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Kwartalnik 

W tym roku Stypendium Burmistrza 

dla uczniów w gminie Wąsosz za naj-

lepsze wyniki w nauce i w sporcie 

wyniosły 1000 zł. 

Wręczenie stypendiów odbyło się 

21.06.2018 r. w sali bankietowej 

Zespołu Placówek Kultury w Wąso-

szu. Burmistrz Wąsosza już ósmy raz 

przyznał uczniom szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych jednorazową 

nagrodę finansową – w tym roku w 

wysokości 1000 złotych – za szcze-

gólne osiągnięcia w nauce i sporcie. 

Jak sam wielokrotnie powtarzał, każ-

da wydana na ten cel złotówka nie-

zmiernie cieszy i napawa przekona-

niem, że warto w tak szczególny spo-

sób nagradzać najlepszych uczniów, 

tych, którzy przez cały rok bardzo  

ciężko pracowali by osiągnąć takie 

wyniki. 

1000 zł dla najlepszych! 

Nagrodzeni uczniowie nie kryli radości z tak szczególnego wyróżnienia i  bez większej 

tremy z uśmiechem na ustach odbierali Stypendia z rąk Burmistrza Wąsosza 
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Mimo, że wymagana średnia 

ocen 4,9 była podwyższona w 

stosunku do ubiegłorocznej to 

aż 84 tegorocznych stypendy-

stów otrzymało wyróżnienia z 

rąk Burmistrza Wąsosza Zbi-

gniewa Stuczyka oraz Zastępcy 

Burmistrza Grzegorza Kordiaka.  

W tym roku pulę nagrodzonych 

powiększyło grono 8 stypendy-

stów sportowych, którzy repre-

zentowali swoje szkoły na wielu 

zawodach zajmując tym samym 

zaszczytne, wysokie miejsca.  

Uczestniczący w uroczystości 

rodzice oraz opiekunowie otrzy-

mali natomiast listy gratulacyj-

ne z podziękowaniami oraz ży-

czeniami dalszych sukcesów. 

Burmistrz Wąsosza serdecznie 

pogratulował wszystkim zapro-

szonym na uroczystość 

uczniom, doceniając jednocze-

sny wkład rodziców i nauczycie-

li, których starania i ciężka pra-

ca przyniosły wymierne efekty w 

nauczaniu i wychowaniu szcze-

gólnie uzdolnionych dzieci i 

młodzieży. 
Wzruszeni rodzice z dumą odbierali z rąk Burmistrza Listy Gratulacyj-

ne, w których to podziękowania, wyrazy uznania  oraz ogromnego 

szacunku skierowane były właśnie do nich. 
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„Całe życie jest szkołą”  
Słowa Jana Amosa Komeńskiego , że „całe życie jest 

szkołą” przekonują że człowiek nieprzerwanie uczy się 

przez całe swoje życie. O prawdziwości tych słów bar-

dzo szybko przekonają się nie tylko tegoroczni absol-

wenci gimnazjum, ale wszy-

scy ci dla których ciekawość 

świata, doznawanie nowych 

wrażeń, nabywanie kolejnych 

doświadczeń, stawianie sobie 

coraz to śmielszych wyzwań 

jest wpisane w istnienie. 

22 czerwca to dzień, na który 

czekali wszyscy uczniowie. 

Wtedy to w ich ręce trafiły 

wypracowane przez całe 10 

miesięcy świadectwa. Zakoń-

czenie roku szkolnego to nie 

tylko moment rozpoczęcia 

długo oczekiwanych wakacji, 

ale także czas podsumowań, 

rozliczeń i analizy z wykona-

nia zaplanowanych działań 

przybliżających do osiągnię-

cia zamierzonego celu. A tych 

celów było wiele i wiele z nich 

udało się osiągnąć. Za te zre-

alizowane pomyślnie należały 

się wyróżnienia i nagrody i 

tak najlepszą gimnazjalistką 

została Zuzanna Broniewicz, 

która otrzymała nagrodę naj-

lepszego absol-

wenta, świa-

dectwo z wyróż-

nieniem oraz 

nagrodę za 

osiągnięcia 

sportowe. 

 

 

 

 

 

 

Słynny cytat Winstona Churchila:” To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec po-

czątku!” idealnie odzwierciedla  sytuację, w której znaleźli się tegoroczni absolwenci.  

Wyróżnieni zostali również wszyscy ci, którzy reprezento-

wali szkołę w zmaganiach sportowych. 

Podczas ceremoniału absolwenci przekazali sztandar swo-

im młodszym kolegom, którzy uroczyście ślubowali nosić 

go dumnie i przestrzegać wpajanych 

w szkole zasad i ideałów. 

Po oficjalnej części był czas na uro-

nienie łzy. Absolwenci swoim krót-

kim, ale sentymentalnym progra-

mem artystycznym pożegnali się ze 

szkołą i wszystkimi jego pracownika-

mi oraz kolegami i koleżankami. 

Życzymy wszystkim wakacyjnego 

gorącego słońca i  odpoczynku. Na-

mawiamy, aby  poszukiwać sposo-

bów do aktywności – i tej ruchowej, 

dla zdrowia i kondycji, i tej społecz-

nej, dzięki której będzie można zdo-

bywać nowych przyjaciół. Wszystkim 

– nauczycielom, rodzicom i uczniom 

– życzymy bezpiecznych i udanych 

wakacji! 



Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w celu utworzenia klubu dziecięcego 
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W Wąsoszu trwają prace związane z rozbudową 

Przedszkola Samorządowego w celu utworzenia 

klubu dziecięcego. 

Wykonawcą robót jest PROK-BUD Zakład Ogól-

nobudowlany Łukasz Prokocki. Całkowity koszt 

rozbudowy wynosi 678 183,47 zł brutto, w tym 

otrzymane dofinansowanie w wysokości 316 

000,00 zł w ramach resortowego programu roz-

woju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 

(program MALUCH +). Gmina Wąsosz otrzymała 

również dofinansowanie w kwocie 6 400,00 zł 

na funkcjonowanie klubu dziecięcego. 

 

Remont świetlicy w Wiklinie  Zakończono remont świetlicy Wiklinie, polegający na 

wymianie pokrycia dachowego. 

Wykonawcą robót była firma Usługi Blacharsko Dekarskiej 

Andrzej Hrycaj. Koszt wymiany pokrycia dachowego na świetli-

cy wiejskiej w miejscowości Wiklina wyniósł 28 600,00 zł 

brutto 

Rozbudowa budynku gospodarczego  

w Bełczu Małym 

 Rozbudowa ta polegała na dobudowie 

pomieszczenia sanitarnego i zaplecza kuchenne-

go. Cały obiekt poddany został renowacji - malo-

waniu. Świetlica służy mieszkańcom do organiza-

cji spotkań, zajęć kulturalnych i rozrywkowych 

oraz imprez okolicznościowych. 

Wykonawcą robót był Zakład Usług Leśnych Zbi-

gniew Sierota. Koszt rozbudowy budynku wyniósł 

40 000,00 zł brutto.  
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Nowy sprzęt ratownictwa medycznego 

25 czerwca w Urzędzie Miejskim 

Wąsosza przekazano sprzęt ratow-

nictwa medycznego przedstawicie-

lom jednostek OSP z terenu gminy 

Wąsosz. 

Przekazania dokonał Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Kordiak 

wspólnie z Inspektorem ds. woj-

skowości i OSP Stanisławem Le-

wickim. Ochotnicza Straż Pożarna 

w Rudnej Wielkiej została doposa-

żona w zestaw typu PSP R1, nato-

miast defibrylatory wraz z kluczami 

pediatrycznymi i walizką do defibry-

latora trafiły do Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wąsoszu i Czeladzi 

W i e l k i e j .  

Zadanie współfinansowano ze 

środków - Funduszu Sprawiedliwo-

ści, którego dysponentem jest Mi-

n i s t e r  S p r a w i e d l i w o ś c i .  

Całkowity koszt zadania wyniósł 18 

830,00 zł, w tym wkład własny 

gminy stanowiący 1% w wysokości 

188,30 zł. 

Nowy trener Orli Wąsosz 
Nowym trenerem Stowarzyszenia Orli Wąsosz został Andrzej Wój-

cik. Andrzej Wójcik karierę trenerską rozpoczął  w 2004 roku 

w roli grającego trenera TSG Calbe w 2006 roku, przez krótki 

czas był asystentem trenera drużyny 1 FC Magdeburg U - 19. 

Następnie w latach 2007-2008 był trenerem drużyny Młodej Eks-

traklasy Zagłębia Lubin, gdzie wcześniej był asystentem Andrzeja 

Fedoruka a później przez rok prowadził rezerwy 1 FC Magdeburg. 



Wakacje czas zacząć... 

Str. 6 BIULETYN GMINY WĄSOSZ 

Tak jak w ubiegłym roku zakończenie sezonu 2017/2018 sekcji 

muzycznej działającej przy ZPK w Wąsoszu odbyło się w pięknych 

okolicznościach przyrody, gdzie klimatyczne dźwięki gitar wspaniale 

współgrały z naturalną scenerią. Na twarzach uczestników często 

pojawiał się uśmiech, a to dowodzi, że nauka gry na gitarze to sama 

przyjemność! 

Sekcję gitarową prowadzi pani Joanna Dąbek.  J.L. 

Początek lata  

Noc przypłynęła tak lekko,  

Z księżyca srebrną poświatą;  

Milionem gwiazd migocących -  

Tak rozpoczęło się lato.  

Przyniosła ze sobą radość,  

Budząc zmysły przetrwania;  

Taka moc nie usypia -  

Gęsta od pożądania.  

Natura swoim zwyczajem,  

Uwalnia skryte emocje;  

 

Uważamy, że wakacje to świetna okazja by   

zapoczątkować nową, ale jakże piękną trady-

cję. A mianowicie od teraz każdy, kolejny nu-

merze Biuletynu GW  będzie prezentował 

twórczość naszych mieszkańców.  

Swoje dzieła można nadsyłać na adres e’ma-

ilowy: :zpkwasosz@wp.pl  

W pierwszej odsłonie prezentujemy wiersz 

Pani Róży Ossowskiej. 

Wakacyjny kącik poetycki 
Latem kochasz głęboko...  

Latem kochasz najmocniej.  

I chciałbyś to opisać,  

Lecz słów jakoś brakuje 

 

Uczucie pierś rozpiera - 

Wszystko się w tobie raduje. 

Serce i ciało przepełnia 

Miłość do świata całego... 

Niech lato wiecznie trwa, 

Niechaj urokiem wzbogaci 

każdego.  

Róża Ossowska  



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

świetnie. 
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„Swojskie granie i śpiewanie” czyli V Festiwal Kultury 

Ludowej w Wąsoszu 

Niedzielne popołudnie 17 czerwca w Wąso-

szu minęło w iście swojskich klimatach. Na 

zaproszenie ZPK w Wąsoszu oraz naszego 

rodzimego zespołu ludowego "Wąsoszanki" 

przybyły kapele ludowe, zespoły śpiewacze i 

instrumentaliści nie tylko z województwa 

dolnośląskiego.  

Swój jakże bogaty repertuar zaprezentowa-

li: "Nadodrzanie", "Śpiewajmy Razem", " 

Harfa" z Wińska, "Osetnopolanie", "Razem 

gramy i śpiewamy", "Harfa" z Kobylina", 

"Pod Klonem" oraz "Dębioki". 

Grand Prix festiwalu powędrowało do naj-

młodszego stażem zespołu "Razem gramy i 

śpiewamy", który zachwycił publiczność i to 

ona zadecydowała o ich zwycięstwie. 

Podczas festiwalu można było dodatkowo 

zbadać swój wzrok podczas akcji 

"Bezpłatne badanie wzroku", które odbywa-

ło się w budynku ZPK.  

Zespół „Osetnopolanie” w pięknych, kolorowych strojach. 



Zawody wędkarskie dla dzieci 
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Zwyciężczyni zawodów 

Nicole Baran ze swoją 

zdobyczą (red.) 

Tegoroczne zawody wędkarskie zorganizo-

wane wraz z PZW Koło Wąsosz w ramach 

Dnia Dziecka odbyły się na stawie 

w Sułowie Wielkim. 

Jak zwykle frekwencja dopisała, z czego 

jesteśmy bardzo zadowoleni. Na stanowi-

skach bowiem stanęło aż 27 uczestników, 

którzy dzielnie znosząc trudy upalnego dnia 

z ogromnym zaangażowaniem "moczyli: 

spławiki w wodzie :) Było ciężko, szczegól-

nie dla tych najmłodszych, jednak każde 

"branie" rekompensowało wszelkie uciążli-

wości i wywoływało ogromne wybuchy rado-

ści! 

A tak prezentowały się wyniki zawodów: 

I miejsce: Baran Nicole  

II miejsce: Hrycaj Natalia  

III miejsce: Stasiak Natalia  

IV miejsce: Błasiak Lidia  

V miejsce: Kuś Małgorzata 

Serdecznie gratulujemy!!!   

     J.L. 
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Endorfiny nie zwalniają tempa 

 Podium, „życiówka” i bardzo dobre wyni-

ki, pod takimi hasłami upływa kolejny sezon 

startowy wśród zawodników KS Endorfiny Wą-

sosz. 

23 czerwca dwie zawodniczki KS ENDORFINY 

WĄSOSZ wystartowały w 8 Biegu III Wież. 

Agnieszka Olejnik była piątą kobietą, w swojej 

kategorii z czasem 46:44, a Ewelina Dankowska 

z wynikiem 53:36 ustanowiła swój PR na dy-

stansie 10 km. 

Również tego samego dnia, ale w godzinach po-

południowych z dystansem 10km zmagali się 

Lucyna Kirkiewicz (49:19)i Ernest Jaz (42:27). 

Lucyna zajęła 121 miejsce Open, a 5 w kategorii 

K30, a Ernest 70 miejsce Open, a 23 w katego-

rii K30.  

Ogromnym sukcesem zakończył się start Joanny 

Lorenc, która wystartowała w piątek 22 czerwca 

o godz. 22:00 a zakończyła bieg w sobotę rano 

23 czerwca !  Joanna Lorenc zmagała się z ko-

lejnym „ultramaratonem”. Tym razem stanęła 

na starcie Nocnej" Sudeckiej Setki" w Boguszo-

wie Gorcach. Joanna nie była by sobą gdyby nie 

dała z siebie wszystkiego. 23 czerwca stanęła 

na najwyższym podium dobiegając do mety po 

10 godzinach i 50 minutach jako najlepsza ko-

bieta i 17 zawodniczka w kategorii Open.  

Wszystkim zawodnikom reprezentującym KS 

Endorfiny Wąsosz serdecznie gratulujemy i ży-

czymy mocy w kolejnych startach!  

Joanna Lorenc na podium  „Sudeckiej Setki” w Boguszowie Gor-

cach. 

Ernest Jaz z Lucyną Kirkiewicz podczas biegu na 10 km w Polkowicach. 
Zmęczone, ale szczęśliwe Agnieszka Olejnik i Eweli-

na Dankowska po biegu „III Wież” w Prusicach. 



Dobre praktyki w pracy rolnika 
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Praca rolnika w szczególny sposób uzależniona jest od pór roku i pogody. W ciągu jednego dnia rolnik 

może wykonywać klika lub kilkanaście różnorodnych czynności, obsługiwać 

skomplikowane maszyny, oporządzać zwierzęta i wykonywać prace związane z 

ochroną oraz uprawą roślin. Bardzo często wykonuje te prace w pośpiechu, 

pracując po kilkanaście godzin na dobę. KRUS dbając o bezpieczeństwo rolni-

ków przygotował kilka praktycznych wskazówek, które pomogą poprawić bez-

pieczeństwo w gospodarstwach rolnych. 

1. Nie jedź po alkoholu 

Obowiązuje zasada: piłeś? Nie jedź!  

Osoba pod wpływem alkoholu gorzej widzi, ma opóźniony refleks i problemy z koncentracją. 

2. Bez wad i usterek 

Aby ciągnik był dopuszczony do ruchu musi być zarejestrowany i mieć aktualny przegląd techniczny. Wszystkie elementy pojaz-

du należy systematycznie sprawdzać. Wszelkie awarie należy bezzwłocznie usuwać. 

3. Porządek w kabinie 

W kabinie traktora zawsze dbaj o porządek - zbędne przedmioty przeszkadzają. Szczególnie ważne jest, by uprzątnięta była  pod-

łoga. 

4. Nie zostawiaj kluczyków w stacyjce 

Zanim wyjdziesz z ciągnika zawsze wyłącz silnik, zaciągnij hamulec ręczny, wyjmij kluczyki ze stacyjki, nie zapomnij o zamknię-

ciu wejścia do kabiny. 

5. Czytaj instrukcje obsługi 

Przed pierwszym uruchomieniem każdej maszyny należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z ozna-

czeniami ostrzegawczymi umieszczonymi na maszynie oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

6. Wyłącz napęd 

Wszystkie przeglądy, naprawy, regulacje sprzętu należy wykonywać tylko po wcześniejszym odłączeniu od napędu. 

7. Zabezpiecz zbiorniki i zagłębienia 

Wszystkie zbiorniki na gnojowicę, szambo, zbiorniki wodne i inne zagłębienia na terenie gospodarstwa muszą być zabezpieczone. 

8. Uważaj na dzieci, gdy obsługujesz maszyny 

Przed rozpoczęciem pracy traktorem lub innym sprzętem rolniczym upewnij się, że w pobliżu pojazdu nie ma osób postronnych, 

a w szczególnie dzieci. 

Pamiętaj!  

Do wypadków najczęściej dochodzi wskutek pośpiechu, przemęczenia, rutyny i źle zaplanowanej pra-

cy.  

Zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 

Kierownik PT KRUS w Górze 
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100 numer gazetki szkolnej! 

W naszej szkole wydawana jest uczniowska gazetka „Nowy Bolko”.  Jej pierwszy numer ukazał się w 2002 roku i od tego czasu 

wydaliśmy już ponad 100 numerów. Wyprawiliśmy sobie urodziny, przygotowaliśmy jubileuszowy numer, sprzedawaliśmy go za… 1 

grosz i dołączaliśmy do każdej gazetki słodki cukierek- oj, osiągnęliśmy wtedy największy wydawniczy nakład! J 

Nasze czasopismo ukazuje się co miesiąc, jest więc miesięcznikiem, jednak w niektórych - krótkich- miesiącach wydajemy dwu-

miesięcznik, np. wtedy, gdy wypadają nam ferie zimowe lub przerwa świąteczna. 

Redakcję tworzą zawsze najstarsi uczniowie szkoły, do tej pory byli to najczęściej szóstoklasiści, dziś możemy powiedzieć, że być 

może niedługo będą to siódmoklasiści lub ośmioklasiści. Starsi uczniowie zawsze przyuczają swoich młodszych kolegów.  Dzienni-

karze są zgrani, nie tworzą zbyt licznej grupy (jest ich około 10- 15), ale każdego tygodnia chce im się zostawać w szkole dłużej, na 

kółku dziennikarskim i w pracowni komputerowej tworzyć gazetkę. Dziennikarze pracują przy komputerach posługując się edytora-

mi tekstu, programami graficznymi, szukają też informacji za pomocą przeglądarek internetowych. 

A o czym piszą? W naszym pisemku są stałe artykuły w następujących rubrykach: „Z życia szkoły” – w którym redaktorzy opisują 

interesujące wydarzenia dziejące się w naszej podstawówce, „Humor”- a więc wesołe- najczęściej szkolne- dowcipy, „Lista przebo-

jów”- czyli zestawienie najpopularniejszych muzycznych hitów, „Krzyżówka z nagrodami”- specjalnie przygotowany – okolicznościo-

wy- diagram, który można wypełnić i wziąć udział w losowaniu bonów do szkolnego sklepiku, „Sport”- opisujący ważne osiągnięcia 

naszych sportowców oraz „Horoskop”- czyli artykuł o tym, co może przynieść nam przyszłość. Od niedawna w gazetce znajduje się 

także „Kącik uczniowskich przemyśleń”- autorski pomysł Felka, który „połknął rowerowego bakcyla” i opisuje niezwykłe sztuczki 

oraz popisy rowerzystów albo po prostu ciekawe wydarzenia popularne w tym dwukołowym świecie. Młodzi dziennikarze przepro-

wadzają także wywiady oraz sondy. Rozmawiają z ciekawymi osobami, np. miejscowym lekarzem, dyrekcją różnych instytucji kultu-

ralnych, lokalnymi władzami lub artystami, tworząc interesujące wywiady, które następnie drukują w numerach „Nowego Bolka”. 

Redakcja dziennikarzy prowadzi również swój profil na FB. Tam stara się również opisywać to, co dotyczy redaktorskiego życia  

w szkole, a redaktor naczelny Felek, umieszcza tam swoje krótkie artykuły dotyczące rowerowej pasji. 

Dziennikarze „Nowego Bolka” starają się uczestniczyć w życiu swojej szkoły. Tworzą specjalne numery gazetki związane na przy-

kład z ważnymi szkolnymi jubileuszami,  budową nowych obiektów w szkole - boiska ze sztucznej murawy lub bieżni, witające 

pierwszą zerówkę w szkole (po 2001 roku) albo po prostu podkreślające ważne wydarzenia dziejące się w naszej szkole. 

Gazetka szkolna „Nowy Bolko” bierze także udział w konkursach dziennikarskich. Może się poszczycić laurami - zajęliśmy II miej-

sce w powiatowym konkursie i nagrodę specjalną w wojewódzkim turnieju. Dziennikarze dodatkowo organizują w szkole imprezy, 

humanistyczne konkursy, np. przeprowadzają Wielkie Szkolne Dyktanda  i bardzo sprawnie to zrobią. 

Nazwa szkolnego czasopisma związana jest oczywiście z patronem szkoły, królem Bolesławem Chrobrym. Epitet nowy odróżnia 

gazetkę od tej, która była już tworzona i wydawana w szkole dużo wcześniej. Jesteśmy inną redakcją, wydajemy inną gazetkę, pra-

cujemy w innych czasach, ale idea przyświeca nam ta sama - chcemy promować swoją szkołę, rozwijać własne umiejętności i cie-

kawie spędzać czas! 

 

Dziennikarstwo to fascynująca praca. Żeby być prawdziwym dziennikarzem, trzeba być nieugiętym i kreatywnym. My ostatnio ob-

chodziliśmy „setne urodziny” i musieliśmy się nieźle nagłowić, na przykład nad jubileuszową krzyżówką. Dziennikarze " Nowego 

Bolka " wkładają dużo pracy, żeby szkolna gazetka przyciągała starszych, jak i młodszych uczniów, żeby była ciekawa i żeby się 

sprzedała. 

 A.N. 

W każdy czwartek spotykamy się na kółku dziennikarskim, gdzie wydajemy gazetkę. Wkładamy w te zajęcia dużo wysiłku, aby na-

sza praca została doceniona . Kółko dziennikarskie daje nam możliwość poczucia się prawdziwym dziennikarzem. Bardzo lubimy 

na nie chodzić.                                                                                 M. K. 

 

Na kółku dziennikarskim zawsze panuje miła atmosfera, każdy ma tu swoją rolę, jeden pisze artykuły, a drugi tworzy  horoskopy.  

Moim zdaniem najlepsza w gazetce jest krzyżówka, bo można wygrać kupony do sklepiku.   Zawsze chętnie przychodzę na kółko.  

Na zajęciach jest wesoło, poznaję nowych kolegów i koleżanki, zwłaszcza tych starszych. Ostatnio wydaliśmy 100 numer gazetki i 

jesteśmy z tego dumni ;) 

                                                                                                                             W. M. 

  Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko” 
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Dni Wąsosza 2018  

W tym roku Dni Wąsosza odbędą się 18-19 sierpnia, a na 

scenie pojawią się: zespół PIERSI, ŁOBUZY oraz FANATIC. 

Więcej szczegółów niebawem. 


