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Gmina przyjazna biznesowi

Dariusz Myœliwiec, wójt gminy

Wierzbica: - Szanowni Pañs-

two! Mijaj¹ trzy lata obecnej

kadencji samorz¹du. Przedsta-

wiamy dziœ najwa¿niejsze

inwestycje i zrealizowane

przedsiêwziêcia w okresie

tych trzech lat. Chcemy

te¿ przypomnieæ wydarzenia,

które w latach 2011-2013

wzbogaci³y historiê naszej

gminy. Dziêkujê w ten sposób

wszystkim, którzy uczestnicz¹

w realizacji zadañ poprawia-

j¹cych warunki ¿ycia miesz-

kañców gminy Wierzbica.

GMINA WIERZBICA W LATACH 2011-2012

� Rozmawiamy z Dariuszem Myœliwcem, wójtem gminy Wierzbica

- Gmina Wierzbica przyjazna

biznesowi. To has³o drugiej ju¿

pana kadencji jako wójta gminy.

Co zatem gmina oferuje poten-

cjalnym inwestorom?

- Ogólnie mówi¹c stabilnoœæ

i przewidywalnoœæ. A dok³adniej:

w Wierzbicy obowi¹zuje uchwa³a

Rady Gminy, na mocy której przed-

siêbiorcy uruchamiaj¹cy dzia³al-

noœæ gospodarcz¹ na naszym tere-

nie , tworz¹cy miejsca pracy,

s¹ zwalniani przez okres dwóch lat

z op³acania podatku od nierucho-

moœci. Ponadto ju¿ w 2013 roku

obowi¹zuje znacznie obni¿ony

podatek od œrodków transportu,

tych najciê¿szych zestawów samo-

chodowych. Jego wysokoœæ jest je-

dn¹ z najni¿szych, obowi¹zuj¹cych

w kraju. Aktualnie w ofercie dla

inwestorów posiadamy oko³o dzie-

siêciu dzia³ek przygotowanych in-

frastrukturalnie. Wiele osób uwa¿a,

¿e czas kryzysu gospodarczego to

nie jest dobry moment na rozpo-

czynanie biznesu, ale oferowane

przez nas formy wsparcia dla inwe-

storów na pewno pomog¹ rozwiaæ

te w¹tpliwoœci.

- Jest pan wójtem gminy drug¹

kadencjê. Czy obecna ró¿ni siê od

poprzedniej?

- Mijaj¹ce trzy lata obecnej ka-

dencji samorz¹du dowodz¹, ¿e

w porównaniu z poprzedni¹, jest

o wiele trudniej. Skoñczy³y siê

mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków

finansowych z zewn¹trz, g³ównie

z funduszy unijnych. Musimy sobie

radziæ sami. I uwa¿am, ¿e radzimy

sobie dobrze. Odnotowujemy

skromny, ale jednak wzrost wp³y-

wów do bud¿etu z tytu³u podatków

lokalnych. To œwiadczy o aktywno-

œci podmiotów gospodarczych na

terenie gminy. Gdy powstaj¹ nowe

firmy, jeœli wiêcej ludzi pracuje,

to w bud¿ecie gminy jest wiêcej pie-

niêdzy na inwestycje. W tej kaden-

cji i poprzedniej staraliœmy siê

utrzymywaæ wysokoœæ podatków

na optymalnym poziomie. O ile ich

wysokoœæ by³a podniesiona, to tyl-

ko o wskaŸnik inflacji. Jest to ele-

ment prowadzonej przez nas poli-

tyki stabilnoœci i przewidywalnoœci,

która pozytywnie zachêciæ ma in-

westorów do rozpoczêcia dzia³al-

noœci gospodarczej na terenie gminy.

- Powa¿nym obci¹¿eniem

bud¿etów rocznych gmin jest

-Tak, rzeczywiœcie. Mo¿e nie

by³o w tym czasie inwestycji sztan-

darowej, ale, o czym informujemy

na ³amach tego wydawnictwa,

zreal izowal iœmy zaplanowane

przebudowy dróg, przeprowadzili-

œmy szereg modernizacji i remon-

tów, doposa¿yliœmy szko³y, stra¿

po¿arn¹. By³y to trzy lata trudnego,

ale oceniam, ¿e dobrego inwesto-

wania. Wiêkszoœæ zadañ realizowa-

liœmy z w³asnych œrodków. Kiedy

zosta³em wójtem ostatnia droga

w gminie by³a wybudowana 12 lat

wczeœniej. A zatem wszystkie drogi

gminne zosta³y przebudowane

w tej i poprzedniej kadencji samo-

rz¹du. Uwa¿am, ¿e mamy siê czym

pochwaliæ, przebudowaliœmy osta-

tni¹ ju¿ z g³ównych ulic na osiedlu

Wierzbica, w tej chwili zosta³y do

remontu tylko boczne uliczki.

Wszystkie g³ówne trakty komuni-

kacyjne na osiedlu maj¹ now¹ na-

wierzchniê. Tylko w 2013 roku wy-

remontowaliœmy siedem dróg na

terenie gminy. Mapa dróg asfalto-

wych w gminie zmienia siê na ko-

rzyœæ.

- Wiele dróg przebiegaj¹cych

przez teren gminy Wierzbica

to drogi powiatowe. Gmina dofi-

nansowuje ich przebudowê...

- W tej i poprzedniej kadencji,

bior¹c pod uwagê, ¿e z dróg tych

korzystaj¹ nasi mieszkañcy, wspie-

raliœmy Powiat wysokimi dofinan-

sowaniami na ich przebudowê.

Ostatnia z takich inwestycji - budo-

wa 500 m drogi powiatowej, bieg-

n¹cej przez miejscowoœæ £¹czany -

zosta³a przez nas dofinansowana

a¿ w 50%. Niestety, nasze odczucia

dotycz¹ce wspó³pracy z Powiatem

w tym zakresie s¹ przykre. Ocenia-

my, ¿e nie wszystkie gminy s¹ przez

Powiat jednakowo traktowane. Nie

wszêdzie buduje siê drogi z takim

samym wk³adem gminy. Przez cen-

trum Wierzbicy i przez teren gminy

przebiegaj¹ te¿ dwie drogi wojewó-

dzkie. Tu na ukoñczeniu jest projekt

przebudowy placu Jana Paw³a II

wraz z pobocznymi uliczkami.

utrzymanie oœwiaty. Czy dotyczy

to tak¿e gminy Wierzbica?

- Mamy coraz mniej dzieci

w szko³ach, a wydatki bie¿¹ce

na utrzymanie placówek oœwiato-

wych rosn¹ z roku na rok. Wp³yw na

to maj¹ rosn¹ce koszty ogrzewania

i remontów placówek oœwiatowych,

jak i podwy¿ki p³ac nauczycieli.

Wysokoœæ subwencji oœwiatowej nie

pokrywa dziœ nawet kosztów p³ac

pracowników oœwiaty. Mamy mniej

uczniów, a zatem mniej pieniêdzy

z subwencji, ale tê sam¹ iloœæ szkó³.

Do utrzymania oœwiaty gmina tylko

w 2013 roku do³o¿y ze œrodków w³a-

snych oko³o 4 miliony z³otych.

- S¹ gminy, które szukaj¹ osz-

czêdnoœci poprzez likwidacjê

szkó³ i zwalnianie z pracy nauczy-

cieli...

- Nie dotyczy to Wierzbicy.

Utrzymanie wysokiego poziomu

nauczania w szko³ach i systema-

tyczna poprawa warunków nauki

dzieci i m³odzie¿y to podstawowy

i najwa¿niejszy dla mnie priorytet.

¯aden nauczyciel nie straci³ u nas

pracy i ¿adna szko³a nie jest prze-

widziana do likwidacji. Powiem

tak: dopóki jestem wójtem tej

gminy, nie zgodzê siê na oszczê-

dzanie kosztem rozwoju najm³od-

szych mieszkañców gminy. Mamy

osiem szkó³, w tym szeœæ podsta-

wowych, dwa gimnaz ja , p iêæ

przedszkoli i jeden przedszkolny

oddzia³ zamiejscowy. W tej ka-

dencji zwiêkszyliœmy nawet iloœæ

oddzia³ów i zatrudniliœmy potrze-

bn¹ kadrê.

- Ocenia pan te trzy lata jako

trudne, bo pozbawione mo¿liwoœ-

ci pozyskiwania dofinansowania

z zewn¹trz na wykonanie zadañ in-

westycyjnych. A przecie¿ wiele

z tych zadañ, ogólnie mówi¹c,

infrastrukturalnych, gmina jed-

nak wykona³a...

Z rozmów prowadzonych z w³adza-

mi województwa mazowieckiego

wynika, ¿e jest szansa, i¿ w bud¿e-

cie województwa na 2014 rok bêd¹

œrodki na to zadanie. Jest to koszt

oko³o 4 milionów z³otych. Nasza

gmina bêdzie musia³a ponieœæ

koszt budowy na przyk³ad parkin-

gu, wymiany oœwietlenia. Na to jes-

teœmy przygotowani.

- Zdradzi pan plany na najbli¿-

sz¹ przysz³oœæ?

- Tu nie ma tajemnicy. Czeka

nas remont kolejnych dróg gmin-

nych i ulic w Wierzbicy oraz wymia-

na oœwietlenia ulicznego zgodnie

z opracowanym ju¿ du¿ym projek-

tem, obejmuj¹cym dziewiêæ miej-

scowoœci. Czekamy te¿ na zakoñ-

czenie procedur dokumentacyj-

nych, aby rozpocz¹æ wiosn¹ przy-

sz³ego roku wymianê dwóch odcin-

ków sieci wodoci¹gowej w Wie-

rzbicy, na ulicy Górnej i Ogrodowej.

Mamy jeszcze w planach wymianê

sieci wodoci¹gowej na ul. Piasko-

wej w Wierzbicy oraz na ul. Batalio-

nów Ch³opskich i G³owackiego. Te

dwie ostatnie ulice musz¹ byæ te¿

wyremontowane. Niektóre z zadañ

realizowane bêd¹, z uwagi na czas

ich trwania i koszty, przez okres

dwóch lat.

- Panie wójcie, czuje siê pan

samorz¹dowcem?

- Zdecydowanie bardziej ni¿

cz³onkiem partii. Myœlê, ¿e moim

wyborcom nale¿y siê tu pewne wy-

jaœnienie. By³em cz³onkiem PSL,

ale od dawna nie odpowiada³a mi

polityka Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego, prowadzona przez powia-

towe w³adze tej partii. Nie by³em

w stanie identyfikowaæ siê z decyz-

jami podejmowanymi przez preze-

sa zarz¹du PSL powiatu radom-

skiego, jednoczeœnie starosty ra-

domskiego Miros³awa Œlifirczyka.

Dla mnie dzia³alnoœæ samorz¹dowa

jest wa¿niejsza od partyjnych zale¿-

noœci. Nie mog³em pozostaæ w par-

tii, kiedy dobro samorz¹dowych in-

icjatyw k³óci³o siê z obowi¹zkiem

partyjnej dyscypliny. Dlatego te¿ 16

maja 2012 roku na rêce prezesa ko-

³a PSL w Wierzbicy z³o¿y³em rezyg-

nacjê z cz³onkowstwa w PSL. I dob-

rze siê z tym czujê, bo jestem dziœ

niezale¿nym samorz¹dowcem,

który chce swoj¹ prac¹ s³u¿yæ mie-

szkañcom, a nie politycznej grze.

- Dziêkujemy za rozmowê.
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Samochód dla OSP

w Wierzbicy Kolonii

W paŸdzierniku 2013 r.

zakoñczono remont ulicy

Sienkiewicza w Wierzbicy

Droga w miejscowoœci

Podgórki oddana do u¿ytku

Wymiana pieców zakoñczona

Trzy lata dobrego inwestowania

� Samochód ratowniczo-gaœniczy zakupiony dla jednostki OSP w Wierzbicy Kolonia. � Przebudowana ulica Sienkiewicza w Wierzbicy. Zakoñczy³ siê remont ul. Sienkiewicza w Wierzbicy

� Nowa droga w Podgórkach. � Nowe piece centralnego ogrzewania w Zespole Szkó³ i Przedszkolu w Rudzie Wielkiej.

� Poprawa stanu dróg, infrastruktury, warunków nauki dzieci, rozwój sportu, kultury i wspieranie inicjatyw prospo³ecznych to g³ówne zadania samorz¹du gminy Wierzbica. -

Ka¿da inwestycja jest wa¿na, bo poprawia nasze warunki ¿ycia i s³u¿y mieszkañcom - mówi Dariusz Myœliwiec, wójt gminy Wierzbica. Przypomnijmy zatem najwa¿niejsze

zadania inwestycyjne, zrealizowane w ostatnich trzech latach.

Rok 2011:

remonty dachów

i nowa p³yta boiska

Wymianê pokrycia dachowego

wykonano na budynkach Publicz-

nych Szkó³ Podstawowych w Wie-

rzbicy, D¹brówce Warszawskiej

i £¹czanach. Ponadto wymieniono

stolarkê okienn¹ w czêœci budynku

PSP w Wierzbicy. Nowe pod³ogi za-

montowano w Oœrodku Zdrowia

w Rudzie Wielkiej. Tam te¿ zrealizo-

wano II etap prac dotycz¹cych

wymiany instalacji wodoci¹gowej

i kanalizacyjnej. Publiczne Gimnaz-

jum w Wierzbicy wzbogaci³o siê

o pracowniê informatyczn¹, a szko-

³y podstawowe w Rudzie Wielkiej

i w Wierzbicy o nowe place zabaw.

Wykonano te¿ renowacjê nawierz-

chni boiska pi³karskiego na stadio-

nie gminnym „Orze³” w Wierzbicy

oraz zakupiono wiaty dla zawodni-

ków i sêdziów, jak równie¿ urz¹dze-

nie do zraszania p³yty boiska.

W 2011 roku wa¿nym zadaniem

inwestycyjnym by³a modernizacja

uk³adu zasilania energetycznego

wierzbickiej oczyszczalni œcieków.

Wykonano te¿ projekt przebudowy

ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy

oraz dofinansowano kwot¹ 250

tysiêcy z³otych przebudowê drogi

powiatowej na odcinku 500 m, na

trasie Wierzbica - Modrzejewice.

Rok 2012:

samochód dla stra¿y

i winda dla

niepe³nosprawnych

Dla potrzeb Ochotniczej Stra¿y

Po¿arnej Wierzbica Kolonia zaku-

piono samochód gaœniczy. W bu-

dynku SP ZOZ w Wierzbicy wyko-

nano szyb windowy wraz z monta-

¿em dŸwigu platformowego, stwa-

rzaj¹c w ten sposób dogodne wa-

runki dla osób niepe³nosprawnych,

korzystaj¹cych z us³ug SP ZOZ.

Zadbano tak¿e o stan infrastru-

ktury. Wybudowano odcinek wo-

doci¹gu gminnego w miejscowoœci

Polany Kolonia, wymieniono lampy

oœwietlenia ulicznego w miejsco-

woœci Polany. Ponadto dofinanso-

wano kwot¹ 180 tysiêcy z³otych

przebudowê drogi powiatowej na

odcinku 600 m w Zalesicach.

W 2012 roku wykonano szereg

prac poprawiaj¹cych stan technicz-

ny i wyposa¿enie placówek oœwia-

towych. Miêdzy innymi zrealizowa-

no II etap wymiany stolarki okien-

nej w budynku Publicznej Szko³y

Podstawowej w Polanach, utwo-

rzono place zabaw przy Gminnych

Przedszkolach Publicznych w Wie-

rzbicy i £¹czanach. Zakupiono te¿

dla potrzeb placówek oœwiato-

wych, w ramach programu unijnego

„Nowoczesne kadry systemu

oœwiaty w gminie Wierzbica”, tablice

interaktywne wraz z oprogramowa-

niem.

Rok 2013:

nowe drogi i ulice

Wœród zadañ inwestycyjnych

w 2013 roku dominowa³y inwestycje

drogowe. Przebudowano miêdzy

innymi drogi gminne w takich miej-

scowoœciach jak: D¹brówka Warsza-

wska, £¹czany, Pomorzany, Ruda

Wielka - Kresy, Wierzbica Kolonia,

Zalesice. Wykonano przebudowê uli-

cy Sienkiewicza w Wierzbicy.

Przebudowanych zosta³o kolej-

ne 500 m drogi powiatowej w miej-

scowoœci Zalesice. Samorz¹d Wie-

rzbicy dofinansowa³ tê inwestycjê

w kwocie 50 tysiêcy z³otych. Nato-

miast we wspó³pracy z Mazowiec-

kim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich

opracowywana jest dokumentacja

techniczna na przebudowê drogi

wojewódzkiej nr 744 i 722 - I etap -

plac Jana Paw³a II.

Ponadto wykonano ju¿ doku-

mentacjê przebudowy wodoci¹gu

w ulicach Górnej i Ogrodowej.

Wymieniono te¿ drugi piec cen-

tralnego ogrzewania w budynku

ZS PSP PG, w Rudzie Wielkiej. Trwaj¹

natomiast prace przy przebudowie

rozdzielni posi³ków w kuchni i instala-

cja barierek ochronnych na klatkach

schodowych w Publicznej Szkole Pod-

stawowej w Wierzbicy oraz przy wyko-

nywaniu elewacji budynku Publicznej

Szko³y Podstawowej w £¹czanach.

Do zrealizowania w 2013 roku

s¹ takie zadania jak „Przebudowa

i wymiana gminnego oœwietlenia

ulicznego”. Zdanie obejmuje takie

miejscowoœci jak: Ruda Wielka,

Rzeczków, Pomorzany Kolonia,

Stanis³awów, Suliszka, Wierzbica

Kolonia, B³êdów, Zalesice i Zalesice

Kolonia. Koszt ca³kowity tego zada-

nia to prawie 730 tysiêcy z³otych,

z czego dofinansowanie z PROW

wynosi 312 tysiêcy z³otych; prze-

budowa chodnika dla pieszych

wraz z oczyszczeniem rowu odwa-

dniaj¹cego na odcinku Wierzbica

Osiedle - Wierzbica ul. Staszica.

Koszt inwestycji to 250 tysiêcy z³o-

tych, w tym dof inansowanie

z PROW - 100 tysiêcy z³otych; ad-

aptacja budynku OSP w £¹czanach

na œwietlicê wiejsk¹. Koszt zadania

340 tysiêcy z³otych, w tym dofinan-

sowanie z PROW 105 tysiêcy

z³otych.

W
e wrzeœniu 2012 r. odby³a siê

uroczystoœæ poœwiêcenia

i przekazania samochodu ratowni-

czo-gaœniczego dla jednostki OSP

w Wierzbicy Kolonia. Dokumenty

oraz kluczyki do samochodu, na rê-

ce naczelnika OSP, uroczyœcie

przekazali wójt gminy Dariusz Myœ-

liwiec oraz przewodnicz¹ca rady

gminy Aldona Dzik. Nowy œredni

samochód ratowniczo-gaœniczy

RENAULT G 230 o wartoœci 35 ty-

siêcy z³ zosta³ zakupiony ze œrod-

ków pochodz¹cych w ca³oœci z bu-

d¿etu gminy. T
o ponad 400 metrów zmoderni-

zowanej drogi, która zwiêkszy

komfort jazdy oraz bezpieczeñstwo

kierowców i pieszych. Koszt prze-

budowy to ok. 633 tys. z³. Inwesty-

cja realizowana by³a w ramach

Narodowego Programu Przebudo-

wy Dróg Lokalnych. Wymieniono

nawierzchniê jezdni oraz przebu-

dowano chodniki (p³yty betonowe

zamieniono na kostkê brukow¹).

Udro¿niono równie¿ kanalizacjê

burzowê i wymieniono 10 studzie-

nek œciekowych. W pobli¿u parku

i szko³y zamontowano barkierki

ochronne oddzielaj¹ce pieszych

od ulicy. Dofinansowanie z bud¿etu

pañstwa wynios³o ok. 275 tys. z³.

Pozosta³a kwota to wk³ad gminy

Wierzbica (352 tys. z³) oraz partnera

zadan ia , czy l i gminy Kowala

(5 tys. z³). W uroczystoœci odda-

nia ulicy do u¿ytku uczestniczyli:

wójt gminy Wierzbica Dariusz

M y œ l i w i e c , w i c e w o j e w o d a

Dariusz Pi¹tek oraz radni Aldona

Dzik , Andr ze j Smor¹giewicz ,

Bogdan Siwierski, El¿bieta Pis-

korz, Marian Majewski, Jerzy

Kaluga.

10
paŸdziernika 2013 r. zos-

ta³a oddana do u¿ytku dro-

ga gminna w miejscowoœci Pod-

górki. Wykonane zosta³o 650

metrów drog i o nawier zchn i

asfaltowej wraz z podbudow¹,

rowami odwadniaj¹cymi i pobo-

czami oraz zjazdami gospodar-

czymi. Przebudowa zosta³a sfi-

nansowana ze œrodków bud¿etu

gminy oraz dofinansowana przez

Urz¹d Marsza³kowski w Warsza-

wie ze œrodków Terenowego Fun-

duszu Ochrony Gruntów Rol-

nych. Droga dot¹d by³a w¹ska

i wyboista. Realizacja tej inwes-

tycji znacznie wp³ynie na popra-

wê warunków dojazdu mieszkañ-

ców do posesji oraz dzia³ek i pól,

a tak¿e zwiêkszy bezpieczeñstwo

w ruchu drogowym.

P
onad miesi¹c temu zakoñ-

czy ³y s i ê p race zw i¹zane

z wymian¹ drugiego pieca cen-

tralnego ogrzewania o mocy 170 kW

w Zespole Szkó³ i Przedszkolu

w Rudzie Wielkiej. Tym samym

zakoñczona zosta³a moderniza-

cja ca³oœci kot³owni, polegaj¹ca

na wymianie starych, awaryj-

nych kot³ów wêglowych na kot³y

mia³owe. Wymiana w znacznym

stopniu przyczyni siê do obni¿e-

nie kosztów ogrzewania budyn-

ku oraz poprawy komfortu ciep-

lnego szko³y i przedszkola. Rea-

lizacja inwestycji w ca³oœci po-

kryta zosta³a ze œrodków bud¿etu

gminy.
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Projekty z unijnym wsparciem

Dobry wypoczynek

dziêki projektowi

„P³ywaj razem z nami 3”
� To projekt realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Gepard” w Wierzbicy,

w 2013 roku, od 1 marca do 30 listopada. „Gepard” wygra³ konkurs i dosta³

z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu Powszechnego

dofinansowane w kwocie 20 tysiêcy z³otych na zajêcia sportowe dla uczniów

z przeznaczeniem na powszechn¹ naukê p³ywania.

Projekt „P³ywaj razem z nami 3”

powsta³ z myœl¹ o dzieciach ma-

j¹cych utrudniony dostêp do korzy-

stania z p³ywalni.

- Odleg³oœæ do najbli¿szego ba-

senu i koszty finansowe stanowi¹ ba-

rierê trudn¹ do pokonania dla rodzi-

ców wielu dzieci - mówi Marek Moty-

ka prezes „Geparda”. - Realizacja

projektu umo¿liwia uczestnictwo

w zajêciach nauki p³ywania 90 u-

czniom przez okres 20 tygodni. Opie-

kê w czasie wyjazdów na basen spra-

wuj¹ nauczyciele w ramach wolonta-

riatu. Cieszê siê, ¿e inicjatywy nasze-

go klubu mog¹ liczyæ na wsparcie

œrodowiska nauczycieli i samorz¹du

gminy - dodaje Marek Motyka.

Wyjazdy na basen to zajêcia po-

zalekcyjne, które pozwalaj¹ na atra-

kcyjne i po¿yteczne zagospodaro-

wanie czasu wolnego ucznia. Pro-

gram umo¿liwia dzieciom i m³o-

dzie¿y udzia³ w powszechnej nauce

p³ywania. Promuje zdrowy styl ¿y-

cia. Poprzez aktywnoœæ sportow¹

niwelowane s¹ równie¿ problemy

pojawiaj¹ce siê wœród dzieci i m³o-

dzie¿y z dysfunkcjami, sprawiaj¹ce

k³opoty wychowawcze. Aspekt wy-

chowawczy w po³¹czeniu ze spor-

tem odgrywa w realizowanym pro-

gramie wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu

charakterów m³odych ludzi. Propo-

zycje programu s¹ wiêc jednym ze

sposobów zapobiegania proble-

mom wychowawczym, uzale¿nie-

niom i patologiom. Propaguj¹ w³a-

œciwe postawy u dzieci i m³odzie¿y.

Podziêkowali wójtowi

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej Curie podziêkowa³ wójtowi gminy

Wierzbica za pomoc w organizacji bezp³atnych badañ cytologicznych i mammograficz-

nych. W sierpniu 2013 r. mieszkanki gminy Wierzbica skorzysta³y z tych badañ w ramach po-

stoju cytomammobusu. Dodajmy, ¿e ta i inne formy dba³oœci o zdrowie mieszkañców s¹ sys-

tematycznie wspierane przez w³adze gminy.

Ponadto gmina mo¿e siê pochwaliæ, ¿e posiada na swoim terenie szko³ê z Certyfika-

tem Szko³y Promuj¹cej Zdrowie. To Publiczne Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka

w Wierzbicy.

� W gminie Wierzbica realizowane s¹ liczne projekty w ramach Programu Operacyj-

nego Kapita³ Ludzki. Dofinansowywane z bud¿etu gminy daj¹ szansê dzieciom,

m³odzie¿y i doros³ym na poszerzanie swoich umiejêtnoœci i wiedzy.

Szko³y równych szans

w gminie Wierzbica

Projekt trzyletni, jego realizacja

rozpocznie siê jeszcze w 2013 ro-

ku. Obejmie uczniów klas 4-6 szkó³

w D¹brówce Warszawskiej, £¹cza-

nach i Zalesicach. W ramach proje-

ktu przewidziane s¹ dodatkowe za-

jêcia z przyrody, historii, matema-

tyki, jêzyka polskiego i obcego oraz

informatyki. Jest to przedsiêwziê-

cie innowacyjne, poniewa¿ przewi-

duje zorganizowanie oœrodka ka-

riery uczniów ostatnich klas szko³y

podstawowej oraz uczniów ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartoœæ projektu to 400 tysiê-

cy z³; wk³ad gminy - oko³o 44

tysiêcy z³; realizacja w latach

2013-2015.

Dzieciêca

akademia przysz³oœci

Celem projektu by³o wyrówny-

wanie szans edukacyjnych uczniów

poprzez rozszerzenie oferty eduka-

cyjno-wychowawczej szkó³ o dodat-

kowe zajêcia pozalekcyjne ukierun-

kowane na rozwój kompetencji klu-

czowych. Zosta³y utworzone dwie

grupy projektowe, licz¹ce po 16 u-

czniów z klas 4b, 5b i 6b. Ucznio-

wie korzystali nieodp³atnie z bloku

zajêæ obejmuj¹cych 5 modu³ów z za-

kresu ICT (technologie informacyjne

i komunikacyjne), przedmiotów

przyrodniczo-matematycznych, jê-

zyków obcych, wsparcia psychologi-

czno-pedagogicznego, zajêæ sporto-

wo-wychowawczych. Uczniowie ko-

rzystali z tablic interaktywnych i po-

mocy dydaktycznych, poznali tajniki

fitness i nordic walking. Dodatkow¹

atrakcj¹ by³ wyjazd na basen i nauka

gry w bowling.

Projekt real izowany od

1.09.2012 r. do 30.06.1013 r.

w PSP im. St. ¯eromskiego

w Wierzbicy.

Przedszkole marzeñ

w gminie Wierzbica

W ramach projektu utworzony

zosta³ oddz ia ³ in tegracy jny

w przedszkolu w Wierzbicy. Projek-

tem objêto 25 dzieci w wieku 3-5

lat. W programie uczestniczy³y te¿

przedszkola z Polan, £¹czan, Rudy

Wielkiej, Zalesic, gdzie ³¹cznie 169

dzieci objête zosta³o zajêciami do-

datkowymi. Celem projektu by³o

wsparcie prawid³owego rozwoju

dzieci, podniesienie œwiadomoœci

rodziców poprzez przekonanie ich

o potrzebie wczesnej edukacji

przedszkolnej oraz wsparcie wy-

chowawczej roli rodziny poprzez

zapewnienie spotkañ rodzicom

dzieci z psychologiem, logoped¹

i fizjoterapeut¹. W ramach zajêæ do-

datkowych zrealizowano kurs jêzy-

ka angielskiego, rytmiki, zajêcia

taneczne oraz plastyczne.

Wartoœæ projektu to ok. 200 ty-

siêcy z³; realizowany od wrzeœnia

2012 do czerwca 2013.

Nowoczesne

kadry systemu oœwiaty

w gminie Wierzbica

Celem projektu by³o dostoso-

wanie kwalif ikacj i nauczyciel i

do wymogów stawianych przed na-

uczaniem w kontekœcie przemian

na rynku pracy. Nauczyciele wie-

rzbickich szkó³ podstawowych,

gimnazjów i przedszkoli, ³¹cznie

50 osób, uczestniczyli w szkoleniu

rozwijania kompetencji kluczo-

wych uczniów przy jednoczesnym

wykor zystaniu w procesie

kszta³cenia nowoczesnych metod

i œrodków dydaktycznych, warszta-

tach psychologiczno-pedagogicz-

nych i kursie jêzyka angielskiego.

Wartoœæ projektu to ponad 403

tys. z³; realizowany od marca

2012 do 30 czerwca 2013.

Indywidualizacja

w Wierzbicy

W projekcie uczestniczy³y dzie-

ci z klas I-III, ze wszystkich szeœciu

szkó³ podstawowych, z terenu gmi-

ny Wierzbica, szczególnie uzdol-

nione, chc¹ce rozwijaæ swoje pasje

i zainteresowania; ze specyficzny-

mi trudnoœciami w uczeniu siê; nie-

pe³nosprawne; z przewlek³ymi

chorobami; bêd¹ce w sytuacji kry-

zysowej i traumatycznej; maj¹ce

trudnoœci w opanowaniu wymagañ

edukacyjnych b¹dŸ w nawi¹zywa-

niu relacj i interpersonalnych.

Wymiar godzin przeznaczonych na

jeden rodzaj zajêæ wynosi³ 30 go-

dzin. Oprócz realizowanych us³ug

edukacyjnych w ramach projektu

doposa¿ona zosta³ tak¿e baza dy-

daktyczna szkó³ uczestnicz¹cych

w projekcie.

Wartoœæ projektu to ponad 217

tys. z³; realizowany od marca

2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

e-Belfer - przygotowanie

nauczycieli do stosowania

e-learningu w nauczaniu

i samokszta³ceniu

Realizowany w Publicznym

Gimnazjum w Wierzbicy i PSP im.

S. ¯eromskiego w Wierzbicy. £¹cz-

nie 22 nauczycieli uczestniczy³o

w zajêciach poprawiaj¹cych kom-

petencje metodyczne i merytorycz-

ne w zakresie wykorzystywania

w swojej pracy technologii infor-

macyjnej i komunikacyjnej oraz

wskazania mo¿liwoœci i sposobów

prowadzenia zajêæ dydaktycznych

z zastosowaniem platformy e-lear-

ningowej.

Wartoœæ projektu to prawie

130,6 tys. z³; realizowany od lute-

go do sierpnia 2012 roku.

Informatyka w Wierzbicy

Celem projektu by³a integracja

spo³eczna mieszkañców wiejskiej

gminy Wierzbica poprzez podnie-

sienie kompetencji z zakresu ICT.

Pos têp naukowo- techn iczny

w dziedzinie informatyzacji wy-

maga od nas bieg³oœci w pos³ugi-

waniu siê programami typu Word

lub Excell, poczt¹, internetem

i coraz bardz i e j popu la rnymi

f o r m a m i e-learningu. Wspar-

ciem w ramach projektu zosta³o

objêtych 60 mieszkañców gminy

Wierzbica, w tym 20 osób w wieku

40+. Zajêcia odbywa³y w Publicz-

nej Szkole Podstawowej w Wie-

rzbicy.

Projekt realizowany od 1 sty-

cznia do koñca kwietnia 2011 roku.

Z komputerem na Ty

w Wierzbicy

Kurs realizowany by³ w szeœciu

dziesiêcioosobowych grupach.

W trakcie kursu uczestnicy zapoz-

nali siê z obs³ug¹ komputera, pod-

stawowymi programami, tematyk¹

technologii informacyjnych i ko-

munikacyjnych oraz nabyli umiejê-

tnoœci, w jaki sposób wykorzysty-

waæ je w ¿yciu codziennym.

Projektem objêtych zosta³o

60 mieszkañców gminy Wierzbica,

w tym 10 doros³ych w wieku 40+,

10 uczniów szko³y podstawowej

z klas IV-VI, 20 uczniów szko³y

podstawowej z klas I-III i 10 u-

czniów gimnazjum.

Projekt realizowany od 1 sier-

pnia do 31 grudnia 2011 roku.

Wierzbicki GOK

œpiewa i tañczy

Celem projektu by³o pobu-

dzenie aktywnoœci mieszkañców

gminy Wierzbica na rzecz samo-

organizacji i tworzenia lokalnych

inicjatyw ukierunkowanych na

rozwój edukacji i podnoszenia

poziomu wykszta³cenia miesz-

kañców obszarów wie jsk ich .

Grupê docelow¹ stanowi³o 60

doros³ych osób zr zeszonych

w szeœc iu Ko³ach Gospodyñ

Wiejskich, sympatycy KGW i gru-

pa uczniów PSP im. Stefana ¯e-

romskiego w Wierzbicy. Dziêki

wsparciu z EFS zorganizowano

bezp³atne zajêcia z edukacji wo-

kalnej, tañca i chóru.

Projekt realizowany od 1 sty-

cznia do maja 2011 roku.

Aktywnoœæ

Twoja Przysz³oœæ

Projekt rea l i zowany pr zez

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-

nej w Wierzbicy. Projekt kierowany

do osób zagro¿onych wyklucze-

niem spo³ecznym (niepracuj¹cych

i d³ugotrwale bezrobotnych, korzy-

staj¹cych ze œwiadczeñ pomocy

spo³ecznej).

Rok 2011: projekt ruszy³ w ma-

ju 2011 roku. 16 uczestników

(12 kobiet, 4 mê¿czyzn) uczestni-

czy³o w dzia³aniach maj¹cych na

celu aktywizacjê zawodow¹ i spo³e-

czn¹. Odbyli spotkania z psycholo-

giem, warsztaty z doradc¹ zawodo-

wym, prawnikiem, szkolenie z pod-

staw obs³ugi komputera oraz kursy

i szkolenia zawodowe indywidual-

nie dopasowane do ka¿dego z ucze-

stników.

Wartoœæ projektu to 160 tys. z³,

w tym wk³ad w³asny gminy 16,8

tys. z³.

Rok 2012: w projekcie uczest-

niczy³o 16 osób (14 kobiet i dwóch

mê¿czyzn). Beneficjenci korzystali

ze wsparcia specjalistów, doradcy

zawodowego i psychologa.

Wartoœæ projektu, który trwaæ

bêdzie do po³owy 2014 roku wy-

nosi 390.200 z³, w tym: kwota do-

f inansowania - 349.229 z³ .

Wk³ad w³asny gminy Wierzbica -

40.971 z³.

Kolorowe place zabaw
� W ramach rz¹dowego programu „Radosna szko³a” gmina Wierzbica w 2011 roku

wykorzysta³a ponad 182 tysi¹ce z³ dofinansowania na budowê dwóch

bezpiecznych, spe³niaj¹cych wszelkie normy, placów zabaw przy szko³ach

w Rudzie Wielkiej i w Wierzbicy.

Celem programu jest u³atwie-

nie najm³odszym dzieciom w wieku

szkolnym nauki, rozwijania spraw-

noœci ruchowej, wykszta³cenia na-

wyku przebywania na œwie¿ym po-

wietrzu i æwiczenia równowagi.

W Wierzbicy zamontowane zosta³y

przeplotnie gimnastyczne, miniœ-

cie¿ka do æwiczenia równowagi,

urz¹dzenia do wspinaczki, huœtaw-

ki oraz domek z drewna klejonego

ze zje¿d¿alniami. Natomiast plac

zabaw w Rudzie Wielkiej zosta³ wy-

posa¿ony w zestawy gimnastyczne

i sprawnoœciowo-rekreacyjne

z wieloma elementami do æwiczeñ.

S¹ równie¿ domki z drewna klejo-

nego ze zje¿d¿alniami, drabinki do

wspinania siê po nich, huœtawki,

œciana wspinaczkowa oraz zestaw

do podci¹gania siê. Koszt budowy

placu w Rudzie Wie lk ie j to

214.750,00 z³otych, a w Wierzbicy

150.000,00 z³otych. Po³owa tych

kwot zosta³a sfinansowana ze œro-

dków organu prowadz¹cego pla-

cówkê, czyli gminê Wierzbica, dru-

g¹ czêœæ przekaza³o Ministerstwo

Edukacji Narodowej.

� Jeden z kolorowych placów zabaw.

� Intergracja œrodowiska dzieci i m³odzie¿y poprzez udzia³ w czynnych formach wy-

poczynku to cel realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Gepard” w Wie-

rzbicy projektu „Wypoczynek i turystyka w Wierzbicy”.

G³ównym realizatorem i pomy-

s³odawc¹ przedsiêwziêcia jest UKS

„Gepard”. Projekt realizowany jest

w okresie od 1.05.2013 r. do

31.12.2013 r. i obejmuje grupê 120

dziewczynek i ch³opców z terenu

gminy Wierzbica. Uczestnicy bior¹

udzia³ w ró¿nych formach aktyw-

noœci fizycznej, turystyczno-kra-

joznawczej, np. w rajdach, biwa-

kach, w zajêciach z nordic-walkin-

gu, bêd¹cego podwalin¹ pieszych

i rowerowych rajdów. Dotychczas

odby³ siê ju¿ w lipcu 10-dniowy wy-

poczynek w górach. W programie

by³y wycieczki piesze. Ich celem

by³a Dolina Str¹¿yska, Sarnie

Ska³ki, Nosal, Butorowy Wierch,

Guba³ówka, zwiedzanie Szczawni-

cy po³¹czone z przejœciem W¹wo-

zem Homole i zwiedzaniem zamku

i zapory w Nidzicy, pobyt na base-

nach termalnych w Bukowinie. A-

trakcj¹ by³ wjazd kolejk¹ na Ka-

sprowy Wierch. Ponadto odby³y siê

ju¿ zajêcia sportowe z nordic-wal-

kingu, trzy rajdy piesze po³¹czone

z biwakami i rajd rowerowy po tere-

nie gminy Wierzbica.

Koszt zadania - 103.593,64 z³,

dotacja - 93.000,00 z³, wk³ad w³as-

ny 2593,64 z³, gmina Wierzbica -

8000,00 z³.

Priorytet 3: Integracja i aktywi-

zacja spo³eczna. Zabezpieczenie

spo³eczne. Obszar wsparcia 13:

Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,

krajoznawstwo i turystyka spo³ecz-

na. Zadanie: Wypoczynek i turysty-

ka w Wierzbicy.

� PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
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� Wystawa prac konkursowych

� Gratulacje i ¿yczenia otrzyma³y od samorz¹du gminy cz³onkinie Ko³a

Gospodyñ Wiejskich w £¹czanach.

� Medaliœci XIX Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Piotrkowie Trybunalskim

� Przedszkolaki z Rudy Wielkiej d³ugo bêd¹ pamiêtaæ uroczystoœci jubi-

leuszu placówki.

� Wójt gminy Dariusz Myœliwiec gratulowa³ stra¿akom z okazji jubileuszu

OSP w Wierzbicy.

Ma³a Ojczyzna

w oczach przedszkolaków

Promuj¹ Wierzbicê

walcz¹c na macie

Tworz¹ historiê Ma³ej Ojczyzny Trzy lata kadencji - jakie by³y?

� Zapaœnicy Miêdzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ORLIK

Wierzbica maj¹ na swoim koncie niejeden sukces.

W 2012 roku wywalczyli dla

klubu tytu³ Dru¿ynowego Mistrza

Polski M³odzików. W 2013 roku,

z fina³u XIX Ogólnopolskiej Olim-

piady M³odzie¿y w Piotrkowie Try-

bunalskim wrócili z dwoma meda-

lami: z³otym i br¹zowym. - To

wspania³a promocja naszej gminy -

mówi¹ mieszkañcy.

Zapasy to dyscyplina sportu od

lat uprawiana w Wierzbicy. Ma ju¿

swoj¹ historiê i tradycje. Zawodnicy

i trenerzy Miêdzyszkolnego Ludo-

wego Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego ORLIK Wierzbica maj¹ na

koncie wiele zdobytych tytu³ów

i medali. W 2012 roku indywidualnie

tytu³y Mistrzów Polski M³odzików

w stylu klasycznym wywalczyli: No-

wak Cezary w kat. wagowej 38 kg o-

raz Kaluga Micha³ w kat. 53 kg. Wi-

cemistrzem Polski zosta³ Dunal

Piotr w kat. wag. 85 kg. Trzecie miej-

sca zdobyli: £ukawski Adrian w kat.

35 kg i Pi¹tek Daniel w kat. 73 kg.

W tym roku z³oto w finale XIX

Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie-

¿y zdoby³ Damian Tokarski w kate-

gorii wagowej 54 kg. Br¹zowy me-

dal wywalczy³ Cezary Nowak w ka-

tegorii wagowej 42 kg. Dru¿ynowo

MLUKS ORLIK Wierzbica zdoby³

wysokie trzecie miejsce w rywaliza-

cji z 51 klubami.

Trener Bogdan Rywacki jest

wielokrotnym laureatem plebiscy-

tów na najlepszego trenera roku.

- Sukces ten jest efektem prawi-

d³owego i systematycznego szko-

lenia dzieci i m³odzie¿y w zapasach,

prowadzonego przez doœwiadczo-

nych trenerów naszego klubu, Bog-

dana Rywackiego i Miros³awa

Pikorza oraz uzdolnionego trenera

m³odszego pokolenia Marcina

St¹pora - mówi Henryk Sitkowski

prezes „Orlika”. - Dzia³alnoœæ klubu

nie by³aby mo¿liwa bez pomocy

dzia³aczy, dyrektorów szkó³ i nau-

czycieli, sponsorów oraz wsparcia

w³adz gminy - dodaje.

- Mija trzeci rok bie¿¹cej ka-

dencji samorz¹du. Jakie by³y te

lata dla pani i dla Rady Gminy?

- Na pewno pracowite, i jak to

w ¿yciu: dobre i trudniejsze. Ci¹¿y

na nas poczucie odpowiedzialnoœci

za ka¿d¹ podjêt¹ uchwa³ê, która

przecie¿ ma spe³niæ oczekiwania

mieszkañców. Muszê podkreœliæ,

¿e uchwa³y przyjmuj¹ce bud¿et

gminy na dany rok, decyduj¹ce

o kierunkach i warunkach finanso-

wania inwestycji w infrastrukturê,

oœwiatê, sport czy kulturê, s¹ za-

wsze poprzedzone wnikliw¹ dysku-

sj¹ w komisjach rady. Niezbêdne

dokumenty s¹ skrupulatnie przy-

gotowywane przez pracowników

Urzêdu Gminy. Przyjête bud¿ety na

lata 2011, 2012 i 2013 by³y zrów-

nowa¿one i zosta³y pozytywnie

ocenione przez Regionaln¹ Izbê

Obrachunkow¹. Efektem tej oceny

by³o udzielenie w ka¿dym roku ab-

solutorium wójtowi gminy. To do-

wód na to, ¿e gospodarujemy roz-

s¹dnie, uwzglêdniaj¹c najpilniejsze

potrzeby mieszkañców. Zaplano-

wane w tych trzech latach inwesty-

cje zosta³y wykonane, b¹dŸ s¹ na

ukoñczeniu. Dodam, ¿e dla mnie

bardzo wa¿ne w kierowaniu praca-

mi rady jest globalne pojmowanie

przez radnych potrzeb gminy.

- Jest pani z zawodu nauczy-

cielem, wiêc naturalne jest, ¿e te-

mat oœwiaty jest pani szczególnie

bliski. Jak pani ocenia zaanga¿o-

wanie œrodków bud¿etowych gmi-

ny Wierzbica w utrzymanie placó-

wek oœwiatowych?

- Prawda jest taka, ¿e wydatki

zwi¹zane z utrzymaniem szkó³

i przedszkoli, obok wydatków na

ogrzewanie budynków gminnych,

to najpowa¿niejsza pozycja w bu-

d¿ecie gminy. Faktem jest, ¿e sub-

wencja oœwiatowa otrzymywana na

utrzymanie szkó³ nie pokrywa fak-

tycznych kosztów. Gmina z w³asne-

go bud¿etu co roku dok³ada nieba-

gatelne kwoty na ten cel. Na przy-

k³ad w latach 2011-2012 by³o to po

bl isko 3,3 mi l iona z³otych,

a w 2013 roku do³o¿ymy prawie

4 miliony z³otych. Utrzymanie

przedszkoli to zadanie gminy i ko-

sztuje nas, dla porównania: w 2011 r.

2,3 mln z³, w 2012 r. 2,7 mln z³,

w 2013 r. 2,8 mln z³. Przy tej okazji

dodam jeszcze, ¿e na stypendia

i zasi³ki szkolne ze œrodków w³as-

nych gmina wyda³a w 2011 roku

42,3 tysi¹ca z³otych, a w 2012 roku

38,6 tysi¹ca z³otych. W tym roku

wydatki te bêd¹ na podobnym po-

ziomie. Z takiej formy pomocy ko-

rzysta œrednio w roku 400 uczniów.

- Które z przyjêtych przez radê

uchwa³ uwa¿a pani za szczególnie

wa¿ne?

- Wszystkie s¹ wa¿ne, bo doty-

cz¹ okreœlonych potrzeb mieszkañ-

ców, ale s¹ trzy uchwa³y, które wy-

mieniê, bo zosta³y podjête przez

Radê Gminy po raz pierwszy.

W 2012 roku podjêliœmy decyzjê

o po³¹czeniu Publicznej Szko³y

Podstawowej i Publicznego Gim-

nazjum w Rudzie Wielkiej w Zespó³

Szkó³. Zyskaliœmy na oszczêdnoœci

etatów dyrektorskich i na lepszej

organizacji pracy placówki. Pierw-

szy raz zosta³ uchwalony fundusz

so³ecki. Bêdzie on uwzglêdniony

w bud¿ecie gminy na 2014 rok.

Ta uchwa³a spowodowa³a wzrost

aktywnoœci so³ectw w okreœlaniu

potrzeb poszczególnych miejsco-

woœci. Wœród sygnalizowanych

przez so³tysów zamierzeñ s¹: budo-

wa boiska, placu zabaw czy wymia-

na oœwietlenia ulicznego. Mamy

w gminie 16 so³ectw i zarz¹d osied-

la Wierzbica. I trzecia uchwa³a,

podjêta w marcu 2013 roku, która

ustanowi³a herb, oficjaln¹ flagê

i pieczêæ gminy. Od tej pory jesteœ-

my gmin¹ z w³asnymi insygniami.

- Powiedzia³a pani: s¹ lata do-

bre i trudniejsze. Rozumiem, ¿e

obok pozytywnych ocen gospoda-

rowania bud¿etem gminy, s¹ te¿

problemy trudne do rozwi¹za-

nia...

- Tak, tyle ¿e nie zawsze ich roz-

wi¹zanie le¿y w kompetencjach sa-

morz¹du. Na pewno jest proble-

mem wysoki poziom bezrobocia

i niskie dochody wielu rodzin. Pro-

blemem jest stan dróg wojewódz-

kich i powiatowych, przebiega-

j¹cych przez teren naszej gminy. Tu

mo¿emy wy³¹cznie wnioskowaæ,

monitowaæ i proponowaæ wspó³pra-

cê. Skoro poruszamy tematy spoza

kompetencji gminy, skorzystam

z okazji i wyjaœniê zainteresowa-

nym mieszkañcom, ¿e gmina nie

ma i nie mia³a wp³ywu na decyzjê

o budowie dwóch marketów w Wie-

rzbicy. Inwestycje powstaj¹ na

dzia³kach niebêd¹cych w³asnoœci¹

gminy. Czy nasi lokalni handlowcy

odczuj¹ tego konsekwencje?

Myœlê, ¿e tak.

- Czy w pracy przewodnicz¹cej

Rady Gminy jest miejsce na satys-

fakcjê?

- Oczywiœcie, ¿e tak. I mam naj-

wiêksz¹, kiedy reprezentuj¹c sa-

morz¹d biorê udzia³ w spotkaniach,

na których nagradzani s¹ nasi spor-

towcy czy uczniowie za wybitne

osi¹gniêcia, kiedy Wierzbica jest

pokazywana jako miejsce wycho-

wania dobrej i zdolnej m³odzie¿y.

- Dziêkujemy za rozmowê.

Rozmawiamy z Aldon¹ Dzik, przewodnicz¹c¹

Rady Gminy Wierzbica.

D
zieci w wieku od 4 do 6 lat

z Gminnego Przedszkola Publi-

cznego im. Jana Brzechwy w Wie-

rzbicy uczestniczy³y w marcu 2012

roku w eliminacjach do ogólnopol-

skiego konkursu plastycznego pn.

„Moja Ma³a Ojczyzna - mieszkam

w Wierzbicy”. Piêknie, stosuj¹c ró-

¿ne techniki plastyczne, ukaza³y

walory Wierzbicy, da³y wyraz swo-

jego przywi¹zania do tego miejsca.

� Jubileusz 95-lecia dzia³alnoœci œwiêtowa³a w tym roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

w Wierzbicy, a 50-lecie Ko³o Gospodyñ Wiejskich w £¹czanach. Natomiast w ubieg³ym

roku 45 lat stuknê³o Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Rudzie Wielkiej. Samo-

rz¹d gminy Wierzbica z dum¹ podkreœla znaczenie tych jubileuszy, bêd¹cych uwieñ-

czeniem d³ugoletniej pracy wielu osób i instytucji na terenie gminy Wierzbica.

Przedszkole, które ma

prawie pó³ wieku

Data 9 marca 2012 roku by³a

szczególna dla Gminnego Przed-

szkola Publicznego w Rudzie Wiel-

kiej. Tego bowiem dnia œwiêtowano

jubileusz 45-lecia istnienia przed-

szkola. Dyrekcja, grono pedagogi-

czne i przedszkolaki zaprosi³y na tê

uroczystoœæ wójta gminy Wierzbi-

ca Dariusza Myœliwca, sekretarz

gminy Monikê Banaczek, ksiêdza

proboszcza tutejszej parafii, rad-

nych, emerytowanych pracowni-

ków przedszkola oraz rodziców

- by³ych wychowanków przedszko-

la. Przyby³ych goœci powita³a dyre-

ktor placówki Anna Pucha³a. Cen-

traln¹ czêœci¹ uroczystoœci by³ pro-

gram artystyczny w wykonaniu

dzieci, przygotowany pod kierun-

kiem nauczycielki grupy I p. Urszuli

Adamiec. Przedszkolaki recytowa-

³y wiersze, œpiewa³y piosenki oraz

przedstawia³y scenki z ¿ycia przed-

szkola.

50 lat piêknych tradycji

21 kwietnia 2013 roku swoje

50 lat istnienia œwiêtowa³o Ko³o

Gospodyñ Wiejskich w £¹czanach.

W uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.:

przewodnicz¹ca Rady Gminy Aldo-

na Dzik, wójt gminy Dariusz Myœli-

wiec, sekretarz gminy Monika Ba-

naczek, radni, przedstawiciele pla-

cówek oœwiatowych w £¹czanach,

delegacje zaprzyjaŸnionych Kó³

Gospodyñ Wiejskich z terenu ca³ej

gminy oraz przedstawiciele OSP

z £¹czan. By³y gratulacje, ¿yczenia

i piêkne kwiaty. Jubilatki uœwietni³y

spotkanie prezentacj¹ swoich

umiejêtnoœci kulinarnych i artysty-

cznych.

Œw. Florian patronuje

im od 95 lat

Dzieñ 23 czerwca 2013 roku to

dzieñ wyj¹tkowy dla jednostki

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wie-

rzbicy, poniewa¿ obchodzi³a ona

jubileusz 95-lecia istnienia. Uro-

czystoœæ rozpoczê³a siê zbiórk¹

pododdzia³ów na placu przed stra¿-

nic¹, a nastêpnie wszyscy uczestni-

czyli we mszy œwiêtej, celebrowa-

nej w intencji stra¿aków i ich ro-

dzin. Jubileuszowa uroczystoœæ

by³a doskona³¹ okazj¹ do nagro-

dzenia zas³u¿onych stra¿aków. Naj-

starszy sta¿em, bo 75-letnim, dh

Jan Duralski zosta³ odznaczony

najwy¿szym odznaczeniem: Z³o-

tym Znakiem Zwi¹zku. Wielu dru-

hów odznaczono z³otymi, srebrny-

mi i br¹zowymi Medalami za Zas³u-

gi dla Po¿arnictwa, odznakami

Wzorowy Stra¿ak i Za wys³ugê lat.

Wœród nagrodzonych nie zabrak³o

najm³odszych stra¿aków - cz³on-

ków m³odzie¿owej dru¿yny po¿ar-

niczej.

- By³ te¿ tort w kszta³cie przysz-

³ej stra¿nicy - mówi naczelnik OSP

Wierzbica druh Robert Duralski. -

Przyda³aby nam siê nowa stra¿ni-

ca, przestronniejsza i bardziej no-

woczesna. Tort jubileuszowy kroi³

wójt gminy i powiedzia³, ¿e i jego

¿yczeniem jest, aby 100-lecie OSP

w Wierzbicy obchodziæ ju¿ w nowej

siedzibie. Wójt swoich obietnic do-

trzymuje, wiêc kto wie... - dodaje

Robert Duralski.

- Mamy na terenie gminy jedno-

stkê o rok starsz¹ od wierzbickiej

jubilatki. To jednostka w Polanach -

mówi Grzegorz Zawisza komen-

dant gminny OSP. - Na terenie gmi-

ny jest blisko 400 druhów, w tym

piêæ dru¿yn m³odzie¿owych i dwie

kobiece. Wszystkie jednostki s¹

dobrze wyposa¿one. Trzeba pod-

kreœliæ, ¿e samorz¹d gminy bardzo

skutecznie wspiera stra¿aków. To

gmina g³ównie finansuje zakup

sprzêtu, umundurowania, szkole-

nia, a w czasie ostatnich dwóch ka-

dencji widaæ to szczególnie. Stra¿-

nice s¹ wyremontowane, zosta³a

wykonana termoizolacja budynków

stra¿nic w Zalesicach, £¹czanach,

Rzeczkowie i Wierzbicy Kolonia,

a wszystkie jednostki zosta³y wy-

posa¿one w samochody po¿arni-

czo-gaœnicze. Ostatnio na przyk³ad

gmina dofinansowa³a kwot¹ 15 ty-

siêcy z³ zakup namiotu ratownicze-

go - dodaje Grzegorz Zawisza.

Jednostka w Wierzbicy, aktual-

na jubilatka, znajduje siê w Krajo-

wym Systemie Ratowniczo-Gaœni-

czym. W 2012 roku odnotowa³a

ponad 180 wyjazdów, tak¿e poza

teren gminy Wierzbica. W tym roku

uczestniczy³a w akcjach ratowni-

czo-gaœniczych blisko sto razy.

- Z wielk¹ radoœci¹ uczestniczy-

³em w uroczystoœciach jubileu-

szowych, które mia³y miejsce

w gminie Wierzbica, w ostatnich

dwóch latach - mówi Dariusz My-

œliwiec wójt gminy Wierzbica.

- To zaszczyt móc braæ udzia³

w tak znamienitych wydarzeniach,

które upamiêtniaj¹ historiê naszej

Gminy i przypominaj¹ ludzi, któ-

rzy j¹ tworz¹.

- To jedna z inicjatyw, z jaki-

mi wychodz¹ nasze przedszkola

publiczne. Wychowanie dzieci

w duchu przywi¹zania do ro-

dzinnej ziemi to niezwykle wa¿-

ny e l emen t w pr i o r y t e towe j

dzia³alnoœci samorz¹du, jak¹

jest kszta³cenie i wychowanie

na jm³odszych mieszkañców

g m i n y - m ó w i w ó j t g m i n y

Dariusz Myœliwiec.
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