SSPPA
AC
CEER
RK
KIIEEM
M PPO
O ZZD
DR
RO
OW
WIIEE PPTTTTK
KK
Koonniinn ** 1100 llaatt ** 11999988--22000088
XXVVIIIIII D
BIIN
NK
KA
A ** XXII TTA
AR
RG
GII SSA
ALLIIXX 11 maja 2008
DN
NII W
WIIEER
RZZB
Wójt gminy Wierzbinek pan Paweł Szczepankiewicz poznał Oddział PTTK w Koninie, gdy wspólnie realizowaliśmy rajdy śladami powstania styczniowego. Zaprosił
ekipę Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Koninie do
zorganizowania wyjazdu autokarem na XVIII DNI WIERZBINKA i XI Targi Wierzby i
Wikliny SALIX. Odpowiedzialność za przejazd wziął na siebie Klub Turystyczny
PTTK w Koninie. Linię SPACER konińskiego MZK obsłużył pan Paweł Owsiński.
Pod wieżą ciśnień obok dworca PKP w Koninie czekała spora grupka chętnych
na wyjazd do Wierzbinka. Punktualnie o 9:00 nadjechał autobus linii SPACER. Kurs
został opłacony przez gminę Wierzbinek, więc tym razem bilety nie były potrzebne.
Po przejechaniu przez 5. osiedle w autobusie było około 60 osób. Ruszyliśmy w
kierunku Wierzbinka przejeżdżając przez Kramsk, a obwodnicą minęliśmy Sompolno. W autobusie poinformowaliśmy uczestników o programie imprezy i rozdaliśmy
ulotki o następnych spacerkach, tj. 17.05 i 24.05.
W Wierzbinku wysiedliśmy o 10:00 w środku wsi, a autobus pojechał na miejsce
parkingu. Spotkaliśmy czterech naszych rowerzystów. Nasze uczestnictwo w imprezie
rozpoczęliśmy od wspólnego zdjęcia grupowego z wójtem gminy Wierzbinek panem
Pawłem Szczepankiewiczem. Od 10:00 do 11:00 oglądaliśmy stoiska, robiliśmy zdjęcia i zakupy. Około 20 osób pozostało na targach, a reszta z panem Marianem Kominkiewiczem udała się na autobusowy spacer. Pan Marian postarał się przybliżyć
nam historię, atrakcje krajoznawcze i walory przyrodnicze gminy Wierzbinek i okolic.
Odwiedziliśmy między innymi kościół w Sadlnie, wieś Tomisławice, którą pochłonie
odkrywka węgla brunatnego i spojrzeliśmy z daleka na pięknie zalesioną górę Zaryń
(105 m n.p.m.). O 12:30 wróciliśmy do Wierzbinka i zwiedzanie zakończyliśmy przed
pałacem. Oklaskami podziękowaliśmy panu Marianowi. Wówczas całkowicie oddaliśmy się uczestnictwu w programie targów, zwiedzając stoiska, robiąc zakupy, słuchając orkiestr i oglądając pokazy. W czasie oficjalnego otwarcia nasza grupa została
wymieniona przez pana wójta - za co podziękowaliśmy najgłośniejszymi oklaskami. O
godz. 15:15 zebraliśmy się przed autobusem do odjazdu. Pan wójt pożegnał nas
osobiście i zaprosił do ponownych odwiedzin. Na pożegnanie wznieśliśmy okrzyk HIP,
HIP, HURA!!! Po godz. 16:00 byliśmy w Koninie.
PTTK Konin zaprasza na wyjazdy wakacyjne (informacje http://konin.pttk.pl). z
okazji dziesięciolecia cyklu SPACERKIEM PO ZDROWIE odbędzie się w niedzielę 21 września 2008 S P A C E R JUBILEUSZOWY. Linia SPACER będzie miała
tradycyjny główny przystanek pod wieżą obok dworca PKP w Koninie o godz. 10:00,
będzie okazja do wspomnień i podsumowań.

Wśród licznych stoisk każdy znalazł coś dla
siebie: kosze, miód, rzeźby, aniołki ....

Dr Piotr Gołdyn, dziekan WSHE w Koninie,
przybył z rodziną

Tekst i fotografie: Marek Chlebicki 2008-05-12
Na terenach wsi Tomisławice ma powstać nowa
odkrywka węgla brunatnego

Porywające występy zespołów Kaliniaki, Złoty Kłos,
Na Wiejską Nutę i orkiestry dętej z Kazimierza
Biskupiego wprowadziły wesoły nastrój

Naszą ekipę powitała koncertem galowym Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka oraz osobiście wójt
Paweł Szczepankiewicz. Wspaniałą pogodę zamówiła pani Małgorzata Kozicka z UG Wierzbinek

Pani redaktor Iza Kolasińska „Głos Wielkopolski”
z wiklinowym koszem w trakcie pożegnania z
wójtem gminy Wierzbinek

