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Gmina Wąsosz w remoncie 
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Czeladź Wielka może pochwalić się 

piękną, zmodernizowaną świetlicą 

wiejską.  

Prace nad jej nowym wyglądem 

trwały do marca br., a efekt jest 

naprawdę oszałamiający.  

W budynku znajduje się: nowocze-

sna sala na ok. 130 osób, kuchnia, 

wc oraz mała scena. 

Jest to doskonałe miejsce do orga-

nizowania różnego rodzaju imprez 

rodzinnych: wesele, chrzciny, uro-

dziny. 

 

Ponad to świetlica służyć ma 

mieszkańcom do organizacji spo-

t k a ń ,  z a j ę ć  k u l t u r a l n y c h 

i rozrywkowych.  

Wykonawcą robót  był Zakład Usług 

Montażowo Handlowych "PRO-

BUD" Anna Prokocka.  

Koszt modernizacji świetlicy wy-

niósł 99 981,10 zł brutto. 

Również w Pobielu trwają pra-

ce nad modernizacją świetlicy 

wiejskiej. Zakończenie remon-

tu już niebawem. 

 

Tu wykonawcą jest Spółdziel-

nia Socjalna "Nad Baryczą". 



Str. 3 

Remonty dróg gminnych 

Również drogi gminne w miejscowościach: 

Bełcz Górny, Sułów Wielki, Chocieborowice 

podległy modernizacji. 

Remont dróg w w/w miejscowościach pole-

gał na częściowym uzupełnieniu 

i utwardzeniu nawierzchni tłuczniem ka-

miennym. 

Ponadto dokonano remontu dwóch dróg 

powiatowych na mocy porozumień zawar-

tych pomiędzy Gminą Wąsosz a Powiatem 

Górowskim w sprawie powierzenia zadań 

w zakresie utrzymania: 

- drogi powiatowej nr 1102D Kowalowo - 

Czeladź Wielka - Baranowice, 

- odcinka drogi powiatowej nr 1084D od m. 

Wąsosz ul. Rzemieślnicza do granicy gminy 

Wąsosz. 

Prace wykonane na w/w odcinkach dróg pole-

gały na częściowym odwodnieniu oraz remon-

cie cząstkowym nawierzchni - łataniu dziur 

masą mineralno-asfaltową. 

Zmiana nazwy ulicy 24 Stycznia w Wąsoszu 

Wojewoda Dolnośląski dnia 21 lutego 2018r. postanowił zmienić istniejącą nazwę ulicy 24 Stycznia w Wąsoszu na ulicę 

Powstańców Styczniowych - na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz pomniki.  

Wojewoda uzasadnia, że nazwa ulicy 24 Stycznia w Wąsoszu upamiętnia dzień 24 stycznia 1945r., w którym jednostki 

Armii Czerwonej wkroczyły do miejscowości Wąsosz. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarze-

nie to celebrowane było - niezgodnie z faktami historycznymi - jako dzień wyzwolenia oraz powód do wyrażania wdzięczno-

ści społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy, wolnego kraju 

po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal 

połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej  reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależ-

nego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii 

narodu polskiego. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że nazwa ul. 24 stycznia w Wąsoszu jako upamiętniająca datę 

symbolizującą komunizm jest niezgodna z art. 1 ustawy, co zostało również potwierdzone przez Instytut Pamięci Narodo-

wej w opinii z dnia 12 lutego 2018r.  

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody zmiana nazwy ulicy obowiązywać będzie od dnia 9 marca 2018r. 

Informuje się, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wie-

czystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie 

ustawy są wolne od opłat, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów za-

wierających nazwę dotychczasową. 



Będzie liceum mundurowe w Wąsoszu? 

„Aby przykuć uwagę czytelników, umieść tutaj interesujące zdanie lub ciekawy cytat 

z artykułu.” 
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Taką propozycję usłysza-

ła wąsoska młodzież, 

która już niebawem sa-

ma musi podjąć decyzję 

co do kierunku i rodzaju 

swojej przyszłej edukacji. 

By nieco im to ułatwić 

20 marca br. w Zespole 

Placówek Kultury w Wą-

soszu odbyło się spotka-

nie promocyjno-

infromacyjne w sprawie 

utworzenia liceum o pro-

filu mundurowym w Wą-

soszu.  

Na spotkanie przybyli 

przedstawiciele samo-

rządu oraz Wojskowej 

Komendy Uzupełnień z Głogowa: Wojskowy 

Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Mielni-

czuk oraz Szef Wydziału Rekrutacji Wojsko-

wej Komendy Uzupełnień mjr Jarosław Że-

glarski.  

Podczas spotkania przedstawiono takie 

zagadnienia jak: szczegółowe warunki na-

boru do służby przygotowawczej, Narodo-

wych Sił Rezerwowych a także służby w 

Wojskach Obrony Terytorialnej oraz naboru 

do szkolnictwa wojskowego.  

Zaprezentowano atuty uczęszczania do 

szkoły mundurowej, które są niezwykle 

istotne dla każdego młodego człowieka 

podejmującego naukę w szkole średniej. 

Na spotkaniu zaprezentowali się także 

uczniowie szkół o takim profilu, którzy 

przedstawili wiele informacji o zajęciach 

jakie odbywają się w szkołach munduro-

wych. Uczniowie na wszystkie nurtujące ich 

pytania uzyskali wyczerpujące odpowiedzi 

od najbardziej kompetentnych osób jakimi 

byli Oficerowie Wojska Polskiego.  J.L. 



Burmistrz Wąsosza zaprasza do wzięcia udziału  

w uroczystościach z okazji  

78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

oraz 

8 rocznicy Tragedii Smoleńskiej 

 

10 kwietnia 2018r.  

godz. 10:00 

RYNEK W WĄSOSZU 

 

Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem  

upamiętniającym Tragedię Smoleńską i Zbrodnię Katyńską 

 

 

W obchodach weźmie udział wojskowa asysta honorowa z  4 

Batalionu Inżynieryjnego z Głogowa. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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Święto każdej z Pań... 
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„…Raz do roku jest taki dzień, który przemija, jak 

piękny sen..." , jak co roku od wielu lat, obchodzi-

my Dzień Kobiet i z tej okazji 9 marca licznie przy-

byłe Panie bawiły się na KONCERTOWYM WIECZO-

RZE, zorganizowanym specjalnie dla nich w Ze-

spole Placówek Kultury w Wąsoszu.  

Na scenie nie zabrakło również panów: Burmistrz 

Wąsosza Zbigniew Stuczyk wraz ze swoim zastęp-

cą Grzegorzem Kordiakiem i dyrektorem Domu 

Kultury w Wąsoszu Erykiem Aleksandrowiczem 

złożyli gorące życzenia i obdarowali wszystkie 

przybyłe panie kwiatami.  

Słodki poczęstunek umilał chwile, a na scenie 

zespół Face to Face, wykonując światowe i polskie 

przeboje wprowadził Panie w radosny nastrój.  

Dodatkową atrakcją było losowanie atrakcyjnych 

nagród, w którym szczęśliwie wylosowane obdaro-

wane zostały kompletami pięknej biżuterii.  

Śmiało można stwierdzić, że podczas tego wieczo-

ru na twarzach wszystkich Pań pojawił się 

uśmiech. Mamy nadzieję, że humor i optymizm 

wyniesiony ze spotkania będzie towarzyszył miesz-

kankom naszej Gminy przez cały rok.   

      J.L. 

Wiele Pań odbierając 

kwiaty od Burmistrza i 

jego zastępcy nie kryło 

wzruszenia.  

A to kolejny   dowód, że 

takie święto powinno 

odbywać się każdego 

dnia. Nie tylko 8 marca. 



Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienia Górowskiego nie kryły, że również  bawiły się 

świetnie. 
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Zadowolone uczestniczki  

miały wspaniałą  okazję 

do  rozmów, wspomnień i 

czerpania mnóstwa rado-

ści ze wspólnego święto-

wania. 

Szczególnie wyróżniona została Joanna Lorenc, ultramaratonka, 

biegaczka, która wielokrotnie stając na podium wielu imprez 

sportowych stała się niewątpliwie wspaniałą wizytówką Gminy 

Wąsosz oraz dowodem na to, że kobiety to nie jest wcale słaba 

płeć.  



Wąsoska Biblioteka to „Ona” 
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Wiek emerytalny jest po to, 

by zrealizować wszystkie 

swoje niespełnione  dotychczas  

plany i marzenia. 

Życzymy  Pani Elżbiecie 

samych pomyślności!  (red.) 

Pani Elżbieta Poprawska,  bo o Niej 

mowa przez długie  38 lat była związa-

na z wąsoską biblioteką, dlatego myśl 

o tym miejscu od razu przywołuje po-

stać Pani Elżbiety. 

2018 r. okazał się rokiem, w którym 

Pani Elżbieta Poprawska przeszła na 

zasłużoną emeryturę.   

Pracę w bibliotece rozpoczęła 2 kwiet-

nia 1979 r. , przez wiele lat była jej 

szefową.  Wówczas to biblioteka mie-

ściła się na pl. Wolności (obecny za-

kład fotograficzny Kodak). Od tamtej 

pory placówka zmieniała swoją siedzi-

bę wielokrotnie. Z pl. Wolności  prze-

niesiono ją do byłych pomieszczeń 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” przy ul. Pocztowej.  Następ-

nie siedzibą biblioteki stał się lokal 

przy ul. Rawickiej, a potem na długie 

lata budynek przy ul. Świerczewskiego 

(teraz Jana Pawła II). 

Od 2009 r. do chwili obecnej Bibliote-

ka Publiczna w Wąsoszu  mieści się w 

budynku dawnego  ośrodka zdrowia 

przy ul. Krzywej 11. 

Przez wiele lat pracy Pani Elżbieta pro-

wadząc wąsoską bibliotekę  organizo-

wała mnóstwo akcji, konkursów, werni-

saży, wystaw i wyjazdów.  Od zawsze 

działalność kulturalno-oświatowa stanowiła 

ważny element jej pracy. 

9 listopada 1998 r. Pani Elżbieta od Mini-

stra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Pol-

skiej otrzymała odznaczenie „Zasłużony 

Działacz Kultury”, a z okazji dziesięciolecia 

działalności Dyskusyjnego Klubu Książki 

odebrała wyróżnienie. W roku szkolnym 

2016/2017 została mianowana na oficjal-

nego przyjaciela Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. M. Kownackiej w Płoskach. 

Podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej Wąsosza Burmistrz Zbigniew 

Stuczyk wraz ze swoim Zastępcą Grzegorzem Kordiakiem podzięko-

wali Pani Elżbiecie Poprawskiej za wieloletnią pracę w Bibliotece 

Publicznej w Wąsoszu 
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Kolejne sukcesy Endorfin 

 Zawodnicza Klub Sportowy Endorfiny Wąsosz Joanna Lo-

renc  ukończyła ekstremalny bieg „Setkę Komandosa” w Lublińcu. 

Bieg ten przeznaczony dla prawdziwych fanów przekroczenia granic 

s w o j e j  w y t r z y m a ł o ś c i . 

W nocy z 16 na 17 marca o 22.00 biegacze wyruszyli w morderczy 

bieg na trasie, która w sumie liczyła 101,5 km! Jakby tego było ma-

ło – ci, którzy podjęli się tego wyzwania, wystartowali w pełnym 

umundurowaniu i z 10 kilogramowym plecakiem! Trasa została 

wyznaczona przez teren leśny z licznymi wzniesieniami i w wymaga-

jącym terenie. Limit czasowy przebiegnięcia trasy to 20 godzin, a 

Joanna Lorenc ukończyła go w czasie 12 godzin i 4 minut, tym sa-

mym zajmując 3 miejsce wśród kobiet.  

To nie koniec  sukcesów bo dwa tygodnie wcześniej Joanna Lorenc 

ukończyła na I miejscu wśród kobiet cykl 5 maratonów Warta Chal-

lenge, rozgrywanych od listopada 2017 do marca 2018 r. w Biedru-

sku.  Leśne ścieżki,  pagórkowaty teren, typowy cross to warunki, w 

których zawodniczka Klubu Sportowego ENDORFINY WĄSOSZ czuje 

się jak ryba w wodzie. 

Podczas Ultramara-

tonu NOWE GRANI-

CE 24 lutego zdoby-

ła drugie miejsce 

wśród pań. 103 km 

w siarczystym mro-

zie, wietrze po le-

śnych, zielonogór-

skich kniejach po-

konała w niespełna 

10 godzin i 7 minut. 

Teraz czas na kolej-

ne wyzwania!  

https://www.facebook.com/KSEndorfinyWasosz/?fref=mentions


„Nie daj się wkręcić" - konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w 

gospodarstwie rolnym dla rolników z powiatu górowskiego 
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Organizatorami konkursu są: Oddział 

Regionalny KRUS we Wrocławiu, w 

którego imieniu działa Placówka Te-

renowa w Górze, Urząd Miasta i Gmi-

ny Wąsosz oraz Komenda Powiatowa 

Policji w Górze. 

Patronat honorowy: Burmistrz Wąso-

sza Zbigniew Stuczyk. 

Celem konkursu jest m.in.. wdraża-

nie wśród rolników  nawyków dbania 

o własne bezpieczeństwo, upo-

wszechnianie podstawowych zasad 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie 

rolnym. 

Konkurs kierowany jest do rolników i 

ich domowników na terenie Gminy 

Wąsosz. Konkurs ma charakter 

otwarty. 

Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć 

na  wszystkie pytania konkursowe 

zamieszczone na kuponie obok oraz 

podać swoje dane  personalne nie-

zbędne do przekazania nagród. 

Zgłoszenia — wypełniony kupon kon-

kursowy należy przesłać: 

 Pocztą tradycyjną na adres:  PT 

KRUS w Górze, ul. Wrocławska 

54, 56-200 Góra 

lub pocztą elektroniczną na adres: 

gora@krus.gov.pl 

albo dostarczyć osobiście do placów-

ki PT KRUS w Górze. 

 

Zgłoszenia do konkursu 

można nadsyłać od 3 do 

17 kwietnia 2018r. 

Odpowiedzi przesłane po 

terminie nie będą rozpa-

trywane. 

Laureaci: W przypadku, 

jeśli więcej niż jedna oso-

ba udzieli prawidłowych 

odpowiedzi na  pytania, Komisja Konkursowa, która 

będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem kon-

kursu, wyłoni 2 Laureatów drogą losowania. 

Zwycięzcy Konkursu informowani będą o wygranej 

telefonicznie oraz poprzez umieszczenie imion i na-

zwisk zwycięzców na samorządowych stronach inter-

netowych Gminy Wąsosz w terminie do 7 dni po za-

kończeniu  konkursu czyli do dnia 24 kwietnia 

2018r. 

O dokładnej dacie oraz miejscu wręczenia nagród  

zostaną poinformowani telefonicznie. 

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

Fundatorem nagród rzeczowych  bezpieczeństwo 

pracy w gospodarstwie rolnym jest Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we 

Wrocławiu. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem 

zgody na  wykorzystanie wizerunku uczestników kon-

kursu oraz przetwarzaniem ich danych osobowych. 

Nadesłanie kuponów jest równoznaczne z akcepta-

cją Regulaminu Konkursu. 
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Spartakiada Bezpieczeństwa 

16.03.2018 r. w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odbyło 

się podsumowanie akcji edukacyjnej dla dzieci ze szkół podsta-

wowych gminy Wąsosz mającej na celu zwiększenie świadomo-

ści w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podsumowaniem 

akcji była Spartakiada Bezpieczeństwa zorganizowana przez 

placówkę KRUS w Górze, przy współudziale Państwowej Inspek-

cji Pracy w Legnicy, PKO BP S.A. w Górze, Komendy Państwowej 

Straży Pożarnej w Górze pod patronatem Burmistrza Wąsosza 

Zbigniewa Stuczyka. 

W ramach Spartakiady odbyły się zawody dla uczniów szkół 

z terenu gminy Wąsosz. Poziom był bardzo wyrównany i wszyscy 

uczestnicy zdobyli taką samą ilość punktów. Wszyscy zostali 

nagrodzeni cennymi pamiątkami i urządzeniami elektroniczny-

mi. 
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