
16 marca 2011 roku mieszkańcy wsi Wierzyce na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym wybrali Sołtysa i Radę Sołecką na kadencję

2011-2015

sołtys
Włodzimierz Brzozowski

Wierzyce 115, tel. 61 427 56 15

w Radzie Sołeckiej są:
Jacek  Koperski,  Grażyna  Keller,  Leszek  Smolarek  i  Katarzyna
Frankowska. 

                                                    

Spośród   najważniejszych  propozycji  przedwyborczych  sołtysa  w  zakresie
obszarów działania we wsi Wierzyce należy wymienić:

� utworzenie  kompleksu  żłobek  z  placem  zabaw  oraz  świetlica  z  zapleczem
kuchennym, 

� uruchomienie wielofunkcyjnego boiska sportowego z sanitariatami,

� wybudowanie ścieżek rowerowo-spacerowych,

� wydawanie kwartalnika BIULETYN – WIEŚ WIERZYCE

� podjęcie realizacji różnych zgłaszanych propozycji przez mieszkańców wsi.
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– MILE WIDZIANE, BARDZO ZACH ĘCAMY.– MILE WIDZIANE, BARDZO ZACH ĘCAMY.
Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Najważniejsze potrzeby mieszkańców były związane z dziećmi uczęszczającymi
do  szkoły  i  ich  dowozem.  Pilnie  potrzebny  był  przystanek  dla   szkolnego
autobusu,  by  dzieci  nie  mokły  podczas  deszczu  i  mogły  schować  się  przed
wiatrem oczekując na autobus. Sprawą dyskutowaną podczas zebrania dotyczącą
godzin  odbioru  dzieci  z  przystanku  i  godziny  rozpoczynania  zajęć  w  szkole
podstawowej we Fałkowie postanowił zająć się mgr inż. Andrzej Łozowski wójt
gminy Łubowo osobiście.  W utworzenie przystanku prócz nowych władz wsi
Wierzyce włączył się Radny gminny Zenon Talarczyk z synem Piotrem (koszt
własny  około  350,00zł)  przygotowując  miejsce:  wydzielili  teren,  wyrównali
podłoże,  nawieźli  kamieni,  utwardzili  i  13  kwietnia  2011 roku  posadowiono
konstrukcję. Dzieci mają swój przystanek, a Ty jeżeli masz sprawę do Sołtysa i
Rady Sołeckiej napisz i wrzuć do skrzynek na listy umieszczonych na płocie obu
Pań Radnych: Grażyny i Katarzyny.
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Jednak pierwszym przedsięwzięciem była akcja charytatywna dla Specjalnego
Ośrodka Wychowawczego w Gnieźnie. Pewne małżeństwo z Wierzyc od kliku lat
wspiera  ten  Ośrodek.  Ostatnio  włączyli  się  Oni  w  program  pomocowy
organizowany  przez  Holendrów  dla  Polski.  Po  stronie holenderskiej  pani
Małgorzata Krabbe - odpowiedzialna za całość projektu, Tiny i Luce de Weerd,
Peggy  i  Artur  Matthews-Brzozowscy  angażują  się  w  to  przedsięwzięcie,



organizując  wielokierunkowe  sponsorskie  wsparcie  by  jednostce prowadzonej
przez  zakonnice  Zgromadzenia  Sióstr  Służebniczek  Niepokalanego  Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny i dzieciom którymi się opiekują było lżej. Działalność
ma charakter  cykliczny;  dwa razy do  roku przed Świętami  Wielkanocnymi  i
Gwiazdką. Więcej o tym projekcie w następnym numerze Biuletynu.
Kolejną pilną potrzebą  mieszkańców wsi jest naprawa dróg gminnych, ale ten
problem  jest  nieco  trudniejszy  do  realizacji  ze  względu  na  budowę  drogi
szybkiego ruchu, projekt ten będzie realizowany do 2012 roku. Tak więc drogi
gminne, ścieżki rowerowe i inne szlaki komunikacyjne muszą  być tworzone z
uwzględnieniem  drogi  Łubowo-Kostrzyn  stanowiącej  odcinek  trasy  krajowej
Gniezno-Poznań. 

PIERWSZA UCHWAŁAPIERWSZA UCHWAŁA

W dniu 13 kwietnia 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie nowych władz wsi z
mieszkańcami  Wierzyc.  Sołtys  uzyskał  informację  od  zaprzyjaźnionych
mieszkańców  sąsiedniej  wsi,  że  można  jeszcze  przystąpić  do  projektu
Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach konkursu ”Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Sprawa okazała się pilna, bo mieszkańcy musieli podjąć pierwszą w tej kadencji
uchwałę, czy chcą przystąpić do tego projektu. Decyzja była pozytywna, podjęto
uchwałę  przystąpieniu  do  projektu  i  wybrano  prócz  sołtysa  cztery  osoby
wchodzące w skład Grupy Odnowy Wsi, panie Nel Broda i Klaudia Bartnicka i
panowie Wiesław Bernadzikowski i Mariusz Staszak.
Jest  to bardzo ważne przedsięwzięcie,  gdyż  może uda się  uzyskać  finansowe
wsparcie dla budowy kompleksu: Klub Maluch, plac zabaw dla dzieci i siłownia
na wolnym powietrzu dla nieco starszych, świetlica z zapleczem kuchennym a
także boiska z sanitariatami.  Dokładniejszy zakres zamierzeń  jest przed nami,
mamy  jeszcze  chwilę  czasu  na  zastanowienie,  najważniejsze  było  podjęcie
uchwały,  teraz  Rada  Gminy  Łubowo  musi  zatwierdzić  naszą  uchwałę  na
zebraniu. 
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Rachmistrzami  spisowymi  wyznaczonymi  przez  Gminę  Łubowo  na  wieś
Wierzyce są Panie: Natalia Borzykowska i Marlena Kwiatek

Władze wsi Wierzyce zaplanowały na 7 maja 2011 roku w godzinach od 10 do 12
akcję  ”sprzątanie wsi”. Spotykamy się  przy nowobudowanym sklepie państwa
Talarczyków. Po akcji ”sprzątanie wsi”  władze wsi Wierzyce zapraszająca na
drożdżówkę i coś do picia. Więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

BIULETYNBIULETYN
WIEŚ WIERZYCE

kwartalnik nr 1/2011
Palma przygotowana przez mieszkanki wsi Wierzyce została wyróżniona

Z okazji Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego wszystkim mieszkańcom wsi

Wierzyce i ich rodzinom składamy
serdeczne życzenia, wiele radości i

błogosławieństwa Bożego
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