
WESOŁYCH ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA !!! 
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Nr 4 , 2014r.  

KWARTALNIK 

Egzemplarz bezpłatny 

 

Najserdeczniejsze życzenia, 

 by tegoroczne święta Bożego Narodzenia były 

czasem bliskości, wzajemnego wsłuchiwania się 

w siebie, spokoju oraz zdrowia. By ciepły kli-

mat świąt i blask Gwiazdy Betlejemskiej pozo-

stał z Wami, dodawał sił i wytrwałości                       

w trudnych chwilach codziennego życia. 

 Oby te święta przyniosły wszystkim miesz-

kańcom naszej gminy nieprzebrane bogactwo 

dobrych wrażeń oraz spełnienia najskrytszych 

marzeń w Nowym 2015 Roku  

życzy Burmistrz Wąsosza 

Zbigniew Stuczyk 



 Pierwsza sesja Rady Gminy Wąsosz kadencji 2014-
2018 
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1 grudnia 2014 roku w sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego Wąsosza miała 

miejsce pierwsza sesja Rady Gminy 

Wąsosz kadencji 2014 - 2018.  

W początkowej części posiedzenia, 

obrady prowadził Radny Senior - Pan 

Zbigniew Banasiewicz 

Po otrzymaniu zaświadczeń o doko-

nanym wyborze na stanowiska 

oraz  złożeniu ślubowania piętnastu 

radnych stało się pełnoprawnymi 

członkami Rady Gminy Wąsosz na 

kadencję 2014 -2018. Również Zbi-

gniew Stuczyk rozpoczął swoją piątą 

kadencję na stanowisku Burmistrza 

Wąsosza od złożenia uroczystego 

ślubowania.  

Komisję Rewizyjną tworzą: 

Jadwiga Łuczyńska - Przewodnicząca 

Komisji,                                             

Jolanta Maślejak - Wiceprzewodniczą-

ca, 

Ewa Dąbek, 

Zdzisław Banasiewicz, 

Dariusz Ptak.  

W dalszej części sesji nastąpiło 

ukonstytuowanie się Komisji Rady 

Miejskiej Wąsosza oraz wybrano 

Przewodniczącego i dwóch Wice-

przewodniczących Rady. Przewod-

niczącym Rady Miejskiej Wąsosza 

został wybrany Jacek Chorostkow-

ski, a jego zastępcami zostali:  An-

drzej Rapior oraz Jacek Oczek. 

Po przyjęciu Regulaminu wyboru 

Przewodniczącego Rady rozpoczęła 

się procedura wyborcza. Radni po-

wołali spośród siebie skład po-

szczególnych komisji tworzących 

Radę.  
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Komisję Budżetu, Inwestycji i 

Mienia Komunalnego tworzą: 

Andrzej Rapior – Przewodniczą-

cy Komisji, 

Sławomir Turowski- Wiceprze-

wodniczący, 

Agnieszka Wende, 

Jadwiga Łuczyńska, 

Jacek Oczek . 

Komisję Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

tworzą: 

Agnieszka Wende - 

Przewodniczący Ko-

misji, 

Zdzisław Banasiewicz

- Wiceprzewodniczą-

cy, 

Mirosław Doleżał, 

Henryk Szymczak, 

Sławomir Turowski, 

Małgorzata Paszkow-

ska. 

Komisję Handlu, 

Usług i Porządku 

Publicznego tworzą: 

Mariusz Rzepka -

Przewodniczący Ko-

misji, 

Dariusz Ptak - Wice-

przewodniczący, 

Henryk Szymczak, 

Andrzej Rapior, 

Zygmunt Gajkowski, 

Mirosław Doleżał. 

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Sportu tworzą: 

Ewa Dąbek - Przewodnicząca Komisji, 

Małgorzata Paszkowska – Wiceprze-

wodnicząca, 

Jacek Oczek, 

Jolanta Maślejak,  

Mariusz Rzepka, 

Zygmunt Gajkowski . 



Tegoroczne obchody Narodowego 

Święta Nie-

podległości                

w naszej gmi-

nie rozpoczęły 

się uroczystą 

mszą św.                 

w kościele 

p.w.  Niepokalanego Serca NM, którą 

za ojczyznę odprawił Ks. Kan. Jan 

Węgielski. 

Po mszy kombatanci, przedstawiciele 

wąsoskiego samorządu wraz z Burmi-

strzem Wąsosza Zbigniewem Stuczy-

kiem, Wiceburmistrzem Marcinem 

Kozińskim,  miejskimi radnymi, za-

proszonymi gośćmi i delegacjami 

przemaszerowali pod pomnik upa-

miętniający zbrodnię katyńską i trage-

dię smoleńską, gdzie  złożono wieńce 

i kwiaty oraz zapalono znicze. W uro-

czystości udział wzięły również pocz-

ty sztandarowe z Publicznego Gimna-

zjum w Wąsoszu, Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Wąsoszu oraz Ochot-

niczej Straży Pożarnej z Płosek. 

Str. 4 

Gminne uroczystości Święta Niepodległości 
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Poczty sztandarowe wraz z licznymi  delegacjami w przemarszu z kościoła pod obelisk. 

Poniżej wieńce składają kombatanci 

oraz delegacja radnych 
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Bo ruch to zdrowie 

Prezes LGD „Ujście Baryczy” Jolanta Wrotkowska wraz z Burmi-

strzem Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem dokonują otwarcia obiektu. 

 O tym, że każda forma aktywności 

fizycznej to zdrowie są przekonani 

wszyscy ci, którzy przyczynili się 

do powstania nowego obiektu 

sportowego w Wąsoszu, a miano-

wicie siłowni napowietrznej, której 

otwarcie miało miejsce 13 listopa-

da.  

 Na oficjalnym otwarciu obecny 

był Burmistrz Wąsosza Zbigniew 

Stuczyk, Zastępca Burmistrza Wą-

sosza Marcin Koziński, Sekretarz 

Gminy Maria Michta, Przewodni-

czący Rady Miejskiej Wąsosza 

kadencji 2010-2014 Zdzisław Nic-

poń, Prezes LGD „Ujście Baryczy” 

Jolanta Wrotkowska, dyrektor Ze-

społu Placówek Kultury w Wąso-

szu Eryk Aleksandrowicz, przed-

stawiciele Rady i pracownicy LGD 

„Ujście Baryczy”, dyrektor Halina 

Mielnik oraz uczniowie Publiczne-

go Gimnazjum w Wąsoszu, którzy 

dokonali prezentacji urządzeń.  

Nowo powstały obiekt jest kolejną 

alternatywą dla mieszkańców gmi-

ny Wąsosz, którzy wybierają ak-

tywny sposób spędzania wolnego 

czasu. Siłownia wyposażona jest w 

różnorodne urządzenia fitness ła-

twe w obsłudze i skuteczne w dzia-

łaniu. Bez względu na płeć, wiek, 

poziom kondycji fizycznej, czy 

zaawansowania w ćwiczeniach 

każdy znajdzie coś dla siebie. Tak 

jak w tradycyjnej siłowni ukształto-

wać tu można swoją sylwetkę, zgu-

bić zbędne kilogramy, dodatkowo 

dotleniając organizm.  

Siłownie zewnętrzne powstają po 

to, aby zachęcić wszystkich ludzi, 

czeństwa (posiadają wszelkie wymagane cer-

tyfikaty i 

atesty). 

Zestaw 

urządzeń 

sprawno-

ściowych 

zakupiony 

został w 

ramach 

projektu 

współpracy 

pn. 

„Turystyka 

Orężem 

Regionu” i 

bardzo 

dobrze 

wkompo-

nował się 

w wąsoski 

kompleks sportowy „Moje boisko – ORLIK 

2012”. Inwestycja warta 17.500 zł została 

zrealizowana przez Lokalną Grupę Działania 

Ujście Baryczy, której partnerem jest Gmina 

Wąsosz.  

niezależnie od grupy 

wiekowej, do podejmo-

wania aktywności fi-

zycznej. Mają za zada-

nie  przekonać osoby 

niemające dotychczas 

kontaktu z tego typu 

aktywnością do trenin-

gu siłowego i wytrzy-

małościowego w opar-

ciu o dostępne urządze-

nia. To idealne rozwią-

zanie dla zdrowia na-

szych mieszkańców, 

całkowicie zgod-

ne z naturą, bez-

pieczne i co naj-

ważniejsze - na 

świeżym powie-

trzu.    

Zachęcamy do 

korzystania z 

urządzeń również 

młodzież. Sprzęty 

usytuowane są w 

ten sposób, by 

jednocześnie mo-

gło korzystać i 

być w pobliżu  

kilka osób, co 

stwarza możli-

wość dbania o 

zdrowie i kondycję w towarzy-

stwie przyjaciół.  

Do wykonania obiektu zastoso-

wano nowoczesne urządzenia 

fitness wykonane z elementów 

stalowych, odpornych na działa-

nie warunków atmosferycznych. 

Wszystkie urządzenia spełniają 

obowiązujące wymogi bezpie-



W tym roku wcześniej, bo już 5 grudnia do dzieci w gminie Wąsosz zawitał  Święty Mikołaj.  
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Mikołaj odwiedził dzieci 

Kolędy i pastorałki w wykonaniu młodzieży z wąsoskiego gimnazjum wprowadzały wszystkich w iście  gwiazdkowy klimat. 

Święty Mikołaj w 

Wąsoszu zjawił się 

już rano i jak zawsze 

w tym dniu miał dużo 

pracy. 

Wszystkim dzieciom 

rozdał mnóstwo słod-

kich upominków. W 

towarzystwie mło-

dzieży z wąsoskiego 

gimnazjum pośpiesz-

nie wędrował od 

szkoły do szkoły by  

odwiedzić wszystkich 

milusińskich. Dzieci z 

niecierpliwością ocze-

kiwały jego przyjścia 

i nasłuchiwały dźwię-

ku dzwonka, który 

zapowiada przyjście 

tego znakomitego 

gościa. 

Dzieci z PSP  w Wąsoszu serdecznie witały długo oczekiwanego gościa. 
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Wesołych Świąt życzy zespół „Motor in corn”!!! 
Po południu Święty Mikołaj 

witał wszystkich przybyłych w 

Domu Kultury, gdzie przy 

wesołej muzyce, słodkim upo-

minku dzieci brały udział w 

radosnej zabawie 

Wizyta Świętego  

Mikołaja wzbudza 

wiele emocji.  Ten 

nastrój udzielał się 

wszystkim. Najmłodsi  

z  ogromnym przeję-

ciem   i zaangażowa-

niem odbierali paczki 

i  odpowiadali na 

pytania Mikołaja. Tu  

grupa  z  Przedszkola 

Pod  Muchomorkiem 

w Czarnoborsku. 

 

Poniżej wizyta w Sa-

morządowym Przed-

szkolu w Wąsoszu.     
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Andrzejki dla Seniorów 
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22 listopada br. wąsoscy seniorzy 

wraz z zaproszonymi gośćmi bawili 

się na zabawie andrzejkowej, zorga-

nizowanej specjalnie dla nich przez 

Zespół Placówek Kultury w Wąso-

szu.   

Na zaproszenie „Wąsoszanek” tłumnie 

odpowiedziały zaprzyjaźnione chóry 

oraz ludowe zespoły śpiewacze, a mia-

nowicie: „Niezapominajki” z Góry, 

Klub Seniora z Góry, „Nadodrzanie” z 

Lubowa, chór „Harfa” z Wińska, zespół 

„Głębowiczanie”, Klub Seniora z Ko-

bylina oraz przedstawiciele zespołów z 

Miejskiej Górki. 

W zabawie udział wzięli  również 

przedstawiciele władz gminy:  Bur-

mistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk oraz 

Wiceburmistrz Marcin Koziński.  

Zabawa i wspólne biesiadowanie trwa-

ły do późnych godzin wieczornych. 

Werwy do tańca nikomu nie brakowa-

ło. Nasi seniorzy po raz kolejny udo-

wodnili, że potrafią się bawić jak mało 

kto.  

Serdecznie dziękujemy  za tak liczne 

przybycie i zapraszamy na kolejne im-

prezy organizowane w Zespole Placó-

wek Kultury w Wąsoszu. 

„Szefowa” „Wąsoszanek” Kornela Kuczyńska składa podziękowania Burmistrzowi Wąso-

sza oraz  dyrektorowi Domu Kultury w Wąsoszu.  

Humor dopisywał, więc wszyscy bawi-

li się wyśmienicie. 
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Najlepsza w powiatowym konkursie 

plastycznym zorganizowanym przez 

Publiczną Bibliotekę w Górze . 

Aleksandra Broczkowska - uczest-

niczka zajęć plastycznych, prowa-

dzonych przez Adama Stróżyńskiego 

w Domu Kultury w Wąsoszu zdobyła 

I miejsce w kategorii uczniowie gim-

nazjum w konkursie plastycznym pn. 

„Zabytki ziemi górowskiej”. Kon-

kurs przeznaczony był dla uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych. Ce-

lem konkursu było między innymi 

uwrażliwienie na piękno regionu 

górowskiego, rozwijanie zaintereso-

wań kulturą i sztuką oraz wyłanianie 

młodych talentów. Warunkiem 

uczestnictwa było wykonanie pracy 

dowolną techniką plastyczną. Do 

konkursu Ola złożyła prace ukazują-

ce piękno architektury Wąsosza za 

pomocą węgla i pasteli. 

Był to kolejny sukces, ale tym razem 

pierwsze zwycięstwo uczennicy wą-

soskiego gimnazjum, która w ze-

szłym roku w VI edycji tego konkur-

Nadsyłane prace  mogą przedstawiać 

krajobrazy, budynki, pomniki przyro-

dy, zabawy na śniegu, ciekawe sytua-

cje związane z zimą.  
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 Wąsosz znowu górą !!!  

su zajęła równie wysokie bo II miej-

sce. Tym razem w VII edycji była 

bezkonkurencyjna i to jej prace zostały 

ocenione najwyżej. 

Serdecznie gratulujemy i życzmy ko-

lejnych sukcesów. 

 Biblioteka Publiczna w Wąsoszu  

 zaprasza do udziału w konkursie 

fotograficznym pod nazwą:  
„ZIMA W MOIM OBIEKTY-

WIE”  

Konkurs potrwa do 4 marca 2015r.   

 W konkursie może wziąć udział 

każdy fotografujący niezależnie od 

wieku czy miejsca zamieszkania.  

 Konkurs fotograficzny 
„Zima w moim obiektywie” 

Celem konkursu jest 

promowanie zimy 

jako pory roku i uka-

zanie jej w sposób 

ciekawy i oryginal-

ny. Konkurs ma rów-

nież umożliwić pro-

mowanie młodych 

twórców fotografi-

ków.  

Prace w formacie 

JPG należy nagrać 

na płycie CD i dostarczyć osobiście 

do placówki organizatora lub nadsy-

łać w formie załączników do listu 

elektronicznego na adres: 

b_p_wasosz1@ wp.pl .  

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie 

nagród nastąpi 10 marca 2015r. w 

Bibliotece Publicznej w Wąsoszu, 

ul. Krzywa 11., tel. 65 5437 992 
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Kolędowanie czas zacząć ! 
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GWIAZDA BETLEEMU 

Hej! Już pierwsza gwiazda wstała, 

W dniu Wigilii w okna świeci ... 

Hej, kolęda będzie brzmiała 

Z piersi starszych i z ust dzieci. 

W żłobku leży Jezus Dziecię, 

Gwiazda nad Nim zajaśniała … 

Zaświeć gwiazdko i nam przecie, 

Gdyż wpierw Bogu cześć oddała! 

Chrystus, w Betleem zrodzony, 

Ubożuchny w sianku leży: 

Pasterz składa mu pokłony 

I radośnie z darem bieży … 

Synek Maryi, a Syn Boży 

Przyszedł zbawić grzechy świata … 

Niech więc człowiek się ukorzy 

Czcząc i Boga w Nim i Brata  

A jak Ono dary miało, 

Złóżmy sobie wzajem dary, 

I weselmy się tem śmiało, 

Chrystusowe czcząc ofiary … 

Wszyscy społem, starsi, dziadki, 

Uściśnijmy się nawzajem, 

Nim złamiemy znów opłatki 

Wigilijnym obyczajem … 

Autor wiersza nieznany 

( źródło: Głos Wiary – grudzień 1912 ) 

Tegoroczne kolędowanie     w naszej gminie 

słychać już od połowy grudnia!                       

W związku z nadchodzącymi świętami w 

szkołach i innych placówkach odbywają się 

występy tych, którzy z ogromnym entuzja-

zmem podjęli się tego zimowego wyzwania.  

Jasełka mają wieloletnią tradycję, a w wykona-

niu przedszkolaków nabierają szczególnego 

wdzięku. 16 grudnia w Domu Kultury w Wąso-

szu odbyła się premiera jasełek                                      

w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowe-

go Przedszkola w Wąsoszu. 

Przedstawienie było wyjątkowe. Maluchy z 

niezwykłym zapałem recytowały swoje kwestie 

oraz śpiewały świąteczne  piosenki i kolędy.  

Przygotowana scenografia oraz kostiumy robi-

ły duże wrażenie. Mali aktorzy we wspa-

niałych strojach prezentowali się dosko-

nale. Przedszkolaki perfekcyjnie wczuły 

się w swoje role, a przedstawienie z nie-

zwykłą lekkością wprowadziło wszyst-

kich zebranych w magiczny klimat bożo-

narodzeniowych świąt. 

Również w Publicznej Szkole Podstawo-

wej w Płoskach kolędowania nadszedł  

już czas. Tutaj swoje aktorskie oblicze 

zaprezentowali uczniowie klas II i VI. 

Młodzi aktorzy wcielali się w przeróżne 

zawody prezentując talenty nie tylko 

recytatorskie, ale i wokalne.  W  jaseł-

kach wystąpiła również szkolna grupa 

instrumentalna, która była doskonałym 

akompaniamentem dla   kolędników.  

Jasełka w PSP w Płoskach. 
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wszystkich mieszkańców gminy Wąsosz 

Program uroczystości : 

11.00 – Msza św. w kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP 

12.00 – złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym zbrodnię katyń-

ską i tragedię smoleńską 

13.00 – Dom Kultury – koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania. 
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23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy odbędzie 11 stycznia 2015 r.                 

I jak co roku wolontariusze ze sztabu 

WOŚP od wczesnych godzin rannych 

będą kwestować z puszkami w  niemalże 

każdej miejscowości naszej gminy.  

W ramach finału wiele miast w Polsce 

przygotowuje szereg atrakcji i niespo-

dzianek dla swoich mieszkańców.                     

W Wąsoszu gwiazdą 23 Finału WOŚP 

będzie zespół ADNRE, który obecnie 

jest jednym z najbardziej pożądanych 

artystów Disco Polo na koncertach                       

w klubach i w plenerach. 

ANDRE, to pseudonim artystyczny, pod 

którym ukrywa się Andrzej Marcysiak, 

lider zespołu, autor większości tekstów                  

i muzyki. 

Artysta ten zadebiutował na scenie mu-

zyki tanecznej w roku 2010 i szybko 

zdobył sobie rzesze fanów przez co jest 

osobą rozpoznawalną. 

"Ale Ale Aleksandra" to najnowszy HIT 

zespołu - grany jest w telewizji, radio, 

klubach i weselach w całej Polsce! 

Przyjdź na koncert i wesprzyj fundację 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Serdecznie zapraszamy! 

Liczymy na Waszą obecność                      

i szczodrość Waszych serc! 

  Sztab WOŚP 

23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  


