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Absolutorium dla wójta
Radni gminy Wierzbica udzieli absolutorium wójtowi Dariuszowi Myœ-

liwcowi za 2013 rok. Rada Gminy Wierzbica liczy 15 osób, za udzieleniem
absolutorium g³osowa³o14 radnych, jeden by³ przeciwny. Wykonanie bu-
d¿etu gminy za rok 2013 pozytywnie oceni³a Regionalna Izba Obrachun-
kowa, pozytywn¹ ocenê te¿ wystawi³y komisje Rady Gminy. Realizacja bu-
d¿etu Gminy Wierzbica na przestrzeni 2013 roku przebiega³a rytmicznie
i terminowo.

13 czerwca 2014 roku odby³a siê sesja Rady Gminy Wierzbica. Najwa-
¿niejszym punktem obrad by³o rozpatrzenie przez Radê Gminy wniosku
komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za rok 2013.
G³osowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedzone by³o za-
twierdzeniem sprawozdañ finansowych Gminy i jej jednostek organiza-
cyjnych, posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹.

czytaj na stronie 2

Bêdzie jaœniej i bezpieczniej Jest z³oto i srebro dla „Orlika”

„Postaw na Rodzinê”
Pod takim has³em odbywa³y siê w czerwcu rodzinne festyny na terenie gminy Wierzbica. Pierwsza,

ju¿ 1 czerwca, wspania³¹ zabawê dla ca³ych rodzin zapewni³a Publiczna Szko³a Podstawowa im. St. ¯eromskiego
w Wierzbicy. Po niej, w kolejne czerwcowe weekendy, do wspólnej zabawy zaprosi³y szko³y w D¹brówce War-
szawskiej, £¹czanach, Polanach i Zalesicach.

czytaj na stronie 4

Kolejny sukces Mini Flesz
90 formacji tanecznych oraz 1600 zawodników rywalizowa³o ze sob¹ na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Zes-

po³ów Tanecznych SKAR¯YSKO 2014. Mini Flesz jako jedyna miniformacja konkurowa³a z formacjami z ca³ej
Polski. Zdoby³a presti¿owe wyró¿nienie.

czytaj na stronie 3

- Sztandarowa inwestycja dla gminy: „Przebudowa i wymiana gminnego oœwietlenia ulicznego” dobiega
koñca - informuje wójt gminy Wierzbica. Zadanie obejmuje dziewiêæ miejscowoœci. Koszt ca³kowity inwestycji
to 385 tysiêcy z³otych, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 312 tysiêcy
z³otych.

czytaj na stronie 2

Albert Nowak, Dariusz Tokarski i Cezary Nowak - zapaœnicy Miêdzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego ORLIK Wierzbica wzbogacili dorobek klubu o kolejne medale: z³oty i dwa srebrne zdobyte
na XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Sportach Letnich, odbytej 13-15 czerwca w Wa³brzychu.
Walczyli w stylu klasycznym.

czytaj na stronie 3
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Uzyskania absolutorium za 2013 rok gratulowali wójtowi Dariuszowi Myœliwcowi

wspó³pracownicy - kierownicy referatów w Urzêdzie Gminy

� Droga gminna w D¹brówce Warszawskiej

� Droga gminna w Wierzbicy Kolonia

� Droga w miejscowoœci £¹czany

� Nowe oœwietlenie w miejscowoœci Zalesice Kolonia. Sztandarowa
inwestycja w gminie Wierzbica w 2014 roku: „Rozbudowa i wymiana
gminnego oœwietlenia ulicznego”� Droga w miejscowoœci Podgórki

� Droga gminna w miejscowoœci Pomorzany

� Droga gminna w Rudzie Wielkiej

� Ulica Sienkiewicza w Wierzbicy

� Droga w miejscowoœci Zalesice

� Bud¿et wykonany, inwestycje zrealizowane

Za 2013 rok: absolutorium dla wójta

Rada Gminy Wierzbica pozyty-
wnie oceni³a wykonanie bud¿etu
gminy za 2013 rok . Na ses j i
13 czerwca br. udzieli³a absoluto-
rium wójtowi gminy Dariuszowi
Myœliwcowi. Rada Gminy Wierzbi-
ca liczy 15 osób, za udzieleniem ab-
solutorium g³osowa³o14 radnych,
jeden by³ przeciwny.

Pozytywne opinie o wykonaniu
bud¿etu gminy za 2013 rok wyrazi-
³y komisje Rady Gminy, pozytywn¹
ocenê wyda³a Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie Zes-
pó³ w Radomiu. Absolutorium bu-
d¿etowe jest form¹ akceptacji wy-
konania bud¿etu, udzielan¹ przez
Radê Gminy wójtowi. I tak¹ akceptacjê
wójt Dariusz Myœliwiec otrzyma³.

Bud¿et gminy w 2013 roku by³
zrównowa¿ony. Dochody wynios³y
ponad 32 mln z³, z czego dochody
w³asne stanowi³y 11,8 mln z³, dota-
cje celowe prawie 6,9 mln z³, sub-
wencja oœwiatowa blisko 13,5 mln z³.
Wydatki ogó³em zamkniêto kwot¹
33,6 mln z³, w tym 3,3 mln z³ stano-
wi¹ wydatki inwestycyjne. Na reali-
zacjê inwestycji gmina pozyska³a
dotacje w kwocie ponad 340 tys. z³.

- Dobry wynik w realizacji bu-
d¿etu za 2013 rok to efekt stabilnej
kontynuacji prowadzonej od kilku
lat polityki inwestycyjnej - mówi
wójt Dariusz Myœliwiec. - Ubieg³y

rok nie by³ ³atwy, a przecie¿ wyko-
naliœmy zaplanowane zadania in-
westycyjne, w tym przebudowê a¿
oœmiu bardzo potrzebnych dróg
gminnych, w tym m.in. w miejsco-
woœciach D¹brówka Warszawska,
Zalesice (Opoka), Pomorzany,
Ruda Wielka, Wierzbica Kolonia,
Zalesice (Rudna). Wymieniono tam
nawierzchniê jezdni, wykonano
i utwardzono pobocza z kruszywa.
Ponadto wykonano przepusty
rurowe pod zjazdami oraz uregulo-
wane zosta³y studzienki dla zawo-
rów wodoci¹gowych. Dla poprawy
bezpieczeñstwa w ruchu drogo-
wym ustawione zosta³y znaki i tab-
lice drogowe. £¹czny koszt tych
prac to ponad 875 tys. z³. Na ten cel
pozyskaliœmy z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 275 tysiêcy z³otych oraz
dodatkowe œrodki z programu wy-
korzystania gruntów wy³¹czonych
z dzia³alnoœci rolniczej. W ubieg-
³ym roku zosta³a zakoñczona prze-
budowa drogi gminnej w miejsco-
woœci Podgórki. W ramach prac
wykonane zosta³o 650 metrów dro-
gi o nawierzchni asfaltowej wraz
z podbudow¹, rowami odwadnia-
j¹cymi i poboczami oraz zjazdami
gospodarczymi. Przebudowa zos-
ta³a sfinansowana ze œrodków bu-
d¿etu gminy oraz dofinansowana

przez Urz¹d Marsza³kowski w War-
szawie ze œrodków Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. W sumie zmodernizowaliœ-
my 3,291 km dróg, a tym samym
poprawiliœmy komfort dojazdu
mieszkañców do posesji i dzia³ek -
dodaje wójt Wierzbicy. - Wykonali-
œmy równie¿ przebudowê wodo-
ci¹gu gminnego na ulicy Ogrodo-
wej za 145 tys. z³ i na ulicy Górnej za
120 tys. z³.

Prace zosta³y wykonane przez
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Wierzbicy na zlecenie gminy. Sze-
reg prac zrealizowaliœmy w gmin-
nych placówkach oœwiatowych, na
przyk³ad: przebudowê rozdzielni
posi³ków w kuchni czy monta¿ ba-
rier ochronnych na klatkach scho-
dowych w PSP w Wierzbicy, elewa-
cjê budynku PSP w £¹czanach,
wymianê kot³a c.o. w Zespole Szkó³
w Rudzie Wielkiej. Wykonaliœmy
przebudowê pomieszczeñ Gminne-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
To zosta³o wykonane, a dziœ mamy
ju¿ pó³rocze bie¿¹cego roku - konty-
nuuje Dariusz Myœliwiec. - I w³aœnie
koñczymy realizacjê sztandarowej
inwestycji w gminie: „Rozbudowê
i wymianê gminnego oœwietlenia
ulicznego”. Zadanie obejmuje dzie-
wiêæ miejscowoœci. S¹ to: Ruda
Wielka, Rzeczków, Pomorzany Ko-

lonia, Stanis³awów, Suliszka, Wie-
rzbica Kolonia, B³êdów, Zalesice
i Zalesice Kolonia. Koszt ca³kowity
tego zadania to 385 tysiêcy z³otych,
z czego dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich wy-
nosi 312 tysiêcy z³otych. W ramach
prac zosta³o wymienione dotych-
czasowe oœwietlenie rtêciowe na
sodowe, zwiêkszy³a siê iloœæ lamp
i powsta³y nowe odcinki oœwietle-
nia. Warto wspomnieæ, ¿e w tym ro-
ku planujemy dla potrzeb OSP
w Wierzbicy kupiæ nowy samochód
po¿arniczy. Zwróci l iœmy siê

o wsparcie finansowe w formie do-
tacji do WFOŒiGW oraz do Komen-
danta Wojewódzkiego PSP i Za-
rz¹du Wojewódzkiego OSP RP.
Z bud¿etu gminy przeznaczyliœmy
na ten cel 250 tys. z³, natomiast na-
sza OSP ze œrodków w³asnych
16.250 z³. Ponadto zrealizowaliœmy
adaptacjê budynku OSP na œwietlicê
wiejsk¹ w £¹czanach. Tu przypom-
nê, ¿e budynek ten w 2009 roku
poddany by³ termomodernizacji,
dodatkowo wykonano utwardze-
nie placu przed budynkiem kostk¹
brukow¹. Teraz zosta³a tam wyko-

nana instalacja centralnego ogrze-
wania wraz z kot³owni¹ i instalacj¹
gazow¹, instalacj¹ ciep³ej wody oraz
instalacj¹ kanalizacyjn¹. Koszt prac
adaptacyjnych to ponad 165 tys. z³.

Reasumuj¹c, rok 2013 zakoñ-
czy l i œmy dobr ym wyn ik i em,
a w obecnym konsekwentn ie
kontynuujemy prowadzon¹ poli-
tykê inwestycyjn¹. Satysfakcj¹
z otr zymanego absolutor ium
dzielê siê ze wszystkimi, którzy
aktywnie przyczynili siê do uzys-
kania takiego wyniku - dodaje
wójt Dariusz Myœliwiec.

Najwa¿niejsze inwestycje zrealizowane w 2013 roku
to przebudowa dróg gminnych
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GOK przed wakacjami

Jedyne takie wyró¿nienie

Jest z³oto i srebro dla Orlika

Gmina wspiera dzieci i m³odzie¿

� S³awomir Kucharczyk - dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury
w Wierzbicy

� Rozmawiamy ze S³awomirem Kucharczykiem
dyrektorem Gminnego Oœrodka Kultury w Wierzbicy

- Za kilka dni koñczy siê rok
szkolny 2013/2014. Czy wzorem
ubieg³ych lat wierzbicki GOK tak-
¿e zakoñczy rok kulturalny?

- Oczywiœcie i jak w latach po-
przednich pucharami, dyplomami
nagrodzimy dzieci i m³odzie¿ ak-

gminy jak najlepsz¹ rozrywkê pod-
czas do¿ynkowych koncertów.

- Uchyli pan r¹bka tajemnicy,
jakich artystów Wierzbica planuje
goœciæ z tej okazji?

- No có¿, mia³a to byæ niespo-
dzianka, ale myœlê, ¿e wiele osób
ucieszy siê, ¿e zaprosiliœmy To-
masza Niecika z zespo³em, kaba-
ret Ciach, wokalistê Mateusza Mi-
jala oraz Talking Brothers. Wie-
rzê, ¿e spe³nimy oczekiwania
publicznoœci.

- W ofercie GOK pojawi³a
siê nowoœæ: zajêcia z „zumba
fitness”. Ciesz¹ siê powodze-
niem?

- Tak i to du¿ym. Zumba to po-
³¹czenie aerobiku z tañcem. Zajêcia
prowadzi profesjonalny instruktor.
Szczegó³owe informacje znajduj¹
siê na naszej stronie internetowej.
S¹dzê, ¿e jest to interesuj¹ca oferta
dla osób m³odszych i starszych
wiekiem, które lubi¹ muzykê, ta-
niec i ruch.

- Dziêkujemy za rozmowê.

tywnie bior¹c¹ udzia³ w zajêciach
tanecznych, wokalnych, plastycz-
nych i muzycznych. Wœród tych
ostatnich s¹ uczestnicy zajêæ nau-
ki gry na gitarze oraz cz³onkowie
zespo³ów muzycznych. Zakoñ-
czenie roku kulturalnego odbê-
dzie siê 24 czerwca, udzia³ w pod-
sumowaniu naszej dzia³alnoœci
weŸmie grupa oko³o stu dzieci
i m³odzie¿y. Wczeœniej podsumu-
jemy wyniki konkursu plastyczne-
go z has³em przewodnim „Cudo-
wne motyle”, w którym zg³oszono
oko³o stu prac.

- Zbli¿aj¹ siê wakacje, to zwy-
czajowo czas, kiedy znacznie ma-
leje iloœæ uczestników zajêæ
w placówce kultury. Dzieci i m³o-
dzie¿ wybieraj¹ wtedy chêtniej in-
ne wakacyjne rozrywki...

- Tak jest rzeczywiœcie, ale to nie
oznacza, ¿e my mamy mniej pracy.
Co prawda jest dopiero koniec
czerwca, ale ju¿ myœlimy o organi-
zacji tegorocznych do¿ynek. Chcie-
libyœmy zapewniæ mieszkañcom

� W 2014 roku, w wyniku otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu realizacji pozalekcyjnych progra-
mów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Wierzbica,
z rodzin dotkniêtych dysfunkcj¹ spo³eczn¹, Gmina udzieli³a wsparcia finansowego
organizacjom pozarz¹dowym.

Przyzna³a œrodki finansowe na
realizacjê pozalekcyjnych progra-
mów profilaktyczno-wychowaw-
czych Œwietlicy Œrodowiskowej „Be-
tania” przy parafii Rzymskokatolic-
kiej Œwiêtego Stanis³awa Biskupa
i Mêczennika w Wierzbicy; na szkole-
nie dzieci i m³odzie¿y oraz doros³ych
w dyscyplinie sportowej: pi³ka siat-

kowa Uczniowskiemu Klubowi Spor-
towemu „GEPARD” z siedzib¹
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. S. ¯eromskiego w Wierzbicy; na
szkolenie dzieci i m³odzie¿y oraz do-
ros³ych w dyscyplinie sportowej:
pi³ka no¿na Ludowemu Uczniows-
kiemu Klubowi Sportowemu „Ruda”
z siedzib¹ w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Rudzie Wielkiej i Ludo-
wemu Zespo³owi Sportowemu „Za-
lesice”; na szkolenie dzieci i m³odzie-
¿y oraz doros³ych w dyscyplinie
sportowej zapasy Miêdzyszkolnemu
Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „ORLIK” Wierzbica.
£¹cznie na ten cel Gmina przezna-
czy³a 135 tysiêcy z³otych.

� Formacja Mini Flesz na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Tanecznych SKAR¯YSKO 2014

� 90 formacji tanecznych oraz 1600 zawodników rywalizowa³o ze sob¹ na XIII Ogól-
nopolskim Festiwalu Zespo³ów Tanecznych SKAR¯YSKO 2014. Mini Flesz jako je-
dyna miniformacja konkurowa³a z formacjami z ca³ej Polski. Zdoby³a presti¿owe
wyró¿nienie.

24 maja br. odby³ siê XIII Ogól-
nopolski Festiwal Zespo³ów Tane-
cznych SKAR¯YSKO 2014. Festi-
wal jest nastêpc¹ Rytmicznych
Pl¹sów. Zespo³y taneczne walczy³y
o puchar Prezydenta Miasta Skar-
¿yska-Kamiennej, a ca³y festiwal
odbywa³ siê pod patronatem Pols-
kiego Zwi¹zku Tañca Freestyle.
W festiwalu wziê³o udzia³ ponad
1600 tancerzy z ca³ego kraju. Ucze-
stnicy prezentowali siê w przeró¿-

nych stylach tanecznych: disco
dance, hip hop, funky, show dance,
taniec jazzowy, modern dance, in-
scenizacja taneczna, widowisko ta-
neczne, miniatura taneczna oraz ta-
niec i piosenka.

- W finale po blisko 17 godzi-
nach „walki tanecznej” komisja
sêdziowska mia³a dylemat jak o-
ceniæ nasz zespó³ - mówi S³awo-
mir Kucharczyk dyrektor Gminne-
go Oœrodka Kultury w Wierzbicy. -

Okaza³o siê bowiem, ¿e Mini Flesz
by³a jedyn¹ miniformacj¹ konku-
ruj¹c¹ z formacjami. Wyjaœniê, ¿e
miniformacje maj¹ w sk³adzie do
siedmiu tancerzy - w Mini Flesz
jest ich szeœæ - gdy formacje a¿ do
24. W tej sytuacji jury przyzna³o
naszemu zespo³owi wyró¿nienie,
które w œcis³ym finale by³o jedyn¹
tak¹ nagrod¹ na festiwalu. A dla
nas na pewno wyj¹tkow¹ - dodaje
dyrektor GOK.

� Albert Nowak, Dariusz Tokarski i Cezary Nowak - zapaœnicy Miêdzyszkolnego
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK Wierzbica wzbogacili dorobek
klubu o kolejne medale: z³oty i dwa srebrne zdobyte na XX Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y w Sportach Letnich, odbytej 13-15 czerwca w Wa³brzychu.

Ogólnopolska Olimpiada M³o-
dzie¿y to najwiêksze tego typu wy-
darzenie w Polsce. W tegorocznej
XX edycji udzia³ wziê³o ponad 8,5
tysi¹ca uczestników w 38. ró¿nych
dyscyplinach sportu. Pierwsze
zmagania m³odych sportowców
rozpoczê³y siê ju¿ w maju. W tym
roku impreza przenios³a siê na Dol-
ny Œl¹sk. Tam o medale walczyli za-
wodnicy w fina³owych rozgryw-
kach. W grupie zapaœników starto-
wa³o blisko 300 zawodników. Fina-
³y odby³y siê w dniach 13-15 czer-
wca w Centrum Sportowo Rekrea-
cyjnym „Aqua Zdrój”, w Wa³brzy-
chu.

Miêdzyszkolny Ludowy Ucznio-
wski Klub Sportowy ORLIK Wie-
rzbica, w finale olimpiady m³odzie-
¿y w zapasach w stylu klasycznym,
reprezentowa³o siedmiu zawodni-
ków. Trzech z nich stanê³o na naj-
wy¿szym podium. Z³oty medal wy-
walczy³ Albert Nowak (kategoria
wagowa 63 kg), a po srebrnym:
Cezary Nowak (kategoria wagowa
46 kg) i Dariusz Tokarski (kategoria
wagowa 50 kg). Na pi¹tym miejscu
uplasowa³ siê Micha³ Ka³uga (kate-
goria wagowa 58 kg), a na ósmym
Adrian £ukawski (kategoria wago-
wa 46 kg).

- Cieszymy siê bardzo z osi¹g-
niêæ naszych zapaœników, gratulu-
jemy trenerowi Jakubowi Rywac-
kiemu - mówi Henryk Sitkowski
prezes „Orlika”. - Trzech z nich:
Adrian £ukawski, Cezary Nowak
i Dariusz Tokarski, w kolejny week-
end czerwca bêd¹ reprezentowaæ
klub na XX Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie M³odzie¿y w Zapasach Styl
Wolny, organizowanej w Brzegu
Dolnym. ¯yczymy im udanych walk
- dodaje prezes MLUKS ORLIK.

Zbli¿aj¹ce siê wakacje to dla
sportowców czas aktywnego wy- � Trener Jakub Rywacki ze z³otym medalist¹ Albertem Nowakiem

poczynku. Dla na jm³odszych
cz³onków klubu, zapaœników
w wieku 8-12 lat ORLIK planuje

zorganizowanie na prze³omie
lipca i sierpnia obozu w Janowie
Lubelskim.

� Zapaœnicy klubu „Orlik” Wierzbica na turnieju OOM w zapasach Wa³brzych 2014 (od lewej): Cezary Nowak,
Dariusz Tokarski, trener Jakub Rywacki, Albert Nowak, Adrian £ukawski, Micha³ Kaluga, Andrzej Dudzic,
Jolanta KuŸdub
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Dariusz Myœliwiec wójt gminy

Wierzbica: - Z przyjemnoœci¹

przyj¹³em patronat nad

organizacj¹ festynów rodzinnych,

poniewa¿ jest to z jednej strony

doskona³a forma wspierania

dzia³añ na rzecz integrowania

lokalnych spo³ecznoœci i zapew-

nienia mi³ego spêdzenia czasu

przez ca³e rodziny, a z drugiej

strony okazja, by nasze placówki

oœwiatowe mog³y pochwaliæ

siê efektami ca³orocznej pracy

edukacyjnej i wychowawczej.

Dziêkujê wszystkim, którzy

wsparli organizacjê imprez

pod godnym has³em

„Postaw na Rodzinê”.

� Wystêpy dzieci na festynie w PSP w Wierzbicy bawi³y i wzrusza³y

Rodzinne festyny to spo³eczna integracja i dobra zabawa

� Na rodzinnym festynie u „ ¯eromskiego” nie brakowa³o chêtnych do
udzia³u w konkursach i zabawach

� 1 czerwca na festyn w PSP w Wierzbicy t³umnie przyby³y ca³e rodziny

� Na festynie w PSP, w Wierzbicy pyszny tort smakowa³ wszystkim

� Pokazy zapaœnicze na festynie w D¹brówce Warszawskiej

� Na festynie w D¹brówce, w konkursach zrêcznoœciowych uczestniczy³y dzieci i ich rodzice

� W £¹czanach uczestnikom konkursów zrêcznoœciowych kibicowa³y
rodziny

� Gor¹cymi brawami nagrodzili rodzice wystêpy dzieci na festynie w £¹czanach

� „Postaw na Rodzinê” to przewodnie has³o odbywaj¹cych siê w czerwcu rodzinnych festynów na terenie gminy Wierzbica. Pierwsza, ju¿ 1 czerwca, wspania³¹ zabawê dla
ca³ych rodzin zapewni³a Publiczna Szko³a Podstawowa im. St. ¯eromskiego w Wierzbicy. Po niej, w kolejne czerwcowe weekendy, do wspólnej zabawy zaprosi³y szko³y
w D¹brówce Warszawskiej, £¹czanach, Polanach i Zalesicach. By³a to doskona³a okazja, by miejscowym spo³ecznoœciom zaprezentowaæ kulturalny i sportowy dorobek
gminnych placówek oœwiatowych.

Bajkowo u „¯eromskiego”
Ju¿ po raz pi¹ty w Publicznej

Szkole Podstawowej im. St. ¯e-
romskiego w Wierzbicy odby³ siê
rodz inny fes tyn pod has ³em
„Postaw na Rodzinê”. W tym roku
odby³ siê on 1 czerwca w Dzieñ
Dziecka. Organizatorami byli: Pub-
liczna Szko³a Podstawowa w Wie-
rzbicy, Rada Rodziców oraz Ucznio-
wski Klub Sportowy „GEPARD”.

zgromadzi³ spo³ecznoœæ nie tylko
D¹brówki, ale i s¹siednich miejsco-
woœci. W festynie udzia³ wziêli wójt
gminy Wierzbica Dariusz Myœli-
wiec, przewodnicz¹ca Rady Gminy
Aldona Dzik, radny Rady Gminy
Marian Majewski i so³tys Grzegorz
Jarz¹bek. Wœród przyby³ych nie za-
brak³o te¿ sponsorów festynu -
w³aœcicieli lokalnych firm i skle-
pów, a tak¿e obecnych i by³ych pra-
cowników szko³y.

Dla publ icznoœci wyst¹pi l i
z p r o g r a m e m a r t y s t y c z n y m
uczniowie PSP - gospodarza im-
prezy. W trakcie festynu wszyscy
mogli obejrzeæ pokazy stra¿ac-
kie, walk zapaœniczych i akroba-
cje taneczne formacji Mini Flesz
dzia³aj¹cej przy Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Wierzbicy. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê
paint - ball, dmuchana zje¿d¿al-
nia, przeja¿d¿ki konne, zabawy
z klaunem oraz liczne konkursy
rodzinne. Organizatorzy zadbali
o ¿o³¹dki uczestników: pyszny
¿urek, kapuœniak, potrawy z grilla
i s³odkie ciasta serwowano na
stoiskach gastronomicznych. Po
zakoñczeniu festynu wszyscy
zgodnie twierdzili: bawiliœmy siê
œwietnie, panowa³a mi³a i pogod-
na atmosfera.

Atrakcj i nie brakowa³o te¿
w £¹czanach

W niedzielê, 8 czerwca na fe-
stynie rodzinnym, zorganizowa-
nym pr zez Pub l i czn¹ Szko ³ê
Podstawow¹, przy wsparciu ro-
dziców i lokalnych przedsiêbior-
ców, bawi l i s iê te¿ rodzinnie
mieszkañcy £¹czan. Festyn ua-
t r a k c y j n i ³ y w y s t ê p y d z i e c i ,
a wspania³¹ atmosferê zapew-
nia³a dobra muzyka i smaczny
poczêstunek.

Natomiast 15 czerwca integra-
cyjne spotkania w atmosferze zaba-
wy i rodzinnego, wspólnego spê-
dzenia czasu, odby³y siê na terenie
Publicznych Szkó³ Podstawowych
w Polanach i Zalesicach.

Patronat honorowy nad imprez¹
objêli: wójt gminy Wierzbica oraz
Polonia Christiana.

Tego dnia pogoda dopisa³a,
a szkolny plac PSP w Wierzbicy
wype³ni³y estrada, dmuchane
zje¿d¿alnie, œcianka wspinaczko-
wa, salonik zabaw dla maluchów,
stoiska z regionalnymi potrawa-
mi, grille. Na festyn przyby³y ca³e
rodziny. W niedzielne popo³udnie
szkolny plac mieni³ siê bajkowymi
kolorami, rozbrzmiewa³ muzyk¹
i gwarem rozmów. Organizatorzy
tego wielkiego rodzinnego przed-
siêwziêcia zapewnili uczestnikom
wiele atrakcji. Publicznoœæ bawi³a
grupa PATIGO, œpiewa³y i tañczy-
³y zespo³y dzieciêce. Ze spektak-
l em „Kopc iuszek” wys t¹p i ³ y
przedszkolaki z Gminnego Przed-
szkola Publicznego im. Jana Brze-
chwy w Wierzbicy, piosenkê wa-
kacyjn¹ wykona³ chór szkolny,
w „Œwiat bajek” zabra³o publicz-
noœæ szko lne ko³o tea t ra lne ,
umiejêtnoœci taneczne zaprezen-
towali uczniowie Publicznego
G imnaz jum im. ks . bp Jana
Chrapka w Wierzbicy oraz Cen-
trum Tañca Wasilewski z Pu³aw,
oklaskiwano wystêpy wokalne
uczniów Publicznej Szko³y Pod-
stawowej im. Stefana ¯eromskie-
go oraz wychowanków M³odzie-
¿owego Oœrodka Wychowawczego
w Wierzbicy. Ponadto wyst¹pili: ze-
spó³ „Domino” z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Wierzbicy, formacja
taneczna „Mini Flesz” i karatecy
z grupy Konrada Nadrowskiego -
mistrza œwiata z Japonii.

Oczywiœcie nie zabrak³o te¿ licz-
nych konkursów zrêcznoœciowych
i zabaw integracyjnych, w których
mogli uczestniczyæ doroœli i dzieci.

Muzycznie i sportowo w D¹b-
rówce Warszawskiej

Niedziela, 8 czerwca - to bardzo
udany dzieñ w Publicznej Szkole
Podstawowej w D¹brówce Warsza-
wskiej. Zorganizowany na szkol-
nym terenie rodzinny festyn licznie
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