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Grudzień 2012

W 94.  rocznicę odzy-
skania przez Pol-
skę niepodległości 

w kościele w Morzyczynie 
ks. Włodzimierz Andrzejczak 
odprawił mszę św. w inten-
cji Ojczyzny. Następnie zło-
żono kwiaty w Ruszkowie, 
pod pomnikiem powstańców 
styczniowych poległych w 
bitwie 10 kwietnia 1863 r. W 
uroczystościach uczestniczyli: 
wójt Paweł Szczepankiewicz, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Elżbieta Walicka, radni po-
wiatu konińskiego: Andrzej 
Kłosowski i Jacek Wysocki, 
poczty sztandarowe jednostek 
OSP,  władze szkoły w Morzy-
czynie, harcerze, mieszkań-
cy gminy. Oprawę muzyczną 
zapewniła Gminna Orkiestra 
Dęta.

94. rocznica odzyskania niepodległości
Dzień 11 listopada ustano-

wiono świętem państwowym 
po raz pierwszy dopiero w 1937 
roku. W latach 1939 -1944, 
podczas okupacji hitlerowskiej, 
oraz w okresie od 1945 do 1989 
roku, w czasie rządów komuni-
stycznych, obchodzenie świę-
ta 11 listopada było zakazane. 
Przywrócono je dopiero w roku 
1989, ustawą Sejmu. Od tego 
roku Narodowe Święto Niepod-
ległości jest najważniejszym 
świętem państwowym, a dzień 
11 listopada jest dniem wolnym 
od pracy.

Rocznica odzyskania nie-
podległości skłania nas do re-
fleksji nad patriotyzmem. Łączy 
ona Polaków w kraju i za grani-
cą. Święto to jest dla nas bardzo 

ważne. Pamięcią, postawą, swo-
im uczestnictwem w uroczysto-
ściach, nadajemy należną mu 
rangę, a młodym pokoleniom 

przypominamy o tym, co  pol-
skie i odzyskane krwią naszych 
przodków. Bo wolności nikt 
nigdy nie dał na zawsze. 
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Obchody rozpoczęła  uro- 
czysta msza święta dzięk-
czynna, którą celebrowali 
ks. Włodzimierz Andrzej-
czak i ks. prof. Piotr Dy-
kowski. Na mszy przed-
stawiciele poszczególnych 
delegacji zgodnie z trady-
cją ofiarowali dożynkowe 
bochny chleba, wypieczone 
z tegorocznych zbiorów. 
Muzyczną oprawę zapewni-
ła Gminna Orkiestra Dęta, 
pod kierownictwem Miło-
sza Kucala. 

Po mszy świętej koro-
wód dożynkowy przeszedł 
na plac szkolny. W tym roku 
wieńce przygotowały sołec-
twa: Tomisławice, Wilcza 
Kłoda, Goczki, Słomkowo, 
Łysek, Morzyczyn, Sadl-
no, Zielonka, miejscowość 
Florianowo oraz KGW Sta-
ra Ruda.

Na scenie jako pierwszy 
zaprezentował się zespół 
Kalinianki. Panie zaśpie-
wały „Staropolskim oby- 
czajem”.  Tegoroczni staro- 
stowie dożynek – Ewa 
Kaźmierska i Piotr Pruski 
– przekazali na ręce gospo-
darza, wójta gminy Wierz-
binek Pawła Szczepankie-
wicza, chleb, który został 
podzielony wśród zgroma-
dzonych na uroczystości. 

W konkursie na najpięk-
niejszy wieniec I miejsce 
ex aequo zdobyły wieńce 
z sołectwa Wilcza Kłoda 
i KGW Stara Ruda.Wójt 
Paweł Szczepankiewicz po- 
dziękował rolnikom za 
ciężką pracę na roli oraz 
osobom zaangażowanym w 
przygotowanie uroczysto-
ści.  

Dożynki stały się oka-
zją do wręczenia odzna-
ki honorowej „Zasłużony 

Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się w sołectwie Morzyczyn. Była to druga tego rodzaju 
uroczystość w tej miejscowosci. Pierwszy raz dożynki zorganizowano w Morzyczynie w 2007 roku. 

Ziemia jest rzetelna, rzetelne są też ręce Rolnika.
                                                               Bp Roman Andrzejewski   

Dożynki Gminno-Parafialne w Morzyczynie
dla rolnictwa”, przyznanej 
przez ministra rolnictwa, 
Jarosławowi Lewandow-
skiemu, rolnikowi z Palmo-
wa. Dokonała tego starosta 
powiatu konińskiego Mał-
gorzata Waszak.

 W części artystycz-
nej wystąpiła Gminna Or-
kiestra Dęta, zespoły Na 
swojską nutę z Zarynia i  
Echo Kujaw. Oczarowały 
swoimi występami Izabela 
Janiszewska, Daria Rypan 
i Natalia Zielińska. Podczas 
dożynek wszyscy mogli 
spróbować specjałów przy-
gotowanych przez panie 
z KGW Nykiel, pszczelarzy 
z gminy Wierzbinek, a tak-
że na stoisku sołectwa Mo-
rzyczyn. Poza tym serwo-
wano grochówkę i grillo-
wane kiełbaski. Do późne-
go wieczora trwała zabawa 
taneczna z zespołem Irfan.

Starostowie dożynek 
Ewa i Zbigniew Kaź-

mierscy prowadzą gospo-
darstwo rolne o powierzch-
ni 100 ha w miejscowości 
Morzyczyn. W tym roku na 
obszarze 46 ha uprawiali 
cebulę, cukinię i brokuły. 
Realizowany jest budynek 
inwentarzowy na 60 sztuk 
bydła opasowego. Pań-
stwo Kaźmierscy korzystali 
z pomocy finansowej z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - zakupili m.in 
maszyny rolnicze.           

Beata i Piotr Pruscy 
prowadzą gospodarstwo 
o powierzchni ponad 100 
ha. Specjalizują się  w ho- 
dowli bydła mlecznego 
i bydła opasowego. Z po-
zyskanych środków  unij-
nych zakupili maszyny 
rolnicze, utwardzili plac 
manewrowy. 

Urząd Gminy dziękuje 
sołectwu Morzyczyn za 
przygotowanie stoiska, 
OSP Morzyczyn za pomoc 
w organizacji uroczystości 
a szczególnie Prezesowi 
Mieczysławowi Budkiew-
czowi oraz wszystkim 

  Składam wyrazy szczerego podziękowania za pełnie-
nie honorów Starostów Państwu Ewie Kaźmierskiej 
i Piotrowi Pruskiemu podczas  Dożynek Gminno-Pa-
rafialnych w Morzyczynie w dniu 2 września 2012 r.   

Dożynki to dziękczynienie za szczęśliwe zbiory darów 
ziemi. Są one symbolem przywiązania do tradycji naro-
dowej, a dzielenie się chlebem to znak wzajemnego sza-
cunku i uznania. Są one uwieńczeniem całorocznej pracy 
rolnika, który bardzo często zmaga się z przeciwnościami 
natury. Nie każdy zna pracę rolnika, nie każdy potrafi so-
lidaryzować się z jego niepokojem o dobrą pogodę, ale 
każdy pragnie chleba na swoim stole.

Życzę dynamicznego rozwoju prowadzonych przez 
Państwa gospodarstw, coraz wyższych plonów, satysfak-
cji z pracy na roli i dobrego zdrowia, aby przyszły rok był 
lepszy od tegorocznego.  

Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz

osobom, które gotowały 
grochówkę i piekły kieł-
baski a także pracowni-
kom bibliotek zwłaszcza 
pani Zofii Śmigielskiej za 
wykonanie dożynkowych 
postaci ze słomy
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Działalność Komisji ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w 2012 roku
Działalność komisji polega na realizacji zadań wynika-

jących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwalonego przez Radę Gminy. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, został uruchomiony 
punkt konsultacyjny z siedzibą w Urzędzie Gminy (po byłym 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej), który jest czynny 
w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 15.30  do 
godz. 17.30.

W ramach podpisanego porozumienia między Wójtem 
Gminy a Starostą Powiatu Konińskiego w zakresie wspólne-
go wykonywania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej w Ślesinie bezpłatnie udziela porad psycholo-
gicznych, prawnych oraz porad dla osób niepełnosprawnych 
w każdy trzeci wtorek miesiąca od godz. 7.30  do godz. 10.30.  
Z poradnictwa skorzystało ok. 30 osób. W związku z tym co 
roku przekazujemy pomoc finansową Powiatowi Konińskie-
mu w wysokości 3 143 zł.

Ze wsparcia finansowego na dojazdy do Poradni Terapii 
Uzależnień skorzystało 7 osób. Jak co roku, 20 dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych wzięło udział w dziesięciodniowych  kolo-
niach letnich w Murzasichle koło Zakopanego. Koszt wypo-
czynku wyniósł 12 500 zł. Dofinansowano usługę transpor-
tową dla dzieci z terenu gminy na zorganizowanych w lipcu 
półkoloniach w Mikorzynie. Poza tym dla około 150 dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych przygotowano paczki  świąteczne. 
W tym roku Komisja zakupiła też sprzęt sportowy dla klubów 
i szkół.

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. PCK 13, 62 – 500 KONIN

tel. 63 2406193
e-mail: centrumpomocykonin@onet.pl

pomaga osobom i rodzinom z problemami 
życiowymi

Udzielamy pomocy psychologicznej w następujących 
sytuacjach:

- problemy rodzinne
- przemoc w rodzinie
- kryzysy w związkach
- utrata pracy, poczucie braku perspektyw życiowych
- kryzysy emocjonalne związane ze śmiercią bliskiej osoby, 

chorobą, samotnością, brak sensu życia, myśli samobójcze
- problemy związane z uzależnieniami i współuzależnieniami
- inne problemy osobiste

Oferujemy doradztwo indywidualne i uczestnictwo w grupie 
wsparcia:
- indywidualne doradztwo psychologiczne:
  każda środa w godz. 15.00 – 18.00
- grupa wsparcia:
  każdy poniedziałek w godz. 16.30 – 18.30

Zapewniamy profesjonalne wsparcie i pomoc,
życzliwą atmosferę i dyskrecję.

Pomoc świadczona jest bezpłatnie

Fundacja Sanatus zosta-
ła powołana 9 sierpnia 2012 
roku. Jej głównym celem jest  
niesienie pomocy ludziom 
pokrzywdzonym przez los. 
W zarządzie Fundacji są: pre-
zes Piotr Piątkowski oraz wi-
ceprezesi: Janina Piątkowska 
i Urszula Światowa. Siedzibą 
organizacji jest Mąkoszyn, ale 
terenem działania cały kraj.

W dniach 8 i 9 września 
2012 roku fundacja zorgani-
zowała imprezę integracyjną 
w Mąkoszynie. Zabawa odby-
wała się przy ognisku. Zapro-
szeni goście wraz z podopiecz-
nymi mogli skosztować pieczo-
nych kiełbasek oraz pobawić 
się przy muzyce granej na orga-
nach przez podopiecznego fun-
dacji – Ryszarda Światowego. 
W drugim dniu cały zarząd wraz 
z podopiecznymi i ich rodzina-
mi wybrał  się do Lichenia.

 Spotkanie  integracyjne 
należy uznać za bardzo udane. 

Fundacja Sanatus
Jego sponsorami byli wicepre-
zesi: Janina Piątkowska i Ur-
szula Światowa.

Zachęcamy do wsparcia 
naszej fundacji.

Prezes zarządu
Piotr Piątkowski

Wpłaty proszę kierować: 
Nr rachunku bankowego 
- 85 9496 0008 0006 1287 
2000 0001. Nazwa odbiorcy: 
FUNDACJA PIOTRA PIĄT-
KOWSKIEGO SANATUS
Do wpłat zagranicznych 

(SWIFT) GBWCPLPP 
PL859496000800061287200
00001

Kontakt do fundacji:
E-mail: fundacja-sanatus@wp.pl,
tel. 664143351. Adres do kore-
spondencji: Piotr Piątkowski
Wielkie Rychnowo 7
87-410 Kowalewo Pomorskie
Nr KRS   0000429308,  Nr RE-
GON 320218895
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Nowy system gospodaro-
wania odpadami musi zostać 
wprowadzony na terenie każdej 
gminy w kraju najpóźniej do 
1 lipca 2013 r. Również na tere-
nie naszej gminy będzie to data 
rozpoczęcia obowiązywania no-
wych zasad. Wymaga to podję-
cia przez Radę Gminy szeregu 
uchwał, które uregulują zarówno 
obowiązki mieszkańców wo-
bec gminy, jak i gminy wobec 
mieszkańców. 

Głównym obowiązkiem gmi- 
ny będzie zorganizowanie efek-
tywnego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 
Zbiórka ta będzie prowadzo-
na dwutorowo. Bezpośrednio 
z nieruchomości odbierane będą 
odpady zmieszane oraz selek-
tywnie zebrane frakcje odpadów 
takich jak: makulatura, szkło, 
tworzywa sztuczne, metal i od-
pady wielomateriałowe (typu 
TETRA-PAK, np. kartoniki po 
mleku, sokach). Dodatkowo dwa 
razy do roku zorganizowana zo-
stanie zbiórka w terenie odpadów 
wielkogabarytowych (np. meble, 
dywany) oraz zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicz-
nego. Jednocześnie w ramach 
selektywnej zbiórki utworzony 
zostanie punkt zbiórki odpadów 
problemowych. Do tego punktu 
na bieżąco przez cały rok moż-
na będzie oddawać odpady, któ-
rych zagospodarowanie sprawia 
trudność, w tym odpady niebez-
pieczne. Przyjmowane tam będą 
m.in. zużyte świetlówki, baterie 
i akumulatory, przeterminowane 
leki i chemikalia, opakowania 
po środkach niebezpiecznych, 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, odpady wielkogaba-
rytowe, zużyte opony, odpady 
zielone oraz odpady budowlane 
z drobnych domowych remon-
tów. Selektywna zbiórka odpa-
dów oprócz ogromnego znacze-
nia dla środowiska ma zapewnić 
również osiągnięcie nałożonych 
przez dyrektywy unijne pozio-
mów recyklingu i odzysku od-
padów oraz ograniczenia masy 
odpadów przekazanych do skła-
dowania. Nieosiągnięcie odpo-
wiednich poziomów wskaźni-
ków będzie wiązało się z wyso-
kimi karami finansowymi. 

Od 1 stycznia 2012 r. weszła  w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system gospodarowania odpadami. 
W wyniku tej nowelizacji całość obowiązków związanych z zapewnieniem zbierania, 
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych została nałożona na gminę.

Opłaty za odpady po nowemu

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie z zaznaczoną lokalizacją budowy spa-
larni odpadów 

Dzięki nowym zasadom gospodarki odpadami nieopłacalne stanie się 
nielegalne pozbywanie się śmieci. Mamy nadzieje, że takie obrazki znikną 
z terenu naszej gminy. 

Odbiór odpadów od miesz-
kańców odbywać się będzie za 
pośrednictwem firmy wywo-
zowej, którą gmina wyłoni w 
ramach postępowania przetar-
gowego. Ma to zapewnić świad-
czenie usług na jak najwyższym 
poziomie, za jak najkorzystniej-
szą cenę. Zebrane odpady zosta-
ną następne przekazane do re-
cyklingu lub unieszkodliwiania. 
Zgodnie z nowymi przepisami 
odpady zmieszane, odpady zie-
lone oraz pozostałości z sorto-
wania odpadów muszą trafić do 
zagospodarowania do regional-
nej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Taką 
instalacją dla naszej gminy jest 
instalacja do mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania odpa-
dów oraz składowisko należące 
do Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o. o. w Koninie. W najbliż-
szych latach  (do 2015 r.) na tere-
nie MZGOK powstanie również 
nowoczesna spalarnia odpadów, 
która zapewni odzysk energii 
z odpadów, których nie da się 
już powtórnie wykorzystać. Nie-
stety, obowiązek dostarczania 
odpadów do Konina spowoduje 
wzrost kosztów funkcjonowania 
całego systemu gospodarowania 
odpadami. Gminne składowisko 
odpadów w Zielonce, zgodnie 
z nowymi przepisami, będzie 
czynne jedynie do końca bieżą-
cego roku. W 2013 r. zostanie 
ono zamknięte, a następnie pod-
dane rekultywacji.

Nowe przepisy ustawy na-
kładają nowe obowiązki nie 
tylko na gminę, lecz również 
na właścicieli nieruchomości. 
Przede wszystkim każdy wła-
ściciel nieruchomości, na tere-
nie której zamieszkują miesz-
kańcy, będzie zobowiązany do 
wnoszenia do gminy opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi. Stawka opłaty od jednej 
osoby, wyznaczona w drodze 
uchwały, będzie jednakowa 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy, przy czym każdy kto 
będzie selekcjonować odpa-
dy, będzie to robił nie tylko 
z korzyścią dla środowiska, ale 
również dla domowego budżetu 
– za selektywną zbiórkę gmina 
będzie pobierać niższą opłatę. 
W związku z wprowadzeniem 

opłaty każdy właściciel nieru-
chomości będzie zobowiązany 
również złożyć Wójtowi Gmi-
ny deklarację, w której wykaże 
liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość, ponieważ 
od tego zależna będzie kwota, 
jaką zapłaci za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Bę-
dzie miał również obowiązek 
poinformować gminę, jeżeli 
zmianie ulegną dane podane 
w złożonej deklaracji. Każdy 
właściciel nieruchomości musi 
pamiętać również o rozwiąza-
niu dotychczasowej umowy 
na wywóz odpadów do końca 
czerwca 2013 r., aby nie płacić 
podwójnych opłat z tego tytułu 
(jednej obligatoryjnej na rzecz 
gminy, drugiej – wynikającej 
z dotychczasowej umowy). 

Nowe regulacje w zakresie 
gospodarki odpadami mają na 
celu zlikwidowanie procederu 
palenia śmieci czy wywożenia 
ich do lasu. Obecnie wysokość 
opłaty za wywóz śmieci uza-
leżniona jest od ilości pojem-
ników z odpadami odebranymi 
przez firmę wywozową. Czę-
sto prowokuje to mieszkańców 
do nielegalnego pozbywania 
się odpadów, w celu uniknię-
cia kosztów odbioru pojemni-
ka. Po wprowadzeniu nowego 
systemu, dzięki równej stawce 
opłaty, nieopłacalne stanie się 
podrzucanie swoich śmieci do 
lasów, rowów itp., gdyż nie 
zlikwiduje to obowiązku ponie-
sienia obligatoryjnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami. 

Nowy system gospodarki 
odpadami to duże wyzwanie dla 
naszej gminy. Mamy nadzieję że 
uda się wprowadzić go w sposób 
sprawny i skuteczny, z korzyścią 
dla całej społeczności i otaczają-
cego nas środowiska.

Karolina Racinowska
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Stowarzyszenie „Wielkopolska 
Wschodnia” powstało w czerw-
cu 2006 roku. Jego celem jest re-

alizacja działań na rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich na terenie dziewię-
ciu gmin: Babiak, Dąbie, Grzegorzew, 
Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, 
Sompolno, Wierzbinek. Siedzibą Sto- 
warzyszenia jest Kramsk. Stowarzy-
szenie stanowi tak zwaną Lokalną 
Grupę Działania (LGD), wspierającą 
inicjatywy lokalne na obszarze ob-
jętym działaniem. W ramach Stowa-
rzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” 
działają przedstawiciele samorządów, 
sektora pozarządowego (stowarzy-
szeń, fundacji), podmioty gospodar-
cze oraz osoby fizyczne. LGD jest fo-
rum generującym pomysły na lokalny 
rozwój, a także organizacją poszuku-
jącą funduszy na realizację projektów, 
w tym dotacji z Unii Europejskiej.

W lutym 2007 roku na Walnym 
Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
jednomyślnie została przyjęta Lokalna 
Strategia Rozwoju (LSR) Stowarzy-
szenia „Wielkopolska Wschodnia”. 
LSR jest dokumentem zawierającym 
charakterystykę obszaru LGD, analizę 
silnych i słabych stron oraz szans i za-
grożeń regionu. 

LGD „Wielkopolska Wschodnia” 
organizuje szkolenia dla członków 
Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej 

Rok 2012 przyniósł trochę zmian 
zarówno w pomocy społecznej, jak 
i w świadczeniach rodzinnych. Po sześciu 
latach wreszcie zostały zweryfikowane 
kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Od mie-
siąca października ustawowe kryterium dla 
osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 
zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł. Zwięk-
szyła się też wysokość zasiłku stałego na 
kwotę 529 zł. Weryfikacja ta, była długo 
oczekiwana przez osoby chcące skorzystać 
ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

W świadczeniach rodzinnych zmia-
ny przyniesie nowy okres zasiłkowy 
2012/2013. Kryterium dochodowe  wzro-
sło na 539 zł, a w przypadku wychowywa-
nia w rodzinie niepełnosprawnego dziecka 
na 623 zł. Zmianie uległa też wysokość 
podstawowych zasiłków rodzinnych: 

- na dziecko do 5 roku życia  77 zł,
- na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż do 

18 lat 106 zł ,
- na dziecko powyżej 18 r.ż. do 21 lat, 

( w przypadku dziecka niepełnosprawnego 
do 24 r.ż.)   uczące się w szkole – 115 zł.

Niestety zmianie nie uległa wysokość 
dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 
świadczenia opiekuńcze. Te ostatnie nadal 
wzbudzają dużo kontrowersji, gdyż przepi-
sy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych 
są niejednoznaczne i wymagają doprecy-
zowania. Przygotowywany aktualnie pro-
jekt zmian w tym zakresie nie doczekał się 
jeszcze końcowej akceptacji i nadal trwają 
uszczegółowienia. Przewidywane zmiany 
głównie dotyczą rozdzielenia świadczenia 
pielęgnacyjnego na dwa odrębne. Jedno 
przeznaczone dla osób opiekujących się 
niepełnosprawnym dzieckiem, które ma 
nadal pozostać bez ograniczeń kryterium 
dochodowego. Drugie natomiast uzależ-
nione od dochodu rodziny, ma mieć cha-
rakter typowo opiekuńczy, przeznaczone 
dla osób rezygnujących z zatrudnienia ze 

Lokalna Grupa Działania

oraz pracowników Biura dotyczące 
różnych dziedzin działalności, m.in. 
„Skuteczne metody promocji i jej 
techniki”, „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”, „Agroturystyka 
szansą na rozwój i upowszechnienie 
produktu lokalnego”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”. 
Stowarzyszenie jest również organiza-
torem szkoleń dla mieszkańców. Do-
tychczasowa tematyka szkoleń obej-
mowała zasady tworzenia i rozwoju 
działalności gospodarczej, tworzenia 
biznesplanu, podstaw rachunkowości, 
elementów kadrowo-płacowych, wy-

korzystywania odnawialnych źródeł 
energii w zakresie biopaliw, biomasy, 
biogazu, energii słonecznej i wiatro-
wej, a także możliwości wykorzysty-
wania funduszy unijnych na obszarach 
wiejskich.

Od kwietnia do listopada 2012 
roku Stowarzyszenie „Wielkopol-
ska Wschodnia” realizowało projekt 
współpracy pod nazwą „Turystyczne 
Uroki Regionu Inspiracją Społecznej 
Aktywności” o akronimie TURISA. 
Partnerami w realizowanym przed-
sięwzięciu były trzy sąsiednie Lokal-

ne Grupy Działania: Stowarzyszenie 
„Solna Dolina” (z siedzibą w Kło-
dawie), Stowarzyszenie „Solidarni 
w Partnerstwie” (z siedzibą w Starym 
Mieście) oraz Stowarzyszenie „Mię-
dzy Ludźmi i Jeziorami” (z siedzibą 
w Kazimierzu Biskupim).

Zgodnie z celami zawartymi 
w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowa-
rzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” 
podejmuje i wspiera inicjatywy kultu-
ralne służące zachowaniu lokalnego 
dziedzictwa kulturowego. LGD jest 
organizatorem festiwali – zespołów 
wokalno-instrumentalnych, wiejskich 

orkiestr dętych, a także warsztatów 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła 
w zakresie szydełkowania, rzeźbiar-
stwa i haftu. Stowarzyszenie angażuje 
się również w podobnego typu ini-
cjatywy podejmowane przez gminy 
członkowskie.

Głównym celem podejścia Leader 
wdrażanego przez LGD jest budowa-
nie kapitału społecznego poprzez 
aktywizację mieszkańców oraz przy-
czynianie się do powstawania nowych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich, 
a także polepszanie zarządzania lokal-
nymi zasobami i ich waloryzacja.

Leader jest oddolnym partnerskim 
podejściem w celu rozwoju obszarów 
wiejskich realizowanym przez Lo-
kalne Grupy Działania, polegającym 
na opracowaniu przez lokalną spo-
łeczność wiejską Lokalnych Strategii 
Rozwoju oraz realizacji wynikających 
z niej projektów łączących zasoby 
ludzkie, naturalne, kulturowe, histo-
ryczne oraz wiedzę i umiejętności 
trzech sektorów: publicznego, gospo-
darczego i społecznego. Wdrażanie 
LSR ma na celu umożliwienie miesz-
kańcom terenów objętych strategią 
realizację projektów z niej wynikają-
cych, które przyczynią się do poprawy 
jakości życia na obszarach wiejskich. 
W ramach wdrażania lokalnej strategii 
rozwoju są realizowane następujące 
działania:
a) Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej;
b) Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-

biorstw;
c) Odnowa i rozwój wsi;
d) Małe projekty.

Stowarzyszenie „Wielkopolska 
Wschodnia”
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel./faks 63 245 18 58
e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl
www.wielkopolskawschodnia.pl

Ponad 2 mln 750 tys. zł dotacji
na odnowę i rozwój wsi

W kwietniu 2012 roku gmina Wierzbinek złożyła 6 wniosków 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu o dofinansowanie projektów w ramach działania 
,,Odnowa i rozwój wsi”, finansowanego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Była to możliwość reali-
zacji zadań służących mieszkańcom. Wszystkie wnioski zostały 
bardzo wysoko ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania. 
Maksymalnie można było otrzymać 500 tysięcy złotych na jedną 
miejscowość. Gmina Wierzbinek wykorzystała szansę. I trafi do 
niej w ramach dotacji ponad 2 mln 750 tys. zł. 

Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 75 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych inwestycji. Przy tym podatku VAT nie za-
licza się do tych kosztów. 22 października wójt Paweł Szczepan-
kiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umo-
wy dotyczące dofinansowania złożonych wniosków. Wszystkie 
inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2013 – 2015 i obejmą:

1. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Racięcin. 
Dofinansowanie – 499 141,00 zł. Zakres zadania: modernizacja 
remizy OSP wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu wo-
kół remizy, budowa parkingu, placu zabaw, chodników.

2. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Broniszewo. 
Dofinansowanie – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja 
wraz z wyposażeniem remizy OSP, budowa parkingu i chodnika 
przy kościele  oraz chodnika na cmentarz, budowa placu zabaw 
i oświetlenia ulicznego.

3. Przebudowę i rozbudowę, wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzyczynie, peł-
niącej rolę świetlicy wiejskiej. Dofinansowanie - 500 000,00 zł. 
Zakres zadania: modernizacja wraz z wyposażeniem remizy OSP 
oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Budowę budynku zaplecza i infrastruktury technicznej 
przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo.  Dofinanso-
wanie – 253 499,00 zł.

5. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Ziemięcin.  
Dofinansowanie – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja 
i wyposażenie remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, 
budowa placu zabaw, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej 
w centrum miejscowości.

6. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Sadlno.  
Dofinansowanie – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja 
i wyposażenie domu parafialnego z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską, budowa zatoki autobusowej, budowa parkingu i chodni-
ka przy szkole podstawowej wraz z kanalizacją deszczową.

Nowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
względu na konieczność opieki  nad doro-
słym niepełnosprawnym członkiem rodzi-
ny. Na ostateczną zmianę w tym zakresie 
czekają niecierpliwie osoby aktualnie ko-
rzystające z powyższego świadczenia, jak 
i te osoby, które chcą się o nie ubiegać. 
Miejmy nadzieję, że przygotowywane roz-
wiązania będą dość jednoznaczne i   będą 
uwzględniały potrzeby osób oczekujących 
na zmiany.

 W roku 2012 po raz piąty GOPS pro-
wadził dodatkowe działania wspierające 
osoby bezrobotne, korzystające długo-
trwale z pomocy społecznej poprzez reali-
zowany projekt POKL „Aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie 
Wierzbinek”  współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Główny cel projektu, to podniesienie 
aktywności zawodowej i zdolności do za-
trudnienia osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z terenu Gminy Wierz-
binek. 

Od roku 2008 do 2012 programem zo-
stały już objęte 62 osoby. Zorganizowano 
szkolenia przygotowujące do opieki nad 
chorym w domu, przygotowujące do zawo-
du kucharza, cukiernika, kursy  spawalni-
cze, obsługi  wózków  jezdniowych  i  pod-
nośnikowych, kursy  na  prawo  jazdy kat. 
B i C, kurs obsługi kas fiskalnych, obsługi 
koparko-ładowarki. W trakcie udziału w 
projekcie uczestnicy objęci byli wsparciem 
psychologa i doradcy zawodowego oraz 
wsparciem finansowym. 

Realizacja podobnych projektów prze-
widziana jest do 2013 roku. Każdego roku 
konieczne jest składanie nowych wnio-
sków, co daje szansę na objęcie wsparciem 
nowej grupie osób. Warunkiem podstawo-
wym jest   posiadanie statusu osoby bezro-
botnej oraz bycie klientem GOPS. 

Małgorzata Jarlaczyńska
Kierownik GOPS
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Jednymi z najaktywniejszych 
organizacji społecznych są Koła 
Gospodyń Wiejskich. Potwierdza 
to także KGW w Nyklu. 2 września 
panie brały udział w Dożynkach 
Gmino– Parafialnych w Morzy-
czynie. Na stoisku KGW propono-
wano degustację ciasta oraz chleba 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 
Koło otrzymało podziękowanie od 
wójta Pawła Szczepankiewicza za 
aktywny udział w dożynkach.

23 września zorganizowano 
wyjazd na pokaz maszyn rolni-
czych w Bednarach „Agro-show”. 
6 października panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich uczestniczyły 
w wycieczce do Gniezna i Bi-
skupina. W Gnieźnie były m.in. 
w katedrze i Muzeum Początków 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nyklu
Państwa Polskiego. W Biskupinie 
zobaczyły Muzeum Archeologicz-
ne. W kolejnym miesiącu, 25 li-
stopada, przygotowano Spotkanie 
Andrzejkowe.

21 grudnia Koło Gospodyń 
Wiejskich w Nyklu i Szkoła Pod-
stawowa w Zakrzewku organizu-
ją spotkanie opłatkowe dla osób 
starszych i samotnych z sołectwa 
Zakrzewek. Jak podkreśliły panie 
z KGW, wszelkie nasze działania 
są możliwe dzięki przychylności 
wójta Pawła Szczepankiewicza. 
– Serdecznie dziękujemy mu za 
pomoc. Nie możemy też zapomnieć 
o pozostałych osobach i instytu-
cjach, które wspierają nasze Koło. 
Dlatego chcemy również  podzię-
kować prezesowi Gminnej Spół-

dzielni Markowi Grabowskiemu 
oraz prezesowi Zarządu Banku 
Spółdzielczego Jerzemu Koniecz-

ce za okazaną pomoc materialną 
i finansową. Ponieważ zbliża się 
Boże Narodzenie, życzymy wszyst-
kim mieszkańcom gminy spokoj-
nych i radosnych Świąt oraz szczę-
śliwego Nowego Roku 2013.

12  listopada  w Urzędzie 
Gminy w Wierzbinku zorganizo-
wano spotkanie z funkcjonariu-
szem  Komendy Miejskiej PSP 
w Koninie,  podczas którego 
zainteresowani wysłuchali krót-
kiej prelekcji na temat zagrożeń 
wynikających z nieszczelno-
ści i niedrożności przewodów 
kominowych, złej eksploatacji  
pieców i kuchenek gazowych 
oraz nienależytej wentylacji po-
mieszczeń.

W ramach akcji zainte-
resowane osoby poproszono 
o wypełnienie testu z wiedzy 
z zakresu realizowanego projek-
tu. Wśród osób, które prawidło-
wo odpowiedziały na pytania, 

Mieszkańcy gminy wzięli udział w  projekcie Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod 
nazwą „Darmowa czujka dla Ciebie”. 

Będą spać bezpieczniej

rozlosowano czujki dymu i cza-
du. Czujki czadu  otrzymali: Ire-
na Nowakowska, Andrzej Żabie-
rek, Jacek Malcer, Piotr Mazurek. 
Czujki dymu wylosowali: Wa-
cław Wojciechowski, Agnieszka 
Dunaj, Anna Sztejkowska, Hali-
na Kaliszak-Malcer, Monika Na-
wrocka, Barbara Smul, Bożena 
Andrzejewska, Józef  Wiśniew-
ski, Janusz Kuczyński, Jan  Sze-
ląg, Paweł   Przybysz, Klemens 
Mazurek, Kazimierz Woźniak, 
Jan Sadowski, Wiesław Rataj-
czyk, Joanna Szczepankiewicz.

Na pewno czujki zapewnią 
im bezpieczniejszy sen jednak 
życzymy im aby nigdy  nie zo-
stały użyte.

14 września w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy 
w Wierzbinku odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali ,,Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, 
przyznanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej tym 
parom, które razem przeżyły ze 
sobą co najmniej 50 lat. W gru-
pie tegorocznych Jubilatów byli: 
Jadwiga i Jerzy Deręgowscy, 
Anna i Zygmunt Kaźmier-
czakowie, Halina i Eugeniusz 
Kupsikowie, Helena i Zenon 
Kucalowie, Teresa i Mieczy-
sław Latkowscy, Zofia i Włady-
sław Mazurkiewiczowie, Irena 
i Józef Muszyńscy, Jadwiga 
i Kazimierz Sadowscy, Jadwi-
ga i Jan Sobczakowie, Teresa 
i Józef Stasiakowie.

W obecności członków ro-
dzin aktu dekoracji medalami 
dokonał wójt gminy Wierzbinek 
Paweł Szczepankiewicz. Pogra-

Małżeństwo jest świadomą i dobrowolną decyzją dwojga 
osób, którzy raz się pobrawszy, stale wybierać się muszą, od-
krywać, wspierać, przepraszać i tak tę jedną, jakże ważną de-
cyzję, przez całe swe życie potwierdzać. 

Złote i diamentowe gody

tulował Jubilatom pięknej rocz-
nicy i życzył wszystkiego najlep-
szego na kolejne lata wspólnego 
życia. Otrzymali oni również 
kwiaty, a na ich cześć wzniesio-
no okolicznościowy toast. Nie 
zabrakło również jubileuszowe-
go tortu. 

Na zakończenie uroczystości 
dla Szanownych Jubilatów z pro-
gramem artystycznym wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Sadl-
nie, pod opieką Katarzyny Tyl-
czyńskiej. Spotkanie przebiegło 
w miłej i serdecznej atmosferze.

Ponieważ nie wszystkie pary 
małżeńskie mogły uczestniczyć 
w uroczystości, wójt Paweł 
Szczepankiewicz wręczył meda-
le w ich domach.

Dostojnym  Jubilatom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
zdrowia oraz pomyślności na 
dalsze wspólne lata.
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Posiadanie patrona to dla 
uczniów nie tylko powód do 
dumy, ale i zobowiązanie, które 
powinno być inspiracją do po-
dejmowania kolejnych działań. 
Patron to ktoś, kto jest wzorem, 
ułatwia nam wyznaczenie sobie 
celu w życiu, a co najważniejsze 
utwierdza nas w przekonaniu, że 
to, co robimy, nie jest pozbawio-
ne sensu. Dla wszystkich mło-
dych ludzi Maria Konopnicka, 
to historia, o której uczą się co-
dziennie w szkole i którą darzą 
szacunkiem. Należy pamiętać, 
że w jej tworzeniu brała udział 
nasza Patronka, która swą walką 
i poświęceniem chciała zmie-
nić oblicze swej ojczyzny i los 
swych rodaków. Dla niej cierpia-
ła. Jej trud nie poszedł na marne, 
a pamięć o niej jest wciąż żywa 
i trwa, co udowodnili wszyscy 
uczniowie biorący udział naj-
pierw w konkursie literackim 
i plastycznym, który polegał na 
napisaniu wiersza lub opowia-
dania na podstawie utworów M. 
Konopnickiej, a następnie wy-
konaniu prac plastycznych do 
tych utworów.  Dla dzieci udział 
w konkursach był świetną przy-
godą i odkrywaniem własnych 
talentów. Prace uczniów posłu-

A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto, 
Z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
                                                                      Maria Konopnicka

„MARIA KONOPNICKA WITA WAS”
W ZAKRZEWKU

Najważniejsze święto Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Zakrzewku to Dzień Patrona, który obchodzony jest corocznie 
8 października – w rocznicę śmierci pisarki. To wielki dzień  dla całej 
społeczności szkolnej. 

żyły za inspirację do napisania 
scenariusza  przedstawienia pt. 
„Maria Konopnicka wita Was”. 
Przedstawiono je podczas uro-
czystej akademii zorganizo-
wanej już po raz trzeci. W ten 
sposób obchody święta szkoły 
przyczyniły się do wyzwolenia 
w uczniach własnej inicjaty-
wy, aktywności i kreatywności, 
o które niejednokrotnie tak trud-
no u współczesnej młodzieży. 
Dzieci ze szkoły w Zakrzewku 
pokazały, że potrafią. Ilość prac 
konkursowych i zaangażowanie 
uczniów w przygotowanie tek-
stów do przedstawienia przero-
sło oczekiwania organizujących 
imprezę nauczycieli. Jak już 
wspomniano wcześniej, wszyst-
kie teksty wykorzystane w czę- 
ści artystycznej pochodziły 
z przygotowanych przez uczniów 
opowiadań i wierszy, które pod-
czas uroczystości zaprezentowali 
sami autorzy. Całość wsparta zo-
stała niezwykle barwną i pomy-
słową scenografią, bardzo trafnie 
komponującą się z twórczością 
Konopnickiej. Nic zatem dziw-
nego, że licznie zgromadzeni na 
uroczystości rodzice, uczniowie 
szkoły i nauczyciele nie szczę-
dzili słów uznania pod adresem 

Gimnazjum
w Buguszycach

z  kolejnymi sukcesami
W Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Boguszycach nad-
szedł okres szczególnego wy-
siłku dla uczniów klas trzecich, 
którzy biorą udział w konkur-
sach przedmiotowych. Odbył 
się już szkolny etap konkursu 
z wiedzy o społeczeństwie i ję-
zyka polskiego. Do etapu rejono-
wego z języka polskiego zakwa-
lifikowały się dwie uczennice: 
Paulina Mielżyńska i Natalia 
Pasturczak.

Drobnymi i większymi suk-
cesami Gimnazjum może się 
pochwalić również w dziedzinie 
sportu.  14 września odbył się III 
Turniej Orlika o Puchar Premie-
ra Donalda Tuska. Szkoła zajęła 
II miejsce, na cztery możliwe. 
W Gminnych Mistrzostwach 
Drużynowych w Tenisie Stoło-
wym w Boguszycach uczenni-
ce: Klaudia Drzewiecka i Marta 
Dunaj wywalczyły I miejsce, 
a chłopcy: Gracjan Wojtasik 
i Dawid Kolski – II. W drugiej 
połowie października odbyły 
się gminne rozgrywki w piłce 
halowej. Wygrała drużyna z Bo-
guszyc, pokonując zespół z Mo-
rzyczyna.

Ważnym dniem w szkole był 
27 września, kiedy odbył się apel 
z okazji ,,Dnia Języków Obcych”. 
Był on zorganizowany w formie 
quizu wiedzy o Francji i Wielkiej 
Brytanii. Gimnazjaliści przygoto-
wywali również plakaty i prezen-
tacje multimedialne, zachęcające 
do nauki języków obcych.

Bardzo ważną kwestią jest 
bezpieczeństwo gimnazjalistów, 
dlatego 27 września odbyła się 
prezentacja metod obrony przed 
psem, a 10 października zapo-
czątkowano cykl spotkań z funk-
cjonariuszami Komendy Miej-
skiej w Koninie i Komisariatu 
Policji w Sompolnie.

Uroczyście obchodzono tak-
że ,,Dzień Edukacji Narodowej”. 
Uczniowie za codzienny wysiłek 
dziękowali nauczycielom słowa-
mi:
Za troskę Waszą, za cierpliwość.
Za trud codzienny, życzliwość.
Za serce pełne miłości.
Pamiętać chcemy -
Dziękujemy gronu z wdzięczności.

Skuteczną metodą wychowy-
wania, kształcenia i zdobywania 
wiedzy o świecie jest wspólny 
wyjazd. Słowa te potwierdzają 
uczestnicy wycieczki do Warsza-
wy, która odbyła się 7 listopada. 
Głównymi atrakcjami było zwie-
dzanie TVP i  pobyt w Centrum 
Nauki Kopernik.

Uczniowie szkoły mogą 
rozwijać swoje zainteresowania 
i zgłębiać wiedzę, uczęszczając 
na kółka przedmiotowe. Za-
równo grono pedagogiczne, jak 
i uczniowie, dbają o wizerunek 
gimnazjum. Redagowana jest 
gazetka szkolna: ,,Gimzuś”.  Za-
praszamy również do odwiedza-
nia naszej nowej strony interne-
towej: www.gimbog.pl

młodych aktorów. Swoje gratu-
lacje złożył obecny na uroczy-
stości Radny Gminy Wierzbinek 
pan Bogdan Woźniak. Również 
dyrektor szkoły, Mariusz Ku-
biak, z dumą wyrażał swoją 
wdzięczność, podkreślając wy-
soki poziom artystyczny i walory 
duchowe przedstawienia, które 
bezsprzecznie trafiło do serc wi-
dzów. Podsumowując dodał, iż 
Maria Konopnicka stała się dla 
uczniów szkoły jednocześnie in-
spiracją i wzorem do naśladowa-
nia.  Na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy zebrani odśpiewali 
wspólnie hymn szkoły – Rotę. 
Był to bardzo przejmujący i do-
niosły moment, wieńczący kul-
turalne i patriotyczne spotkanie 
z Patronką szkoły.

Warto dodać, iż akademia 
nagrywana była przez Wiel-
kopolską Telewizję Kablową, 
dzięki czemu relację z niej mo-
gli zobaczyć widzowie niemal 
w całej Wielkopolsce. Fragmen-
ty uroczystości dostępne są na 
stronie internetowej TV Konin 
pod adresem: http://www.tvko-
nin.pl/index.php/konin-aktualo-
sci/11180-zakrzewek-spotkanie-
z-krasnoludkami.

Podsumowując, należy stwier- 
dzić, że uroczystość z okazji 
Dnia Patrona w Zakrzewku jest 
przykładem na to, w jaki sposób 
można zachęcić dzieci i młodzież 
do rozwijania swoich zdolności, 
a przy tym uczyć historii i miło-
ści do swojej „małej ojczyzny”. 
To niewątpliwie jedna z wielu 
korzyści, jakie daje szkole fakt 
posiadania patrona.

 
Jolanta Sompolińska

14 października obchodzili-
śmy Dzień Edukacji Narodowej, 
święto wszystkich pedagogów 
i pracowników oświaty. Z tej oka-
zji w szkole odbyła się uroczysta 
akademia. Uczniowie z klas I-III 
przedstawili inscenizację, w której 
w zabawny sposób pokazali scen-
ki z życia szkoły, złożyli życzenia 

Nowi dyrektorzy
w szkołach 

Z dniem 1 września nowym dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Zaryniu została mgr 
Władysława Radzimska, a w Szkole Podstawo-
wej im. M. Konopnickiej w Zakrzewku mgr Ma-
riusz Kubiak. Życzymy wielu sukcesów w pracy 
zawodowej i życiu osobistym.

Z życia Szkoły Podstawowej w Zaryniu
wszystkim pracownikom szkoły 
oraz zaproszonym nauczycielom- 
emerytom

24 października w poczet 
uczniów zostało przyjętych 13 
pierwszoklasistów. Dzieci z dumą 
i powagą wypowiadały tekst uro-
czystego ślubowania. Dyrektor 
życzyła im dużo wytrwałości 

i licznych sukcesów w zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności przez 
najbliższe lata nauki w szkole.

W  94. rocznicę odzyskania 
niepodległości uczniowie klas 
IV-VI oddali hołd poległym, 
składając kwiaty i zapalając zni-
cze pod Pomnikiem Powstańców 
Styczniowych w Ruszkowie.

SP Zaryń
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III Turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska dobiegł końca. W naszej 
gminie zawody te zostały zorganizowane 
za sprawą animatora sportowego pracu-
jącego na boisku w Sadlnie. Rozgrywki 
dla chłopców rozegrano w dwóch kate-
goriach wiekowych: 10-11 lat oraz 12-13 
lat. W turnieju brało udział 5 placówek 
szkolnych. W pierwszym dniu zmagań 
rywalizowali ze sobą uczniowie klas IV 
i V z placówek w Sadlnie, Tomisławicach, 

Oprócz 33 punktów na 
koncie, Górnik ma aż 62 
strzelonych bramek (przez co 
- podobnie jak w zeszłym se-
zonie - jest najbardziej bram-
kostrzelnym zespołem w lidze, 
bowiem średnia daje prawie 
5 bramek strzelonych na spo-
tkanie) oraz klubem, który tra-
ci najmniej goli w lidze - 16. 
Te dane potwierdzają główną 
myśl szkoleniowca Górnika, 
który powtarza, iż najlepszą 
obroną w piłce nożnej jest 
atak. Kolejny zadowalający 
i poprawiony aspekt rozgrywek 
zespołu to czysta gra graczy, 
którzy na swoim koncie mają 
tylko 10 żółtych kartek, więc 
średnio tylko jedną na mecz. 
Należy również wspomnieć, 
iż co prawda zespół ma na ra-
zie krótką historię, ale żaden 
z zawodników nie otrzymał 
jeszcze nigdy czerwonej kart-
ki.

III Turniej Orlika o Puchar Premiera
Zakrzewka i  Morzyczyna. Uczniowie 
z Zespołu Szkół w Morzyczynie odnieśli 
sukces, zajmując I miejsce w etapie gmin-
nym. Następnego dnia odbył się turniej dla 
uczniów w wieku 12-13 lat. Tym razem do 
rywalizacji przystąpili uczniowie z Bogu-
szyc,  Zakrzewka, Morzyczyna oraz Sadl-
na. Po wyrównanych spotkaniach zwycię-
sko z piłkarskiego boju wyszli uczniowie 
z Morzyczyna. Obserwując młodych gra-
czy można było dostrzec radość, jaką spra-

wia im gra w piłkę nożną. Podczas całego 
turnieju mogliśmy oglądać wiele cieka-
wych akcji i naprawdę piękne bramki. Do-
datkowo wszystkie zespoły wykazały się 
grą w duchu fair play. Na zakończenie tur-
nieju młodzi zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe koszulki od sponsorów oraz zrobili 
sobie wspólnie zdjęcie. 

21 września na Orliku w Sadlnie odbył 
się drugi etap turnieju - ćwierćfinały woje-
wódzkie chłopców w kategorii wiekowej 
10-11 lat. Naszą gminę reprezentowali 
uczniowie ze szkoły w Morzyczynie. Po-
nadto zagrali młodzi piłkarze z Przedcza, 
Kościelca oraz Ślesina. Ostatecznie wygrał 
zespół ze Ślesina, który jednym punktem 
pokonał Morzyczyn.  

„Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe podnoszenie poprzecz-
ki, jedyną miarą sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy, aby go 
osiągnąć” – mówił Lee Hsiao Lung.  ,,Górnik” Wierzbinek 
w swoim drugim sezonie spisuje się w lidze konińskiej B-klasy 
rewelacyjnie, czym przyprawia o radość nie tylko trenera, ale 
i kibiców. Po 10 kolejkach na swoim koncie gracze z Wierz-
binka mają 9 zwycięstw i tylko jedną porażkę, dzięki czemu 
zespół jest liderem w swojej klasie rozgrywkowej. 

„Górnik” Wierzbinek liderem
Wyniki i styl gry graczy 

z Wierzbinka nie przechodzą 
obojętnie wśród lokalnej spo-
łeczności, która coraz liczniej 
zjawia się na spotkaniach Gór-
nika. Ponadto coraz większe 
grono kibiców wyjeżdża na 
mecze wyjazdowe, aby wspie-
rać swój klub. 

Klub nie mógłby istnieć 
oraz tak dobrze funkcjonować 
i odnosić takich sukcesów 
bez wsparcia finansowego. 
Dlatego też w  tym miejscu 
pragniemy serdecznie po-
dziękować głównemu ini-
cjatorowi powstania  klubu 

i sponsorowi  Wójtowi Gminy 
Panu Pawłowi Szczepankie-
wiczowi. Zarządowi Banku                                                      
Spółdzielczego w Wierzbinku 
za wsparcie finansowe. Po-
dziękowania ślemy również 
naszym darczyńcom, tj. Panu 
Sławomirowi Szczęsnemu 

oraz firmie GM-COMPLEX, 
która pokryła koszty związa-
ne z odbytym spotkaniem na 
zakończenie pierwszej części 
sezonu.

Niezależnie od wyników 
pozostałych dwóch spotkań, 
kończąca się pierwsza runda 

z pewnością będzie zaliczona 
do udanych. Zawodnicy nie 
mają jednak zamiaru spocząć 
na laurach. Okres zimowy chcą 
solidnie przepracować, aby nie 
utracić pozycji lidera aż do 
końca sezonu. 

        Piotr Zajdel


