
UCHWAŁA NR XXIII/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z 
późn. zm.) oraz przepisów uchwały Nr XXIX/178/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” i regulaminu jego nadawania, na wniosek Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” Pani Annie Wierzbickiej, za całokształt działalności w zakresie 
pracy edukacyjnej i społecznej na rzez Miasta i Gminy Kałuszyn.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Wszystkie lata pracy zawodowej, od zatrudnienia 1 września 1959 roku do przejścia na emeryturę w grudniu
1990 r. p. Anna Wierzbicka poświęciła działaniu na rzecz rozwoju miasta i gminy Kałuszyn.

Wykonując obowiązki nauczyciela, a w późniejszych latach pełniąc funkcję kierowniczą w oświacie,
podejmowała trud wielorakich działań organizacyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie oświaty w
mieście i gminie.

Jej zaangażowanie, sumienność, ofiarność w działaniu, poczucie odpowiedzialności, stałe dążenie do
optymalnego rozwiązywania trudnych problemów oświaty w mieście i gminie przyczyniły się do prawidłowego
jej funkcjonowania.

Poczynania Jej to głównie realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Poza tym także:

- uczestnictwo w zbiórkach funduszy na budowę szkoły w Kałuszynie, pomoc przy wyposażaniu i
urządzaniu szkoły oraz terenu wokół budynku,

- gromadzenie eksponatów i urządzenie Izby Pamięci Narodowej (wydzielenie pomieszczenia, zakup
gablot na eksponaty),

- rozbudowa szkoły w Kałuszynie i w Nowych Groszkach oraz budowa domu nauczyciela z centralną
kotłownią w Kałuszynie,

- adaptacja budynku szkolnego w Wąsach-Falbogach na dom dziecka,

- adaptacja domu nauczyciela w Budach Przytockich na szkołę,

- bieżące remonty placówek oświatowych oraz doposażania szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- organizacja akcji letniej dla dzieci i młodzieży: obozów stałych pod namiotami, obozów wędrownych,
półkolonii, dziecińców.

W czasie pracy zawodowej pełniła też wiele funkcji społecznych, które służyły rozwojowi środowiska,
rozwiązywaniu problemów oraz podnoszeniu rangi miasta i gminy między innymi:

- przewodnicząca Rady Narodowej Miasta i Gminy Kałuszyn

( w latach osiemdziesiątych)

- przewodnicząca koła TPD w Kałuszynie,

- członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej

- przewodnicząca komisji wyborczych do władz różnych szczebli,

- pomoc w pracach organizacji działających w mieście,

- pomoc w organizacji imprez i uroczystości środowiskowych.

Pani dyrektor Anna Wierzbicka do dzisiaj jest wspominana przez mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn
jako solidny pedagog, dyrektor szkoły i społecznik.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Pani Annie Wierzbickiej.
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