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Kwartalnik

MIESZKAŃCY GMINY
WĄSOSZ BĘDĄ LECZYĆ SIĘ
W RAWICKIM SZPITALU!

Mieszkańcy gminy Wąsosz
mogą w pełni korzystać ze świadczeń
zdrowotnych oferowanych przez rawicki szpital.
3 listopada br. Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk podpisał ze
Starostą Rawickim Adamem Sperzyńskim porozumienie w sprawie
zapewnienia mieszkańcom naszej
gminy pełnego i nieograniczonego
dostępu do usług zdrowotnych oferowanych w Szpitalu Powiatowym
w Rawiczu.
Mając na względzie dobro
mieszkańców oraz dostrzeganą przez
władze Gminy Wąsosz pilną potrzebę zapewnienia swoim mieszkańcom
dostępności korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz posiadaną
przez Powiat Rawicki bazę leczniczą
w postaci profesjonalnie wyposażonej i działającej w pełnym zakresie
placówki znajdującej się w niedalekiej odległości od gminy Wąsosz
strony wzajemnie zadeklarowały
współpracę w tym zakresie.

O zawartym porozumieniu i o możliwości korzystania z usług Szpitala Powiatowego w Rawiczu Spółka z o. o. poinformowani zostaną wszyscy mieszkańcy gminy Wąsosz oraz Dolnośląski
i Wielkopolski Oddział Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Nadmienić należy, że już w lipcu br. prezes szpitala w Rawiczu Tomasz Paczkowski wraz z Burmistrzem
Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem odwiedzając oddziały NFZ w Poznaniu
i Wrocławiu zgłaszali problemy górowskiego szpitala, w którym postępował
proces likwidacji kolejnych oddziałów.
Argumenty użyte podczas spotkań były
na tyle skuteczne, że Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu zwiększył dla
rawickiej placówki kontrakt na ten rok
o ponad milion złotych. Obecnie wysokość umowy sięga 21 mln zł. W wyniku
negocjacji otrzymano również 44 tyś. zł
na nadlimity w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym, działającym przy rawickim szpitalu.

Gmina inwestuje
Ostatni kwartał 2015 r.
w gminie Wąsosz upływa pod znakiem
kol ej nych i nwest ycj i : budowy
i remontów świetlic wiejskich, inwestycji drogowych, czy współfinansowania
nowego radiowozu.
Modernizacji i doposażeniu podlegają
obiekty, które są dla mieszkańców nie
tylko miejscem spotkań, ale stanowią
c e n t r u m a kt yw i za c j i , ku l t u r y
i rozrywki. W praktyce oznacz to, że
mieszkańcy będą mieli nowe, bądź
zmodernizowane „swoje” miejsce,
w którym będą mogli spotykać się
oraz organizować imprezy okolicznościowe.

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

Budynek szkoły w latach 30-

Powstanie nowej świetlicy
w Kamieniu Górowskim to ważny
moment w życiu mieszkańców tamtejszej wsi również z tego względu,
że przeniesiona została do jednej
z jej części filia Biblioteki Publicznej
w Wąsoszu. Od listopada br. placówka ta czynna będzie od wtorku do
soboty w godz. 12.00-20.00.
Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych nowa świetlica była
siedzibą lokalu wyborczego. Nowy
budynek o powierzchni 165 m2 składa się z dwóch większych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę
i bibliotekę oraz pomieszczeń socjalnych. Prace budowlane wyniosły ok.
200 tyś. zł i sfinansowane był w pełni ze środków gminnych.

W połowie października została oddana do użytku nowa świetlica
w Kamieniu Górowskim. Uroczyste
otwarcie miało miejsce 17 października br. W uroczystości obok mieszkańców Kamienia Górowskiego i okolicznych miejscowości udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych, firm i wykonawców, którzy brali udział w budowie i powstaniu tego
pięknego obiektu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Chorostkowski, członek Rady Miejskiej Andrzej Rapior oraz sołtys Kamienia Górowskiego Jolanta Maślejak.
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Mieszkańcy Wikliny również mogą
ciszyć się zmodernizowaną świetlicą
wiejską. Zakres prac obejmował remont ścian i posadzki, wykonanie
fartucha ochronnego nad piecem
oraz oszklenie zadaszenia nad wejściem. Wykonawcą zadania był zakład „Olo Mixbud” z Wąsosza,
a koszt inwestycji pokryty w całości
ze środków gminnych to 8 tyś. zł.
Remonty dróg
Zmodernizowane wnętrze świetlicy wiejskiej w Wiklinie.

Remontowany odcinek drogi ok.
0,200 km w miejscowości Dochowa
wyniósł 40 000 zł i sfinansowany
został w pełni ze środków gminnych.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna.
Do użytku droga oddana została we
wrześniu br.
Budowa oświetlenia
w Rudnej Małej

ulicznego

Inwestycja dotyczyła jednej lampy
ulicznej zasilanej energią elektryczną. Zakres prac obejmował: słup
oświetleniowy z oprawą typu LED
wraz z linią kablową ok. 100 m. Powstała linia kablowa będzie stanowiła własność gminy Wąsosz, co obniży koszty konserwacji tego oświetlenia.
Nowa lampa uliczna w Rudnej Małej.

Wyremontowany odcinek drogi w Dochowej.

Nowa KIA CEED 2 dla wąsoskich
policjantów
Oficjalnego przekazania kluczyków do nowego radiowozu na ręce
Komendanta Powiatowego Policji
insp. Ryszarda Wójtowicza 9 października br. dokonał Burmistrz
Wąsosza Zbigniew Stuczyk.
W przekazaniu radiowozu uczestniczyli funkcjonariusze i specjalnie na
tę okazję zaproszeni goście. Podczas spotkania Komendant podziękował Burmistrzowi za wsparcie
i dotychczasową współpracę.

Nowy radiowóz rozpoczął już służbę. Wykorzystywany jest przez dzielnicowych z Wąsosza.
N R 4 , 20 1 5 R .

Zakup współfinansowany został ze
środków własnych budżetu gminy
Wąsosz oraz ze środków finansowych Skarbu Państwa.
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Wąsoskie obchody Światowego Dnia Sybiraka
„Jeśli zapomnę o nich, Ty,
Boże na niebie, Zapomnij o mnie”, te
i inne poruszające słowa o gehennie
Polaków zesłanych na Sybir podczas
wąsoskich obchodów Światowego
Dnia Sybiraka przywoływane były
wielokrotnie.
W rocznicę napaści rosyjskiej
na Polskę 17 września 2015 r. przedstawiciele władz samorządowych
wraz z burmistrzem Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem, dyrektorami szkół
i instytucji publicznych, uczniami,
mieszkańcami gminy oraz najważniejszymi tego dnia Sybirakami uczcili
pamięć ofiar stalinowskich represji.

Uroczystości rozpoczęły się
od mszy św. w intencji Sybiraków,
podczas której ks. Jan Węgielski
przywołując przejmujące fragmenty
„Pieśni wygnańców Ojczyzny” wspominał tragiczny los zesłańców na
„Golgotę Wschodu”.

Kolejnym punktem obchodów
było zapalenie zniczy, złożenie kwiatów i wieńców pod obeliskiem upamiętniającym zbrodnię katyńską i tragedię smoleńską, gdzie burmistrz Wąsosza w swoim przemówieniu apelował do wszystkich o kultywowanie
pamięci tego święta ustanowionego
przez Sejm dopiero w 2013 roku. Zachęcał do uczestnictwa, określając
takie spotkania „żywymi lekcjami historii”, a ocalałych z tułaczej niedoli niezmierzonym źródłem wiedzy, dających namacalne świadectwo prawdy
o okropnych wydarzeniach z tamtych
lat.

W obchodach uczestniczyły liczne
delegacje, którym przewodniczył sztandar
Związku Sybiraków .
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W części artystycznej pt.
„Zmarłym Pamięć – Żyjącym Pojednanie” przygotowanym przez ZPK
w Wąsoszu przedstawiono historię
cierpienia setek tysięcy Polaków
walczących z systemem, który nigdy nie miał poszanowania dla ludzkiej wolności i ludzkiej godności;
systemem, który gwałcił prawo do
samostanowienia i suwerenności.
Warto wspomnieć, że w lat
ach 1940-1942 około 1,7 milionów
polskich
obywateli
różnych
wyznań i pochodzenia etnicznego
zostało deportowanych z terenów
wschodniej Polski do specjalnych
obozów pracy na Syberii, w Kazachstanie i azjatyckiej części Rosji.
Do 1945 r. przeżyło zaledwie 554
tyś. Wszyscy deportowani doznali
głodu i nieludzkich represji. Wielu
Polaków zginęło już w czasie podróży w bydlęcych wagonach, wielu umarło z wycieńczenia, z pracy
ponad ludzkie siły, chorób i głodu.

Delegacja Związku Sybiraków

Wzruszającym momentem
było odśpiewanie pieśni przez
świadka tamtych wydarzeń, który
przywołał smutne wspomnienia
u
wielu
uczestników.
Cała uroczystość stanowiła okazję
do wspomnień, refleksji i zadumy.
„Ojczyzno nasza, ziemio ukochana,
W trzydziestym dziewiątym cała
krwią zalana.
Nie dość, że Polskę na wpół rozerwali,
Jeszcze nas Polaków na Sybir wysłali…
O Polsko nasza, Ziemio nasza święta
Gdzie twoje Syny, gdzie twoje orlęta
Dzisiaj w Sybirskie tajgi przyjechali
Czy kiedy ciebie będziem oglądali…
… Zima, śnieg straszny w lesie, ciężka praca
Głód i tęsknota ciężko nas przygniata
Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy
Co dzień to więcej pod sosnami leży”
fragment „Pieśni wygnańców
Ojczyzny”
J.L.
Nieliczne już grono świadków tamtych wydarzeń miało okazję do wspólnego przeżywania wspomnień .
N R 4 , 20 1 5 R .
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Same 70—latki
2015 to rok, w którym aż trzy
szkoły podstawowe w gminie Wąsosz
obchodzą 70—lecie istnienia. Obchody
jubileuszy były wspaniałą okazją do
wspomnień i podziękowań.
70 urodziny obchodziły już
Publiczna Szkoła Podstawowa im. B.
Chrobrego w Wąsoszu oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej
w Płoskach. Przed sobą ten okrągły jubileusz ma jeszcze Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Pobielu,
którego obchody zaplanowano na 28
listopada br.
Poniżej zamieszczamy relację uczniów
z tych pełnych emocji wydarzeń.
Przedstawiciele władz samorządowych składają życzenia na ręce

Nasz szkolny jubileusz

dyrektora szkoły Stanisława Kosarzewskiego

10 września 2015 r. nasza szkoła obchoImprezę rozpoczęliśmy bardzo
dziła swoje siedemdziesiąte urodziny.
oficjalnie - były przemówienia pana
dyrektora, pana burmistrza, przedstawiMy uczniowie PSP w Wąsoszu ciela emerytowanych nauczycieli oraz
wyprawiliśmy jej wielkie święto - kilka ZNP. Następnie odbyło się zaprzysiężedni później - dnia 19.09.2015. To była nie nowego sztandaru, to była bardzo
niesamowita uroczystość. Tego dnia podniosła chwila. Potem podziwialiśmy
odwiedziło naszą szkołę wielu gości. uroczyste przybicie gwoździ na drzewcu
Byli emerytowani nauczyciele, absol- sztandaru przez sponsorów- a może rawenci szkoły, lokalni samorządowcy, czej przyjaciół szkoły- oraz pięknie poradni i wielu, wielu przyjaciół szkoły. żegnaliśmy ten stary, który służył nam
Przyszli także uczniowie, rodzice, pra- tyle lat.
Po zakończeniu oficjalnej częcownicy szkoły.
Wszystko rozpoczęło się od ści rozpoczęły się występy artystyczne
mszy świętej wyprawionej przez księży dzieci. Przygotowywali je uczniowie klas
w naszym kościele, potem był uroczysty piątych wspomagani przez śpiewające
przemarsz ulicami Wąsosza i wizyta szóstoklasistki oraz tańczących trzecioi czwartoklasistów. Usłyszeliśmy ze scew szkolnej auli.
ny znany dźwięk – czołówkę Teleexpressu- rozpoczęło się więc wydanie specjalne tego programu. Beata
Chmielowska-Olech (grana przez
Amelię) prezentowała szkolne wydarzenia na przestrzeni 70 lat. Dzielnie
pomagały jej trzy narratorki- Klaudia, Julia i Dagmara, które szczegółowo opowiedziały historię naszej
szkoły. A wszystko przeplatane było
wesołym śpiewem i tańcem. Za sprawą młodych aktorów widzowie przenieśli się do czasów Bolesława Chrobrego- wspaniałego króla i patrona
szkoły.

Potem podziwiali komiczny balet w wykonaniu naszych kolegów - chłopców
z klasy IV i V. Odtańczyli dla gości „Jezioro
łabędzie”, oj jacy byli przy tym nieporadni…
Na końcu na scenie odbył się dyrektorski
pokaz mody. Okazało się, że dziś dyrektor
szkoły to nauczyciel, szef i budowniczy jednocześnie. Chodzi w kasku, na piersi ma
zawieszoną gwiazdę szeryfa, nosi w kieszeniach telefon, młotek, zszywacz a nawet pistolet. Miłym momentem przedstawienia było
pojawienie się dwóch pań śpiewających
wzruszającą piosenkę wraz z uczennicami.
Na zakończenie występów maluchy odtańczyły skocznego krakowiaka wprawiając gości
w iście swojski nastrój.

Wszyscy uczestnicy naszej szkolnej
imprezy mogli również podziwiać wystawy
zdjęć oraz pucharów sportowych na szkolnych korytarzach. Uzbierała się naprawdę
spora ilość sztalug i stołów uginających się
pod ciężarem szkolnych fotografii oraz trofeów. Była także prezentacja multimedialna,
która niczym krótkometrażowy film, ale na
pewno na wesoło i z przymrużeniem oka,
przedstawiła losy naszej szkoły.
Dzień był długi, stresujący dla przygotowujących szkolną uroczystość, ale też i bardzo
przyjemny. Nasze uczniowskie święto udało
się bowiem przeprowadzić gładko i bez potknięć! Jesteśmy z tego dumni!
Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko”

Uczniowie z IV i V klasy w komicznym balecie
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70—lecie PSP im. M. Kownackiej w Płoskach
27 września świętowano 70lecie istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, a w jej murach goszczono szacownych absolwentów oraz gości szczególnych, między innymi Państwa Prokopów (byłych wieloletnich dyrektorów
placówki). Uroczystość rozpoczęła się o
godzinie 14.00 przemówieniem, które
wygłosiła pani Joanna Morawska, dyrektor szkoły. Następnie zaproszeni goście mogli odbyć wzruszającą podróż do
czasów, kiedy byli uczniami, i odszukać
siebie na starych fotografiach, składających się na prezentację autorstwa pani
Moniki Owsianik – absolwentki i nauczyciela historii. Bogatą historię szkoły
przybliżyła wszystkim również absolwentka i nauczyciel edukacji wczesnosnoszkolnej – pani Elżbieta Klisowska.

Kwiaty i upominki wręczał Sekretarz Gminy Marcin Koziński
oraz Wiceburmistrz Wąsosza Grzegorz Kordiak

Po części oficjalnej urozmaiconej pięknymi deklamacjami szóstoklasistów, których przygotowała pani Joanna
Zimoląg, i wierszem uczniów klasy
pierwszej, których opiekunem jest pani
Kazimiera Ślusarek, a także krótkimi
przemówieniami zastępcy Burmistrza
Wąsosza, pana Grzegorza Kordiaka
i sekretarza, pana Marcina Kozińskiego,
absolwenci oraz zaproszeni goście mogli
zwiedzić budynek szkoły, obejrzeć dawne
kroniki, a następnie już spokojnie po
prostu porozmawiać ze sobą i wspominać… przy kawie i domowych wypiekach. Na niejednej twarzy pojawiły się
łzy wzruszenia.
Goście na pamiątkę tego
wzruszającego spotkania po latach Dyrektor szkoły Joanna Morawska wraz z emerytowaną
otrzymali drobne upominki - kubki
kadrą pedagogiczną
i breloczki z nadrukami przedstawiającymi patronkę, Marię Kownacką, oraz
budynek szkoły. Serdecznie dziękujemy
wszystkim absolwentom i gościom za
przybycie i wspólne świętowanie.
PSP w Płoskach

Spotkaniom absolwentów towarzyszyło wiele
emocji i wspomnień.

N R 4 , 20 1 5 R .
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Pełnoprawni uczniowie
Przełom września
i października to czas,
w którym uczniowie
pierwszych klas szkół
podstawowych oficjalnie
stają się pełnoprawnymi
członkami szkolnych społeczności.

Uczniowie I klasy z PSP im. M. Kownackiej w Płoskach

W naszych szkołach ślubowania pierwszoklasistów odbywały się bardzo
uroczyście. Były oficjalne
przemówienia, mistrzowsko recytowane wiersze
i wesoło wykonane piosenki. Nie zabrakło symbolicznego pasowania
ołówkiem oraz upominków przygotowanych przez kolegów z pozostałych klas.

Pierwszoklasiści z PSP im. B. Chrobrego w Wąsoszu
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Tańczyć, śpiewać każdy może !

Zajęcia z tańca współczesnego

Już od września ruszyły sekcje zainteresowań i zajęć dodatkowych przy wąsoskim Zespole Placówek Kultury. Po wakacyjnej przerwie swoje działania na dobre wznowiły sekcje: muzyczna (wokal, gra
na instrumentach :piano, key-board
oraz gitara), plastyczna, taneczna
(hip-hop, dancehall, show dance),
zajęcia z zumby dla dorosłych oraz j.
angielski dla dzieci.

Gmina Wąsosz otrzymała na ten cel dofinansowanie
w kwocie 4 tyś. zł. W ramach
tego przedsięwzięcia odbywają
się bezpłatne zajęcia z tańca ludowego dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Wąsosz.

Zajęcia z wokalu oraz gry na keyboardzie prowadzi
pani Aleksandra Sztor

Naukę gry na gitarze prowadzi pani Joanna Dąbek.
Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i czwartki

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z tańca nowoczesnego, na który we wszystkich grupach
wiekowych uczęszcza 58 uczestników.
Do sekcji muzycznej jak do tej pory
zapisało się 22 chętnych, z czego 7
próbuje swoich sił w grze na gitarze.
Od października w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu w ramach
programu „Dolnośląskie Stokrotki”
współfinansowanego ze środków
Województwa Dolnośląskiego trwają warsztaty z tańca ludowego dla
dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i wtorki od godz. 16.00 do
17.30.
Projekt pod nazwą „Dance ma
sens”, realizowany w ramach programu Dolnośląskie Stokrotki jest
współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego.
N R 4 , 20 1 5 R .
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„Złota 12”
Dwa dni bo 29 i 30 września 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąsoszu 12 par z ternu
gminy Wąsosz świętowało ZŁOTE
GODY, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Rocznice ślubów zwane godami doczekały się swoich nazw. Jubileusze
te, są doskonałą okazją do świętowania i wspominania wszystkich dobrych chwil przeżytych wspólnie
przez małżonków. W naszej gminie
liczne grono bo aż 12 par świętowało złotą rocznicę ślubu.
Dostojni jubilaci otrzymali medale
nadawane przez Prezydenta Polski
Bronisława Komorowskiego, które
wręczył Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, życząc jubilatom
doczekania w zdrowiu Diamentowych Godów.
Medale za długoletnie pożycie otrzymali:
1.

Maria i Kazimierz Błońscy

2.

Maria i Michał Cendrowsy

3.

Wanda i Andrzej Madera

4.

Zofia i Edward Gadziccy

5.

Irena i Adam Hoc

6.

Wanda i Kazimierz Lorek

7.

Danuta i Józef Młodojewscy

8.

Katarzyna i Władysław Muzyka

9.

Józefa i Antoni Niedzielscy

10.

Adela i Edward Pelc

11.

Czesława i Ludwik Stochmal

12.

Urszula i Jerzy Stróżyk
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