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Kwartalnik 

Młodzi i zdolni tak w dwóch  słowach można by określić tegorocznych laureatów Stypendium Bur-

mistrza Wąsosza w roku szkolnym 2014/2015. Średnia ocen co najmniej 4,8 i wzorowe zachowanie 

to warunki niezbędne, aby otrzymać stypendium Burmistrza Wąsosza za osiągnięcia naukowe  w 

roku szkolnym 2014/2015. W tym roku  przyznano ich  70 . W gminie Wąsosz Stypendia Burmi-

strza rozdane zostały już po raz 5. 

Wyróżnienia te zostały przyznane na mocy uchwały Rady Miejskiej w Wąsoszu z dnia  25 maja 201-

1 r. w sprawie zasad  przyznawania stypendiów dla uczni ów w gminie Wąsosz.  

49 uczniów klas IV-VI ze wszystkich szkół podstawowych z ternu gminy Wąsosz (PSP w Płoskach, 

PSP w Pobielu, PSP w Czarnoborsku, PSP w Wąsoszu )i 21 uczniów z wąsoskiego gimnazjum 25 

czerwca w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odebrało stypendia z rąk Burmistrza Wąsosza 

Zbigniew Stuczyka i Aleksandra Marka Skorupy—Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  

 

 



W uroczystości rozdania stypendiów 

wraz z uczniami przybyli ich rodzice, 

którzy pełniąc często role drugopla-

nowe są ważnymi współautorami 

sukcesu swoich dzieci, bez ich po-

mocy i zaangażowania sukces nie 

byłby możliwy.  

Stypendium jest formą nagrody za 

pracowitość i  jak najwyższy poziom 

wykorzystania swoich zdolności. Na 

przyszłość jest formą motywacji do 

osiągania jak najlepszych wyników 

w nauce i sporcie. Stypendium w 

wysokości 600 zł wypłacane jest 

jednorazowo właśnie w czerwcu, tak 

by każdy nagrodzony mógł przezna-

czyć pieniądze na własne, wakacyjne 

potrzeby.   

   J. L. 
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Stypendia sportowe otrzymały uczennice PSP w 

Wąsoszu: Gabriela Kowalik (powyżej) oraz Zuzanna 

Gruda (obok)—I miejsce w Ogólnopolskich 

Rozgrywkach Młodziczek o PUCHAR im. K. 

Górskiego w piłce nożnej w sezonie 2014/2015 . 
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Kompania Honorowa  Garnizonu Głogów pod dowództwem ppor.  Magdaleny Frąckowiak. 
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Na terenie 

obrębu Zba-

ków Górny 

Zbaków Dol-

ny: 

- aktualnie przebudowywana jest droga dojazdowa do grun-

tów rolnych nr 11 do gruntów rolnych (inwestycja o warto-

ści 244 504 zł)  

- zakończono już prace polegające na przebudowie drogi 

dojazdowej nr 7 do gruntów rolnych (inwestycja o wartości 

618 644 zł).  Wykonawcą wymienionych powyżej prac jest 

KONSORCJUM:  

Lider - Przedsiębiorstwo Dróg I Ulic Leszno Sp. z o. o., ul. 

Bema 33, 64 – 100 Leszno  

Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne 

„DROGOMEL” Spółka Jawna Andrzej Skoczylas, Krzysz-

tof Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56 – 200 Góra. Przebudo-

wa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz 

zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa dro-

gowego na terenie wsi Zbaków Dolny i Zbaków Górny - w 

związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Zba-

ków Dolny i Zbaków Górny - upamiętniona została umieszczo-

nym przy zbakowskim kościele pomnikiem z okolicznościową 

tablicą.   
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W Kamieniu Górowskim trwają prace przy budowie nowej 

świetlicy. Inwestycja będzie warta 131 000 zł. Głównym 

wykonawcą robót jest Zakład Usług Leśnych Zbigniew 

Sierota, Gola Wąsoska.  

Nowe inwestycje 
Przystanek autobusowy przy dyskoncie spożyw-

czym DINO w Wąsoszu postawiony został 9 kwiet-

nia 2015 r. Wartość tej  inwestycji to 47 000 zł. 



Mimo kapryśnej pogody 

podczas dwóch kolejnych 

weekendowych dni (27-28 

czerwca) mieszkańcy Wą-

sosza i okolicznych miej-

scowości aktywnie uczest-

niczyli w cyklu imprez 

zorganizowanych w 

związku z obchodami 

święta miasta Wąsosza 

2015 r. 

Były to wydarzenia obfitu-

jące w różnego rodzaju 

koncerty, pokazy i występy 

artystyczne, przygotowane 

tak, by każda grupa wie-

kowa znalazła coś odpo-

wiedniego dla siebie.  

Pierwszy dzień rozpoczęły  

występy uczestników sek-

cji muzycznych na co 

dzień działających przy 

Zespole Placówek Kultury 

w Wąsoszu. Następnie na 

scenie wystąpiła lokalna 

gwiazda wąsoskiej sceny 

rockowej zespół „MOTOR 

IN CORN”, który prezen-

tując swoje utwory umoż-

liwił mieszkańcom wspól-

nie wykonanie dobrze już zna-

nych kawałków.    

Nie lada atrakcja czekała 

wszystkich fanów muzyki disco-

polo. Koncerty z udziałem naj-

większych gwiazd muzyki ta-

necznej przyciągnęły rzesze 

miłośników tego typu rozrywki. 

Jako pierwszy na scenie wystą-

pił zespół VOYAGER, który 
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DNI MIASTA JUŻ ZA NAMI 
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swoimi przebojami wprowadził uczestni-

ków w taneczny nastrój. 

Kolejną gwiazdą wieczoru był klasyk ga-

tunku zespół MISTER DEX, a jego liczne 

hity nie pozwoliły zejść artystom szybko ze 

sceny. Na zakończenie gali wystąpił ze-

spół MODEL MT & MODELINKA. Para 

prezentując największe szlagiery muzyki 

rozrywkowej zachęcała do tańca niemal 

wszystkich uczestników imprezy, a nie-

sprzyjająca aura nie była w stanie ode-

brać radości uczestnikom sobotnich wy-

stępów. 

Niedziela upłynęła pod znakiem kultury 

ludowej i uroczystych obchodów „45 –

lecia istnienia ludowego zespołu śpiewa-

czego „Wąsoszanki”. Na tę okoliczność 

do Wąsosza zjechały się niemal wszystkie 

zaprzyjaźnione chóry i zespoły ludowe, 

które od wielu lat wspólnie tworzą, wystę-

pują i czynnie przyczyniają się do krze-

wienia polskiej tradycji kultury ludowej w 

naszym regionie. Były kwiaty, życzenia, 

chwile wzruszenia, liczne gratulacje i  

podziękowania, które na ręce Pani Korne-

li Kuczyńskiej – kierowniczki zespołu Wą-

soszanki składali przybyli goście. Uwień-

czeniem uroczystości był występ Janusza 

Laskowskiego, którego „Kolorowe Jar-

marki”, czy „ Beata z Albatrosa” prze-

niosły słuchaczy w sentymentalną podróż 

do lat minionych. 

Dodatkowych emocji w niedzielne popołu-

dnie dostarczył konkurs kulinarny 

„SMAKI REGIONU”, który wraz z kra-

mami z wyrobami rękodzielniczymi zachę-

cał do podziwiania i  degustacji finezyj-

nych ciast, delikatnych serów, wędlin oraz 

aromatycznych win i wybornych nalewek. 

Podczas dwudniowych obchodów Dni 

Miasta zorganizowana została akcja reje-

stracji potencjalnych dawców szpiku. Zo-

stała ona zorganizowana i przeprowadzo-

na dzięki współpracy z Fundacją DKMS 

Baza Dawców Komórek Macierzystych 

Polska. W czasie akcji wszystkie zdrowe 

osoby w wieku 18 – 55 lat mogły bezpłat-

nie zarejestrować się w bazie potencjal-

nych dawców komórek macierzystych.  
Ostatni występ podczas tegorocznych od-

chodów Dni Wąsosza należał do wąso-

skich  przedstawicieli mocniejszej sceny 

rockowej zespołu NOFAN.  
    J. L. 
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Janusz Laskowski przeniósł wszystkich w 

świat z dawnych lat.  

„Wąsoszanki” z okazji swojego Jubileuszu otrzymały mnóstwo życzeń  i gratulacji. 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk złożył podziękowania za wieloletnią i owocną 

pracę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, budowę wspólnoty opartej na 

historii i tradycji. 

Konkurs kulinarny „SMAKI REGIONU” - 

prezentacja Sołectwa Bartków 



Śmiało można stwierdzić, że zawody 

wędkarskie dla dzieci w naszej gminie 

to już tradycja! Ta przepełniona entu-

zjazmem i radością impreza na stałe 

zapisała się już w kalendarzu imprez dla 

najmłodszych. Tak jak w latach po-

przednich organizatorem zawodów był 

Polski Związek Wędkarski „Wąsosz” 

wraz z Zespołem Placówek Kultury w 

Wąsoszu. Zainteresowanie zawodami 

było bardzo duże ( co miło zaskoczyło 

organizatorów). Udział w zawodach 

wzięło ogółem 31 uczestników w wieku 

od 5 do 13 lat. Zawody otworzył Prezes 

Koła – Romuald Rybczyk, który życzył 

wszystkim startującym dobrych wyni-

ków, a przede wszystkim wspaniałej 

zabawy podczas wędkowania. Po rozlo-

sowaniu stanowisk zawodnicy udali się na 

stanowiska i od godz. 9.00 zaczęło się 3 

godzinne wędkowanie. Emocji było bardzo 

dużo, a najwięcej wśród najmłodszych 

uczestników zawodów, którzy z ogrom-

nym zacięciem do samego końca walczyli 

o punkty. 
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Wędkarzem „mały” też może być ! 
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Ceremonia nagradzania najlepszych zawodników odby-

ła się tuż po posileniu się pyszną kiełbaską z ogniska. 

W pierwszej „piątce” tegorocznych zawodów znaleźli 

się: 

I miejsce: Jakub Brodziak, 

II miejsce: Kacper Błasiak (5 lat! ) – najmilsze 

zaskoczenie zawodów! 

III miejsce: Filip Broczkowski, 

IV miejsce: Kacper Nikiel, 

V miejsce: Krystian Smolec. 

Każdy zawodnik biorący udział w zawodach otrzymał 

dyplom i liczne upominki w postaci sprzętu wędkar-

skiego. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wspa-

niała zabawę, zwycięzcom serdecznie gratulujemy !   

 

Najmłodszy uczestnik zawodów: Kacper Błasiak pasję do wędkowania z 

pewnością odziedziczył po swoim tacie, który również jest zapalonym 

wędkarzem.  



pod Zespół Placówek Kultury w Wąso-

szu, gdzie zaplanowano kolejną część 

obchodów tego święta. 

Podczas uroczystości Burmistrz Wąso-

sza Zbigniew Stuczyk odczytał list do 

strażaków od Prezesa Zarządu Główne-

go Związku OSP RP Waldemara Paw-

laka. W swoim przemówieniu podzię-

kował za codzienne czuwanie nad bez-

pieczeństwem mieszkańców naszej gminy. 

Życzył, aby służba była bezpieczna i towa-

rzyszyło jej uczucie satysfakcji. W dowód 

uznania zaszczytnej służby na rzecz ochro-

ny przeciwpożarowej gminy Wąsosz naj-

bardziej zasłużeni druhowie odebrali z rąk 

Burmistrza nagrody i podziękowania. 

Mszą świętą w intencji strażaków, 

przejazdem kolumny wozów strażac-

kich, podziękowaniami, życzeniami 

oraz gratulacjami – w taki sposób 

strażacy ochotnicy świętowali Dzień 

Strażaka. W gminie Wąsosz obchody 

Dnia Strażaka związane ze Świętem 

Patrona Św. Floriana to czas podzię-

kowań. 8 maja po mszy świętej w 

intencji strażaków, kolumna wozów 

strażackich przejechała na sygnałach 
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Święto strażaka 

Strażacy z OSP ze wszystkich  jednostek funkcjonujących na terenie gminy Wąsosz. 



Komers gimnazjalny jest imprezą  

na zakończenie ostatniej klasy 

gimnazjum.  W tym roku ta ostat-

nia, a zarazem pożegnalna zaba-

wa gimnazjalistów odbyła się 18 

czerwca w sali bankietowej  wą-

soskiego domu kultury.  

Swoją formą  przypomina stud-

niówkę, głównie z tego względu, 

że uczniowie na wstępie tańczą 

poloneza, a podczas imprezy 

obowiązują stroje wieczorowe. 

Do udziału w zabawie zapraszani 

są nauczyciele, władze  szkoły 

oraz samorządu.  Uczniowie mają 

niepowtarzalną okazję bawiąc 

się, spędzić ostatnie chwile ze 

sobą.   

   J. L. 
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Komers gimnazjalny 
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Dostojny polonez  otworzył imprezę 

i dodał splendoru i powagi nie tylko 

tańczącym, ale i całej uroczystości.  
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Ostatnie 

chwile w 

szkole i 

wakacje czas 

zacząć. 

 

Młodzież z wąsoskiego gimnazjum po raz ostatni 

spotyka się w takiej formie. Uczniowie opuszczają 

mury szkoły, w której spędzili trzy lata.  

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015  

 

Najlepsi uczniowie otrzymali  statuetki i gratulacje. Aleksandra Broczkowska 

najlepsza uczennica  gimnazjum ze średnią ocen 5,44. 



Wakacje w Wąsoszu?  Czemu nie! 

 Po całym roku nauki, obowiąz-

ków, ciężkiej uczniowskiej pracy 

nastały wspaniałe dni. Czas zaba-

wy i wypoczynku! 

W wakacje mamy dużo wolnego 

czasu, jest to okres słodkiego leni-

stwa, z którym możemy zrobić 

dosłownie wszystko: spotykać się 

ze znajomymi, z rodziną, miło 

spędzić czas na pogawędkach i 

wizytach, jeździć na basen lub nad 

jezioro. Mamy możliwość podró-

żować zwiedzając ciekawe miej-

sca i poznając inne kultury oraz 

historię. Mamy wreszcie czas swo-

body i pełnego relaksu. Jednak 

największą zaletą wakacji jest wła-

śnie odpoczynek od męczącej na-

uki.  

Po całym roku szkolnym, możemy 

w końcu zrelaksować się i w pełni 

odpocząć. Dziś uczeń w polskiej 

szkole naprawdę dużo się uczy, 

więc potem w wakacje szuka od-

skoczni - ma chęć spędzenia wol-

nego czasu z rówieśnikami i robie-

nia tego, na co ma ochotę. 

Najlepiej byłoby spędzić te dni 

poza domem, wyjechać, zmienić 

środowisko i wypocząć nad mo-

rzem, jeziorem, w górach albo w 

jakimś dużym mieście. A jeśli tak 

się nie stanie? Jeśli przyjdzie nam 

spędzić wakacje tutaj, na miejscu, 

w swoim rodzinnym miasteczku?  

Co wtedy? Czy wypoczniemy? 

My uczniowie z wąsoskiej podsta-

wówki udowodnimy, że tak! 

Proponujemy przeżyć wakacyjne 

dni aktywnie, czyli na sportowo. U 

nas możliwości jest dużo - orliki, 

place zabaw, korty tenisowe, tor 

rowerowy, siłownia napowietrzna. 

Dla miłośników wody proponuje-

my kajaki albo wędkowanie nad 

rzekami. Ci, którzy lubią imprezy 

plenerowe lub pikniki znajdą wy-

poczynek na przykład na wąso-

skim amfiteatrze, stadionie lub w 

domu kultury. A co z relaksem dla 

duszy? Tu także są ku temu okazje 

- przedstawienia teatralne, wysta-

wy, koncerty, ciekawe spotkania 

organizowane w Bibliotece Pu-

blicznej oraz Zespole Placówek 

Kultury. 

Najważniejsze jest jednak to, aby 

nie stać się internetowym mania-

kiem i nie  spędzić czasu w domu 

wyłącznie przed komputerem. 
Wspaniałą formą wypoczynku na 

miejscu może być przecież także 

wycieczka do lasu lub przejażdżka 

ścieżką rowerową - obcowanie z 

naturą, obserwacja zwierząt, pta-

ków i  roślin. Cudowne są długie 

spacery leśnymi dróżkami, wśród 

drzew i krzewów, kiedy nad głową 

słyszy się śpiew ptaków. Wakacje 

jest to także najlepszy czas na 

przeczytanie dobrej książki, na 

przykład w lesie, na plaży albo na  

górskim szlaku.  

Przez cały rok szkolny siedzimy 

nad zeszytami, w pocie czoła zdo-

bywamy wiedzę. A gdy kończy się 

rok szkolny i otrzymujemy świa-

dectwo, zaczyna się zasłużony 

wypoczynek. Wakacje to czas, 

który możemy wykorzystać na 

odprężenie, przemyślenia i wspa-

niałą przygodę. Wakacje każdemu  

kojarzą się ze słońcem i wysoka 

temperaturą - oby takie były! Za-

służyliśmy! 

Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bol-

ko” z PSP w Wąsoszu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Dolnym Śląsku....                                   

 

Na Dolnym Śląsku blisko Rawicza 

Leży miasteczko, które zachwyca. 

 

To miasto zwie się Wąsosz wspaniały, 

Dla mnie i bliskich wprost doskonały. 

 

Nie ma tu morza ani galerii, 

Za to są piękne plamy zieleni. 

 

A nasza szkoła wręcz doskonała, 

Dwadzieścia pięć sali, więc nie jest 

mała. 

 

A na podwórku w kąciku przyrody 

Stoi dąb- Dębosław Chrobry. 

 

Mamy spożywczych sklepów aż sześć, 

Każdy więc może dobrze tu zjeść. 

 

Mamy fryzjera, sklep papierniczy, 

Sklep z ubraniami i kosmetyczny. 

 

A kiedy trzeba zrobić bukiecik, 

To do kwiaciarni szybciutko lecisz. 

 

Odwiedź nasz Wąsosz, my już czekamy 

i serdecznie Ciebie zapraszamy! 

 

Martyna Matuszewska, kl. IVb PSP w 

Wąsoszu 

( II miejsce w konkursie powia-

towym „Poezja Mojej Małej Oj-

czyzny”) 
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Wakacje czas zacząć ! 
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 Z różnych powodów dzieci i mło-

dzież pozostają w domach na czas 

wakacji i to właśnie do nich skiero-

wany jest program  ″Wakacje bez 

nudy”. 

 Nasze zajęcia to alternatywa dla 

nudy, samotności i 

"nicnierobienia". Nadrzędnym ce-

lem jest rozwój artystyczny dzieci i 

młodzieży, pobudzenie ich kre-

atywności oraz pokazanie szeregu 

możliwości na aktywne i przyjem-

ne spędzenie czasu poza nauką, 

szkołą. 

W Zespole Placówek Kultury przy 

ul. Zacisze 10 D od poniedziałku 

do piątku, od godziny 10.00 orga-

nizowane będą zajęcia artystyczne 

i sportowe. 

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe 

zainteresowania oraz rozbudzać 

pasje poprzez udział w następują-

cych warsztatach: wokalnych, ta-

necznych, plastycznych, sporto-

wych, wycieczkach tematycznych 

do ciekawych miejsc.  

Poniedziałek: Dzień Śpiewu 

Wtorek: Dzień Sztuki 

Środa: Dzień Tańca 

Czwartek: Dzień interesujących 

wizyt /odwiedzania ciekawych 

miejsc. Dokładne informacje o wy-

cieczkach będą podane w odpowied-

nim terminie. 

Piątek: Dzień Sportu. 
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Propozycje na wakacje 

Wycieczki z ZPK : 

BISKUPIN — MUZEUM 

ARCHEOLOGICZNE  

WRAZ Z REZERWATEM 

POZNAŃ — MUZEUM 

WOJSKA POLSKIEGO NA 

CYTADELI 

KRASIEJÓW — PARK NA-

UKI I ROZRYWKI 

Podczas wakacji w Zespole Placówek 

Kultury w Wąsoszu odbędą się przed-

stawienia teatralne dla najmłodszych. 

Najbliższy odbędzie się : 

„Podwodny świat” - 10 lipiec 

godz. 11.30  

Poza tym w weekendy organizowane się 

będą festyny i dyskoteki w plenerze. 
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By dzieciom było wesoło … 

Rodzice dzieci z PSP w Czarnobor-
sku dla swoich dzieci wcielili się w 
role bajkowych postaci w przed-
stawieniu „Królewna Śnieżka i 

siedmiu krasnoludków”. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Cieszkowicach 

Festyn z latawcami. 

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Sułowie Wielkim. 

Turniej o Puchar „Super Rodziny” w Kamieniu Górowskim. 


