
Uroczyste otwarcie 
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Kwartalnik 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk wraz z Wicemarszałkiem Województwa 

Dolnośląskiego Ewą Mańkowską oraz Skarbnikiem Gminy Jadwigą Rodzewicz 

dokonują oficjalnego przecięcia wstęgi. 

Data 6 września 2016 roku wpisała 
się na stałe w karty historii wąso-
skiej oświaty, ponieważ tego dnia 
odbyła się szczególna uroczystość - 
otwarcie nowego, dwuoddziałowego 
budynku przedszkola przy ulicy Kor-
czaka w Wąsoszu.  
W uroczystości wzięło udział wielu za-
proszonych gości: Ewa Mańkowska – 
Wicemarszałek Województwa Dolnoślą-
skiego, Radni Rady Miejskiej Wąsosza, 
Przedstawiciel Komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej, osoby reprezentujące 
jednostki organizacyjne gminy, miesz-
kańcy oraz lokalni przedsiębiorcy.  

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk, 
serdecznie podziękował wszystkim zgro-
madzonym gościom, w szczególności 
Wicemarszałek Województwa Dolnoślą-
skiego Ewie Mańkowskiej, firmie PROK-
BUD - wykonawcy, Dyrektor Przedszkola 
Angelice Nastyn, pracownikom przed-
szkola oraz pozostałym osobom zaanga-
żowanym w jego powstanie. 

Podczas przemówienia zaznaczył także, 
jak wielką rolę odgrywa oświata w Gmi-
nie Wąsosz.  
 Kulminacyjnym punktem uro-
czystości było przecięcie wstęgi, które 
stanowiło symboliczny akt otwarcia 
przedszkola. Całość zakończono występa-
mi przygotowanymi przez przedszkola-
ków. 

Po oficjalnym otwarciu budynku przed-
szkola  przyszedł czas na upominki. Każ-
dy z uczestników mógł  również zwiedzić 
nowo otwarty obiekt. 

Prace nad tą inwestycją, która kosztowa-
ła Gminę Wąsosz  blisko 1 mln zł rozpo-
częły się w kwietniu tego roku. 

Gmina Wąsosz złożyła wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego o finansowe wsparcie na re-
alizację budowy, który przeszedł wstępną 
weryfikację, stwarzając w ten sposób 
szansę na obniżenie kosztów własnych 
przedmiotowej inwestycji. 
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Gminne inwestycje 

Przebudowa dróg dojazdo-
wych 

W obrębie miejscowości Zbaków 
Górny i Zbaków Dolny trwają ro-
boty polegające na przebudowie 
dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych w ramach operacji scala-
nia gruntów. 

Przedmiotami przedsięwzięcia są 
drogi o numerach: 
– Droga nr 8 – działka nr 81, ob-
ręb Zbaków Dolny o dł. 0,37 km;  
– Droga nr 9 – działka nr 99, 
obręb Zbaków Dolny o dł. 0,38 
km;  
– Droga nr 10 – działka nr 104, 
obręb Zbaków Dolny o dł. 0,23 
km;  
– Droga nr 12 – część działki nr 8, 
obręb Zbaków Górny o dł. 0,24 
km;  
– Droga nr 4 – część działki nr 75, 
obręb Zbaków Dolny o dł. 0,01 
km. 

Łączna długość odcinków drogo-
wych wynosi 1,23 km. 

Wykonawcą wymienionych powy-
żej prac jest konsorcjum:  
Lider: Przedsiębiorstwo Dróg I 
Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. Bema 
33, 64 – 100 Leszno  
Partner: Przedsiębiorstwo Drogo-
wo – Melioracyjne 
„DROGOMEL” Spółka Jawna 
Andrzej Skoczylas, Krzysztof Głuszko, ul. Wro-
cławska 111, 56 – 200 Góra.  
Wykonawca udziela 60-miesięcznego okresu 
gwarancyjnego. Koszt realizacji przedsięwzięcia 
wynosi 837 221,64 zł. 

Nowe boisko w Pobielu to kolejna inwe-
stycja. Boisko zbudowane jest z trawy synte-
tycznej, która charakteryzuje się wysoką trwało-
ścią oraz - w przeciwieństwie do trawy natural-
nej - brakiem konieczności obsługi.  
Jest przystosowane do gry w siatkówkę i koszy-
kówkę a jego wymiary to 25x10 m.  
Młodsi użytkownicy mogą skorzystać z posta-
wionego obok placu zabaw, który składa się z 
trzech rodzajów huśtawek: wagowej, bocianiego 
gniazda i standardowej - podwieszanej.  
 

Wykonawcą inwestycji, która wyniosła 63 000 brutto, 
jest firma Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Rena-
ta Przybylska z Leszna.  

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wąsosz-
Gola Wąsoska 

We wrześniu br. zakończono przebudowę drogi lokalnej 
(ul. Polna), łączącej Wąsosz z Golą Wąsoską. 

Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1535 me-
trów. Prace wykonuje firma STRABAG Sp. Z o.o., która 
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w trybie przetargu. 
Koszt przedsięwzięcia „Przebudowa drogi lokalnej – 
gminnej na odcinku Wąsosz – Gola Wąsoska, gmina 
Wąsosz” wynosi 448 486,43 zł brutto i zostanie współfi-
nansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. 

Nowe boisko przy PSP w Pobielu 

Przebudowywana droga 
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Przebudowana droga Wąsosz-Gola Wąsoska 

Chodnik w Lechitowie 

Mieszkańcy Lechitowa mogą już korzy-
stać z nowo wybudowanego chodnika. 

Nadrzędnym celem zakończonej we 
wrześniu inwestycji jest zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców, a szcze-
gólnie dzieci chodzących na przystanek 
autobusowy. Dodatkowo uległ popra-
wie  również komfort kierowców ko-
rzystających z położonej niedaleko 
drogi.  Wartość tej inwestycji to 
25.000zł , pokryte w całości ze środ-
ków Gminy Wąsosz. Chodnik o długo-
ści 130m wykonano z kostki betono-
wej. Wykonawcą przedsięwzięcia była 
Spółdzielnia Socjalna „Nad Baryczą”. 

Budowa i modernizacja sieci wo-
dociągowej w Pobielu 

Wykonano 2 km sieci z przyłączami, a  
na sieci  założono 3 hydranty. Łączny 
koszt tej inwestycji to 96 ooo zł.  Zada-
nie zrealizowało Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z Wą-
sosza. 

 

IV ETAP BUDOWY KANALIZA-
CJI SANITARNEJ  

Na terenie Wąsosza realizowany jest 
obecnie IV etap budowy kanalizacji 
sanitarnej. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to koniec październi-
ka br. 

W ramach przedsięwzięcia zostanie 
wykonanych 235 metrów kanalizacji 
oraz 25 przyłączy o łącznej długości 
227 metrów. Teren objęty zakresem 
programu obejmuje ul. Krzywą, 
Ogródkową, częściowo Kolejową i dwa 
budynki przy Pl. Wolności, przy czym 
na ul. Krzywej wymagana jest przebu-
dowa kanalizacji deszczowej na odcin-
ku 63 metrów wraz z wpustami ulicz-
nymi.  

Wykonawcą jest firma P.H.U. „CHOD - 
DRÓG” Andrzejewski Przemysław z 
Krobi. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 296 896,34 zł. Część kosztów 
zostanie pokryta ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

Nowy chodnik w Lechitowie 
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Dni Wąsosza 2016 
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 Tegoroczne święto miasta od-

było się w ostatni weekend wakacji. 

Działo się naprawdę sporo, program 

był różnorodny i każdy znalazł coś dla 

siebie. Impreza ta zawsze była organi-

zowana w okolicach imienin Jana, 

jednak w tym roku postanowiono  

o  przełożeniu jej na inny termin.  Dla 

mieszkańców gminy Wąsosz to okazja 

do wspólnego świętowania i zabawy.  

 

Najważniejszymi wydarzeniami święta 

Wąsosza były plenerowe koncerty.  

W sobotni wieczór na scenie położonej 

przy Miejskim Stadionie „Orla” w Wą-

soszu wystąpił rodzimy zespół Motor 

in  Corn. Po nim na scenie pojawiła się 

gwiazda wieczoru- zespół Cree z Seba-

stianem Riedlem na czele.  Oprócz 

swoich hitów zespół wykonał  ponad-

czasowe przeboje zespołu Dżem. Ten 

koncert był szczególny bo dedykowany 

był również uczestnikom zlotu moto-

cyklowego, który właśnie tego dnia 

rozpoczął się w Wąsoszu.  

W sobotnie popołudnie nie lada grat-

ką dla miłośników offroadowych woja-

ży było spektakularne widowisko 

p r z y g o t o w a n e  p r z e z  g r u p ę 

„OFFROAD Wąsosz”. Dodatkowo  

niezwykłe umiejętności na swoich ma-

szynach przedstawili żużlowcy oraz 

zawodnicy motocrossowych zawodów. 

Cały występ przypadł do gustu pu-

bliczności, która tłumnie podziwiała 

heroiczne zmagania z wymagającym 

terenem.  

Tłumnie zebrana publiczność z 
ogromnym entuzjazmem 
podziwiała wyczyny 
offroad’owców. 

Sebastian Riedel, syn Ryszarda Riedla,  
wokalisty zespołu Dżem.  

Grupa OFFROAD WĄSOSZ 
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 Nie zabrakło ciekawych 

atrakcji, pośród których każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. Były nieco-

dzienne zawody sprawnościowe  

„sołtysi vs urzędnicy”, podczas któ-

rych drużyna sołtysów odniosła 

wspaniałe zwycięstwo. Bez wątpie-

nia dużą atrakcją był również taniec 

z ogniem, który swoją efektywnością 

zachwycił całą publiczność .   

Dni Miasta Wąsosza 2016 zakończył 

koncert gwiazdy disco-polo M.I.G. 

Dni Wąsosza 2016 

 Na drugi dzień świętowania 

zaplanowano dożynki gminne. 

Tradycyjnie zainaugurowane 

zostały uroczystą dziękczynną 

mszą św., podczas której chleb 

o r a z  w i e ń c e  z e  z b ó ż 

 i kwiatów stanowiły najważniej-

szy symbol tego święta. 

Misternie wykonane wieńce  

w korowodzie dożynkowym zo-

stały przeniesione na  płytę sta-

dionu „MKS Orla Wąsosz”, 

gdzie dokonano wyboru tego 

najpiękniejszego. Tegoroczny 

zwycięzca to wieniec z Czarno-

borska. 

Drużyna sołtysów podczas zmagań w 
turnieju „sołtysi vs urzędnicy” 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk odbiera chleb -najważniejszy symbol 
dożynek z rąk starostów tego święta Wandy i Zdzisława Nicpoń. 

Zespół M.I.G.  
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

 5 października 2016 r. na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa Mapa 
Z a g r o ż e ń  B e z p i e c z e ń s t w a .  
Każdy mieszkaniec poprzez to narzędzie interneto-
we może teraz przekazać policjantom informacje  
o zagrożeniach, jakie zaobserwował. Zostaną one 
sprawdzone przez funkcjonariuszy, którzy podej-
mą dalej działania.  

Krajowa Mapa Zagrożeń jest narzędziem interne-
towym pozwalającym 
na przekazywanie przez 
mieszkańców informa-
cji o miejscach i zdarze-
niach, które w ich oce-
nie są niebezpieczne. 
Każdy z sygnałów prze-
kazanych w ten sposób 
policji zostanie spraw-
dzony przez funkcjona-
riuszy.  

Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa 
opiera się o informacje 
skatalogowane w trzech 
płaszczyznach: 

 informacje groma-
dzone w policyj-
nych systemach 
informatycznych, 

 informacje pozy-
skiwane od społe-
czeństwa w trakcie 
b e z p o ś r e d n i c h 
kontaktów z oby-
watelami, przed-
stawicielami samo-
rządu terytorialne-
go i organizacji 
pozarządowych, a 
także w trakcie re-
alizowanych debat 
społecznych poświęconych bezpieczeństwu 
publicznemu, 

 informacje pozyskiwane od obywateli 
(internautów) z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji. 

Informacje prezentowane na mapach uwzględnia-
ją zarówno wybrane kategorie przestępstw i wy-
kroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym 
odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na 
ich poczucie bezpieczeństwa.  

 

Aby przekazać informację o danym miejscu, gdzie 
według subiektywnej oceny zgłaszającego dochodzi 
do niepokojących, naruszających prawo zjawisk, na-
leży wejść na policyjną stronę internetową komendy 
wojewódzkiej, komendy miejskiej bądź powiatowej. 
Baner z odnośnikiem do Krajowej Mapy Zagrożeń 
widoczny będzie na stronie głównej. Za pierwszym 
razem po uruchomieniu Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa użytkownikowi wyświetli się regula-
min serwisu internetowego. Aby skorzystać z możli-

wości dodania na mapie 
miejsca zagrożonego koniecz-
ne jest zapoznanie się z nim 
 i zaakceptowanie jego zapi-
sów.  

Gdy już to uczynimy, pojawi 
się okno mapy zawierające 
wszystkie zgłoszenia dodane 
przez użytkowników serwisu. 
Korzystając z wirtualnych 
narzędzi, jakimi dysponuje 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, możemy zazna-
czyć miejsce, którym chcemy 
zainteresować policję, wska-
zując rodzaj zagrożenia, jaki 
według nas w nim występuje. 
W przypadku problemów z 
obsługą, zawsze możemy sko-
rzystać z instrukcji, która w 
wersji cyfrowej znajduje się w 
serwisie Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Takie 
zgłoszenie trafi do funkcjona-
riuszy odpowiedniej komórki 
Policji. Zebrane informacje 
zostaną następnie sprawdzo-
ne przez policjantów. 

Należy pamiętać o tym, 
że zgłoszenia dokonywa-
ne poprzez Krajową Ma-

pę Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują 
potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego 
typu przypadkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 112, 997. 

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. 
Każde naniesione zagrożenie wywoła odpowiednią 
reakcję Policji. Z jednego łączna internetowego moż-
na zgłosić jedno zagrożenie na dobę. 
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Lech Dyblik w Wąsoszu 
5 października w sali ZPK 
w Wąsoszu wystąpił Lech Dyblik 
- absolwent PWST w Krakowie, 
znakomity aktor, wcielający się 
w wiele ról. 

Sympatię widzów zyskał m.in. 
dzięki wyrazistym kreacjom 
g ł ó w n i e  d r u g o p l a n o w y m 
w takich filmach jak: "Kroll", 
"Ogniem i mieczem", "Człowiek 
wózków", "Wtorek", "Zemsta" 
i "Wesele", czy też w serialach 
"Świat według Kiepskich", "Boża 
p o d s z e w k a " ,  " S u k c e s " 
i "Wiedźmin". Jego drugą pasją 
jest śpiewanie i granie na gitarze. 
W 2010 roku wydał płytę pt. 
"Bandycka dusza". 

Celem spotkania było przedstawienie 
uczniom programu edukacyjnego. Aktor 
opowiadał o początkach drogi zawodo-
wej, o marzeniach, o życiu rodzinnym, 
ale także o katastrofie moralnej. Artysta 
również grał na gitarze i śpiewał znako-
mite rosyjskie ballady. Wizyta miała 
uświadomić młodym ludziom, że każdy 
jest kowalem własnego losu i to co za-
mierzamy osiągnąć zależy tylko od nas 
samych. 

N a  w i z y t ę  L e c h a  D y b l i k a 
z niecierpliwością oczekiwali również 
c z ł o n k o w i e  z e s p o ł u  l u d o w e g o 
"Wąsoszanki", którzy odbierali autogra-
fy i pozowali do wspólnych fotografii. 
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Obchody Światowego Dnia Sybiraka 
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Msza św. w intencji ofiar więzień 
i łagrów sowieckich, zesłańców 
Sybiru, wieńce oraz kwiaty złożo-
ne pod obeliskiem UPAMIĘT-
NIAJĄCYM ZBRODNIĘ KATYŃ-
SKĄ I TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ 
to symbole, że pamiętamy 
o tamtych wydarzeniach 
i oddajemy hołd tym, którzy po-
byt na zesłaniu przepłacili śmier-
cią. 

 W uroczystości 
z okazji Mię-
dzynarodowego 
Dnia Sybiraka 
wzięli udział 
członkowie wą-
soskiego koła 
Związków Sybi-
raków, miesz-
kańcy gminy 
oraz przedsta-
wiciele władz 
samorządo-
wych. 

Przypomnijmy, 
że akcje depor-
tacyjne Polaków rozpoczęły się 
już w lutym 1940 roku. Pierwsza 
deportacja objęła około 140 tysię-
cy osób, które trafiły na północne 
obszary Związku Radzieckiego. 
Ponad 61 tysięcy osób deportowa-
no w kwietniu, a około 80 tysięcy 
w czerwcu. Wywózki prowadzono 
także w 1941 roku. Obecnie nadal 
nie wiadomo, ilu Polaków łącznie 
zostało zesłanych na Syberię. Hi-
storycy szacują, że może to być 
nawet około miliona osób. Polacy 
kierowani byli na przymusowe 
pracy w kołchozach i zakładach 
pracy, część trafiała do łagrów. 
Celem okupanta była sowietyza-
cja polskich ziem, a wywóz Pola-
ków w głąb ZSRR, był jednym 
z elementów prowadzonej polity-
ki. Od 1991 roku Międzynarodo-
wy Dzień Sybiraka obchodzony 
jest 17 września. 

Przedstawiciele władz samorządowych składają wieńce pod obeliskiem UPAMIĘTNIAJĄCYM ZBRODNIĘ 
KATYŃSKĄ I TRAGEDIĘ SMOLEŃSKĄ  
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 Po raz drugi gmina Wąsosz 
reprezentowała powiat górowski na 
wojewódzkich dożynkach, które  
w tym roku odbyły się w Krzyżowej 
w powiecie świdnickim. 

W korowodzie dożynkowym swoje 
imponujące, niezwykle ozdobne sło-
miane wieńce z motywami religijny-
mi, ale także rolniczymi zaprezento-
wały aż 33 sołectwa gminy Świdnica 
oraz 19 delegacji powiatów z terenu 
Dolnego Śląska. Pośród kilkudziesię-
ciu imponujących wieńców,  znalazł 
się wieniec z gminy Wąsosz sołectwa 
Czarnoborsko, który prezento-
wał się  równie okazale.  

 Teren kompleksu pałacowego 
w Krzyżowej wypełniły stoiska 
z niezliczonymi przysmakami, 
potrawami, tradycyjnie wypie-
kanymi chlebami czy słodko-
ściami. Część  oficjalna poprze-
dzona została widowiskowym 
wypuszczeniem gołębi symbo-
lizujących pokój.  

Uroczystość zakończył występ 
artystyczny oraz staropolski 
zwyczaj dzielenia się chlebem – 
symbolem dostatku, sytości  
i obfitości, a także przemówie-
nia gości, którzy zachwycali się 
bogactwem i pięknem plonów. 
Gwiazdą tegorocznych woje-
wódzkich  dożynek byli Truba-
durzy. 

 

 

„Reprezentant” gminy Wąsosz—wieniec z Czarnoborska 

Przedstawiciele grupy 
wieńcowej  z Czarnoborska 
odbierają gratulacje oraz 
upominki z rąk Marszałka  
Województwa Dolnośląskiego 
Cezarego Przybylskiego oraz 
Wicemarszałek Ewy 
Mańkowskiej. 

Wojewódzkie dożynki w Krzyżowej 

Reprezentacja powiatu górowskiego składała się  z sołtysów z gminy 
Wąsosz 
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Zielono mi... 

B I U LE T YN  G M IN Y  W ĄSO SZ  

 „Zielono mi…”- czyli o sukcesie mło-
dych wąsoskich ekologów słów kilka 
 
W naszej szkole aktywnie działa Koło Ekologiczne  
i często bierze udział w wielu ważnych akcjach. 
Angażuje się w ogólnopolskie programy i osiąga na 
tym polu liczne sukcesy. I tak też stało się w tym 
roku!  
Na początku roku szkolnego dowiedzieliśmy się  
o wielkim sukcesie naszych kolegów-młodych eko-
logów z wąsoskiej podstawówki. Laury zostały zdo-
byte w samej stolicy kraju – koło zostało wyróżnio-
ne bowiem  za działania w ramach znanego pro-
gramu – „Święto Drzewa”, którego organizatorem 
jest KLUB GAJA (najstarsza, wiodąca, polska or-
ganizacja zajmująca się ochroną środowiska natu-
ralnego i prawami zwierząt w Polsce).  
A  że nasze koło dynamicznie pracuje, to i wzięło 
udział aż w dwóch rywalizacjach- w konkursie 
„Czarodziejskie Drzewo” oraz „Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie”.  
 I jak to wyglądało? Podczas Święta Drzewa 
młodzi ekolodzy sadzili drzewa i …czytali 
drzewom! Tak, tak, to nie żart!  Działo się 
tak w całej Polsce, nie tylko w szkołach, na 
szkolnych akademiach, ale także w lasach, 
ogrodach i parkach. Utwory literackie czy-
tali wszyscy- dzieci, nauczyciele, leśnicy  
i samorządowcy. Tak też bawiliśmy się  
w naszej szkole. Było ciekawie, intrygująco, 
ale też i wesoło! A najbardziej aktywnych 
uczestników tego programu Klub Gaja nagrodził 
statuetkami Czarodziejskiego Drzewa. W tym roku 
komisja konkursowa przyznała go właśnie mło-
dym, wąsoskim ekologom. Zasłużyli, bo sadzą  
i chronią drzewa…. 

 

To nie koniec nagród. Naszych ekologów 
wyróżniono również za szczególne osią-
gnięcia w konkursie „Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie”. Zbierali, zbierali, włączyli  
w to wielu wąsoszan, sami dzielnie pako-
wali surowiec na przyczepę, uzbierali po 
prostu tooony i uratowali życie koniom! 
W akcji wzięło udział ponad 100 szkół  
i byliśmy tam też i my! Wspaniale! 
Dzięki pracy wszystkich ekologów wsparto lecze-
nie i utrzymanie kilku  koni Klubu Gaja: Pegaza, 
White Lady, Buby, Kasi, Premiery, Samsona, Su-
gara, Drumli i Normana. To fantastyczne! 
Takie akcje z udziałem szkolnych przyrodników 
są bardzo ważne,  pokazują próbę zmiany postaw 
człowieka do otaczającego go świata i pobudzanie 
jego wrażliwości na los zwierząt. Wszyscy jej 
uczestnicy tylko i aż segregują odpady, dbają  
o środowisko naturalne i pomagają potrzebują-
cym zwierzętom – przeznaczonym na rzeź, cho-
rym i zaniedbanym- wielkie brawa! Wiele innych 
„ekokorzyści” czerpie się z pracy naszych mło-
dych przyrodników. Dzięki ich zaangażowaniu 
wzrasta też zalesienie i zadrzewienie kraju, ale 
także zwiększa się świadomość ekologiczna- od 
tych najmłodszych do tych dojrzalszych (od po-
czątku programu posadzonych zostało w cały kra-
ju 780 000 drzew!). 
Nasi koledzy- młodzi, aktywni ekolodzy zostali 

zaproszeni do Warszawy po odbiór nagród. 

Wszyscy jesteśmy z nich dumni.  A na koniec 

ważne słowa: dbajmy o przyrodę, bądźmy eko, bo 

to dzisiaj cool i trendy! 

 
 Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko” 

Młodzi ekolodzy z PSP w Wąsoszu 
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 Narodowe czytanie „QUO VADIS” 

Co pamiętasz? Co wiesz o stanie wojen-

nym w Polsce?  

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. decyzją Rady 

Państwa wprowadzono w Polsce stan wojenny.  

W 35 rocznicę tych wydarzeń 11 grudnia  

(niedziela) 2016 r. w Zespole  Placówek Kul-

tury w Wąsoszu odbędzie się test wiedzy o sta-

nie wojennym. 

 Już po raz piąty mieszkańcy Wąsosza włączyli 
się w akcję Narodowego Czytania. 

Cztery lata temu zainaugurowała je wspólna lektura 
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W 2013r. w całej 
Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra 
Fredry. W kolejnym roku prezydent polecił uwadze 
rodaków publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sien-
kiewicza. Lekturą zeszłorocznej edycji Narodowego 
Czytania była „Lalka” Bolesława Prusa, a 3 września 
bieżącego roku w Bibliotece Publicznej miało miejsce 
wspólne czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Na spotkanie zaproszono Mieczysława Hryniewicza, 
aktora pochodzącego z Wąsosza. Ten utalentowany 
aktor odczytał kilka fragmentów powieści H. Sienkie-
wicza. Zrobił to znakomicie. Poza tym fragmenty lek-
tury przeczytali: Maria Sobaniak, Małgorzata Berus, 
Daria Berus, Helena Markuszewska, Maria Majewska, 
Małgorzata Stark, Barbara Gransort, oraz przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego Wąsosza: Zastępca Burmi-
strza Grzegorz Kordiak i Sekretarz Gminy Marcin Ko-
ziński. 

 „Co wiesz o stanie wojennym”?- test wiedzy 

 Dla jednych będzie to test z historii dla 

innych wspomnienie minionych czasów. My-

ślicie, że dobrze znacie historię Polski? Biorąc 

udział w teście możecie to sprawdzić! 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

Szczegóły  i zapisy : ZPK w Wąsoszu 

tel. 65 543 79 36 
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Trwają zapisy do sekcji  zaintereso-
wań w wąsoskim Domu Kultury. 

Chcesz śpiewać, malować, tańczyć albo grać 
na instrumencie?  
Pragniesz doskonalić swoje umiejętności? 
Rozwijać swoje hobby? Przyjdź do Zespołu 
Placówek Kultury  
w Wąsoszu ! Pomożemy  Ci odkryć 
Twoją pasję !  

Dodatkowo prowadzone są zajęcia rucho-
we: 

 zumba dla dorosłych w każdy czwar-
tek godz. 19.00; 

 zumba dla dzieci w każdy  godz. 
18.00 

  zajęcia biegowe w każdy wtorek 
godz. 17.00. 

Zajęcia językowe  dla dzieci (j. angielski)  
w każdy wtorek i czwartek od 15.-17.00. 

 
Na jesienne długie wieczory za-
praszamy do wąsoskiej Biblioteki 
Publicznej i Filii Bibliotecznej 
w Kamieniu Górowskim gdzie 
czkają na Was nowe książki. Oto  
niektóre z nich z nich: 

 „1945 Wojna i Pokój” 
Magdalena Grzebałkowska  

 „Tysiąc róż” Magda 
Rem  

 „Bura i szał” Aleksandra 
Zielińska  

 „Czerwona kartka dla 
sprężyny” Jacek Podsiadło  

 „Miasto„ Dean Koontz  

 

 Zapisy do sekcji w 

ZPK w Wąsoszu 
 Nowości w bibliotece 

 „Chiny bez makijażu” Mar-

cin Jacoby  

 „Dziewczyny od Ander-

sa”Agnieszka Lewandowska 

– Kąkol  

 „Dom sióstr” Charlotte Link  

 „Polowanie na motyle” Kry-

styna Mirek  

 „Barcelona na zawsze”Anna 

B.Kann  

 „ Klaśnięcie jednej dłoni” 

Richard Flanagan  

 „Krótka piłka” Harlan Co-

ben  


