Władze sołectwa Wierzyce na kadencję 2011-2015
Sołtys i Rada Sołecka: Jacek Koperski, Grażyna Keller, Leszek Smolarek i Katarzyna Frankowska

TO MODLITEWNE SPOTKANIE POWTÓRNIE ZAPLANOWANE JEST WE WRZEŚNIU 2011 W
ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA FIGURY SERCA PANA JEZUSA

AKCJE SOŁTYSA, RADY SOŁECKIEJ I MIESZKAŃCÓW WSI WIERZYCE
DZIEŃ DZIECKA

Włodzimierz Brzozowski
Wierzyce 115, tel. 61 427 56 15

Pierwsza akcja zorganizowana dla wszystkich dzieci Sołectwa Wierzyce a także ich
koleżanek i kolegów którzy zechcieli włączyć się w zorganizowaną zabawę.

Grupa inicjatywna „Plan Odnowy miejscowości Wierzyce”

Włodzimierz Brzozowski, Nell Broda, Klaudia Bartnicka, Wiesław Bernadzikowski, Mariusz Staszak

W DNIU 18 CZERWCA 2011 ROKU O GODZINIE 15.00 UCZESTNICZYLIŚMY WE MSZY
ŚWIĘTEJ PRZY FIGURCE SERCA PANA JEZUSA W PRZYBOROWIE. W IMIENIU OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W PRZYGOTOWANIE NABOŻEŃSTWA, W TYM PIĘKNYM MIEJSCU, O
CIEKAWEJ HISTORII, DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM SOŁECTWA I ICH GOŚCIOM ZA
OBECNOŚĆ I WSPÓLNĄ MODLITWĘ.

Była to fajna zabawa dla wszystkich uczestników spotkania, a zdobywcy pierwszych
miejsc w licznych konkursach (przygotowanych za zgodą Ewy Cieślińskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej we Fałkowie przez nauczyciela wychowania
fizycznego Janusza Gawlaka) wyróżniani byli nagrodami rzeczowymi, wszyscy
uczestnicy „Dnia Dziecka” słodkościami. Słodycze dostarczone były przez
właścicieli obu wierzyckich sklepów, ale nie tylko, również przez prywatnych
sponsorów także mieszkańców sołectwa. Nagrody rzeczowe ufundował wójt gminy
Łubowo, sołtys i kilku mieszkańców Wierzyc. Wybór nowej jeszcze nie oddanej do
użytku drogi na teren zabawy okazał się strzałem w dziesiątkę, dzieci są bardzo
wdzięczne firmie DRAGADOS za wyrażoną zgodę. „Obstawę profesjonalną” też

zapewniono, aspirant Wiesław Roszak – jest naszym policjantem dzielnicowym, był
i młodszy aspirant Marcin Smolny.
DZIECI SOŁECTWA WIERZYCE, ICH KOLEŻANKI I KOLEDZY BARDZO DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM I
PROSZĄ O ZORGANIZOWANIE KOLEJNEJ IMPREZY NA „KONIEC LATA”.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Pomoc dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie jest
jedną z tych akcji, która realizowana jest przez niektórych mieszkańców Wierzyc
przy wsparciu Holendrów. Pozwala ona Zgromadzeniu utrzymać opiekę nad dziećmi
niepełnosprawnymi intelektualnie na odpowiednim poziomie. Działalność ma
charakter cykliczny na Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego,
ale także okazjonalny; jak teraz w połowie wakacji 2011.
Siostry zakonne organizują z udziałem dzieci, z tego ośrodka, różne przedstawienia
nie tylko w kościele parafialnym w Imielnie, ale i na terenie ośrodka w Gnieźnie.
Postaramy się o tych inicjatywach szerzej informować mieszkańców Sołectwa Wierzyce.

Niektórzy mieszkańcy Wierzyc włączyli się aktywnie w ugoszczenie pielgrzymów
rowerowej pielgrzymki koszalińsko-kołobrzeskiej do Częstochowy, byli oni zaskoczeni
gościnnością –mówili „….jak dotąd najwspanialszy postój na trasie pielgrzymki” – to bardzo
miłe.
Prosimy pamiętać o skrzynkach na przekazywanie spraw bieżących, zamontowane na płocie
u obu pań z Rady Sołeckiej - prosimy o wykorzystywanie tego kontaktu z Sołtysem i Radą.
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POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
Naprawa dróg gminnych jest największym zadaniem, znacznie trudniejszym do realizacji w
2011 roku niż mogłoby się to wydawać. Drogi gminne i inne szlaki komunikacyjne muszą
być dostosowane do budowanej drogi Łubowo-Kostrzyn stanowiącej odcinek trasy krajowej
Gniezno-Poznań. Sołtys i Rada Sołecka starają się ”łatać” dziury i problemy; nawet z
powodzeniem, ale konkretne rozwiązania będą mogły być prowadzone dopiero po
zakończeniu budowy, czyli w wakacyjne miesiące 2012r.
WAŻNE INFORMACJE

Władze wsi Wierzyce w czerwcu 2011 roku przeprowadziły akcję ”zbierania starego
sprzętu”. Był ustawiony kontener z gminy Łubowo, można taką akcję na prośbę
mieszkańców sołectwa ponowić.

Dzień Dziecka w sołectwie Wierzyce minął
pozostawiając na twarzach dzieci wiele uśmiechu,
wspomnień z rywalizacji sportowych i otrzymanych za
zajęte miejsca nagród, ale słodycze od kilku
sponsorów ze wsi Wierzyce ”przebiły” wszystko.
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na internetowej stronie domowej wsi Wierzyce: www.wierzyce.tk Jacka Koperskiego można dotrzeć
do archiwalnych i bieżącego numeru „Biuletyn – wieś Wierzyce”
a także innych fotografii z Dnia Dziecka i Mszy Świętej w Wierzycach i Przyborowie

