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Czerwiec 2013

 Targi Wierzby i Wikliny 
„Salix” przyciągnęły tysią-
ce zwiedzających, których  
serdecznie witał wójt Paweł 
Szczepankiewicz. Twórcy lu-
dowi zaprezentowali swoje rę-
kodzielnicze wyroby nie tylko 
z wierzby i wikliny, były też 
m.in. rzeźba w drewnie, ma-
larstwo, rękodzieło orientalne, 
wyroby z siana i słomy oraz 
sznurka, kompozycje z suszo-
nych kwiatów i ceramika użyt-
kowa. Na stoiskach oferowano 
także wędliny, pieczywo, miód 
i wina.

 Na scenie zaprezentowali 
się wykonawcy z gminy Wierz-
binek, m.in. Gminna Orkiestra 
Dęta, zespoły Kalinianki, Na 
swojską nutę, Tom-Band oraz 
dzieci i młodzież z miejsco-
wych szkół.

19 maja br., po raz szesnasty w pierwszy dzień Zielonych 
Świątek w parku okalającym zabytkowy pałac odby-
ły się XVI Targi Wierzby i Wikliny „Salix” połączone 

z XXIII Dniami Wierzbinka.

Wierzba i wiklina
na dniach Wierzbinka

Jak co roku kapituła targów 
przyznała puchary najlepszym 
wystawcom. W kategorii wierz-
ba i wiklina trafił on do Daniela 
Cholewy z miejscowości Rud-
niki nad Sanem, wyróżnienie 
otrzymała Małgorzata Malara 
z Częstochowy i Eugeniusz 
Świątkowski z Leszna. W ka-
tegorii rękodzieło artystyczne 
puchar otrzymały Dąbrówka 
Suszek i Karolina Kulka z Pro-
mienka, a wyróżnienie – Prze-
mysław Polit z Sandomierza 
oraz Szkoła Podstawowa z Sa-
dlna. Kolejna kategoria obej-
mowała rzeźbę w drewnie, w 
której pucharem nagrodzono 
Kazimierza Konieczyńskiego 
z Kramska, a wyróżniono Ja-
nusza Drapałę z miejscowości 
Lubicz Dolny. Puchar Wójta 
Gminy Wierzbinek trafił do 

Stowarzyszenia Aktyw-
nych Kobiet w Sadl-
nie. Puchar Wojewody 
Wielkopolskiego otrzy-
mała Alina Jabłońska z 
Brdowa, Puchar Starosty 
Konińskiego – Mirosław Kufel, 
Puchar Radnego Powiatowego 
Andrzeja Kłosowskiego – Koło 
Gospodyń Wiejskich z Nykla, 
Puchar Radnego Powiatowego 
Jacka Wysockiego – Zespół 
Ludowy ,,Kalinianki” .           

Rozstrzygnięto też Konkurs 
na Najsmaczniejsze Ciasto. I 
miejsce zajęła Krystyna Drze-
wiecka, II – Monika Pawlak, 
III – Teresa Janicka, IV – Anna 
Piechocka, V – Koło Gospodyń 
Wiejskich w Starej Rudzie.

Gwiazdą tegorocznych tar- 
gów był Ryszard Rynkow-

ski. Podczas koncertu artysty 
zbierano pieniądze na leczenie 
chorego na nowotwór złośliwy 
Wiktorka Karpińskiego. Uda-
ło się zebrać blisko 6,5 tysiąca 
złotych i 1 euro. Dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek, nawet najmniejszy sposób 
włączyli się w naszą akcję po-
mocy, okazali swą wrażliwość 
i wielkie serce. Jak powiedział 
Jan Paweł II „Człowiek jest 
wielki nie przez to co ma, nie 
przez to, kim jest, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”.



2

,,Człowiek zachwyca się życiem, także tym,
które kosztuje wiele trudu...”. 

Podziękowanie
Rodzice Wiktorka pragną złożyć za pośrednic-

twem ,,Sygnałów Wierzbinka” serdeczne podziękowa-
nia Wójtowi Gminy Wierzbinek, Pracownikom Gminy 
Wierzbinek, Panu Ryszardowi Rynkowskiemu, całej 
Rodzinie oraz wszystkim osobom zebranym na Tar-
gach Wierzby i Wikliny ,,Salix”, którzy swoim sercem, 
zaangażowaniem oraz przekazanymi pieniędzmi ze-
chcieli wesprzeć Wiktorka i jego rodziców w walce
z rakiem.

Zgromadzonych powitał  
Wójt Gminy Wierzbinek Paweł 
Szczepankiewicz. Pierwszy z 
referatów  autorstwa dr Teresy 
Meresz  wprowadził zebranych  
w  tematykę powstania stycz-
niowego. Temat powstania 1863 
r. kontynuował pan mgr Marian 
Kominkiewicz, nauczyciel  hi-
storii z Zespołu Gimnazjalno 
– Szkolnego w Morzyczynie, 
który wygłosił referat: Koncep-
cja tworzenia armii powstańczej 
w działalności Komitetu Dzia-
łyńskiego na terenie Kujaw w 
pierwszych miesiącach powsta-
nia styczniowego (marzec-maj 
1863)

Naukowcy poruszyli kilka 
innych ciekawych tematów m.in. 
malarstwo ścienne kościołów. 
Referat  „Polskie Millenium” 

w malarstwie ściennym kościo-
łów drewnianych pogranicza 
kujawsko-pomorskiego wygło-
sił profesor dr hab. Aleksander 
Jankowski.  Pan prof. Andrzej 
Mietz (Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy) 
- referat pt.  Mury świątyń no-
śnikami inskrypcji nagrobnych 
w czasach staropolskich. Stan 
zachowania na pograniczu ku-
jawsko-wielkopolskim. Tematy-
ka religijna pojawiła się również 
w wystąpieniu dr ks. Jarosława 
Wąsowicza: Kult męczenników 
II wojny światowej. Propozycja 
szlaku na pograniczu kujawsko-
wielkopolskim. Ksiądz w swoim 
wystąpieniu nie tylko przedsta-
wił szlak pamięci, z centralnym 
punktem w klasztorze w Lądzie, 
ale też zachęcał do  zwiedzania.

W sobotę 18 maja w Wierzbinku odbyła się konferencja na-
ukowa Pogranicze Kujawsko-Wielkopolskie, przebiegająca  pod 
patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
UKW w Bydgoszczy. Była to już kolejna konferencja z udziałem 
znanych naukowców, poprowadził ją pan prof. dr hab. Ryszard 
Studziński (z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), 
który na wstępie zasygnalizował charakter spotkania.

Konferencja naukowa w Wierzbinku

Uczestnicy mogli usłyszeć 
o nowych, nieznanych faktach 
z czasów II wojny światowej, 
jakie zaprezentował prof. dr 
hab. Aleksander Lasik (UKW 
w Bydgoszczy) w  referacie pt. 
Tworzenie struktur SS na pogra-

niczu kujawsko-wielkopolskim. 
Dla mieszkańców gminy Wierz-
binek interesujące było na pewno 
wystąpienie na temat historii po-
wstania wsi Ruszkowo, malowni-
cze początki jako wioski i gminy, 
jej pierwsi właściciele, dokładna 
ilość dymów, czyli domów. Zgro-
madzeni mogli nie tylko wysłu-
chać, ale i obejrzeć przewodniki 
powiatu mogileńskiego. Słowa 
prelegentów często dopełniał 
przekaz audiowizualny. 

Ponadto referaty wygłosili: 
prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński 
– Krucjatowy epizod pielgrzyma 
i rycerza z Kujaw, prof. dr Zbi-

gniew Górski, Dobra królew-
skie w starostwach konińskim, 
przedeckim i radziejowskim w 
lustracji 1569 r., mgr Jerzy Łoj-
ko – Rejestry poborowe powiatu 
radziejowskiego w XVI wieku, 
prof.  dr hab. Włodzimierz Ja-
strzębski – Związki Alberta i Ri-
charda Breyerów z Sompolnem.

Ostatni referat pt. Z dziedzic-
twa językowego południowego 
pogranicza kujawsko-wielkopol-
skiego. O etymologii wybranych 
nazw miejscowych wygłosił 
prof. dr Adam Wróbel. W swojej 
prezentacji wyjaśnił etymologię 
nazw miejscowych.

 Na zakończenie głos zabrał 
wójt gminy, który podziękował 
prelegentom, zapowiedział, że 
przedstawione materiały zostaną 
wydane w publikacji: Studia z 
dziejów pogranicza kujawsko-
pomorskiego. Konferencja stała 
się okazją do przybliżenia histo-
rii regionu, poznania nieznanych 
faktów z jej przeszłości.

Renata Andrzejewska

Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Krzysztof Szcześniak

Z okazji pięknego Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa 
składam Księdzu w imieniu władz, społeczności Gmi-
ny Wierzbinek oraz własnym, serdeczne gratulacje oraz 
życzenia.

Gratuluję 25. lat kapłańskiej drogi, która poprzez 
szczególne powołanie przynosi bogate owoce tym, któ-
rzy spotykają się z Księdzem na życiowych ścieżkach.

Dziękuję za piękną życiową służbę oraz pamięć 
wszędzie tam, gdzie Bóg i codzienne obowiązki prowa-
dzą Księdza Jubilata. Życząc na dalsze lata wiernego 
wypełniania swojego powołania obfi tych łask Bożych 
- zdrowia i wszelkiego błogosławieństwa.

Księdzu Prałatowi Zygmuntowi Skrobickiemu
Z okazji Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich
„Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam

i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam”
pisał Ksiądz Jan Twardowski.

Czcigodny Jubilacie- Księże Prałacie!

Zapewne nieraz podobne słowa cisnęły Ci się na usta, bo kapłań-
stwo to wybranie.

Kapłan prowadzi wiernych do Pana i jest odpowiedzialny za 
tych, których Bóg mu powierzył. 

Jest powołany, by być przykładem dobroci, przeogromnej miło-
ści i służby Jezusowi w drugim człowieku.

Z okazji pięknego Jubileuszu 50 lecia święceń kapłańskich
w imieniu Samorządu Gminy Wierzbinek i pracowników Urzędu 
Gminy życzymy Ci drogi Jubilacie jeszcze kolejnych jubileuszy. 

Niech dobry Bóg nadal udziela Ci swego błogosławieństwa
i niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach a Matka Naj-
świętsza wstawia się za Tobą o potrzebne łaski na dalsze lata kapłań-
skiego posługiwania. Szczęść Boże. 

       Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ Paweł Szczepankiewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek                
/-/Elżbieta Walicka

Wójt Gminy Wierzbinek
/-/ Paweł Szczepankiewicz

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek                
/-/Elżbieta Walicka
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17 marca w kościele parafial-
nym pod wezwaniem św. Beno-
na w Broniszewie odbył się kon-
cert patriotyczny z okazji 150. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. W murach świą-
tyni wystąpili artyści z Krakowa: 
Magdalena Majewska, Marzena 
Michalczyk, Sebastian Kurcz, 
wykonując pieśni, które towa-
rzyszyły Polakom w czasie nie-
podległościowego zrywu. Zebra-
ni usłyszeli m.in: „Pieśń 1863”, 
„Marsz Polonia”.

,,…Każdy z nas jest cząst-
ką narodowego honoru” – słowa 
Klaudyny Potockiej, polskiej pa-
triotki z XIX wieku przyświeca-
ły wystawie na temat Powstania 
Styczniowego, która była do obej-
rzenia w dniach 17-19 kwietnia w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Wierzbinku.  Została ona zorga-
nizowana we współpracy Muzeum 
Okręgowego w Koninie, Urzędu 
Gminy w Wierzbinku oraz Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wierz-
binku. Wystawa przypomniała 
tych, którym bliska była niepod-
ległość Polski i którzy kierowani 
motywacją patriotyczną stanęli do 
walki o narodową wolność. 

Na wystawie pokazano m.in. 
biżuterię patriotyczną z okresu 
Powstania Styczniowego, mate-
riały edukacyjne przybliżające do-
wódców i przebieg walk, książki 
dotyczące roku 1863. Powstanie 
znalazło szerokie odzwierciedle-
nie w malarstwie i poezji. I o tym 
temacie organizatorzy pamiętali. 
Ponieważ to ważne wydarzenie 

historyczne rozgrywało się także 
na terenie obecnej gminy Wierz-
binek, zaprezentowano zdjęcia z 
uroczystości odsłonięcia Pomni-
ka Powstańców Styczniowych w 
Ruszkowie.

Obecny na otwarciu wystawy 
dyrektor Muzeum Okręgowego w 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
W ostatnich miesiącach Gminny Ośrodek Kultury był 

współorganizatorem uroczystości, koncertów i wystaw zwią-
zanych ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego. To ważne 
wydarzenie historyczne rozgrywało się także na terenach 
obecnej gminy Wierzbinek. I nadal jest częścią społecznej pa-
mięci jej mieszkańców.

Rocznicowe obchody Powstania Styczniowego
Koninie Lech Stefaniak podkreślił, 
że gdyby nie Powstanie Stycznio-
we nie byłoby II Rzeczypospoli-
tej, a więc niepodległego kraju. 
O przebiegu walk opowiedział 
historyk z Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Morzyczynie Marian 
Kominkiewicz. 

Na wystawie znalazły się rów-
nież prace nagrodzone w Gmin-
nym Konkursie Plastycznym dla 
Dzieci i Młodzieży ze szkół z te-
renu gminy Wierzbinek na temat 
150. rocznicy Powstania Stycz-
niowego. Komisja konkursowa w 
składzie: Irena Jarkowska, Alina 
Rosiak, Danuta Fryszkowska, Bo-
żena Andrzejewska, biorąc pod 
uwagę: samodzielne wykonanie 
prac, estetykę, zgodność z tema-
tyką konkursu i pracochłonność 
zgłoszonych prac zdecydowała o 
nagrodach. W kategorii szkół pod-
stawowych otrzymali je:Wiktor 
Kurek - kl. IV z SP Morzyczyn, 
Natalia Brudzińska - kl. VI SP 
Morzyczyn, Wiktoria Nawroc-
ka - kl. V SP Morzyczyn;  Iga 
Koszal - kl. IV SP Morzyczyn. Z 
wyróżnień cieszyli się: Iga Szplet 
- kl. V SP Morzyczyn; Natalia 
Słodkiewicz - kl. IV SP Sadlno; 
Justyna Biniecka - kl. IV SP Mo-
rzyczyn; Natalia Pińska - kl. VI 
SP Morzyczyn; Karolina Ciborska 
- kl. VI SP Morzyczyn; Wiktoria 
Wdzięczna - kl. IV SP Tomisła-
wice; Oliwia Woźniak  i Julia Py-
rzyńska  - kl. IV SP  Morzyczyn, 
Sylwia Dybowska - kl. VI SP Sa-
dlno, Luiza Mazurkiewicz - kl. V 
SP Tomisławice.     

W kategorii szkół 
gimnazjalnych nagro-
dy otrzymali: Mar-
lena Lewandowska 
- kl. IIIa Gimnazjum 
Boguszyce, Klaudia 
Śniegowska - kl. IIa 
Gimnazjum Mo-
rzyczyn, Krzysztof 
Dembowski - kl. IIa  
Gimnazjum Morzy-
czyn; Martyna Pija-
nowska - kl. Ia Gim-
nazjum Boguszyce a 
wyróżnienia: Kamil 

Ciborski - kl. IIa Morzyczyn, 
Kinga Olejniczak - kl. IIa Gim-
nazjum Boguszyce, Daria Mila 
i Klaudia Pawikowska - kl. Ia 
Gimnazjum Boguszyce. 

Główne obchody upamięt-
niające 150. rocznicę Powstania 

Styczniowego odbyły się 27 kwiet-
nia w Ruszkowie, a poprzedziła je 
uroczysta sesja Rady Gminy, 26 
kwietnia.  

Poza tym Gminny Ośrodek 
Kultury był organizatorem elimi-
nacji gminnych Konkursu Recy-
tatorskiego „Czerwieńcie, zieleń-
cie się słowa …” uczniów szkół 
podstawowych, który odbył się w 

Urzędzie Gminy 
w Wierzbinku. 
Przygotowując 
się do recytacji 
uczniowie nie 
tylko rozwija-
ją pamięć, ale 
także zwiększa-
ją świadomość 
k u l t u r a l n ą . 
Potwierdził to 
w s p o m n i a n y 
Konkurs Recy-
tatorski.

W jury zasiadały: Jolanta 
Sompolińska, Małgorzata Musiał, 
Aneta Gołębiowska, Małgorzata 
Krzymińska. Po przesłuchaniu 
19 uczestników komisja wyłoniła 
najlepszych.

W kategorii wiekowej od 7 
do 10 lat przyznano następujące 
nagrody:

I miejsce – Joanna Bartczak 
– SP w Zaryniu, II miejsce – Mi-
chał Kocent – SP w Tomisławi-
cach; Aleksandra Malcer – SP w 
Sadlnie III miejsce – Jakub Ada-
miak – SP w Sadlnie; Sara Pie-
trzak – SP w Zakrzewku.

W kategorii wiekowej od 11 
do 13 lat przyznano nagrody: I 
miejsce – Dominika Pomianow-
ska – SP w Sa-
dlnie, II miejsce 
– Michalina 
Żabicka – SP w 
Zakrzewku

III miejsce – 
Renata Lebioda 
– SP w Sadlnie; 
Natalia Lewan-
dowska – SP w 
Sadlnie; Elwira 
Zajdel – SP w 
Zaryniu.

L a u r e a t k i 
etapu gminnego: 
Joanna Bart-
czak, Dominika 

Pomianowska i Michalina Żabic-
ka zostały zakwalifikowane do 
kolejnego etapu na szczeblu rejo-
nowym, który odbył się 15 marca 
w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Ślesinie. Joanna Bartczak zdobyła 
tam wyróżnienie. 

Gminna Orkiestra Dęta z 
Wierzbinka zajęła III miejsce w 

w kategorii muzyki marszowej 
XXIII Regionalnego Przeglądu 
Orkiestr Dętych w Kleczewie. W 
spotkaniu zorganizowanym przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
wzięło udział 11 orkiestr a gościem 
specjalnym była Orkiestra Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych.  

Julia Kaczalska zdobyła III 
miejsce podczas Festiwalu Mło-
dych Talentów „Wielkopolski 
Wschodniej” w Dąbiu w dniu 9 
czerwca br. 

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 

Małgorzata Kozicka
– dyrektor GOK w Wierzbinku 
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W uroczystości wzięli udział: 
starosta powiatu konińskiego Mał-
gorzata Waszak, radni powiatu 
konińskiego:  Andrzej Kłosowski 
i Jacek Wysocki, przewodnicząca 
Rady Gminy Wierzbinek Elżbieta 
Walicka, ks. Leszek Rybka - dzie-
kan ślesiński, ks. prał. Stanisław 
Łosiakowski - proboszcz parafii 

150. rocznica Powstania Styczniowego
27 kwietnia 2013 roku w Ruszkowie  odbyły się gminne 

obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystości 
rozpoczęto polową mszą świętą, której przewodniczył ks. dr 
Waldemar Karasiński, proboszcz parafii św. Jana Chrzcicie-
la w Lubrańcu.  Rangę obchodów podkreślił udział kompanii 
honorowej 33 Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza. 

Apel pamięci i salwa honorowa w Ruszkowie
Wniebowzięcia NMP w Radzie-
jowie, ks. Krzysztof Szcześniak 
- proboszcz parafii  św. Jakuba w 
Mąkoszynie,  Komitet Budowy 
Pomnika Powstańców Stycznio-
wych w Ruszkowie,  radni gminy 

oraz sołtysi, dyrektorzy szkół i 
mieszkańcy.

Kolejnym punktem były prze-
mówienia pod pomnikiem boha-
terów Powstania Styczniowego w 
Ruszkowie. Wójt Paweł Szcze-
pankiewicz podkreślił, że uroczy-
stość ma wydźwięk wychowaw-
czy i patriotyczny. Powiedział, iż 
mimo przegranego powstania Pol-
ska przetrwała w sercach ojców i 
matek. Zwrócił uwagę, że współ-
czesne pokolenie Polaków stoją-
cych przy pomniku Powstańców 
Styczniowych  nie może zapo-
mnieć o tej wielkiej lekcji miłości 
do Ojczyzny.

Na zakończenie, po uroczy-
stym apelu poległych odczytanym 
przez majora Grzegorza Szmidta 
i trzykrotnej salwie honorowej, 
złożono wieńce i kwiaty. Hołd 

Powstańcom Styczniowym oddali 
m.in. wójt gminy Paweł Szcze-
pankiewicz, starosta powiatu ko-
nińskiego Małgorzata Waszak, 
przewodnicząca Rady Gminy 
Elżbieta Walicka, OSP RP w 
Wierzbinku, PSL,  Gminne Koło 
Towarzystwa Samorządowego, 
placówki oświatowe, mieszkańcy 
sołectwa Morzyczyn, Stowarzy-
szenie Mieszkańców Sołectwa 
Morzyczyn, Zespół Gimnazjlno-
Szkolny w Morzyczynie.

Duża frekwencja oraz obec-
ność młodego pokolenia na ob-
chodach Powstania Styczniowego 
oznacza, że ludzie wciąż pamię-
tają o poległych bohaterach, o ich 
heroizmie i poświęceniu. 

Lidia Giętkowska

Rok szkolny 2012/2013 okazał 
się rokiem ogromnych sukcesów 
sportowych naszych uczniów.

3 czerwca 2013 r. odbył się 
Finał Wojewódzki XIV Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Czwórbo-
ju Lekkoatletycznym w Lesznie. 
Dzień ten zapisze się w sposób 
szczególny w sportowej histo-
rii naszej szkoły, bowiem uczeń 
klasy VI – Rafał Małek - zajął II 
miejsce w klasyfikacji indywidu-
alnej chłopców z wynikiem 353 
punktów i zdobył tytuł Wicemi-
strza Wielkopolski. Należy dodać, 
iż Rafała dzielił tylko 1 punkt od 
zwycięstwa i uzyskania tytułu mi-
strzowskiego. Na tych samych za-
wodach zdobył również brązowy 
medal w skoku w dal (5,22 m) oraz 
brązowy medal w rzucie piłeczką 
palantową (66,5 m), natomiast w 
biegu krótkim na 60 m zajął IV 
miejsce (8,06 s). W każdej z tych 
konkurencji brało udział ponad 
100 zawodników z województwa 
wielkopolskiego. To nie jedyne 
zawody, w których Rafał odniósł 
sukces. Zajął również II miejsce w 

Mistrzostwach Powiatu w Indywi-
dualnych Biegach Przełajowych w 
Kazimierzu Biskupim, dzięki cze-
mu reprezentował powiat w finale   
wojewódzkim  w Żerkowie (17 
miejsce na 130 startujących).

Dzięki silnej drużynie odnie-
śliśmy w tym roku wiele znaczą-
cych sukcesów. Już         na począt-
ku września zdobyliśmy I miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych 
w Kazimierzu Biskupim. Zwy-
cięstwo odnieśli: W. 
Adamczyk, R. Lebioda, 
S. Dybowska, D. Ko-
ściołowska, E. Gencze-
lewska, A. Genczelew-
ski, J. Kwiatkowski, P. 
Śniegowski, M. Bykow-
ski, R. Małek.  Ucznio-
wie ci reprezentowali 
powiat w Mistrzo-
stwach Województwa 
Wielkopolskiego w 
Biegach Przełajowych 
w Poznaniu, gdzie za-
jęli 16 miejsce na 36 
startujących grup.

Sukcesy sportowe w Szkole Podstawowej w Sadlnie w roku szkolnym 2012/2013  

O krok od MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI 
„Sport to najlepsza droga, by pokonać granice, by promować radość 

życia, odpowiedzialność do poświęceń oraz szacunek wobec człowieka”.
                                                                                         Jan Paweł II

W listopadzie drużyna chłop-
ców wywalczyła III miejsce w Mi-
strzostwach Powiatu     w Halowej 
Piłce Nożnej w Kazimierzu Bisku-
pim. Kolejny sukces to I miejsce 

dziewcząt i III chłopców w Rejo-
nowym Turnieju Piłki Ręcznej w 
Ślesinie.

W I Rundzie Elimin. Wielko-
polskiego Turnieju Orlika 2013 w 
Piłce Nożnej w Ślesinie chłopcy 
klas VI wywalczyli II miejsce.

Kolejny laur zdobyli ponow-
nie chłopcy klas VI (R. Małek, J. 
Kwiatkowski, P. Śniegowski, M. 
Bykowski, K. Adamczyk, E. Po-
mianowski)  zajmując I miejsce  w 
Mistrzostwach Powiatu w Czwór-

boju LA w Ślesinie. Rafał Małek 
otrzymał tytuł dla najlepszego za-
wodnika czwórboju. Dziewczęta 
w tej rywalizacji zajęły wysoką IV 
lokatę.

Tegoroczne zmagania spor-
towców zakończyły czerw-
cowe Mistrzostwa Powiatu w 
LA w Ślesinie. Bezkonkuren-
cyjnym w skoku w dal znów 
okazał się Rafał Małek, zdo-
bywając wynikiem 5,26 m 
złoty medal. Srebrny medal 
wywalczył w biegu na 1000 m 
Michał Bykowski, a brązowy 
Renata Lebioda na dystansie 
300 m i Konrad Adamczyk w 
biegu krótkim. Sztafeta chłop-

ców 4x100 m w składzie: R. 
Małek, J. Kwiatkowski, P. 
Śniegowski, E. Pomianowski  
wywalczyła wicemistrzo-
stwo powiatu.

Dzięki zaangażowaniu, 
wytrwałości, pracowitości i 
sile walki nasi uczniowie od-
nieśli tak znaczące sukcesy. 
Jesteśmy dumni z ich wyczy-
nów. Godnie reprezentowali 
Szkołę Podstawową im. M. 
Kopernika i Gminę Wierz-
binek na szczeblu powiatu i 
województwa. Gratulujemy!
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Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami krajowymi z dniem 1 
lipca 2013 roku całkowicie zmie-
ni się system gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Od tego 
dnia na gminie ciążyć będzie obo-
wiązek zorganizowania systemu 
odbioru odpadów od mieszkań-
ców, a wywozem odpadów będzie 
zajmować się firma wyłoniona w 
postępowaniu przetargowym. 

W związku z ustawowymi 
terminami Rada Gminy Wierzbi-
nek wywiązując się z obowiązku 
podjęła uchwały dotyczące no-
wych zasad gospodarki odpadami 
w naszej gminie. Najistotniejsze z 
nich to:
• Uchwała Nr XXIII/202/12 Rady 

Gminy Wierzbinek z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie: wy-
boru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty;

• Uchwała Nr XXIII/203/12 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie: ter-
minu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi;

• Uchwała Nr XXIII/204/12 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie: okre-
ślenia wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 

 

TU WRZUCAMTU WRZUCAM TU WRZUCAM

✔ gazety, czasopisma, katalogi

✔ książki, zeszyty

✔ papier szkolny i biurowy

✔ kartony i tekturę

✔ opakowania z papieru,

 kartonu i tektury 

✔ butelki i słoiki szklane po 

napojach i żywności

✔ szklane opakowania po 

kosmetykach i środkach 

pielęgnacyjnych

✔ butelki po napojach, środkach 

czystości  i olejach spożywczych

✔ opakowania plastikowe po 

żywności  (jogurtach, margarynach 

itp.)

✔ folie i torebki

✔ opakowania wielomateriałowe, 

(kartony po sokach, mleku, itp.)

✔ puszki po  żywności, napojach, 

aerozolach łazienkowych itp.

✔ drobny złom żelazny oraz metali 

kolorowych

✔ popiół i żużel z palenisk

✔ odpady kuchenne*** (resztki i 

obierki z owoców i warzyw, fusy z kawy 

i herbaty, skorupki jajek itp..)

✔ resztki mięsne, kości itp..

✔ odpady tytoniowe

✔ zużyte ręczniki papierowe, zużyte 

chusteczki higieniczne***

✔ mokry papier i karton

✔ tłusty i zabrudzony papier 

(papierowe opakowania po maśle itp.)

✔ papier termiczny i faksowy, tapety

✔ odpady higieniczne (podpaski, 

waciki, pieluchy jednorazowe itp..)

✔ zużyte jednorazowe worki od 

odkurzaczy

✔ trociny, pozostałości po domowej 

hodowli zwierząt***

✔ rośliny i ziemia kwiatowa***

✔ szkło stołowe (szklanki itp.)

✔ szkło okularowe i żaroodporne

✔ porcelana, wyroby ceramiczne

✔ opakowania styropianowe, guma

✔ plastikowe zabawki

✗ tłustego i zabrudzonego papieru 

(papierowe opakowania po     

maśle itp.)

✗ papieru termicznego i 

faksowego**, tapet*

✗ odpadów higienicznych 

(podpaski, waciki, pieluchy 

jednorazowe)**

✗ butelek i opakowań po olejach 

silnikowych* itp.

✗ opakowań po lekach, środkach 

chemicznych*

✗ puszek po farbach i lakierach*

✗ styropianu*, gumy**

✗ plastikowych zabawek**

MAKULATURA OPAKOWANIA SZKLANE
TWORZYWA SZTUCZNE

METALE

OPAK. WIELOMATERIAŁOWE

NIESEGREGOWANE 

(ZMIESZANE)

● usuwam melatowe części

 i plastikowe opakowania

● nie tłukę szkła przed wrzuceniem
● wrzucam puste opakowania 

● zgniatam butelki przed wrzuceniem
● zgniatam puszki aluminiowe
● wrzucam puste opakowania 
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*)przekazuję do Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych               **)wrzucam do pojemnika na odpady zmieszane                     ***)mogę także kompostować

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone mogę poddać 

kompostowaniu z przeznaczeniem do własnego

 wykorzystania lub dostarczyć do 

Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych

✗ porcelany, wyrobów ceramicznych 

(doniczki itp)**

✗ szkła stołowego (szklanki itp..)**

✗ szkła okularowego i 

żaroodpornego** , luster*

✗ ekranów i lamp telewizyjnych 

(monitory, kineskopy itp..)*

✗ szyb samochodowych i okiennych*

✗ żarówek i lamp neonowych (lampy 

fluorescencyjne, rtęciowe, świetlówki 

kompaktowe itp..) reflektorów*

TU NIE WRZUCAM

TU WRZUCAM

TU NIE WRZUCAM TU NIE WRZUCAM

Od 1 lipca zmiana systemu odbioru odpadów
na terenie Gminy Wierzbinek;

• Uchwała Nr XXIII/205/12 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie: okre-
ślenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodaro-
wania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez wła-
ściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

• Uchwała Nr XXIII/206/12 Rady 
Gminy Wierzbinek z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie: re-
gulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Wierzbinek.

Najważniejsze uregulowania 
wynikające z powyższych uchwał 
to m.in. metoda ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Rada Gminy przyjęła 
metodę naliczania opłaty od jed-
nego mieszkańca, gdyż spośród 
metod, które dał do wyboru usta-
wodawca, metoda ta nosi znamio-
na największej sprawiedliwości 
społecznej. Ilość osób zamiesz-
kujących nieruchomość, według 
których naliczana będzie opłata za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, ustalona zostanie na pod-
stawie deklaracji złożonych przez 
właścicieli nieruchomości. 

Aby upowszechnić selektywne 
zbieranie odpadów, ustawodawca 

zobowiązał gminy do określenia 
niższej stawki opłaty, jeżeli odpa-
dy będą zbierane w sposób selek-
tywny. W gminie Wierzbinek usta-
lono podstawową stawkę opłaty 
w wysokości 13 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca, oraz stawkę 
obniżoną - 8 zł miesięcznie od 
mieszkańca, jeżeli odpady będą 
gromadzone w sposób selektyw-
ny. Dla właścicieli nieruchomości, 
którzy nie wywiązali się z obo-
wiązku złożenia deklaracji, zgod-
nie z przepisami opłata zostanie 
naliczona w trybie administracyj-
nym.

Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy 
wnosić bez wezwania, zgodnie 
z kwotą wynikającą z deklaracji. 
Opłatę należy uiszczać w odstę-
pach kwartalnych w terminach:

• do 31 stycznia za I kwartał
• do 30 kwietnia za II kwartał
• do 31 lipca za III kwartał
• do 31 października za IV 

kwartał na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Właściciele nieruchomości, 

którzy zadeklarowali selektywną 
zbiórkę odpadów zobowiązani są 
do wydzielenia i oddzielnego gro-
madzenia następujących frakcji 
odpadów:
– makulatury – worek niebieski;
– opakowań szklanych – worek 

biały;
– tworzyw sztucznych, metali, 

opakowań wielomateriałowych 
– worek żółty;

– odpadów zmieszanych – pojem-
nik na odpady zmieszane.

Szczegółowe zasady dotyczą-
ce selektywnej zbiórki tych frak-
cji przedstawiono na załączonym 
schemacie.

Dodatkowo w ramach systemu 
utworzony zostanie Punkt Zbiórki 
Odpadów Problemowych, gdzie 
można będzie bezpłatnie oddać 
odpady niebezpieczne (np. prze-
terminowane leki i chemikalia, zu-
żyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
oraz odpady problemowe (np. me-
ble i inne odpady wielkogabary-
towe, drobne odpady budowlane 
i rozbiórkowe, zużyte opony oraz 
odpady ulegające biodegradacji, 
w tym odpady zielone). Miejsce 
i termin uruchomienia Punktu 
Zbiórki Odpadów Problemowych 
zostanie podany do wiadomości 
mieszkańców w sposób zwyczajo-
wo przyjęty.

Przypominamy, iż na terenie 
gminy Wierzbinek nowym sys-
temem odbioru odpadów zostały 
objęte tylko nieruchomości za-
mieszkałe. Nieruchomości nie-
zamieszkałe (przedsiębiorstwa, 
zakłady pracy,  sklepy, itp.) zgod-
nie z przepisami nadal muszą po-
siadać indywidualne umowy na 
odbiór odpadów.

Karolina Racinowska
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Rada Seniorów realizuje pro-
gram Stowarzyszenia Profilakty-
ki, Edukacji, Promocji Zdrowia i 
Rehabilitacji w Koninie. Zgodnie 
z harmonogramem projektu senio-
rzy z naszej gminy uczestniczyli w 
szeregu przedsięwzięciach. I tak: 
uczestniczyliśmy w wycieczce 
Szlakiem Piastowskim, odbył się 
dwukrotny wyjazd na basen oraz 
kręgielnię w Koninie. Najważniej-
szą jednak sprawą było zorganizo-
wanie kursu komputerowego, w 
którym uczestniczyło 15 seniorów 
z gminy Wierzbinek. Chciałabym 
serdecznie podziękować Panu Jac-
kowi Musiałowi oraz Pani Jolan-
cie Grzegorskiej za okazaną po-
moc w realizacji tego kursu, który 

Pan Japa na dniu dziecka
Dnia 3 czerwca br. w hali sportowej w Boguszycach ob-

chodziliśmy gminny Dzień Dziecka. Wystąpił,  uhonorowany 
w 1998 roku przez dzieci ,,Orderem uśmiechu”, znany i lu-
biany Pan Japa. W programie było wiele atrakcji, piosenek i 
konkursów z nagrodami. 

7 marca 2013 r. 
w Hali Sportowej w 
Boguszycach z ini-
cjatywy wójta Pawła 
Szczepankiewicza 
obchodzono Gmin-
ny Dzień Kobiet, 
święto, które jest 
wyrazem szacunku 
dla pań. Uroczystość 
spotkała się z dużym 
zainteresowaniem 
mieszkanek gminy 
– przybyło na nią 
ponad 300 pań.   

Wójt osobiście 
powitał każdą z nich 
i przekazał wraz 
z kwiatem najserde- 
czniejsze życzenia. 
Dodatkowym mi- 
łym prezentem był 

30 stycznia 2013 r. na wniosek starosty Małgorzaty Wa-
szak powołano Powiatową Radę Seniorów. W jej skład weszli 
przedstawiciele 14 gmin naszego powiatu oraz 2 radnych po-
wiatowych.  Gminę Wierzbinek reprezentują: radny powia-
towy Andrzej Kłosowski oraz Teresa Mazurek, która weszła 
w skład Zarządu, jako sekretarz oraz animator ds. turystyki. 
Rada została powołana na 4 lata.

Gminny Dzień Kobiet koncert zespołu z Krako-
wa, który wykonał najwięk-
sze przeboje Anny Jantar. 
Uroczystość przebiegała w sym-
patycznej i życzliwej atmosfe-
rze, przy słodkim poczęstunku.  

Uczestniczki Gminnego Dnia 
Kobiet wyrażały ogromne za-
dowolenie i wdzięczność za 
przygotowanie tak wspaniałego 
spotkania.

Lidia Giętkowska

Aktywni seniorzy
dał jego uczestnikom tak wiele 
satysfakcji.

Przy wsparciu posła Tomasza 
Nowaka zorganizowano wyjazd 
do Warszawy. W trakcie wyciecz-
ki zwiedziliśmy Pałac Prezydenc-
ki, Sejm, a także niektóre zabytki. 
Lody i kawa w Ogrodzie Wilanow-
skim były dodatkową atrakcją.

Nasi seniorzy to nie tylko tu-
ryści czy zapaleni komputerowcy, 
ale także miłośnicy teatru. Wspól-
nie z grupą z Sompolna i Kramska 
obejrzeliśmy spektakl teatralny pt. 
„Callas” w Koninie.

Wszystkie imprezy – poza wy-
jazdem do Warszawy - były bez-
płatne. Zabezpieczono też autokar 
z Konina. Żałować należy jedynie, 
iż Zarząd Koła emerytów w naszej 
gminy nie jest zainteresowany tym 
programem.

Podsumowując, nasz program 

został zrealizowany w 100 proc. 
Ponadto 15 czerwca 15-osobowa 
grupa naszych seniorów będzie 
uczestniczyć w Pikniku z oka-
zji Powiatowego Dnia Seniora w 
Brzeżnie.

Pragnę zachęcić do korzysta-
nia z różnych naszych propozycji. 
Informacje o proponowanych im-
prezach będę zostawiać w Biblio-
tece Gminnej oraz na tablicach 
ogłoszeń. Można także kontak-
tować się ze mną telefonicznie. 
Najbliższa wycieczka to 3-dniowy 
wyjazd do Krakowa i okolic na 
początku sierpnia tego roku.

Program zainteresowanym 
przedstawię osobiście. Z kręgielni 
oraz basenu w Koninie bezpłatnie 
można jeszcze skorzystać do dnia 
25. 06. 2013 r.

Teresa Mazurek
– sekretarz

Powiatowej Rady Seniorów
                                                

                                                               



�

Festyny  odbyły się    przy  
strażnicy w Wilczej Kłodzie    i 
Szkole Podstawowej w Zakrzew-
ku. Druhowie  zaprezentowali  sa-
mochody bojowe, sprzęt  strażacki 
znajdujący się   na wyposażeniu 
samochodów,  zademonstrowa-

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
4 maja 2013 roku przedstawiciele poszczególnych straży 

OSP naszej gminy, radni powiatowi, a także poczet sztanda-
rowy OSP Ziemięcin uczestniczyli w powiatowych obchodach 
Dnia Strażaka w Koninie.

Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i oddziałów 
OSP z terenu powiatu konińskiego pozostawił niezapomniane 
wrażenia u obserwatorów zgromadzonych na trasie.

dh Klemens Mazurek - komendant gminny OSP

Jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej    w  Tomisławi-
cach i Ziemięcinie  wzięły czynny udział   w zorganizowanych 
festynach  z Okazji Dnia Matki i  Dniu Dziecka.

Festyn ze strażakami

li swoje umiejętności  bojowe.  
Dzieci mogły  z bliska zobaczyć 
sprzęt  pożarniczy, wejść  do  sa-
mochodu  i choć na chwilę  poczuć 
się  strażakiem. Może  w przyszło-
ści niektórzy  z nich  zostaną  stra-
żakami.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum 27 lutego wzięli  

udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej zorganizował 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbinku, przy udziale 
Urzędu Gminy Wierzbinek.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie 
rozwiązywali test, a w drugim odpowiadali  ustnie na wylosowane ze-
stawy pytań. Wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężyła Renata 
Lebioda ze Szkoły Podstawowej w Sadlnie, a z grupy gimnazjalistów 
najlepszy wynik uzyskała Natalia Pasturczak z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Boguszycach.

Wszyscy  uczestnicy  otrzymali  od  Zarządu  Gminnego nagro-
dy  książkowe, a zwycięzcy dodatkowo okolicznościowe statuetki i  
medale. 

Laureatki reprezentowały gminę Wierzbinek na etapie powiato-
wym w Janowicach (gmina Stare Miasto), który odbył się 23 mar-
ca. Natalia Pasturczak odniosła wielki sukces, zdobywając I miejsce  
wśród uczniów gimnazjum.

13  kwietnia Natalia wzięła udział w etapie wojewódzkim Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego gospodarzem był 
Ostrów Wielkopolski.

Nabór do przedszkola w ramach projektu 
„Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek”

Gmina Wierzbinek pozyskała dofinansowanie na realizację projek-
tu „Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek” współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans eduka-
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówno-
ści w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt jest realizowany w okresie dwóch lat od 02.01.2012 r. do 
31.12.2013 r.

W ramach projektu uruchomiono nowy oddział przedszkolny w 
Gminnym Przedszkolu   w Sadlnie oraz punkt przedszkolny w Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Morzyczynie. Oddziały funkcjonują w okre-
sie od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r. (przerwa wakacyjna w lipcu) 
w następujących godzinach:

- Oddział w Sadlnie w godz. od 13:00 do 18:00, przez 5 dni w 
tygodniu, dla 15 dzieci.

- Punkt przedszkolny w Morzyczynie w godz. od 08:30 do 13:30, 
przez 5 dni w tygodniu, dla 12 dzieci.

Wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie. Dzieci mają zapewnio-
ne wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia tanecz-
ne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne.   Dzieci otrzymają niezbędne 
materiały oraz pomoce do zajęć, a także stroje do tańca.

Dodatkowe zajęcia uruchomione zostały również bezpłatnie dla 
dzieci już chodzących do przedszkola w Sadlnie.

W momencie przystąpienia do projektu dziecko musi mieć 
ukończone 2,5 roku i nie więcej niż 5 lat (rocznikowo), a więc 
przyjmowane będą dzieci urodzone w okresie od 01.01.2009 r. do 
31.12.2010 r.

W lipcu przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający dzieci 
do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014, zajęcia rozpoczną się od 
01.08.2013 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą 
przyjmowane w Urzędzie Gminy w Wierzbinku w biurze projek-

tu w terminie od 
01.07.2013 r. do 
12.07.2013 r. Szcze-
gółowe informacje 
na temat projektu 
można uzyskać pod 
numerem telefonu: 
(63)2611380.
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INFORMACJA
Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbinku  informuje, że każdego 

roku organizuje uroczystość z okazji: 
Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W związku z tym, wszystkich małżonków, którzy obchodzili, 
bądź będą w najbliższym czasie obchodzić 50 lat i więcej „pożycia 
małżeńskiego”  i chętnych do wzięcia udziału w tej uroczystości w 
tym roku prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Wierzbinku bądź telefonicznie: (063) 2611380; prosimy również 
o zgłaszanie się co roku par, które zawierały związek małżeński w 
innych Urzędach Stanu Cywilnego a w danym roku będą obchodzi-
ły 25-lecie, 30-lecie, 35-lecie, 40-lecie, 45-lecie, 55-lecie.

W drugim roku istnienia naszego 
klubu, zespół Górnika Wierzbinek od-
niósł sukces na szczeblu konińskiej B-
klasy – wygrywając ligę. Cel, jaki za-
łożył sobie zarząd i trener zespołu był 
jasny – awans. 

Niewiele osób mogło się spodzie-
wać, iż ów cel będzie odniesiony w 
sposób tak spektakularny. Co prawda, 
już po pierwszej części sezonu, nasz ze-
spół był liderem ligi, jednak rywale su-
gerowali, iż jest to związane z faktem, 
iż większość spotkań rozegraliśmy jako 
gospodarze. Owszem, nasz stadion jest 
swoistą twierdzą, ale to nie uczyniło z 
nas mistrza. Podczas pierwszej części 
sezonu wygrywaliśmy siedmiokrotnie 
na Chlebowie i tylko raz schodziliśmy 

GÓRNIK WIERZBINEK MISTRZEM KONIŃSIEJ B-KLASY
„Najpierw Cię ignorują. Potem śmieją się z Ciebie.
 Później z Tobą walczą. Później wygrywasz.” 
                                                                   Mahatma Gandhi

w roli przegranych, mimo iż byliśmy 
zespołem przeważającym. Bilans bram-
kowy - 40 bramek trafi onych i 8 straco-

nych w ośmiu spotkaniach - sam mówi 
za siebie. W wyjazdowych spotkaniach 
nie było gorzej, bowiem na cztery spo-
tkania, wygraliśmy wszystkie. W prze-
rwie zimowej miedzy rozgrywkami 
nasz zespół jako lider został zaproszo-
ny do Kłodawy na memoriał imienia 
Wiktora Frątczaka.  Mimo iż Górnik 

był najniżej rozstawionym zespołem 
podczas tej imprezy, niespodziewanie 
zwyciężył z zespołami A-klasy oraz 
okręgówki. Był to dobry znak przed 
startem w lidze. 

Pierwsze spotkanie po przerwie w 
rozgrywkach konińskiej B-klasy rozpo-
częło się okazałym zwycięstwem 10-0 
z Karszewem. Następnie udaliśmy się 
do Pyzdr, gdzie po raz drugi przegrali-
śmy, tym razem porażka była bolesna, 
gdyż wydarta nie tylko przez rywali, 
ale także za sprawą arbitra, który w 
decydujących momentach podejmował 
błędne decyzje na korzyść gospodarzy 
(owe nieporozumienia zostały udo-
kumentowane na fi lmie nakręconym 
przez „TV Września” - uznanie bram-
ki ze spalonego, brak reakcji arbitra 
na wybicie ręką piłki zmierzającej do 
bramki gospodarzy przez obrońcę). 
Spotkanie to nie podłamało jednak 
naszych graczy, przeciwnie, zmotywo-
wało do udowodnienia swojej przewagi 
na boisku podczas następnych spotkań. 
Na pierwszy ogień poszedł zespół Mir-
ka Adamów, który został rozgromiony 
14-0, następnie kolejna wysoka wygra-
na miała miejsce u siebie, tym razem z 
Wartą Rumin 5-1. Mniej okazałe było 
zwycięstwo w Olszówce z miejscową 
GKS-ą 2-1 oraz dwukrotne zwycięstwa 
4-1 w Dąbroszynie i Przedczu. Po tych 
spotkaniach przyszedł weekend, w któ-

rym nasi gracze musieli pauzować (do 
drugiej części sezonu nie przystąpił 
zespół Oriona Skulsk, z tego powodu 
nasz zespół otrzymał walkower 3-0). 30 
maja, w Boże Ciało, nasi gracze udali 
się do Brudzewa, gdzie rozgrywali ko-
lejne spotkanie z rezerwami Kasztelanii. 
Wygrana 4-1 spowodowała, iż Górnik 
Wierzbinek na trzy kolejki przed koń-
cem rozgrywek zapewnił sobie mistrzo-
stwo ligi! Na pozostałe spotkania jako 
nowy mistrz, czyli w szampańskich hu-
morach, zawodnicy Wierzbinka udali 
się bez czterech podstawowych graczy, 
najpierw do Brzeźna, gdzie odnieśli-
śmy pierwszy remis 2-2, następnie 
przyszedł czas na mecz z Łuczywnem, 
z którym do 80 minuty przegrywaliśmy 
1-0, jednak zabójcze ostatnie 10 minut 
spotkania spowodowały, iż nasi gracze 
mogli cieszyć się z dwudziestego wy-
granego spotkania - końcowy rezultat 
tego meczu wynosił 4-1. 

Sezon 2012/13 Górnika Wierzbi-
nek w konińskiej B-klasie niewątpliwie 
był spektakularny. Na 23 spotkania od-
nieśliśmy 20 wygranych, 1 remis i tyl-
ko 2 porażki. Nasi gracze strzelili 115 
bramek, tym samym wyprzedając drugi 
zespół w tej klasyfi kacji o prawie 40 
bramek. Byliśmy także zespołem, który 
stracił najmniej bramek, bo tylko 26. 
Idąc dalej w statystyki, Górnik Wierz-
binek u siebie strzelił 73 bramek (co 
daje średnią 6.08 na mecz) i stracił 10 
goli (średnia na mecz 0.77) . W spotka-
niach wyjazdowym strzeliliśmy „tylko” 
42 bramek (3.9 na mecz) i straciliśmy 
16 goli (średnia 1.6 na mecz) Byliśmy 
także zespołem najmniej otrzymującym 
upomnienia od arbitrów, brak jakie-
kolwiek czerwonej kartki (przez dwa 
lata żaden zawodnik nie otrzymał tego 
koloru kartonika) oraz jak na realia 
B-klasy tylko 17 żółtych kartek w 24 
spotkaniach. Może to świadczyć o tym, 
iż nasza gra jest nie tylko wyspecjalizo-
waną umiejętnością fi zyczną, ale także 
formą godną uwagi, podziwu i pełnego 
zaangażowania w grę fair play.  

Z tego miejsca pragniemy podzię-
kować wszystkim kibicom i sponso-
rom za wsparcie. Miejmy nadzieję, że 
w A-klasie Górnik Wierzbinek równie 
godnie będzie nas wszystkich repre-
zentował. 

Piotr Zajdel         
 Trener Górnika Wierzbinek 


