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Kwartalnik 

 Budynek i przylegający do niego plac ma zostać ogrodzony, a obok 

powstanie parking oraz plac zabaw dla dzieci. 

 Realizacja inwestycji budowy 
dwuoddziałowego przedszkola w Wąso-
szu przy ulicy Korczaka dużymi krokami 
zbliża się ku końcowi. 

Wykonawcą prac jest firma 

PROK-BUD Łukasz Prokocki z Czeladzi 

Wielkiej, która w wyniku postępowania 

przetargowego zobowiązała się wybudo-

wać przedmiotowy obiekt za kwotę 829 

690zł.   

 

W kwietniu tego roku złożony został 
wniosek aplikacyjny - o dofinansowanie 
w kwocie bliskiej 700 tys. zł - w trybie 
konkursowym w ramach działania: Re-
gionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020 - 7.1.2 Inwestycje w edukację 
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 
– ZIT WrOF.  

Termin realizacji inwestycji: do 15 sierp-
nia 2016 roku. 
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 „ P e r e ł k a m i 
w ą s o s k i e j 
edukacji” Bur-
mistrz Wąso-
sza Zbigniew 
Stuczyk  okre-
ślił tegorocz-
nym stypen-
dystów, któ-
rzy 23 czerw-

ca 2016 roku w sali bankietowej 
Zespołu Placówek Kultury w Wąso-
szu - już po raz szósty -  odebrali 
uroczyste wręczenie "Stypendiów 
Burmistrza Wąsosza". 

Pomimo wysoko postawionej po-
przeczki 81 uczniów otrzymało wy-
różnienia oraz stypendia naukowe 
w kwocie 600 zł. Stypendystami 
zostały osoby, które odznaczyły się 
najlepszymi osiągnięciami w roku 
szkolnym 2015/2016 oraz przy-
kładnym zachowaniem. Rodzice 
oraz opiekunowie otrzymali z kolei 
listy gratulacyjne zawierające wy-
razy uznania oraz życzenia dal-
szych sukcesów. 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stu-
czyk, w obecności Zastępcy Burmi-
strza Grzegorza Kordiaka, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Wą-
sosza Jacka Chorostkowskiego, 
Przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu 
Ewy Dąbek, Sekretarza 
Gminy Marcina Koziń-
skiego, Dyrektora Zespo-
łu Placówek Kultury Ery-
ka Aleksandrowicza i Dy-
rektorów szkół, złożył 
serdeczne gratulacje wy-
jątkowo uzdolnionym 
uczniom oraz podzięko-
wał rodzicom za wysiłek i 
trud włożony w wychowa-
n i e  d z i e c i .  B u r -
mistrz  podkreślił rów-
nież ogromną rolę na-
uczycieli i pedagogów 
doceniając ich ciężką pra-
cę włożoną w proces 
kształcenia. 

     

     

  

  

„Perełki wąsoskiej edukacji” 
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Licznie przybyli rodzice nie kryli wzruszenia i zadowolenia ze swoich dzieci. Z ogromną 

satysfakcją  i dumą odbierali listy gratulacyjne  z rąk Burmistrza. 

Uczniowie z  wielką radością odbierali  przyznane im wyróżnienia. 

Otrzymane stypendium będą mogli  przeznaczyć na zasłużone po  wytężonej pracy wakacje. 
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Piękne miejsce nie tylko dla wędkarzy 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

  Od 1 maja 
2016 r. udostępnio-
ny został dla wędka-
rzy akwen wodny w 
m. Kowalowo (teren 
po kopalni piasku).  
Połowów można 
dokonywać po uzy-
skaniu pisemnego 
zezwolenia. 

 
Młodzież do 18 roku 
życia  jest zwolniona 
z  o p ł a t y .  
Członkowie Koła 
PZW Wąsosz zobo-
wiązani są do uisz-
czenia opłaty w wy-
sokości 20 zł rocz-
n i e .  
Mieszkańcy gminy 
nie będący członka-
mi Koła PZW Wą-
sosz są zobowiązani 
do uiszczenia opłaty 
w wysokości 40 zł 
rocznie lub 10 zł miesięcz-
nie. 

Każdy wędkujący zobowią-
zany jest do posiadania 
zezwolenia, które wysta-
wiane są przez pracowni-
ków Urzędu Miejskiego 
W ą s o s z a :  
Marcina Kozińskiego – 
b i u r o  n r  1 2 ;  
Pawła Walkowiaka – biuro 
nr 7. 

W trakcie wędkowania 
obowiązuje regulamin 
amatorskiego połowu ryb 
wędką opracowany przez 
Polski Związek Wędkarski. 

W planach jest wykorzy-
stanie  wielu walorów tere-
nu do zapewniania miesz-
kańcom gminy atrakcyj-
nych i niecodziennych form spędzania wolnego czasu i rekreacji. 

Jednak akwen do końca roku 2016 nie jest udostępniony do korzystania w sposób inny niż wędkowa-

nie. Na całym terenie obowiązuje zakaz kąpieli - Gmina Wąsosz nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki losowe.  
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 W czerwcu oddano do użytku drogę gminną we 

wsi Lechitów. Inwestycja o wartości 49799,99 zł 

pokryta została w całości z budżetu gminy. 

Wykonawcą robót była Spółdzielnia Socjalna 

„Nad Baryczą”.  Konstrukcja drogi jaką jest na-

wierzchnia betonowa wykonana z terlinki ogra-

nicza przejazd do pojazdów  nie przekraczających 

całkowitej masy 3,5 ton. 

Gmina inwestuje 

 W dniu 28 czerwca 2016 roku w miejscowości 

Czarnoborsko dokonano odbioru piłkochwytów oddzie-

lających wielofunkcyjne boisko szkolne od sąsiedniej 

posesji. 

Wysoka na 5 metrów oraz długa na 24 metry konstruk-

cja rozwiązała uciążliwy problem piłek, które wydosta-

wały się poza obszar boiska.  

 Rozpoczęto prace remontowe 
budynku mieszkalnego nr 32 w Chocie-
borowicach, w którym 4 marca br.  wy-
buchł pożar. 

Zniszczeniu uległy elementy konstruk-
cyjne dachu wraz z pokryciem oraz klat-
ka schodowa. Podczas akcji gaszenia, 
mieszkania zostały zalane wodą. Za-
mieszkałe w nich rodziny otrzymały po-
moc w postaci lokali zastępczych. 

Została opracowana ekspertyza tech-

niczna, która jest podstawą do remontu 

oraz odtworzenia zniszczonych części 

budynku. Zaplanowano odbudowę więź-

by dachowej z pokryciem, przemurowa-

nie kominów oraz ścian szczytowych. 

Wykonawcą będzie Samorządowy Za-

kład Budżetowy Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej w Wąsoszu oraz 

firma Usługi Blacharsko Dekarskie Ire-

neusz Nowicki. 

 Zastosowana siatka oczkowa napinana przy pomo-

cy l inek idealnie  spełnia  swoje zadanie.  

Koszt wykonania inwestycji wyniósł 4752,72 zł i został sfi-

nansowany z budżetu Gminy. Realizacją inwestycji zajęła 

się firma "Bagan" z Sokołowic. 
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Zmiany w opłatach za odpady 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

 28 czerwca 2016 r. Rada Miejska 
Wąsosza podjęła uchwałę  w sprawie  
metody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz wy-
sokości tej opłaty i stawki za pojemnik. 

Została zniesiona stawka opłaty za  go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
od  gospodarstwa zamieszkałego przez 5 
i więcej osób. 

Od 1 sierpnia 2016 r. opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminu Wąsosz stanowić będzie 
iloczyn mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
za  gospodarowanie opłatami komunal-
nymi. 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT: 

 ODPADY SEGREGOWANE ODPADY NIESEGREGOWANE 

WĄSOSZ 11,00 zł 16,00 zł 

MIEJSCOWOŚCI WIEJSKIE 8,00 zł 14,00 zł 

MIEJSCOWOŚCI: RUDNA 

WIELKA, RUDNA MAŁA, SU-

ŁÓW WIELKI, WIEWIERZ 

4,00 zł 8,00 zł 

Wprowadzone  zmiany  nie nakłada-
ją obowiązku składania nowych de-
klaracji, ponieważ zgodnie z zapisa-
mi w/w  ustawy  właściciel nierucho-
mości otrzyma zawiadomienie o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyliczonej 
na podstawie danych wskazanych w 
dotychczasowej deklaracji. 

Nowe deklaracje należy złożyć w 
przypadku np.. Zmiany ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość lub 
zamiany sposobu gromadzenia od-
padów komunalnych. 

  

 Burmistrz Wąsosza informuje, że 
rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej, powinni: 

  

W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 
sierpnia 2016 r. złożyć w tut. Urzędzie 
odpowiedni wniosek, o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego w 
okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku określone-
g o  n a  2 0 1 6  r .  
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. 
wynosi: 

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych 
 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 
października 2016 r. w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie gotówką w kasie 
urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.  

Zwrot podatku akcyzowego 
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1.  ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłoże-
nie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny; 

2. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie 
zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z 
dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego; 

3. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie 
ważnej legitymacji weterana albo legityma-
cji weterana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami pań-
stwa; 

4. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłoże-
nie dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

5. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie 
oświadczenia, że zachodzi co najmniej jed-
na z okoliczności wymienionych w tym 
przepisie. 

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 
pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy 
prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie 
wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależ-
nie pobranego świadczenia. 

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 
pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania 
nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku 
sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, 
nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na 
podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona 
uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 
1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub 
zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić 
dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 
oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzie-
lającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nich 
klauzuli o następującej treści: "Jestem świado-
my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje po-
uczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
 Od dnia 1 lipca 2016 r. uruchomiony 
został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla 
m i e s z k a ń c ó w  g m i n y  W ą s o s z .  
Punkt działa w Zespole Placówek Kultury w Wą-
soszu w każdy czwartek w godzinach od 
14:00 do 18:00. 

Informacja o możliwości uzyskania nieodpłatnej 
pomocy prawnej (zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej): 

1. 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 
osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą 
uprawnioną": której w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przy-
znane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
163, z późn. zm.) i wobec której w tym okre-
sie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia lub 

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o 
której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 
1863), lub 

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 
oraz z 2015 r. poz. 693), lub 

4. która posiada ważną legitymację weterana 
albo legitymację weterana poszkodowane-
go, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 
1203), lub 

5. która nie ukończyła 26 lat, lub 

6. która ukończyła 65 lat, lub 
która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła 
straty. 

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej oso-
ba uprawniona, o której mowa w: 

1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie 
oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu 
świadczenia z pomocy społecznej lub za-
świadczenia o udzieleniu świadczenia, o 
którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
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Święto strażaka 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

Zasłużony dr Ludwik Bałda 

otrzymał  statuetkę za 

wieloletnią, owocną  

działalność  na rzecz OSP  

w Wąsoszu.  

 20 maja br., w gminie 
Wąsosz odbyły się uroczystości 
związane z obchodami Dnia Stra-
żaka. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą świętą odprawioną w inten-
cji strażaków. 

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie listów gratulacyj-
nych, podziękowań oraz dyplo-
mów najbardziej zasłużonym dru-
hom z terenu gminy. Podziękowa-
nia za podnoszenie gotowości bo-
jowej otrzymali: Sławomir Bier-
nacki, Bartłomiej Jakubowski, 
Paweł Gradowski, Andrzej Mazur, 
Leszek Ratuszniak. Komendant 
Gminny dh Henryk Szymczak zo-
stał wyróżniony za otrzymanie 
najwyższego odznaczenia Ochotni-
czych Straży Pożarnych „Złotego 
Znaku Związku OSP RP”. 

Wręczenia dokonali Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Wasoszu a jednocześnie 
Burmistrz Wąsosza dh Zbigniew 
Stuczyk oraz Komendant Gminny 
dh Henryk Szymczak. 

Szczególne podziękowania, kwiaty 
oraz pamiątkową statuetkę za wie-
loletnią działalność na rzecz OSP 
w Wąsoszu z okazji 65-lecia jed-
nostki z rąk Burmistrza Wąsosz dh 
Zbigniewa Stuczyka otrzymał dh 
Ludwik Bałda. 

Z okazji strażackiego święta i wspo-
mnienia św. Floriana - patrona stra-
żaków, wszystkim druhom z OSP, 
ich rodzinom życzymy dużo zdro-
wia, siły i szczęścia oraz tyle samo 
powrotów co wyjazdów do akcji. 

Komendant Gminny dh Henryk Szymczak został wyróżniony za 
otrzymanie najwyższego odznaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych 
„Złotego Znaku Związku OSP RP”. 
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 Mimo, że pogoda po-
krzyżowała plany organizato-
rom, III Festiwal Kultury Ludo-
wej w Wąsoszu odbył się w bar-
dzo radosnej i przyjaznej atmos-
ferze. Nieprzyjazna, deszczowa 
aura zmusiła organizatorów do 
przeniesienia imprezy z amfite-
atru do sali gimnastycznej wą-
soskiego gimnazjum. 

25 czerwca na zaproszenie Ze-
społu Placówek Kultury w Wą-
soszu licznie odpowiedziały za-
przyjaźnione chóry i ludowe 
zespoły śpiewacze. Swój jakże 
bogaty repertuar zaprezentowa-
ły: „Wąsoszanki” - gospodarz 
imprezy; „Głębowiczanie” z Głę-
bowic; „Dębioki” Z Dębna Pol-
skiego; „Strzeszowianki” z Wisz-
ni Małej; „Szymanowianie” z 
Szymanowa; „Wronowianki” z 
Wronowa; Chór „Harfa” z Wińska; 
„Pod Klonem” z Miejskiej Górki; 
„Nadodrzanie” z Lubowa; 
„Niezapominajki” z Góry. 

 III Festiwal Kultury Ludo-
wej w Wąsoszu należał do 
„Dębioków” z Dębna Polskiego. 
Zespół ten za sprawą młodych, 
zdolnych muzyków podbił serca 
publiczności zdobywając od nich 
tym samym nagrodę Grand Prix. 

Zespół „Głębowiczanie” 

Festiwal Kultury Ludowej 
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Dzień Dziecka 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

  

 W czerwcu obchodzimy ważne święto- 

Dzień Dziecka, dla nas jeden z najmilszych dni  

w roku. Na zajęciach w szkole zastanawialiśmy się, 

skąd to święto się wzięło. Poszukaliśmy, poczytali-

śmy i mamy odpowiedź! 

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowio-

ny w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. Chodziło o to, 

aby  podkreślić i upowszechnić prawa dziecka na 

świecie. Obchodzony jest on od roku 1955, przypa-

da w różne dni roku w różnych krajach,  w Polsce- 

co wszyscy świetnie wiemy- wyprawiany jest dnia  

1 czerwca. My jednak świętowaliśmy go trochę 

wcześniej niż na świecie, bo Międzynarodowy 

Dzień Dziecka oficjalnie był obchodzony u nas  już 

od 1950. Po raz pierwszy zorganizowano go w 

związku z obradującym po zakończeniu drugiej 

wojny światowej Kongresem Obrońców Pokoju. 

Od 1952 natomiast stało się ono świętem stałym. 

Różnie świętujemy swój dzień, mamy wycieczki, 

festyny, miłe imprezy, ale od 1994 tego dnia  

w Warszawie obraduje niesamowity Sejm Dzieci  

i Młodzieży. Wtedy to najmłodsi obywatele wcho-

dzą do parlamentu i próbują rządzić. To miłe oglą-

dać dzieci siedzące w ławach poselskich w sejmie,  

a co z tego rządzenia wyniknęłoby? Nie wiadomo, 

może byłoby lepiej? 

W polskich szkołach najczęściej wtedy nie ma lek-

cji, często obchodzony jest natomiast dzień sportu,  

poprzez organizowanie zawodów, turniejów lub 

rozgrywek międzyklasowych ( tak też wyglądał 

Dzień Dziecka w tym roku w naszej podstawówce). 

Na świecie wygląda to inaczej. Święto to wypada 
na różne dni i na różne pory roku. We Francji dzie-
ci świętują zimą- 6 stycznia, wtedy obchodzone 
jest tam Święto Rodziny. Najważniejszy dzień dla 
małych pociech w Japonii przypada  5 maja. Ja-
pończycy wywieszają wówczas przed domami pa-
pierowe karpie. W Turcji natomiast 23 kwietnia 
obchodzony jest Dzień Dziecka wraz ze Świętem 
Niepodległości. 
 

Mamy również wiele innych świąt, z nami, czyli 

dziećmi związanych. Dzień Dziewczynek obcho-

dzimy11 października, Dzień Chłopca – 30 wrze-

śnia. Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy 

znalazł się w kalendarzu 12 lutego  

i przypomina wszystkim, że także i dzieci podczas 

wojny często walczą na froncie. Dzień Dziecka 

Afrykańskiego, tam, gdzie dzieciom żyje się na-

prawdę trudno i gdzie najmłodsi nie mają tyle 

szczęścia, co dzieciaki mieszkające na przykład w 

Europie,  przypada 16 czerwca.  I właśnie, żeby 

pokazać, że często życie dzieci nie jest zawsze 

różowe i wiele trzeba zrobić, by poprawić dolę 

dzieci, mamy wiele innych świąt- Międzynarodo-

wy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia), Międzynaro-

dowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja), 

Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerw-

ca), Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Prze-

mocy wobec Dzieci (19 listopada) albo Światowy 

Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerw-

ca). 

Ale, ale, rośniemy, jesteśmy już prawie jedną no-

gą w gimnazjum i za chwilę będziemy obrażać 

się, że nazywać nas będą jeszcze dziećmi. Wtedy 

mamy Międzynarodowy Dzień Młodzieży, święto 

obchodzone corocznie 12 sierpnia. 

Święto zostało ustanowione w  1999 roku  

a w ramach corocznych jego obchodów odbywają 

się liczne konferencje, dyskusje, spotkania z 

przedstawicielami władz, to, aby pokazać mło-

dzieży, czym tak naprawdę jest dorosłe życie. Ce-

lem tego święta jest  uaktywnienie młodych, za-

chęcenie  do działań na rzecz rówieśników, mą-

dra wymiana poglądów. 

A na koniec wczytajmy się uważnie w piękne sło-

wa o dzieciach Janusza Korczaka- nauczyciela, 

pisarza i lekarza, patrona jednej z wąsoskich 

szkół, ale przede wszystkim wielkiego przyjaciela 

dzieci, który kochał małe pociechy, dbał o nie w 

czasie wojny, a nawet zginął z nimi w obozie kon-

centracyjnym. Czyż jego słowa nie są mądre, 

prawdziwe i dalej aktualne? 
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 Komers gimnazjalny 

Piękny, dostojny polonez dodał splendoru i powagi nie tylko tańczącym, 

ale i całej uroczystości. 

POSZUKIWANI 

WOLONTARIUSZE 

 Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wąsoszu poszukuje osób, które są zain-
teresowane świadczeniem wolontariatu. Wolonta-
riuszem może zostać każdy, także osoba niepełnoletnia (za 
zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego). 

Celem programu jest przede wszystkim: 

 zaspokojenie potrzeb osób starszych, chorych i niepeł-
nosprawnych 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
 pomoc seniorom, zamieszkującym w szczególno-
ści na terenach wiejskich naszej gminy, którzy ze względu 
na wiek lub stan zdrowia mają problemy z załatwianiem 
spraw urzędowych, związanych z wizytami u lekarzy czy 
chociażby zakupami. 

Prosimy również o zgłaszanie się osób potrzebujących pomo-
cy świadczonej przez wolontariuszy, ważne są również wszel-
kie informacje osób (rodziny, znajomych, sąsiadów) wiedzą-
cych o istniejącym zapotrzebowaniu na pomoc w formie wo-
lontariatu. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt : 

O ś r o d e k  P o m o c y  S p o ł e c z n e j ,  
p r a c o w n i k  s o c j a l n y -  Ł u k a s z  K o n t o w i c z  
tel. 65-5437-470 

 Wiele gimnazjów również  
i nasze w Wąsoszu oprócz zakoń-
czenia roku szkolnego organizuje  
dodatkową uroczystość dla  klas 
trzecich. Komers gimnazjalny jest 
zabawą organizowaną na zakończe-
nie  ostatniej klasy gimnazjum. 
Impreza odbyła się 14 czerwca  
w Sali bankietowej Zespołu Placó-
wek Kultury w Wąsoszu już po eg-
zaminie  gimnazjalnym. Impreza w 
swojej formie jest bliźniaczo podob-
na do studniówki, głównie z tego 
względu, że uczniowie w wieczoro-
wych strojach tańczą poloneza. Na  
zabawę zapraszani są  nauczyciele i 
władze gminy. 
 Ten jakże uroczysty mo-
ment jest zazwyczaj ostatnią zaba-
wą  trzecioklasistów w takim gro-
nie. Wówczas już absolwenci gim-
nazjum mogą  wspólnie spędzić 
czas, bawiąc się i żegnając ze sobą. 
 Polonez, który rozpoczyna 
komers jest zawsze ćwiczony przez 
uczniów jeszcze długo przed tym 
wydarzeniem.  

Jednak dla wielu uczniów prawdziwa 

zabawa zaczyna się dopiero po 

zakończeniu poloneza.  Wtedy to 

uczniowie zaczynają tańce w rytm 

najbardziej ulubionych przez siebie 

utworów. 
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Letnia Noc Sylwestrowa—30 lipca 2016 

Dni Wąsosza 2016 

 Jak co roku mieszkańcy 
gminy Wąsosz i goście odwiedza-

jący nasze miasto będą wspólnie 
świętować podczas największej  

imprezy w roku-Święta Dni Mia-

sta.  

 Tegoroczne Dni Wąso-
sza rozpoczną się w sobotę 27 
sierpnia, a ich gwiazdami będą: 
Sebastian Riedel & zespół 
Cree oraz gwiazda disco -polo 
zespół M.I.G . 

Sebastian Riedel syn Ryszar-
da Riedla - wokalisty legendar-
nego zespołu Dżem. W 1993 za-
łożył bluesowo-rockowy zespół 
Cree, w którym gra do tej pory, 
będąc wokalistą i gitarzystą 
oraz autorem większości reper-
tuaru. Sebastian Riedel i jego 
zespół ciekawie hołduje tradycji 
rockowej, zwłaszcza tej spod 
znaku "The Rolling Stones".  
 

M.I.G  
Gwiazda disco polo,  zespół tworzy 
czwórka rodzeństwa.  
Zespół znany jest też z takich hitów, 
jak Nie ma mocnych na Mariolę, 
Wymarzona, Miód Malina i Słodka 
wariatka, które posiadają po kilka-
dziesiąt milionów wyświetleń w 
serwisie internetowym YouTube.  

W programie święta miasta każdy 
znajdzie coś dla siebie. Sobota 27 
sierpnia upłynie pod znakiem rocko-
wych brzmień,  wśród których usły-
szeć będzie można  klimatyczne po-
mruki motocykli, quadów , samo-
chodów offroadowych, motorów 
crossowych, które tego dnia  zawi-
tają  do Wąsosza. 

Gwiazdą wieczoru będzie Seba-
stian Riedel z zespołem Cree. 
Przed nimi wystąpi, idealnie wpisu-
jący się  w  motocyklowy klimat ro-
dzimy zespół „Motor in   corn”. 

Drugi  dzień 28 sierpnia niedziela to 
dzień dożynkowy, podczas  którego 
barwny, wieńcowy korowód przej-
dzie z kościoła ulicami miasta na 
Stadion Miejski w Wąsoszu. Gwiaz-
dą wieczoru będzie zespół M.I.G. 

Oprócz głównych punktów progra-
mu przewidziane są atrakcje towa-
rzyszące: pokazy i  przejażdżki 
offroadowe, motocyklowe, wesołe 
miasteczko, bogata gastronomia, 
jarmark sołectw. 
 

 

 Po raz pierwszy w  Wąsoszu odbędzie się LETNIA NOC SY-
LEWSTROWA ! Na ten dzień zaplanowano wiele atrakcji jak np. akcja 
„Pochwal się swoim pupilem” czyli wystawa zwierząt domowych.  
Organizatorzy zachęcają do udziału każdego właściciela, czy hodowcę 
psów, kotów, świnek morskich, chomików, ptaków, rybek itp. Zgłoszenia 
do udziału w wystawie w dniu wydarzenia od 16.00 do 17.00. Wystawa 
godz. 17.00.  Nagrodzony zostanie każdy pupil! 

O godz. 18.30 Festiwal Kolorów Holi pokoloruje świat na wszystkie 

odcienie tęczy. Kolory Holi to kolorowy puder, którym obsypują 
się uczestnicy imprezy. Organizatorzy zapewniają niezbędne 
rekwizyty. Na 22.00 zaplanowano plenerowe kino pod gwiazdami z pol-
ską komedią. Jak przystało na noc sylwestrową o północy z 30 na 31 lipca  
niebo nad wąsoskim amfiteatrem rozbłyśnie od  wielobarwnych  Lam-
pionów Szczęścia . A wszystko odbędzie się przy dźwiękach najlepszych 
sylwestrowych hitów dj Łago. 


