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DOŻYNKI 2014
Miesiące sierpień oraz wrzesień to
czas dożynek. Organizują je poszczególne sołectwa, gminy, powiaty, aby
na koniec spotykać się na wojewódzkich obchodach Święta Plonów. Święto Dziękczynienia za plony ma zawsze godną oprawę kulturalno- religijną, nawiązującą do bogatej obrzędowości wiejskiej, która na naszym terenie kultywowana jest od lat.
Na terenie naszej gminy za zebrane
plony dziękowali mieszkańcy Pobiela,
Wodnik, Wikliny, Czarnoborska, Zbakowa Górnego oraz Świniar i Borowna. Wdzięczność za zebrane plony,
trud oraz determinację rolników wielokrotnie podkreślano w okolicznościowych przemówieniach. Nie zabrakło również pysznego jedzenia, dobrej zabawy i tańców do białego rana.

W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy
poszczególnych
miejscowości,
radni, sołtysi
oraz przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Wąsosza Zbigniewem
Stuczykiem.

Dożynki Województwa Dolnośląskiego
W tym roku gmina Wąsosz dziękowała
za plony podczas Dożynek Województwa Dolnośląskiego, które odbyły się 14
września w Strzegomiu. Barwny korowód dożynkowy tworzyły delegacje
wieńcowe z 23 powiatów województwa
dolnośląskiego. Wąsoska grupa wieńcowa ze śpiewem na ustach prezentowała

wieniec dożynkowy wykonany przez
mieszkańców Czarnoborska, za który
gmina Wąsosz otrzymała wyróżnienie w
konkursie tradycyjnego wieńca dożynkowego.
Program wojewódzkich dożynek rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncele-

browana z ceremonią poświecenia
wieńców i chlebów. Po nabożeństwie
w strzegomskiej Bazylice Mniejszej
dożynkowy korowód pojawił się
w rynku miasta, by rozpocząć prezentację obrzędów związanych ze świętem plonów. Artystyczne występy
obrzędowe, dźwięki muzyki ludowej,
wirujące w tańcu
zespoły folklorystyczne, wystawy płodów rolnych i instytucji
około rolniczych
sprawiły,
że
tegoroczne święto dolnośląskich
rolników było
wyjątkowe i jak
najbardziej udane.

Delegacja sołtysów gminy Wąsosz z wieńcem wykonanym przez mieszkańców Czarnoborska.

W uroczystościach dożynkowych województwa
dolnośląskiego uczestniczył burmistrz Wąsosza
Zbigniew Stuczyk.
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Barny korowód dożynkowy ze
śpiewem na ustach przemierzał
ulice Strzegomia.

Wąsoska grupa wieńcowa podczas prezentacji na strzegomskim rynku.
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Gmina Wąsosz w budowie

Dobiega końca budowa III etapu
kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu,
którego wykonawcą jest firma P.
H. U. „CHOD—DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi.
Łączna wartość tego zadania to
3 498 136, 62 zł (brutto).
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Koszt przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Gola
Wąsoska wynosi 138 037,45
zł i w 100 % pokryty będzie
ze środków z zewnątrz ANR
we Wrocławiu.

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

Świetlica w Bełczu Małym

Wykonawcą budowy nowej bieżni przy Szkole Podstawowej w Wąsoszu był P. H. U.
„CHOD—DRÓG” Z Krobi. Wartość tego
zadania to 125 758, 66 zł.

W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte remonty nawierzchni chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 324 w
miejscowości Wiewierz, którego wykonawcą został DROGTRANZ Andrzej
Paradowski z Góry oraz remont nawierzchni chodnika w miejscowości
Rudna Wielka.
Natomiast Przedsiębiorstwo Dróg I
Ulic Leszno Sp. z o. o. będzie zajmować się odbudową i modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Zbaków Górny—Zbaków Dolny.

Oficjalne otwarcie bieżni zaplanowano na 10 października 2014 r.
N R 3 , 20 1 4 R .
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75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
W Wąsoszu w ostatni weekend
września odbyły się uroczystości
upamiętniające 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Wszystkie wydarzenia objęte były
honorowym patronatem Dyrektora
Wrocławskiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej dr Roberta
Żurka.
27 września przypadła 75 rocznica
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która obchodzona była
pod hasłem „ My z niego wszy-

scy…”.
Aby uczcić wielkie dzieło naszych
rodaków, bohaterów otwartej walki z
okupantem i twórców siły moralnej
oraz tradycji niepodległościowej, w
naszej gminie odbyły się uroczystości
upamiętniające to święto.
26 września – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu zorganizowała
wystawę „Przywódcy Polski Walczącej”. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu przygotowała montaż patriotyczny. Natomiast 28 września odbył się Bieg Przełajowy Doliną Baryczy.
Przedsięwzięcia miały na celu upamiętnienie tej ważnej rocznicy, rocznicy powstania Polskiego Państwa
Podziemnego, jego dziedzictwa i
ideałów, które ziściły się w wolnej
Polsce.

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Ministerstwo
Sprawiedliwości
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim
informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają
podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskaStr. 6

ły dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz
pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

stów, dostępna jest na stronach
Ministerstwa Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni
przestępstwem oraz na stronie internetowej
dla
osób
pokrzywdzonych
www.pokrzywdzeni.gov.pl

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjali-
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Ogłoszenie Burmistrza
o składaniu wniosków przez kluby
sportowe o przyznanie dofinansowania
na 2015 r.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Wąsosza nr X/65/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu rozwoju sportu przez
Gminę Wąsosz oraz na podstawie
uchwały nr XXXIX/267/14 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 24 czerwca 2014
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/65/11 z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie określenia warunków i tryb
finansowania rozwoju sportu przez
Gminę Wąsosz informuję, że kluby
sportowe z terenu Gminy Wąsosz mogą
wystąpić z wnioskiem o przyznanie
dofinansowania na 2015 r.
Dofinansowanie działalności mogą
otrzymać kluby sportowe, spełniające
łącznie następujące warunki:
1.klub prowadzi działalność na terenie
Gminy Wąsosz,
2. klub posiada aktualną licencję przyznaną przez właściwy związek sportowy, a zawodnicy w nim zrzeszeni posiadają kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający ich do uczestnictwa
w zorganizowanym współzawodnic-

twie sportowym i działania w celu osiągnięcia zysku.

sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu

Kluby sportowe o dofinansowanie
występują w formie wniosku.

g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzające
status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

Wniosek o przyznanie dofinansowania
powinien zawierać:
− a) dane ubiegającego się o wsparcie
działalności, w tym informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość
realizacji zadania; zakres działalności
podmiotu, wynikający ze statutu lub
dokumentu rejestrowego podmiotu;

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia
składania wniosków:
• - rozpoczęcie 01 października
2014 roku;
• - zakończenie 15 października
2014 roku.

− b) określenie działalności na jakie ma
być udzielone dofinansowanie;

3. Miejsce składania wniosków:

− c) zakres rzeczowy (opis programu );

Urząd Miejski Wąsosza – sekretariat
pokój nr 9.

− d) miejsce i okres realizacji dofinansowanej działalności;

Wąsosz , 01 października 2014 r.

− e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z
jej przeznaczeniem oraz wskazania
innych źródeł finansowania;

-/ Zbigniew Stuczyk
Burmistrz Wąsosza

− f) kserokopię licencji uprawniającej
do udziału w rozgrywkach i zawodach
odpowiedniego polskiego związku

Adopcja psów
Osoby zainteresowane adopcją psów:
matka (średniej wielkości, długa sierść),
szczeniaki urodzone 3 września, 3 pieski,5 suczek proszone są o kontakt telefoniczny: 785 452 724.
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Fenomen w szkole w Płoskach
Bardzo urodzajny rocznik !!!
To, że w jednej szkole jest pięć par
bliźniąt może i nikogo nie dziwi,
ale że 4 pary z nich uczęszcza do
tej same klasy to już fenomen!
Na dodatek mowa o małej, wiejskiej
szkole liczącej w sumie 105 uczniów.
Na 23 dzieci w oddziale zerowym w
PSP w Płoskach aż 8 z nich stanowi
pary bliźniacze—po dwie pary bliźniąt
jednojajowych i dwie pary bliźniąt
mieszanych.
Bliźnięta to fenomen natury i podwójne szczęście dla rodziców. Przez wieki
w różnych kulturach bliźnięta były
traktowane ze szczególną uwagą, ale i
podejrzliwością.

lenia się jednego zarodka. Są tej samej płci i są bardzo podobne pod
względem wyglądu. Aż 10% rodziców bliźniąt nie jest w stanie rozróżnić swoich dzieci. Często identyczne
fizycznie, mogą mieć zupełnie inne
charaktery i usposobienie.
Bliźnięta jednojajowe są identyczne,
także pod względem genetycznym. Z
czasem jednak pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak środowisko i styl życia, dochodzi także do
chemicznej modyfikacji DNA. Znaczy to, że wraz z upływem czasu,
każde z bliźniąt, może być w innym

stanie zdrowia. Pozwala to wyjaśnić zagadkę, dlaczego jedno z nich choruje na
jakąś chorobę, gdy drugie pozostaje zdrowe.
Bliźnięta dwujajowe mają 50% wspólnych
genów. Powstają z dwóch różnych komórek jajowych, a nawet mogą mieć dwóch
różnych ojców. Zdarzyło się nawet, że
jedno dziecko urodziło się białe, a drugie
czarne.
Ogólnie liczba ciąż mnogich wzrasta, na
skutek zapłodnień In vitro i hormonalnego
leczenia niepłodności. Jednak procent
urodzeń bliźniąt jednojajowych, jest cały
czas stały i wynosi 0,4% ogółu porodów.

Bliźnięta od wieków wzbudzały emocje i ciekawość. Były także obiektem
wierzeń i przesądów. W Afryce Zachodniej, a także na Haiti uważano je
za nadludzkie istoty, które posiadają
jedną duszę. Na przestrzeni wieków i
w różnych kulturach było wiele wierzeń oraz przesądów związanych z
bliźniętami. Przypisywano im przeróżne moce i zdolności. I chociaż dzisiaj
wiemy już o wiele więcej o tym fenomenie natury, bliźnięta jednojajowe
wciąż stanowią medyczną zagadkę.
Bliźniaki jednojajowe stanowią swego
rodzaju naturalne, ludzkie klony. Powstają na skutek podzie- Dzieci z oddziału zerowego z PSP w Płoskach
Są one dziełem przypadku i nie odkryto żadnych związanych z tym zależności.
Natomiast na pojawienie się bliźniąt dwujajowych ma wpływ wiele czynników,
takich jak: dziedziczność, wiek matki,
kolejność ciąży, położenie geograficzne, a
nawet pory roku. Bliźnięta dwujajowe
rodzą się częściej wraz z wiekiem matki i
liczbą ciąż, które przebyła. Nie bez znaczenia pozostaje także wzrost matki. Podobno wyższe kobiety częściej rodzą bliźnięta.
Na pierwszy rzut oka bliźnięta jednojajowe z oddziału zerowego w PSP w Płoskach Piotr i Paweł Owsianik oraz
Krzysztof i Damian Wieczorek są rzeczywiście swoimi „kopiami”. Ta sama płeć,
bardzo podobny wygląd – ten sam kolor
włosów, oczu, kształt nosa, identyczne
linie papilarne. Wielu badaczy udowodniPiotr i Paweł Owsianik
Str. 8
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Krzysztof i Damian Wieczorek

ło, że bliźnięta jednojajowe cechuje
również podobne zainteresowania,
iloraz inteligencji, czy nawyki.
Jednak w przypadku Piotra i Pawła
podobieństwo kończy się na ich
cechach zewnętrznych, bowiem
charakter, upodobania i zainteresowania mają diametralnie różne.
Piotrek jest odważniejszy, bardziej
pewny siebie, interesuje się samochodami, piłką nożną i grami komputerowymi, zaś Paweł bardziej
nieśmiały i delikatny lubi zabawy
bardziej kreatywne związane ze
śpiewem, muzyką i tańcem. Choć
obaj nie grymaszą przy jedzeniu to
gusta kulinarne też maja różne.
Wszystkie pary bliźniąt uwielbiają
spędzać razem czas. Przecież już
od pierwszych chwil życia są obok
siebie, przytulają się, razem się
śmieją i płaczą. Dłuższa rozłąka
wzbudza w nich zagubienie wielką
tęsknotę za sobą. Dlatego zwykle
bawią się razem, często idąc sobie
wzajemnie na kompromis.
Już teraz pewne jest, że nauczyciele będą mieć wiele problemów by
odróżnić i okiełznać tą gromadkę.
Dlatego już dziś z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim nauczycielom
i pedagogom dużo wytrwałości i
cierpliwości w procesie wychowawczym oraz zdrowia i wielu
sukcesów zawodowych i osobistych.

Dwie pary bliźniąt mieszanych:
powyżej Nikola i Mateusz Mikołajewscy.
Obok: Amelia i Tymoteusz Wolak.
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Kultura
NARODOWE CZYTANIE -

EP

TRYLOGII w Wąsoszu
W sali przy Bibliotece Publicznej w Wąsoszu
w godz. 9.00 - 13.00 06.09.2014r. odbyło się
Narodowe Czytanie„ Trylogii” Henryka
Sienkiewicza. Podczas spotkania przeczytano
7 rozdziałów pierwszego tomu Potopu.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki „LITERKA” działającego przy bibliotece i młodzież z Wąsoskiego Gimnazjum Publicznego, którego
patronem jest Henryk Sienkiewicz. Podczas
spotkania można było otrzymać okolicznościowy stempel w przyniesionych własnych
egzemplarzach „Trylogii”. Tłem do wspólnego czytania była specjalnie przygotowana
scenografia.
Na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach „Trylogii” składano pamiątkowy stempel,
który został przesłany z kancelarii Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.

Chętnych na naukę tańca zapraszamy do zgłaszania się do

Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.
Prowadzimy zapisy, jeśli uda nam się zorganizować grupę –
zostanie zorganizowany kurs tańca dla dzieci.
Informacja o terminie i warunkach uczestnictwa
zostanie ogłoszona
na naszej stronie :http://zpk.wasosz.gmina.pl/
Str. 10
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Eko-festyny
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.

jątkowy dzień przedstawiły w formie
komiksów, a nagrody odebrały osobiście we Wrocławiu.
Kinga Wróblewska zajęła I miejsce,
a Roksana Głowacka II miejsce. Nagrodą za pierwsze miejsce jest voucher
dla laureatki z Babcią i Dziadkiem na

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 pozytywne
przeżycia. Kinga i Roksana swój wy-

Podstawowym celem festynów organizowanych w Płoskach, Czarnoborsku i w Pobielu było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy w szczególności poprzez promowanie zdrowego trybu życia w połączeniu z praktyczną edukacją ekologiczną.
Poważnie do wydarzeń odnieśli się nie tylko
nauczyciele, ale i rodzice, których to ogromne
zaangażowanie w przydzielonych im zadaniach z powodzeniem ocenić można na
szóstkę.
We wszystkich spotkaniach uczestniczył również burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk
wraz z wiceburmistrzem Marcinem Kozińskim. Obaj aktywnie brali udział w ekologicznych zmaganiach i konkurencjach przygotowanych przez organizatorów.
Stałym punktem cieszącym się największą
popularnością był wóz strażacki z wysięgnikiem, który zabierał wszystkich chętnych na
niezapomnianą podróż w chmurach, podczas
której można było podziwiać panoramę wsi i
okolicznych miejscowości.
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Wąsosz biega
28 września w Biegu Przełajowym
Doliną Baryczy udział wzięło 51
biegaczy, startujących w 3 kategoriach wiekowych.
Najliczniejszą grupę stanowiła kategoria pierwsza (wiek 10-12 lat), w
której I miejsce wśród dziewcząt
zajęła Emilia Knihnicka, II miejsce: Sandra Nowak, III miejsce:
Weronika Jończak, wśród chłopców I miejsce zdobył Karol Mrówka, II miejsce: Piotr Bednarski, III
miejsce: Kamil Babij. W drugiej
kategorii wiekowej 13-16 lat wśród
dziewcząt I miejsce: Anna Mrówka, II miejsce: Kinga Jończak, III
miejsce: Monika Paszkowska, spośród chłopców I miejsce zdobył:
Mateusz Jachimowicz, II miejsce:
Marcin Bednarski, III miejsce:
Krystian Dudek. Trzecia kategoria,
która liczyła najmniej uczestników
przyniosła wiele emocji. Tutaj I
miejsce wśród kobiet należało do
Jończak Moniki, II miejsce zajęła
Anna Dutka, III miejsce: Agnieszka Knihnicka. Wśród mężczyzn I
miejsce zajął Tomasz Babij, II
miejsce: Tomasz Wybierała, III:
Łukasz Potoczny.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję Biegu Przełajowego Doliną Baryczy !!!

Zdobywcom trzech pierwszych
miejsc burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk wręczał nagrody
rzeczowe.
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