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Boże Narodzenie to czas ciepła 
rodzinnego, radości i nadziei. 
To najpiękniejsze święta, moc-
no zakorzenione w polskiej 
tradycji. 

Coraz częściej w wielu mia-
stach i wsiach, w ten wyjątko-
wy, przedświąteczny czas 
mieszkańcy spotykają się by 
złożyć sobie życzenia. Po raz 
kolejny również w naszej gmi-
nie w Zespole Placówek Kultu-
ry w Wąsoszu odbyło spotkanie 
opłatkowe. Atrakcją towarzy-
szącą był kiermasz, podczas 
którego można było nabyć 
ręcznie wykonane świąteczne 
ozdoby i dekoracje. 
Ta bardzo piękna tradycja, zapoczątkowa-
na została modlitwą księdza proboszcza 
Jana Węgielskiego oraz życzeniami, które 
wspólnie złożyli mieszkańcom Burmistrz 
Wąsosza Zbigniew Stuczyk, jego zastępca 
Grzegorz Kordiak oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wąsosza Jacek Chorost-
kowski. Życzono by te nadchodzące świę-
ta upłynęły w rodzinnej, radosnej atmos-
ferze. By każdy miał kogoś obok siebie, 
dla kogo może być bliski, by w te święta 
być dla siebie dobrym jak chleb. 

 

Przedstawiciele samorządu  

złożyli wszystkim 

mieszkańcom i ich rodzinom  

moc najserdeczniejszych 

życzeń by te święta były jak 

najbardziej  wyjątkowe i 

rodzinne. 

Połamali się opłatkiem 
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Spotkania przy wigilijnym 

stole łączą pokolenia. To 

wspaniała okazja na 

wyrażenie ciepłych słów i  

serdecznych uścisków swoim 

bliższym i dalszym sąsiadom. 

Stałym elementem wąsoskich 
spotkań opłatkowych są 
występy zespołów ludowych, 
dzieci i młodzieży, którzy 
w swoich kolędach 
i pastorałkach przenieśli 
zebranych w magiczny klimat 
bożonarodzeniowych świąt.  

Ręcznie wykonane ozdoby  i dekoracje świąteczne można 

było nabyć na poprzedzającym spotkanie opłatkowe 

kiermaszu. 
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Nowa świetlica wiejska w Baranowicach 

 W listopadzie zakończono budowę świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Baranowice. 

Budynek ma służyć mieszkańcom do organiza-
cji spotkań, zajęć kulturalnych i rozrywkowych 
oraz imprez okolicznościowych. Świetlica zo-
stała wyposażona w nowe stoły i krzesła.  
Wykonawcą robót jest firma „Zakład Usług Le-
śnych Zbigniew Sierota”. Koszt budowy świetli-
cy wyniósł 46 600 zł brutto. 

Droga w Cieszkowicach  

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego 
o dofinansowanie inwestycji „Cieszkowice 
- droga dojazdowa do gruntów rolnych” 
został rozpatrzony pozytywnie. 

W ramach zadania wykonano 805 metrów 
drogi o nawierzchni asfaltowej. Gmina 
Wąsosz otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 169 050 zł, przy czym wartość 
inwestycji wyniosła 359 825,09 zł.  
Nowa droga ułatwia mieszkańcom Ciesz-
kowic dojazd do gruntów rolnych oraz sta-
nowi połączenie z drogami powiatowymi. 

Budowa chodnika w Czarnoborsku 

W ramach inwestycji ułożono 154 m chodnika 
z kostki brukowej betonowej oraz zastosowano od-
wodnienie ze ścieków betonowych. 

Prace zostały wykonane przez Spółdzielnię Socjal-
ną „Nad Baryczą” a koszt realizacji wyniósł 39 99-
9.99 zł. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do 
szkoły podstawowej. 
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Pod  pomnikiem upamiętniający Tragedię 
Smoleńską i Zbrodnię Katańską złożono 

wieńce oraz kwiaty. 

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz 
na zawsze” „… Niepodległość jest dobrem 
nie tylko cennym, ale i kosztownym.” Te sło-
wa  po raz pierwszy wypowiedziane blisko 
100 laty temu przez Marszałka Józefa Piłsud-
skiego rozbrzmiewały wielokrotnie podczas 
wąsoskich obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Tak, jak w wielu innych miejscowościach 
w Polsce, również w Wąsoszu uroczyście cele-
browano Narodowe Święto Niepodległości. 
Uroczystość poświęconej ojczyźnie i wolności. 
Uroczystość symbolizującą  miłość do ojczy-
zny, walkę o wolność, wiarę i  zwycięstwo. 

Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodle-
głości rozpoczęły się mszą świętą w intencji 
ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Serca 
N.M. P. w Wąsoszu. Z kościoła udano się pod 
pomnik upamiętniający Tragedię Smoleńską 
i Zbrodnię Katańską, gdzie w asyście warty 
honorowej z 4 Batalionu Inżynieryjnego 
z  Głogowa złożono wieńce, kwiaty, zapalono 
znicze. 

W uroczystościach udział wzięli władze samo-
rządowe wraz z  Burmistrzem Zbigniewem 
Stuczykiem, przedstawiciele służb munduro-
wych, instytucji, szkół, poczty sztandarowe, 
duchowieństwo, kombatanci, dzieci, młodzież 
oraz mieszkańcy gminy Wąsosz. Wszyscy ze-
brani oddali cześć bohaterom  poległym za 
ojczyznę. 

 W swoich  okolicznościowych przemówieniach wie-
lokrotnie wspominano wielkich Polaków, bohate-
rów,  mężów stanu, twórców, myślicieli. Powoływa-
no się na ich słowa i czyny bo należy mieć na uwa-
dze, że: „…naród, który traci pamięć, prze-
staje być narodem – staje się jedynie zbio-
rem ludzi, czasowo zajmujących dane tery-
torium”.   

Kolejna część świętowania odbyła się 
w wąsoskim domu kultury, gdzie w blasku 
świec, rozkoszując się smakiem rogali mar-
cińskich wysłuchano patriotycznego koncertu 
przygotowanego przez uczniów PSP 
w Wąsoszu oraz ich opiekunów.  J.L. 

Dzieci i młodzież przeniosła zebranych  
w sentymentalną podróż do czasów 

minionych. 
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Nasi seniorzy 

udowodnili, że 

bawić potrafią się 

jak mało kto. 

B i ul e ty n Gm i n y Wą so s z  

Seniorzy udowodnili, że prawdziwe życie zaczyna się po … 

W kalendarzu znajduje się wiele dat, które mogą 
stanowić okazję do spotkania i celebrowania ob-
chodów dojrzałego wieku. 

Te dni są doskonałą okazją do spotkań, rozmów 
i wspaniałych wspomnień, które choć na chwilę 
przenoszą w zupełnie inny świat, świat daleki od 
trosk i trudów dnia codziennego. 

Pamiętając o słowach filozofa greckiego Markusa 
Cycerona "Brzemię lat jest lżejsze dla tego, kto 
czuje się szanowany i kochany przez innych" 22 
października br.  odbyła się Biesiada z okazji Dnia 
Seniora zorganizowana przez Zespół Placówek 
Kultury w Wąsoszu. W biesiadzie wzięli udział nie 
tylko seniorzy z gminy Wąsosz, ale i mieszkańcy 
ościennych gmin. Burmistrz Wąsosza Zbigniew 
Stuczyk złożył przybyłym gościom najserdeczniej-
sze życzenia, aby był to dla nich okres zasłużone-
go, prawdziwego odpoczynku i pełnej satysfak-
cji z przeżytych lat. Życzył by  ta jesień życia by-
ła doskonałym czasem na spełnianie niespełnio-
nych dotychczas marzeń i zamierzeń.  

W imieniu seniorów za życzenia podziękowała 
pani Kornelia Kuczyńska. Podczas biesiady senio-
rzy po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko 
liczba i nie jest żadną przeszkodą dla tych, którzy 
lubią i potrafią dobrze się bawić. Niejeden dużo 
młodszy  mógłby pozazdrościć im wspaniałej 
kondycji oraz ciągłego optymizmu. Przy dźwię-
kach biesiadnej muzyki, seniorzy bawili się wy-
śmienicie. Wszystkim towarzyszyły dobre humo-
ry.  Przez cały czas sły-
chać było gwar roz-
mów, żartów 
i niekończących się 
wspomnień. 

  J.L. 

  



 N r 3, 2 0 1 7 r.  Str. 7 

Okres świąteczny to czas radości i wielkich ma-
rzeń. Tegoroczna nietypowa aura nie zmyliła Świętego Mi-
kołaja. 

Pomimo braku białego puchu, pojawił się 6 grudnia we 
wszystkich szkołach i przedszkolach. Zagościł również 
u seniorów i w Urzędzie Miejskim Wąsosza. 
Dzieci od samego rana nie mogły się doczekać miłego gościa. 
W oczekiwaniu na niego malowały jego postać, stroiły cho-
inki, starannie się przygotowywały. Gdy tylko Mikołaj poja-
wił się w drzwiach na wszystkich buźkach pokazał się 
uśmiech. Wizyta przemiłego brodacza wszędzie przebiegała 
w bardzo radosnej atmosferze pełnej ekscytujących zdarzeń. 
Były pięknie recytowane wierszyki, cudownie śpiewane pio-
senki i mistrzowsko zaprezentowane tańce, a na koniec każ-
dego spotkania były oczywiście PREZENTY! 
 
Późnym środowym popołudniem ten radosny Pan z Brodą 
przybył do Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, gdzie 
w atmosferze wesołych tańców i zabaw każde dziecko otrzy-
mało słodki upominek, mogło również porozmawiać 
z Mikołajem i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.  
      J.L. 

10 grudnia br. w Zespole Pla-
cówek Kultury w Wąsoszu 
odbyło się wydarzenie, które 
zaznaczyło początek obcho-
dów wyjątkowego jubileuszu 
w 2018r. - jubileuszu stulecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz 150 rocznicy 
urodzin Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Jednego z ojców 
polskiej niepodległości, żoł-
nierza, męża stanu, którego 
osoba i dokonania uznawane 
są za jedne z największych 
symboli odrodzenia niepodle-
głej Polski w roku 1918. 

Godne uczczenie owych jubi-
leuszy zapoczątkowane zosta-
ło niedzielnym Testem Wie-
dzy o Józefie Piłsudskim, do 

którego przystąpiło 18 uczestników, wśród nich Zastępca Burmistrza Wąsosza pan Grzegorz Kordiak. Z 30 py-
taniami na temat życia pierwszego Marszałka Polski wśród uczniów szkół podstawowych najlepiej poradziła 
sobie Martyna Matuszewska, II miejsce zajęła: Natalia Babij, a z 20 punktami na III pozycji uplasowała się Ju-
lia Dutka. W kategorii szkoła średnia i dorośli bezkonkurencyjna okazała się rodzina Państwa Berus, w której 
tata i córka „ex aequo” zajęli pierwsze miejsce. Zaraz za nimi sklasyfikowana została Anna Dutka. Najmłodszy 
uczestnik Filip Dutka miał 8 lat! 
Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za rozwój tak wspaniałej pasji i zainteresowań.   J .L 

Test wiedzy o Józefie Piłsudskim - początek obchodów! 

Wizyta Pana z Brodą 
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MKS Orla Wąsosz 

Drużyny trampkarzy oraz młodzi-

ków  Stowarzyszenia Orli Wąsosz w 

dniach 25.06 - 01.07.2017 byli uczest-

nikami turnieju COPA CATALUNYA 

BARCELONA ( PUCHAR KATALO-

NII ). 

Zawodnicy  młodzików rywalizowała 

w grupie z drużyną z Niemiec oraz Ita-

lii , po wyjściu z grupy rozegrali mecz 

z drużyną z Rumunii. 

Zawodnicy trampkarzy rywalizowała 

w grupie z drużyną z Anglii oraz z dru-

żyną z Argentyny. 

Na koniec pobytu w Hiszpanii udali się 

do Barcelony nie tylko zwiedzać to 

wspaniałe miasto ale też zobaczyć 

mecz legend FC Barcelony - Manche-

ster United zakończony 

wynikiem 3 : 0 

Wyjazd na turniej był moż-

liwy dzięki wsparciu finan-

sowego Burmistrza Wąso-

sza. 

Następnym ce-

lem ...marzeniem jest wy-

lot do Lizbony w kwietniu 

2018r. 

kategoria U - 13 Młodzik oraz 

U - 15 Trampkarz. 

Zawodnicy U - 13 grali w gru-

pie 2 z drużynami ASD Real 

Aurelio FA ( ITA ) oraz SF 

Hostenbach ( GER ) 

Zawodnicy U - 15 grali w gru-

pie 3 z drużynami Palladio 

International ( ITA ) , 

Sel.Copa Villa Maria 

( ARG ) , Y Pant Cpr. School 

(1) ( ENG) 
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SUKCES DRUŻYNY MŁODZIKÓW!!!

 Drużyna Młodzików Stowarzysze-

nie Orli Wąsosz prowadzona przez trenera 

Krzysztofa Kendzie po rundzie jesiennej 

zajmuje I - miejsce w rozgrywkach D1 

Młodzik Grupa - 2. 

Drużyna Młodzików rywalizowała z dru-

żynami : Zagłębie Lubin,Amico Lu-

bin,Odra - Total Ścinawa,Górnik Lu-

bin ,Iskra Kochlice ,Prochowiczanka Pro-

chowice,Ikar Miłogostowice. 

  

 

Skład drużyny: Buła Jakub Ferenc 

Karol, Marczewski Kamil, 

Słobodzian Kamil, Yemetes Ivan, 

Romańczyk Filip, Grylak Robert, 

Rogala Natan, Dziewic Mikołaj, 

Dąbrowski Daniel 

Grabowski, Michał Łapiński, 

Wojciech, Butkiewicz Aleksander, 

Wróbel Alan 
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Po wakacjach wszystko się zmieniło. Nie 

ma już gimnazjum, wszyscy jesteśmy 

uczniami jednej szkoły- podstawówki. 

Zaczęła się reforma. Dzieci po klasie szó-

stej nie poszły więc do pierwszej klasy 

gimnazjum, tylko rozpoczęły naukę 

w siódmej klasie szkoły podstawowej. Ta 

nowa siódma klasa w Wąsoszu ma zajęcia 

w dawnym budynku gimnazjum, który zo-

stał połączony ze starą podstawówką. 

Zmieścili się tam też uczniowie klasy VI. 

Na korytarzach spotykają się więc klasy 

VI, VII oraz gimnazjum. Na różnych szkol-

nych uroczystościach natomiast są wszy-

scy: uczniowie zerówki, klas I-III i starsi, 

od klasy IV do III gimnazjum. Śmiesznie 

to wygląda i jest bardzo ciasno! 

Nauka też wygląda inaczej. Pani mówi, że 

w klasach I, IV i VII weszła  w życie nowa 

podstawa programowa, no to mamy nowe 

podręczniki (tak naprawdę to są bardzo 

podobne do tych starych).  Mamy też nowe 

lektury w szkole. Nie wszystkie nam się 

podobają! Dowiedzieliśmy się też od pani, 

że nowa szkoła stawia na rozwój czytelnic-

twa. Będzie się teraz jeszcze mocnej dbać  

o biblioteki, mają stać się bardziej atrak-

cyjnymi miejscami dla nas. To dobrze, mo-

że obok książek będą też tablety? Byłoby 

super!Ma być też więcej godzin historii, no 

i mamy się jej uczyć poza szkołą, mają być 

takie żywe lekcje historii, czy wycieczki do 

miejsc historycznych, to też nam się podo-

ba! Takie są założenia rządzących- zoba-

czymy, jak to będzie! 

No i kompetencje! Też wyglądają inaczej, 

mają być dopiero na koniec szkoły, czyli po 

klasie VIII. Uff, no to mamy jeszcze czas!  

Mamy nową, ośmioletnią szkołę 

Musimy się do nich przygotować inaczej, bo bę-

dą: z języka polskiego, matematyki, języka obce-

go i historii  (jak nic się nie zmieni!). W tym ro-

ku martwią się natomiast tylko gimnazjaliści. 

Oni mają jeszcze egzamin. 

Na razie wszystko dopiero się układa. Mamy  

i nową, i starą szkołę. Jest jeszcze gimnazjum- 

klasa II i III i zaczyna się nowa podstawówka- ta 

ośmioklasowa. W roku 2020 będziemy mieli już 

tylko szkołę podstawową złożoną z dwóch po-

ziomów: klasy młodsze: jeden-cztery i  klasy 

starsze: pięć - osiem, które będą połączone w 

jedną dużą szkołę. Będzie nas wtedy naprawdę 

sporo! 

A co o samej reformie sądzą uczniowie klasy szó-

stej z naszej szkoły: 

„Nowa szkoła jest teraz bardziej nowoczesna  

i większa. Gimnazjum posiada własną salę gimna-

styczną i większe, bardziej przestronne klasy. Szko-

ła więc bardzo nam się podoba” . 

 „Reforma szkolnictwa nie była przemyślana. Ci, 

którzy ją robili, zapomnieli o małych miastach, ta-

kich jak Wąsosz, gdzie jest duże zamieszanie z tego 

powodu. W niektórych szkolnych budynkach jest 

ciasno, na przykład w naszej auli. Nasuwa się py-

tanie „Po co ją wprowadzono?". 

„Nowa szkoła mi się podoba, „jest tylko jeden mi-

nus”, że w nowym budynku (gimnazjum) nie ma 

ławek na korytarzu, bo w starej były.” 

 „Uważam, że nowa szkoła jest lepsza, ponieważ 

klasy są większe i w każdej sali jest tablica interak-

tywna, a sama szkoła jest ładna, czysta i zadbana.” 

 „Nowa szkoła, jak każdy wie, jest ośmioklasowa. 

Stare budynki gimnazjum są w większości przy-

padków lepiej wyposażone. Jest też „minus”, bo jest 

teraz bardzo duże zamieszanie w szkołach. Nam na 

pewno jest jednak lepiej, niż w starym budynku 

szkoły podstawowej.” 

Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko” 
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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.  

Lucyna Kirkiewicz III miejsce w 
kat. kobiet 30-letnich w Biegu 

Fartucha w Krzywiniu. 

Zaczynają od sukcesów 

 Klub Sportowy ENDORFINY WĄSOSZ 
powstał we wrześniu br. na terenie naszej gminy. 
Klub jest organizacją posiadająca osobowość 
prawną, wpisaną do rejestru Klubów Sportowych 
prowadzonych przez Starostę Górowskiego. Do 
chwili obecnej w działalności klubu aktywnie 
uczestniczy 20 członków, mieszkańców gminy 
Wąsosz.  

Głównym celem klubu jest podejmowanie 
działań na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym 
także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej 
oraz profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców 
gminy Wąsosz. Swoje cele realizuje poprzez orga-
nizację i wspieranie różnego rodzaju treningów 
sportowych, głównie biegowych i zajęć fitness, 
które regularnie od miesiąca lipca br. odbywają 
się w Wąsoszu. Kolejnymi działaniami zmierzają-
cymi do realizacji celów statutowych jest organizowanie wspól-
nych wyjazdów, uczestnictwo w imprezach i zawodach sporto-
wych oraz zapewnienie członkom klubu właściwych warunków 
do uprawiana sportu.   

Klub ENDORFINY WĄSOSZ mimo swojej bardzo krót-
kiej historii istnienia zdążył już odnieść wiele znaczących sukce-
sów. Klub był trzecim pod względem liczby zawodników biorą-
cych udział w tegorocznym Biegu Niepodległości w Górze, gdzie 
Joanna Lorenc zajęła I miejsce w biegu głównym kobiet oraz I 
miejsce jako mieszkanka powiatu górowskiego. Zaś Agnieszka 
Olejnik i Lucyna Kirkiewicz zdobyły odpowiednio IV i V miejsce 
wśród górowianek, dodatkowo nasze reprezentantki zajęły za-
szczytne II i III miejsce w kategorii wiekowej kobiet 30-letnich. 
A podczas Biegu Fartucha w Krzywiniu Lucyna Kirkiewicz zajęła 
III miejsce w kategorii wiekowej K-30. 

W listopadowym „Maratonie Komandosa”(z 10 kg pleca-
kiem i pełnym umundurowaniu wojskowym) w Lublińcu Joanna 
Lorenc dobiegła jako  trzecia kobieta do mety, wyprzedzając przy 
tym sporą grupę mężczyzn. Na podium stała obok Patrycji Bere-
znowskiej— tegorocznej Mistrzyni Świata w biegu 24-
godzinnym. A cykliczny, grudniowy bieg „Warta Challenge” na 
dystansie maratońskim w Biedrusku Joanna ukończyła jako naj-
szybsza kobieta, wyprzedzona jedynie przez czterech panów! 

Obecnie Klub Sportowy ENDORFINY WĄSOSZ jest na 
etapie uzyskania licencji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co 
zapewni wyższą rangę samego klubu oraz umożliwi jego zawod-
nikom udział w współzawodnictwie w zawodach w klasie mi-
strzowskiej. 

Najbliższy start klubowicze planują podczas Sylwestro-
wego Biegu  31 grudnia 2017 r. w Trzebnicy na dystansie 10 km. 

Od lewej: Joanna Lorenc, Agnieszka 
Olejnik, Lucyna Kirkiewicz ze swoimi  

trofeami podczas tegorocznego Biegu 
Niepodległości w Górze. 
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