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B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

 Mazurki, babki, pasztety, wędliny, 
świąteczny żurek - to tylko niektóre z potraw, 
jakich można było spróbować podczas kier-
maszu wielkanocnego, zorganizowanego 
w powiecie górowskim po raz ósmy. 

Tradycją już się stało, że przed Świętami Wiel-
kanocnymi sołectwa i Koła Gospodyń Wiej-
skich z powiatu górowskiego prezentują trady-
cyjne stoły wielkanocne, na których wykwintne 
potrawy świąteczne i fantazyjne dekoracje za-
chwycają nie tylko smakiem ale i wyglądem. 

Tegoroczna prezentacja stołów wielkanocnych 
odbyła się 6 kwietnia 2017 r. w auli Zespołu 
Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, 
a głównym jej zamierzeniem jest kultywowanie 
tradycji ludowej oraz prezentacja regionalnych 
obyczajów wielkanocnych Ziemi Górowskiej. 

Wystawa tradycyjnych stołów wielkanocnych 
jest ogromnym przedsięwzięciem dla każdego 
z biorących w nim udział sołectw. Z uwagi, że 
na stołach królowały nie tylko tradycyjne, wiel-
kanocne potrawy, bo podziwiać można było 
również świąteczne własnoręcznie wykonane 
dekoracje i ozdoby, przygotowania do niego 
trwały wiele dni. Podczas kiermaszu podziwia-
no 24 stoły, z czego aż 9 aranżacji reprezento-
wało gminę Wąsosz. 

Pod ciężarem wielkanocnych smakołyków ugi-
nały się wszystkie stoły, jednak szczególną 
uwagę komisji konkursowej zwróciły trzy 
z nich.  

W wyniku głosowania wyłoniono nastę-
pujących laureatów: 

 I miejsce - Sołectwo Witoszyce – 
gmina Góra 

 II miejsce – Sołectwo Wiklina - 
gmina Wąsosz 

 III miejsce – Sołectwo Bieliszów 
Smolne – gmina Jemielno. 

  
Organizatorami Kiermaszu – podobnie 
jak w latach ubiegłych – było Starostwo 
Powiatowe w Górze, Dolnośląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego we Wrocła-
wiu, Powiatowy Zespół Doradców 
w Górze oraz samorządy gminne. 

  J.L. 

Nagrodzony stół wraz z reprezentacją sołectwa z Wikliny 

Sukces na VIII Kiermasz Tradycji  
Wielkanocnych 
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Tradycyjne, pięknie 

nakryte stoły 

przyciągały feerią 

barw, zapachów  

i smaków. A misternie 

wykonane  pisanki  

i dekoracje  

zachwycały swoją 

kunsztownością 

Koło Gospodyń  

z Lubiela to kolejna 

reprezentacja  

z  gminy Wąsosz 

podczas  VIII 

Kiermasz Tradycji 

Wielkanocnych  

w Górze 
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Wąsosz pamięta o rocznicach  

 10 kwietnia 2017 r.  
w Wąsoszu  odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające 77. rocznicę 
pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej 
i tragedii, do której doszło pod 
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 
roku. 

Na wąsoskim rynku przy obelisku 
upamiętniającym "ZBRODNIĘ 
KATYŃSKĄ I TRAGEDIĘ SMO-
LEŃSKĄ" zebrali się przedstawi-
ciele samorządu na czele 
z Burmistrzem Wąsosza Zbignie-
wem Stuczykiem, duchowni, dy-
rektorzy szkół, kombatanci, 
uczniowie oraz mieszkańcy gmi-
ny Wąsosz, którzy hymnem pol-
skim, modlitwą za zmarłych oraz 
wiązankami kwiatów oddali hołd 
ofiarom zbrodni katyńskiej 
i katastrofy samolotu Tu-154M 
pod Smoleńskiem, w której zgi-
nęło 96 osób, w tym prezydent 
Lech Kaczyński i jego małżonka. 
Licznie przybyła młodzież dała 
wyraz pamięci i szacunku do tych 
minionych, tragicznych wyda-
rzeń w dziejach naszej historii.  

Wartę honorową przy obelisku 
upamiętniającym „Zbrodnię Ka-
tyńską i Tragedię Smoleńską” 
wystawił 4 Batalion Inżynieryjny 
z Głogowa. 

Wartę honorową 
wystawił 4 Batalion 

Inżynieryjny  
z Głogowa 

Pod obeliskiem  
upamiętniającym 
zbrodnię katyńską  

i  tragedię smoleńską 
wieńce składa  Burmistrz 

Wąsosza Zbigniew 
Stuczyk wraz z delegacją 

Urzędu Miejskiego 
Wąsosza 

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wąsosza  Uczniowie z PSP z Czarnoborska 



Koncert patriotyczny 
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Bogurodzicą” - arcydziełem po-
ezji średniowiecznej, będącym 
pierwszym polskim hymnem 
narodowym zainaugurowano 
patriotyczny koncert ku czci 
Ojca Św. Jana Pawła II. 

Chór działający przy parafii pw. 
Św. Filomeny z Gniechowic 
podczas gościnnego występu 
w Zespole Placówek Kultury 
w Wąsoszu obok pieśni religij-
nych zaprezentował : „Marsz 
Sybiraków”, „Dziś idę Walczyć, 
„ O k a ”  „ B i a ł y  k r z y ż ” , 
„Warszawiankę”, ”Miejcie na-
dzieję”, „Deszcz Jesienny”, by 
na zakończenie wspólnie 
z publicznością odśpiewać 
„Barkę” -  ulubioną pieśń nasze-
go wielkiego rodaka Św. Jana 
Pawła II. 

Patriotyczny repertuar występu 
oraz wspomnienie JP II zaowo-
cowało niejedną łzą u wsłucha-
nej publiczności. 

Publiczność zgromadzona w ZPK nie kryjąc 
wzruszenia, gromkimi brawami nagrodziła artystów 
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Dzień Sołtysa 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

11 marca w Polsce obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji w naszej 
gminie odbyło się spotkanie gospoda-
rzy wsi z przedstawicielami samorzą-
du lokalnego. 

 W spotkaniu uczestniczył Burmistrz 
Wąsosza Zbigniew Stuczyk, Zastępca 
Burmistrza Wąsosza Grzegorz Kordiak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wąso-
sza Jacek Chorostkowski oraz Sekretarz 
Gminy Marcin Koziński. Spotkanie dało 
możliwość podkreślenia roli sołtysów 
oraz podsumowania ich działalności. 
Było okazją, aby wyrazić uznanie za co-
dzienną pracę, za godne reprezentowa-
nie mieszkańców, za wsłuchiwanie się 
w ich potrzeby oraz za wkład w rozwój 
lokalnych społeczności. 

Święto było także doskonałą sposobno-
ścią do przyznania wyróżnień, które 
z rąk Burmistrza Wąsosza Zbigniewa 
Stuczyka otrzymało pięciu reprezentan-
tów swoich lokalnych społeczności. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Soł-
tys Wikliny Pani Genowefa Mazur, Soł-
tys Pobiela Pani Elwira Plichta, Sołtys 
Zbakowa Górnego Pani Halina Emerle-
Tubielewicz, Sołtys Zbakowa Dolnego 
Pan Zygmunt Wasilewicz oraz Sołtys 
Świniar – Borowna Pan Stanisław Kol-
ber. 

 

Licznie przybyli mieszkańcy w hołdzie składali kwiaty i 
wieńce pod wąsoskim pomnikiem. 
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Od marca do końca maja br. realizowany 
jest  projekt pn. „Zdrowo bo sportowo” 
organizowany przez Zespół Placówek 
Kultury w Wąsoszu z programu „Bank 
Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji 
BZWBK. 

W ramach projektu 25 uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy Wąsosz 
będzie uczestniczyło w zajęciach sporto-
wych (gry i zabawy sprawnościowe, zaję-
cia z gier zespołowych, ćwiczenia 
z  g imnastyki  ko mpensacy jno -
korekcyjnej) oraz zajęciach dietetycz-
nych (zasady prawidłowego odżywiania, 
komponowanie pełnowartościowych po-
siłków).  

Nadrzędnym celem projektu jest wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci poprzez kształto-
wanie zdrowych, sportowych postaw od pod-
staw, a więc u jak najmłodszych dzieci. Dba-
nie o rozwój fizyczny, upowszechnianie wie-
dzy nt. zdrowego odżywiania, nabywania 
umiejętności doskonalenia się, samodyscypli-
ny to cel, którego efektem będzie prawidłowo 
rozwijające się i zdrowe społeczeństwo. 

Nabór uczestników do projektu rozpoczął się 
w lutym br., a udział w nim jest całkowicie 
bezpłatny. Na realizację tego zadania Zespół 
Placówek Kultury w Wąsoszu uzyskał dofi-
nansowanie z programu grantowego „ Bank 
Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji BZWBK 
w wysokości 2900 zł, a całkowity koszt pro-
jektu to 3765 zł. 

Zdrowo bo sportowo  

Obok zajęć sportowych, które odbywają się dwa razy w tygodniu 
w ramach projektu zaplanowano zajęcia z dietetykiem. 
W ramach propagowania zdrowego stylu życia uczestnicy tych 
spotkań dowiedzą się m.in. jak należy zdrowo się odżywiać, jak 
układać zbilansowane posiłki, czego unikać i jakich produktów ze 
sobą nie łączyć. 
Już podczas pierwszych zajęć zaprezentowano i omówiono pira-
midę zdrowego odżywiania i komponowania pełnowartościowego 
talerza. Dzieci dowiedziały się, które grupy produktów powinny 
być spożywane najczęściej, a które powinny stanowić jedynie ma-
leńki element w ich diecie. Dodatkowo u każdego uczestnika zo-
stała przeprowadzona analiza składu ciała, która na kolejnych 
spotkaniach będzie  szczegółowo omówiona wraz ze wskazówka-
mi dalszego postępowania dietetycznego.  

Znaczną część funduszy przeznaczono na zakup sprzętu do ćwi-
czeń. W ramach projektu zakupiono: maty do gimnastyki, piłki 
gimnastyczne, skakanki, agrafki do ćwiczeń oraz piłki do futsalu 
i tradycyjne piłki nożne. 
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Nasz „Mały Mistrz” 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

 W naszej szkole od 2014r. realizo-

wany jest program „Mały Mistrz”. Skie-

rowany jest on do młodszych uczniów 

szkoły z klas I-III i dotyczy krzewienia 

aktywności wśród dzieciaków. Chodzi  

o to, aby najmłodsi uczniowie jak naj-

więcej czasu spędzali uprawiając sport- 

ruszając się, gimnastykując, biegając,  

a nie siedząc wyłącznie przed kompute-

rem, jak to dziś niestety często bywa...  

Mówiąc naukowo, głównymi celami pro-
gramu są: poprawa zdrowia, sprawności 
fizycznej i umiejętności ruchowych 
uczniów klas I-III, promowanie atrak-
cyjnych zajęć ruchowych, zachęcenie 
dzieci do podejmowania nowych form 
aktywności fizycznej oraz wsparcie na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub 
wychowania fizycznego w prowadzeniu 
ciekawych zajęć ruchowych. 
 

"Mały Mistrz" opiera się na sześciu 

zasadniczych blokach sportowych. 

W każdym bloku młody uczeń mo-

że opanować określone umiejętno-

ści i wiadomości, za które nagra-

dzany jest odpowiednią odznaką. 

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, 

Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-

Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekko-

atleta i Pływak-Wodniak. Ucznio-

wie po opanowaniu kolejnych 

sprawności i umiejętności rucho-

wych otrzymują wspaniałą odzna-

kę, którą wklejają sobie do swojej 

specjalnej legitymacji, a zdobywca 

kompletu takich sprawności otrzy-

muje tytuł Małego Mistrza.  

http://www.malymistrz.pl/main/show_static/5
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/6
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/7
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/7
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/8
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/9
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/9
http://www.malymistrz.pl/main/show_static/10
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 „Mały Mistrz” daje też 

możliwość udziału w progra-

mie rodzicom, którzy włączają 

się w zdobywanie przez dzieci 

sportowych umiejętności i są 

informowani przez nauczycieli 

o sprawności dziecka lub jego 

postępach. Projekt zakłada 

także szkolenia dla nauczycieli, 

którzy zapoznają się z nowo-

czesną wiedzą na temat wy-

chowania fizycznego i zdro-

wotnego.  

„Mały Mistrz” dba zatem  
o swoich uczestników. Szkoły  
przystępujące do niego  otrzy-
mują wiele korzyści. Oprócz 
oczywistych - podniesienia 
sprawności fizycznej i krzewie-
nia sportu wśród najmłod-
szych uczniów, są wprowadzo-
ne na lekcjach sporty, które 
pozwolą w każdej placówce,  
i w tej dużej, i w tej małej, na 
zdobycie nowych sportowych 
umiejętności.  
Są także nagrody, na przykład 
sprzęt sportowy, możliwość 
udziału w ciekawych spotka-
niach, niezwykli goście na lek-
cjach wuefu oraz wiele, wiele 
innych. 
A jak to wygląda u nas? Koor-
dynatorem projektu w naszej 
szkole jest nauczycielka na-
uczania zintegrowanego, pani 
Anna Rybczyk, którą dzielnie 
wspiera nasza pani wuefistka, 
Danuta Klinszport oraz panie 
wychowawczynie klas I- III.  

Nasze panie nauczycielki przy-

gotowują w ramach tego pro-

jektu wiele ciekawych zajęć dla 

uczniów, bardzo często pod-

czas czasu wolnego od szkoły. 

Oprócz typowych zajęć sporto-

wych, organizowane są także 

wycieczki, na przykład na lo-

dowisko, kręgielnię albo ba-

sen. Przygotowywane są rów-

nież zajęcia z rodzicami, pod-

czas których dzieci mają szan-

sę ćwiczyć razem z mamą lub 

tatą. Oj, ile jest wtedy radości, 

zarówno dla dziecka, jak i ro-

dzica… 

 Bardzo ciekawa była „Lekcja  

z Mistrzem”, podczas której 

nasi uczniowie mogli poznać 

prawdziwego sportowca, panią 

Justynę Kasprzycką, która 

uprawia wyczynowo skok  

wzwyż i reprezentuje Polskę na 

wielu zawodach. Pani Justyna 

przyjechała specjalnie do nas, 

żeby wraz z najmłodszymi 

uczniami poćwiczyć na lekcji 

wuefu. Zajęcia odbyły się na 

nowej bieżni i były bardzo cie-

kawe. Pani Justyna okazała się 

nie tylko świetną sportsmenką, 

ale także bardzo otwartą i po-

godną osobą. 

Nasze panie koordynatorki zo-

stały ostatnio wyróżnione spo-

śród wielu szkół w wojewódz-

twie dolnośląskimi, dostały za 

swoją pilną pracę przy progra-

mie nagrodę. W Szkole Pod-

stawowej nr 5 w Jaworze od-

była się konferencja dla na-

uczycieli realizujących „Małego 

Mistrza”. 

Podczas tego spotkania nagro-
dy otrzymały szkoły z całego 
województwa, które brały ak-
tywny udział w realizacji 
„Małego Mistrza". Wśród wy-
różnionych placówek była rów-
nież wąsoska szkoła! Nagrody 
naszym paniom prowadzącym 
program wręczyli Wicemarsza-
łek Województwa Dolnoślą-
skiego, pani Iwona Krawczyk 
oraz Burmistrz Jawora, pan 
Emilian Bera. Był to oczywi-
ście sprzęt sportowy. Następ-
nie odbył się pokaz akrobatyki 
sportowej w wykonaniu naj-
młodszych zawodników KS 
Olimpia Jawor oraz lekcja spe-
cjalna poprowadzona przez dr 
Ireneusza Cichego z Akademii 
Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Pan prowadził za-
jęcia z dziećmi z wykorzysta-
niem piłek eduball. Wrażenia 
były niesamowite! Miło było 
popatrzeć na pięknie ćwiczące 
dzieci! Nasze panie wróciły 
szczęśliwe i szczerze obdaro-
wane do domu. Obiecały, ze 
będą pracować jeszcze pilniej  
i z jeszcze większym odda-
niem, a projekty sportowe bę-
dą realizowane u nas dalej. 
 

Redakcja gazetki szkolnej „Nowy 
Bolko” 
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Kwiatek dla Ewy 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

„Muzyczny wieczór” w wykonaniu grupy 
„Andys Band”, który 4 marca odbył się 
w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu 
był dla przedstawicielek płci pięknej wspa-
niałą okazją do uczczenia ich święta   
w sposób szczególny i wyjątkowy.  

Podczas tego wieczoru Panie czuły się szcze-
gólnie dopieszczone nie tylko z racji tej wy-
bornej okazji, ale również dlatego, że każda 
z nich  otrzymała nietuzinkowe podziękowa-
nia i życzenia, które wraz z Burmistrzem 
Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem złożył Za-
stępca Burmistrza Grzegorz Kordiak. 

Repertuar wykonywany podczas tego wie-

czoru był bardzo zróżnicowany, znajdowały 

się w nim kompozycje muzyki klasycznej, 
rozrywkowej i tanecznej. Saksofon okazał 

się elementem koncertu budzącym najwięk-
sze zainteresowanie wśród zgromadzonych 

gości. Widownia była pełna podziwu dla 
znakomitych umiejętności gry na tym wy-

magającym instrumencie. 

Głośne brawa, sala wypełniona uśmiechami, 
serdeczne spojrzenia i czerwone róże wrę-

czone każdej z Pań były wspaniałym uzupeł-
nieniem wieczoru. Zapewne każda kobieta 

zapamięta na długo ten wyjątkowy koncert, 
zorganizowany z okazji „Kobiecego Święta”.  



 N r 1 , 20 1 7 r .  Str. 11 

 W obiektywie... 

72 rocznica powrotu ziemi wąsoskiej do macierzy 
24 stycznia 2017 r. 

Zajęcia jogi odbywają się  w każdy poniedziałek i środę  
o godz. 19:30 w ZPK w Wąsoszu  

Turniej tenisa stołowego. W kategorii: szkoła 
podstawowa i gimnazjum zwyciężyli: 

I miejsce – Cheba Mikołaj 
II miejsce – Jęcek Filip 
III miejsce – Macioszek Kacper 

1 kwietnia 2017 r. 

Warsztaty tworzenia biżuterii „Mały Jubiler” , które odbywały 

się podczas zimowych ferii w  ZPK w Wąsoszu 
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Serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników 
aktywnego wypoczynku na 
niezapomniane, sportowe 
wyzwania!  
Gwarantujemy 
niezapomniane przeżycia!  
Sprawdź siebie w II 
Przełajowym Biegu Doliną 
Orli i Baryczy(1 maja) oraz 
podczas „Majówki na 
rowerze” (3 maja 2017r.)!  
 


