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Stypendia Burmistrza
rozdane!!!

Biuletyn Gminy Wąsosz

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

25 czerwca br. w sali bankietowej Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu odbyła
się wyjątkowa uroczystość, która w piękny sposób połączyła pokolenia.

Tego dnia bowiem miało miejsce uhonorowanie dwóch mieszkanek naszej gminy
ZA ZASŁUGI NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ oraz rozdanie stypendiów Burmistrza Wąsosza dla najbardziej uzdolnionych uczniów w naszej
gminie.
Uroczystość rozpoczęła się od aktu dekoracji, którego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan To-

masz Smolarz Wojewoda Dolnośląski.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Pani Maria Tylicka, natomiast Brązowym Krzyżem
Zasługi odznaczono Panią Marię Halinę

Bałdę.
Po tym akcie pięciu najwybitniejszych
uczniów ze szkół z terenu gminy Wąsosz
otrzymało oprócz stypendiów nagrody rzeczowe, które wręczył Wojewoda Dolnośląski.
Dokończenie na str. 2

W kolejnym punkcie uroczystości 66
uczniów - wykazujących się w obecnym
roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami - odebrało z rąk Burmistrza Wąsosza
wyróżnienia oraz jednorazową nagrodę
finansową w wysokości 600 złotych. Stypendystami zostali uczniowie najlepsi
w nauce i zachowaniu, laureaci olimpiad,
konkursów przedmiotowych i pozaszkolnych oraz zwycięzcy zawodów sportowych.
Wśród stypendystów znalazło się 23 gimnazjalistów, 24 uczniów z PSP w Wąsoszu, 4 uczniów z PSP w Płoskach, 3
uczniów z PSP w Pobielu oraz 11 uczniów
z PSP w Czarnoborsku. Dodatkowo uczeń
szkoły średniej Artur Jocent odebrał stypendium za osiągnięcia podczas Mistrzostw Dolnego Śląska LZS w biegu na
100 i 200 m.
Uczestniczący w uroczystości rodzice
stypendystów otrzymali natomiast listy
gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów.

Piątka najwybitniejszych stypendystów odbiera z rąk Wojewody dodatkowe nagrody rzeczowe

Burmistrz składając serdeczne gratulacje
- zarówno młodzieży, jak i rodzicom podkreślił, że jest mu niezmiernie miło
nagrodzić najzdolniejszych uczniów.
Podziękował im za pracowitość, która
w ich przypadku idzie w parze z talentem
i życzył, aby nie tracili swojego zapału
i konsekwentnie sięgali po coraz ambitniejsze cele.
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III etap kanalizacji w toku
czenie Zamku wraz z zabudowaniami mieszkalnymi,


Plac Kościelny, ul.
Kilińskiego, ul. Kościelna,
ul. Krzywa, kamienice przy
pl. Wolności nr 5, 6, 7, 8, 9,
10,

Budowa kanalizacji
sanitarnej i burzowej z odtworzeniem
nawierzchni
dróg na pełnej szerokości.
Wartość zadnia nr 2 to 2 098
547,33 zł.
Zgodnie z przeprowadzoną procedurą
przetargową na budowę III etapu kanalizacji w Wąsoszu w czerwcu 2014
r. wybrany został wykonawca zadania.
W miesiącu lipcu 2014 r. doszło do
podpisania umowy z wykonawcą,
którym została firma PHU Chod –
Dróg, Anrzejewski Przemysław z
Krobi. W ramach tej inwestycji powstanie około 2,5 kilometrowa sieć
kanalizacyjna, z ok. 120 przyłączami,
z których ścieki odprowadzane będą
do miejscowej oczyszczalni ścieków.
Dzięki tej inwestycji prawie 350 kolejnych mieszkańców Wąsosza objętych zostanie odbiorem ścieków. Tym
razem prace będą dotyczyć następujących ulic: Parafialnej, Zamkowej, Pl.
Kościelnego, Kilińskiego, część ul.
Świerczewskiego (blok).
Całość została podzielona na 2 zadania.

Zadanie nr 1 obejmuje swoim zakresem prace:



przejście przyciskiem sterowanym przez rzekę z ul. Łąkowej
na ul. Parafialną,



Budowa przepompowni ścieków
na ul. Parafialną,



Budowa kanalizacji sanitarnej i
burzowej przy ul. Parafialnej do
wysokości bloków przy ul.
Świerczewskiego,



Odtworzenie nawierzchni
całej szerokości

Wartość tego zadnia
zł.

na

to 1 399 589,29

Zadanie nr 2 obejmuje swym zasięgiem:



Dalszy ciąg ul. Parafialnej, włą-

Kolejne inwestycje w świetlice

Przypominamy, że pierwszy
etap budowy rozpoczął się jesienią
2011r. Wówczas prace budowlane
prowadzone były na ulicach: 24Stycznia, Rawickiej, Bolesława
Chrobrego, część drogi przy ulicy
1-Maja, Zacisze, J.K. Franka,
Wierzbowa oraz Słoneczna. Wartość inwestycji I etapu to 1 937
604,92 zł w całości pokryta ze środków budżetu gminy Wąsosz.
Natomiast projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu— II
etap obejmował ulice: Łąkową,
Polną, Sienkiewicza, Rzemieślniczą, Niepodległości, 1-Maja, Rawicką, Nową oraz 700-lecia i był
realizowany w okresie jesiennozimowym 2012r. Wartość tej inwestycji to 5 971 715 zł, z czego 3 582
900 zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Kowalowo to kolejna wieś w naszej gminie,
która może poszczycić się nową i jakże funkcjonalną świetlicą.
Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, wiejskich zebrań, szkoleń i warsztatów tematycznych integrujących środowisko. Ma służyć
integracji środowiska lokalnego, aktywizacji
mieszkańców działających na rzecz poprawy
jakości życia na wsi. Dlatego niezwykle ważne
jest by odbywało się to w przyjaznym i czystym otoczeniu.
Koszt budowy takiej świetlicy to 68 900,00 zł.
Dodatkowo gmina zapewniła również wyposażenie w postaci nowych stołów i krzeseł.
Oficjalne otwarcie zaplanowano na 2 sierpnia,
godz. 16.00.
N R 2 , 20 1 4 R .
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Karta Dużej Rodziny
Już 20 tys. Polaków odebrało ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, kolejne
90 tys. złożyło wnioski. Zniżki dotyczą
nie tylko rozrywek kulturalnych, ale
także transportu czy sklepów spożywczych (jednak te ostatnie jak na razie
dotyczą tylko dużych miast). Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”.
W maju 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawił swój
Program Polityki Rodzinnej "Dobry
Klimat dla Rodziny". Wśród szczególnie istotnych rekomendacji Programu
znalazła się Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny (KDR) – tak określa się jedno z rozwiązań polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek i
zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u
sprzedawców, którzy włączyli się w
program.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.

Upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie Karty dla pozostałych członków rodziny.

z Kartą Dużej Rodziny może także liczyć
na zniżkę w wagonach restauracyjnych.
Kartę przyznaje bezpłatnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek
członka rodziny wielodzietnej.
Od 16 czerwca 2014r. mieszkańcy naszej
gminy (członkowie rodziny wielodzietnej) mogą również stać się posiadaczami
Karty Dużej Rodziny. W tym celu należy
pobrać i wypełnić wniosek z Ośrodku
Pomocy Społecznej, przy ul. Krzywej 11.
Termin oczekiwania na wydanie karty do
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Kto może starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny?
Beneficjentami programu są członkowie
rodziny wielodzietnej, bez względu na jej
dochód:
1)

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą
mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu
zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską
Kartę Dużej Rodziny”.
Do programu włączyło się już PKP
Intercity oferując 25 proc. zniżki przy
jednoczesnym
przejeździe
trzech
uprawnionych osób. Można podróżować
zarówno na pokładzie pociągu TLK jak
i Intercity.
Ta oferta w przeciwieństwie do innych
promocji łączy się z ulgami ustawowymi. A więc bilet dla ucznia czy studenta
będzie jeszcze tańszy. Podróżujący
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Rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do
ukończenia 18 r. ż., w przypadku,
gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkle wyższej—do ukończenia 25
r. ż. , natomiast bez ograniczeń
wiekowych—w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności,

2)

Rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3)

Dziecko—w tym dziecko, nad
którym rodzic sprawuje rodzinna
pieczę zastępczą oraz pełnoletni
wychowanek rodzinnej pieczy
zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie albo rodzinnym
domu dziecka na zasadach określonych w art.. 37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz
wniosek o wydanie duplikatu Karty
składa się w OPS/MOPS właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania
członka rodziny wielodzietnej, w sytuacji gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsce zamieszkania
w różnych gminach, każdy członek
złożyć wniosek o przyznanie Karty
(wydanie duplikatu) w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.
Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginalny lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie
rodziny wielodzietnej.
Zachowanie/utrata uprawnień
Rodzic, który nabył uprawnienia
z programu, nie traci tych uprawnień,
chyba, że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Małżonek rodzica, niebędący
rodzicem, który nabył uprawnienia
wynikające z programu, nie traci tych
uprawnień, chyba, że uprawnienia
utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
Dziecko zachowuje uprawnienia do
korzystania z programu mimo zmniejszenia liczby dzieci wchodzących
w skład rodziny wielodzietnej do
ukończenia wieku uprawniającego do
korzystania z uprawnień. Pełnoletnie
dziecko kontynuując naukę w szkole
lub w szkole wyższej będzie uprawnione do korzystania z programu do
końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły.
Członek rodziny wielodzietnej ma
obowiązek powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na
uprawnienie do korzystania z programu.
W przypadku stwierdzenia utraty
uprawnień—Karta podlegać będzie
zwrotowi.
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NABÓR DO DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
W dniu 7 lipca
2014 r. Marszałek Województwa
Dolnośląskiego
ogłosił
nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Nabór kandydatów na
przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5
sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/
organizacje-pozarządowe, tablicy
ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wojewódzka Rada Działalności
Pożytku Publicznego stanowi organ
konsultacyjny i opiniodawczy. Na
szczeblu wojewódzkim powołuje ją
Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.).
Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku
Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
należy
w
szczególności:
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
- wyrażanie opinii o projektach uchwał
i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii
w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami
pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez
organizacje
pozarządowe;
- wyrażanie opinii o projekcie strategii
rozwoju województwa.
Określenie trybu powoływania człon-

ków Rady Wojewódzkiej, zgodnie
z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej
połowę członków rady. Ważne jest
również, by na etapie wyłaniania
pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych, jeśli chodzi o terytorium i zakres
prowadzonej
działalności.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zapraszamy wszystkie organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na
terenie województwa dolnośląskiego
do zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Bliższe informacje udziela Andrzej
Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email
andrzej.stachowiak@umwd.pl”

Oddaj głos na Wąsosz
Kronika PSP w Wąsoszu z 11
szkół podstawowych z różnych regionów Polski ma
szansę na 10 tysięcy złotych.
Tę kwotę otrzyma placówka,
której praca konkursowa
zbierze najwięcej głosów internautów w głosowaniu w
ramach Konkursu dla SKO.
Konkursową kronikę można
obejrzeć na stronie:
www.sko.edu.pl/konkurs/
projekt/51-publiczna-szkolapodstawowa-w-wasoszu
W celu oddania głosu na nale-

N R 2 , 20 1 4 R .

ży zarejestrować lub zalogować się na platformie do
głosowania oraz kliknąć
przycisk „głosuj”, który
znajduje się pod kroniką.
W całym głosowaniu jedna
osoba może oddać tylko
jeden głos !

Głosowanie trwa do 10
września 2014 roku, do
końca dnia.
Oddaj swój głos na Wąsosz !!!
Str. 5

Festiwal Kultury Ludowej w Wąsoszu
wystawy twórców ludowych, rękodzielników, Kół Gospodyń Wiejskich z
naszego obszaru, ukazujące tradycje,
potrawy regionalne, przedmioty codziennego użytku, sztukę ludową oraz
rzemiosło.
Przez cały dzień trwania festiwalu można było usłyszeć zespoły ludowe z Dolnego Śląska oraz województw ościennych : Mojęcice, Dębioki, Harfa, Śpiewajmy Razem, Nadodrzanie, Niezapominajki, Wronowianki, Razem Raźniej,
Głębowiczanie, Gołaszyniacy oraz nasz
zespół Wąsoszanki. Dodatkowo dla
wszystkich wystąpił folkowy zespół
„Ondraszki” pochodzący z terenów
podkarpackich.
Ogłoszony z dość dużym wyprzedzeniem konkurs kulinarny pn. "Smaki
regionu" przyczynił się do poszerzenia
wiedzy o produktach tradycyjnych,
regionalnych oraz promocji dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
Uczestnicy zgłaszali swoje wyroby w
Dzieci z PSP w Wąsoszu w specjalnie przygotowanym na ten dzień programie.
3 kategoriach: na najlepszy wypiek, na
najlepsze wino i nalewkę oraz na najDziedzictwo polskich tradycji stanowi tradycji regionu Dolnego Śląska, a także smaczniejsze przetwory domowe z
niewyczerpane źródło inspiracji w sfe- przedstawienie kultury ludowej jako warzyw i owoców przyrządzane z naturze artystycznej, chociaż wykorzysty- źródła inspiracji i wzorców godnych do ralnych składników, oparte na tradycyjwane dotąd w niewystarczającym stop- naśladowania dla młodego pokolenia.
Podczas imprezy prezentowane były
niu. My również posiadamy ciągle żywych
nosicieli tradycji , którzy wiodą swój często
skromny żywot nieopodal nas. Dzięki nim
możemy zajrzeć do tej
bogatej skarbnicy wartości, w której jak w
lustrze przegląda się
URODA ŚWIATA.
W ostatni weekend
czerwca br. podczas
Festiwalu Kultury Ludowej
mieszkańcy
gminy Wąsosz mieli
również okazję podejrzeć, dotknąć i usłyszeć twórców reprezentujących
ten
wszechstronny i jakże
bogaty nurt artystyczny.
Celem festiwalu była
promocja, wspieranie
oraz
kultywowanie
Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk składa podziękowania Kornelii Kuczyńskiej za 40-lecie pracy artystycznej w zespole Wąsoszanki
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nych, regionalnych recepturach.
Sukces w konkursie kulinarnym niewątpliwie odniosła reprezentacja wsi Rudna
Wielka z sołtysem Henrykiem Sową na
czele. Organizując dwa stanowiska konkursowe zdobyli największą ilość nagród. Wśród nich znalazły się: roboty
kuchenne, kuchenki mikrofalowe oraz
komplety garnków.
Imprezę zakończyła wspólna biesiada
uczestników i artystów biorących udział
w festiwalu.
Festiwal kultury ludowej ujawnił wielkie
bogactwo ludowej muzyki i śpiewu,
różnorodne dziedzictwo kulinarne naszego regionu oraz niepowtarzalną sztukę rękodzielników, twórców ludowych
oraz Kół Gospodyń Wiejskich .

Festiwalowi towarzyszyły dodatkowe,
specjalne atrakcje, które przyciągnęły na
Stadion Miejski w Wąsoszu ogromną liczbę widzów.
Największą popularnością cieszył się
mecz piłki nożnej gwiazd telewizyjnych
seriali i przyjaciół vs. Oldboy ’e Orla Wąsosz. Była to wspaniała okazja do spotkania się fanów z idolami z małego ekranu.
Oprócz rywalizacji sportowych drugi
dzień minął pod znakiem wielu występów
nie tylko muzycznych. Na scenie można
było zobaczyć i usłyszeć nasze rodzime
Motor in Corn, Tomka Kalczyńskiego
z zespołem, Tomka Bednarka w jego programie kabaretowym oraz koncert młodej
rockowej wokalistki - Oli Ost.

Fani mieli niepowtarzalną okazję , by zdobyć autograf, zrobić zdjęcie, uścisnąć dłoń
ludzi z pierwszych stron gazet.
N R 2 , 20 1 4 R .
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Propozycje na wakacje
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu prowadzi zapisy na wycieczkę do wrocławskiego
ZOO. Koszt wyprawy to 20 zł od osoby. Dzieci do lat 8 z opiekunem dorosłym.
Termin wycieczki 7 sierpnia godz. 10.00.
Kontakt: 65 543 79 36.

KONKURS DLA WSZYSTKICH !!!
Biblioteka Publiczna w Wąsoszu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
na wykonanie gry planszowej pt. MIASTO I GMINA DO ODKRYCIA”
Konkurs trwa do 25 .08.2014 r. Szczegółowe informacje:
tel. 65 543 79 92, e-mail: b_p_wasosz1@wp.pl

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu zaprasza wszystkie dzieci na spektakl teatralny pt.
„Podróże Piotrusia” w wykonaniu TEATRU
DUET z Krakowa.
12 sierpnia godz. 16.00. Wstęp wolny!!!
Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10-13
oraz 15-17 w ZPK w Wąsoszu odbywają są zajęcia dla
dzieci, które spędzają wakacje w gminie Wąsosz. Wśród propozycji na wakacyjną nudę znalazły się
zajęcia plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy, zajęcia kulinarne oraz wspólne
wypady na miasto.

WAKACYJNE FESTYNY
2 sierpnia godz. 16.00 uroczyste otwarcie
świetlicy w Kowalowie!!!

9 sierpnia festyn przy ul. Rawickiej w
Wąsoszu
W programie również:

W programie:

- mnóstwo gier i zabaw dla dzieci,

-gry i zabawy dla dzieci,

- trampolina, dmuchańce,

-przejażdżki bryczką,

- popcorn, prażynki, wata cukrowa,

-dmuchańce,

-zabawa taneczna.

-loteria fantowa,
-mała gastronomia,

16 sierpnia WAKACYJNY FESTYN STRAŻACKI godz. 16.00 STADION MIEJSKI
W WĄSOSZU:

-zabawa taneczna od godz. 
20.00
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Pokaz sprzętu strażackiego oraz cięcia samochodu,
Konkurencje strażackie dla dzieci, lanie wodą,



Przejażdżki samochodem strażackim,



Grochówka z kotła, prażynki, popcorn, wata cukrowa,



Zamki dmuchane,
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Koło PZW Wąsosz
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka na
stawie Starorzecze w Wąsoszu odbyły
się zawody wędkarskie dla dzieci.
Organizatorem zawodów był Polski
Związek Wędkarski Koło Wąsosz oraz
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu.
Zawody cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, zarówno samych
uczestników jak i ich rodziców i znajomych. Do rywalizacji stanęło 20

zawodników w wieku od 5 do 13 lat.
Każdy uzbrojony w wędkę, podbierak
i siatkę stanął na wysokości zadania i
wyciągnął z wody chociaż jedną rybę.

wał się Smolec Daniel. Zdobywcy
kolejnych miejsc to Walenczak Artur - IV miejsce oraz Hus Sławomir
– miejsce V.

Największą liczbę ryb, a tym samym
największą liczbę punktów zdobył
Maciej Turowski wyciągając z wody
19 sztuk pstrągów. II miejsce zajęła
Oliwia Wenzel łowiąc 6580 gram ryb,
a na III miejscu z 18 sztukami uplaso-

Na każdego z uczestników czekały
atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego (wędki), a dla zdobywców pierwszych pięciu miejsc
również żyłki, haczyki, spławiki itp.
Przewidziano także specjalne upominki dla tzw. największego
„pechowca” oraz dla uczestnika,
któremu udało się złowić inną rybę
niż pstrąg.
Nagrody ufundowane zostały przez
Koło PZW Wąsosz oraz ZPK w
Wąsoszu. Po zawodach odbyło się
wspólne pieczenie kiełbasek nad
ogniskiem, przy którym można było
posłuchać opowieści o „wielkich
braniach" i „taaaakich rybach”.
Szczególne podziękowania za wspaniałą współpracę przy organizowaniu zawodów należą się Prezesowi
Koła PZW Wąsosz Romualdowi
Rybczykowi oraz jego ekipie (za
profesjonalne przygotowanie zawodów i ogniska). Wszystkim zawodnikom
serdecznie
gratulujemy
i zapraszamy za rok na koleją edycję
„zmagań z wędką”!

Dnia 29.06. 2014 r.
na akwenie wodnym
w
Drozdowicach
Małych zostały rozegrane
zawody
wędkarskie o Puchar
Burmistrza Wąsosza
Zbigniewa Stuczyka.
Do wędkarskiej rywalizacji stanęło 29
zawodników reprezentujących nie tylko
Koło PZW Wąsosz,
ale również
Koło
PZW Góra Miasto
oraz Koło PZW Strumyk Góra. Po czterech godzinach zmagań zakończono rywalizację i komisja
sędziowska dokonała
ważenia ryb. Ważenie odbywało się na
którego wędkarze wymieniali się opiniami
stanowiskach, więc ryby w dobrej konna temat tej imprezy. Puchar Burmistrza
dycji wróciły do wody. Następnie przytrafił do kol. Marcina Stasiaka (koło Wąszedł czas na wspólny posiłek, podczas
sosz). Drugie miejsce zajął kol. Mariusz
N R 2 , 20 1 4 R .

Rzepka (koło Wąsosz), trzecie kol.
Marek Broczkowski
(koło PZW Wąsosz),
czwarte miejsce zajął
kol. Daniel Pypeć
(koło PZW Strumyk
Góra) a piaty był kol.
Uglik Zenon (koło
PZW Góra Miasto).
Na zakończenie zawodów puchar, nagrody
rzeczowe oraz dyplomy dla zwycięzców
wręczył
Burmistrz
Zbigniew
Stuczyk.
Zawody rozegrano w
miłej i koleżeńskiej
atmosferze, zawodnikom nie zabrakło
chęci do rywalizacji
oraz spotkania się w
gronie kolegów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz
kibicom za wspólnie spędzony czas i już
teraz zapraszamy na kolejne zawody
organizowane przez Koło PZW Wąsosz.
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Pałac w posiadaniu Gminy
W kwietniu 2014 r. Wrocławski
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych przekazał
nieodpłatnie Gminie Wąsosz
zabytkowy zespół pałacowoparkowy we wsi Wrząca Śląska.
Powierzchnia gruntów przekazanych niepłatnie przez ANR to
1,1029 ha.
Pałac tworzy wraz z sąsiadującymi z nim zabudowaniami zespół
dworsko-folwarczny, wpisany do
rejestru zabytków 21. 09. 1993 r.
Pałac powstał na początku XIX
w., od tyłu otoczony parkiem,
będącym reliktem, założonym
w drugiej połowie XIX w., również wpisany do rejestru zabytków 21. 09. 1993 r.
Przekazany budynek ma być
przeznaczony pod obiekt użyteczności publicznej i pełnić funkcję
kulturalną, rekreacyjną oraz zdrowotną.

Pałac we wsi Wrząca Śląska

Wąsosz
w pastelowej
odsłonie

Oto zbiór najnowszych prac wykonanych
przez uczestników zajęć plastycznych, prowadzonych pod czujnym okiem pana Adama
Stróżyńskiego w Zespole Placówek Kultury
w Wąsoszu.
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Autorką prac jest
Aleksandra Broczkowska.
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Ciekawe sposoby na lato

Zajęcia z kreatywnego tworzenia.

Wycieczka do Parku Wrocławskiego—Lubin

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu zaprasza na wakacyjne zajęcia, codziennie w godz. 10-13
oraz 15-17.
Wspólne wyjście do cyrku

Nowe drogi
W naszej gminie przybywa nowych
dróg. Ponad kilometrowy odcinek na
trasie Górka Wąsoska - Bełcz Mały,
umożliwiający dobre połączenie północnej części gminy z centralną jej częścią ma kosztować 505 310, 081 zł.
Dofinansowanie od Geodety Województwa z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego na tę
drogę wyniesie 230 580, 00 zł.
Od drogi powiatowej „przy krzyżu” do
miejscowości Czeladź Wielka w kierunku na żwirownię powstaje również nowa , utwardzona droga o długości 340
m. Koszt jej wykonania to 147 980,032
zł, z czego 71 400,00 zł to dofinansowanie z UMWD.
Nowa drogą będą mogli cieszyć się
mieszkańcy Drozdowic Wielkich i okolicznych miejscowości. Bowiem remont
ponad 300 m drogi został już ukończony. Koszt tego przedsięwzięcia to 147
014, 094 zł , a jej dofinansowanie wyniesie 56 910,00 zł.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo
Dróg i Ulic z Leszna.

Prace remontowe na drodze Górka Wąsoska– Bełcz Mały

Przebudowa wjazdu do
PSP w Wąsoszu zakończona

BIULETYN GMINY WĄSOSZ
Wydawca: Gmina Wąsosz
Redakcja: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu,

13 maja zakończono prace przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Wąsoszu, gdzie wykonywano nowy dojazd. 5 maja miało miejsce rozpoczęcie prac nad przebudową wjazdu, który został wyłożony kostką brukową.

Koszt remontu to 72 000,00 zł,
który pokryty zostanie w całości z budżetu gminy.

Przesyłanie materiałów do biuletynu:
zpk_kultura@onet.pl,
Informacje i ciekawe wydarzenia można również
zgłaszać pod nr tel. 65 5437 936.
Druk: Zakład poligraficzny Podraza Lesław, Góra

