
24 stycznia 2013 z okazji 68 rocznicy 

wyzwolenia Wąsosza mieszkańcy gminy 

i zaproszeni goście spotkali się, by              

w godny sposób upamiętnić męstwo żoł-

nierzy i oddać hołd wszystkim walczą-

cym,  poległym za wolność naszej Ojczy-

zny.  

5 maja 1945 r. na tereny naszej gminy 

przybyli repatrianci ze Wschodu—z Wo-

łynia, Polesia, Terespola, Stanisławowa, 

czy Wilna, którzy na domach gdzie 

mieszkali Polacy wieszali biało-czerwone 

flagi.  

W uroczystościach wzięli udział : Woje-

woda Dolnośląski – Aleksander Marek 

Skorupa Starosta i wice starosta Powiatu 

Górowskiego Burmistrzowie i Wójtowie 

Powiatu Górowskiego Radni powiatowi         

i gminni przedstawiciele służb munduro-

wych: Szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-

skowego we Wrocławiu, Wojskowy Ko-

mendant Uzupełnień, Dowódca Garnizo-

nu Głogów, Komendant Powiatowy Poli-

cji w Górze; Kombatanci i Sybiracy oraz 

mieszkańcy naszej gminy.  

Uroczystości zainaugurowane zostały mszą 

św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. 

Niepokalanego Serca NMP , mszy przewod-

niczył ks. proboszcz Jan Węgielski.  Licznie 

zgromadzone poczty sztandarowe wąso-

skich szkół, straży pożarnej, policji, wojska 

w asyście Kompanii Honorowej Garnizonu 

Głogów oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 

Wojsk Lądowych we Wrocławiu dodały 

powagi i dostojeństwa ceremonii.  Pod obe-

liskiem upamiętniającym zbrodnię katyńską 

i tragedię smoleńską złożono kwiaty, wieńce 

oraz zapalono znicze.                             ZPK 

68 rocznica wyzwolenia 
Wąsosza 
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Egzemplarz bezpłatny 

Przemawia wojewoda  dolnośląski Aleksander 

Marek Skorupa, obok burmistrz Zbigniew 

Stuczyk. 

Kwiaty i wieńce pod pomnikiem złożyli, od lewej: 

dowódca Garnizonu Głogów ppłk Adam Kliszka , 

Szef WKU w Głogowie ppłk Piotr Mielniczuk, 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we 

Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak.  

„Za zasługi dla obronności kraju”: srebrne medale 

otrzymali Halina i Józef Romańczykowie z Wąso-

sza, brązowy medal dla burmistrza Zbigniewa Stu-

czyka. 



Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, 

 wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

życzy  

Burmistrz Wąsosza 

Zbigniew Stuczyk 

   

Wesołych Świąt Wielkiejnocy 
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Budżet Gminy na 2013 rok 

Budżet Gminy na 2013 r. określa planowa-

ne dochody na poziomie 22 355 297,61 zł. 

Natomiast planowane wydatki na poziomie  

25 358 750,61 zł, w tym  

wydatki majątkowe 6 305 000,00 zł,  

wydatki bieżące—19 053 750,61 zł. 

 

Najważniejsze  zadania inwestycyjne 

uchwalone do realizacji w 2013 roku to: 

 Zakup sieci wodociągowej Świniary

-Borowna od gminy Rawicz 289 000 

zł  

 Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w m. Chocieboro-

wice 120 000 zł 

 Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w m. Wiklina 

70 000 zł 

NA CO WYDAMY NAJWIĘCEJ W 2013 ROKU 

 Rekultywacja składowiska 

Wrząca Śląska 10 000 zł 

 Modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy 

Wąsosz 76 000 zł  

 Budowa i modernizacja świe-

tlic wiejskich 225 000 zł 

 

 

 

Opr. na podst. Uchwały Nr XXI/138/12 RM 

Wąsosza z dnia 14 grudnia 2012 r.   

25%

75%

Wydatki
majątkowe

Wydatki
bieżące

 Modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w m. Wod-

niki 120 000 zł 

 Nabycie lokalu mieszkalnego nr 

6a/2 w m. Rudna Wielka – II 

rata 60 000 zł 

 Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Wąsoszu  5 285 000 zł 

 Dotacje do przydomowych 

oczyszczalni ścieków 50 000 zł  
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wo- turystycznej, remont sieci wo-

dociągowej, budowę fontanny na 

rynku, budowę basenu, budowę 

makiety  zburzonego ratusza miasta 

Wąsosza; 

 zarządzenia wyborów sołtysa wsi 

Płoski w dniu 20 marca 2013 r. o 

godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w 

Płoskach; 

 zmian  wzoru deklaracji o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości położo-

nych na obszarze gminy Wąsosz. 

Wprowadzone zmiany są konse-

kwencją znowelizowanej ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach poprzez umożliwienie 

różnicowania metod naliczania 

opłat za wywóz nieczystości sta-

łych od mieszkańców oraz stosowa-

nie ulg i zwolnień. Dodatkowo 

przesunięciu uległ termin złożenia 

deklaracji z „31 marca 2013r.” na 

30 kwietnia 2013r.”; 

 zmiany metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi oraz wysokości tej opłaty i 

stawki opłaty za pojemnik; 

 ”Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Wąsosz w 2013r.”  

W dniu 6 marca 2013 r. odbyła się 

XXIV sesja Rady Miejskiej Wąsosza. 

Po oficjalnym otwarciu i stwierdzeniu 

prawomocności obrad Radni przystąpili 

do przyjęcia porządku sesji. Kolejnym 

punktem obrad było przyjęcie informa-

cji o działaniach Burmistrza podejmo-

wanych między sesjami. Następnie Dy-

rektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Górze przedstawił raport o stanie bezro-

bocia na terenie Gminy Wąsosz. Zgod-

nie z kolejnym punktem obrad Rada 

Miejska podjęła uchwały w sprawie: 

 zatwierdzenia  „Planu Odnowy 

Wsi Czeladź Wielka” na lata 

2013-2015, w ramach którego 

wyróżnia się następujące kierun-

ki działania: odnowienie kościo-

ła filialnego, budowa kanalizacji 

sanitarnej, odnowa świetlicy 

wiejskiej, rozbudowa infrastruk-

tury spływu kajakowego oraz 

budowa chodnika przy drodze  

gminnej; 

 nadania nazwy : „Skwer im. 

Jana Pawła II” placowi  położo-

nemu w Wąsoszu przy ulicy 

Rawickiej; 

 przyjęcia i zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości Wą-

sosz”, w ramach którego planuje 

się : budowę kanalizacji sanitar-

nej, remont amfiteatru, rozbudo-

wę infrastruktury spływu kaja-

kowego i infrastruktury sporto-

5 lutego 2013 r. po raz XXIII w tej kaden-

cji obradowała Rada Miejska Wąsosza. 

Jak zwykle zaczęto od przyjęcia protoko-

łów z poprzednich sesji. Radni przedsta-

wili  zapytania i interpelacje. Następnie 

Burmistrz udzielił informacji o pracy w 

okresie międzysesyjnym. 

 Podjęto uchwały dotyczące: 

  opłat za świadczenia przekraczają-

ce bezpłatne podstawy programo-

we wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach publicznych i od-

działach przedszkolnych prowa-

dzonych przez gminę Wąsosz.; 

 Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych i Przeciwdziałania Nar-

komanii w Gminie Wąsosz; 

 przekształcenia zakładu budżeto-

wego pod nazwą „ Samorządo-

wy Zakład Budżetowy Wodocią-

gów i Kanalizacji w Wąsoszu” 

w spółkę z ograniczoną odpo-

wiedzialnością; 

 zmiany uchwały Nr III/9/02 

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 

13 grudnia 2002r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieru-

chomości; 

 emisji obligacji Gminy Wąsosz 

oraz zasad ich zbywania, naby-

wania i wykupu; 

 

 

Str. 3 

Sesje Rady Miejskiej Wąsosza w okresie styczeń—marzec 2013 

Program określa  zasady postępowania 

w przypadku zaistnienia faktu bezdom-

ności zwierząt na terenie Gminy Wą-

sosz, która współpracuje z Miejskim 

Schroniskiem w Głogowie. Obowiązek 

zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia spo-

czywa na sołtysach, którzy na odpo-

wiednim druku  zgłaszają ten fakt do 

UM Wąsosz. 

  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2023; 

 zmiany budżetu gminy Wąsosz 

na 2013r; 

 wyrażenia zgody na użyczenie 

na czas nieoznaczony, części  

budynku będącego własnością 

Gminy Wąsosz, znajdującego się 

w Wąsoszu przy ul. Krzywej 11, 

na rzecz Zespołu Placówek Kul-

tury w Wąsoszu. 

 

Ostatnia część to stałe punkty w obra-

dach każdej sesji. Przewodniczący 

udzielił informacji. Burmistrz odpowie-

dział na zapytania i interpelacje radnych 

z poprzednich sesji , po czym  Radni 

zgłaszali wolne głosy i wnioski. Po wy-

czerpaniu porządku przewodniczący 

Rady Miejskiej zamknął obrady XXIV 

sesji. 

 wyrażenia poparcia dla Rady 

Powiatu Górowskiego w sprawie 

wystosowania apelu do Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie 

zmiany przynależności powiatu 

górowskiego z podregionu 2-

legnickiego na podregion 3-

wrocławski; 

  planu pracy Rady Miejskiej i 

Komisji stałych na 2013r . 

Następnie Komisje stałe Rady Miejskiej 

Wąsosza przedstawiły sprawozdanie z 

pracy za 2012 r.  Udzielano odpowiedzi 

na interpelacje,  zgłaszano wolne głosy i 

wnioski. Po czym Przewodniczący Ra-

dy zamknął obrady sesji. 

                 



1 stycznia 2012 roku weszła w życie 

ustawa z dnia 1 lipca 2011 o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach. Ustawa ta nakłada na 

gminę obowiązek odbioru odpadów                   

z nieruchomości znajdujących się na jej 

terenie.  

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać 

nowe zasady odbioru odpadów. Gmina 

będzie je realizować za pośrednictwem 

firmy wywozowej, wyłonionej w drodze 

przetargu. Wybrana firma będzie odbie-

rać odpady od wszystkich właścicieli 

zamieszkałych na stałe, jak i od sezono-

wych mieszkańców. Dzięki temu nie 

będzie „opłacać się” wyrzucanie odpa-

dów do lasu.  

Co mnie czeka jako mieszkańca? 

W gminie Wąsosz podatek śmieciowy 

będzie naliczany na podstawie deklara-

cji, w której wpisana będzie  liczba osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

W związku z tym, że od 1 lipca 2013 

roku usługę odbioru od właścicieli nie-

ruchomości w zamian za opłatę zapew-

nia gmina, mieszkańcy są zobowiązani 

do wypowiedzenia dotychczasowych 

umów. 

Informacja ta ma dla mieszkańców 

szczególny charakter, albowiem skutko-

wać może koniecznością podwójnych 

opłat za odbiór odpadów. 

Każdy właściciel nieruchomości musi 

wyposażyć nieruchomość w odpowied-

nie pojemniki do zbierania tych odpa-

dów. Gmina zakupi (nieodpłatnie) dla 

każdego gospodarstwa domowego po 2  

pojemniki. Pozostałe odpady będą gro-

madzone w workach o odpowiednim 

kolorze. Selektywna zbiórka odpadów 

odbywać się będzie w pojemnikach: 

 - niebieski na papier , 

- żółty z przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne i metal , 

-  brązowy- na odpady ulegające biode-

gradacji, 

-  zielony- na szkło i opakowania szkla-

ne. 

- czarny – na odpady pozostałe. 

 W tym celu zostaną opracowane i roz-

dane mieszkańcom instrukcje wg, któ-

rych będzie prowadzona segregacja . 

Minimalna pojemność pojemników to 

110 litrów. Odpady segregowane można 

gromadzić też w workach o pojemności 

co najmniej 60 l . Pojemniki jednak 

muszą być dostosowane do wielkości 

gospodarstwa ( 20l na jednego miesz-

kańca). 

Częstotliwość odbierania odpadów ko-

munalnych z terenu nieruchomości: 

  odpady zbierane nieselektywnie 

– w mieście Wąsosz minimum  

raz na dwa tygodnie, na wisach- 

minimum  raz w miesiącu,. 

  odpady zbierane selektywnie 

odbierane będą: 

 odpady ulegające biodegradacji 

w mieście Wąsosz –  minimum 

raz na dwa tygodnie; w miejsco-

wościach wiejskich –  minimum 

raz w miesiącu; 

 odpady opakowaniowe wraz                

z papierem, tekturą, tekstyliami, 

tworzywami sztucznymi, meta-

lami i szkłem odbierane będą raz 

na miesiąc; 

 odpady wielkogabarytowe od-

bierane będą raz w roku;  

 odpady elektryczne i elektro-

niczne odbierane będą raz w 

roku;  

 odpady budowlane będą odbie-

rane na indywidualne zgłosze-

nie. 

Niepotrzebna odzież winna być przeka-

zywana Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Wąsoszu bądź zbierane w pojemni-

kach udostępnianych przez organizacje 

charytatywne. Będzie  możliwość pro-

wadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych do własnego przy-

domowego kompostownika, ale wów-

czas mieszkaniec musi wykazać  własny 

kompostownik po wypełnianiu odpo-

wiedniej deklaracji i oświadczenia.  

Istnieje możliwości zagospodarowania 

drobnego gruzu budowlanego do wy-

równywania dróg śródpolnych za zgodą 

zarządcy lub właściciela drogi.  

Spalanie pozostałości roślinnych na nieru-

chomości jest zezwolone,  lecz należy 

stosować przepisy p/poż oraz zachować 

szczególną ostrożność i odpowiednią 

odległość od zabudowań.  

 

Pojemniki i worki do gromadzenia odpa-

dów winny być zlokalizowane na terenie 

nieruchomości w taki sposób, aby nie 

powodować utrudnień w dostępie do nich 

w celu ich opróżnienia. 

Właściciel nieruchomości zobowiązany 

jest do utrzymywania pojemników do 

gromadzenia odpadów w odpowiednim 

stanie sanitarnym i technicznym. Mycie i 

dezynfekcja pojemników powinna odby-

wać się minimum dwa razy w roku. W 

przypadku uszkodzenia pojemnika wła-

ściciel nieruchomości zobowiązany jest 

do jego wymiany oraz utylizacji uszko-

dzonego lub zużytego pojemnika w spo-

sób przewidziany w przepisach prawa. 

Zabronione jest: 

 wyrzucanie odpadów do pojemni-

ków nie przeznaczonych do tego 

celu; 

  gromadzenie w pojemnikach na 

odpady komunalne śniegu, lodu, 

gruzu, gorącego popiołu, żużlu, 

szlamów, substancji toksycznych, 

żrących, wybuchowych, przeter-

minowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczal-

ników, lakierów i innych odpadów 

niebezpiecznych oraz odpadów 

innych aniżeli komunalne pocho-

dzących z działalności gospodar-

czej. 

 spalanie w pojemnikach i koszach 

na odpady, jakichkolwiek odpa-

dów; 

 wylewanie odpadów olejowych do 

ziemi, wód i do systemu kanaliza-

cji. 

 

Ile to będzie nas kosztować? 

 opłata za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi niesegregowany-

mi w wysokości 12,00 zł mie-

sięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość, 

Str. 4 
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 opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, jeżeli są one 

zbierane i odbierane w sposób 

selektywny, w wysokości 8,00 zł 

miesięcznie od jednego miesz-

kańca zamieszkującego nieru-

chomość, 

 opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, niesegrego-

wanymi w wysokości 3,00 zł 

miesięcznie od jednego miesz-

kańca zamieszkującego nieru-

chomość położoną w miejsco-

wościach Rudna Wielka, Rudna 

Mała, Sułów Wielki i Wiewierz, 

 opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, jeżeli są one 

zbierane w sposób selektywny, 

w wysokości 2,00 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca zamiesz-

kującego nieruchomość położo-

ną w miejscowościach Rudna 

Wielka, Rudna Mała, Sułów 

Wielki i Wiewierz. 

  

 

Str. 5 

a) o pojemności 7 000 l – w wysokości 

980,00 zł , 

b) o pojemności 1 100 l – w wysokości 

140,00 zł , 

c) o pojemności 120 l – w wysokości 

15,00 zł , 

d) o pojemności 110 l – w wysokości 

14,00 zł. 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane              

i odbierane w sposób selektywny, 

ustala się niższą stawkę opłaty za po-

jemnik (dla nieruchomości nieza-

mieszkalnych, na których powstają 

odpady komunalne) 

a) o pojemności 7 000 l – w wysokości 

490,00 zł , 

b) o pojemności 1 100 l – w wysokości 

70,00 zł , 

c) o pojemności 120 l – w wysokości 

8,00 zł , 

d) o pojemności 110 l – w wysokości 

7,00 zł . 

6 marca 2013 r. Rada Miejska Wąsosza 

podjęła uchwałę w sprawie jednej opła-

ty dla gospodarstwa domowego za-

mieszkałego przez 5 i więcej osób. 

Ustalone zostały następujące stawki: 

 33, 00 zł—jeśli  odpady są zbie-

rane w sposób selektywny, 

 49, 00 zł— jeśli odpady nie są 

zbierane w sposób selektywny, 

 9, 00 zł—za odpady zbierane w 

sposób selektywny w odniesie-

niu do  miejscowości Rudna 

Wielka, Rudna Mała, Sułów 

Wielki i Wiewierz, 

 13, 00 zł—za odpady, które  nie 

są  zbierane w sposób selektyw-

ny w odniesieniu do  miejsco-

wości Rudna Wielka, Rudna 

Mała, Sułów Wielki i Wie-

wierz. 

Opłaty za pojemnik w przypadku nie-

ruchomości niezamieszkanych, na 

których powstają odpady komunalne: 

Zapobieganie powstawaniu śmieci 

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnó-

stwo śmieci. Przeciętny Polak  

„produkuje” 320 kg odpadów rocznie. 

Warto się zastanowić jak postępować, 

żeby śmieci powstawało jak najmniej. 

Dzięki czemu nasze otoczenie będzie 

przyjazne i zdrowe. Co zatem możemy 

zrobić: 

 Wybierajmy produkty w dużych 

opakowaniach, 

 Idąc na zakupy - weź torbę z 

domu – torba wielokrotnego 

użytku jest pojemna, wytrzymała 

i będzie służyć całe lata. 

 Zamiast zwykłych, jednorazo-

wych baterii stosuj akumulator-

ki, które   można wielokrotnie 

ładować 

 Wybierz szklaną butelkę zwrot-

ną zamiast plastikowej, 

 Unikaj produktów zapakowa-

nych w wiele warstw opakowań 

 Jeśli masz przydomowy ogró-

dek, kompostuj odpady spożyw-

cze. Posłużą one do nawożenia 

Twojego ogrodu, 

 Unikaj jednorazowych produk-

tów np. plastikowych sztućców 

na grilla czy papierowych tale-

rzyków, 

 Wybieraj produkty bardziej 

skondensowane i o długim okre-

sie użytkowania,  

 Segregując śmieci znacząco 

przyczyniasz się do ochrony 

środowiska. Dzięki segregacji 

możliwe jest odzyskanie  ogrom-

nej ilości surowców i pieniędzy. 

Przykładowo, produkując pusz-

kę ze złomu, można zaoszczę-

dzić nawet 96% energii, zmniej-

szyć zanieczyszczenie wody o 

97% i zdecydowanie ograniczyć 

negatywny wpływ jaki ma na 

środowisko produkcja alumi-

nium. Segregacja to czysty zysk. 

             JL  

 Wypożyczanie, wynajmowanie, 

leasing oraz korzystanie z usług 

są dobrymi metodami unikania 

powstawania odpadów. W ten 

sposób można zmniejszyć ilość 

wyrzuconych np. talerzy 

i kubków jednorazowych uży-

wanych na imprezach; ilość po-

siadanych narzędzi elektrycz-

nych (wiertarek itd.) oraz ilość 

wyrzucanych zabawek i książek.  



- trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego; 

-  alkoholizmu lub narkomanii; 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z po-

mocy społecznej przysługuje: 

 osobie samotnie gospodarującej, 

której dochód nie przekracza kwoty 

542zł, 

 osobie w rodzinie, w której dochód 

na osobę nie przekracza kwoty 

456zł, 

 przy jednoczesnym wystąpieniu co 

najmniej jednego z wyżej wymie-

nionych powodów przyznania po-

mocy lub innych okoliczności uza-

sadniających udzielanie pomocy 

społecznej. 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)                 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu 

można uzyskać zasiłek rodzinny oraz do-

datki do zasiłku rodzinnego. 

Zasiłek rodzinny:  

przysługuje, jeżeli dochód na osobę w ro-

dzinie nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 

zł (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełno-

sprawne) netto. 

Wysokość zasiłku rodzinnego: 

 77 zł na dziecko do ukończenia 5 

roku życia; 

 106 zł na dziecko w wieku powyżej 

5 roku życia do ukończenia 18 roku 

życia; 

 115 zł na dziecko w wieku 

powyżej 18 roku życia do ukoń-

czenia 24 roku życia. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 

 z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania                   

z urlopu wychowawczego przy-

sługuje matce, ojcu, prawnemu 

lub faktycznemu opiekunowi 

dziecka. Wysokość dodatku to 

400 zł miesięcznie. 

 z tytułu samotnego wychowywa-

nia dziecka przysługuje osobie 

samotnie wychowującej dziecko, 

jeżeli nie zostało zasądzone 

świadczenie alimentacyjnego od 

drugiego z rodziców dziecka 

(ponieważ drugi rodzic nie żyje, 

ojciec dziecka jest nieznany lub 

powództwo o ustalenie alimen-

tów od drugiego z rodziców zo-

stało oddalone) a także osobie 

uczącej się jeżeli oboje rodzice 

nie żyją. Wysokość dodatku to 

170 zł miesięcznie na dziecko, 

jednak nie więcej niż 340 zł na 

wszystkie dzieci w rodzinie. Na 

dziecko posiadające orzeczenie     

o niepełnosprawności lub znacz-

nym stopniu niepełnosprawności 

kwotę dodatku zwiększa się o 80 

zł jednak nie więcej niż 160 zł na 

wszystkie dzieci. 

 z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej przysłu-

guje matce, ojcu, faktycznemu 

lub prawnemu opiekunowi dziec-

ka. Wysokość dodatku to 80 zł 

miesięcznie na każde trzecie                  

i kolejne dziecko uprawnione do 

zasiłku rodzinnego. 

 z tytułu urodzenia dziecka przy-

sługuje matce lub ojcu, prawne-

mu lub faktycznemu opiekunowi 

dziecka. Dodatek wypłacany jest 

jednorazowo w kwocie 1000 zł. 

 z tytułu kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego przy-

sługuje na pokrycie zwiększo-

nych wydatków związanych                     

z rehabilitacją lub kształceniem 

dziecka w wieku do ukończenia 

16 roku życia, jeżeli legitymuje 

się orzeczeniem o niepełno-

sprawności oraz powyżej 16 roku 

życia do ukończenia 24 roku  

życia jeżeli legitymuje się  
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Pomoc społeczna 

    Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wąsoszu 

ul. Krzywa 11 

tel.: 655437470 

fax: 655437471 

B IU LE TY N GMI NY WĄS OS Z 

Pomoc Społeczna jest instytucją po-

lityki społecznej państwa, mającą na 

celu umożliwienie osobom i rodzi-

nom przezwyciężenie trudnych sytu-

acji życiowych, których nie są one                

w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możli-

wości.  

Pomocy społecznej udziela się oso-

bom i rodzinom w szczególności                 

z powodu: 

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 

bezrobocia; 

- niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby; 

- przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielo-

dzietności; 

- bezradności w sprawach opiekuń-

czo – wychowawczych i prowadze-

nia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych; 

- braku umiejętności w przystosowa-

niu do życia młodzieży opuszczają-

cej placówki opiekuńczo – wycho-

wawcze; 

- trudności w integracji oraz z przy-

stosowaniu osób, które otrzymały 

status uchodźcy; 
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orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość dodatku to 60 zł na dziecko 

do 5 roku życia lub 80 zł na dziecko 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 

roku życia. 

 z tytułu rozpoczęcia roku szkol-

nego przysługuje na dziecko 

rozpoczynające naukę w szkole 

oraz dziecko rozpoczynające 

roczne przygotowanie przed-

szkolne. Dodatek wypłacany 

jest jednorazowo w kwocie 100 

zł. 

 z tytułu podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania przysługuje na 

pokrycie wydatków związanych 

z zapewnieniem dziecku możli-

wości dojazdu do szkoły ponad-

podstawowej lub ponadgimna-

zjalnej i szkoły artystycznej. 

Dodatek na pokrycie wydatków 

związanych z zamieszkiwaniem 

w miejscowości w której znaj-

duje się siedziba szkoły wynosi 

90 zł miesięcznie, natomiast na 

pokrycie wydatków związanych 

z dojazdem do miejscowości                     

w której znajduje się siedziba 

szkoły wynosi 50 zł miesięcz-

nie. Dodatki wypłacane są przez 

10 miesięcy. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu uro-

dzenia się dziecka 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka 

przyznaje się jednorazową zapomogę      

w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. 

Jednorazowa zapomoga przysługuje 

matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktyczne-

mu dziecka, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 1.922,00 zł ( kryterium nie obo-

wiązuje dla dzieci urodzonych przed 1 

stycznia 2013 r.). 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapo-

mogi składa się w terminie 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka, a w przypad-

ku gdy wniosek dotyczy dziecka obję-

tego opieką prawną, opieką faktyczną 

albo dziecka przysposobionego - w 

terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 

dziecka opieką albo przysposobienia 

nie później niż do ukończenia przez 

dziecko 18. roku życia. 

Jednorazowa zapomoga nie przysługu-

je, jeżeli członkowi rodziny przysługuje 

za granicą świadczenie z tytułu urodze-

nia dziecka, chyba że przepisy o koor-

dynacji systemów zabezpieczenia spo-

łecznego lub dwustronne umowy                   

o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej. 

Jednorazowa zapomoga przysługuje, 

jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygo-

dnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób 

będących prawnymi lub faktycznymi 

opiekunami dziecka, a także osób, które 

przysposobiły dziecko). Pozostawanie 

pod opieką medyczną potwierdza się 

zaświadczeniem lekarskim lub zaświad-

czeniem wystawionym przez położną. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

 niepełnosprawnemu dziecku; 

 osobie niepełnosprawnej w wie-

ku powyżej 16 roku życia, jeżeli 

legitymuje się orzeczeniem                

o znacznym stopniu niepełno-

sprawności; 

 osobie, która ukończyła 75 lat. 

 zasiłek pielęgnacyjny przysłu-

guje także osobie niepełno-

sprawnej w wieku powyżej 16 

roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli niepełnosprawność po-

wstała w wieku do ukończenia 

21 roku życia. 

 zasiłek pielęgnacyjny przysłu-

guje w wysokości 153,00 zł 

miesięcznie. 

 zasiłek pielęgnacyjny nie przy-

sługuje osobie umieszczonej              

w instytucji zapewniającej cało-

dobowe utrzymanie. 

 zasiłek pielęgnacyjny nie przy-

sługuje osobie uprawnionej do 

dodatku pielęgnacyjnego. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu 

rezygnacji z zatrudnienia lub innej pra-

cy zarobkowej przysługuje:  

a) matce albo ojcu,  

b) opiekunowi faktycznemu dziecka,  

c) osobie będącej rodziną zastępczą 

spokrewnioną w rozumieniu ustawy                   

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

d) innym osobom, na których zgod-

nie z przepisami ustawy z dnia 25 

lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny                 

i opiekuńczy, ciąży obowiązek ali-

mentacyjny, z wyjątkiem osób o 

znacznym stopniu niepełnosprawno-

ści  

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują                     

z zatrudnienia lub innej pracy zarob-

kowej w celu sprawowania opieki 

nad osobą legitymującą się orzecze-

niem o znacznym stopniu niepełno-

sprawności albo orzeczeniem o nie-

pełnosprawności łącznie ze wskaza-

niami: konieczności stałej lub dłu-

gotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ogra-

niczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałe-

go współudziału na co dzień opieku-

na dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji.   

Osobom, o których mowa w pp. 

"d)", innym niż spokrewnione w 

pierwszym stopniu z osobą wyma-

gającą opieki, przysługuje świad-

czenie pielęgnacyjne, w przypadku 

gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

• rodzice osoby wymagającej opieki 

nie żyją, zostali pozbawieni praw 

rodzicielskich, są małoletni lub legi-

tymują się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności,  

• nie ma innych osób spokrewnio-

nych w pierwszym stopniu, są mało-

letnie lub legitymują się orzecze-

niem o znacznym stopniu niepełno-

sprawności,  

• nie ma osób, o których mowa                 

w pp. "b)" i "c)" lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.  

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysłu-

guje, jeżeli niepełnosprawność oso-

by wymagającej opieki powstała:  

• nie później niż do ukończenia 18  

roku życia  

• lub w trakcie nauki w szkole lub                    

w szkole wyższej, jednak nie póź-

niej niż do ukończenia 25. roku 

życia.  

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysłu-

guje w wysokości 520,00 zł mie-

sięcznie.  
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wych, sportowych i artystycznych na 

terenie szkoły, gminy i powiatu. 

W roku szkolnym 2012-2013 w placów-

ce funkcjonuje osiem oddziałów, do któ-

rych uczęszcza 85 dzieci (Punkt Przed-

szkolny—11, Oddział Przedszkolny kl. 

„0” – 12,  kl. I – 11, kl. II – 9, kl. III – 8,  

kl. IV – 10, kl. V – 12, kl. VI – 12. Za-

trudnionych jest 15 nauczycieli. 

 W szkole działa Samorząd szkolny, 

PCK oraz Eucharystyczny Ruch  Mło-

dych. Uczniowie rozwijają swoje zainte-

resowania uczęszczając na: kółko sporto-

we, kółko artystyczne, kółko przyrodni-

cze, Koło Miłośników Książki. Kultywo-

wanie tradycji szkolnych, narodowych, 

religijnych i rodzinnych przebiega zgod-

nie z kalendarzem imprez na dany rok. 

 

Szkoła Podstawowa w Pobielu po-

wstała dnia 4 września 1945 roku. Po-

cząwszy od pierwszych dni istnienia 

szkoły organizowane były uroczystości 

szkolne i okolicznościowe: Jasełka, 

Mikołajki, Dzień Dziecka, 1 Maja.  

14 października 2004 roku nadano szko-

le imię Jana Brzechwy  oraz przeniesio-

no do nowego budynku. Uroczystość 

otwarcia nowej szkoły miała miejsce 17 

czerwca 2005 roku. 4 września 2005 

roku Szkole Podstawowej w Pobielu 

wybiło sześćdziesiąt lat. Corocznie są 

organizowane takie imprezy jak: Miko-

łajki, Wigilie klasowe, Imieniny klas, 

zabawy karnawałowe i festyny dla dzie-

ci, apele z okazji świąt państwowych              

i religijnych. Uczniowie biorą udział                

w licznych konkursach przedmioto-
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Z życia szkół 
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Publiczna Szkoła Podstawowa              

w Wąsoszu istnieje już ponad pół 

wieku, uroczyste jej otwarcie na-

stąpiło 10 września 1945r. Rada 

Pedagogiczna wystąpiła do ówcze-

snych  władz oświatowych z wnio-

skiem o nadanie szkole im. Bole-

sława Chrobrego. Uroczystość 

nadania imienia odbyła się 21 li-

stopada 1960 r. Od tej pory corocz-

nie i bardzo uroczyście obchodzo-

ne jest Święto Patrona Szkoły.   

W roku szkolnym 2012/2013 szko-

ła prowadzi 15 oddziałów, w tym 

oddział zerowy  i zatrudnia 30 

nauczycieli. W sumie do szkoły 

uczęszcza 307 dzieci ( „0” -53, I – 

39, II – 45, III – 42, IV – 46, V – 

42, VI – 40).   

W szkole działa wiele organizacji ucz-

niowskich i kół zainteresowań, które pod 

kierownictwem i opieką nauczycieli bio-

rą czynny udział w życiu szkoły. 

Do tradycji  szkoły na stałe weszły nastę-

pujące imprezy: „ Pasowanie na ucznia 

klas I”, „ Pasowanie na czytelnika kl. I”, 

„ Święto Patrona Szkoły”, „Jasełka                     

i opłatek”, „Święto pieczonego ziemnia-

ka”, „Topienie Marzanny” , Dzień Dziec-

ka oraz Dzień Matki. 

Ostatnie wydarzenia:  

W dniu 27.02.2013 r. odbyła się uroczy-

stość” Pasowania na czytelnika”, w któ-

rej uczestniczyło 33 uczniów. Oficjalne 

przyjęcie uczniów klas pierwszych do 

grona czytelników biblioteki szkolnej ma 

zainicjować proces obcowania z książką 

oraz zachęcić najmłodszych uczniów do 

korzystania z biblioteki szkolnej. 

  

20 lutego 2013 roku uczniowie  Szkoły 

Podstawowej w Wąsoszu  wzięli udział    

w ogólnopolskiej akcji skierowanej do 

szkół.  Celem było  uwrażliwienie dzieci 

na sztukę. Uczniowie mogli, dzięki prze-

kazowi internetowemu, obejrzeć w szkole 

- i zupełnie za darmo- spektakl z Teatru 

Muzycznego w Poznaniu. 

W dniu 22.01.2013r. odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu Górowskiego w Mini - Pił-

ce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. 

Dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podsta-

wowej w Wąsoszu zdobyli  I miejsca. 

 

Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu 

zostało utworzone Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr VIII/38/99 w dniu 

29.04.1999r. W roku szkolnym 

2000/2001 zostało przeniesione do 

nowego budynku przy ul. Zacisze 10 

D. Nadanie imienia H. Sienkiewicza 

miało miejsce w roku szkolnym 

2001/2002. 

Obecnie w gimnazjum jest 13 oddzia-

łów, do których uczęszcza 239 

uczniów. Liczba zatrudnionych nau-

czycieli :17.Uczniowie mogą realizo-

wać swoje pasje, biorąc czynny udział  

 w różnego typu kołach. Uczniowie mo-

gą realizować swoje pasje, biorąc czynny 

udział w różnego typu kołach.  W gimna-

zjum prężnie działa: „Szkoła odkrywców 

talentów”, Kółko dziennikarskie, Zespół 

instrumentalny, Zespół wokalny, Kółko 

teatralne, Kółko sportowe, Kółko przy-

rodnicze.  

Imprezy i uroczystości cyklicznie odby-

wające się w szkole: Otrzęsiny klas I,, 

Święto Niepodległości, Jasełka, opłatek, 

akcje charytatywne, Połowinki klas II,, 

apele środowiskowe dot. rocznic histo-

rycznych. 

Ostatnie wydarzenia: koncerty kolędowe                

w kościołach gminy Wąsosz, Wińsko; udział              

w XVII spotkaniu w Katedrze Poznańskiej 

“Śladami Trzech Króli”, Ogólnopolski Kon-

kurs Ojczyzny Polszczyzny  

Należą do nich: Dzień Komisji Eduka-

cji Narodowej połączony z obchodami 

Dnia Patrona, Dzień Papieża, Ślubo-

wanie uczniów kl. I, Święto Niepodle-

głości, Mikołajki,  Dzień Babci            

i Dziadka, Pasowanie na Czytelnika, 

Powitanie Wiosny, Wielkanoc, Dzień 

Matki i Ojca, Święto Konstytucji 3 

maja oraz Dzień Dziecka. 
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W roku szkolnym 2012/2013do szkoły 

uczęszcza 125 dzieci (Przedszkole: 16, 

kl. „0” – 23, kl. I – 11, kl. II – 15, kl. III 

– 18, kl. IV – 14, kl. V – 17, kl. VI – 

11). Zatrudnionych  jest 15 nauczycieli 

w tym 6 na niepełnym etacie. 

W szkole działają  organizacje i koła 

zainteresowań: Klub Europejski, Klub 

Małolata, , Czytam i piszę, „W zdro-

wym ciele zdrowy duch”, Klub myśli-

cieli, oraz Kółko teatralne. Uroczystości 

cykliczne: wieczór wróżb andrzejko-

wych,  św. Mikołaj, wigilie klasowe, 

jasełka szkolne,  zabawa choinkowa, 

Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny                

i Ucznia, Dzień Matki, Festyn Rodzinny 

z okazji Dnia Patrona i Dnia Dziecka.  

Publiczna Szkoła Podstawowa                    

w Czarnoborsku pierwszy rok nauki 

zainaugurowała 7 września  1946 roku. 

Ponieważ nauka odbywała się w rozsia-

nych po wiosce izbach lekcyjnych                       

w 1949 roku podjęto decyzję o budowie 

nowej szkoły, którą ukończono w 1954 

roku.  

5 czerwca 2007 roku na wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samo-

rządu Uczniowskiego Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Czarnoborsku otrzymała 

imię Juliana Tuwima.  W 2008 roku 

przy Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 

otwarto przedszkole "Pod Muchomor-

kiem".   

Publiczna Szkoła Podstawowa                

w Płoskach została założona w 1945 

r. przez Panią Józefę Minasowicz. 

Wówczas zajęcia szkolne odbywały 

się we wsi Płoski. W 1952 r. szkoła 

została przeniesiona do magnackiego 

pałacyku w Kobylnikach, gdzie mie-

ści się do dziś. 

5 czerwca 2003 roku odbyła się uro-

czystość nadania imienia szkole. 

Odbyło się to dzięki zaangażowaniu 

całej społeczności szkolnej: grona 

pedagogicznego, pracowników admi-

nistracji i obsługi, rodziców                           

i uczniów. Od tego dnia Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Płoskach  nosi 

imię Marii Kownackiej.  

Obecnie w szkole jest 8 oddziałów, 

do których uczęszcza 110 dzieci 

(Punkt Przedszkolny – 16, Oddział  

zerowy – 17, Klasa I – 12, Klasa II  – 

16, Klasa III– 11, Klasa  IV – 11, Klasa  

– 13, Klasa VI  -  14). Zatrudnionych 

jest 15 nauczycieli.  

W placówce prężnie działają różnego 

typu koła, rozwijające zainteresowania     

i pasje uczniów m. in. : koło poloni-

styczne, sportowe,  regionalne,  j. an-

gielskiego oraz zespół muzyczny. Na 

stałe w kalendarzu imprez zagościły 

takie wydarzenia jak: Pasowanie na 

Żaka, Pasowanie  Pierwszoklasistów, 

Dzień Patrona i Pasowanie na Czytelni-

ka, Dzień Papieski, Święto Niepodległo-

ści, Dzień Wiosny, Dzień Europejski.   

W okresie styczeń—luty 2013 r. ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Płoskach 

zwiedziły Muzeum Poczy we Wrocła-

wiu, Park Wodny oraz kino 

Dodatkowo odwiedziły Poznań, gdzie 

brały udział w warsztatach flażoleto-

wych.  Miały również okazję bawić się 

podczas zorganizowanych w szkole 

świąt: Dzień Babci i Dziadka, zabawy 

karnawałowej oraz Walentynek. 
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 Z życia szkół 

22.02.2013r w małym przedszkolu 

"Pod Muchomorkiem" odbyła się uro-

czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

W tym roku dzieci wystąpiły w przed-

stawieniu pt.. "Czerwony Kapturek". 

Przedszkolaki wcieliły się w bajkowe 

postacie, które z całego serca złożyły 

życzenia swoim ukochanym Babciom                 

i Dziadkom.  

 BEZPŁATNE PRZEDSZKOLE 

5 lutego 2013 Rada Miejska Wąsosza 

podczas XXIII sesji podjęła uchwałę              

w spawie uchylenia się od pobierania 

dodatkowych opłat za pobyt dzieci                  

w wąsoskim przedszkolu.  

             

               JL 

Przedszkole Samorządowe im. Ma-

rii Konopnickiej w Wąsoszu  jest 

placówka 4-oddziałową. 

Rozkład dnia w przedszkolu uwzględ-

nia równomierne rozłożenie zajęć                   

w ciągu całego dnia i ich różnorod-

ność. Dzieci mają zapewniony co-

dzienny odpoczynek w określonej 

formie: dzieci młodsze –leżakowanie, 

dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne               

i wyciszające. Dodatkowo przedszko-

laki mają również możliwość codzien-

nego korzystania (przy odpowiedniej 

pogodzie)  z ogrodu przedszkolnego 

zaopatrzonego w urządzenia i przybo-

ry do zabaw i zajęć ruchowych dosto-

sowanych do wieku i możliwości 

 

rozwojowych dzieci. Jest to teren ogro-

dzony. 

Znaczną część dnia dzieci spędzają na 

zabawach, są to zabawy dowolne lub                

z niewielkim udziałem nauczyciela, 

zabawy i zajęcia ruchowe organizowane 

w sali, zabawy i zajęcia z dominacją 

działalności plastycznej, technicznej i 

konstrukcyjnej, zabawy i zajęcia z do-

minacją działalności umysłowej 

(opowiadania, rozmowy, przekazywanie 

treści literatury, uczenie wierszy, piose-

nek, zabawy inscenizowane, przedsta-

wienia kukiełkowe, spotkania teatralne, 

imprezy i uroczystości przedszkolne), 

zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, 

obserwacje przyrodnicze w ogrodzie 

przedszkolnym, spacery, wycieczki. 



Rozstrzygnięcie konkursu „Zima za 

oknem”. Konkurs skierowany był do 

wszystkich fotografujących, bez wzglę-

du na wiek i miejsce zamieszkania. Ideą 

konkursu było ukazanie piękna zimowej 

aury. W konkursie uczestniczyło 14 

osób, które nadesłały 56 prac. Najmłod-

szy uczestnik miał 9 lat, a najstarszy 50. 

Spośród wszystkich zdjęć, zdecydowa-

nie wyróżnia się zdjęcie Angeliki Całko                  

z Pobiela, przedstawiające drogę                      

w zimowej szacie.                           

            ZPK 

Biblioteka Publiczna w Wąsoszu 

znalazła się na liście 100 bibliotek, 

które otrzymały egzemplarz tej nie-

zwykłej książki w konkursie zorgani-

zowanym przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz 

Wydawnictwo Widnokrąg w ramach 

Programu Rozwoju Bibliotek. 

Zajęcia były doskonałym sposobem do 

rozpoczęcie rozmowy o widzeniu                   

i niewidzeniu, odmienności i niepełno-

sprawności. Uczestnicy spotkania 

czynnie brali udział w zabawach inte-

raktywnych, które pomogły im znaleźć 

się w roli osoby niewidzącej.        ZPK 

Z okazji Dnia Kobiet w ZPK Wąsosz 

została przygotowana biesiada dla Pań     

z kapelą góralską "JUHAS". 

Życzenia wszystkim kobietom złożył 

wiceburmistrz Wąsosza - Marcin Koziń-

ski. Przy ciekawej muzyce i konkur-

sach, w miłej atmosferze szybko mijały 

kolejne godziny biesiady. Roześmiane 

twarze i wesoły nastrój Pań dały pew-

ność, że takie spotkania - "BABSKI 

WIECZÓR" - dedykowany kobietom, 

przypadł do gustu i skutecznie rozbawił 

wszystkich przybyłych, co dało się zau-

ważyć po frekwencji.                     ZPK 
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Kolejka: 18 w dniu 2013-03-23 (sobota) 

godzina 15:00, POGOŃ OLEŚNICA - 

ORLA WĄSOSZ  

Kolejka: 19 w dniu 2013-03-31 

(niedziela) godzina 15:00, ORLA WĄ-

SOSZ - PIAST NOWA RUDA  

Kolejka: 20 w dniu 2013-04-06 (sobota) 

godzina 16:00,AKS STRZEGOM - OR-

LA WĄSOSZ  

Kolejka: 21 w dniu 2013-04-13 

(sobota) godzina 17:00, OLIMPIA KO-

WARY -ORLA WĄSOSZ  

Kolejka: 22 w dniu 2013-04-21 

(niedziela), godzina 16:00, ORLA WĄ-

SOSZ - NYSA KŁODZKO  

Kolejka: 23 w dniu 2013-04-27 

(sobota), godzina 16:00, ŁUŻYCE LU-

BAŃ - ORLA WĄSOSZ  

Piłkarze Orli Wąsosz  przygotowują się 

do rozegrania spotkań w rundzie wiosen-

nej 2012/2013. Tej wiosny rozegrają 14 

spotkań, w tym 7 na stadionie w Wąso-

szu.   

Terminy  najbliższych meczów: 

Kolejka: 17 w dniu 2013-03-17 

(niedziela) godzina 15:00, ORLA WĄ-

SOSZ - GKS KOBIERZYCE  

2 lutego 2013 r. rozegrano turniej piłki 

nożnej halowej o Puchar Burmistrza 

Wąsosza. Zwycięzcą turnieju została 

druga drużyna Orli Wąsosz. W turnie-

ju udział wzięło 6 zespołów. Na po-

czątku grano w dwóch grupach. Do 

półfinałów z pierwszej grupy awanso-

wały Orla I Wąsosz i Korona Czerni-

na, natomiast z drugiej Sparta Miejska 

Górka i Orla II Wąsosz.  

b_andrzej3@o2.pl, 

telefonicznie pod numerem: 65 543 79 

36 od 8:00 do 16:00l ub kom. 667 944 

321 od 16:00 do 21:00. 

- w zgłoszeniu należy podać imię, na-

zwisko, datę urodzenia, klub oraz aktu-

alny ranking. 

- po 09.04.2013r. udział w turnieju tylko 

po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu z organizatorem, 

- liczba miejsc ograniczona, decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. Wpisowe:  

- wpisowe płatne w dniu turnieju 

- seniorzy – 20zł. 

- juniorzy – 10zł.  

- zawodnicy „GOŃCA WĄSOSZ” 

zwolnieni z wpisowego  

5.  Miejsce gry: 

- sala przy Zespole Placówek Kultury         

w Wąsoszu ul. Zacisze 10/D- weryfika-

cja uczestników w dniu gry od 8:45 do 

9:40  

6. System rozgrywek i czas gry: 

- 9 rund system szwajcarski kontrolowa-

ny  

- czas gry – 2 x 15 min na partię 

7. O kolejności zajętych miejsc decydu-

je: 

- ilość zdobytych punktów - / 1 – za 

wygraną ; 0,5 – za remis; 0 – za prze-

graną /  

- średni Buchholz  

- pełen Buchholz  

- progres - liczba zwycięstw 

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY 

10 LAT SEKCJI SZACHOWEJ 

„GONIEC WĄSOSZ” 

14 kwietnia 2013r. Godz. 10:00 

REGULAMIN TURNIEJU 

1. Organizatorzy: 

- Urząd Miejski Wąsosza 

- Zespół Placówek Kultury – Biblioteka 

Publiczna Wąsosz 

- Sekcja Szachowa - „GONIEC WĄ-

SOSZ” 

2. Cel imprezy: 

- popularyzacja gry w szachy na terenie 

Wąsosza i okolic 

- promocja miasta Wąsosza i Ziemi 

Wąsoskiej 

- integracja środowisk szachowych z 

całej Polski 

3. Warunki uczestnictwa: 

- turniej otwarty - wszyscy chętni bez 

względu na wiek, kategorię szachową                

i przynależność klubową, którzy wpłacą 

odpowiednie wpisowe 

- uczestnicy niepełnoletni za pisemną 

zgodą prawnych opiekunów, 

- zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 

09.04.2013r. pocztą elektroniczną na 

adres: zpkwasosz@wp.pl lub 

8. Nagrody: 

- I m. 400zł. / puchar / 

- II m. 300zł. 

- III m. 200zł. 

- IV m. 100zł. 

- przewiduje się dodatkowe nagrody 

rzeczowe dla: najlepsza kobieta ; najlep-

szy junior ; najmłodszy uczestnik 

- nagrody nie będą dublowane, każdy 

zawodnik ma prawo tylko do jednej 

nagrody 

- ostateczna liczba nagród rzeczowych 

zostanie podana po II rundzie 

- warunkiem otrzymania nagrody jest 

obecność na ceremonii wręczenia na-

gród po zakończeniu turnieju, w innym 

przypadku nagroda jest przyznawana 

następnemu w kolejności zawodnikowi.. 

9.Sędziowanie i przepisy gry: 

- turniej zostanie przeprowadzony przez 

sędziego licencjonowanego - obowiązu-

ją przepisy Kodeksu Szachowego- decy-

zje sędziego są ostateczne 

10. Przepisy końcowe i informacje do-

datkowe: 

- uczestnicy zawodów przyjeżdżają                  

i ubezpieczają się we własnym zakresie 

- organizatorzy zapewniają sprzęt sza-

chowy dla wszystkich uczestników  

- w czasie turnieju organizator zapewnia 

ciepłe napoje oraz ciepły posiłek za-

wodnikom 

- istnieje możliwość zakupu ciepłego 

posiłku przez opiekunów oraz kibiców  

- ostateczna interpretacja niniejszego 

regulaminu należy do organizatorów.  
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Sport 

W meczach półfinałowych Orla I Wą-

sosz niespodziewanie uległa Orli II Wą-

sosz 2:4 , Sparta Miejska Górka poko-

nała Koronę Czernina 2:0. W meczu o 5 

miejsce Pogoń Góra pokonała Victorię 

Siciny 2:0. W meczu o 3 miejsce Orla I 

Wąsosz pokonała Koronę Czernina 5:2. 

W finale po emocjonującym meczu 

drużyna Orli II Wąsosz pokonała Spartę 

Miejska Górka 1:0 i została zwycięzcą 

turnieju 



N AZW A F IRMY 

i również pojedyncze specjalne przysto-

sowane powozy i części. W codziennej 

pracy wykorzystywane są zarówno 

sprawdzone przez lata technologie jak       

i najnowsze nowinki techniki i nauki. 

 

Firma od samego początku jest firmą 

rodzinną, gdzie wiedza przekazywana 

jest z pokolenia na pokolenie. 

Firma Kutzmann została doceniona za 

wieloletni wkład w kreację nowych 

miejsc pracy na terenach wiejskich oraz 

ideę przedsiębiorczości i otrzymała 1 

nagrodę w ogólnopolskim konkursie na 

sposób na sukces organizowanym przez 

Ministerstwa Gospodarki i Rolnictwa.  

Firma  KUTZMANN jest to mała fir-

ma rodzinna,  która  posiada 2 oddzia-

ły: produkcyjny i handlowy. Pomi-

mo swoich niewielkich rozmiarów          

z powodzeniem konkuruje i rozwi-

ja się na międzynarodowych rynkach. 

Firmą zarządza Szymon Kutzmann, 

który wraz ze swoimi synami Mar-

kiem i Maciejem kieruje wszystkimi 

działami przedsiębiorstwa.  

Firma zatrudnia od 25 do 30 pracow-

ników, a roczna produkcja to ok. 300 

szt. bryczek rocznie. 

Niewielkie rozmiary i nowoczesny 

park maszynowy pozwalają na ela-

styczne reagowanie na obecne zawiro-

wania w światowej gospodarce. Dzięki 

temu firma jest w stanie realizować 

zarówno duże jednorazowe zamówie-

nia, ciągłą produkcję dla dealerów jak         

Spływ  kajakowy  

Tel.: 555 55 55 

Faks: 555 55 55 

E-mail: osoba@example.com 

Jesteśmy w sieci Web! 

example.com 

Dolnośląska Fabryka Powozów Konnych 
KUTZMANN S.C. 

 
Gola Wąsoska 1 
56-210 Wąsosz 

 
tel./fax 0048 65 54 37 666 

email: info@dfpk.eu  

WAŻNE ADRESY: 

Urząd Miejski Wąsosza 

Plac Wolności 17, 

Sekretariat   tel.: (+48 65) 5437850, (+48 65) 543 78 80 

faks: (+48 65) 543 77 08  

e-mail: wasosz@dolnyslask.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu 

ul. Krzywa 11 

tel. 65 5437470 

fax 655437471 

Samorządowy Zakład Budżetowy  

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu 

ul. Kolejowa 9A 

tel. 65 5437944 

e-mail: zbgkim_wasosz@vp.pl  

Samorządowy Zakład Budżetowy wodociągów i Kanaliza-

cji w Wąsoszu  

ul. Rzemieślnicza 16  

tel. 65 543 78 52  

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu 

ul. Zacisze 10D 
 

tel./faks 65 543 79 36 

e-mail: zpkwasosz@wp.pl 

VIS –MED NZOZ 

ul. Zacisze 10 A 

tel. 65 543 71 60  

ELMED S. C. NZOZ 

ul. Słoneczna 1 

tel. 65 543 78 99  

Apteka „ Pod Eskulapem” 

Plac Wolności 22,  

BIULETYN GMINY WĄSOSZ  

Wydawca: Gmina Wąsosz 

Redakcja: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 

Przesyłanie materiałów do biuletynu:  

zpk_kultura@onet.pl 

Druk: Zakład poligraficzny Podraza Lesław, Góra 

 

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY 

Wypożyczalnia sprzętu oraz począ-

tek trasy spływu Baryczą znajdują 

się w Wąsoszu, w pobliżu amfitea-

tru.  

O atrakcyjności kajakowych wy-

praw Baryczą przesądza różnorodny, 

wciąż zmieniający się krajobraz: 

kolorowe łąki i pola, piękne lasy 

dające schronienie przed słońcem 

oraz mijane po drodze ciekawe miej-

scowości, w których nie brak cieka-

wych zabytków architektury oraz 

pomników przyrody ( np. platan       

w Lechitowie—jedno z najwięk-

szych drzew województwa). 

Niezbyt głęboka i leniwie płynąca 

przez większość dni w roku rzeka 

zapewnia bezpieczny wypoczynek 

w  kajaku, który jest okazją do po-

prawienia kondycji fizycznej, jak           

i duchowej. 

- Trasa spływu kajakowego Wąsosz 

- Sądowel - Wąsosz wynosi  ok. 

14,5 km  

- Orientacyjny czas pokonania peł-

nej trasy spływu Wąsosz - Sądowel 

- Wąsosz: 4-5 godzin 

- 3 stanice kajakowe - pomosty 

drewniane do cumowania kajaków. 

Pierwsza  stanica - Ujście Orli do 

Baryczy, druga  stanica - obręb wsi 

Bełcz Mały, trzecia stanica – Sądo-

wel  

- Możliwość wcześniejszego ukoń-

czenia trasy spływu oraz skorzysta-

nia z miejsc biwakowych na każdej 

ze stanic, 

- Przepiękne krajobrazy, 

- Niezwykłe zabytki architektury 

będące śladem minionych wieków,   

- Intrygujące, zapomniane przez 

wszystkich konstrukcje i pomniki 

będące pamiątką po I Wojnie  Świa-

towej, 

Zapraszamy na kajaki do Wąso-

sza! Gwarantujemy, że spędzony tu 

czas okaże się doskonałym relak-

sem dla wszystkich osób wybierają-

cych aktywne formy wypoczynku. 


