
B
iu

le
ty

n
 G

m
in

y
 W

ą
s

o
s

z
 

I
N

F
O

R
M

A
T

O
R

 S
A

M
O

R
Z

Ą
D

O
W

Y
 

 Nr 2,2017 r. 
Nr ISBN 978-83-945486-5-0 

Kwartalnik 
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 Dożynki czyli tradycyjne, coroczne i uroczyste dziękczynienie za plony.  Rolnicy z gminy 

Wąsosz  dziękowali w sobotę 12 sierpnia za tegoroczny urodzaj i zebrane plony podczas Dożynek 

Gminno-Wiejskich, które odbyły się w Pobielu. 

Zgodnie z tradycją 

dożynkowe święto 

rozpoczęła dzięk-

czynna msza święta 

w intencji rolników 

odprawiona w ko-

ściele parafialnym 

pod wezwaniem św. 

Stanisława BM  w 

Pobielu.  

 Już podczas homilii 

wielokrotnie  nawią-

zywano do symboli-

ki chleba, jak rów-

nież niezwykle silne-

go w polskiej trady-

cji szacunku do zie-

mi. W trakcie mszy 

świętej poświęcone zostały wieńce dożynkowe oraz wszystkie płody rolne złożone, jako dar z tegorocz-

nych urodzajów.  

Tegorocznymi starostami dożynek  był Daniel Żentel wraz z małżonką Moniką Żentel z Ług, którzy 

przekazali symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza dożynek Burmistrza Wąsosza Zbigniewa 

Stuczyka. W dożynkach uczestniczył również Zastępca Burmistrza Wąsosza Grzegorz Kordiak. 

Nie zabrakło dzielenia się chlebem z uczestnikami uroczystości. Podczas wystąpień zaproszonych 

gości, zgodnie podkreślano znaczenie rolniczego trudu i dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę. 
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Komisja konkursowa z 

wielką uwagą dokonywała 

oceny misternie wykonanych 

dożynkowych  dzieł sztuki 

Wieniec  niesiony przez gospodarza 

Dożynek— Elwirę Plichtę Sołtysa wsi 

Pobiel  

Podczas Dożynek  odbył się Konkurs na 

Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Celem 

Konkursu było między innymi, kultywowa-

nie oraz popularyzacja najbardziej warto-

ściowych, kulturowych tradycji regional-

nych oraz najciekawszych dziedzin plastyki 

ludowej. Ocenie wieńców podlegało użycie 

do ich wykonania materiałów związanych ze 

świętem plonów, takich jak: kłosy, ziarna, 

warzywa, owoce, kwiaty – słowem tylko 

plonów ojczystej ziemi; wygląd zewnętrzny, 

tj. walory estetyczne, technika, materiał, 

kształt i kompozycja oraz ogólny wyraz arty-

styczny i nawiązanie do tradycji oraz zasto-

sowanie autentycznie ludowych, starych 

wzorów. 

W tym roku, w Konkursie wzięła udział 
grupa wieńcowa, składająca się z wieńców 
wyplecionych  m.in. w  Wiklinie, Pobielu, 
Czarnoborsku,  Zbakowie Górnym i Zbako-
wie Dolnym oraz Świniarach—Borownie.  
Wszystkie wieńce zostały nagrodzone przez 
Burmistrza Wąsosza.  J.L. 

Po części oficjalnej sceną 

zawładnęła muzyka, taniec i 

śpiew. Licznie zebraną 

publiczność do białego rana 

bawił  Black&White Band, a 

gwiazdą dożynek był  Dimitris 

Zorbas, który  greckimi rytmami 

wprowadził  biesiadników w 

wyśmienity nastrój. 
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Tradycją stało się już, że rodzice  

wyróżnionych uczniów  odbierają z 

rąk Burmistrza  Listy Gratulacyjne 

20 czerwca 2017 r. w Zespole Placówek Kultu-
ry w Wąsoszu odbyło się wręczenie dyplomów 
laureatom Stypendiów Burmistrza Wąsosza. 

Podczas uroczystości uhonorowano 87 
uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 
odnieśli największe sukcesy w nauce, sporcie 
oraz odznaczyli się przykładnym zachowa-
niem. 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, 
w obecności Zastępcy Burmistrza Grzegorza 
Kordiaka, Sekretarza Gminy Marcina Koziń-
skiego, Skarbnika Gminy Agnieszki Przybyl-
skiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wąso-
sza Jacka Chorostkowskiego, Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Dyrektorów 
szkół, złożył wszystkim uzdolnionym dzieciom 
i ich rodzicom serdeczne gratulacje oraz życzył 
dalszych sukcesów. Podziękowania zostały zło-
żone także całej Kadrze Pedagogicznej za po-
święcony czas oraz za trud włożony 
w wychowanie i edukację.  

W tym roku wysokość  stypendium wynosiła 
700 zł dla każdego ucznia  i zapewne była to 
kwota bardzo przydatna, szczególnie z racji  
rozpoczynających się wakacji.  

Stypendia Burmistrza rozdane 

Niezwykle dumni rodzice nie kryli wzruszenia podczas tak podniosłej dla nich chwili 
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Gminne inwestycje 

Remont nawierzchni boiska przy Publicznym Gimna-
zjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu polega na 
demontażu i utylizacji istniejącej nawierzchni, wy-
równaniu i uzupełnieniu warstwy podbudowy oraz 
ułożeniu nowej trawy syntetycznej.  

Wymienione prace zapewnią prawidłowe odwodnie-
nie oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu podczas 
korzystania z boiska. 

Do realizacji zadania wybrano firmę SOLID-STET Sp. 
z o.o. Sp. ze Szczecina, która zaproponowała najko-
rzystniejszą ofertę w kwocie 124 597, 77 zł brutto.  

Droga w Ostrawie 

Zakończono roboty drogowe w miejscowości Ostra-
wa. 

W ramach zadania wykonano 675 metrów drogi 
o pełnej konstrukcji z nawierzchnią asfaltową. 

Prace zostały wykonane przez firmę Przedsiębior-
stwo Dróg i Ulic W Lesznie. Koszt wykonania zada-
nia wyniósł 312 002. zł. Gmina Wąsosz złożyła 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego o dofinansowanie inwestycji. 

Nowy samochód 
dla OSP Wąsosz 

 Strażacy z OSP w Wąsoszu są 
jeszcze lepiej przygotowani do 
akcji ratunkowych,  bowiem zy-
skali kolejny nowoczesny wóz 
strażacki, tym razem typu śred-
niego wyposażony m.in.  W 
zbiornik na wodę - 3000litrów, 
zbiornik na środek pianotwór-
czy, wyciągarkę, pneumatycznie 
podnoszony maszt oświetlenio-
wy oraz kamerę cofania. 

Nowy samochód jest na stanie OSP Wąsosz 
od czerwca 2017 r. i już wielokrotnie brał 
udział w akcji. 



Uroczyste otwarcie drogi w Ługach 
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20 lipca 2017 r. w miejscowości Ługi 
odbyła się uroczystość z okazji zakoń-
czenia III etapu budowy drogi.  

Na tę okazję został zaproszony Dyrektor 
Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego Robert Pajkert, Kierownik 
Działu Ds. Ochrony Gruntów Rolnych 
Agnieszka Król, przedstawiciel wyko-
nawcy Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic 
w Lesznie oraz mieszkańcy.  
Uroczystość rozpoczęto od przecięcia 
wstęgi, następnie droga została poświę-
cona przez miejscowego proboszcza. 
Wszyscy zgromadzeni goście zostali 
zaproszeni do świetlicy wiejskiej gdzie 
wygłoszono przemówienia. Burmistrz 
Wąsosza Zbigniew Stuczyk podziękował 
Panu Robertowi Pajkertowi i Pani 
Agnieszce Król za wieloletnią współpra-
cę oraz otrzymane dotacje. Podziękowa-
no również wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do powstania drogi 
w Ługach.  

 
W ramach inwestycji „Przebudowa dro-
gi dojazdowej w miejscowości Ługi” 
wykonano łącznie 2230 metrów drogi 
asfaltowej (I etap – 900 metrów, II etap 
– 830 metrów, III etap – 500 metrów). 
Dotychczas poniesiono łączne koszty 
w wysokości 876 528 zł, z czego 363 
300 zł pochodzi ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego.  

9 września 2017 roku (sobota) w godzinach 
od 10.00 do 14.00 na placu targowym przy 
ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przepro-
wadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTRO-
ODPADÓW.  
 

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów 
Przyjmowany będzie zużyty sprzęt AGD 
i RTV np.: 
- komputery, monitory, drukarki, 
- sprzęt radiowy i telewizyjny, 
- lodówki, zamrażarki, kuchenki, 
- pralki, suszarki itp. 
 
Upominki dla przekazujących elek-
troodpady!  

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Burmistrz Wąsosza oraz 

zaproszeni goście 



Błoto, błoto i jeszcze raz adrenalina! 

Tak w kilku słowach można by było określić  off-roadowy rajd 
samochodów terenowych, które  1 lipca zawitały na tereny żwi-
rowni w Kowalowie. 

22 załogi integrowały się rywalizując ze sobą na specjalnie na tę 
okazję przygotowanej przez ekipę DGoffROAD trasie. 
O pieczątki walczyły ekipy z Leszna- Raptor, Wrocławia, Rawicza 
– Forfiter, Legnicy oraz Wąsosza i okolic. 

Świadkami niezliczonej liczby „figur” aut byli mieszkańcy gminy 
Wąsosz oraz okolicznych miejscowości, którzy tłumnie przyby-
wali by z zapartym tchem podziwiać wyczyny off-roadowych za-
łóg. 

Bywało bardzo ekstremalnie, przy tym emocjonująco, tak że spo-

ra dawka adrenaliny udzielała się rów-
nież widzom, którzy nie szczędzili 
braw dla najbardziej widowiskowych 
wyczynów. 

Nie obyło się bez pecha, kilka załóg 
zaliczyło awarie, niektórzy wylądowali 
na boku. Co niektórzy mieli okazję 
sprawdzić moc swoich lin i wyciągarek. 
I chyba na koniec nikt nie mógł po-
chwalić się suchymi skarpetkami! 
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INTEGRACJA 4X4 

Team Jarosława Nowaczyka 

udowodnił, że błoto im nie 

straszne. Można by 

zaryzykować  stwierdzeniem, 

że „im trudniej tym lepiej”. 

B i ul e ty n Gm i n y Wą so s z  
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Okazało się, że pogoda, czy niepogo-
da…błota, dziur, skarp, a przy tym 
dobrej zabawy oraz wysokiego pozio-
mu emocji na pewno nie zabrakło. 
I o to w całej tej imprezie chodziło. 
Najważniejsza była atmosfera, aura, 
która wokół takich wydarzeń się 
udziela i to nie tylko startującym, ale 
każdemu z osobna i wszystkim ra-
zem.  

Duch rywalizacji, klimat oraz możli-
wość nawiązania nowych 
i umocnienie już istniejących relacji 
to esencja tego wydarzenia. 

 

Integracyjne zmagania 4x4 zakończyła klasy-
fikacja: 

 I miejsce Błażej Kiarszys i Tomasz Ko-
nieczny; 

 II miejsce Mateusz Motyka i Jakub Kiej-
na; 

 III miejsce Bartosz Czarnecki i Maciej 
Młynarz. 

„Fair play” Joanna Matysiak i Sławomir Maty-
siak; 

„Największy pechowiec”: Anna Wiśniewska 
i Andrzej Wójcik.            J.L. 
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Mistrzostwa grillowania w Wąsoszu 
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Ryba z warzywami, kaszanka z jabłkami, kiełbaski, 
szaszłyki (w tym z królikiem, kurczakiem, suszonymi 
pomidorami, łososiem), grillowane sery pleśniowe, 
cukinia faszerowana, pieczarki z kaszą jaglaną, grillo-
wane banany z czekoladą i wiele wile innych fryka-
sów pieściło podniebienia komisji konkursowej, któ-
ra miała niełatwe zadnie by wybrać te, które zachwy-
ciły najbardziej. 

Na pierwsze miejsce wg jury zasłużyła załoga 
z Pobiela, która po mistrzowsku przygotowała grillo-
waną faszerowaną cukinię. Grillowane pieczarki 
z kaszą jaglaną w wersji fit dały drugie miejsce Lenie 
Olejnik, natomiast trzecie miejsce na podium ekipie 
z Sułowa Wielkiego zapewniły grillowane banany 
w mlecznej czekoladzie. Wyróżnienie otrzymała ro-
dzina Owsianików z Kamienia Górowskiego za wy-
śmienite szaszłyki z suszonymi pomidorami 
i królikiem.     J.L 

Ekipa z Pobiela liczebnością, różnorodnością  smaków, pomysłów na dania z grilla 

„wycięła” konkurencję , zdobywając podniebienia jury  i tym samym zgarniając I 

miejsce  w  I Mistrzostwach Grillowania w  Wąsoszu! 

Grillowane potrawy zachwycały nie 

tylko smakiem, ale cieszyły również 

pozostałe zmysły 

Lena Olejnik podbiła 

podniebienia jury 

niebywałym smakiem 

grillowanych pieczarek   z 

kaszą jaglaną w wersji fit, 

zdobywając tym samym 

drugie miejsce. 
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 W sierpniu Zespół Placówek 
Kultury podpisał umowę na dofinan-
sowanie zadania w ramach Progra-
mu Kultura—Interwencje 2017 ze 
środków finansowych Narodowego 
Centrum Kultury .  Zadanie pn. 
„Dawne jest piękne” polega na orga-
nizacji festiwalu kultury ludowej, 
podczas którego odbywać się będą 
koncerty zespołów ludowych, kon-
cert kapeli dudziarskiej oraz  prze-
prowadzone zostaną warsztaty rze-
miosł dawnych (garncarstwo, rzeź-
biarstwo, plecionkarstwo, kuchnia 
dawna), podczas których nieodpłat-
nie  będą mogły uczestniczyć zarów-
no dzieci, młodzież  jak i osoby doro-
słe. 

Na festiwalu znajdą 
się również instru-
menty  i stroje ludo-
we, stare przedmioty 
codziennego użytku 
oraz maszyny i na-
rzędzia, których dziś 
już nie zobaczymy w 
obiegu. 
Zespół Placówek 

Kultury w Wąsoszu 

na realizację tego 

zadania otrzymał 

dofinansowanie w 

kwocie 15000, 00 zł. 

Całość zadania to 

24000,00 zł.  

 

   

  J.L 

 W obiektywie... 

 „Dawne jest piękne” 

Nagrodzona grillowa reprezentacja wąsoskiego „MasterChef’a” . 

„Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017” 

Start festiwalu: 27 sierpnia 2017 r. 

Stadion MKS Orla Wąsosz 

Godz. 16:00 
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Wakacyjnie... 
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W ostatni weekend lipca kolorowa chmura z proszków holi unosiła się 
nad wąsoskim amfiteatrem. Na znak prowadzącego, wszyscy obsypy-
wali się różowymi, niebieskimi, zielonymi oraz fioletowymi kolorami. 
Nawet jeśli ktoś stał z boku i nie miał w ręku proszku, to i tak wycho-

dził z imprezy kolorowy. Jest to mega zabawa, z której największą frajdę czerpią najmłodsi. 
Tradycja obsypywania się kolorowymi proszkami pochodzi z Indii. W ten sposób obchodzi się hinduistyczne 
święto radości i wiosny. W Wąsoszu obsypywanie proszkami odbyło się już po raz drugi.  J.L. 

Tegoroczni zdobywcy Ślęży, którzy 27 lipca podczas eskapady, zorganizowanej przez ZPK w Wąsoszu  

pomimo nieprzyjaźniącej aury... zdobyli Ślężę.  Wszyscy byli  pod wrażeniem ich zaangażowania, 

wytrzymałości i hartu ducha :) 
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Uczestnicy przeprawy 

kajakowej po Baryczy 
„Kajakiem przepłynę”, którą 
podczas trwających wakacji 

zorganizował ZPK w Wąsoszu 

Była to bardzo przyjemna 
przygoda, szczególnie dla tych, 

którzy po raz pierwszy mieli 

okazję zasiąść i powiosłować w 
kajaku. Nie miało to jednak 

większego znaczenia, bo 

zarówno doświadczeni jak i 
debiutanci mieli mnóstwo 

zabawy i miło spędzili czas.  

Wyprawa rowerowa do Kamienia 

Górowskiego. Było sportowo, 
wesoło i przemiło :) Uczestnicy z 

ogromną chęcią i 
zaangażowaniem uczestniczyli w 
sportowych konkurencjach.  

Podczas wyprawy do  piekarni uczestnicy 
mieli okazję dowiedzieć się jaką drogę 
musi przejść ziarno zanim trafi na nasz 

stół w postaci chleba. Była to bardzo miła 
i pożyteczna lekcja, którą uczestnicy 
zapamiętają na długo.  

BIULETYN GMINY WĄSOSZ  

Wydawca: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 

Redakcja: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, 

Przesyłanie materiałów do biuletynu: zpk_kultura@onet.pl 

„Bezpieczne wakacje” to akcja, podczas której uczestnicy 
wakacyjnych zajęć ZPK w Wąsoszu odwiedzili Komendę 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Podczas 

wizyty strażacy prezentowali sprzęt ratowniczo – pożarniczy 
stanowiący wyposażenie jednostki oraz bardzo ciekawie 
opowiadali o ciężkiej i bardzo potrzebnej pracy strażaka. 




