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Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego 2014 Roku !!!

Grafika Adam Stróżyński

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i pokoju.
Niech ta chwila wyzwoli w nas to, co najlepsze
i doda sił do podejmowania z powodzeniem wszystkich wyzwań jakie przyniesie Nowy 2014 Rok.
Niech biały opłatek z wigilijnego stołu stanie się
symbolem rodzinnej miłości, a Gwiazda
Betlejemska rozjaśnia codzienność.
Spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności
życzy wszystkim mieszkańcom gminy Wąsosz
Burmistrz Wąsosza
Zbigniew Stuczyk

Sesje Rady Miejskiej Wąsosza w okresie październik—
grudzień 2013 r.
30 października 2013 r. odbyła się
XXX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza i
była to tzw. sesja podatkowa, podczas
której podjęto uchwały w sprawie
wysokości stawek podatków na przyszły rok. Radni podjęli następujące
uchwały :



W sprawie zarządzenia wyboru
sołtysa wsi Gola Wąsoska i
Górka Wąsoska.



w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania
wysokości podatku rolnego na
obszarze gminy Wąsosz w
2014 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy
Wąsosz ,



w sprawie nadania nazwy ulic
w Wąsoszu Nowe ulice otrzymały nazwę: Azaliowa i Kalinowa).



w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości.



w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy



w sprawie stawek opłaty targowej,



28 listopada 2013 r, po raz XXXI obradowała Rada Miejska Wąsosza.

czarnych, czyli do opadów
komunalnych zmieszanych.
W planach jest wykorzystanie popiołu do rekultywacji
składowiska odpadów zamkniętych we Wrzącej Śląskiej, gdzie 10 tyś. ton popiołu rocznie może być składowane zgodnie z obowiązującym prawem. Działanie
to prócz wspomnianej wcześniej rekultywacji składowiska odpadów dodatkowo
ograniczy wywóz śmieci do
Rudnej Wielkiej, co wiązać
się będzie ze zmniejszeniem
opłat za ich wywożenie.

Zostały podjęte następujące uchwały:







w sprawie dotacji celowej dla PSP
w Górze na zakup sprężarki do
napełnianie butli z tlenem w kwocie 5 tyś. zł.
w sprawie określenia obwodów
głosowania i okręgów wyborczych
w związku z pojawieniem się nowych ulic w Wąsoszu ul. Azaliowa, Kalinowa, Jaśminowa,
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz. Przypomniano przepisy ustawy, wg
której gmina płaci za ilość śmieci,
czyli im więcej śmieci wyprodukowanych zostanie przez mieszkańców, tym większe opłaty będzie musiała z tego tytułu ponosić
Gmina. W miesiącu październiku
znacznie zwiększyła się ogólna
masa odpadów i wyniosła 140 ton.
Ten stan wynika z zwiększenia się
ilości wyrzucanego popiołu w
związku z rozpoczęciem się okresu grzewczego. W celu ograniczenia ilości śmieci komunalnych
zmieszanych w miejscach zbiorowego zamieszkania zostaną ustawione odpowiednie pojemniki z
przeznaczeniem na popiół, będą to
110 litrowe pojemniki (8 sztuk)
oraz 2 pojemniki KP 7 – duże
kontenery o pojemności 7 m3.
Osoby fizyczne zamieszkujące
domy jednorodzinne nadal będą
wyrzucać popiół do pojemników

Co do segregacji śmieci to zauważalne stało się zjawisko nie przestrzegania zasad ich segregacji
zgodnie ze złożoną deklaracją w
związku z tym będą prowadzone
kontrole osób fizycznych, sprawdzające stan faktyczny.
Gmina
Wąsosz musi osiągnąć odpowiednie
poziomy wysegregowanych śmieci.
Burmistrz wspomniał o zakupie
pojemników dla osób deklarujących
segregację śmieci, co było ewenementem w skali kraju.
Powodzenie reformy śmieciowej
zależy m.in. od ściągalności opłat
za odbiór odpadów. Dlatego ważnym elementem systemu będzie
egzekucja należności z tego tytułu.
Organem egzekucyjnym jest w tym
przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta.



w

sprawie

przyjęcia

Wąsosz na lata 2013-2023 i
w budżecie gminy Wąsosz
na 2013 rok,



w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej Wąsosza nr
XX/101/04 z dnia 28 maja
2004r. dot. uchwalenia
"Planu urządzeniowo - rolnego gminy Wąsosz".

Miłym akcentem podczas XXX
obrad Rady Miejskiej Wąsosza był
występ finalistów Dolnośląskiej
Ligii Talentów, którzy w krótkiej
odsłonie zaprezentowali swój własny utwór. Zostali on nagrodzeni i
wyróżnieni przez Burmistrza Wąsosza za wkład w promocję gminy.

"Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wąsosz" ,



w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Gminy
Wąsosz na lata 2013-2023 oraz
zmian w budżecie gminy Wąsosz
na 2013 r.

W obradach Rady Miejskiej Wąsosza
uczestniczył Wicestarosta Górowski
Paweł Niedźwiedź, który przedstawił
informacje budzące w owym czasie wiele kontrowersji. Mianowicie wystąpienie
starosty górowskiego dotyczyło Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w
Górze i miało na celu rozwianie wszelkich wątpliwości i spekulacji na temat
dalszego funkcjonowania placówki. Powiat zbywa udziały szpitala bowiem nie
jest w stanie pokryć długów wygenerowanych przez placówkę oraz utrzymać
go
na
odpowiednim
poziomie
(modernizacja kuchni, remont dachu).
Zbycie udziałów spółki poniżej wartości
nominalnej jest spowodowane brakiem
zainteresowania ze strony oferentów ich
poprzednią wartością. Po przeprowadzonym kolejnym postępowaniu w formie
zaproszeń do rokowań została wybrana
firma: Polski Holding Medyczny PCZ z
Wrocławia. Polskie Centrum Zdrowia z
Wrocławia jest dużą spółką notowaną na
giełdzie, w której skład wchodzą 4 szpitale, przychodnie, uzdrowiska oraz hurtownia farmaceutyczna. Firma działa
głównie na terenie Dolnego Śląska i
Opolszczyzny.
Zgodnie z zasadami
projektu umowy o zbyciu udziałów,
BIULETYN GMINY WĄSOS Z

PCR Wrocław przez 10 lat nie zmieni
dotychczasowego profilu działania
szpitala, nie zamknie istniejących
oddziałów, ale może zwiększyć jego
działalność o inne, dodatkowe oddzia-

17 grudnia 2013 r. po raz XXXII obradowała Rada Miejska Wąsosza. Głównym
punktem obrad było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsosz
na lata 2014- 2024 oraz budżetu gminy
Wąsosz na 2014 r.
Budżet gminy Wąsosz na 2014 rok przedstawia się następująco:
Dochody
budżetu
gminy
wyniosą
23 193 515,00 zł, na który składają się
głównie dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa, podatki dochodowe od osób
fizycznych, podatki od nieruchomości,
podatek rolny oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie gazu).
Planowane wydatki budżetu gminy na 2014
r. wyniosą 23 009 425,00 zł, na który składają się wydatki bieżące w kwocie:
20 004 575,00 zł i wydatki majątkowe w
kwocie: 3 004 850,00 zł.
Zaplanowano na 2014 r. następujące zadania do realizacji:



Modernizacja siei wodociągowej w
m. Zbaków Dolny 131 850,- zł



Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Bełcz Mały
140 000,-zł









ły. W ciągu 4 lat działania PCR z Wrocławia musi dofinansować szpital o
kwotę 5 mln zł. Za niedotrzymanie warunków umowy spółka będzie płacić
karę w wysokości 1 mln zł. Jeżeli chodzi

cji nieruchomości
10 000,- zł

gminnych

Modernizacja strażnicy w m.
Wąsosz ( nowe okna, drzwi,
szatania i łazienka dla strażaków –ochotników) 40 000,-zł



Oświata
i
wychowanie:
8 901 504,00, przy subwencji z
budżetu państwa na oświatę w
kwocie: 5 717 322,00 zł,



Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PSP w Wąsoszu( w
ramach programu Dolny Śląsk
dla Królowej Sportu ma powstać bieżnia do sprintu na
dystansie 60 m) 150 000,- zł



Opieka społeczna: 4 511 019,00
zł



Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3 024 000,00 zł



Administracja
2 870 017,00 zł



Transport i łączność: 947 000,00
zł



Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego : 665 924,00 zł



Obsługa długu
665 230,00 zł

publicznego:



Rolnictwo
i
308 682,00 zł

łowiectwo:



Gospodarka
304 116,00 zł



Kultura fizyczna
213 200,00 zł.



Modernizacja placu zabaw przy
PSP Wąsosz – położenie
sztucznej trawy 50 000,- zł



Zakup zestawów komputerowych dla PSP w Czarnoborsku
23 000,-zł



Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, monitoringu, zestawów komputerowych dla Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu 40 000,- zł
Zakup wozu
100 000,-zł



Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Czeladź
Wielka 100 000,-zł

Budowa kanalizacji sanitarnej
1 500 000,-zł



Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Drozdowice
Wielkie 120 000,- zł

Dotacje do przydomowych
oczyszczalni ścieków 50 000,zł



Rekultywacja składowiska odpadów Wrząca Śląska 10 000,zł



Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz 80 000,- zł



Budowa i modernizacja świetlic
wiejskich 130 000,- zł



Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź
Wielka 50 000,- zł

Rewitalizacja miasta Wąsosza –
makieta Wąsosza oraz przystanki
autobusowe wpisujące się w architekturę krajobrazu 60 000,- zł



Przyjęcie działek od ANR – opłaty
notarialne 10 000,-zł



Zakup oprogramowania do ewiden-
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Wydatki Gminy Wąsosz w 2014 r. w
głównej mierze to:





Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz – w miejscowościach
Wiewierz ( ze środków własnych
gminy), Rudna Wielka ( z programu
chodnikowego) 150 000,- zł

o personel szpitala to spółka będzie
utrzymywać poziom zatrudnienia
wymagany przez NFZ. Do podpisania
umowy o zbyciu udziałów ma dojść
jeszcze w tym roku. Płatność ma być
rozłożona na 8 rat, a pierwsza rata ma
być wypłacona w 2013 r.

asenizacyjnego

publiczna:

mieszkaniowa:
i

sport:

W obradach XXXII Sesji RM Wąsosza
uczestniczył Prezes Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Wąsosz—Czesław Jędrysiak, który odznaczył Burmistrza Zbigniewa Stuczyka
„Złotą Odznaką PZHGP”, nadaną przez
Zarząd Główny w Chorzowie.
Sesja ta była jednocześnie okazją dla
radnych, sołtysów oraz pracowników
Urzędu Miejskiego do połamania się
opłatkiem i złożenia sobie bożonarodzeniowych życzeń.
Mieszkańcy wsi Gola Wąsoska, Górka
Wąsoska oraz Przedmieście dokonali
15 listopada 2013r. wyboru nowego
sołtysa. Sołtysem został Pan Mieczysław Mróz z Goli Wąsoskiej.
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Gminne inwestycje zrealizowane w 2013 r.
Zbliżający się koniec roku zmusza do
podsumowań i rozliczeń. Dlatego na
uwagę zasługują gminne inwestycje,
które zostały poczynione w naszej gminie w tym mijającym 2013 roku.
Niewątpliwie największą inwestycją
zrealizowaną w 2013 r. na terenie gminy Wąsosz jest ukończenie II etapu
kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu. Przypominamy, że pierwszy etap budowy
rozpoczął się jesienią 2011r. Wówczas
prace 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 budowa II etapu kanalizacji
sanitarnej w Wąsoszu rozpoczęta była
11 września 2012r. Swoim zasięgiem
obejmowała ulice: Łąkową, Polną, Sienkiewicza, Rzemieślniczą, Niepodległości, 1-Maja, Rawicką, Nową oraz 700lecia Dodatkowo na ulicy: Sienkiewicza, Niepodległości, Rzemieślniczej,
Łąkowej i Polnej została położona nowa
nawierzchnia. Powstała sieć kanalizacyjna jest wyposażona w kompletny
monitoring, rejterujący przepływ i wychwytujący wszelkie nieprawidłowości
w jego zakresie. Prace zakończono 30
kwietnia 2013r. Wartość tej inwestycji
to 5 971 715 zł, z czego 3 582 900 zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejną inwestycją zrealizowaną w 2013
r. prze Gminę Wąsosz był zakup pojemników do odbioru odpadów komunalnych.
W ramach tego przedsięwzięcia Gmina
zakupiła 2500 sztuk pojemników o poj.
120 l oraz 50 szt. pojemników 1100 l. o
łącznej wartości 266 541,00 zł. Do 20
czerwca 2013 r. pojemniki te zostały rozdystrybuowane po miejscowościach z
terenu gminy Wąsosz. Każdy mieszkaniec deklarujący segregację odpadów
takie pojemniki nieodpłatnie otrzymał od
Gminy.Ważne miejsce w zadaniach Gminy Wąsosz zajmują drogi. 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.
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.
Roboty zostały zakończone w lipcu 2013
r. 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. Łączna długość tych zmodernizowanych dróg to prawie 0,300 km.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna.
W grudniu 2013 r. wyremontowane
zostały jeszcze dwie drogi na terenie
gminy Wąsosz, a mianowicie droga
dojazdowa do gruntów rolnych w
Kamieniu Górowskim, gdzie został
położony dywanik asfaltowy. Przewidywany szacunkowy koszt tej inwestycji to 99 792,00 zł. Jednak rzeczywiste koszty jakie poniesie Gmina z
tego tytułu będą pomniejszone o dotację celową z budżetu Województwa
Dolnośląskiego. Druga droga to droga
w miejscowości Kowalowo, gdzie
zostały położone nakładki. Wartość
inwestycji przeprowadzonej w Kowalowie to 69 000 zł.
Gmina Wąsosz inwestuje także w
świetlice. Miejscowości: Wodniki,
Bełcz Mały, Zbaków Górny to wsie,
które mogą poszczycić się nowymi,
funkcjonalnymi obiektami. Koszt każdej świetlicy to ok 70 000 zł i pokryte
zostały ze środków własnych gminy.
W Cieszkowicach została wyremontowana elewacja świetlicy. Koszt całej
inwestycji to 33 239,40 zł. Zadanie
zostanie dofinasowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie: 21 619,12 zł.

Zgodnie z tradycją już na początku grudnia w wielu miastach montowane są lampki,
lampiony i inne świąteczne
iluminacje, mające wprowadzać swoich mieszkańców
w bożonarodzeniowy nastrój.
Również i u nas na rynku oraz
przy sali gimnastycznej zajaśniały swym blaskiem zjawiskowe choinki, a wraz nimi
pozostałe dekoracje.
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UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tradycyjnie 11 listopada w większości miast w Polsce odbywały się
uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Tego dnia również mieszkańcy gminy Wąsosz uroczyście obchodzili
Narodowe Święto Niepodległości.
Obchody zainaugurowane zostały
mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Wąsoszu,
w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji
publicznych, dyrektorzy szkół wraz
z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele Wojska Polskiego na czele z mjr Arkadiuszem Jackiewiczem
oraz licznie zebrani mieszkańcy.
Podczas mszy po raz pierwszy tego
dnia przetoczono słynne słowa Marszałka J. Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.
Słowa te zostały jeszcze przypomniane przez burmistrza Wąsosza
pod pomnikiem upamiętniającym
zbrodnię katyńską i tragedię smoleńską, gdzie
tego dnia złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Uroczystość została wzbogacona
specjalnie przygotowanym na tę okazję blokiem artystycznym w formie montażu słownomuzycznego pt. „Ta która nie zginęła”! wykonanym przez dzieci z PSP w Pobielu pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Owsianik
i Marty Butkiewicz. Program zmuszał do refleksji i zachęcał do aktywnego udziału publiczność zgromadzoną w Zespole Placówek
Kultury w Wąsoszu. Dzień 11 listopada w
gminie Wąsosz obchodzony był niezwykle
uroczyście i podniośle.

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

Przemarsz z kościoła pod obelisk.

Wieńce składają: mjr Arkadiusz Jackiewicz, Burmistrz Wąsosza:
Zbigniew Stuczyk, Wiceburmistrz Wąsosza: Marcin Koziński

Świetlica w Zbakowie Górnym
N R 4 , 20 1 3 R .
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„Motor In Corn”—czyli motor w kukurydzy!!!
Zespół „Motor in corn” zdobył I miejsce w finale konkursu Dolnośląskiej Ligii Talentów, organizowanej przez
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Konkurs przeznaczony był dla młodych solistów i zespołów z całego
Dolnego Śląska. Eliminacje do konkursu
odbywały się w Głuszycy, Bolesławcu,
Głogowie i Strzelinie. Nasz zespół po występie 22 czerwca br. w Głogowie otrzymał „dziką kartę” od publiczności, a następnie od jury i tym samym dostał się do
finału, gdzie 23 października br. w Teatrze Polskim we Wrocławiu wywalczył
główną nagrodę: 7000 zł.
Zespół w tym składzie istnieje od roku.
Próby odbywają się w Zbakowie Dolnym
w udostępnionym przez Państwa Sztymów garażu, gdzie 2 razy w tygodniu
można usłyszeć rasowe dźwięki rocka i
bluesa, bo w repertuarze zespołu przeważają utwory z tych właśnie gatunków muzyki.
Zespół ma na swoim koncie kilka własnych utworów, jedną z nich mieli okazję
zaprezentować podczas obrad XXX Sesji
Rady Miejskiej Wąsosza, kiedy to w odpowiedzi na zaproszenie władz samorządowych odebrali nagrodę pieniężną oraz
podziękowania za promocję Gminy Wąsosz.
Zespół dostał możliwość nagrania własnych piosenek i teledysku, którego realizacja zaplanowana jest na okres ferii zimowych. Pełni entuzjazmu i zapału do pracy
muzycy nie mogą się doczekać finalizacji
ich projektu. Zespół otwarty jest na ciekawe propozycje i pomysły, które można
nadsyłać na oficjalny fanpage na facebook’u.
Nazwa zespołu Motor In Corn, czyli motor
w kukurydzy - historia tej nazwy jest intry-

gująca bo wiąże się z pewną niecodzienną przygodą jaka przytrafiła się podczas
jednej z prób zespołu, kiedy to motor
Macieja Sztymy został skradziony, a
jego ślady prowadziły na pobliskie pole
kukurydzy. Finał tej historii jest taki, że
mimo długich poszukiwań skradziony
motor się nie odnalazł, a efektem tego
zdarzenia jest to, że od tamtej pory
przedstawiają się pod angielską nazwą:
„motor in corn” co w tłumaczeniu na
język polski oznacza „motor w kukurydzy”.
Początki istnienia zespołu to grupa
„2+2”(pierwotna nazwa zespołu) w składzie innym niż dziś grali od 5 lat. Rok
temu na jedną z prób przybyła Łucja
Skibniewska i utworem pt. „What’s
Up?” 4 Non Blondes podbiła serca chłopaków
i
tym samym
stała
się
pełnoprawnym członkiem kapeli.
Spotykają
się
dwa
razy
w
tygodniu i
średnio
każda próba trwa ok.
4 godzin.

Tuż po finale Dolnośląskiej Ligii Talentów

Muzyka, koncertowanie to dla nich
przede wszystkim satysfakcja i wielka
radocha. To chęć pokazania się ludziom, światu. Najważniejszą ideą jak
sami twierdzą jest to, aby: „tworzyć
dla kogoś, nie dla siebie”! Dlatego tak
uwielbiają koncerty, podczas których
mogą trafić do szerokiego grona odbiorców.
Jadąc do Wrocławia nie spodziewali
się wygranej. Najbardziej zależało im
by zagrać w finale i aby zobaczyła ich
duża grupa ludzi, aby o nich usłyszeli.
Gdy okazało się, że to oni właśnie
wygrali, nie mogli w to uwierzyć.
Dopiero na drugi dzień dotarło do
nich, że są zwycięzcami Dolnośląskiej
Ligii Talentów. Nawet dziś, na samą
myśl o tej chwili jak sami przyznają:
„robi im się dobrze”!
Pieniądze z wygranej zostały wydane
do ostatniej złotówki na sprzęt, ani
grosz nie został przekazany na dodatkowe przyjemności. Po zapłaceniu
podatku nagrodę podzielono na 4 części i każdy kupił to, czego najbardziej
potrzebował. I tak Łucja kupiła mikrofon, Mateusz perkusję, a Konrad z
Maciejem wzmacniacz.
W niedalekiej przyszłości będzie można ich usłyszeć podczas finału WOŚP
12 stycznia 2014 r. w Rawiczu po
światełku do nieba. Dodatkowo mają
do zagrania kilka kolęd na występach
w swoich szkołach.

„Motor In Corn” od lewej: Maciej, Konrad, Mateusz, Łucja.
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Łucja Skibniewska – wokal,
lat 15, uczennica Publicznego
Gimnazjum w Wąsoszu, mieszka w Pobielu. W wolnych
chwilach słucha muzyki, relaksuje się przy komputerze oraz
ćwicząc gimnastykę.
Czytać nie lubi—czyta jedynie
lektury. Ostatnio przeczytała:
„Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya. Filmów
nie ogląda zbyt często bo nie
ma na to czasu. Jednak jej
ulubiony film to „Gladiator”.
W wolnych chwilach podgląda: „Świat według Kiepskich”
, co jest rzekomo zasługą jej
siostry :) Słucha różnorodnej
muzyki, jednak najbliższa jej
sercu jest muzyka rockowa na
czele z takimi kapelami jak:
Guano Apes, polski HEY, czy
Maria Peszek. Ostatnio zainspirowała ją amerykańska
wokalistka Beth Hart.
Zamierza po gimnazjum dostać się do liceum we Wrocławiu, aby tam mieć możliwość
uczęszczania na dodatkowe
zajęcia muzyczne. A w przyszłości marzą jej się studia z
fizjoterapii.
W związku ze zbliżającymi się
wielkimi krokami świętami
Bożego Narodzenia pod choinką chciałaby znaleźć nową
gitarę akustyczną . Z potraw
wigilijnych uwielbia uszka, a
jej ulubioną kolędą jest
„Kolęda dla nieobecnych”.
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Konrad Sztyma – gitara, lat
15, uczeń Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu, mieszka w
Zbakowie Dolnym.
Największy „chochlik” , urwis
(w pozytywnym tego słowa
znaczeniu) Pseudonim Kondziu! Ciągle w ruchu, ma tzw.
wrodzone ADHD, wiecznie
uśmiechnięty, pełen niespożytej energii. Gdy ma chwilę dla
siebie ogląda filmy, gra na
gitarze i słucha muzyki. Książek nie czyta, chyba że są to
lektury. Kiedyś udało mu się
nawet przeczytać w jeden
dzień „W pustyni i w puszczy”.
Ostatnio przeczytał: „Oskar i
pani Róża”.. Muzyka jakiej
aktualnie słucha uzależniona
jest od jego nastroju. Jeśli ma
ponury nastrój wtedy najczęściej słucha ballad rockowych,
natomiast w dobry humor
wprowadza
go
muzyka
AC/DC, ZZ TOP. Ulubiony
zespół Dream Theatre. Idolem
obok Slasha z Guns N’Roses
jest Kirk Hammett gitarzysta z
Metallicy. Lubi filmy komediowe, katastroficzne jak i dramaty. Tu też duże znaczenie ma
jego samopoczucie bowiem
lubi swój dobry humor podkręcić np. zwariowaną komedią
„American Pie”. Swoje plany
na przyszłość wiąże z muzyką,
nawet jeśli nie będzie dalej
grał w tym zespole to zamierza studiować reżyserię dźwięku. Pod choinką chciały dostać razem z bratem: kartę
dźwiękową. Z potraw wigilijnych uwielbia uszka, a ulubiona kolęda to: „Lulajże, Jezuniu”.

Maciej Sztyma - gitara basowa, lat 17, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Górze, mieszka w Zbakowie Dolnym. Dzieli
czas na dziewczynę, komputer
oraz muzykę.

Mateusz Kulig – perkusja,
lat 17, uczeń Technikum
Informatycznego w Zespole
Szkół Zawodowych w Górze,
mieszka w Czarnoborsku.
Wolny czas spędza ze swoją
Kiedyś zaczął czytać „Władcę dziewczyną oraz na próbach
pierścieni” J. R. R. Tolkiena, z zespołem.
ale nie skończył – zdecydowanie
Jak reszta zespoły czytanie to
woli filmową adaptację tej ponie jest to co lubi robić najwieści, gdzie akcja rozgrywa się
bardziej, jednak jako zagow błyskawicznym tempie. Ostatrzały fan drużyny Real Manio obejrzane filmy, które jego
dryt czyta wszelkie publikazdaniem warto obejrzeć to:
cje na ich temat. Ostatnio
„Millenium”, „Kod da Vinci”.
przeczytał dwie pozycje poSłucha rocka. Ulubione kapele
święcone temu teamowi.
to Farben Lehre ( kapela punJednak książki ogólnie nie są
kowa), Artic Monkeys, Red Hot
jego pasją. Woli obejrzeć
Chili Peppers. Inspiracją mumecz z udziałem Realu Mazyczną jest dla niego basista
dryt. Lubi Filmy akcji, komeFlea z zespołu Red Hot Chili
die. Ostatnio obejrzany film:
Peppers.
„Jeszcze większe dzieci”.
Zamierza studiować na poli- Ulubiony zespół to Linkin
technice, jednak nie ma jeszcze Park. Za swoje bożyszcze
sprecyzowanego kierunku stu- muzyczne uważa Cobus’a diów. Uważa, że jeśli nie powie- mistrza pałek perkusyjnych.
dzie im się z zespołem to każdy
Wiąże swoją przyszłość z
musi dodatkowo realizować się
zespołem, a na studia inforw swoim kierunku.
matyczne wybiera się asekuJako jedyny z zespołu podczas racyjnie :)
Wigilii zajada się kutią, a uluW Wigilię będzie prosił o
biona kolęda to „Przybieżeli do
powodzenie i sukces dla zeBetlejem” ( lubi ją bo jest dynaspołu, jednak nie pogardziłmiczna).
by samochodem:) Uwielbia
uszka i pierogi. Kolęd najbliższa sercu to klasyczna
„Cicha noc”.

Wesołych Świąt życzy zespół „Motor in corn”!!!
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„Radość oszczędzania, możność pomagania…”, czyli SKO w Płoskach
Pod okiem pani Joanny Smolan i pani
Marty Denys SKO w Płoskach działa
jak prężnie rozwijająca się firma. Bardzo gustownie, pomysłowo i barwnie
urządzony kącik SKO, znajdujący się
na pierwszym piętrze, zawsze przyciąga wzrok przechodzących obok osób.
Każdy może zasięgnąć informacji, podchodząc do Infostolika bądź gazetki
ściennej.
Wrzesień był miesiącem bardzo pracowitym: rozdane zostały dyplomy Wrześniowego Mistrza Klikania, Belfroblogera i Kolekcjonerów Głosów; puzzle z
Lokatką i Hatetepesem prezentowali
członkowie Klubu Ciekawych SKO;
przyłączono się też do akcji Nakrętki
zbieramy – Kubie pomagamy, mającej
na celu zakup specjalistycznego materaca dla jednego z uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Wąsoszu.
Zwieńczeniem wszystkich tych działań
był przypadający na 31 października
Światowy Dzień Oszczędzania. Przedsmak szczególnej atmosfery panującej
w tym dniu mieli uczniowie już 11
października. Wówczas placówka gościła panią Zofię Krogulec i pana Michała Baworowskiego, pracowników
Banku PKO Oddziału Pierwszego w
Górze, którzy zachęcali do oszczędzania. Program ŚDO był niezmiernie
bogaty. Uczniowie wszystkich klas
wykonali gazetki okolicznościowe; nad
umywalkami rozwieszono tzw. „wodne
przypominajki” pod hasłem „O wodę
dbamy – krany dokręcamy” (W ubiegłym roku przy włącznikach światła
pojawiły się napisy: „Świeć przykładem. Strażnik światła ”.); uczennice
Koła polonistycznego odczytały, napisane na tę okazję, limeryki o oszczędzaniu; wręczono nagrody oszczędzającym. Zwieńczeniem tych działań był
minikoncert. W repertuarze znalazły się
takie piosenki, jak „Pstryk - pamiętaj”,
„Sklepik”, „Nakrętki”, „Marsz grzecznych dzieci” czy „SKO – to jest to”.
Gdy impreza miała się zakończyć, czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Uczennice klasy III wyszły
z inicjatywą i przygotowały samodzielnie układ choreograficzny do wybranej
przez siebie piosenki. Taniec naprawdę
robił wrażenie.
Zapraszamy na www.szkolneblogi.pl .
Tam możecie śledzić działania SKO w
Płoskach.
PG
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Z życia Sekcji PZHGP Wąsosz
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych—Sekcja Wąsosz liczy 50
hodowców i jest najliczniejszą z pośród wszystkich sekcji znajdujących
się na terenie Okręgu Leszno, który
terytorialnie pokrywa dawne woj.
Leszczyńskie. Jako sekcja jest to
jednostka pomocnicza Oddziału Rawicz Hodowla gołębi pocztowych i
staje się coraz bardziej sportem rodzinnym o czym świadczy fakt, że
w jej szeregach zrzeszonych jest pięć
kobiet.
Sekcja pod względem sportowym
jest bardzo mocna w Oddziale Rawicz. Dwie czołowe hodowle z tej
sekcji kol. Jadwigi i Jarosława Gereło oraz kol. Wiesława Wlaźlaka nale-

żą do najlepszych w Oddziale Rawicz. O czym niech świadczy fakt
zdobycia w współzawodnictwie Oddziałowym przez małżeństwo Jadwigę
i Jarosława Gereło 16 pucharów, a kol
Wiesława Wlaźlaka 8. Wyniki dostępne na stronie Sekcji Wąsosz oraz
oddziału Rawicz.
W współzawodnictwie Okręgowym
kol. Wlaźlak w kat A zajął II miejsce ,w kat. D III miejsce., kat C
VIII .Miejsca J.J. Gereło to kat B- IV,
,kat D- IV ,GMP- V, Kat C- VI kol.
Wlaźlak zdobył 13 miejsce w Kat A
w
VI
Regionie
lotowym
(Wielkopolska, Ziemia Lubuska).
O klasie tych hodowli świadczy rów-

nież to, że dwa gołębie Jadwigii
i Jarosława Gereło i dwa gołębie kol. Wlaźlaka będą reprezentować Okręg Leszczyński na
wystawie Ogólnopolskiej w Sosnowcu.
19 października 2103 r. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu
odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu lotowego PZHGP
Sekcji Wąsosz. Wielu hodowców
otrzymało okolicznościowe puchary, medale i dyplomy.
Tytuł najlepszego hodowcy sezonu 2013 zdobyli Jadwiga & Jarosław Gereło.

Nagrodzeni hodowcy sezonu 2013 Państwo Jadwiga i Jarosław Gereło.
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22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka
publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, prowadzonej przez Jurka Owsiaka. Odbywa się tradycyjnie w druga
niedzielę stycznia każdego roku.
W 2014r. Finał odbędzie 12 stycznia.
I jak co roku wolontariusze ze sztabu
WOŚP od wczesnych godzin rannych
będą kwestować z puszkami w niemalże każdej miejscowości naszej gminy.

w ZPK Wąsosz, ul. Zacisze 10D.
Nie zabraknie również licytacji gadżetów WOŚP oraz specjalnie na tę okazję przygotowanych niespodzianek.
Serdecznie zapraszamy!
Liczymy na wysoką frekwencję oraz
szczodrość Waszych serc!
Sztab WOŚP

Gwiazdą wąsoskiego 22 Finału WOŚP
będzie kabaret NOWAKI, którego występ zaplanowany jest na godz. 16.00
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wszystkich mieszkańców gminy Wąsosz

Program uroczystości :
11.00 – Msza św. w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP
12.00 – złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zbrodnię katyńską i tragedię smoleńską
13.00 – Dom Kultury – wręczenie odznaczeń, koncert.
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„Wspomnień czar…”

2013 rok

Dzień Kobiet z góralami

III Zjazd Absolwentów PSP Wąsosz

Do siego roku!!!
Oby ten Nowy 2014 Rok
był równie udany i pełen
niezapomnianych chwil...
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