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Tradycyjnie, jak co roku w miesiącu
sierpniu na terenie gminy Wąsosz rolnicy
wraz z mieszkańcami poszczególnych
miejscowości obchodzili Święto Plonów.
W Pobielu, Sułowie Wielkim, Płoskach
oraz Kamieniu Górowskim przy współudziale Gminy Wąsosz oraz Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu zorganizowane zostały Dożynki Parafialno-Wiejskie.
Wszystkie uroczystości zainagurowane
były dziękczynnymi mszami, podczas
których poświęcone wieńce dożynkowe
ukazywały bogactwo plonów.
Na uczestników tegorocznych dożynek
czekało wiele atrakcji.

Ogromnym powodzeniem cieszyły się
loterie fantowe oraz licytacje. Najmłodsi
uczestnicy imprez, a także młodzież i dorośli mogli brać udział w licznych zabawach,
akcjach i konkursach przygotowanych
przez organizatorów.

Należy zaznaczyć, że obchody tegorocznych dożynek zgromadziły liczne grono
mieszkańców gminy Wąsosz i okolicznych miejscowości. Wśród przybyłych
nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych, gminnych jednostek samorządowych, sołectw oraz kół gospodyń wiejskich.

SEZON NA GRZYBY
ROZPOCZĘTY!
Sezon grzybobrania już w pełni.
Po ostatnich obfitych opadach
deszczu w naszych lasach prawdziwy wysyp grzybów. Eksperci
ostrzegają jednak, że niektóre
z nich nie nadają się do jedzenia i apelują o rozwagę w czasie leśnych wędrówek.
Fot. EP

Gminne inwestycje
Dobiegają końca prace nad projektem
III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. 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). W styczniu 2014 r. ma być
zebrana
kompletna dokumentacja,
pozwalająca na przeprowadzenie przetargu, który planowany jest na kwiecień przyszłego roku. Rozpoczęcie
prac budowlanych przewidywane jest

na wiosnę 2014r.
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.

zimowym 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.

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 jesienno-

Nowe drogi

Roboty zostały zakończone w lipcu 2013 r.

We wsi Chocieborowice została oddana
do użytku droga dojazdowa do gruntów
rolnych, wykonana z trylinki, o długości
0,180 km.
Koszt całej inwestycji to 169 211,54 zł.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w
kwocie: 25 600 zł.
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Nowe drogi

Gmina Wąsosz poszczycić się może jeszcze
dwiema dodatkowymi drogami. Są to drogi dojazdowe do gruntów rolnych również w Chocieborowicach. Dotychczasowa ich nawierzchnia
została zastąpiona asfaltem.
Przebudowa dwóch dróg gminnych w Chocieborowicach kosztowała w sumie : 68 535,60 zł
i została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna.
Łączna długość zmodernizowanych
dróg to prawie 0,300 km.

We wrześniu oddana do użytku została
droga dojazdowa w Wodnikach. Nowopowstała droga pokryta jest warstwą jezdnią asfaltową. Jej długość wynosi: 0,265
km.
Koszt całej inwestycji to 117 851,65 zł,
z czego 42 400 zł to dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
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Sesje Rady Miejskiej Wąsosza w okresie czerwiec—wrzesień
2013
stawkę opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach Sułów
Wielki, Rudna Wielka, Rudna
Mała i Wiewierz w wysokości
6,00 zł brutto od jednej osoby
miesięcznie.

27 czerwca 2013 r. Rada Miejska Wąsosza obradowała po raz XXVIII.
Podczas sesji Rada podjęła 12 uchwał
w sprawach:



Przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej w Górze w łącznej kwocie
10 000 zł ,



Zmiany Wielkoletniej Prognozy
Finansowej gminy na lata 20132023,



Zmiany budżetu gminy Wąsosz
na 2013 r.



Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wąsosz,



Zmiany uchwały Nr XX/125/12
z dnia 9 listopada 2012r. dot.
górnych stawek opłat za usługi
w zakresie odbierania opadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Ustalono górną

W dniu 17 września 2013 r. odbyła
się XXIX sesja Rady Miejskiej Wąsosza. Po oficjalnym otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad Radni
przystąpili do przyjęcia protokołu
z poprzedniej sesji, następnie w interpelacjach i zapytaniach radnych zgłoszono konieczność dokończenia naprawy kanalizacji w miejscowości Cieszkowice.
Podczas sesji Rady Miejskiej Wąsosza
Burmistrz Wąsosza oraz Kierownik
Powiatowego
Zespołu
Doradców
w Górze Jan Rewers wręczyli w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odznaki honorowe "ZASŁUŻONY
DLA ROLNICTWA". O odznaczenie Jadwigi Łuczyńskiej z Lubiela oraz
Ryszarda
Majczyny
z
Pobiela wnioskował Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Górze.
Dodatkowo zostały wręczone nagrody
tegorocznym laureatom konkursów
ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj
Trzeźwy Umysł", w której gmina Wąsosz bierze udział już od paru lat.
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Zmiany uchwały nr XXII/150/12 z
dnia 27 grudnia 2012 r. dot. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik,
Nadania nazwy ulicy w Wąsoszu,
Ulica, która przebiega prostopadle
do ul. 1-Maja w Wąsoszu będzie
nosić nazwę ulica Jaśminowa.



Zmiany uchwały Nr XIII/86/07 z
dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
zasad
wynajmowania
lokali
mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowy zasobu Gminy Wąsosz,



Powołania spółdzielni socjalnej w
Wąsoszu. Spółdzielnia będzie
nosić nazwę „ Nad Baryczą”, a jej
członkami jest gmina Wąsosz
oraz Stowarzyszenie „ORLA Wąsosz”.
Skarbnik Gminy Jadwiga Rodzewicz
przedstawiła sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Wąsosz za I półrocze
2013.
Podjęto uchwały w sprawie: zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Dodatkowo zmieniono uchwałę Nr
XX/131/12 z dnia 9 listopada 2012r.
dot. wzoru deklaracji wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Wąsosz.
Podjęto obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr
XXII/150/12 Rady Miejskiej Wąsosza
w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik.



Zmiany
uchwały
Nr
XX/121/12 z dnia 9 listopada
2012r. W spawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla
celów podatku rolnego. Zmiana wprowadza
możliwość
dokonywania płatności podatku w kasie Urzędu Miejskiego.



Zmiany
uchwały
Nr
XX/122/12 z dnia 9 listopada
2012 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości. Zmiana jak wyżej
wprowadza możliwość dokonywania płatności tego podatku w kasie Urzędu Miejskiego.



Przyjęcia stanowiska Rady
Miejskiej Wąsosza w sprawie
upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70 rocznicę rzezi na
Wołyniu i kresach południowo
-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Uznano 11 lipca—
dniem ludobójstwa na Wołyniu.

przyznanego przez Forum Aktywności
Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu
w ramach umowy o wsparcie finansowe
na przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
członkom spółdzielni socjalnej w Wąsoszu.
Ponadto Rada podjęła uchwały: w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników
przyrody, uchwałę zmieniającą uchwałę
Rady
Miejskiej
Wąsosza
Nr
XLIII/272/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia źródeł dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych wraz ze wskazaniem jednostek
budżetowych, które prowadzą rachunek
dochodów własnych, uchwałę w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej,
uchwałę w sprawie sposobu sprawienia
pogrzebu, uchwałę w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2023 oraz uchwałę
w sprawie zmiany budżetu gminy Wąsosz na 2013 r.

Podjęta została uchwała w sprawie poręczenia przez gminę Wąsosz wsparcia
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Inwestycje w świetlice
21 września 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej świetlicy w Wodnikach. To kolejne sołectwo,
które obok Zbakowa Górnego i Bełcza Małego może cieszyć się nową i funkcjonalną świetlicą.
Świetlica w Wodnikach rozbudowana została o zaplecze
kuchenne i toaletę. Prowadzi do niej nowy chodnik,
a w pobliżu przygotowano miejsce do prowadzenia imprez
na świeżym powietrzu.
W otwarciu, obok mieszkańców Wodnik, sołtysa wsi p.
Mariana Plewniaka, uczestniczył Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk wraz z małżonką, proboszczowie pobliskich
parafii oraz zaproszeni goście.
Uroczystość zainaugurował Burmistrz Wąsosza Zbigniew
Stuczyk. W swym przemówieniu wyraził podziękowanie
wszystkim zaangażowanym w budowę nowego obiektu,
a przede wszystkim podziękował i pogratulował sołtysowi
Wodnik p. Marianowi Plewniakowi, którego determinacja
i pracowitość przyczyniły się do powstania obiektu w takiej
postaci. Świetlica to ośrodek życia społeczno-kulturalnego
wsi. Tutaj mieszkańcy mogą w miły i bezpieczny sposób
spędzić czas, uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach,
lokalnych uroczystościach oraz przeprowadzanych zebraniach.

Świetlica w Wodnikach. Wartość rozbudowy obiektu to ok. 30 000 zł.

Czysty i zadbany budynek świetlicy to najlepsza wizytówka wsi oraz gminy.

Świetlica w Bełczu Małym

Wartość każdej świetlicy to ok. 70 000 zł i w całości
pokryte są ze środków budżetu gminy.

Świetlica w Zbakowie Górnym
N R 3 , 20 1 3 R .

Wyremontowana elewacja świetlicy w Cieszkowicach. Koszt całej
inwestycji to 33 239,40 zł. Dofinasowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 21 619,12 zł.
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70 rocznica mordu na Wołyniu
Dnia 11 lipca 2013r. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę
zbrodni wołyńskiej.
W lutym 1943 r. Ukraińska Powstańcza
Armia rozpoczęła wojnę z polskimi
mieszkańcami Wołynia. Bestialsko zamordowano ponad 60 tysięcy Polaków.
Ci, którzy przetrwali chronili się w zamienionych w twierdzę wioskach….
11 lipca 1943r. - dzień nazwany Krwawą Niedzielą - był kulminacją mordów
na Wołyniu. W tym dniu członkowie
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii, wspierani przez ukraińskich chłopów, napadli
na dziesiątki osad i wsi polskich na Wołyniu, atakując zwłaszcza wiernych
zgromadzonych w kościołach i kaplicach rzymskokatolickich.

Zamordowano wówczas tysiące niewinnych osób; głównie kobiet, dzieci, starców oraz kapłanów.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli
mieszkający na terenie naszej gminy
Kresowianie – świadkowie tragedii.
Choć grupa jaką liczą nie jest pokaźna,
ich wspomnienia są żywe, pełne i wystarczające by przekazać kolejnym pokoleniom prawdę o zbrodniach dokonywanych na Polakach.
200 tysięcy Polaków poddanych było
eksterminacji przez OUN i UPA na południowo – wschodnich kresach II Rzeczypospolitej. Po wspólnej dyskusji,
wymianie wspomnień z tamtego tragicznego dla narodu polskiego czasu, złożono kwiaty oraz wieńce przy pomniku
ofiar Katynia i ofiar tragedii smoleńskiej
na Placu Wolności w Wąsoszu.

Hen daleko tam na wschodzie
biała brzoza się schyliła
Wiatr żałośnie tam zawodzi,.
gdzie zbiorowa jest mogiła.
Nikt tam świeczki nie zaświeci,
ani kwiatów nie przyniesie
Tylko wiatr czasem przyleci
i zaszumi w głuchym lesie.
Czemuś Dniestrze taki srogi ?
Czemu nurt twój taki dziki ?
Czemu znikłą wśród pożogi
ma rodzinna wieś Puźniki ?
[…]
Rankiem dziecko zakwiliło
z martwych ramion matki trupa.
Siedemdziesiąt ciał, to żniwo
jednej nocy, bandy UPA.
Dziś to są pourazowe makabryczne przypomnienia,
o których już nie ma mowy
wśród młodego pokolenia.
Nie za długo tylko w baśni
mglisty obraz pozostanie,
lecz nikt bliżej, tej historii nie wyjaśni
gdy wygasną puźniczanie.
Kto opisze los sierocy,
jak jechały dzieci, starcy
stłoczeni, przez wiele dni i nocy
po kilka rodzin na kolejowej węglarce.
Edmund Działoszyński
„Puźnicka ballada”

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, Wiceburmistrz Wąsosza Marcin Koziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Nicpoń, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Lorenc oraz najważniejsi w tym dniu świadkowie tamtych wydarzeń.
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Darowizna od Fundacji Polska Miedź
16 sierpnia 2013r. została podpisana
umowa pomiędzy Fundacją Polska
Miedź w Lubinie oraz Gminą Wąsosz
na udzielenie darowizny w kwocie
25.000 zł.
Przyznane przez Fundację Polska
Miedź wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup pięciu zestawów
multimedialnych. Każdy zestaw będzie
składał się z tablicy interaktywnej oraz
projektora multimedialnego. Nowy
sprzęt zostanie przekazany do pięciu
szkół publicznych z terenu naszej gminy.
Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska
Miedź S.A. Jest organizacją pożytku
publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Promocja Gminy Wąsosz
We wrześniu 2013 r. Zespół Placówek
Kultury w Wąsoszu podpisał umowę na
dofinansowanie projektu pn. „Aktywna
promocja obszaru Ujścia Baryczy”. Jest
to druga umowa na dofinansowanie
placówki w tym roku, jaką ZPK w Wąsoszu podpisał w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.
Celem operacji jest pomoc w promowaniu lokalnej twórczości kulturalnej,
walorów przyrodniczych i zabytkowych z terenu gminy Wąsosz. Zakup
namiotu reklamowego, roll up - u, banneru oraz flagi z logotypami Zespołu
Placówek Kultury i Gminy Wąsosz
zapewnią zaplecze promocyjne, które
będzie wykorzystywane podczas imprez plenerowych na terenie naszego
regionu, a przede wszystkim poza jego
granicami. Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs fotograficzny :
„Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie”. Konkurs będzie skierowany do
dzieci i młodzieży. Po przeprowadzonym konkursie zostanie wydany folder
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z najlepszymi pracami, ukazującymi
piękno naszej „małej ojczyzny”. Poprzez zakup materiałów reklamowych
i wydanie folderu będzie możliwa
szybka rozpoznawalność i identyfikacja naszej gminy co pozytywnie wpłynie na jej wizerunek. W celu ukazania
piękna i wartościowych pod względem
historycznym i turystycznym miejsc
naszego regionu Zespół Placówek Kultury zaplanował zakup aparatu fotograficznego, który będzie wykorzystywany
w pracach nad folderem jak i w bieżących działaniach placówki.
Poprzez realizację tego przedsięwzięcia
będą osiągnięte następujące cele:




Aktywna
promocja
w mediach,

gminy

mi regionu,



Organizacja konkursu fotograficznego o zabytkach i
przyrodzie naszego regionu
to działania edukacyjne służące podniesieniu świadomości ekologicznej i pogłębianiu wiedzy o walorach
przyrodniczych,



Wydanie folderu pokonkursowego to stworzenie szerokiej oferty wydawniczej
popularyzującej obszar.

Koszty całej operacji: 14 438,65 zł.
Kwota dofinansowania:10 014,07 zł.

Zakupiony sprzęt zapewni szybką rozpoznawalność na festynach, festiwalach, targach, jarmarkach również poza granica-
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Z życia szkół
Rok szkolny 2013-2014 rozpoczęty!
2 września 2013 r. we wszystkich
szkołach z terenu gminy Wąsosz
zainaugurowano rok szkolny 20132014.
Uczniowie pełni wakacyjnych wrażeń
wracają do szkół. Przed nimi kolejny
rok szkolny - czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania
pasji
i
realizowania
planów.
W szkołach wiele zmian wprowadzonych przez MEN. To już jest kolejny
rok przygotowań do obniżenia wieku
szkolnego i rozwijania edukacji
przedszkolnej. Dotacja przedszkolna
dla gmin, obniżenie opłat za przedszkola, wprowadzenie obowiązku
nauki w szkołach dla dzieci sześcioletnich.
W szkołach ponadgimnazjalnych po
raz pierwszy uczniowie wybierają od
dwóch do czterech przedmiotów,
których będą się uczyć na poziomie
rozszerzonym. Rozpoznanie własnych talentów, rozwijanie zainteresowań, dogłębne poznanie wybranych
dziedzin nauki pozwolić ma na lepsze
przygotowanie się do studiowania
i zaplanowania swojej przyszłości.
Kolejny rok uczniowie będą uczyć się
według zreformowanych programów
w szkołach zawodowych, w których
coraz większego znaczenia nabiera
praktyczna nauka zawodu, powiązana
z rynkiem pracy i jego potrzebami.
Uzyskanie solidnego wykształcenia
zawodowego razem z wykształceniem ogólnym na odpowiednim poziomie ma być gwarancją zdobycia
atrakcyjnej pracy i osiągnięcia sukcesu.
Ucząc się i pracując, uczniowie nie

powinni zapomnieć o tym, jak ważny
dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan
zdrowia i samopoczucie.
Wykorzystywane powinny być możliwości, jakie daje szkoła, samorząd
czy klub sportowy. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego uczniowie winni bawić się i rywalizować w zawodach i grach sportowych, spacerować, biegać, jeździć na
rowerze. Każdy rodzaj ruchu sprzyja
ich zdrowiu, a udział w zawodach
i rywalizacji kształtuje charakter,
wytrwałość, uczy współdziałania

w zespole i wyrabia nawyk dbania
o własne zdrowie.
Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas zaproponowała, aby
rozpoczynający się rok szkolny był
Rokiem Szkoły w Ruchu i zachęcała
uczniów, nauczycieli i rodziców do
jego organizacji i aktywnego
w
nim
udziału.
Życzymy
wszystkim
owocnego
i
radosnego
roku
szkolnego
2013/2014, pełnego nauki, wyzwań,
aktywności fizycznej i realizacji wyznaczonych celów.

Uczniowie z PSP w Wąsoszu podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014

W inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w PSP w Wąsoszu
uczestniczył Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk.
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Święto Przedszkolaków
20 września w wąsoskich przedszkolach obchodzono Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka.

Dzieci z Oddziału i
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Płoskach od
20 września 2013 r.
oficjalnie noszą dumne miano: PRZEDSZKOLAKÓW!

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 13 września 2013 roku podjął przez aklamację uchwałę w sprawie ustanowienia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
W Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. M.
Kownackiej w Płoskach obchody
Dnia
Przedszkolaka
połączono
z ceremonią Pasowania na Przedszkolaka.
Uroczystość
rozpoczęła
się
od programu artystycznego. Przedszkolaki były bardzo przejęte, ale
poradziły sobie znakomicie, za co
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Rodzice z dumą obserwowali
swoje pociechy i upamiętniali ich
występy na
zdjęciach.
Dzieci udowodniły, że zasługują na miano „prawdziwego przedszkolaka”,
wykazując się zdobytą wiedzą, śpiewając piosenki i recytując wiersze.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt pasowania, którego dokonała dyrektor szkoły p. Joanna Morawska przez symboliczne dotknięcie
dziecka dużym, drewnianym liza-

kiem. Moment ten wzbudził
wśród maluchów i ich rodziców
najwięcej emocji. Na pamiątkę tak
ważnego wydarzenia świeżo mianowane przedszkolaki otrzymały
dyplomy i rożki ze słodyczami.
Gratulujemy i życzymy powodzenia i samych sukcesów w procesie
poznawania świata oraz czerpania mnóstwa radości z faktu bycia
przedszkolakiem.

Wąsoskie przedszkole bez opłat
Wąsoskie przedszkole pozostaje nadal
bez dodatkowych opłat za pobyt dziecka
powyżej 5 godzin w placówce.
Rewolucja, która rozgrywa się od początku września w przedszkolach na
terenie całego kraju budzi wiele kontrowersji. Bowiem ustawa przedszkolna
wprowadziła od 1 września 2013 r.

ograniczenie opłat pobieranych przez
gminę od rodziców do maksymalnie 1
zł. Poza pięcioma godzinami gratis,
opłata za każdą kolejną nie może wynieść więcej niż złotówkę. Rząd bowiem, określając maksymalną stawkę
w wysokości złotówki zadeklarował,
że przekaże samorządom dofinansowanie. W naszej gminie do samorządowe-

go przedszkola w Wąsoszu, 7 oddziałów przedszkolnych oraz 3 punktów
przedszkolnych uczęszcza w sumie
257 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
im. Marii Konopnickiej
w Wąsoszu
N R 3 , 20 1 3 R .
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NARODOWE CZYTANIE ALEKSANDER FREDRO w Wąsoszu
W Wąsoszu Narodowe Czytanie odbyło się
na tarasie przy Bibliotece Publicznej. Na
początku uczestnicy spotkania zostali zapoznani z życiem i twórczością Aleksandra
Fredry. Następnie dzieci i młodzież czytali, a
nawet próbowali recytować bajki autora
"Pawła i Gawła". Dorośli z podziałem na role
czytali fragmenty „Pana Geldhaba”.
Tłem do uroczystości była przygotowana
wystawka książek Aleksandra Fredry, które
znajdują się w zbiorach naszej Biblioteki
Publicznej oraz prace plastyczne pod nazwą:
"Bohaterowie bajek Aleksandra Fredry".
Prace zostały wykonane z dziećmi na zajęciach w bibliotece. Każdy uczestnik spotkania otrzymał okolicznościowy dyplom, a
wszyscy którzy przynieśli swoje prywatne
książki autora "Zemsty" otrzymali okolicznościową pieczęć, którą otrzymaliśmy z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Bronisława Komorowskiego, który był
głównym inicjatorem tegorocznej edycji NARODOWEGO CZYTANIA.
EP
KONKURS PLASTYCZNY
„ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW.”
Współorganizatorem konkursu było Nadleśnictwo Góra Śląska. Wszystkie 54
prace zostały wykonane podczas wakacyjnych zajęć w bibliotekach: w Sicinach, Niechlowie, Wąsoszu i Kamieniu
Górowskim. Prace zostały ocenione
i nagrodzone.
EP

Teofila Leszczyńska, Barbara Chrystman-Kurzawa - edukator RDLP w
Poznaniu, oddział Góra Śląska, Halina Łobacz—członkinie komisji.
Str. 10
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Sukces Roksany i Kingi
Roksana Głowacka uczennica VI kl.
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Wąsoszu i Kinga Wróblewska z kl. I
Publicznego Gimnazjum z Wąsosza
zostały laureatkami konkursu plastycznego zorganizowanego przez
Wrocławskie Centrum Seniora na
komiks lub scenariusz komiksu pt.
,,O dziadku, wnuczku i…”- czyli
niezwykły dzień z Waszego życia.

tywne przeżycia. Kinga i Roksana
swój wyjątkowy dzień przedstawiły w
formie komiksów, a nagrody odebrały
osobiście we Wrocławiu.

W pracach należało opisać sytuację
z życia przeżytą wspólnie bądź opowiedzianą przez babcię, dziadka,
wnuczkę lub wnuczka, która zapadła w pamięć i niosła ze sobą pozy-

Kinga Wróblewska zajęła I miejsce,
a Roksana Głowacka II miejsce.
Nagrodą za pierwsze miejsce jest
voucher dla laureatki z Babcią i
Dziadkiem na pobyt weekendowy
w Zamku Międzylesie. Za drugie
miejsce nagrodą jest również 3
dniowy pobyt dla 2 osób (z Babcią
lub Dziadkiem ) w Hotelu Miłomłyn.
EP
Serdecznie gratulujemy!

Sport
W miesiącu czerwcu zakończyły się
rozgrywki piłkarskie na szczeblu DZPN
Wrocław i OZPN Legnica. Drużyna
seniorów występująca w IV lidze dolnośląskiej ukończyła rozgrywki na
dwunastym miejscu co zagwarantowało
utrzymanie się drużyny w gronie
czwarto ligowców.
Bilans Orli w 30 meczach to 39 pkt ;
bramki 35-42 ; 10 zwycięstw, 9 remisów, 11 porażek.
Zespół trenowali
i Łukasz Stuczyk.

Mariusz

Rzepka

Drużyna Wiewierzanki Wiewierz występująca klasie „B” ukończyła rozgrywki
na szóstym miejscu na 12 zespołów
występujących w B klasie.
Trampkarze Orli występujący w lidze
terenowej zajęli pierwsze miejsce
i awansowali do ligi okręgowej trampkarzy. Drużynę prowadził Łukasz Matuszewski.
W lidze turniejowej Orlików nasza drużyna zajęła trzecie miejsce w OZPN
Legnica.

Drużyna Skrzatów z trenerem Danielem Domańskim.

N R 3 , 20 1 3 R .

Trenerem drużyny jest Jacek Nawrocki.
W lidze turniejowej Skrzatów nasza
drużyna
zajęła
czwarte
miejsce
w OZPN Legnica.
Trenerem drużyny jest Daniel Domański.
Drużyna Oldboy Orla Wąsosz grająca
w I lidze Dolnośląskiej zajęła wysokie
trzecie miejsce.
Drużynę prowadzi Ireneusz Grabowski.
Po zakończeniu sezonu Zarząd Stowa-

Drużyna Żaków z trenerem Jackiem Nawrockim.
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Sport
rzyszenia Orla Wąsosz podjął decyzje o połączeniu klubów Orli Wąsosz i Wiewierzanki Wiewierz
i zgłoszeniu do rozgrywek drugiej
drużyny seniorów Orla II WąsoszWiewierz. Druga drużyna rozgrywa
swoje mecze na boisku w Wiewierzy.
Nowym Prezesem Stowarzyszenia
Orla Wąsosz został Ireneusz Grabowski.

Klasyfikacja Orli Wąsosz
Tabela końcowa IV ligi
1.

Piast Żmigród

30

67

21

4

5

64-22

2.

GKS Kobierzyce

30

64

20

4

6

64-37

3.

Olimpia Kowary

30

61

19

4

7

63-32

4.

AKS Strzegom

30

56

17

5

8

78-47

Do rozgrywek sezonu 2013/2014
zgłoszono i uprawniono 132 zawodników.

5.

Karkonosze Jelenia Góra 30

49

15

4

11

49-54

6.

Sokół Wielka Lipa

30

46

14

4

12

43-47

Jako pierwsi sezon rozpoczęli seniorzy którzy po siedmiu kolejkach
znajdują się na 10 miejscu w tabeli
IV ligi dolnośląskiej z dorobkiem 8
punktów.

7.

Granica Bogatynia

30

43

12

7

11

52-44

8.

Piast Zawidów

30

42

12

6

12

48-45

9.

Pogoń Oleśnica

30

42

12

6

12

49-51

10.

Orkan Szczedrzykowice 30

41

12

5

13

56-56

11.

Miedź II Legnica

30

40

12

4

14

65-45

12.

Orla Wąsosz

30

39

10

9

11

35-42

13.

Piast Nowa Ruda

30

31

8

7

15

44-54

14.

Łużyce Lubań

30

23

6

5

19

46-89

15.

Nysa Kłodzko

30

17

4

5

21

27-73

16.

Nysa Zgorzelec

30

15

4

3

23

27-78

Druga drużyna po czterech kolejkach zajmuje 4 miejsce w tabeli B
klasy z dorobkiem 7 punktów. Drużyna trampkarzy w pierwszym meczu przegrała z Chrobrym Głogów
1:7, a w drugim meczu 3:6 z Odrą
Ścinawa.
Drużynę
trampkarzy
w obecnym sezonie prowadzi Mariusz Rzepka.
Drużyna Oldboy Orla Wąsosz po
trzech meczach z dorobkiem 6 punktów zajmuje 4 miejsce w I Lidzie
Dolnośląskiej.
W dniu 15 września w Wąsoszu
odbył się turniej Orlików i Żaków.
W turnieju uczestniczyło 200 piłkarzy z 16 klubów OZPN Legnica.
Zwycięzcą turnieju Orlików zostali
piłkarze Orli Wąsosz.
Drużyna Żaków debiutująca w tych
rozgrywkach zajęła wysokie trzecie
miejsce.
TM

Turniej Orlików i Żaków
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