BIULETYN
WIES WIERZYCE
kwartalnik nr 2/2011

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom sotectwa
Wierzyce i ich maiym przyjaciotom sktadamy
serdeczne zyczenia, wiele usmiechu, atrakcji
sportowych, wygranych i fajnych nagrod podczas
spotkania 1 czerwca 2011 roku od godziny 17.00 do
19.00 na oznakowanym odcinku nowej, asfaltowej,
nieuzytkowanej drogi „bisowej" od skrzyzowania
drog w centrum wsi Wierzyce w kierunku Kostrzyna
zespot redakcyjny:

Teresa Matthews-Brzozowska

0

Klaudia Bartnicka

internetowa, strong domowa^ wsi Wierzyce: www.wierzyce.tk
prowadzi Jacek Koperski, mozna na niej dotrzec do archiwalnych i biezqcego numeru
Biuletyn - wies Wierzyce

Wtadze sotectwa Wierzyce na kadencje. 2011-2015
Sottys

Rada Sotecka: Grazyna Keller, Katarzyna Frankowska, Jacek Koperski, Leszek Smolarek

Wtodzimierz Brzozowski
Wierzyce 115, tel. 61 427 56 15

Pi^c osob tworzy grupe. inicjatywna. „Plan Odnowy miejscowosci Wierzyce"

Wtodzimierz Brzozowski, Nell Broda, Klaudia Bartnicka, Wiestaw Bernadzikowski, Mariusz Staszak

Program pozyskiwania dotacji na inicjatywy w naszym sotectwie nie jest tatwy,
ale krok po kroku post^puje jego realizacja - aktualnie jest na poziomie Gminy.

W DNIU 14 MAJA 2011 ROKU O GODZINIE 15.00 ODBYIO S/f NABOZENSTWO
MAJOWE PRZY FIGURCE MATKI BOSKIEJ KR6LOWEJ

OGNISKA RODZINNEGO.

DZIZKUJEMY WSZYSTKIM MIESZKANCOM SOtECTWA, PARAFII WIMIELNIEI GOSCI

ZA UDZIAt WE MSZY SWIETEJ, DZI^KUJEMY TAKZE ZA PRZYNIESIONE PYSZNE CIA

TO BYtO BARDZO MIIESPOTKANIE PRZY HERBATCE, KA WIE I CIASTKU.

AKCIE MlESZKANCOW SOtECTWA WlERZYCE
BOISKO DO PltKI NOZNEJ

Pierwsza akcja to wst^pne przygotowanie gruntu pod boisko do pitki noznej.
M^zczyzni wsi Wierzyce od chtopcow po dziadkow skrzykneji sie. szybko i w
liczbie okoto 20 zjawili sie. na wczesniej zaoranym i zbronowanym polu - boisku.
Po kilku dniach teren dalej przygotowywano. Trzeba byto troche, sprz^tu i tu
znowu wtqczyli sie. mieszkancy Wierzyc. Syn radnego gminny Zenona Talarczyka
(nawiasem mowiac Ryszard a nie Piotr jak btednie podano w poprzednim numerze Biuletynu) i

Ryszard Skubiszyhski ze sprze.tem. Catosc przedsi^wzi^cia wyceniono na 1655 z\.

Nawieziono ziemie. dzie.ki uprzejmosci firmy DRAGADOS, ktora buduje droge. S5
Gniezno - Poznari na odcinku tubowo-Kostrzyn Wlkp; bardzo dzie_kujemy za
wsparcie przedsi^wzi^c mieszkancow so+ectwa Wierzyce. Mozna zadac pytanie;
czy jest dla kogo organizowac boisko? Nawet bardzo, jest. W naszym sotectwie
powstata z inicjatywy Grzegorza Kowalkowskiego pseudonim "Teges" amatorska,
mtodziezowa druzyna pitkarska ORKAN WIERZYCE, ktora dziata od trzech lat.
Zdobyta ona dwa puchary: za sezon 2009/2010 i za udziat w rozgrywkach w lidze
w Pobiedziskach. Trenerami sa.: Tomasz Nojgebauer i Andrzej Gbur. Ze wzgle.du
na brak odpowiedniej liczby zawodnikow zespot ma sezon przerwy. Druzyna
gorqco zaprasza ch^tnych chtopakow od 15 roku zycia w swoje szeregi telefon kontaktowy 660 980 430. wi^cej informacj o druzynie w kolejnym numerze Biuletynu.
SPRZATANIE WSI WIERZYCE
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P R 6 C Z NAGROD OD WOJTA, SOITYSA, SALONIKU FRYZJERSKIEGO, OBU SKLEPOW WIELU MIESZKANCOW DARUJAC ROZNOSCI ZROBItO
NIESPODZIANKIAKTYWNIE SPRZA.TAJA.CYM MIESZKANCOM WSI - BARDZO ZA WSZYSTKO DZIE.KUJEMY, BYtO NAS PONAD 40 O S 6 B .

HlSTORIA SOtECTWA

WlERZYCE

Sotectwo Wierzyce, nalezqce do gminy t u b o w o to wsie Wierzyce, Chwatkowko i
Przyborowo. Wies Wierzyce jest najwi^ksza. Zamieszkuje ja. okoto 500 osob.
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1218 roku, wowczas wies nosita nazwe,
Virceovic. Te najstarsze zapiski dotyczq oddawanych dziesi^cin do roznych
kosciotow najpierw do Gniezna, a od 1520 roku do kosciota w Imielnie.
Historyczne fakty z lat pozniejszych ukazuja. rody w ktorych posiadaniu byty
dobra wierzyckie. Wazniejszych wydarzeniem z lat 70. dziewi^tnastego wieku
byto wybudowanie dworku, poczqtkowo parterowego, ktory przebudowano w
okresie mi^dzywojennym. Jedna. z istotnych dat, dla wsi Wierzyce byto nadanie
jej tej nazwy przez proboszcza parafii w Imielnie, ksie_dza Juliana Dembihskiego w
1919 roku. Wczesniej wies Wierzyce nosita nazwe. Wierzejce od wierzeji czyli
bramy przy ktorej pobierano optaty za przejazd przez wies. Warto podkreslic, ze
wies lezata na gtownym szlaku wiodqcym z Poznania do Gniezna.
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dziewie_tnastym wieku wies byta folwarkiem niemieckim z tadnym dworkiem,
ktory jednak zostat bardzo mocno przebudowany przez kolejnych uzytkownikow.
Przyborowo to jeszcze mniejsza wies ale pierwsze o niej wzmianki pochodzq z
1406 roku, dalsze informacje z 1521 roku i dotyczq oddawanej dziesi^ciny do
kosciota w t u b o w i e .

JUIilLI-IJSZ
JEZEII KTOS Z MIESZKANCOw SOtECTWA WlERZYCE POTRZEBUJE POMOCY W PRACACH W
OGRODZIE PROSZE. O SKONTAKTOWANIE SIE POD NUMEREM 722 228 711; WARUNKII
ZAKRES PRAC INDYWIDUALNIE DO UZGODNIENIA

w&tNt INFQRMACJE imm
Rachmistrzami spisowymi wyznaczonymi przez Gmine. t u b o w o na wies Wierzyce
sa. Panie: Natalia Borzykowska i Marlena Kwiatek

