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Przepięknie zorganizowana impreza dla wszystkich dzieci Sołectwa Wierzyce
a także ich rodzin i znajomych, którzy zechcieli włączyć się w tą zabawę.
Najważniejszym punktem popołudnia był inaugurujący otwarcie boiska
sportowego, mecz piłkarski. Był to dobry mecz. Zaangażowanie piłkarzy ORKAN WIERZYCE MŁODSI I STARSI - było pełne. No cóż młodość
zwyciężyła w składzie: Dominikowski Jakub, Nojgebauer Remigiusz,
Nojgebauer Jakub, Bieniek Mariusz, Tomaszewski Marek, Bartnicki
Krystian, Konieczny Rafał, Zdybel Marcin, Mazurkiewicz Mikołaj,
Harwaziński Artur, Harwaziński Jakub. Wynik spotkania 2:0. Kibicowali
wszyscy uczestnicy, a zdobywcami goli byli Nojgebauer Remigiusz i Bieniek
Mariusz, zapewnili zwycięstwo i pierwszy wygrany mecz. Nagrodę,
przeznaczona na cele sportowe, ufundował w imieniu Gminy Łubowo Wójt
mgr inż. Andrzej Łozowski.

Skład drużyny przeciwnej: Tomaszewski Adrian, Bartnicki Maciej, Bartnicki
Damian, Kanclerz Kamil, Dominikowski Mateusz, Bieniek Sebastian,
Bieniek Łukasz, Ostrysz Mateusz, Smolarek Łukasz, Mazurkiewicz
Szczepan, Skwarek Marcin, Bartnicki Patryk, Tomaszewski Leszek. Po
meczu było rozegranych wiele konkurencji a zwycięscy wyróżniani byli
nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy „Dnia Dziecka” obdarowani
byli niezliczonymi słodkościami dostarczonymi przez firmę DRAGADOS.
Kierownictwo firmy DRAGADOS - odcinka drogi S5 przechodzącego przez

nasze Sołectwo Wierzyce już drugi rok z rzędu włącza się w akcję DZIEŃ
DZIECKA, jest to bardzo miłe; dziękujemy.

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 Sołecką.
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Słodycze i nagrody rzeczowe dostarczone były także przez firmy i
prywatnych sponsorów - mieszkańców i gości naszego Sołectwa – kolejny
numer BIULETYNU WIEŚ WIERZYCE zostanie im poświęcony. Spotkanie
trwało wiele godzin i było pełne radości i uśmiechów dzieci. Wszystkim
Państwu należą się gorące podziękowania.

DZIEŃ SPRZĄTANIA WSI
Corocznie prowadzona akcja daje wiele korzyści. Pomijamy te upiększające
nasze otoczenie ale jest to okazja do spotkania towarzyskiego
organizowanego przy tej okazji. One integrują naszą społeczność, lepiej się
poznajemy i chętniej uczestniczymy w innych akcjach organizowanych w
Sołectwie - to jest to.
Postaramy się o tych inicjatywach szerzej informować mieszkańców Sołectwa
Wierzyce.
POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

Dzień Dziecka w Sołectwie Wierzyce miał w tym roku
szczególną oprawę, uroczyście otwarto boisko
piłkarskie i rozegrano pierwszy mecz.
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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 pełnej dokumentacji fotograficznej z imprez i uroczystości

