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RADOSNYCH
ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH
Szanowni Państwo!
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto

Biuletyn Gminy Wąsosz

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

w chrześcijańskim roku liturgicznym,
poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa,
będące wyrazem radości zwycięstwa dobra nad złem,
życia nad śmiercią.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mam wielką
przyjemność i zaszczyt
złożyć Państwu życzenia zdrowia, spokoju i radości
oraz wiele życzliwości, przyjaźni i miłości od najbliższych.
Przyroda budzi się na nowo do życia,
bądźmy blisko niej.
Życzę Państwu wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
oraz pogody sprzyjającej spacerom.
Zbigniew Stuczyk
Burmistrz Wąsosza

69 ROCZNICA WYZWOLENIA
WĄSOSZA
Naród, który traci pamięć przestaje
być Narodem – staje się jedynie
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” J. Piłsudski
24 stycznia 2014 r. zebrali się wszyscy ci,
którzy pamiętają o rocznicy powrotu miasta
Wąsosza do macierzy.
Nabożeństwem w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP rozpoczęto obchody 69.
rocznicy wyzwolenia Wąsosza. Mszę za
ojczyznę w asyście licznych pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej Garnizonu Głogów oraz Orkiestry Dolnośląskiej
Policji odprawił ksiądz kanonik Jan Węgielski.
Przemawia
Zbigniew Chlebosz—członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, obok
burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk.
Fot. ZPK Wąsosz

Delegacje na czele z zaproszonymi gośćmi,
kombatantami, uczniami, samorządowcami,
przedstawicielami oświaty oraz instytucji z
terenu gminy Wąsosz przemaszerowały pod
pomnik upamiętniający zbrodnię katyńską
oraz tragedię smoleńską, gdzie złożono biało
-czerwone wiązanki kwiatów.
Przemówienia okolicznościowe, odczytanie
apelu pamięci, salwa honorowa wprowadziły
zebranych uczestników w podniosły nastrój.
Wydarzenia ze stycznia 1945 r. , które upamiętniamy razem z naszymi kombatantami –
uczestnikami tamtych dni – to bardzo ważny
etap naszej historii. Zebraliśmy się w tym
szczególnym dniu, aby po raz trzeci uroczyście oddać hołd wszystkim tym, dzięki którym Wąsosz stał się wolnym miastem – mó-

Kwiaty i wieńce składają przedstawiciele służb mundurowych: mjr Arkadiusz
Jackiewicz – szef Wydziału Rekrutacji WKU w Głogowie, ppłk Piotr Mielniczuk -Wojskowy Komendant Uzupełnień, bryg. Arkadiusz Szuper - Powiatowy
Komendant Straży Pożarnej w Górze, insp. Robert Grabkowski - Komendant
Powiatowy Policji w Górze.
Fot. ZPK Wąsosz
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wił burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk. dacji Polska Miedź, Radni powiatowi i
gminni, przedstawiciele służb munduroW uroczystościach udział wzięli: Włodziwych: ppłk Piotr Mielniczuk - Wojskomierz Chlebosz – członek Zarządu Wojewy Komendant Uzupełnień , mjr Arkawództwa Dolnośląskiego, Anna Wróbel –
diusz Jackiewicz – szef Wydziału Reprzedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
krutacji WKU w Głogowie, ppłk Adam
Starosta i Wicestarosta Powiatu GórowKliszka - Dowódca Garnizonu Głogów,
skiego, Krzysztof Kułacz – sekretarz Fun-

bryg. Arkadiusz Szuper - Powiatowy
Komendant Straży Pożarnej w Górze, ,
insp. Robert Grabkowski - Komendant
Powiatowy Policji w Górze, asp. sztab.
Andrzej Dąbrowski -Kierownik Rewiru
Dzielnicowych w Wąsoszu, Kombatanci
i Sybiracy oraz mieszkańcy naszej gminy.

Mieszkańcy gminy Wąsosz ocaleni z rzezi wołyńskiej i ci, którzy przeżyli zesłanie na Sybir zostali odznaczeni przez
burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka medalami „WĄSOSKIEMU ŚWIADKOWI HISTORII OCALAŁEMU
Z RZEZI WOŁYŃSKIEJ/ZESŁANEMU NA SYBIR”. Wręczając medale burmistrz określił świadków tamtych dni
mianem: „żywych pomników historii”, których wspomnienia są nieocenionym i niewyczerpanym źródłem wiedzy
o rzezi wołyńskiej i zesłaniu na Sybir. Zaproponował by właśnie oni byli honorowymi gośćmi lekcji o historii, podczas
których młodzież uczęszczająca do naszych szkół mogłaby czerpać wiedzę na temat tamtych wydarzeń.

Styczniowym uroczystościom obok pocztów sztandarowych i delegacji towarzyszyła Orkiestra Policyjna
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza Adama Witiwa, której koncert
dedykowany był wszystkim przybyłym uczestnikom obchodów.
Fot. ZPK Wąsosz
N R 1 , 20 1 4 R .
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Sesje Rady Miejskiej w okresie styczeń-marzec 2014 r.
Dnia 28 stycznia 2014 r odbyła się
XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
WĄSOSZA, podczas której podjęto
uchwały:



w sprawie zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsosz.



w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego.



w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Wąsosz na lata 2014-2024 .



w sprawie zmiany budżetu
gminy Wąsosz na 2014r.



Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady i
Komisji na 2014.





określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłków, albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób i rodzin
objętych programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
przyznania dotacji na parce konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.



funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.

26 lutego 2014 r. po raz XXXV odbyły się obrady Rady Miejskiej Wąsosza. Radni pojęli uchwały w sprawie:



dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście Wąsosz.



przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
na zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.



zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wąsosz na lata
2014-2024 oraz zmiany budżetu
gminy Wąsosz na 2014r.



przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka..
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upoważnienia kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji
publicznej.

Dnia 27 marca 2014 r. odbyła się
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA . Podjęto następujące uchwały:



w sprawie przyjęcia „Programu
gospodarki wodno – ściekowej
gminy Wąsosz na lata 2014-2024



w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
w
szkołach
i przedszkolach oraz określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów i logopedów.

zwolnienia Samorządowego
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu gminy
Wąsosz.
określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy społecznej

lom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy a także szczegółowe
warunki
obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za
godziny
ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
nagród i niektórych innych
składników
wynagrodzenia,
a także dodatku mieszkaniowego /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2009 r., nr 208, poz.
3812/

w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla
osób i rodzin objętych programem
wieloletnim „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.





w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli.



w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej przez gminę Wąsosz
Województwu Dolnośląskiemu
w ramach realizacji zadania
pod nazwą „Przebudowa chodnika w m. Rudna Wielka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr
324”



w sprawie poręczenia przez
gminę Wąsosz wsparcia przyznanego przez Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w
Wałbrzychu w ramach umowy
o wsparcie finansowe na przystąpienie do spółdzielni socjalnej członkom Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Wąsoszu.



w sprawie ”Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy
Wąsosz



w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Wąsosz na lata 2014-2024 oraz
zmiany budżetu gminy Wąsosz
na 2014r.



w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Górowskiemu.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu podległych Gminie Wąsosz określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycie-
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Spółdzielnie socjalne
Od 02 stycznia 2014 r. swoją działalność na
terenie Gminy Wąsosz prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Nad Baryczą”. Powstała ona w
ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Założycielem Spółdzielni jest Gmina Wąsosz
oraz Stowarzyszenie „ORLA” Wąsosza, a jej
członkami – pracownikami 10 mieszkańców
naszej gminy. Pomysłodawcą oraz głównym
inicjatorem przedsięwzięcia jest Burmistrz
Wąsosza – Zbigniew Stuczyk.

Od początku swojej działalności spółdzielnia wykonała wiele prac, m.in.:
odkrzaczanie drogi gminnej przy ul.
Polnej w kierunku Goli Wąsoskiej, odmulanie i pogłębianie rowów melioracyjnych w Wodnikach i w Kamieniu
Górowskim,
pielęgnacja
zieleni—
skweru przy ul. Rawickiej I-Maja w
Wąsoszu, stawianie wiaty przystankowej w Wiklinie, łatanie dziur na drogach
gminnych, usunięcie krzaków przy drodze gminnej w miejscowości Chocieborowice.

W ramach projektu, osoby bezrobotne ukończyły cykl szkoleniowo – doradczy z zakresu Profil działalności spółdzielni jest dość
zakładania i prowadzenia spółdzielni socjal- szeroki i między innymi obejmuje:
nej, podniosły kwalifikacje zawodowe,
otrzymały wsparcie prawne oraz psychologiczne.

Prace porządkowe:
Pielęgnacja
terenów
zielonych
(koszenie trawy, kopanie ogródków,
nasadzenia, pielenie, podlewanie),
Odśnieżanie (prywatnych
dróg, chodników),

posesji,

Sprzątanie (mieszkań, posesji, biur),
Sprzedaż
drewna
(transport, cięcie),

opałowego

Opieka nad osobami starszymi,
Usługi koparko – ładowarką,
Prace melioracyjne (kopanie, czyszczenie rowów i przepustów).
Pracownicy Spółdzielni gwarantują
uczciwość oraz rzetelne wykonanie
świadczonych usług.
Zapewniają
krótkie terminy realizacji oraz atrakcyjne ceny. Zapraszamy do współpracy – kontakt: 609-876-117.

Otrzymano również środki finansowe w wysokości 200 tys. zł na zakupy inwestycyjne
niezbędne do wyposażenia spółdzielni
w sprzęt potrzebny do prowadzenia działalności. W ramach tych funduszy między innymi zakupiono: koparko – ładowarkę, ciągnik
wraz z przyczepą, samochód osobowo – dostawczy, pług, rębak do drewna, piły, traktorek do koszenia, odśnieżarko - zamiatarkę
oraz inny drobny sprzęt.
Dodatkowym atutem projektu, oprócz przyznanej dotacji było otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego dla każdego
uczestnika projektu do wysokości 1.300,00 zł
miesięcznie na pokrycie kosztów obowiązkowych: składek ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych z wynagrodzenia,
kosztów za usługi księgowe oraz kosztów
niezbędnych dla danej działalności np. utrzymanie lokalu, media, podatek od nieruchomości.

Pracownicy spółdzielni pielęgnują tereny zielone na rynku w Wąsoszu.
Fot. ZPK Wąsosz
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Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie
Ogłoszony przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu konkurs fotograficzny
pn. „Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie” został rozstrzygnięty. Wśród nadesłanych prac znalazło się kilka
„perełek”.
Celem konkursu było promocja oraz
popularyzacja wiedzy o zabytkach, przyrodzie i ciekawych miejscach na obszarze Gminy Wąsosz. Dodatkowo konkurs
miał zachęcać i propagować sztukę fotografowania, jako jedną z form artystycznego wyrazu oraz jednego z najlepszych
środków komunikacji międzyludzkiej.
Zdjęcia wykonane przez uczestników
konkursu ukazują indywidualne spojrzenie na miejsca dobrze znane, często niedoceniane.

Kompleks leśny na terenie gminy Wąsosz.

Fotografia uwrażliwia na piękno otaczającego nas świata. Piękne, magiczne
miejsca uwiecznione na fotografiach
zachęcają do odkrywania na nowo
miejsc powszechnie znanych.

Fot. Anna Mrówka

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wzięcie udziału w konkursie. Spośród
nadesłanych prac komisja wybrała najlepsze.
Oto lista laureatów:
I miejsce - Anna Mrówka,
II miejsce - Karolina First,
III miejsce– Jerzy Kobylak.
Wyróżnienia otrzymali:
Dawid Baran, Justyna Burak, Miłosz
Giwojno, Danuta Kobylak, Aleksandra
Kulasa, Adam Owsianik, Amelia Ożga,
Weronika Skibniewska,
Aleksandra
Tomaszewska.

Zachód słońca nad rzeką Orlą.

Fot. Jerzy Kobylak

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach.

Rzeka Orla—widok z mostu.
Fot. Danuta Kobylak
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Żwirownia we wsi Kowalowo.
Fot. Justyna Burak
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Rynek w Wąsoszu.

Fot. Amelia Ożga

Most na rzece Barycz, w tle kościół
filialny w Wąsoszu.
Fot. Anna Mrówka

Kościół pw. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim.
Fot. Karolina First

Dawny most kolejowy na rzece Barycz.
Fot. Adam Stróżyński

Kompleks leśny—okolice Lubiela.
N R 1 , 20 1 4 R .

Fot. Dawid Baran
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Utalentowane uczennice PSP w Płoskach
Od
początku
roku
szkolnego
2013/2014 siedem uczennic z klasy
IV i V uczęszcza regularnie na zajęcia
dla uczniów uzdolnionych polonistycznie. Ich talenty wykraczają poza
zdolności literackie i z powodzeniem
można tu mówić o umiejętnościach
aktorskich i wokalnych. Dziewczęta
mają już na swoim koncie pierwsze
sukcesy. Wyróżnić należy uczennicę

klasy V, Wiktorię Stawiarz, która w eliminacjach powiatowych XIX Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” zdobyła zaszczytne I miejsce. Gromkimi i długo niemilknącymi brawami nagrodzili występ recytatorski zdolnej dwunastolatki
uczniowie i nauczyciele, gdy prezentowała
swoje umiejętności podczas szkolnych
obchodów Dnia Wiosny. Nieco wcześniej,
a mianowicie w walentynki, dziewczęta

wystąpiły z własnym programem artystycznym
(muzyczno-kabaretowy),
który bardzo przypadł do gustu publiczności. Świetnie zaprezentowały się
Oliwia Maślejak, Aleksandra Gruszczyńska, Izabela Krawczyk, Agnieszka
Likus, Maja Bartosik i Wiktoria Stawiarz. Na wyróżnienie zasługuje również absolwentka naszej szkoły – Aleksandra Krawczyk – której refleksyjne
wiersze stanowiły piękną oprawę
całej uroczystości. Dziewczęta
mają duży zapał
i biorą udział
w różnych konkursach literackich, a o ich
sukcesach
z
pewnością
jeszcze usłyszymy. Nie istnieje
wielki talent bez
wielkiej siły woli
– pisał Honoriusz
Balzac.
Tego
chcemy
życzyć dziewczętom.
P.G.

Uczennice PSP Płoski we własnym programie artystycznym: od lewej Aleksandra Krawczyk, Wiktoria
Stawiarz, Maja Bartosik, Agnieszka Likus, Izabela Krawczyk, Aleksandra Gruszczyńska, Oliwia
Maślejak.
Fot. PSP Płoski

Ogólnopolski konkurs "Drewno jest wspaniałe"
Nadleśnictwo Góra Śląska zaprasza wszystkich ( bez względu na
wiek ) do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA
PRZEDMIOT
UŻYTKOWY
LUB ARTYSTYCZNY WYKONANY
Z
DREWNA
„DREWNO JEST WSPANIAŁE”."
Weź udział w konkursie, wykonaj
przedmiot użytkowy, artystyczny
lub edukacyjny z drewna i razem
z nami podkreślaj niezliczone
zastosowania tego surowca– zchęcają organizatorzy
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Termin nadsyłania prac: do 5 września 2014 roku.
Do wygrania atrakcyjne nagrody. Wśród nagród jest pilarka, weekend w Dworze Myśliwskim Ustronie
k.Kępna , weekend w Gołuchowie,
weekend w Traperskiej Osadzie
w Owińskach i wiele, wiele innych
cennych gratyfikacji i wyróżnień.
Szczegóły
na
stronie:
http://
www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl
/aktualnosci/
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Koło PZW Wąsosz
Koło PZW Wąsosz istniej od 34 lat,
liczy 260 członków. Prezesem od 17
lat jest Romuald Rybczyk. Praca
Zarządu
polega
na
dbaniu
o powierzone akweny wodne, organizowanie zawodów wędkarskich oraz
sprawy bieżące koła.
Najbardziej rozwiniętą działalnością jest działalność sportoworekreacyjna. Zgodnie z kalendarzem
co roku odbywają się następujące
imprezy: „Otwarcie sezonu wędkarskiego”, „Mistrzostwo Koła PZW
Wąsosz”, „Puchar Prezesa Koła
PZW Wąsosz”, „Puchar Skarbnika
Koła PZW Wąsosz, „Zakończenie
sezonu wędkarskiego”.

Dzięki uprzejmości sponsorów rozgrywane są również zawody o „Puchar
Proboszcza Parafii Wąsosz” których
sponsorem jest ks. Jan Węgielski. Na
stałe do kalendarza imprez wędkarskich
wpisane zostały zawody o „Puchar Burmistrza Wąsosza”, które odbywają się
podczas Dni Wąsosza w czerwcu. Koło
PZW Wąsosz przy współpracy z Zespołem Placówek Kultury w Wąsoszu organizuje zawody dla dzieci „Z okazji Dnia
Dziecka”.
Wąsowskie koło pod swoja opieką posiada akweny wodne w Drozdowicach
Małych, Kowalowie oraz Staw Starorzecze w miejscowości Wąsosz. Akwe-

Zawody o Puchar Burmistrza Wąsosza 2013 r.
Fot. PZW Wąsosz

Zawody z okazji Dnia Dziecka 2013 r.
Fot. PZW Wąsosz
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ny te są zarybiane przez Okręg we Wrocławiu.
Dzięki staraniom Zarządu Koła PZW
Wąsosz od dnia 01 marca 2014 r. członkowie naszego koła mogą wędkować na
rzece Orli bez dodatkowych opłat. Warunkiem jest opłacenie karty wędkarskiej oraz posiadanie pozwolenia na
wędkowanie na rzece Orli .
Informacje o działalności Koła i sukcesach wędkarzy, zamieszczane są na
bieżąco na stronie internetowej Koła,
http://www.pzw.org.pl/wasosz/ prowadzonej przez kol. Pawła Niedźwiedzia.

Zawody o Puchar Proboszcza 2013 r.
Fot. PZW Wąsosz

Zebranie sprawozdawcze.
Fot. PZW Wąsosz
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Dni Babci i Dziadka 2014
Na zorganizowanych w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu uroczystych
obchodach Święta Babć i Dziadków zebrały się tłumy dostojnych gości.
Aż przez trzy dni odbywały się uroczyste
obchody Dnia Babci i Dziadka!
Były to prawdziwie familijne święta
wzbudzające ogrom pozytywnych emocji. Za sprawą Samorządowego Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wąsoszu Babcie i Dziadkowie zostali
zaproszeni na spotkanie ze swoimi wnukami. Ci ostatni zaprezentowali bogaty program artystyczny, na który złożyły się
jasełka, piosenki, wierszyki i tańce. Nie
dziwi fakt, że na twarzach zaproszonych
gości można było dostrzec uśmiech, radość, zachwyt a nierzadko łzy wzruszenia.
Wszystkie dzieci złożyły swoim babciom i dziadkom najserdeczniejsze
życzenia z okazji ich święta. Nie zabrakło drobnych upominków oraz
słodkiego poczęstunku.
Fot. ZPK Wąsosz

Święto Pań!
Tradycja święta Dnia Kobiet w gminie
Wąsosz nie ginie!
Tegoroczne spotkanie dla Pań z okazji
ich święta odbyło się w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, który złożył wszystkim Paniom serdecznie życzenia z okazji Dnia Kobiet. Podkreślił, że:
kobiety wnoszą światu wiele radości,
piękna, delikatności, świat bez nich byłby z pewnością nudny, nieromantyczny
i jeszcze bardziej przepełniony przemocą. To kobiety są matkami, żonami, ostoją, stanowią uzupełnienie wszędzie tam,
gdzie mężczyzna nie jest w stanie sobie
sam poradzić. Kobiety podtrzymują panów na duchu w chwilach zwątpienia,
ofiarują im swe ciepło, wrażliwość, łagodzą konflikty. Dlatego tego dnia każda
kobieta powinna usłyszeć życzenia. Nawet najdrobniejsze miłe słowo bądź
drobny podarunek sprawi, że w Dzień
Kobiet na twarzach wszystkich Pań zabłyśnie uśmiech.

Burmistrz Wąsosza składał życzenia i wręczał kwiaty na ręce
przybyłych Pań.
Fot. ZPK Wąsosz

W wielu sołectwach z terenu gminy Wąsosz Święto Kobiet obchodzone było
z tygodniowym wyprzedzeniem. Organizatorem tych spotkań byli sołtysi wsi
oraz Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu.
Dzień Kobiet w Kamieniu Górowskim.
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Fot. ZPK Wąsosz
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Blue River
Green River
Firma Blue River zajmuje się uprawą i
sprzedażą borówki amerykańskiej. 45
hektarowa plantacja położona między
wsiami Ostrawa i Kamień Górowski jest
jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
Wszystkie krzewy są nawadniane, nad
częścią upraw znajdują się tunele foliowe umożliwiające przyśpieszenie sezonu
zbioru na czerwiec.
Green River to firma produkująca zielone szparagi. Obecnie areał upraw w gminie Wąsosz wynosi ponad 100 ha, docelowo ma osiągnąć 250 ha i stać się jedną
z największych tego typu upraw w Polsce. W tym roku zbiór szparagów jest
planowany na trzy tygodnie maja, w
latach następnych będzie trwał coraz
dłużej.
Obie firmy współpracują ze sobą. Podejmując pracę wiosną w Blue River przy
cięciu krzewów można w maju przejść
do Green River zbierać szparagi, a w
czerwcu przystąpić do zbioru borówki,
który trwa aż do końca września.
W ubiegłym roku w Blue i Green River
pracowało 300 osób, przez co firmy znacząco przyczyniły się do poprawy sytuacji finansowej ludności w okolicznych
wsiach.

Plantacja borówki jesienią.

Wszelkich informacji o zatrudnieniu
udziela biuro w Kamieniu Górowskim 37
tel. 65 544 26 08
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