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Kwartalnik 

Pułkownik Kazimierz Łucki Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i 

Chemicznych  we Wrocławiu z Burmistrzem Wąsosza Zbigniewem Stuczykiem  pod-

pisali porozumienie w sprawie współpracy. 

Liceum Mundurowe w Wąsoszu 
4 września pierwszy dzwonek rozbrzmiał we 

wszystkich szkołach w Polsce.  

Po raz pierwszy usłyszeli go uczniowie wąso-

skiego liceum o profilu mundurowym, które 

od tego roku zaczyna funkcjonować w naszej 

gminie. 

Wąsoskie liceum podjęło współpracę 

z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych 

i Chemicznych we Wrocławiu. 28 sierpnia br. 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk i puł-

kownik Kazimierz Łucki podpisali porozumie-

nie w sprawie ww. współpracy. 

Przedmiot profilowany - „Służby mundurowe”, 

w wymiarze 3 godzin tygodniowo w I klasie i 2 

godzin tygodniowo w dwóch kolejnych kla-

sach będzie prowadził por. Tomasz Kutrowski, 

który zaznaczył, że "uczniowie poznają specy-

fikę pracy nie tylko służby wojskowej, ale rów-

nież innych służb mundurowych". Podczas 

zajęć uczniowie nauczą się m. in. pomocy 

medycznej, pojęć dotyczących zadań obron-

ności, odbędą również zajęcia praktyczne. 

Będą odwiedzać jednostkę wojskową w Gło-

gowie czy też poligon w Świętoszowie. 

.  

21 uczniów uczęszcza 

do pierwszej klasy li-

ceum o profilu mundu-

rowym. Wszyscy 

uczniowie otrzymali 

wojskowe mundury, a 

w planie lekcji  są zaję-

cia typowo profilowe 

jak np. z zakresu 

obronności. 



Str. 2 BIULETYN GMINY WĄSOSZ 

28 września 2018 r. 

w siedzibie Starostwa Powia-

towego w Rawiczu Burmistrz 

Wąsosza podpisał porozumie-

nie, na mocy którego 

z budżetu gminy Wąsosz 

udzielono dotacji dla Szpitala 

Powiatowego w Rawiczu. 

Gmina Wąsosz dofinansuje 

zakup sprzętu do badań hol-

terowskich w wysokości 20 

tys. zł. Środki na ten cel za-

bezpieczone zostały Uchwałą 

Rady Miejskiej Wąsosza nr 

XLII/299/18 w sprawie udzie-

lenia pomocy finansowej Po-

wiatowi Rawickiemu.  

Nowy sprzęt zostanie zaku-

piony jeszcze w tym roku 

i służyć będzie również miesz-

kańcom gminy Wąsosz korzy-

stającym z usług Szpitala. 

Zakupiono sprzęt do badań holterowskich 

 

Podziękowanie za pomoc okazaną 

przy pożarze domu w Chocieborowi-

cach! 

„Jestem mieszkanką Chocieborowic, numer 11, w gminie Wąsosz. 

W dniu 25.09.2018r. wybuchł w naszym domu pożar niszcząc cale 

wnętrze. Chciałabym wraz z mężem podziękować władzom miasta 

Wąsosz- burmistrzowi Panu Zbigniewowi Stuczyk, zastępcy Panu 

Grzegorzowi Kordiak, który wraz z Panem Lewickim przybyli osobi-

ście na miejsce zdarzenia i po godzinie otrzymaliśmy lokal miesz-

kalny na czas trwania formalności ubezpieczeniowych. Specjalne 

podziękowania składamy rodzinie Państwa Barbarze i Eugeniuszo-

wi Żelichowskich naszych najbliższych sąsiadów, którzy nie zosta-

wili mnie w potrzebie służąc pomocą i dachem nad głowa. Myślę, 

że uratowali mi życie wycjągajac z domu, powiadamiając straż z 

narażeniem własnego zdrowia a może i życia. Dziękuję strażakom, 

policji i ochronie oraz innym mieszkańcom Chocieboro-

wic.Pamiętajmy, że wokół nas jest wielu życzliwych ludzi,którzy bez-

interesownie są gotowi pomóc.Z poważaniem Ewa Michalska z 

rodziną”.  

„Myślę, że uratowali mi życie!” 
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Święto Wojska Polskiego  - bardzo uroczyste obchody 

Dnia 15 sierpnia 2018 roku w Wąsoszu odby-

ło się odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

Uroczystość w dniu Święta Wojska Polskiego 

odbyła się w 98 rocznicę Bitwy Warszawskiej 

oraz wpisywała się w obchody 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Do-

datkowo uroczystość była wspaniałą okazją do 

wręczenia pamiątkowych medali upamiętnia-

jących te wydarzenie.  

Obchody rozpoczęły się mszą świętą 

w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 

w Wąsoszu. Z kościoła udano się pod pomnik 

upamiętniający Tragedię Smoleńską 

i Zbrodnię Katańską, gdzie dokonano odsło-

nięcia popiersia, którego dokonał Burmistrz 

Wąsosza wraz z uczeniami liceum mundurowego 

w Wąsoszu. W asyście warty honorowej z 4 Bata-

lionu Inżynieryjnego z Głogowa złożono wieńce 

oraz kwiaty. 

W uroczystościach udział wzięły władze 

samorządowe wraz z Burmistrzem Zbi-

gniewem Stuczykiem, przedstawiciele 

służb mundurowych, instytucji, szkół, 

poczty sztandarowe, duchowieństwo, 

kombatanci, dzieci, młodzież oraz 

mieszkańcy gminy Wąsosz. 
Pamiątkowe medale z  okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI zostały 

wręczone przedstawicielom służb mundurowych, kombatantom oraz pocztom sztandaro-

wym. 

Uroczystego odsłonięcia dokonali wraz z Burmistrzem Wąsosza Zbigniewem 

Stuczykiem pierwsi uczniowie wąsoskiego liceum mundurowego. 



 Klub dziecięcy w Wąsoszu już działa 
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Rozbudowa Przedszkola Samorządowego  w 

Wąsoszu w celu utworzenia klubu dziecięcego 

dobiegła końca. Od 1 października br. klub 

dziecięcy już w pełni funkcjonuje. Na chwilę 

obecną zapisanych jest 16 dzieci w wieku od 

1– 3 lat. 

Oficjalne otwarcie zaplanowane jest jednak na 

16 października. 

Klub dziecięcy to dodatkowe dwie piękne, 

przestronne sale, wyposażone w  funkcjonalne 

meble, sprzęt i zabawki. 

Miesięczna opłata wynosi 100 zł. Maluchy w 

klubie otoczone są szczególną opieką, więk-

szą niż w przedszkolu. W ramach tej opłaty 

zapewniona jest nie tylko fachowa opieka, 

zajęcia edukacyjne, ale również posiłki dostosowane do 

wieku i preferencji dzieci oraz nieprzeceniony kontakt z 

grupą rówieśników. 

Całkowity koszt rozbudowy klubu wynosi 678 183,47 zł 

brutto, w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 

316 000,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (program MALUCH 

+). Gmina Wąsosz otrzymała również dofinansowanie 

w kwocie 640 tyś. zł na funkcjonowanie tego miejsca. 

Nabór dzieci do klubu odbywał się wg następujących 

kryteriów: 

Kryteria obligatoryjne: 

 dzieci, których przynajmniej jeden 

z rodziców/opiekunów jest osobą powracającą na 

rynek pracy po: urlopie macierzyń-

/rodzicielskim, 

 dzieci, których przynajmniej jeden 

z rodziców/opiekunów pozostaje bez zatrudnienia 

bądź jest na urlopie wychowawczym. 

Dodatkowe kryteria premiujące: 

1. dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowują-

cych troje i więcej dzieci, zgodnie z art.4 pkt.42 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz.U. z 2017r., poz.59 t.j. z poz.zm.) , 

2. dzieci  rodzica samotnie wychowującego potomstwo, 

3. dzieci posiadające stosowne orzeczenie 

o niepełnosprawności lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania, 

4. dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 
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"Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz" 

 Wniosek „Pozytywna edukacja w Gminie Wąsosz” złożony 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony do realizacji.  

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych na rynku pracy uczniów trzech szkół w gminie Wąsosz.  

W projekcie wezmą udział następujące szkoły:  

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku.  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu.  

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach. 

W ramach projektu prowadzone będą 

zajęcia dodatkowe z uczniami uzdolniony-

mi oraz uczniami ze specjalnymi potrze-

bami edukacyjnymi. Obejmuje on szeroki 

zakres zajęć: matematyka, ekologia, język 

angielski, sport, gimnastyka korekcyjna, 

logopedia, muzykoterapia, wycieczki dla 

uczniów, czy też zakup pomocy nauko-

wych, sprzętu i wyposażenia informatycz-

nego. 

Całkowita wartość projektu: 800 711,46 

zł  

Kwota dofinansowania: 753 186,46 zł 

Projekt w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja  

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wyso-

kiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

- konkursy horyzontalne. 

Zmodernizowana droga w Czarnoborsku 

Zakończono prace związane z modernizacją drogi 

gminnej w Czarnoborsku. Droga została wykonana 

z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka). Wykonaw-

cą prac była Spółdzielnia Socjalna "Nad Baryczą". 

Koszt modernizacji drogi wynosi 76 000,00 zł. 



DOŻYNKI 2018 

Burmistrz Wąsosza Zbigniew Stuczyk odbiera z rąk staro-

sty dożynek Leszka Łagockiego bochen chleba wypieczo-

ny z tegorocznych plonów, który  jako symbol pokoju i 

dziękczynienia ma być dzielony sprawiedliwie, tak aby w 

mieście i na wsiach nigdy go nie zabrakło. 
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Pięknie udekorowana wieś, wieńce przypominające misternie wy-

konane dzieła sztuki, radość i dziękczynienie za plony takimi sło-

wami można określić tegoroczne dożynki gminy Wąsosz, które od-

były się w Kamieniu Górowskim. Tradycyjnie zainaugurowane zo-

stały dziękczynną mszą świętą, po której w korowodzie prowadzo-

nym przez zespół folkowy Gieni Dudki przemaszerowano na teren 

przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się część obrzędowo-

artystyczna. 

Wyrazy wdzięczności za trud i pracę rolników oraz osób związanych 

z rolnictwem składał gospodarz dożynek burmistrz Wąsosza Zbi-

gniew Stuczyk. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano, że 

dożynki to czas na wdzięczność, radość i podziękowanie rolnikom 

za ich pracę. 

Po części oficjalnej starostowie dożynek Barbara Dominiak i Le-

szek Łagocki przekazali na ręce burmistrza Wąsosza Zbigniewa 

Stuczyka bochen chleba z tegorocznych zbóż, którym symbolicznie 

podzielono się z pozostałymi uczestnikami dożynek.  

Rozstrzygnięto również konkurs na "Najładniejszy Wieniec Dożyn-

kowy 2018”, którego laureatami zostali: I miejsce - sołectwo Sułów 

Wielki, II miejsce – sołectwo Ługi, III miejsce sołectwo Chocieboro-

wice. 

Dożynki Gminny Wąsosz 2018 obfitowały również w gry, zabawy i 

atrakcje nie tylko dla najmłodszych. Gwiazdami artystycznymi im-

prezy były: zespół MARIOO oraz MARKUS P. J.L. 



Sołtys Ług Daniel Żentel również pięknie prezentował 

misternie wykonany, tradycyjny wieniec dożynkowy swoje-

go sołectwa. 
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Zespół „Osetnopolanie” w pięknych, kolorowych strojach. 

Dożynki to czas radości. To 

okazja do wspólnego dzięko-

wania za plony, kultywowa-

nia regionalnych tradycji, 

reprezentowania swojego 

dziedzictwa kulturowego. 

Dożynki wiążą się z dawnym 

świętem Słowian, które przy-

padało na równonoc jesien-

ną (23 września). Dziś jed-

nak mają bardziej charakter 

religijny – bo dziękuje się 

Bogu za obdarowanie plona-

mi i charakter ludowy – bo 

jest to okazja do zabawy w 

związku z zakończeniem 

prac na polach. 

Powyżej Sołectwo Sułów Wielki ze swoim zwycię-

skim wieńcem. Zaprezentowali się niezwykle 

barwnie i radośnie, za co otrzymali  dodatkowe 

punkty podczas klasyfikacji konkursowej. 

Nie zabrakło rozrywki i wesołej zabawy, w  której najchętniej brały udział dzieci. Tu na scenie z MARIOO.  



„ Złote gody” - pięćdziesiąta rocznica ślubu 
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Złote gody oznaczają pięćdziesiątą 

rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w 

małżeństwie jest z pewnością powo-

dem do radości i dumy, bo taki staż 

osiągają nieliczni. Określenie „złote” 

dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. 

To bardzo szlachetna nazwa, która 

symbolizuje wysoką wartość, jaką 

osiąga pięćdziesięcioletnie małżeń-

stwo. Wytrwanie w sformalizowanym 

związku tak długi czas zasługuje na 

podziw i bez prawdziwej miłości z 

pewnością nie jest to możliwe. Mał-

żonkowie, obchodzący złote gody, 

często pytani są o receptę na udany 

i długoletni związek. Nic dziwnego, w 

dobie rosnącej ilości rozwodów oraz 

chorób cywilizacyjnych, jest to 

ogromne osiągnięcie.  

Również w naszej gminie takich 

„złotych” małżeństw nie brakuje. 27 września w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu 8 par z terenu gminy Wąsosz 

odbierało z rąk Burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka medale przyznawane przez Prezydenta RP, nadane za długo-

letnie pożycie małżeńskie. I tak „złote gody” obchodzili: Maria i Bolesław Godyla, Zofia i Stefan Łagoccy, Anna i Grzegorz 

Oleksiuk, Zofia i Piotr Pawłowscy, Danuta i Józef Płatników, Maria i Franciszek Rezner, Zofia i Franciszek Woźniak, Ma-

ria i Tadeusz Zając.  

Z okazji 50-lecia wspólnego życia należą się serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci 

i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu „Dębowych Godów”.    J.L.  
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Zjazd Absolwentów PSP w Wąsoszu 

IV spotkanie najstarszych absolwentów Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego  w Wąsoszu zbiegło się z obchodami 

100 Rocznicy Odzyskania  przez Polskę Niepodległości. Uroczystość poprzedzona mszą św. miała bardzo podniosły nastrój 

i odbyła się w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządu 

oraz znanych osobistości. 

Najstarsi absolwenci szkoły zostali uhonorowani przez Burmistrza Wąsosza Zbigniewa Stuczyka medalami z okazji 100-letniej Roczni-

cy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 



„Endorfiny” mają już rok! 
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We wrześniu 2017 r. grupa 

uzależnionych od hormo-

nów szczęścia i zakocha-

nych w aktywności fizycz-

nej osób postanowiła stwo-

rzyć formalną grupę, która 

pozwoli wspólnie przeży-

wać i czerpać z tego szczę-

ścia jak najwięcej. 

Razem w grupie takie 

uczucia przeżywa się bar-

dziej, pełniej i wyraźniej! O 

czym przekonali się klubo-

wicze KS ENDROFINY WĄ-

SOSZ nie raz! 

Bo sport to nie tylko magia 

zwycięstw, pięknych wzru-

szeń to również chwile 

gorzkiej porażki, to szkoła 

życia, która uczy jak wygry-

wać, ale i jak godnie znosić 

niepowodzenia. Sport uczy 

determinacji, odwagi, kon-

sekwencji i uporu w dąże-

niu do celu! Każdy z człon-

ków Klubu Sportowego 

Endorfiny Wąsosz tą 

roczną szkołę ukończył z wyróżnieniem! Z wyróż-

nieniem bo każdego razu podejmując jakąkol-

wiek aktywność przełamywał swoje ograniczenia, 

pokonywał trudności, dzielnie stawiał czoła swo-

im słabościom. To wspaniałe bo dzięki temu 

wszyscy są zwycięzcami !!! Tu nie ma przegra-

nych!!! 

Klubowicze razem startowali w półmaratonach w 

Poznaniu i w Grodzisku Wielkopolskim.  

Dodatkowo  zawodnicy KS ENDORINY WĄSOSZ 

pokazali się podczas nietypowych startów jak 

Duathlon w Czempiniu (Dariusz Broniewicz), Bieg 

7 Szczytów w Lądku na dystansie 240 km 

(Joanna Lorenc), Sudecka Setka, UltraKotlina, 

Maraton i Setka Komandosa, Bieg na 105 km w 

Transylvanii , czy w końcu reprezentacja Polski 

na Mistrzostwach Świata w biegu na 100 km w 

Chorwacji (Joanna Lorenc). 

Ten rok istnienia okazał się wspaniałą okazją do 

wspomnień i świętowania, którą klubowicze 

uczcili w przepięknych okolicznościach przyro-

dy…w Karpaczu, przy okazji zdobywając Śnieżkę! 

 

Życzmy kolejnego tak wspaniałego roku, niech 

sport, każda aktywność fizyczna sprawia im jak 

najwięcej radości i satysfakcji! 

ZWYCIĘSKA PASSA DLA ENDORFIN! 

22.09.2018 liczna grupa reprezentantów KS Endorfiny Wąsosz w skła-

dzie: Dariusz Broniewicz, Lucyna Kirkiewicz, Joanna Lorenc, Bartosz Dan-

kowski, Agnieszka Olejnik, Ernest Jaz stanęła starcie IV BIEGU W NATU-

RZE w Tarchalicach. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie ich 

liczne sukcesy! I tak na dystansie ćwierćmaratonu (10,549 km) II miej-

sce w OPEN KOBIET zajęła Joanna Lorenc z czasem (44:10), III miejsce 

w OPEN KOBIET wybiegała Agnieszka Olejnik( 50:19), III Miejsce w kate-

gorii wiekowej K-30 przypadło Lucynie Kirkiewicz(52:50 ), a II miejsce w 

kategorii wiekowej M-30 obronił Dariusz Broniewicz(46:36 ). Nie obyło 

się również bez sukcesu w półmaratonie, gdzie debiutujący na tym dy-

stansie Ernest Jaz z czasem 1:34:01 zajął III miejsce w kategorii wieko-

wej M-30. Tych wspaniałych osiągnięć jednak nie koniec bowiem następ-

nego dnia 23 września biegacze idąc za ciosem wzięli udział w „V BIEGU 

DZICZKIEM” w Górze. Trasa typowo leśna z kilkoma niezbyt stromymi 

podbiegami okazała się również łaskawa dla „ENDORIN”. Pierwsze miej-

sce wśród kobiet wybiegała Joanna Lorenc, która dystans 10 km poko-

nała w czasie 41 minut i 26 sekund, natomiast I miejsce w kategorii wie-

kowej K-30 oraz najlepszą kobietą powiatu górowskiego okazała się 

Agnieszka Olejnik, która linię mety przekroczyła w czasie 46 minut i 51 

sekund. Na dystansie Mini Dziczka startujący od niedawna w barwach 

Endorfin Andrzej Gajkowski z czasem 26:52 zajął III miejsce w OPEN 

MĘŻCZYZN. 

Serdecznie gratulujemy tak licznych i wielkich sukcesów! Jesteśmy mega 

dumni z zawodników, którzy godnie reprezentując nie tylko klub KS EN-

DORFINY WĄSOSZ , ale i naszą gminę bawią się przy tym wyśmienicie! 
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Joanna Lorenc pobiegła z orzełkiem na piersi 

Joanna Lorenc 8 września wystartowała jako re-

prezentantka Polski w Mistrzostwach Świata w 

biegu na 100 km w Chorwacji! Jak sama mówi, 

start ten był jak marzenie senne. 

8 września w miejscowości Sveti Martin na 

Muri w Chorwacji odbyły się 30. Mistrzostwa 

Świata federacji IAU na dystansie 100 kilo-

metrów. W zawodach wzięło udział 168 

mężczyzn i 115 zawodniczek z 41 krajów.  

Joanna Lorenc, Zawodniczka Klubu Sporto-

wego Endorfiny Wąsosz  wystartowała z 

orzełkiem na piersi obok dwóch innych Po-

lek (Gosia Pazda-Pozorska, Wioletta Padu-

szynska). Polki, drużynowo zajęły 5 miejsce. 

Każda z nich poprawiła obowiązujący do 

tamtej pory  Rekord Polski. Joanna metę 

przekroczyła z czasem 8:25:05, co dało jej 

32 miejsce wśród kobiet. “Poprawiłam tym 

samym swoją życiówkę o ponad 41 minut - wyznaje zawodniczka. Start w Mistrzostwach Świata z możliwością reprezen-

towania Polski, jak sama Joanna mówi, był jak marzenie senne. „Do tej pory jest mi ciężko się pozbierać, jeszcze błądzę, 

bujam w obłokach, w chmurach unoszących się Chorwacją i nad tym co się tam wydarzyło. A wydarzyło się coś niesamo-

witego! Nie mogąc dojść do siebie szukałam i nadal poszukuję odpowiednich słów by wyrazić to co przeżyłam. To bardzo 

trudne. Bo jak opisać to, czego nie da się ująć w żadne, nawet najpiękniejsze, najbardziej wyszukane wyrażenia??? Jak 

opisać coś co jest nie do opisania??? Co jest nieziemskie, boskie, jak ze snu??? Nie mam pojęcia!!! [...] wyznała Joanna.  

„Setka” to za mało!!! 
41 godzin i 45 minut tyle czasu zajęło pokonanie  Joannie Lo-

renc dystansu 240 km podczas tegorocznego Dolnośląskiego 

Festiwalu Biegów Górskich, który 19 lipca rozegrany został w 

Lądku Zdrój. 

Bieg 7 Szczytów bo taką nazwę nosi to ekstremalne wyzwanie to 

absolutne monstrum w polskim kalendarzu biegów ultra. 240 

kilometrów do przebiegnięcia. 7670 metrów w pionie. Na tę daw-

kę przygód jest maksymalnie 52 godziny, czyli trochę ponad 2 

dni ostrego napierania. Jest to niewątpliwie jednym z najtrudniej-

szych wyzwań w Polsce, przez swoją długość właśnie. Na prze-

strzeni niemal dwóch dób, gdy zawodnicy walczą na trasie, zmę-

czenie sumuje się z upodleniem ciała, kontuzjami – mniejszymi i 

większymi, a także z dojmującym brakiem snu. Jeśli doda się do 

tego jeszcze pogodę, nie koniecznie piękną. Powstaje mieszanka 

jadowita jak żmija. 

Joanna Lorenc przebiegła ten morderczy dystans w 41 godzin i 

45 minut. Walczyła z deszczem w nocy, potem z upałem w dzień, 

dokuczał jej ból stóp i mięśni nie tylko nóg. Dochodzi się do ta-

kiego ekstremalnego wyeksploatowania organizmu, że ból doty-

ka każdego mięśnia, każdej najmniejszej części naszego ciała. Dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie do 

takiego ekstremum i to nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Dodatkowo bardzo istotna jest cała logistyka – ubranie, odpo-

czynek, jedzenie. A to, że ciało odmówi posłuszeństwa na takim dystansie jest pewne. Dlatego tak ważna jest mocna gło-

wa, odporność psychiczna na ból i na szepty, które jak manrta kołaczą się w naszej głowie podczas biegu: „Daj sobie spo-

kój, odpocznij, przecież nie dasz rady!!!” Trzeba być na te szepty, wewnętrzne podpowiedzi głuchym, odpornym, wtedy 

pokonanie takiego dystansu jest możliwe. To był pierwszy start Joanna Lorenc na tak długim dystansie i zakończył się 

wielkim sukcesem bo zawodniczka KS ENDORFINY WĄSOSZ zajęła 3 miejsce wśród kobiet i 17 miejsce wśród  239 star-

tujących. Do mety dobiegło tylko 94 osoby, reszta zrezygnowała i zeszła z trasy. 

Joanna Lorenc druga od lewej z kadrą narodową podczas Mistrzostw Świata w biegu 

na 100 km w Chorwacji 
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Dni Wąsosza 2018—przeżyjmy to jeszcze raz!  

W tym roku Dni Wąsosza odbyły się 18-19 sierpnia, a wśród gwiazd na scenie 

pojawili się: zespół PIERSI, ŁOBUZY oraz FANATIC. 

Pierwsze zajęcia z tańca dla dzieci 

już za nami! Frekwencja podczas 

tych pierwszych zajęć była ogrom-

na, co bardzo cieszy.  

Od  10 października zajęcia odby-

wać się będą w dwóch grupach: 

dzieci młodsze (6-8 lat) godz. 17-

:00 , a dzieci w wieku 9 lat i star-

sze godz. 18:00. 

Zapraszamy do Zespołu Placówek 

Kultury w Wąsoszu. 

Tańczyć każdy może... 


