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Rocznicowe uroczystości
Wąsoskie uroczystości 24 STYCZNIA 2016 r. tradycyjnie rozpoczęła msza
święta odprawiona przez
księdza kanonika Jana Węgielskiego w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP.
W nabożeństwie obok mieszkańców gminy uczestniczyli:
władze miasta i powiatu, radni, zaproszeni goście, Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji
z Wrocławia, Kompania Honorowa z Głogowa oraz liczne
poczty sztandarowe.

Budynek szkoły w
latach 30-tych.

Po mszy św. uczestnicy obchodów udali się pod obelisk upamiętniający "ZBRODNIĘ KATYŃSKĄ
I TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ", gdzie
hymnem polskim, apelem pamięci,
salwą honorową oraz wiązankami

Na zdj. od lewej ks. proboszcz Andrzej Pajdak, Burmistrz Wąsosza
Zbigniew Stuczyk, sołtys Kamienia Górowskiego Jolanta Maślejak,
dyrektor ZPK w Wąsoszu Eryk Aleksandrowicz

kwiatów upamiętniono męstwo żołnierzy i oddano hołd wszystkim walczącym, poległym za wolność ojczyzny.
Wśród zebranych byli również Kombatanci i Sybiracy oraz dyrektorzy
i przedstawiciele szkół i zakładów pracy.
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Wszystkie osoby
zgromadzone na wąsoskim rynku
swoją postawą potwierdzają, że wartości takie jak wolność, niepodległość i ojczyzna są dla Polaków ważne bez względu na wiek, wyznanie,
czy światopogląd.

W obchodach uczestniczyły
liczne delegacje.
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Wśród zgromadzonych znaczną część
stanowiła młodzież szkolna, która swoją
obecnością i sztandarami dumnie
reprezentowała barwy narodowe oraz
ważne dla nich wartości.
Na kolejną część uroczystości
Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk
zaprosił zebranych do Zespołu Placówek
Kultury, gdzie znakomity aktor Zbigniew
Waleryś przywołał wydarzenia ze stycznia 1945 r. Zaprezentowane przez artystę
dzieje ukazały wiele niesamowitych
i nieznanych epizodów.
J.L.

Znakomitym zwieńczeniem wąsoskich
obchodów był koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu pod batutą komisarza
Adama Witiwa.

Wyremontowany odcinek drogi w
Dochowej.

Zbigniew Waleryś przywołał
styczniowe wydarzenia 1945 r.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele służb mundurowych.
Na zdj. od lewej: mjr A. Jackiewicz, ppłk A. Kliszka, ppłk P. Mielniczuk, insp. R.
Wójtowicz, asp. J. Całko
Nr 1,2016 r.
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GMINA INWESTUJE
Gmina Wąsosz w 2016
roku zamierza wybudować przy ulicy
Korczaka w Wąsoszu (na działce nr 518)
dwu oddziałowe parterowe przedszkole.
Powierzchnia użytkowa tego budynku
będzie wynosiła około 250m2.
W chwili obecnej trwają działania związane z opracowaniem projektów technicznych oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń
i
uzgodnień.
26 lutego 2016 r. w wyniku przetargu
wyłoniono wykonawcę na budowę budynku przedszkola w Wąsoszu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : PROKBUD Zakład Ogólnobudowlany Łukasz
Prokocki. Wartość oferty to 829 690, 90
zł.
Przewidywany termin otwarcia nowej placówki to wrzesień 2016r.
Gmina Wąsosz w 2016 roku planuje wykonać
przebudowę i modernizację dróg dojazdowych
w miejscowościach: Ługi, Ostrawa oraz Wąsosz - Gola Wąsoska.
Wszystkie drogi będą posiadały nawierzchnię
asfaltową a ich łączna długość wynosi około
4km.
Gmina wystąpiła o dofinansowanie przebudowy wyżej wymienionych dróg do Wydziału
Geodezji i Kartografii przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Ponadto Droga Wąsosz - Gola Wąsoska została zgłoszona również do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W programie tym można uzyskać dofinansowanie
w wysokości 63.63% kosztów.
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Kolejną z zaplanowanych inwestycji na 2016 rok
w gminie Wąsosz jest przeprowadzenie remontu
świetlicy wiejskiej we wsi Rudna Wielka, który
właśnie trwa. Prace remontowe obejmują wymianę
instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą,
jak również remont podłogi.
Burmistrz Wąsosza informuje,
że 11.02.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program "Rodzina 500 plus".
Na terenie gminy Wąsosz realizacją
programu zajmować się będzie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu, ul. Krzywa 11, Tel. 65 5437470.
Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na
drugie i kolejne dziecko otrzyma
każda rodzina, bez względu na dochody.
W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium
dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci
z niepełnosprawnością. Świadczenie
będzie wypłacane do ukończenia
przez dziecko 18 lat.
Wnioski składać będzie można od 1
kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej. Druk wniosku
dostępny będzie na stronie internetow e j
O ś r o d ka:ops.wasosz.gmina.pl oraz na
stronie internetowej gminy www.wasosz.eu oraz w siedzibie
Ośrodka. Ustawodawca zapewnił
również, iż wnioski składać będzie
można drogą elektroniczną.
Ustawa zakłada, że wnioski składane
będą raz w roku, przy czym kolejny
wniosek składany będzie jesienią
2017 r.
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Święto Sołtysa

Sołtysów będących liderami
małych społeczności cechuje pracowitość, życzliwość oraz otwartość na potrzeby mieszkańców.
W dużej mierze od ich zaangażowania i pomysłowości zależy to,
czy dana miejscowość rozwija się
oraz zmienia swoje oblicze. To sołtys potrafi znakomicie zintegrować
społeczność lokalną i wyzwolić
w nich aktywność do działania.
20 marca 2016r. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyła się
uroczystość z okazji święta takich
właśnie lokalnych liderów, którzy
piastują stanowisko sołtysa
w gminie Wąsosz.
W spotkaniu uczestniczyli najważniejsi tego dnia, a więc: Sołtysi,
Radni Rady Miejskiej Wąsosza
oraz zaproszeni goście. Burmistrz
Wąsosza Zbigniew Stuczyk złożył
wszystkim sołtysom ogromne podziękowania za dotychczasowe
zaangażowanie i pracę poświęconą
zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności, za włożony wysiłek na
rzecz rozwoju sołectwa, a tym samym całej gminy.
Zbigniew Zapór sołtys wsi Bełcz Mały
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Burmistrz życzył, aby
wypełnianie codziennych zadań związanych z pełnieniem
funkcji gospodarza okazało
się źródłem dumy i satysfakcji. Ze swojej strony zadeklarował otwartość i równie
owocną współpracę.

Podczas uroczystości sołtysi
mieli niepowtarzalna okazję
wysłuchania koncertu muzyki
polskiej w wykonaniu Anny
Polańskiej i Andrzeja Walusa.
Za szczególne osiągnięcia 5
gospodarzy sołectw z terenu
gminy Wąsosz otrzymało
specjalne
wyróżnienia.
Wśród nagrodzonych zaleźli się:
Franciszek Woźniak sołtys wsi Dochowa;
Teresa Pilarczyk
wsi Kowalowo;

sołtys

Andrzej Mazur sołtys wsi
Chocieborowice;
Daniel Żentel sołtys wsi
Ługi – Unisławice;
Beata Gołębiowska sołtys
wsi Sułów Wielki.
Ogromne podziękowania
i gratulacje dla wyróżnionych. A dla wszystkich
naszych sołtysów najlepsze życzenia. Niech misja
działania na rzecz lokalnej społeczności zawsze przynosi Wam
dużo satysfakcji.
J.L.

Kornelia Baran sołtys wsi Lubiel odbiera
podziękowania z rąk burmistrza i
wiceburmistrza Wąsosza.
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Bardzo smaczna reprezentacja
VII
Kiermasz
Tradycji
Wielkanocnych Ziemi Górowskiej
rozpoczął
przedświąteczny tydzień w naszym regionie. Tegoroczne prezentacje wielkanocnych
specjałów okazały się bardzo udane dla wystawców reprezentujących gminę Wąsosz jak i odwiedzających, którzy mogli już 18
marca br. poczuć atmosferę świąt.
Kiermasz od kilku lat organizuje
Starostwo Powiatowe, Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Górze, Powiatowy Zespół Doradców w Górze, samorządy lokalne
oraz Dolnośląska Izba Rolnicza.
W tym roku wielkanocna ekspozycja została zaprezentowana w sali
bankietowej „Magnolia” w Górze
Reprezentacja wsi Czeladź
Wielka.
Powyżej sołectwo Czarnoborsko

Na stołach pisanki, palmy, koszyczki, baranki, kolorowe, wiosenne dekoracje świąteczne,
kurczaki, zajączki, słowem to,
czego nie powinno zabraknąć w
Wielkanoc. Można było nie tylko
nacieszyć oczy, ale skosztować
tradycyjnych świątecznych
przysmaków. Były więc kiełbasy i szynki robione według regionalnych czy domowych receptur, pachnące prawdziwą wędzarnią.
Wystawcy dla zwiedzających przygotowali przeróżne degustacje, a były wśród
nich: pasztety, jajka – faszerowane na różne sposoby – pieczone mięsa, wiosenne sałatki, serniki, mazurki i wielkanocne baby.

Sołectwo Wiklina zwycięzca konkursu na
najpiękniejszy tradycyjny
stół wielkanocny.
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Gmina
Wąsosz
reprezentowana była aż
przez 7 sołectw: Cieszkowice, Czeladź Wielką,
Czarnoborsko,
Kamień
Górowski, Sułów Wielki,
Wiklinę oraz Zbaków Górny
W konkursie na najpiękniejszy tradycyjny stół wielkanocny zwycięzcą została
reprezentacja naszej gminy : Sołectwo Wiklina,
która pokonała aż 21 aranżacji z całego powiatu górowskiego. Drugie miejsce
zajęły Witoszyce, a trzecie
należało do Głobic.

Sołectwo Zbaków Górny

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
J.L.
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Burmistrz Wąsosza wręcza nagrodę reprezentacji
sołectwa Czeladź Wielka.
Str. 9

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet, Dzień Kobiet
Niech każdy się dowie,
Że dzisiaj święto dziewczynek ….
Tak śpiewamy paniom w szkole, składamy im
kwiaty i laurki, często własnoręcznie robione
na lekcjach. A skąd właściwie to święto do nas
przyszło albo od kiedy je obchodzimy? Czy
zastanawialiśmy się nad tym? Czas rozwiać te
wątpliwości!
Aż trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się w
bardzo dawnych czasach, bo w starożytności.
Było takie święto obchodzone w starożytnym
Rzymie i przypadało na pierwszy tydzień
marca. Związane było z macierzyństwem
i płodnością. Z tej okazji mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.
Najbardziej znane jednak stało się dopiero w
XX wieku. Wtedy to, na początku tego stulecia, ważne były ruchy robotnicze w Europie i
Ameryce. Powstawały fabryki, zatrudniało się
w nich wielu pracowników a oni łączyli się
w związki i mówili o swoich potrzebach.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet
odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Sławna była w tamtych czasach
Socjalistyczna Partia Ameryki i to ona zapoczątkowała to święto. Ale właściwie to w Europie ustanowiono, obchodzony na całym
świecie Dzień Kobiet , stało się to w 1910 roku
w Kopenhadze. Dzień ten miał służyć głoszeniu praw kobiet (bo miały ich wtedy zdecydowanie mniej) oraz przyznaniu powszechnych
praw wyborczych wszystkim paniom. A potem
czas przyszedł na Austrię, Niemcy i Szwajcarię, 9 marca 1911 roku po raz pierwszy świętowano tam Międzynarodowy Dzień Kobiet.
W Rosji natomiast święto pojawiło się później, w latach 1913 i 1914.

Str. 10

Dzień Kobiet jest dzisiaj obecnie
oficjalnym świętem w wielu krajach.
Wszędzie tam dba się wtedy wyjątkowo
o kobiety i wręcza im drobne prezenty.
Mężczyźni dają często znajomym kobietom – mamom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty albo czekoladki. W Rumunii natomiast dzień ten jest równoważny
z Dniem Matki, podczas którego dzieci
ofiarują drobne upominki swoim matkom
i babciom.
W Polsce również celebrujemy ten dzień,
kiedyś znaczniej mocniej, dziś trochę słabiej. Dawniej w Polsce to było wielkie
święto w zakładach pracy, panie dostawały
z tej okazji czerwone goździki, tulipany,
kawę, herbatę a nawet ręczniki, rajstopy.
J
Takie
były
wtedy
czasy….
Jednak i dzisiaj nie zapomina się także
o kobietach i dziewczynkach. Dzieci
w szkole, mężowie w domu, a czasami nawet szefowie w pracy- wszyscy dbają o kobiety składając im serdeczne życzenia.
Warto dodać, że dnia 8 marca odbywają
się również organizowane przez feministki
demonstracje połączone z wesołymi
happeningami na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Takie wydarzenia
jednak mają najczęściej miejsce w dużych
miastach.
Tak czy owak, dbajmy o wszystkie panie
nie tylko w Dzień Kobiet, nasze mamy,
babcie, panie w szkole zasługują na to każdego dnia! Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić ten dzień i z tej okazji ułożyć
dla pań kilka miłych i ciepłych słów w wesołych rymowankach. A jak to wyszło,
przekonajmy się sami!
Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko”
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Dzień Kobiet
w gminie Wąsosz
Panie, które postanowiły
obchodzić swoje święto w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu
na pewno zaliczyły ten wieczór
do bardzo udanych. Do wspólnego świętowania zaprosił zebranych burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, składając na ręce
każdej Pani słodki upominek
oraz moc najserdeczniejszych
życzeń.
Najlepsze
życzenia
wszystkim paniom złożył również wiceburmistrz Wąsosza
Grzegorz Kordiak.
Wesoła, przyjazna atmosfera
przy kawie, torcie i największych
hitach zespołu Mister Dex były
gwarantem doskonałej zabawy.

Wszystkie panie
odebrały słodkie
życzenia od włodarzy
gminy.

Panie, którym rytmy zespołu Mister Dex
przypadły do gustu pokusiły się o autografy.

W nowo wybudowanej
świetlicy
w Kamieniu Górowskim
panie hucznie
obchodziły swoje święto.
Kobiety postanowiły by
ten dzień obchodzić
z dużo większym
wyprzedzeniem.
Tu na zdj. obok
uczestniczki Dnia
Kobiet w Kamieniu
Górowskim .
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28 marca 2016 r.
godz. 15.00
Wąsosz ul. Korczaka
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