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70 ROCZNICA POWROTU WĄSOSZA DO
MACIERZY
Mieszkańcy Wąsosza i okolicznych
miejscowości oraz wszyscy ci, dla
których ojczyzna i pamięć o bohaterach to dobra, które w hierarchii wartości zajmują pozycje nadrzędne.
Uroczystości upamiętniające 70 rocznicę wyzwolenia Wąsosza odbyły się
24 stycznia 2015 r. i tradycyjnie rozpoczęły od nabożeństwa w kościele p. w.
Niepokalanego Serca NMP w Wąsoszu.
Uroczysty przemarsz w asyście Kompanii Honorowej z Głogowa i Orkiestry Wojskowej z Żagania zakończony
pod pomnikiem upamiętniającym
„ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ I TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ”, złożone kwiaty,
apel pamięci i hymn państwowy w
należyty sposób oddały hołd wszystkim walczącym i poległym za wolną i
niepodległą Polskę.

Kompania Honorowa Garnizonu Głogów pod dowództwem ppor. Magdaleny Frąckowiak.

„Historia — świadek czasu, światło prawdy, życie
pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka
przyszłości”
Cyceron

„Pamięć i cześć należy się również tym mieszkańców naszej gminy, którzy tuż po wojnie swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili
się do budowy i rozwoju naszego miasta” mówił burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk
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W apelu pamięci odczytanym przez por. Beatę Gajewską przywołani zostali wszyscy bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, wszyscy znani i nieznani
wyzwoliciele Polski, którzy dając dowody wielkiego męstwa, hartu ducha, poświęcenia i odwagi poświadczyli, że: „Jeszcze Polska nie zginęła”.
W odezwie do zebranych zwrócono uwagę, by pamiętając okrutne wydarzenia z
przeszłości zespolić swe siły w walce o pokój i pomyślność wszystkich Polaków.
By następne pokolenia dumne z naszej historii brały przykład od walecznych
przodków do ofiarności i pracy dla dobra naszej Ojczyzny. By ofiara ich krwi i
życia nie była daremna. „CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!”
To ostatnie słowa apelu.

W celebrowaniu tej ważnej dla wszystkich wąsoszan daty udział wzięli: przedstawiciele służb
mundurowych na czele z Dowódcą Garnizonu

Głogów ppłk Adamem Kliszką, Wojskowym
Komendantem Uzupełnień ppłk Piotrem Mielniczukiem, Szefem Wydziału Rekrutacji WKU
w Głogowie mjr Arkadiuszem Jackiewiczem,
Komendantem Powiatowym Policji w Górze
Ryszardem Wójtowiczem, władze samorządowe,
kombatanci, poczty sztandarowe: policji, straży
pożarnej, wąsoskich szkół oraz mieszkańcy Wąsosza i okolicznych miejscowości.

Koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Żagania
pod batutą kapelmistrza
st. chor. sztab. Adama Dudzika odbył się w sali
gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu i był
dedykowany wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
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Sołtysi w naszej gminie
Sołtys - gospodarz i opiekun wsi,
lider na co dzień działający na
rzecz lokalnej społeczności.

Ewa,

By wyrazić uznanie sołtysom
— przedstawicielom lokalnych
społeczności, Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk zaprosił
wszystkich liderów wsi z gminy Wąsosz na uroczyste spotkanie z okazji ich święta.
Podczas uroczystości zorganizowanej w Zespole Placówek
Kultury, gospodarze wsi odebrali z rąk Burmistrza podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz życzenia wytrwałości w dążeniu do celu,
realizacji zamierzonych planów
oraz samych sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach.

Sołtys wsi Dochowa Franciszek Woźniak odbiera podziękowanie z rąk Burmistrza
Wąsosza Zbigniewa Stuczyka. Poniżej sołtys wsi Kowalowo Teresa Pilarczyk.

Tego dnia sołtys wsi Dochowa
pan Franciszek Woźniak odebrał również podziękowania
od Wojewody Dolnośląskiego
Tomasza Smolorza podczas
finałowej gali w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
W związku z niedawno przeprowadzanymi w gminie Wąsosz wyborami sołtysów
oraz członków rad sołeckich
lista osób obecnie piastujących funkcje sołtysa przedstawia się następująco:
Baranowice: Ilczyszyn Roman,
Bartków: Paszkowska
Małgorzata,
Bełcz Mały: Zapór Zbigniew,
Bełcz Górny: Dubiel Renata,
Cieszkowice: Nałkowska–
Skupin Sara,
Chocieborowice: Mazur
Andrzej,
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Czeladź Wielka: Szczotka Ewa ,

Płoski: Karbowiak Ewa,

Czarnoborsko: Sareło Aneta,

Pobiel: Wąsik Iwona,

Dochowa: Woźniak Franciszek,

Rudna Mała: Augustyniak
Adam,

Drozdowice Małe: Rafałko Jerzy,
Drozdowice Wielkie: Hukiewicz
Mieczysław,
Gola Wąsoska i Górka Wąsoska:
Kazubska Anna,
Kąkolno: Grygowski Marek,
Kowalowo: Pilarczyk Teresa,
Kamień Górowski: Maślejak Jolanta,
Lechitów: Tumiłowicz Czesław,
Lubiel: Baran Kornelia,
Ługi—Unisławice: Żentel Daniel,
Ostrawa: Dobrowolski Ryszard,

Rudna Wielka: Sowa Henryk,
Sułów Wielki: Gołębiowska Beata,
Świniary: Bogdanowicz Małgorzata,
Wiewierz: Gajkowski Zygmunt,
Wodniki: Plewniak Marian,
Wrząca Śląska: Klimczak Stanisław,
Wrząca Wielka: Lorenc Bogusława,

Zbaków Górny: Emerle– Tubielewicz Halina.
11 kwietnia w Wiklinie odbędą się
ostatnie w naszej gminie wybory
sołtysa i członków rady sołeckiej.
Wybranym sołtysom Gminy Wąsosz
kadencji 2015-2019 gratulujemy i
życzymy by praca podejmowana
na rzecz lokalnej społeczności napawała nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi,
którzy potrafią troszczyć się o
wspólne dobro.
Życzymy skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanego mandatu
społecznego.

Zbaków Dolny: Wasilewicz Zygmunt,

Sołtys wsi Ostrawa Ryszard Dobrowolski podczas V Sesji Rady Miejskiej
Wąsosza odebrał podziękowania szczególne bo związane z jego półwieczną
działalnością na rzecz tej miejscowości. Pan Ryszard Dobrowolski jest
bowiem sołtysem Ostrawy od 1965 r.
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Wielkanocne przygotowania
Najbardziej popularną wielkanocną
dekoracją są oczywiście pisanki.
Uczestnicy warsztatów wielkanocnych, które odbyły się w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu polecają
łączenie naturalnych materiałów i
faktur z wiosenną paletą barw. Zjawiskowo prezentują się pisanki wykonane tzw. metodą „karczoch” mieniące się pięknymi, żywymi kolorami
wstążek, z których są wykonane.
Sposoby dekorowania pisanek są coraz bardziej finezyjne, a autorom najbardziej oryginalnych ozdób nie
można odmówić wyobraźni.

Wielkanoc tuż– tuż! Święta
Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami.
Nie sposób wyobrazić sobie
Świąt Wielkanocnych bez
tradycyjnych wypieków: bab,
serników i mazurków. Nie
może również zabraknąć w
domu i na stole wiosennych
dekoracji. Odświętnie nakryty
stół powinien nawiązywać do
symboliki Zmartwychwstania i
budzącej się do życia natury.

Swoje pomysły mogli realizować uczestnicy warsztatów
wielkanocnych w ZPK, którzy
wykonali wiele prac związanych z tą tematyką, a były to:
kurczaki, jajka z orgiami modułowego oraz jaja z cekinów
i piórek. A ci, którzy kultywują piękny zwyczaj wysyłania
świątecznych kartek z życzeniami mogli wykonać je sami.
Tematyka zajęć bardzo przypadła do gustu uczestnikom
warsztatów, każdy mógł własnoręcznie wykonać wielkanocną ozdobę, którą podziwiać można w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu.
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Kiermasz wielkanocny
Kwestię nie tylko wielkanocnych dekoracji świątecznych stołów, ale i potraw
wielkanocnych podjęli tegoroczni
uczestnicy VI Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Ziemi Górowskiej.
Wystawcy postarali się, aby przygotowane przez nich dekoracje zdobiły stoły feerią barw i wzorów, a potrawy różnorodnością smaków i zapachów. Na
odwiedzających czekały i zachwycały

misternie dopracowane stoły wielkanocne. Na stołach królowały baby i mazurki
wielkanocne, jajka z różnymi farszami,
pasztety i swojskie wyroby, żurek, a
wszystko pośród pięknie przygotowanych
pisanek i dekoracji świątecznych. Co-

rocznie podczas kiermaszu ogłaszany
jest konkurs na najładniejszy stół wielkanocny oraz palmę wielkanocną. W
tegorocznej edycji zaprezentowały się
sołec-

twa i stowarzyszenia z Góry, Wąsosza,
Jemielna i Niechlowa. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ponieważ
wszystkie stoły przygotowane były na bogato i prezentowały się znakomicie. Gminę Wąsosz reprezentowały sołectwa z:
Cieszkowic, Kamienia Górowskiego, Pobiela, Rudnej Wielkiej i Zbakowa Górnego. Sołectwu Rudna Wielka przypadło
wyróżnienie w kategorii „tradycyjny stół
wielkanocny”. Gratulujemy!

Henryk Sowa —sołtys Rudnej Wielkiej odbiera nagrodę - wyróżnienie w
kategorii „tradycyjny stół wielkanocny”.
Poniżej nagrodzona wyróżnieniem kompozycja..
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Święto Kobiet
Każdego roku 8 marca kobiety obchodzą swoje święto. By tradycji stało
zadość również w naszej gminie Panie
miały wiele okazji na uczczenie tej
daty.

Podczas tegorocznej imprezy, która
odbyła się 7 marca sala bankietowa
Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu była wypełniona damskim towarzystwem. Uroczystość rozpoczęła
się wystąpieniem dyrektora ZPK
Eryka Aleksandrowicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza Jacka Chorostkowskiego,
którzy jako jedyni obecni przedstawiciele płci przeciwnej złożyli
wszystkim Paniom serdeczne życzenia oraz wręczyli symboliczne tulipany.

Podczas spotkania Panie miały
niepowtarzalną okazję wysłuchać
wykładu na temat bliski każdej
kobiecie :”Profilaktyki raka piersi
i raka szyjki macicy”, który na tę
okoliczność wygłosiła dr
Agnieszka Ignatowicz—Pacyna.
Nie obyło się bez kawy i pysznych kalorii w postaci okolicznościowego tortu, na które mogła
sobie tego dnia pozwolić każda z
przybyłych Pań.
Mamy nadzieję, że nastrój i optymizm wyniesiony ze spotkań organizowanych przez ZPK będzie
towarzyszył mieszkankom naszej
gminy przez cały rok.
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Z dużo większym wyprzedzeniem odbywały się imprezy z okazji Dnia Kobiet w wielu sołectwach naszej gminy.

W Kamieniu Górowskim
Panie bawiły się już
w lutym na specjalnie na
tę okazję zorganizowanej
zabawie. Były tańce,
dobra muzyka i ogromna
dawka humoru.
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„Nasza szacowna staruszka”
W tym roku stuknie jej siedemdziesiątka! O kim mowa? O naszej kochanej
szkole! Tak, tak we wrześniu obchodzić będzie swoje siedemdziesiąte
urodziny!
Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś
to już jest inna szkoła. A jakie były jej
początki? Przypomnijmy je zatem!
Została wybudowana w 1928 roku,
wtedy była to niemiecka szkoła a Wąsosz nazywał się wówczas Herrnstadt.
Po wojnie, w 1945 r. stała się polską
szkołą. Jej pierwszym dyrektorem
został pan Jan Frank (dziadek pani
Marii Baran –nauczycielki naszej
szkoły oraz pradziadek pani Aleksandry Sztor, która uczy nas muzyki).
Pracowano wówczas w naprawdę
trudnych warunkach. Brakowało
wszystkiego, nie było tablic, kredy,
ławek, krzeseł, a nawet książek i zeszytów. Ale nauczyciele, rodzice i
sami uczniowie starali się bardzo, aby
szkoła zaczęła szybko pracować. I tak
też się stało. Wystąpili więc wkrótce
do ówczesnych władz oświatowych z
wnioskiem o nadanie szkole imienia
Bolesława Chrobrego. Nastąpiło to
dnia 21 XI 1960 r. i od tego czasu
placówka oficjalnie zaczęła funkcjonować pod patronatem pierwszego
polskiego króla.
Z każdym następnym rokiem szkolnym było coraz lepiej. Nasza szkoła
działała, zmieniali się uczniowie, na-

uczyciele oraz dyrektorzy. Zawsze
jednak wszyscy dbali o tradycję swojej szkoły. Zawsze szczególnie ważny
była patron- król Bolesław Chrobry.
Zawsze wyprawiano mu huczne,
szkolne święta.
W 1974 r. powstał Kącik Patrona
Szkoły. Początkowo była to metalowa, ozdobna krata w postaci włóczni
z historycznymi datami dotyczącymi
panowania Chrobrego. Następnie w
roku 1979 kącik zmodernizowano i
stanął w nim pomnik króla Bolesława
w koronie z tarczą i mieczem, a na
ścianie zawieszono płaskorzeźbę, w
którą wkomponowane są: denar z
czasów Chrobrego ( awers i rewers )
oraz pełna nazwa szkoły.
Ważnym wydarzeniem w dziejach
szkoły było także ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski w 25.
rocznicę jej istnienia. Wówczas to, dn.
28 XI 1970 r. harcerze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar w obecności władz oświatowych i odśpiewali
hymn szkolny.
Potem minęło wiele lat i 30 IX 1995 r.
- z okazji pięćdziesięciolecia powstania szkoły- została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Zakupiła
ją Rada Rodziców i tak do dzisiaj
wisi przy wejściu głównym do naszej
szkoły.

A potem w 1999 r. „przyszła” reforma
i zamiast 8 klas, mamy 6 lat nauki w
podstawówce i tak jest do teraz. Dziś
równie mocno, jak kiedyś, dbamy o
tradycję szkoły. Mamy wiele świąt i
imprez, które obchodzimy każdego
roku., są to np.. „ Pasowanie na
ucznia klas I”, „Pasowanie na czytelnika kl. I”, „Święto Patrona Szkoły”,
„Jasełka”, „Święto Niepodległości”,
„Dzień Babci i Dziadka” oraz
„Święto Rodziny”.
W szkole jest wiele organizacji
uczniowskich i kół zainteresowań:
Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia
Uczniowska, koło ekologiczne, plastyczne, teatralne, kółka sportowe,
aktyw biblioteczny albo redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko”.
Mamy dużą bibliotekę, pracownię
komputerową, aulę, świetlicę ze stołówką oraz szkolny sklepik. Świetnie
wyposażone jest nasze podwórko. Są
na nim boiska- do piłki nożnej (ze
sztucznej murawy), do koszykówki,
plac zabaw, stoły pingpongowe oraz
bieżnia.
Budynek szkoły jest już wiekowy, bo
ma prawie sto lat, ale wygląda bardzo
solidnie. Każdego roku, w wakacje
dba się o niego szczególnie. Dzisiaj
ma nowy kolor, okna, drzwi, ale mury
nadal są te same….
Nasza kochana szkoło! Jesteś już sędziwą staruszką! Życzymy Ci kolejnych, wielu lat, „żyj” pełną piersią,
ucz i wychowuj naszych młodszych
kolegów, bo jesteś w tym naprawdę
dobra! Sto lat!
Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko” z PSP w Wąsoszu

Komitet organizacyjny obchodów 70-lecia
istnienia szkoły zwraca się z prośbą do
absolwentów szkoły o pomoc w
zgromadzeniu pamiątek szkolnych (zdjęć,
albumów, dyplomów itp..)
PSP w Wąsoszu w pierwszych powojennych latach.
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Przystanek wieczność z „Motor in corn”
Była to nie lada gratka dla fanów, wieczność”, „Wybuch szczęścia”,
mieszkańców naszej gminy i wszystkich „Niestabilna”, „Keep This Power
tych,
którzy z utęsknieniem czekali With You”, czy Nothing to loose”.
na ten moment. Mowa oczywiście o
Zespół rozwija się wraz ze swoją
mu z yczną
pasją,
ich
utwory są
energetyczne,
pełne
pasji i pozytywnych
emocji.
Sporo koncertują, choć
jak
sami
przyznają
przygotowania do matupierwszym albumie tego młodego i pie- ry znacznie ograniczają ich wystękielnie zdolnego zespołu, którego pię- py.
cioosobowy skład regularnie spotyka się Najbliższy koncert odbędzie się 25
na próbach w Zbakowie Dolnym.
kwietnia o godz. 18.00 w kościańP ł y t a n o s i t a j e m n i c z y t y t u ł skiej Restauracji—Kawiarni Finezja
„PRZYSTANEK WIECZNOŚĆ” Tak , gdzie wystąpią wraz z zespołem
samo zatytułowany jest najnowszy clip ANN, którego wokalistka Ana
promujący płytę. Premiera płyty odbyła Spławska brała udział w telewizyjsię w lutym br., i mieści się na niej 8 nym show „Bitwa na głosy”.
kawałków, wśród których wymienić
należy: tytułowy kawałek „Przystanek
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Poezja młodego Wąsosza
Moje miasto
Spaceruję wąskimi uliczkami
przez ryneczek z pięknymi kamieniczkami.
Podziwiam wysokie wieże kościołów,
pomniki i zieleń skwerów.
Tajemniczą historię kryje
stary zamek, w którym pewien duch żyje.

Spływ kajaków, wszędzie pełno drzew,
krzyk dzieci i ptaków śpiew.
Na Orliku się spotkamy,
często razem w piłkę gramy.

Tutaj, co trzeba, wszystko jest!
Dobrzy ludzie, no i zły pies,
plotkujące sąsiadki
czekające na nasze wpadki
i przyjaźni atmosfera,
która się wszystkim udziela.

Wąsosz to miasto moje ukochane
bliskie memu sercu i jedyne.
W Wąsoszu mieszkam ja,
moja mama, tato, brat…

Daria Berus
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