
Co ważnego wydarzyło się i wydarzy w Wierzycach:
*************************************************** ****************************
W związku ze zbliżającym się 800 leciem istnienia naszej
wsi, zwracam się z apelem - prośbą o propozycje upamiętnienia
tego wydarzenia. 
Może znajdą się w naszych domach stare gazety, mapy lub inne 
przedmioty nawiązujące do historii naszej wsi.
Oczywiście pamiątek sprzed 800 lat nie mamy, ale może ktoś
natrafił na opracowania o historii wsi, ludziach tutaj 
mieszkających. Warto poszperać w internecie, muzeach 
i bibliotekach. Ja, ze swej strony załączam fragment
mapy z 1938 roku. Wierzyce występują tam pod nazwą
Wierszyce. Proszę spojrzeć w menu: Wierzyce - 800 lat historii

Będą tam zamieszczane wszystkie zgłaszane "znaleziska" 
dotyczące Wierzyc.
Dzięki uprzejmości Pana Jerzego Osypiuka, prowadzącego na 
stronie internetowej Nekli temat cmentarzy olenderskich 
zamieściłem także tam linki do archiwaliów, map itp
----------------------------------------------------------------------------------------
U W A G A !!!!U W A G A !!!!U W A G A !!!!U W A G A  !!!!
Sołtys i Rada Sołecka zapraszają:
         w najbliższy czwartek i piątek (4 i 5 sierpnia)
od godziny 17.00 do 20.00 wszystkich mieszkańców do pomocy przy
        budowie boiska piłkarskiego (przy hydroforni). 
Szczególnie mile widziani będą piłkarze i sympatycy klubu 
                    ORKAN-Wierzyce,
którzy już wcześniej wykonali przy boisku olbrzymią pracę.
Dotąd, dzięki staraniom Pana Sołtysa oraz piłkarzy został 
przygotowany wstępnie teren boiska: 
boisko zostało wytyczone, usunięto większość kamieni 
i zanieczyszczeń, została nawieziona i wyrównana ziemia. 
         Potrzeba jeszcze:
ręcznie oczyścić boisko z pozostałych kamieni i korzeni. 
         Przydadzą się każde ręce! Zwłaszcza z grabiami.
Być może uda się, jeśli pogoda dopisze, w sobotę:
zbronować teren, obsiać trawą i zwałować. 
A od wiosny ORKAN-Wierzyce rozpocznie drogę do Ekstra Klasy!
Dziękujemy wszystkim, którzy już do tej pory pomogli 
swoją pracą i swoimi maszynami. Bez tej pomocy nie udałoby się

wykonać dotychczasowych prac!
*************************************************** ****************************
Informujemy, że w dniu 12 lipca 2011 roku o godz. 17.00
w Domu Kultury w Łubowie odbędzie się spotkanie informacyjne
na temat kolektorów słonecznych i ich dofinansowania (do 60%).
             Zapraszamy!
*************************************************** ****************************
W dniu 1 czerwca staraniem naszego Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, 
przy pomocy wielu mieszkańców wsi, zorganizowany został
na nieużywanym fragmencie nowej drogi, Dzień Dziecka. 
Była świetna zabawa zorganizowana przez nauczyciela WF 
ze szkoły w Fałkowie. 



Odwiedzili nas też nasi dzielnicowi. Bezpieczeństwo było
zapewnione. Na zakończenie mnóstwo nagród i słodyczy. 
Zdjęcia umieszczono w galerii.
*************************************************** ****************************
W związku z dyskusją na ostatnim zebraniu wiejskim, 
w dokumentach w menu zamieszczone zostały:
list w tej sprawie, statut sołectwa i materiały 
z Gazety Sołeckiej 3/2011.
*************************************************** ****************************
W poniedziałek, 16 maja odbyło się w świetlicy w Wierzycach 
zebranie mieszkańców sołectwa. Została jednogłośnie przyjęta 
uchwała zatwierdzajaca 
"Plan Odnowy Miejscowości Wierzyce na lata 2011 - 2018".
Uwaga: W dokumentach tekst uchwalonego tekstu Planu Odnowy
Plan ma charakter otwarty i może być uzupełniany stosownie do 
potrzeb.
*************************************************** ****************************
W menu ostatni Biuletyn wsi Wierzyce.
*************************************************** ****************************
Zapraszam do przesyłania na maila zdjęć naszych najmłodszych 
mieszkańców Wierzyc. Zdjęcia będą opublikowane w biuletynie 
i na stronie internetowej z okazji Dnia Dziecka.
*************************************************** ****************************
Na zebraniu wiejskim w dniu 16.03.2011 nowym sołtysem Wierzyc 
został wybrany Włodzimierz Brzozowski. Wybrano także nową 
Radę Sołecką w składzie: Grażyna Keller, Katarzyna Frankowska, 
Leszek Smolarek oraz Jacek Koperski.
*************************************************** ****************************
14 kwietnia 2011: Odbyło się zebranie wiejskie, na którym 
podjęto uchwałę o przystąpieniu wsi do programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi. Ustalono następujące funkcje 
i przeznaczenie nowej świetlicy w Wierzycach:
- Klub Malucha z placem zabaw,
- Siłownia,
- Pracownia edukacyjna, artystyczna, komputerowa,
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- zaplecze kuchenne, sanitariaty, prysznice.
Stowarzyszenie Wierzeje poinformowało także o perspektywach 
otwarcia boiska sportowego w Wierzycach oraz 
zaprosiło do wspólnego przygotowania palmy na
kolejny konkurs w Łubowie.
*************************************************** ****************************


