Druga część sezonu z pew-
nością będzie wspominana nie 
tylko ze względu na wyniki, 
ale także na postawę kibiców. 
Klubem interesuje się coraz 
więcej osób, a co za tym idzie 
zwiększa się liczba kibiców, 
którzy wspierają zawodników 
nie tylko na stadionie w Chle-
bowie, ale także na meczach 
wyjazdowych. Za to należą im 
się podziękowania.

Należy także podziękować 
ludziom dobrej woli, którzy 
wspierali klub finansowo. 
Na pierwszym miejscu trze-
ba wymienić wójta gminy 
Wierzbinek Pawła Szczepan-
kiewicza, który dążył do tego, 
aby ,,Górnik” powstał i mógł 
rozgrywać swoje mecze na 
pięknym stadionie. Kolejnym 
sponsorem jest Bank Spół-
dzielczy z Wierzbinka, z pre-
zesem Jerzym Konieczką, któ-
ry ufundował nowe dresy dla 
graczy i pomagał finansowo. 
Podziękowania należą się rów-
nież osobom i firmom, którzy 
wspomagali klub. Są to: Piotr 
Żywica INNOWATOR-PLUS 
oraz AX-BUD INWESTYCJE 
sp. o.o.

Największe podziękowania 
należą się jednak graczom i 
kibicom. 

Piotr Zajdel 
Trener

Statystyki drużyny:
Punkty: 51
Bramki: 87-40
Wygrane: 16
Remisy: 3
Porażki: 5
Spotkania u siebie:
Punkty: 28 
Bramki: 48-19
Wygrane: 9
Remisy: 1
Porażki: 2
Spotkania na wyjeździe:
Punkty: 23

Bramki: 39-21
Wygrane: 7
Remisy: 2
Porażki: 3
Statystyki zawodników:
Czas gry:
1. Artur Krzemiński 

– 1887 minut
2. Patryk Mańkowski 

– 1806 minut
3. Michał Matuszak 

– 1800 minut
4. Robert Bąkowski 

– 1700 minut
5. Rafał Kujawa – 1690 minut
6. Kamil Zieliński 

– 1625 minut
7. Emil Szymański 

– 1555 minut
8. Marcin Murawiak 

– 1255 minut
9. Bartłomiej Sikorski 

– 1170 minut
10. Mateusz Wojciechowski 

– 1036 minut
11. Damian Murawiak 

– 1003 minuty
Najlepsi strzelcy:
1. Mateusz Wojciechowski 

– 19 bramek
2. Emil Szymański / Rafał 

Kujawa – 12 bramek
3. Bartosz Pawikowski 

– 9 bramek
4. Damian Murawiak 

– 8 bramek 
Kartki:
1. Kamil Zieliński – 5 żółtych
2. Robert Bąkowski – 4 żółte
3.Bartłomiej Sikorski – 4 żółte
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KGW Nykiel
na Wielkim Ruszeniu 

23 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich w Nyklu brało udział 
w Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego w Sławsku, 
w gminie Rzgów. Przygotowało tradycyjne potrawy i ciasta. 
KGW Nykiel otrzymało wyróżnienie za potrawę regionalną.

KGW zostało docenione za swoją pracę i zaangażowanie 
w promowaniu gminy Wierzbinek także na innych imprezach. 
Podczas tegorocznych Targów Wierzby i Wikliny ,,SALIX” Koło 
Gospodyń Wiejskich nagrodził pucharem radny powiatu koniń-
skiego Jacek Wysocki. Doceniono również KGW w konkursie na 
najsmaczniejsze ciasto.

9 czerwca KGW Nykiel ma placu przy jeziorze w Zakrzew-
ku zorganizowało Dzień Dziecka. Przy wsparciu Gminnej Komi-
sji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Alkoholizmowi, dzieci 
otrzymały kiełbasę z grilla i napój oraz pączki ufundowane przez 
Marka Grabowskiego, prezesa GS w Wierzbinku. Były też różne 
zabawy i konkursy z nagrodami zakupionymi przez Koło. Przy-
gotowano je dzięki zaangażowaniu Anety Minko. Dzieci otrzy-
mały też słodki upominek od wójta, który gościł na imprezie wraz 
z małżonką i synem.

Zarząd KGW Nykiel: przewodnicząca Grażyna Chrzanow-
ska, zastępca Iwona Fordon, skarbnik Urszula Pawlak, sekretarz 
Agnieszka Trawińska. 

KGW Wilcza Kłoda
z imprezami integracyjnymi

Koło Gospodyń Wiejskich „Gracja” w Wilczej Kłodzie zało-
żono 8 marca 2012 r. Należy do niego 27 pań. Celem jego działal-
ności jest przede wszystkim poprawa jakości życia kulturalnego 
na wsi poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez integracyj-
nych oraz spotkań.

19 maja KGW zorganizowało Dzień Dziecka, w którym 
uczestniczyło ponad 80 najmłodszych mieszkańców. Wraz z rodzi-
cami dzieci bawiły się przy grillu. Były też przejażdżki bryczką. 
A uczennice z Gimnazjum przygotowały część artystyczną. Na 
spotkaniu gościł wójt gminy Wierzbinek, który ufundował dzie-

Z życia Kół Gospodyń Wiejskich
ciom czekolady. Koło otrzymało też 7 koszulek z nadrukiem 
KGW. Impreza zakończyła się wspólną zabawą. KGW brało 
również udział w Dniach Wierzbinka. Panie częstowały ciastem 
własnego wypieku oraz chlebem ze smalcem. W konkursie na naj-
smaczniejsze ciasto zdobyły nagrodę. A dzieci z Wilczej Kłody 
brały udział w części artystycznej imprezy. 

W Zarządzie KGW w Wilczej Kłodzie są: przewodnicząca Ur-
szula Dunaj, zastępca Żaneta Zielińska, skarbnik Krystyna Rypan, 
sekretarz Jolanta Wojnarowska.  

KGW w Starej Rudzie
i Dzień Dziecka

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rudzie istnieje dopiero od 
27 sierpnia 2011 roku, ale już może pochwalić się zorganizowa-
niem wielu imprez. Były wśród nich wspólne zabawy karnawało-
we, andrzejki, mikołajki. W marcu tego roku obchodzono Dzień 
Kobiet. Na spotkanie przybył także wójt Paweł Szczepankiewicz. 
Były życzenia dla pań oraz rozmowy przy kawie i słodkościach.

Na Dzień Dziecka czekali przede wszystkim najmłodsi miesz-
kańcy Starej Rudy. KGW też o nich nie zapomniało. Atrakcjami 
okolicznościowego spotkania były przejażdżki bryczką i powoże-
nie kucykiem. Były też lody, napoje i słodycze – czekolady ufun-
dowane przez wójta gminy.

Jak podkreślają panie z KGW, społeczeństwo stawia im nie-
kiedy zbyt wysoką poprzeczkę. I nie zawsze łatwo sprostać okre-
ślonym zadaniom, bowiem wiąże się to z funduszami. A trudno 
jest je zdobyć. Dlatego warto podziękować wszystkim sponso-
rom, którzy pomagają KGW.

Zarząd KGW Stara Ruda: przewodnicząca Halina Molenda-
Walczak, zastępca Aneta Wiśniewska, skarbnik Anna Grzelak,  se-
kretarz Tamara Fidera.                             
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Z życia Kół Gospodyń Wiejskich

8 marca, z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet, w sali OSP 
w Ziemięcinie przygotowano tra-
dycyjne spotkanie. Wśród gości 
byli: wójt Paweł Szczepankiewicz, 
radny Krzysztof Stankiewicz oraz 
sołtys Andrzej Kostrzak. Wójt ob-
darował panie kwiatkami i słody-
czami. O święcie nie zapomnieli 
także pozostali panowie. Wszyst-
kim im dziękuję, podobnie jak 
zespołowi z Zarynia „Na swojską 
nutę”, który umilał spotkanie. 

Ten dzień był okazją do po-
dziękowań ze strony OSP Zie-
mięcin. Iwonie Kucal i Teresie 
Pilewskiej wręczono dyplomy za 
pomoc i zaangażowanie na rzecz 
miejscowej straży.

Mieszkanki Ziemięcina angażują się w działalność 
Koła Gospodyń Wiejskich. Organizują wiele spotkań 
okolicznościowych. Pamiętają też o najmłodszych.

26 maja, również w sali OSP 
w Ziemięcinie, odbyło się spo-
tkanie z okazji Dnia Matki. Tego 
samego dnia Jadwiga Drabik, He-
nia Wawrzyniak i Teresa Mazurek 
na zaproszenie senatora Ireneusza 
Niewiarowskiego uczestniczyły w 
konferencji na temat odnowy wsi. 
Odbyła się ona w Licheniu i za-
owocowała nawiązaniem nowych 
kontaktów.

KGW pamięta także o naj-
młodszych. Z inicjatywy prze-
wodniczącej Koła, przy wspar-
ciu finansowym wójta Pawła 
Szczepankiewicza, z okazji Dnia 
Dziecka 32 małych mieszkańców 
naszego sołectwa po raz pierw-
szy wzięło udział w wycieczce do 

ogrodu zoologicznego w Płocku. 
Fantastyczna pogoda, wręczone 
paczuszki i poczęstunek w McDo-
naldzie dostarczyły dzieciom nie-
zapomnianych wrażeń. Wyjazd 
zaowocował wspaniałymi rysun-
kami. Dostarczyli je: Kornelia Ko- 
cent, Michał Kocent, Dominika 
Pietrzak, Aleksandra Pietrzak, 
Szymon Bykowski, Martyna Sob-
czak, Lena Sobczak, Bartek By-
kowski. Rysunki zostaną umiesz-
czone na tablicy w sali OSP.

Za dotychczasowe wsparcie i 
zaangażowanie dziękuję wszyst-
kim sponsorom oraz społeczni-
kom.

Teresa Mazurek,
przewodnicząca KGW Ziemięcin

 Z życia OSP
Straż w Ziemięcinie wzboga-

ciła się o samochód strażacki. To 
Mercedes GBA, który będzie służył 
do gaszenia pożarów i zabezpiecza-

Aktywny Ziemięcin

nia innych zdarzeń losowych. Za-
kup samochodu był możliwy dzięki 
funduszom własnym oraz dotacji 
z Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Czekając na remont naszej re-
mizy oprócz niesienia pomocy w 
razie pożaru strażacy chcą zaan-
gażować się na rzecz młodzieży, 
organizując jej czas wolny pod-
czas wakacji.

Druhowie i druhny uczestni-
czyli w ślubie naszego strażaka 
Tomasza Andrzejewskiego. Dru-
howie utworzyli szpaler, pomię-
dzy którym przeszła Młoda Para. 
A kawalkada samochodów prze-
jechała przy dźwiękach syreny 
strażackiej.

Dziękujemy wszystkim za 
pomoc i zaangażowanie. 

 Zarząd OSP w  Ziemięcinie

17 czerwca w amfiteatrze w 
Wierzbinku odbyła się druga im-
preza promocyjna pod nazwą: „TU-
RISA PARTNERSTWO LGD-ów 
– SIŁĄ WIELKOPOLSKI”. Wyda-
rzenie miało pokazać partnerski pro-
jekt współpracy czterech Lokalnych 
Grup Działania o akronimie TURI-
SA – Turystyczne Atrakcje Regionu 
Inspiracją Społecznej Aktywności, 
realizowany przez Stowarzyszenie 
„Wielkopolska Wschodnia”, z sie-
dzibą w Kramsku; Stowarzyszenie 
„Solidarni w Partnerstwie”, z sie-
dzibą w Starym Mieście; Stowarzy-
szenie „Solna Dolina”, z siedzibą 
w Kłodawie; oraz Stowarzyszenie 
„Między Ludźmi i Jeziorami”, 
z siedzibą w Kazimierzu Biskupim. 

Siła Wielkopolski
W trakcie imprezy zaprezentowano 
bloki tematyczne promujące każ-
dą z LGD, a także przedstawiono 
najciekawsze walory przyrodni-
czo–krajobrazowe oraz zabytki 
i atrakcje z danego obszaru. Każda 
z LGD przygotowała również część 
artystyczną. Stowarzyszenie „Wiel-
kopolska Wschodnia” reprezento-
wały: Orkiestra Dęta w Wierzbinku 
i Zespół Śpiewaczy „Borowioki”.

Poza tym przeprowadzono kon-
kurs na temat działalności stowa-
rzyszeń i projektu współpracy ”TU-
RISA”. Zwycięzcy otrzymali upo-
minki i nagrody. Na koniec zebrani 
uczestniczyli w imprezie tanecznej, 
podczas której wystąpił Zespół Mu-
zyczny ,,Balantajs”.

XXII Dni Wierzbinka
dokończenie ze str. 1

Puchar Wójta Gminy Wierzbinek 
otrzymał Eugeniusz Świątkowski 
z Leszna oraz firma Vin-Kon. Pu-
char Starosty Konińskiego trafił do 
Teresy Szymańskiej z Koła. Rad-
ny powiatowy Jacek Wysocki na-
grodził pucharem Koło Gospodyń 
Wiejskich w miejscowości Nykiel, 
a radny powiatowy Andrzej Kło-
sowski – Kazimierza Konieczyń-
skiego z miejscowości Podbór, 
w gminie Kramsk. 

Rozstrzygnięto też konkurs na 
najsmaczniejsze ciasto. I miejsce 
zajęła Anna Piechocka (oprócz 
nagrody ufundowanej przez Urząd 
Gminy w Wierzbinku otrzyma-
ła nagrodę Ośrodka Szkolenia 
Kierowców Zbigniewa Susłyka 
w Kryszkowicach), II – Gabriela 
Lewandowska, III – OSP Wierz-
binek.

W godzinach popołudnio-
wych wystąpił Krzysztof Kraw-
czyk wraz z zespołem. Artysta nie 
zawiódł. Publiczność popłynęła 

w rejs po najpiękniejszych i nieza-
pomnianych przebojach jedynego 
takiego kapitana, jedynego nieza-
tapialnego statku – statku na parę. 
Piosenkarz obdarzony charaktery-
stycznym barytonowym głosem 
spodobał się zwłaszcza damskiej 
części publiczności. - Jestem sta-
rym trubadurem, który wiecznie 
wspina się pod górę ... zaśpiewał 
Krawczyk rozpoczynając kon-
cert. To prawda! Fani tego artysty 
nie mogą mu zarzucić, że stanął 
w miejscu. Ciągle podąża za no-
wymi trendami w muzyce, szuka 
ciekawych pomysłów, zaskakuje 
aranżacjami i tekstem. 

Poszczególne przeboje artysta 
przeplatał słowami o swym życiu 
i doświadczeniach życiowych, 
a koncert zakończył wspólnym 
z publicznością wykonaniem pie-
śni ,,Abba Ojcze”. Wójt Paweł 
Szczepankiewicz w imieniu swoim 
oraz zgromadzonej publiczności 
podziękował artyście za przybycie 
do Wierzbinka, a także pogratulo-
wał profesjonalizmu scenicznego.
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5 lipca Zofia Białecka ob-
chodziła 102. rocznicę urodzin. 
To najstarsza mieszkanka gminy 
Wierzbinek. Przyszła na świat 
5 lipca 1910 roku w Bilczewie. 
W wieku 20 lat założyła rodzinę 
i wraz z mężem prowadziła go-
spodarstwo rolne. Wychowała 
dwie córki: Mariannę i Barbarę, 
oraz dwóch synów: Józefa i Le-
cha. Doczekała się 11 wnucząt, 
31 prawnucząt i 15 praprawnu-
cząt. Z okazji tak wyjątkowych 
urodzin wójt Paweł Szczepan-
kiewicz w imieniu władz samo-
rządowych i mieszkańców całej 
gminy życzył Jubilatce dużo 
zdrowia, nieustannej pogody 
ducha, opieki najbliższych oraz 

102 lata najstarszej mieszkanki gminy Wierzbinek
jak najwięcej dni spędzonych 
wspólnie z rodziną i przyjaciół-
mi. Przekazał też list gratulacyj-
ny oraz kwiaty. 

Uroczystość przebiegła w 
miłej atmosferze. Był toast, 
urodzinowy tort, wiele życzeń 
od członków rodziny. Pani Zo-
fia z uśmiechem przyjmowała 
wyrazy miłości, życzliwości i 
uznania. Dożyć takiego wieku to 
przecież wyczyn nie lada. To coś 
wyjątkowego! Świat jej dzieciń-
stwa i świat obecny dzieli prawie 
wszystko. Jubilatka przeżyła I i 
II wojnę światową, przemiany 
ustrojowe w Polsce, przełom XX 
i XXI wieku. Takich świadków 
historii pozostało już niewielu.

Pani Zofii Białeckiej gratulu-
jemy tak dostojnego jubileuszu. 

I życzymy wszelkiej pomyślno-
ści.

Delegacja z gminy Wierzbi-
nek z Wójtem Pawłem Szcze-
pankiewiczem na czele uczestni-
czyła w wyjeździe studyjnym do 
zaprzyjaźnionej gminy Maure de 
Bretagne. 

Gmina Wierzbinek w 2004 
roku podpisała umowę partner-
ską z francuską gminą Maure de 
Bretagne. Współpraca została 
zainicjowana przez wójta Paw-
ła Kurza. Maure-de-Bretagne to 
miejscowość i gmina we Francji, 
w regionie Bretania, w departa-
mencie Ille-et-Vilaine.

Organizatorem wyjazdu było 
Stowarzyszenie Bretania-Polska 

Wizyta delegacji z Wierzbinka w zaprzyjaźnionej gminie 
Maure-de-Bretagne 9-16 lipca 2012 r. 

w Rennes, we współpracy mię-
dzy innymi z Miastem Rennes, 
Regionem Bretanii, bretońskimi 
gminami oraz z Wielkopolskim 
Ośrodkiem Kształcenia i Stu-
diów Samorządowych w Pozna-
niu. 

W wyjeździe uczestniczyło 
ponadto 11 gmin z Wielkopolski 
oraz przedstawiciele miasta Po-
znań na czele z wiceprezydentem 
Dariuszem Jaworskim. Głównym 
celem wizyty był udział w kon-
ferencji nt. „Bretania Polska 20 
lecie konstruktywnego  partner-
stwa pomiędzy Bretanią a Pol-
ską doświadczenia i nadzieje”. 

W czasie seminarium w Rennes i 
St Brice-en-Cogles rozmawiano 
o osiągnięciach, zdobytych do-
świadczenia, wzajemnych ocze-
kiwaniach i o nowych sposobach 
współdziałania. 

W sobotę 14 lipca w dniu 
Święta Narodowego Francji de-

Samorządowcy bretońscy serdecznie przywitali delegację z Wierzbinka

Spotkanie z Ambasadorem Polski we Francji Tomaszem Orłowskim

legacje miały okazję oglądać 
defiladę wojskową. W historii 
kontaktów Wierzbinek - Maure 
de Bretagne odbyły się wyjazdy 
studyjne oraz  wymiana młodzie-
ży ze szkół w Morzyczynie i Bo-
guszycach. Ponadto rozmawiano 
o możliwych kierunkach współ-
pracy w dziedzinach kultury, rol-
nictwa, przedsiębiorczości, ad-
ministracji publicznej. Rodziny 
francuskie przyjmowały w swo-
ich domach gości z Wierzbinka. 

    
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolictwa
Wielkopolski Oddział Regionalny
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Nasza placówka zatrudnia 5 in-
struktorów (w tym 2 terapeutów za-
jęciowych i 3 instruktorów  zawodu), 
fizjoterapeutę, doradcę zawodowego 
i psychologa. Zajęcia terapeutyczne  
prowadzone są w sekcjach: pielęgna-
cji terenów zielonych, gospodarstwa 
domowego, sprzątającej i rękodzieła 
artystycznego. Dodatkowo prowa-
dzone są zajęcia z pielęgnacji  roślin 
doniczkowych, zajęcia komputerowe, 
techniczne, obróbka ręczna materia-
łów, usprawnianie manualne, szycie 
na maszynie elektrycznej, rewalida-
cja indywidualna i grupowa. Nasi 
podopieczni stanowią bardzo zgraną 
grupę: lubią spędzać czas ze sobą na  
zajęciach i w czasie wolnym od zajęć, 
wspierają się. Co roku wyjeżdżają na 
kilkudniową wycieczkę – niedawno 
wrócili z pięciodniowego wypoczynku 
w Zakopanem.

Głównym zadaniem Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej jest przygotowanie 
naszych  podopiecznych do wyjścia na 
otwarty lub chroniony rynek pracy. W 
wyżej wymienionych sekcjach przy-
gotowujemy do wykonywania zawodu 
ogrodnika, kucharza, sprzątaczki, szat-
niarza, pracownika pralni (prasowanie 
usługowe). Naszą dumą są podopiecz-
ni, którzy zostali zatrudnieni (mają sta-
tus pracownika) w Zakładzie Aktyw-
ności Zawodowej w  Posadzie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sadlnie Polskiego Towarzy-
stwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie 
swoją działalność na terenie gminy Wierzbinek rozpoczął 

wiosną 1994  roku. W maju tego roku minęło już 18 lat naszej pracy. 
W tym czasie z zajęć  terapeutycznych  w zakresie rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej wzięło udział około 70 osób z różnymi  schorzeniami. 
Codziennie w zajęciach bierze udział 25 osób niepełnosprawnych, bo-
wiem na  tyle pozwalają obecne warunki lokalowe. Uczestnikiem zajęć 
w Warsztacie Terapii  Zajęciowej może być osoba niepełnosprawna, 
która posiada ważne orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności z wpi-
sem: wskazana terapia zajęciowa. Takie osoby mogą składać  swoje  
podania do WTZ bezpośrednio w naszej placówce lub w Powiatowym 
Centrum Pomocy  Rodzinie w Koninie.

WTZ w Sadlnie 
– szansa dla osób niepełnosprawnych

Uczestnicy Warsztatu podczas za-
jęć z doradcą zawodowym (indywi-
dualnych i grupowych) wymieniają 
swoje oczekiwania dotyczące zajęć i 
na tej podstawie opracowywany jest 
dla każdego indywidualny program. 
Podczas tych zajęć przybliżane jest 
pojęcie pracy i jej  znaczenie w życiu 
człowieka, poznają korzyści płynące z 
podjęcia pracy zawodowej  (material-
ne i niematerialne). Poznają również 
pojęcia komunikacji werbalnej, nie-
werbalnej, negocjacji i asertywności. 

Poznają rynek pracy, zawody i zakres 
obowiązków wynikających  z podjęcia 
pracy w określonym zawodzie. Doko-
nują samodzielnie lub z pomocą dorad-
cy  samooceny. Określane są  ich pre-
ferencje i predyspozycje zawodowe na 
podstawie testów, rozmowy i obserwa-
cji. Uczestnicy dowiadują się jak sku-
tecznie szukać pracy i jakie są formy  
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
- ZAZ, ZPCH, zatrudnienie wspierane, 
otwarty rynek pracy. Obserwujemy, 
że często przyczyną niepodjęcia pracy 
przez osoby niepełnosprawne  jest tzw. 

syndrom wyuczonej bezradności (nie 
poradzę sobie, boję się)  i dlatego pro-
wadzone  są również zajęcia mające na 
celu podnoszenie wiary we własne siły, 
wzrost motywacji.  Wszystkich zainte-
resowanych udziałem w naszych zaję-
ciach prosimy o kontakt telefoniczny:   
63 2612180 (numer telefonu do Warsz-
tatu) lub osobisty: Sadlno 7 - budynek 
naprzeciwko Szkoły Podstawowej w  
Sadlnie.

Elżbieta Łukaszewska
– kierownik WTZ w Sadlnie 
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Opracowanie i druk:
Drukarnia Braci Wielińskich,
62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 1

Po godz. 14.00 komendant gminny, 
druh Klemens Mazurek przy rytmach mar-
sza granego przez Gminną Orkiestrę Dętą 
wprowadził drużyny na plac zawodów. Po 
powitaniu strażaków i gości przystąpiono 
do konkurencji sportowych: sztafety i bo-
jówki według regulaminu CTiF. Jednostka 
OSP w Koninie wystąpiła gościnnie w bo-
jówce. Wysoka temperatura była dodatko-
wym obciążeniem dla startujących drużyn, 
ale mimo to nie zabrakło sportowego du-
cha walki. 

W sztafecie najlepiej wypadli druhowie 
z OSP w Synogaci, a w ćwiczeniach bo-
jowych – OSP Mąkoszyn. W klasyfikacji 
generalnej zwyciężyła OSP Synogać, uzy-
skując 116,57 pkt. II miejsce zajęła OSP 
Wierzbinek z wynikiem 119,37 pkt., a III 
– OSP Mąkoszyn, zdobywając 122,67 pkt. 
Złotą drużynę tworzyli: dowódca Grzegorz 
Jarka, Benon Majchrzak, Jacek Krzymiń-
ski, Piotr Jakubowski, Michał Sobczak, 
Robert Kwolek, Filip Lewandowski, Da-
wid Jarka, Sebastian Tomczyk.

Puchary i dyplomy wręczyli: prze-
wodnicząca Rady Gminy Wierzbinek Elż-
bieta Walicka; prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP, dh Tadeusz Pietrzak; zastęp-
ca prezesa, dh Wacław Wojciechowski oraz 
komendant gminny, dh Klemens Mazurek. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Województwa 

8 jednostek OSP z terenu gminy Wierzbinek: Boguszyce, Mąkoszyn, Morzyczyn, Stara Ruda, Synogać, Wierz-
binek, Wilcza Kłoda i Ziemięcin, oraz gościnnie jednostka OSP Konin uczestniczyło w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w niedzielę, 1 lipca, na stadionie w Chlebowie. Ich organizatorami 

byli: Zarząd Gminny Związku OSP w Wierzbinku oraz jednostka OSP w Wilczej Kłodzie. Zawody były okazją 
do oceny poziomu wyszkolenia drużyn ochotniczych straży pożarnych. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji 
czuwali sędziowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, z sędzią głównym Andrzejem Po-
spieszyńskim.

Drużyna z OSP w Synogaci najlepsza 
w zawodach sportowo-pożarniczych

Wielkopolskiego nadano brązowe medale 
za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymali je: 
Krystyna Surdyk, Dariusz Wiśniewski, 
Marek Urycki, Ryszard Dunaj, Andrzej 
Uniejewski, Włodzimierz Bykowski. 

Na zawodach gościła firma „Horpol”, 
zajmująca się dystrybucją profesjonalnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Stra-
żacy mieli możliwość przetestowania go. 
Firma ufundowała nagrodę – prądownicę, 
którą otrzymała jednostka OSP w Wierz-
binku.


