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Jesteśmy w czołówce gmin w 
Polsce! 

W konkursie Samorządowy Lider 
otrzymaliśmy tytuł Nowego Lidera 

Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy. Tytuł został 
przyznany przez Ogólnopolski 
Program Zwalczania Grypy. W 
czwartek 14 września odbyła się 

uroczysta Gala w Warszawie.
str. 7

Wisznia Mała - „Wzorowa Gmina”
Gmina Wisznia Mała znalazła 

się w gronie samorządów z 
województwa dolnośląskiego, które 
zostały wyróżnione tytułem „Wzorowa 
Gmina”. Kapituła w skład której m.in. 
wchodzili: Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski, 
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak 

oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego 
Roman Potocki oceniali samorządy 
w następujących kategoriach: 
bezpieczeństwo, edukacja, ekologia, 
gospodarka, infrastruktura komunalna 
i transport publiczny, kultura, oświata, 
przedsiębiorczość, służba zdrowia i 
opieka społeczna, sport i turystyka.

Uroczysta gala wręczenia statuetek 
i certyfikatów odbyła się 19 września w 
Zamku „Topacz”. W uroczystości gminę 
Wisznia Mała reprezentował wójt Jakub 
Bronowicki. Celem konkursu było 
wyłonienie i nagrodzenie samorządów 
szczebla gminnego działających 
na terenie RP. Wyróżnienie naszej 

gminy, potwierdza iż 
obrany kierunek działań 
jest właściwy, a gmina 
konsekwentnie działa 
na rzecz rozwoju gminy, 
współpracy z mieszkańcami 
oraz przedsiębiorcami. 

Wójt Jakub Bronowicki nagrodę w konkursie "Wzorowa Gmina" odebrał od Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego
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Pozyskujemy środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej

Wakacje okazały się 
dobrym czasem dla 

gminy Wisznia Mała i jej 
mieszkańców. Pozyskaliśmy 
kolejne środki zewnętrzne 
na realizację projektów, któ-
rych celem jest zwiększenie 
dostępu do edukacji dzieci 
i młodzieży, ich rozwój oraz 
uatrakcyjnienie przestrzeni 
rekreacyjnej.

Od 2016 r. do 2018 r. re-
alizowany jest projekt pn. 
„Wzrost jakości edukacji 
w szkołach gminy Wisznia 

Mała” obejmujący rozmaite 
działania, takie jak szkole-
nia nauczycieli, zakup wy-
posażenia pracowni przed-
miotowych w szkołach itp., 
a przede wszystkim zajęcia 
dodatkowe dla uczniów i 
uczennic od 1 klasy szkół 
podstawowych do 3 klasy 
gimnazjum. W 2016 roku 
Gmina Wisznia Mała była 
jedyną gminą z terenu Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych obszaru Wro-
cławia (ZIT WrOF), która 
otrzymała dofinansowanie 
projektu dla szkół ze środ-
ków unijnych.

We wrześniu tego roku roz-
poczynamy kolejny projekt 
pn. „Edukacja XXI wieku 
w gminie Wisznia Mała” o 
bardzo zbliżonym zakresie 
i założeniach, lecz tym ra-
zem dla zamiast SP Wisznia 
Mała weźmie w nim udział 
SP Psary. Pozostałe szkoły 
analogicznie do poprzednie-
go projektu – SP Kryniczno i 
ZSP Szewce. 

06 lipca 2017 r. gmina Wisz-
nia Mała złożyła następny 
projekt obejmujący zajęcia 
dla uczniów, szkolenia na-
uczycieli oraz zakup wypo-
sażenia dla szkół. W odróż-
nieniu od w/w ten projekt 
ma być realizowany w part-
nerstwie z gminami Czer-
nica, Długołęka i Oborniki 
Śląskie, a gmina Wisznia 
Mała będzie liderem pro-
jektu. Projektem mają być 
objęte szkoły w Krynicznie, 
Psarach i Szewcach.

Planowany termin 
realizacji – 01.04.2018 r. - 
30.06.2019 r.
Całkowity koszt realizacji 
projektu: 749.375,00 zł
Dofinansowanie ze środ-
ków unijnych: 711.906,00 
zł
Wkład własny gminy 
Wisznia Mała: 3.750,00 zł. 
Przy czym wkład własny 
zostanie wniesiony w po-
staci niepieniężnej (zasoby 
lokalowe).

Latem zawarliśmy umowę 
na dofinansowanie następ-
nego projektu edukacyjnego 
dedykowanego najmłodszej 
grupie – przedszkolakom. 
W ramach projektu pn. 
„Nowoczesne przedszkole 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Wiszni Małej i 
Ligocie Pięknej” zaplanowa-
no zakup mebli, wyposaże-
nia multimedialnego, zaba-
wek oraz urządzeń do placu 
zabaw przy obiekcie w Ligo-
cie Pięknej. Ponadto przewi-
dziano realizację zajęć do-

datkowych dla 
dzieci o rozma-
itej tematyce: 
taneczne, ko-
rekcyjno-kom-
p e n s a c y j n e , 
g i m n a s t y k a 
k o r e k c y j n a , 
robotyka (dla 
najstarszych), 
język angielski, 
logopedyczne. 
Niewątpl iwie 
atrakcyjne będą 
także wyciecz-
ki do cieka-
wych miejsc jak 
Afrykanarium, 
Park Dinozau-
rów, Park Bajek, kino i teatr. 
Pierwsze zajęcia zaplanowa-
no już w październiku 2017 
r. 

Termin realizacji – lata 
2017-2018
Całkowity koszt zadania = 
192 125,00 zł
Dofinansowanie = 163 
305,00 zł

To nie koniec dofinanso-
wania. Gmina Wisznia Mała 
pozyskała kolejną dotację, 
tym razem z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego w 
ramach konkursu Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi. Projekt 
pn. „Zagospodarowanie te-
renu parku przypałacowego 
w Wiszni Małej” zostanie 
zrealizowany do końca 2017 
r. i obejmie odnowę oraz 
budowę alejek parkowych, 
montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznej (twister i steper, 
rower podwójny, biegacz po-
dwójny), ławek parkowych, 
a także oświetlenia parko-
wego. Dzięki temu piękny 
park przy pałacu w Wiszni 
Małej nabierze życia dając 
mieszkańcom miejscowości 
atrakcyjne miejsce do wypo-
czynku i rekreacji.

Termin realizacji – 
2017 rok
Całkowity koszt zadania = 
126 540,14 zł
Dofinansowanie = 30 
000,00 zł

Uzupełnieniem powyższe-
go przedsięwzięcia będzie 
projekt złożony 23 sierpnia 

Fot. W ramach projektu „Wzrost jakości edukacji w szkołach gminy Wisznia Mała” 
odbyły się szkolenia nauczycieli

Fot. Gmina Wisznia Mała pozyskała dotację na zagospodarowanie 
terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej

w ramach konkursu or-
ganizowanego przez LGD 
„Wzgórza Trzebnickie” na 
rewitalizację przypałacowe-
go parku w Wiszni Małej, 
który jest już na liście pro-
jektów rekomendowanych 
do dofinansowania. W pro-
jekcie przewidziano zwięk-
szenie funkcyjności parku 
w zakresie sportowo – re-
kreacyjnym. W ramach tego 
projektu zostaną dokupione 
kolejne urządzenia małej ar-
chitektury, które będą wyko-
rzystywane zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych. 

Zaprojektowano też oświe-
tlenie terenu lampami parko-
wymi ustawionymi wzdłuż 
istniejących i odtwarzanych 
ścieżek spacerowych. Dzię-
ki temu powstanie spójna 
ścieżka zdrowia z wypo-
sażeniem i oświetleniem 
umożliwiająca wykorzysta-
nie parku na ćwiczenia tere-
nowe dla dzieci z pobliskiej 
SP Wisznia Mała umiejsco-
wionej w pałacu okolonym 
parkiem. Kompleksowa re-
witalizacja parku przywró-
ci jego funkcję rekreacyjną 
poszerzając ją o możliwość 
aktywnego wypoczynku (si-
łownia zewnętrzna, ścieżka 
zdrowia). Dzięki temu Wisz-
nia Mała, centrum gminy, 
uzyska atrakcyjny teren dla 
rekreacji położony pośród 
najcenniejszego zabytku w 
miejscowości – pałacu wraz 
z zabytkowym parkiem. W 
tej chwili jest to miejsce o 
największym potencjale tu-
rystycznym w Wiszni Małej. 

Planowany termin 
realizacji – 01.03.2018r. - 
30.05.2018r.
Całkowity koszt realizacji 
projektu: 84.132,00 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
53.533,19 zł
Wkład własny gminy 
Wisznia Mała: 30.598,81 zł

Z końcem sierpnia 2017 r. 
ARAW S.A. pełniący rolę 
lidera projektu pn. „Bu-
dowa sieci dróg dla rowe-
rów oraz parkingów Parkuj 
i  jedź (P&R) na terenie 
gmin Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Oleśnica i 
miasta Oleśnica” zawarł z 
Województwem Dolnoślą-
skim umowę o dofinanso-
wanie w ramach RPO WD, 
poddziałanie 3.4.2. Gmina 
Wisznia Mała jako partner 
w projekcie wybuduje ciąg 
pieszo-rowerowy relacji 
Wisznia Mała – Strzeszów 
z nawierzchnią bitumiczną 
o szerokości 3 m i długości 
blisko 2 km. Zakończenie 
projektu jest planowane je-
sienią 2018 r.

Całkowity koszt re-
alizacji projektu (część 
gminy Wisznia Mała): 
1.926.722,46 zł
Dofinansowanie ze 
środków unijnych (dla 
Gminy Wisznia Mała): 
1.637.714,09 zł
Wkład własny gminy 
Wisznia Mała: 289.008,37 
zł.
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Mieszkańcy korzystają z nowych drógDobiegły końca prace 
związane z przebudową 

trzech ulic w gminie Wisz-
nia Mała: w Krynicznie, w 
Rogożu oraz w Strzeszowie. 
Wykonawcą prac była firma: 
Przedsiębiorstwo Budowy i 
Utrzymania Dróg i Mostów 
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w 
Piotroniowicach 54.

W piątek 8 września od-
był się oficjalny odbiór ulic. 
Uczestniczyli w nim: Joanna 
Kubacka  - Kierownik Refe-
ratu Remontowo-Inwesty-
cyjnego i Ochrony Środo-
wiska (RIiOŚ), Agnieszka 
Dzierżek - pracownik 
RIiOŚ, Jerzy Ozimina - In-
spektor Nadzoru, Sylwia 
Fidler Kaczan – wiceprezes 
zarządu, Daniel Wróblewski 
– Kierownik Budowy.  

Mieszkańcy ul. Ogrodo-
wej w Krynicznie mogą już 
korzystać z nowo powsta-
łej nawierzchni asfaltowej, 
dojazdowej do swoich do-
mostw. Wybudowana dro-
ga ma długość ok. 340 m i 
szerokości 4 m oraz posiada 
pobocza z kruszywa. Inwe-
stycja została sfinansowana 
przy udziale funduszu so-
łeckiego.

Dobiegła końca przebudo-
wa ul. Wierzbowej w Ro-
gożu o długości ok. 250 m 
(w kierunku Szymanowa), 
która została wykonana 
również w ramach fundu-
szu sołeckiego. Mieszkańcy 
uzyskali nową nawierzch-
nię asfaltową o szerokości 

4 m prowadzącą do ich do-
mów wraz z poboczem oraz 
zjazdami na posesje.

W Strzeszowie zakończył 
się drugi etap przebudowy 
ulicy Mienickiej. Na dłu-
gości 200 m została położo-
na nowa nawierzchnia bi-
tumiczna o szerokości 5 m. 
Ułożony został także chod-
nik. Pozostał jeszcze do wy-
konania trzeci etap inwesty-
cji obejmujący wykonanie 
nowej nawierzchni ulicy 
oraz chodnika z parkingiem 
przy kościele, który planuje 
się na 2018 rok.

Ponadto rozpoczęliśmy 
prace na ulicy Krętej w 
Piotrkowiczkach. Miesz-

kańcy już niebawem będą 
mogli korzystać z drogi o 
długości ok. 200 m i sze-
rokości 4 m zbudowanej z 
kostki betonowej oraz po-
boczy z kruszywa. Realiza-
cja inwestycji odbędzie się 
przy udziale funduszy so-
łeckich.

Trwa również I etap prze-
budowy drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych relacji 
Szymanów – Szewce o dłu-
gości ok. 820 m. Droga ta 
zostanie wykonana z masy 
bitumicznej, a pobocza z 
kruszywa. Budowa drogi 
jest możliwa dzięki otrzy-
maniu dotacji z budżetu 
Województwa Dolnoślą-
skiego na zadania rekulty-

wacyjne na 2017 rok.

Do końca roku planujemy 
również przebudowę odcin-
ka drogi wojewódzkiej nr 
404  (ul. Długa w kierunku 
peronu) w Szewcach o dł. 
ok 950 m. Jezdnia o szero-
kości 6 m zostanie wyko-
nana z masy bitumicznej, a 
pobocza z kruszywa. Inwe-
stycja ta jest współfinanso-
wana przez zarządcę drogi 
wojewódzkiej - Dolnoślą-
ską Służbę Dróg i Kolei we 
Wrocławiu.

Każdego roku sukcesyw-
nie przybywa nowych dróg 
w gminie Wisznia Mała. 
Poprawiają one komfort 
mieszkańców, a co ważniej-
sze bezpieczeństwo zarów-
no pieszych, jak i zmotory-
zowanych.

Fot. Ulica Mienicka w Strzeszowie przed przebudową

Fot. Ulica Wierzbowa w Rogożu po przebudowieFot. Ulica Wierzbowa w Rogożu w trakcie przebudowy

Fot. Ulica Mienicka w Strzeszowie po przebudowie

Fot. Ulica Ogrodowa w Krynicznie po przebudowieFot. Ulica Ogrodowa w Krynicznie przed  przebudową
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Place zabaw piękniejąPlace zabaw w naszej 
gminie bezustannie 

przechodzą modernizację 
oraz zwiększają swoją atrak-
cyjność. W tym roku zgod-
nie z planem place zabaw 
zostały doposażone w nowe 
urządzenia zabawowe (ok. 
16 urządzeń), a także urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej 
(4 podwójne urządzenia). 

W nowe urządzenia zaba-
wowe został doposażony 
plac zabaw:
1. w Szymanowie przy ul. 

Sportowej: huśtawka 
wahadłowa podwójna 
z jednym siedziskiem 
typu pampers, huś-

tawka wagowa, domek 
ze wspinaczką, zestaw 
wspinaczkowy;

2. w Szymanowie przy ul. 
Lipowej: sprężynowiec 
4- osobowy "Statek", 
drążek z bębenkami, ze-
staw wspinaczkowy;

3. w Wiszni Małej przy 
OSP: Linarium, huśtaw-
ka wagowa, słupki do 
siatkówki wraz z siatką, 
huśtawka wahadłowa 
ptasie gniazdo;

4. w parku w Szewcach: 
zestaw zabawowy, sprę-

żynowiec statek, zestaw 
wspinaczkowy;

5. na boisku w Krynicznie: 
sprężynowiec, zestaw 
wspinaczkowy. 

W nowe urządzenia siłow-
ni zewnętrznej został do-
posażony:
1. plac zabaw Psary ul. 

Kasztanowa: orbitrek + 
biegacz na słupie;

2. Krzyżanowice przy 
świetlicy: krzesło do 
wyciskania + motyl od-
wrócony na słupie;

3. plac zabaw Kryniczno 
ul. Spacerowa: wioślarz 
+ narty na słupie;

4. plac zabaw Malin: orbi-
trek + wioślarz na słu-
pie.

Warto podkreślić, że wy-
bór montowanych urządzeń 
zawsze jest konsultowany 
z lokalną społecznością. W 
tym roku dodatkowo gmi-
na Wisznia Mała spełnia 
marzenia najmłodszych 
mieszkańców. Pierwszego 
czerwca wójt Jakub Brono-

wicki zaprosił dzieci do od-
wiedzin w Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała. Dzieci mia-
ły okazję porozmawiać z 
wójtem, jak również swoje 
marzenia przenieść na pa-
pier.  Jedna z wykonanych 
tego dnia prac przedsta-
wiała huśtawkę wahadło-
wą typu „ptasie gniazdo”. 
Rysunek został wykonany 
przez dziewczynkę z miej-
scowości Wisznia Mała i w 
związku z tym w tej miej-
scowości na placu zabaw 
zlokalizowanym przy OSP 
została zamontowana tego 
typu huśtawka - marzenie 
zostało spełnione.

Fot. Szymanów ul. Sportowa

Fot. Szymanów ul. Lipowa

Fot. Psary ul. Kasztanowa

Fot. Bocianie gniazdo - jedna z atrakcji zamontowana na placu zabaw w Wiszni MałejFot. Bocianie gniazdo - huśtawka marzeń młodej mieszkanki Wiszni Małej
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Świetlice odzyskują blask

W okresie wakacyjnym 
zostały uroczyście 

otwarte dwie świetlice, które 
przeszły modernizację. To 
kolejne świetlice w gminie 
Wisznia Mała, które w tym 
roku przeszły gruntowny re-
mont.

Pod koniec czerwca od-
było się uroczyste otwarcie 
świetlicy w Szymanowie. 
Mieszkańców przywitał wójt 
Jakub Bronowicki, zastęp-
ca wójta Sławomira Misiu-
ra-Hermann oraz dyrektor 
OKSiR-u Paweł Kamiński. 
Na początku odsłuchano ar-
chiwalnych nagrań Zespołu 
Ludowego Szymanowianie. 
Później zebrani wysłucha-
li występu pana Mariana 
Kowalskiego z Marcinowa, 

który śpiewał, grał na akor-
deonie i zachęcał do zabawy. 
Wieczór zakończyła „dysko-
teka przy oranżadzie”. 

Przypomnijmy, że świetli-
ca w Szymanowie przeszła 
gruntowny remont. Aktu-
alnie mieszkańcy mogą ko-
rzystać z profesjonalnych 
sprzętów gastronomicznych 
oraz pomieszczeń, któ-
rych nie powstydziła by się 
najlepsza restauracja. Mo-
dernizacja świetlicy objęła 
częściową przebudowę in-
stalacji gazowej, elektrycz-
nej i wodno-kanalizacyjnej. 
Metamorfozę przeszła część 
kuchenno-socjalna. Po-
wstały w pełni wyposażone 
i funkcjonalnie wykończo-
ne pomieszczenia kuchni 
gorącej i zimnej, wstępnej 

obróbki żywności, rozdziel-
ni i zmywalni naczyń oraz 
wygodne zaplecze socjalne 
dla osób przygotowujących 
posiłki. Dodatkowo zosta-
ła wykonana skuteczna i 
wydajna wentylacja strefy 
kuchennej. Całość uzupeł-
niły nowoczesne urządzenia 
technologiczne, takie jak np. 
piec konwekcyjno-parowy 
czy zmywarka kapturowa, 
zakupione w ubiegłym roku 
w ramach konkursu „Od-
nowa Dolnośląskiej Wsi” 
UMWD. 

Natomiast na początku 
lipca odbyło się uroczyste 
otwarcie po remoncie świe-
tlicy w Szewcach. Licznie 
zebranych mieszkańców 
powitali: wójt Jakub Brono-
wicki, Przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Otten-
breit, sołtys Szewc Marek 
Łukaszek oraz dyrektor 
OKSiR-u Paweł Kamiński. 
Uroczystość uświetnił wy-
stęp wokalny Jana Samoły-
ka.
   

W świetlicy w Szewcach zo-
stało całkowicie zmienione 
zaplecze kuchenne. Zostało 
ono powiększone i urządzo-
ne bardziej funkcjonalnie 
oraz wyposażone w nowe 
meble. Pomalowano ściany 
i sufity, wymieniono drzwi 
wewnętrzne i zewnętrzne, a 
łazienki przeszły generalny 
remont. Dodatkowo wyko-

Fot. Otwarcie świetlicy w Szewcach

Fot. Otwarcie świetlicy w Szymanowie

Fot. Zaplecze kuchenne w Szymanowie zostało wyposażone w 
nowoczesne urządzenia 

Spotkanie z sołtysami

Dwudziestego szóste-
go lipca na zapro-

szenie wójta Jakuba Bro-
nowickiego, w Galerii na 
Zakręcie w Wiszni Małej, 
odbyło się spotkanie z soł-
tysami z naszej gminy. W 
spotkaniu uczestniczyła 
również Pani Sławomira 
Misiura – Hermann – za-
stępca wójta, Pani Tere-
sa Czaniecka – zastępca 
skarbnika, Pan Mariusz 
Fedzin – sekretarz, Pani 
Małgorzata Ottenbreit – 
przewodnicząca rady oraz 
merytoryczni pracownicy 
urzędu. 

Na spotkaniu zostały po-
ruszone kwestie dotyczące 

wysokości i przeznacze-
nia funduszów sołeckich 
na 2018 rok. Na przyszły 
rok gmina Wisznia Mała 
na rzecz funduszy sołec-
kich przeznaczyła kwotę 
447873,72 zł. Warto za-
znaczyć, że kwota ta co 
roku wzrasta. W roku po-
przednim, przeznaczono 
380727,95 zł, a w roku 2016 
– 376804,24 zł. Poza tym 
gmina Wisznia Mała co 
roku z środków własnych 
dokłada dodatkowe środki 
by zrealizować zaplanowa-
ne działania. W roku 2016 
dołożyła 669432,17 zł, a 
na rok 2017 zaplanowała 
1106738,94 zł. 

Następnie zostały omó-
wione tematy dotyczące 
obowiązkowych ubezpie-
czeń w rolnictwie oraz 

nano okładzinę schodów 
zewnętrznych z bezpiecz-
nych (antypoślizgowych) i 
całkowicie odpornych na 
warunki atmosferyczne, 
płomieniowanych płyt gra-
nitowych. W celu obniże-
nia kosztów użytkowania 
świetlicy zwiększono wydaj-
ność ogrzewania oraz  wy-

mieniono większość opraw 
oświetleniowych (w tym 
zewnętrznych) zastępując 
je oszczędnymi oprawami 
typu LED. 

Zachęcamy mieszkańców 
obu miejscowości do korzy-
stania na co dzień z odno-
wionych i przystosowanych 
do ich potrzeb świetlic.

obowiązków gminy w za-
kresie obronności. Na za-
kończenie spotkania po-
ruszone zostały bieżące 

sprawy, a wójt i pozostali 
pracownicy urzędu odpo-
wiadali na pytania sołty-
sów. 



6 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ WRZESIEŃ 2017

Park przypałacowy w Wiszni Małej zostanie zagospodarowany

Drugiego sierpnia pani 
Sławomira Misiura 

– Hermann Zastępca Wój-
ta Gminy Wisznia Mała w  
Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnoślą-

skiego podpisała umowę 
oraz odebrała promesę na 
kwotę 30 tys. zł na realizację 
zadania pt. „Zagospodaro-
wanie terenu parku przypa-
łacowego w Wiszni Małej” 

w ramach konkursu „Od-
nowa Dolnośląskiej Wsi”.  
Promesę wręczyli  marsza-
łek Cezary Przybylski oraz 
wicemarszałek Ewa Mań-
kowska. 

Projekt zostanie zreali-
zowany do końca 2017 r. i 
obejmie odnowę oraz bu-
dowę alejek parkowych, 
montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznej, ławek parko-
wych, a także oświetlenia 
parkowego. Dzięki temu 
piękny park przy pałacu w 

Wiszni Małej nabierze życia 
dając mieszkańcom miej-
scowości atrakcyjne miejsce 
do wypoczynku i rekreacji.

Otrzymaliśmy promesę na ponad 1,7 mln zł

W dniu 08.08.2017 r. w 
siedzibie Urzędu Mar-

szałkowskiego we Wrocławiu 
Prezes Zarządu Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Wiszni Ma-
łej - Pani Grażyna Chwastek 
odebrała promesę oraz pod-
pisała umowę o dofinanso-
wanie projektu pn.: „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Ligota Piękna 
oraz sieci wodociągowej w 
miejscowości Machnice, gmi-
na Wisznia Mała” .

Przedsięwzięcie obejmuje 
budowę około 3,2 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Ligocie 
Pięknej w ulicach Brzoskwi-

niowej, Morelowej, Wiśnio-
wej, Polnej i Stawowej oraz  
budowę odcinka sieci wo-
dociągowej w Machnicach. 
Całkowita wartość projektu 
wynosi 3 773 420 zł.                                                                                                             

Na mocy zawartej umowy, 
projekt będzie współfinan-
sowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
– wysokość dofinansowania 
wynosi 1 780 229 zł.

Po uzyskaniu dotacji PGK 
przystąpi do przygotowa-
nia dokumentacji przetar-
gowej, tak by móc wyłonić 
wykonawcę robót. Realizacja 
przedsięwzięcia będzie odby-
wać się dwuetapowo w latach 
2018-2019.

Prace nad Strategią Rozwoju Dolnego ŚląskaTrwają przygotowania 
do opracowania „Stra-

tegii Rozwoju Dolnego Ślą-
ska 2030”. W czwartek 27 
lipca w sali Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
odbyły się prekonsultacje. 
W spotkaniu uczestniczy-
li głównie przedstawiciele 
wszystkich szczebli samo-
rządu terytorialnego wo-
jewództwa dolnośląskie-
go, wśród nich także Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki.

„Strategia Rozwoju Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 

2030” będzie kluczowym 
dokumentem określającym 
kierunki rozwoju społecz-
no-gospodarczego naszego 
regionu w nadchodzącej 
perspektywie finansowej 
UE. Prowadzone konsul-
tacje mają na celu zebra-
nie opinii oraz wniosków, 
które wpłyną na ostateczny 
kształty Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnoślą-
skiego.

Całkowity koszt zadania 
= 126 540,14 zł

Dofinansowanie =  
30 000,00 zł
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Referat Remontowo – Inwestycyjny  
i Ochrony Środowiska
Joanna Kubacka 71 308 48 20 
j.kubacka@wiszniamala.pl

REfERaty:Urząd Gminy Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała, 
Wrocławska 9, 
tel. 71 308 48 00, fax 71 312 70 68, 
e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
Sekretariat: 71 308 48 02

Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego
Joanna Adamek 71 308 48 50  
j.adamek@wiszniamala.pl

Referat Finansowy  
(podatki)
Elżbieta Baryś  71 308 48 62  
e.barys@wiszniamala.pl

Referat Ogólny  
i Spraw Obywatelskich
Magdalena Szatkowska 71 308 48 42 
m.szatkowska@wiszniamala.pl

Remonty w szkołach

Zaszczytne miejsce wśród LiderówJesteśmy w czołówce gmin 
w Polsce! W konkursie Sa-

morządowy Lider otrzyma-
liśmy tytuł Nowego Lidera 
Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy. Tytuł zo-
stał przyznany przez Ogólno-
polski Program Zwalczania 
Grypy. W czwartek 14 wrze-
śnia odbyła się uroczysta 
Gala w Warszawie. 

Gmina Wisznia Mała od 

2013 roku prowadzi bezpłat-
ne szczepienia przeciwko 
grypie. Mając świadomość 
jak niebezpieczną chorobą 
jest grypa, szczególnie dla 
osób starszych, darmowe 
szczepienia zostały prze-
widziane dla mieszkańców 
gminy, którzy ukończyli 65 

rok życia. W związku z tym, 
że szczepienia cieszą się du-
żym zainteresowaniem od 
2016 roku szczepieniami 
zostały objęte osoby, które 
ukończyły 60 rok życia. Do 
tej pory z szczepień skorzy-
stało w naszej gminie ok. 500 
osób i liczba ta stale wzrasta.

Ogólnopolski Program 
Zwalczania Grypy jest spo-
łeczną inicjatywą niezależ-
nych ekspertów. Jego celem 
jest skuteczna rekomendacja 
szczepień przeciw grypie, 
szczególnie pacjentom z grup 
ryzyka, a także informowa-
nie Polaków o zagrożeniach 
związanych z tą chorobą i jej 
powikłaniami. Nasza gmi-
na została nagrodzona za 
realizację programów zdro-

wotnych i popularyzację 
profilaktyki grypy wśród 
mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęła się 
VIII Doroczną Debatą Eks-
pertów Flu Forum 2017, któ-
ra miała miejsce w Warszawie 
w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Debatę otworzył 
prof. dr hab. med. Adam 
Antczak – Przewodniczący 
rady naukowej Ogólnopol-
skiego Programu Zwalczania 
Grypy oraz lek. med. Lidia 
Gądek – Przewodnicząca 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej i Profilaktyki.

Tegoroczna debata skupiła 
się wokół działań mających 
na celu podnoszenie świa-
domości społeczeństwa na 

temat szczepień.

Po zakończeniu debaty, w 
Domu Poselskim, odbyło się 
wręczenie nagród Samorzą-
dowy Lider Ogólnopolskie-
go Programu Zwalczania 
Grypy. Nasza gmina była z 
jedną z dziewięciu nagrodzo-
nych w kategorii Nowy Lider 
Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy. Nagro-
dę w imieniu wójta Jakuba 
Bronowickiego odebrała 
Kierownik SPZOZ w Wiszni 
Małej Bożena Kołpak, która 
realizuje program w Ośrod-
ku Zdrowia. Serdecznie za 
to dziękujemy Pani Kierow-
nik oraz całemu personelowi 
przychodni.    

Mając świadomość, jak 
ważna jest profilaktyka i że 
nie wolno na niej oszczędzać, 
co roku w budżecie gminy 
zostają zapewnione pienią-
dze na ten cel.

Klub Senior+

Obecnie trwa gene-
ralny remont świe-

tlicy w Ligocie Pięknej. 
Ściany są zabezpieczane 
przed wilgocią oraz do-
datkowo ocieplane styro-
pianem. W obiekcie po-
wstanie nowa instalacja 
centralnego ogrzewania 

wykorzystująca kocioł na 
gaz ziemny, wymienione 
będą również instalacje 
wodno-kanalizacyjna i 
elektryczna wraz z okablo-
waniem teleinformatycz-
nym. Gmina wymieni całą 
stolarkę drzwiową i część 
niezmodernizowanej jesz-

Od początku wakacji 
były prowadzone prace 

remontowe w szkołach gmi-
ny Wisznia Mała. Podczas 
tegorocznych wakacji wy-
remontowane zostały trzy 
szkoły: w Krynicznie, Szew-
cach i Wiszni Małej.
W Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Szewcach re-
mont obejmował malowanie 
ścian, sufitów, lamperii w 
korytarzu i wiatrołapie na 
parterze budynku. Pomalo-

wana została również biblio-
teka, kuchnia i zmywalnia.

W Zespole Szkół w Kry-
nicznie dobiegł końca I etap 
modernizacji sanitariatów 
na parterze i I piętrze. Zosta-
ły położone płytki ceramicz-
ne na ścianach oraz glazura 
na podłodze, a pomieszcze-
nia zostały wyposażone w 
urządzenia sanitarne, arma-
turę sanitarną, lustra na ścia-
nach oraz nowe podajniki 

ręczników i mydła. Sala gim-
nastyczna przeszła meta-
morfozę, podłoga lśni dzięki 
cyklinowaniu i lakierowa-
niu. Ściany sali gimnastycz-
nej również odświeżono i 
pomalowano.

W przyziemiu szkoły w 
Wiszni Małej prowadzono 
intensywne prace remonto-
we. Zostały usunięte okła-
dziny gipsowo – kartonowe, 
a w ich miejsce został nało-
żony nowy tynk renowacyj-
ny. Dodatkowo zabudowano 
w ścianach rury centralnego 
ogrzewania. Ściany zostały 

cze stolarki okiennej. Po 
zakończeniu w/w prac wy-
konane zostaną okładziny 
ścian i posadzek, a także 
zamontowany komplet 
nowoczesnych urządzeń i 
armatury sanitarnej oraz 
opraw oświetleniowych 
typu LED. 

Przypomnijmy, iż w świe-
tlicy powstanie Klub Se-
nior+, na który to projekt 
pn. „Utworzenie i wypo-

sażenie Klubu Senior+” 
otrzymaliśmy dotację  z 
budżetu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
społecznej w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015-2020. 
W ramach projektu oprócz 
remontu świetlicy zostanie 
zakupione niezbędne wy-
posażenie do prowadzenia 
zajęć rekreacyjnych, kul-
turalnych, edukacyjnych 

oraz zajęć usprawniają-
cych ruchowo. Realizacja 
projektu poszerzy ofertę 
świetlicy. W ośrodku bę-
dzie również możliwość 
przygotowania posiłku.
Termin realizacji – 2017 
rok.

pomalowane, na posadzce 
została położona wykładzi-
na PCV oraz wymieniono 
drzwi i oświetlenia. W re-

montowanej części szkoły 
zostało przystosowane rów-
nież pomieszczenie dla pie-
lęgniarki szkolnej.  

Fot. W Zespole Szkół w Krynicznie sala gimn. przeszła metamorfozę

Całkowity koszt zada-
nia = 357 667,78 zł. 
Dofinansowanie =  

150 000,00 zł.
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Powitanie Wakacji 

23 czerwca to był rado-
sny dzień dla wszyst-

kich uczniów. Wreszcie za-
częły się długo oczekiwane 
wakacje! W tym dniu na 
terenie Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Wisz-
ni Małej dzieci wraz z ro-
dzicami świętowały Powi-
tanie Wakacji.

Festyn rozpoczął się wer-
nisażem prac najmłod-
szych wiszeńskich artystów. 

Wszyscy młodzi twórcy 
otrzymali dyplomy z rąk 
wójta Jakuba Bronowic-
kiego. Po części oficjalnej 
przyszła pora na zabawę. 
Wybór atrakcji dla dzie-
ci był duży.  Każdy chętny 
mógł stworzyć własną tor-
bę na książki dekorując ją 
farbami w ramach inicjaty-
wy Makatki szyją bajki. Dla 
miłośników literatury od-
były się warsztaty literacko

-plastyczne z autorką 
bajek dla dzieci Anną 
Gibasiewicz. Oprócz 
tego były dmuchańce, 
animacje dla dzieci, 
bańki mydlane, ma-
lowanie twarzy i wie-
le, wiele innych zajęć. 
Słodką niespodzianką 
była darmowa wata 
cukrowa dla każdego 
dziecka. 

Wszystkie dzieci ba-
wiły się do wieczora w 
radosnej atmosferze i 
dobrych humorach. 
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Wakacje w gminie Wisznia MałaW czasie wakacji mło-
dzi mieszkańcy gmi-

ny Wisznia Mała nie mieli 
czasu na nudę. Przygoto-
waliśmy dla nich obszerną 
ofertę wakacyjną, z której 
skorzystało wiele dzieci. 

W piętnastu miejsco-
wościach naszej gminy 
prowadzone były zajęcia 
wakacyjne o profilu opie-
kuńczo – wychowawczym 
odbywające się pod hasłem 
„Wakacjada dookoła świa-
ta”. Warsztaty organizowa-
ne były przez pełnomoc-
nika wójta ds. profilaktyki 
uzależnień. Zajęcia cieszyły 
się ogromnym zaintereso-

waniem, o czym świadczy 
duża liczba uczestników. 
Dzieci korzystały z wielu 
atrakcji przygotowanych 
z tej okazji. Każdy dzień 
rozpoczynał się od gier in-
tegracyjnych, planszowych 
oraz karcianych. Kolejnym 
punktem programu były 
zajęcia plastyczne, na któ-
rych zgodnie z tematyką 
dnia dzieci wykonywały 
plakaty, maski, czarodziej-
skie dywany, mapy po-
szczególnych kontynentów 

itp. Po wykonaniu wyjątko-
wych manualnych prac był 
czas na gry i konkurencje 
sportowe, a także zabawy 
terenowe, które zawsze cie-
szą się największym zain-
teresowaniem. Podchody, 
poszukiwanie skarbu, zbi-
jak, przeciąganie liny, to 
tylko niektóre ulubione gry 
uczestników półkolonii. 

Atrakcyjną ofertę rów-
nież przygotował OKSiR 
w Wiszni Małej. Zaję-

cia odbywają się w każdy 
dzień roboczy i trwały do 
11 sierpnia. W godzinach 
10.00 – 14.00 dzieci bra-
ły udział m.in. w: warsz-
tatach multimedialnych, 
plastycznych, tanecznych, 
malarskich, ceramicz-
nych, teatralnych, a także 
w projekcjach filmowych. 
Ważnym elementem lata z 
OKSiR-em były wycieczki, 
które najczęściej odbywały 
się w środy (m.in. wioska 
tematyczna w Kuraszko-

wie, Interaktywny Park 
Rozrywki i Edukacji "Rose-
nau"). Atrakcją był wyjazd 
do Jump Hall we Wrocła-
wiu, gdzie dzieci mogły 
wyskakać się na trampo-
linach. Było spotkanie z 
muzyką, a także występ 
teatrzyku Duet z Krakowa. 
Natomiast ciekawym do-
świadczeniem dla uczest-
ników był udział w Pikni-
ku Wędkarskim, w trakcie 
którego między innymi 
poznały podstawy wędko-
wania. Co niektórym uda-
ło się złowić całkiem duże 
ryby. 
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V annada już za nami!

Ostatnią niedzielę lip-
ca mieszkańcy Szewc 

spędzili na festynie Annada 
organizowanym na cześć 
swojej patronki św. Anny. 
To już piąty piknik organi-
zowany na terenie parafii 
Św. Anny z inicjatywy pro-
boszcza Mariusza Bąkow-
skiego we współpracy z 
Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Małgorzatą Ottenbreit, 
sołtysem Markiem Łukasz-
kiem i radą sołecką.   

Uroczystości rozpoczę-
ły się Mszą świętą o godz. 
12.00 i procesją wokół ko-
ścioła. Po jej zakończeniu 
przybyłych mieszkańców z 
Szewc oraz z okolicznych 
miejscowości przywitał pro-
boszcz Mariusz Bąkowski 
oraz Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki. Fe-

styn obfitował w cały szereg 
atrakcji. Dzieci zabawiali 
animatorzy, którzy przygo-
towali dla nich różnorodne 
zabawy, konkurencje spor-
towe, a dla najmłodszych 
bańki mydlane. Dużym za-
interesowaniem wśród do-
rosłych, ale i dzieci cieszyła 
się loteria fantowa z fantami 
podarowanymi przez spon-
sorów. Nagród było dużo i 
do tego bardzo zróżnicowa-
nych. Dodatkowo na festy-
nie były stoiska z pracami 
lokalnych rękodzielników. 
Swoje stoisko miała rów-
nież młodzież z wolontaria-
tu misyjnego Salvator, któ-
ra zachęcała do pomocy w 
Polsce i za granicą w formie 
wolontariatu. Przybyli mie-
li możliwość spróbowania 
pysznych domowych ciast 

serwowanych przez kawia-
renkę.

Uwieńczeniem festynu 
była część artystyczna. Na 
scenie gościła Gminna Or-
kiestra Dęta z Wiszni Małej.  
Tuż po niej odbył się pokaz 
walk rycerskich, po których 
dzieci chętnie przymierzały 
rycerskie stroje oraz testo-
wały rycerską broń. Wszyst-
kich zebranych bawił ze-
spół muzyczny Sami Swoi 
z Milicza , który skutecznie 
rozruszał wszystkich obec-
nych, których po zmierzchu 
znacznie przybyło.  

Dla wszystkich przybyłych 
przygotowano duże namio-
ty, pod którymi można było 
schować się  przed słońcem 
i konsumować przygotowa-
ne przysmaki. 

Zabawa trwała do północy 
i na pewno była udanym fe-
stynem.

A.P.

Śpiewające Wsie - Malin 2017

9 lipca w miejscowości 
Malin odbyła się ko-

lejna edycja Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Lu-
dowych pn. „Śpiewające 
Wsie”.  W tym roku na sce-
nie wystąpiły następujące 
zespoły: Szymanowianie, 
Strzeszowianki, Ale Babki, 
Kostomłocianie, Bzyko-
wianie, Strupinianie oraz 
Malinianie. Na scenie swój 

talent wokalny prezento-
wali: Anna Wojtas, Ernest 
Pociejowski i Jan Samołyk z 
Katarzyną Dubaniowską.

Równocześnie, w trak-
cie przeglądu, odbywał się 
konkurs na najsmaczniejsze  
ciasto malinowe oraz na de-
ser malinowy. W kategorii 
najlepsze ciasto I miejsce 
otrzymała Anna Wawrzy-
niak, natomiast w katego-
rii najlepszy deser I miej-
sce przypadło Aleksandrze 
Mielniczek. foto Katarzyna Jarczewska

Impreza, którą przygotowa-
ło sołectwo Malin, została 
dofinansowana z progra-
mu OKSiR w  Wiszni Ma-
łej „Kultura na Zakręcie”, 
funduszu sołeckiego, LGD 
Kraina Wzgórz Trzebnic-
kich oraz Powiatu Trzebnic-
kiego.

Za zaangażowanie i przy-
gotowanie Przeglądu 
dziękujemy całemu so-
łectwu Malin wraz z pa-
nią sołtys Dorotą Kuleta 
na czele. 
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Dożynki Gminne Wiszni Małej 2017

Tegoroczne Dożynki 
Gminne Wiszni Ma-

łej odbyły się 26 sierpnia 
w Wiszni Małej. Dożynki 
to nie tylko uwieńczenie 
żniw, to również okazja do 
wspólnego kultywowania 
wiejskich tradycji oraz za-
bawy. To wydarzenie bar-
dzo znaczące dla całej spo-
łeczności wiejskiej.

Tegorocznym gospoda-
rzem dożynek było sołec-
two Wisznia Mała przy 
udziale sołectwa Wysoki 
Kościół. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą 
Dziękczynną w kościele 
pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Pan-
ny w Wysokim Kościele 
odprawianą przez ks. pro-
boszcza Józefa Sadkiewi-
cza. Oprawę muzyczną 

zapewnił Chór Amicorum 
i Gminna Orkiestra Dęta. 
Po mszy z kościoła do 
Wiszni Małej, na miejsce 
dożynek, przeszedł barw-
ny korowodów. Na czele 
korowodu, tuż za wozem 
strażackim OSP tanecz-
nym krokiem maszerowa-
ły Mażoretki Gracja oraz 
m.in. Orkiestra Dęta. Na-
stępnie na scenie odbyło 
się uroczyste otwarcie Do-
żynek Gminnych wraz z 
Obrzędem Dożynkowym, 
podczas którego starosta 
dożynek Marcin Czer-
nisz oraz starościna Iwona 
Czernisz przekazali Wój-
towi Gminy Wisznia Mała 
Jakubowi Bronowickiemu 
bochen chleba oraz Prze-
wodniczącej Rady Gminy 
Małgorzacie Ottenbreit  

symboliczne dary z tego-
rocznych plonów.

Po oficjalnej części doży-
nek rozpoczął się bogaty 
program artystyczny. Jako 
pierwsza wystąpiła Gmin-
na Orkiestra Dęta z Wisz-
ni Małej pod batutą Pawła 
Maliczowskiego. Tuż po 
nich wystąpili lokalni wy-
konawcy: Zespół Ludowy 
Szymanowianie, Zespół 
Ludowy Strzeszowianki, 
wokalistka Anna Wojtas 
oraz miejscowi wykonaw-
cy w ramach Wiszeńskich 
Talentów – Hanna Jorda-
nek i Ernest Pociejowski. 
Na podeście pod sceną ze-
brani mogli oglądać umie-
jętności taneczne Mażore-
tek Gracja z Wilamowic, 
które sześciokrotnie uzy-
skały tytuł Mistrza Polski! 
Emocjonujący był występ 
Zespołu „Prognoza na ży-
cie” z charyzmatycznym 
wokalistą Grzegorzem 
Wolnym. Jednak więk-
szość osób z niecierpliwo-
ścią oczekiwała występu 
gwiazdy wieczoru: „Piękni 
i Młodzi”, który poderwał 
tłum osób do wspólnej za-
bawy pod sceną. 
Oprócz atrakcji artystycz-
nych można było zapoznać 
się z lokalnymi produkta-

mi, rękodziełem oraz uzy-
skać informacje lub zasię-
gnąć porady na stoiskach 
takich firm jak: ALBA, 
Nadleśnictwo Oborni-
ki Śl., ARMiR, KRUS, 
PGK Strzeszów, Ośrodek 
Zdrowia z Wiszni Małej. 
Zespół Ratownictwa Me-
dycznego uczył na fanto-
mie udzielania pierwszej 
pomocy. Osobne stoisko 
miała Gminna Biblioteka 
Publiczna, na którym tra-
dycyjnie można było nabyć 
książkę za złotówkę lub 
posterować robotem Lofi. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko gminy 
Wisznia Mała, gdzie do 
wygrania były budki dla 
ptaków, krzewy ozdobne 
oraz różnorodne gadżety 
gminne. 

Największe powodzenie 
miała jednak loteria fan-
towa, w której każdy mógł 
wziąć udział, a każdy los 
wygrywał. Dodatkowo 
wieczorem odbywało się 
losowanie nagród głów-
nych tj.:  klimatyzator fir-
my haier, pralka whirlpo-
ol, rower, robot kuchenny 
clatronic, karcher, maszyn-
ka do mięsa,  nawigacja 
i kamera samochodowa, 
ekspres do kawy, talon 3m³ 
drewna kominkowego, 2  
talony na  kompleksowy 
serwis układu klimatyzacji 
o wartości 250,00 zł i talon 
na usługę prania tapicerki 
samochodowej  o wartości 
300 zł.

Tradycyjnie w trakcie 
dożynek odbył się Do-
żynkowy Turniej Sołectw, 
w którym rywalizowały 
drużyny z pięciu sołectw. 
A konkurencje łatwe nie 
były, zawodnicy zmaga-
li się z ujeżdżaniem byka, 
dojeniem sztucznej krowy, 

przeciąganiem liny, rzu-
tem beretem oraz biegiem 
z kurą. Najlepsza okazała 
się drużyna z Wiszni Ma-
łej, tuż za nią na podium 
znalazła się drużyna z so-
łectwa Piotrkowiczki i z 
sołectwa Mienice. 

Dożynki to również 
atrakcje dla najmłodszych, 
specjalnie dla nich zosta-
ła wyodrębniona osobna 
strefa. Każde z dziecko 
znalazło coś dla siebie. 
Były dmuchańce, bungee 
dla dzieci oraz miasteczko 
rodzinne, a w nim: super 
duet klaunów, kącik ma-
lucha, mega gry, zabawy z 
chustą, mini disco, anima-
cje sprawnościowe, kredo-
we miasteczko, malowanie 
twarzy, pokaz baniek my-
dlanych, wstążki artystycz-

ne i balonowe zoo.
Zakończenie dożynek 

uwieńczył pokaz fajerwer-
ków ufundowany przez 
firmę Triplex z Mienic 
oraz zabawa taneczna z DJ 
LEON. Tegoroczne dożyn-
ki zgromadziły całe poko-
lenia mieszkańców oraz 
przybyłych spoza gminy, 
którzy wspólnie świętowa-
li i bawili się. Przygotowa-
nie dożynek to nie tylko 
zabawa, ale również ciężką 
pracą, w którą jest zaan-
gażowanych wiele osób. 
Szczególnie chcielibyśmy 
podziękować za przygoto-
wanie dożynek sołtysowi 
Romanowi Piworowiczowi 
i Radzie Sołeckiej z Wisz-
ni Małej, sołtysowi Kata-
rzynie Janik oraz Radzie 
Sołeckiej z Wysokiego Ko-
ścioła, przedstawicielkom 
Koła Gospodyń Wiejskich 
„Wisieńka” z Wiszni Małej 
z Panią Urszulą Grwarek 
na czele oraz pracowni-
kom OKSiR-u.
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LISTA SPONSORÓW LOTERII FANTOWEJ 
DOŻYNEK GMINNYCH 2017

1. GAZ- SYSTEM S.A. - SPONSOR STRATEGICZNY 
2. GRUPA PRODUCENCKA GRAMINE SP. ZO.O. Z 

WISZNI MAŁEJ
3. VOLT-TIM DARIUSZ RUDNICKI Z TRZEBNICY
4. KLIMWENT KAMIL KOSTECKI Z WISZNI MAŁEJ 
5. RADNA WISZNI MAŁEJ SYLWIA MIZINIAK
6. SOŁTYS WISZNI MAŁEJ ROMAN PIWOROWICZ
7. PIEKARNIA „JUL-KA” DANUTA WOJCIECHOW-

SKA Z KRYNICZNA
8. WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE „TROP” Z WRO-

CŁAWIA
9. WYRÓB WĘDLIN JAN I GRAŻYNA SZYMAŃSCY 

Z ROGOŻA
10. HOTEL „WENA” GRAŻYNA I PAWEŁ HADAŁA Z 

ROGOŻA
11. PPHU TRAK MAGDALENA KWIECIEŃ Z WISZNI 

MAŁEJ 
12. „KAM-BUD” SYLWIA I KAMIL MIZINIAK Z WISZ-

NI MAŁEJ
13. EKO ROMAN STANISŁAW PIWOROWICZ Z 

WISZNI MAŁEJ
14. „TRIPLEX” Z MIENIC
15. WIKO SERVICE TOMASZ JANIK Z WYSOKIEGO 

KOŚCIOŁA
16. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI 
MAŁEJ

17. DIALAB LABORATORIA MEDYCZNE WROCŁAW
18. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNAL-

NEJ SP. ZO.O. W WISZNI MAŁEJ
19. MATERIAŁY BUDOWLANE „RENOVET” Z SZEWC
20. AGURI WROCŁAW
21. ANIMAL4YOU MAGDALENA NAWARA
22. MK „PASSION” MAREK HAJDUK Z TRZEBNICY
23. YATO WROCŁAW
24. CENTRUM OGRODNICZE MARKET PIK Z WRO-

CŁAWIA
25. BANK SPÓŁDZIELCZY Z TRZEBNICY
26. STOLARSTWO „BOĆKO” JOLANTA I STEFAN 

BOĆKO Z PSAR
27. „AGRO-MIG”- MIECZYSŁAW IGNATOWSKI Z LI-

GOTY PIĘKNEJ
28. FIRMA „MAGNOLIA” IWONA I MARIUSZ KRÓLI-

KIEWICZ
29. REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH Z 

TRZEBNICY
30. SABINA WIERZBICKA COLWAY Z SZYMANOWA
31. DMUCHANY ZAMEK IWONA I DARIUSZ SKO-

RUPSCY
32. RYSZARD GLEGOŁA Z WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
33. FIRMA KULIK S.J. Z TRZEBNICY
34. WPO ALBA POLSKA SP. ZO.O.
35. ATS PHU SZCZUCIŃSKI Z PSAR
36. WOJCIECH SULIMA Z KRZYŻANOWICACH
37. DS-TECH DANIEL STARULA ZE STRZESZOWA 
38. HURTOWNIA I SKLEP DETALICZNY „CERMAL” Z 

WROCŁAWIA
39. „EUROCHEMIA” KRZYSZTOF GÓRNY Z KRY-

NICZNA
40. „TARWA” BHP I PPOŻ ROBERT TARNOWSKI 
41. SKLEP „AGNES” MAREK SZUMNY Z LIGOTY 

PIĘKNEJ
42. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA „ELEKTRA- PO-

WER” IWONA SZACHNOWSKA Z PSAR
43. FIRMA „AMI AGRO” KRYSTIAN AKSAMSKI 
44. „TIMBA” PAWEŁ NOWAK Z KRYNICZNA
45. R-SYSTEM TECHNIKA GRZEWCZA I SANITAR-

NA Z TRZEBNICY
46. RESTAURACJA „OAZA” Z WISZNI MAŁEJ
47. SKLEP SPOZYWCZY „CYPIS” Z WISZNI MAŁEJ 

MARZENA I MAREK OKOŃ
48. HURTOWNIA „VALDI” Z TRZEBNICY
49. EKSPRES BUS TRZEBNICA
50. FAN-SPORT ADRIAN BERGIER Z TRZEBNICY
51. STOWARZYSZENIE „RÓŻOWE OKULARY” Z 

WROCŁAWIA

52. PRACOWNIA ERINACO.PL EDYTA SOJA 
53. AGNIESZKA KARLIKOWSKA Z PRUSIC
54. MAŁGORZATA DYLEWSKA ZE SKARSZYNA
55. HALINA MATUSIAK Z WISZNI MAŁEJ
56. „SELKOP” JERZY KUKULSKI Z SZEWC
57. RENATA ŁAKOMSKA Z WISZNI MAŁEJ
58. RAFAŁ WOJTASIK Z WISZNI MAŁEJ
59. GOSPODARSTWO ROLNE KAZIMIERZ KWA-

ŚNIEWSKI Z WISZNI MALEJ
60. GOSPODARSTWO ROLNE ZBIGNIEW FIOŁKOW-

SKI Z WISZNI MALEJ
61. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ BIM” STACJA 

PALIW W WISZNI MAŁEJ 
62. STOISKO Z ZABAWKAMI PAŃSTWO TCHÓ-

RZEWSCY Z WROCŁAWIA
63. MATERIAŁY BIUROWE „TODO” DOROTA BA-

GAŃSKA Z PIOTRKOWICZEK
64. KRYSTYNA KORGÓL Z ROGOŻA
65. FIRMA ORIFLAME
66. GOSPODARSTWO ROLNE JACEK KOWALIK Z 

DOMANOWIC
67. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MONIKA HEJ-

NY Z ZAWONI
68. JADWIGA I ADAM ŚMIERTKA Z SZYMANOWA
69. OPONY EWIKA- ZDZISŁAW ZDOBYLAK Z WISZ-

NI MAŁEJ
70. GOSPODARTWO ROLNE ZDZISŁAW LESIAK Z 

WISZNI MAŁEJ
71. DARIUSZ SKORUPSKI SCENA 
72. DRUKARNIA KiD Z WROCŁAWIA
73. SOŁTYS PSAR JERZY SZCZERBIK
74. MARZANNA JURZYSTA- ZIĘTEK- RADNA PO-

WIATU TRZEBNICKIEGO
75. SOŁTYS I RADA SOŁECKA SZYMANÓW
76. SOŁTYSI I RADNI GMINY WISZNIA MAŁA
77. SOŁTYS, RADA SOŁECKA I MIESZKAŃCY MIE-

NIC
78. MIESZKAŃCY WISZNI MAŁEJ
79. MIESZKAŃCY WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
80. GMINA WISZNIA MAŁA
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Narodowe Czytanie

W sobotę 2 września 
2017 r. mieszkań-

cy gminy Wisznia Mała 
spotkali się w Galerii na 
Zakręcie w Wiszni Małej 
by wspólnie odczytać frag-
menty „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. W tym 
dniu w całej Polsce odbyła 
się akcja: Narodowe Czy-
tanie. W trakcie tego wy-
jątkowego spotkania odbył 
się również wernisaż wy-
stawy Krystyny Nity, której 
prace wyjątkowo współ-
grały z czytaną lekturą.

Akcja Narodowe Czy-
tanie organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 
2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. W tym roku 
lekturą Narodowego Czy-
tania zostało „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego.

Dramat Wyspiańskiego 
zwyciężył podczas inter-
netowego głosowania spo-
śród czterech propozycji. 
Dzieło Wyspiańskiego 
konkurowało z „Przedwio-
śniem” Stefana Żeromskie-
go, „Pamiątkami Soplicy” 
Henryka Rzewuskiego i 
„Beniowskim” Juliusza 
Słowackiego.  W tym roku, 
podobnie jak w poprzed-
nich latach, Patronat Ho-
norowy nad wydarzeniem 
objęła Para Prezydencka.
Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej z 
przyjemnością dołączyła 

do ogólnopolskiej akcji i 
do  wspólnego czytania 
zaprosiła  Wójta Gminy 
Wisznia Mała Jakuba Bro-
nowickiego wraz z żoną, 
dyrektorów szkół, nauczy-
cieli, artystów, uczniów 
oraz czytelników biblio-
teki. W klimat „Wesela” 
zebranych wprowadzał 
pianista Piotr Łukaszczyk, 
który grał utwory Fryde-
ryka Chopina pomiędzy 
poszczególnymi scenami 
czytanego utworu. 

Kolejnym punktem spo-
tkania był wernisaż wy-
stawy Pani Krystyny Nity, 
której pastele wyjątkowo 
dobrze oddawały klimat 
„Wesela”.  Artystka malar-
stwem zajmuje się od 1992 
roku, maluje głownie cha-
ty wiejskie, budowle i kra-
jobrazy, a dzieła przez nią 
wykonane są bardzo reali-
styczne, subtelne i precy-
zyjne.  

Na każdą osobę czytają-
cą czekała przygotowana 
przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną niespodzianka: 
egzemplarz „Wesela” z od-
bitą  pamiątkową pieczęcią 
Narodowego Czytania. 

Uczestnicy Narodowe 
Czytania 2 września 
2017 r. 
1. ks. Robert Stachowicz
2. Radosław Mielnik
3. Dorota Krawiec
4. Zuzanna Mielnik

5. Katarzyna Małecka
6. Elżbieta Matyja
7. Sara Larysz
8. Krzysztof Buczak
9. Alicja Walęcka

10. Paweł Kamiński
11. Roman Chandocha
12. Wiesława Pelucha
13. Iwona Wojtaś
14. Elżbieta Rojek

15. Tadeusz Kotyla
16. Krystyna Bernartek
17. Jakub Bronowicki
18. Bogusława Bronowicka
19. Ryszard Glegoła
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XXIV Międzynarodowy festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w gminie Wisznia Mała

„Być dobrym jak chleb” 
tym inauguracyjnym wy-
stępem rozpoczął się XXIV 
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Kameralnej i Or-
ganowej Trzebnica 2017. 
Impreza należy do najważ-
niejszych wydarzeń kultu-
ralnych Dolnego Śląska i co 
roku gromadzi coraz więk-
szą publiczność. Współor-
ganizatorem festiwalu jest 
gmina Wisznia Mała. Festi-
wal przypomina o chrześci-
jańskich korzeniach Polski 

Fot. Koncert pt. „Chopin na strunach” w Miłocinie

i Europy, które są podstawą 
naszej tożsamości, przywo-
łuje sakralny wymiar sztuki. 
Tegoroczny festiwal odby-
wa się pod znakiem dwóch 
ważnych dat: Roku Św. Bra-
ta Alberta i Roku Jadwi-
żańskiego, ogłoszonego w 
750 - lecie kanonizacji żony 
księcia Henryka Brodatego.
Koncert inauguracyjny od-
był się 27 sierpnia w Wyso-
kim Kościele, w Kościele pw. 
Niepokalanego Serca NMP. 
Podczas tego wyjątkowego 

torskie wykonanie przez 
artystów było odpowie-
dzią na pytanie: co mogło-
by się wydarzyć w muzyce 

jeśli Fryderyk Chopin był 
skrzypkiem, gitarzystą lub 
kontrabasistą.

Natomiast w niedzielę 
10.09.2017 r. w Krynicznie 
w Kościele pw. Stanisława 
Biskupa Męczennika  odbył 
się koncert muzyki kameral-
nej i organowej pt. „Muzyka 
z przeszłości, rekonstrukcja, 
stylizacja”. Oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół Huslar, 
który wystąpił w składzie: 
Paulina Lenart, Maciej Bosy, 
oraz Stanisław Mazurek. 

Ostatni z koncertów na terenie naszej gminy odbędzie 
się 1 października o godz. 19.00 w Szewcach, w Ko-
ściele pw. Św. Anny. Będzie to występ pt. „Z dźwięka-
mi gitary”, na który serdecznie zapraszamy.

Fot. Inauguracyjny spektakl słowno – muzyczny pt. „Być dobrym jak chleb”

Fot. Koncert pt. „Muzyka z przeszłości, rekonstrukcja, stylizacja” w 
wykonaniu zespołu Huslar.

spektaklu słowno – muzycz-
nego pt. „Być dobrym jak 
chleb” wystąpili: Jerzy Trela, 
Wojciech Trela, Sylwia Stru-

gińska - sopran, Andriy Na-
konechnyj - trąbka i Nadiya 
Velychko – organy.  

Kolejny koncert odbył się 
w niedzielę 3.09.2017r. w 
Karczmie Miłocin w Pier-
woszowie. Widzowie mie-
li okazję uczestniczyć w 
niecodziennym koncercie 
"Chopin na strunach" w wy-
konaniu trzech wirtuozów 
jazzowych: Maciej Strzel-
czyk - skrzypce, Romuald 
Erenc - gitara oraz Piotr 
Rodowicz - kontrabas. Au-
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Nie daj się grypie!
Wójt Gminy Wisznia Mała oraz 

Kierownik Ośrodka Zdrowia zapraszają na
bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

 mieszkańców gminy Wisznia Mała
powyżej 60 roku życia

Nie ryzykuj groźnych powikłań.
Rejestracja osobista i telefoniczna 71/312-70-16
SPZOZ, ul. Wrocawska 4a, 55-114 Wsznia Mała

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA SZCZEPIENIA W CENIE 48 zł
Nazwa szczepionki: VAXIGRIP TETRA (szczepionka czterowalentna)

Pierwszego sierpnia rozpoczęliśmy 
akcję „Nowy mieszkaniec Gminy 
Wisznia Mała”. akcja jest inicjatywą 
wójta Jakuba Bronowickiego, 
który każdego nowo narodzonego 
mieszkańca 
gminy 
chciał 

serdecznie powitać symbolicznym 
prezentem. 
Pakiety powitalne są przeznaczone 
dla dzieci, które urodziły się w 
2017 roku i zostały zameldowane 
na terenie gminy Wisznia Mała. 
W skład pakietu wchodzi list 
gratulacyjny, kocyk z logo gminy, 
duża maskotka miś oraz drobne 
akcesoria dla niemowląt. Prezent 
jest symboliczny, ale cieszy się dużą 
sympatią mieszkańców.
Pierwsze pakiety zostały 
odebrane już w pierwszym 
dniu akcji. Do dnia 

dzisiejszego prezenty odebrało  
już kilkadziesiąt osób.  
Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne. Wystarczy by maluszek 
oraz rodzic byli zameldowani  
w gminie Wisznia Mała oraz 
osobiście zgłosili się do Urzędu 
Gminy Wisznia Mała  (Referat 
Ogólny i Spraw Obywatelskich).  
Zapraszamy

mój dom

Witamy nowych mieszkańców gminy
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Łopatyń – 2017 – „Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia”

Wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki Jura Park w Krasiejowie

W dniach 08 lipca -18 
lipca 2017 r. grupa 

młodzieży z gimnazjum w 
Krynicznie ponownie udała 
się na cmentarz w Łopaty-
nie oraz w Szczurowicach. 
W roku ubiegłym rozpoczę-
liśmy porządkowanie gro-
bów, jednak ogrom pracy 
przerósł nasze możliwości, 
stąd decyzja, że również w 
tym roku przyjedziemy do 

Dnia 23 sierpnia dwa-
dzieścioro dzieci z te-

renu gminy Wisznia Mała 
wzięło udział w wycieczce 
do Krasiejowa. Wycieczka 
jest efektem świeżo nawią-
zanej współpracy gminy 
Wisznia Mała i Pełnomoc-
nika Wójta ds. Profilaktyki 
Uzależnień ze Stowarzysze-
niem EKO-EDUKACJA. W 
ramach swojej działalności 
statutowej Stowarzyszenie 

organizuje między innymi 
nieodpłatne wycieczki edu-
kacyjne dla dzieci i młodzie-
ży.

Dzieci podziwiały liczne 
makiety dinozaurów, które 
zostały odtworzone w natu-
ralnych rozmiarach, przy-
glądały się prawdziwym wy-
kopaliskom i dotykały kości 
zwierząt, które żyły w Kra-
siejowie przed milionami lat. 
Uczestnicy wyprawy ogląda-

li podwodne prehistoryczne 
stworzenia w oceanarium 
oraz byli świadkami ataku 
olbrzymiego rekina megalo-
dona, który to wywołał nie-
zapomniane emocje.

Oprócz licznych wrażeń 
związanych z dinozaurami, 
ogromną frajdę dzieciom 
dostarczył także plac zabaw 
oraz wesołe miasteczko.

J. B-S

tej samej miejscowości. Nie-
mal w niezmienionym skła-
dzie wróciliśmy do Łopaty-
nia. Jakże wielkie było nasze 
zdziwienie, gdy w miejsce 
dziurawych ulic zastaliśmy 
piękne, wyasfaltowane drogi, 
ozdobione kwiatami chod-
niki, na niektórych domach 
pojawiły się nowe tabliczki  
z nazwami ulic. Było to dla 
nas wielkie, pozytywne za-
skoczenie. Również w miej-
scowym kościele postępują 
prace remontowe, na cmen-
tarzu odnawiany jest pomnik 
poświęcony poległym żoł-
nierzom polskim w sierpniu 

1920 roku w walkach z od-
działami Budionnego. Kiedy 
udaliśmy się na cmentarz, za-
uważyliśmy, że wiele grobów 
ukraińskich zmieniło swój 
wygląd na korzyść: odmalo-
wane pomniki, ogrodzenia, 
w wielu miejscach wykoszo-
na trawa… Czyżby zadziałał 
nasz przykład?

Na miejscu przyjął nas 
ksiądz Stanisław Majchrzak, 

który w Łopatynie przebywa 
dopiero od dwóch miesię-
cy, ale widać, że jest bardzo 
zaangażowany i chętnie słu-
żył nam pomocą na każdym 
kroku.

Przez pierwsze dni zajęliśmy 
się grobami, które porządko-
waliśmy w roku ubiegłym – 
pomimo że  w ubiegłym roku 
zostawiliśmy je wyczyszczo-
ne, na mogiłach znowu wy-
rosły krzewy i chwasty; praca 
była jednak już o wiele ła-
twiejsza. Kolejne dni poświę-
ciliśmy na przywracanie pa-
mięci nowym grobom, które 
odnaleźliśmy wśród zarośli. 

Prace te wymagały wielkie-
go zaangażowania, ponieważ 
większa część cmentarza, na 
którym znajdują się mogiły 
polskie, jest zadrzewiona, a 
to powoduje, że z każdym 
rokiem wysiewają się liczne  
młode drzewa, niszcząc to, co 
pozostało. Niestety na wielu 
pomnikach nie można od-
czytać napisów i trudno oce-
nić, czy są to mogiły polskie, 
ukraińskie, a może niemiec-
kie…

Udało nam się spotkać z 
trzema paniami, które są 
ostatnimi Polkami, żyjący-
mi w Łopatynie: pani Maria, 
Bronia i Stasia. Widać było 
wielkie wzruszenie na ich 
twarzach, kiedy słyszały pol-
ską mowę. Chętnie opowia-
dały o swoich rodzinach: ro-
dzicach, dzieciach, wnukach. 

Podczas pobytu zorganizo-
waliśmy również wycieczki 
śladami naszych przodków. 
Zwiedziliśmy Żółkiew i 
Lwów.

Co skłoniło młodzież do 
kontynuowania działań 
związanych z akcją „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnie-
nia” i ponownego przyjazdu 
na Ukrainę? Jak sami mówią 
głównym bodźcem jest chęć 
przywracania pamięci o na-
szych przodkach, możliwość 
poznania historii z bliska, 
odkrywanie czegoś nowego, 
możliwość poznania kultu-
ry innego kraju. Dla kilku 
osób to okazja do poznania 
miejsc, czy rejonów skąd po-
chodzą ich własne rodziny: 
dziadkowie, prababcie. Sama 

Ukraina jak  jej mieszkańcy 
pozytywnie nas zaskoczyli; 
często uczniowie powtarza-
li: „na Ukrainie najbardziej 
podobało mi się to, że ludzie 
są przyjaźnie nastawieni i na 
wszystko mają czas”.

Paweł, jeden z uczestników, 
tak ocenił wyjazd:
„Pierwszy raz na Ukrainę 
przyjechałem w roku 2016. 
Myślałem, ze warunki miesz-
kalne będą bardzo ciężkie, 
a ludzie będą mało toleran-
cyjni. Jednak okazało się, że 
ludzie są mili i przyjęli nas z 
otwartymi ramionami. Za-
skoczyła mnie kultura oby-
czajowa ludności ukraińskiej.
Do powrotu do Łopatynia 
skłoniło mnie to, że mogę 
tu poznawać żywą historię 
Polski i spotkać się z ludźmi, 
których poznałem rok wcze-
śniej. Cieszę się, ze tym ra-
zem mogłem również poznać 
naszych rodaków, którzy na-
dal tu mieszkają.

Podczas prowadzonych 
przez nas prac porządko-
wych na cmentarzu w Ło-
patynie, podobało mi się, ze 
nie pracowaliśmy sami, lecz 

sprzątaliśmy wraz z miej-
scową młodzieżą. Wspólnie 
odnajdowaliśmy zarośnięte, 
zapomniane groby.

Oprócz ciężkiej pracy mie-
liśmy także okazję zwiedzić 
kilka ważnych miejsc, między 
innymi piękne miasto Lwów.

Ogólnie wyjazd bardzo mi 
się podobał. Uważam, że 
każdy polski patriota powi-
nien choć raz w życiu przyje-
chać na Ukrainę , odwiedzić 
cmentarz Orląt Lwowskich i 
oddać cześć Polakom.”
Inny z uczestników Krzysiek 
dodał:
„Praca na cmentarzu czasami 
była bardzo ciężka fizycznie, 
polegająca na karczowaniu 
młodych drzew, krzewów, 
wykopywaniu chwastów. 
Czasami polegała na wyko-
nywaniu prostych czynno-
ści: myciu płyt nagrobnych, 
odnawianiu napisów czy za-
miataniu nagrobków. Z  całą 
pewnością mogę jednak po-
wiedzieć, że przyniosła ona 
nie tylko efekty widoczne 
gołym okiem, ale dawała ol-
brzymią  dla mnie satysfak-
cja, jaką odczuwam z wkładu 
w dbanie o dawne polskie 
Kresy.”
Anna Gabryszewska-Ko-
nieczny

Fot. Uczniowie z Zespołu Szkół w Krynicznie porządkowali groby 
przodków na Ukrainie.

Fot. Podczas pobytu grupa z Kryniczna zorganizowała wycieczkę 
śladami przodków m.in. do Lwowa.



18 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ WRZESIEŃ 2017

XVI Międzynarodowy Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo

Wakacje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach

W sobotę 2 września 
2017 r., tuż przed 

rozpoczęciem roku szkolne-
go, uczniowie naszej szkoły 
wraz z Paniami Jolą Lawrenz 
i Renatą Łakomską wyjecha-
li do Warszawy, by dumnie 
reprezentować naszą szkołę 
w XVI Międzynarodowym 
Memoriale im. Włodzimie-
rza Strzyżewskiego w Rin-
go. Turniej zorganizowany 
został w mieście, w którym 
sport ten się narodził. Co-
roczna impreza ściągnęła 
najlepszych zawodników 
z Polski i zagranicy, m.in. 
z Białorusi i Litwy. Nasza 
szkolna drużyna, mimo iż 

uczy się i doskonali w tej dys-
cyplinie sportu dopiero od 
stycznia 2017 roku, już od-
nosi sukcesy na szczeblu po-
wiatowym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym. Dzieci, 

I miejsce w konkursie 
filmowym „Energia dla 

Dolnego Śląska”
Wakacje w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym 
rozpoczęły się bardzo 
szczęśliwie. Na akade-
mii zamykającej miniony 
rok szkolny pojawił się 

przedstawiciel organizato-
rów konkursu filmowego 
„Energia dla Dolnego Ślą-
ska”, który wręczył uczen-
nicom: Ani Dziurdziń-
skiej, Julicie Jasiak i Kasi 
Zielińskiej z I klasy gimna-
zjum oraz Zosi Zielińskiej 
z klasy V Szkoły Podsta-

wowej oraz ich opiekun-
ce, Pani Dorocie Krawiec, 
główną nagrodę - nowo-
czesną kamerę sportową 
dla szkoły oraz nagrody 
indywidualne - kolorowe 
deskorolki dla dziewcząt 
oraz bon do sklepu z bi-
żuterią dla Pani. Nagrody 

za udział w tym konkursie 
otrzymali również człon-
kowie II zespołu filmowe-
go -10 uczniów z klasy II 
gimnazjum. Radość była 
wielka, gdyż uczniowie 
tej szkoły zajęli I miejsce 
w konkursie, w  którym 
wzięli udział gimnazjaliści 

z siedemnastu gmin, gdzie 
realizowane są inwesty-
cje – budowa nowych linii 
energetycznych.

Warsztaty filmowe
Otrzymanie kamery po-

zwoliło na zorganizowa-
nie w czasie wakacji ty-

mimo padającego cały czas 
deszczu dzielnie walczyły o 
każdy punkt. Do finału do-
stała się uczennica Wiktoria 
Herka, która w klasyfikacji 
zajęła wysokie V miejsce. 

Uczniowie uczestniczący 
w turnieju: Marcelina Bie-
gańska, Veronika Kornaha, 
Wiktoria Herka (kategoria 
Żaczki) Krzysztof Miś (ka-
tegoria Żacy) Katarzyna Ry-

bak, Izabella Bugaj, Emilia 
Kaczor, Klaudia Strzelczyk, 
Maja Kwiecień, Martyna 
Zdziszek (kategoria Mło-
dziczki).
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godniowych warsztatów, 
podczas których ucznio-
wie mogli zgłębiać tajniki 
sztuki filmowej także od 
strony praktycznej oraz 
samodzielnie kręcić filmy 
i przeprowadzać wywiady. 
Po zapoznaniu się z nową 
kamerą i ogólnymi zasa-
dami, o których należy 
pamiętać podczas kręce-
nia filmów, rozpoczęli oni 
część praktyczną – wyru-
szyli w teren, aby przepro-
wadzać wywiady z miesz-
kańcami Szewc i utrwalać 
ich za pomocą kamery. 
Okazało się, że  ogromną 
sztuką jest nakręcić kil-
kuminutową rozmowę. W 
nowym roku szkolnym 
zgromadzony wówczas 
materiał filmowy zostanie 
zmontowany podczas do-
datkowych zajęć pozalek-
cyjnych.

Warsztaty plastyczno- 
teatralne

W kolejnym miesią-
cu wakacji - od 1 do 
11 sierpnia - uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach 
(w wieku 6-10 lat) mogli 
uczestniczyć w zajęciach 
plastyczno- teatralnych, 
prowadzonych przez 
Panią Izabelę Prorok. 
Głównym celem tych 
spotkań był rozwój kre-
atywności u najmłod-
szych uczniów szkoły. 
Na warsztatach dzieci 
miały możliwość wyko-
nywania różnych prac 
plastycznych przy uży-
ciu materiałów codzien-
nego użytku. Uczestnicy 
poznawali także specyfi-
kę pracy aktora na sce-
nie. 

Nowe Certyfikaty dla 
nauczycieli i dla szkoły
Podczas minionych wa-

kacji do szkoły dotarły 
również trzy radosne wia-
domości, dotyczące pracy 
naszych uczniów z wyko-
rzystaniem programu In-
sta.Ling do podnoszenia 
kompetencji językowych 
z języka polskiego i języka 
angielskiego. Uczniowie 
ZSP w Szewcach uczest-
niczą w tym programie od 
2014 roku (zaliczyli już 5 
edycji!) i po każdej, za-
równo nauczyciele, jak i 
szkoła, dostali certyfikat. 
Aby go otrzymać należy 
spełnić wymagane wa-
runki: nauczyciel dodać 
określoną liczbę słówek 
w miesiącu, a uczniowie 
muszą zdobyć wyznaczo-
ną przez regulamin ilość 
ocen bardzo dobrych i 

celujących. W ostatniej - 
VIII edycji - wzięło udział 
ponad 3000 nauczycieli, 
a regularnie korzystało 
z programu około 60000 
uczniów z całej Polski. Za 
rzetelną i systematyczną 
pracę przyznano Certyfi-
katy 1422 Nauczycielom, a 
80 Nauczycieli otrzymało 
Złoty Certyfikat. Nauczy-
cielka języka polskiego w 
ZSP w Szewcach, Pani Do-
rota Krawiec, znalazła się 
pośród tych szczególnie 
wyróżnionych i otrzyma-
ła Złoty Certyfikat jakości 
kształcenia ortografii ję-
zyka polskiego. Pani Mag-
dalena Naglik, nauczy-
cielka języka angielskiego 
otrzymała Certyfikat jako-
ści kształcenia języka an-
gielskiego. Również szkole 
przyznano certyfikat.

Narodowe Czytanie w 
OKSiR w Wiszni Małej
Jeszcze przed rozpoczę-

ciem roku szkolnego, w 
sobotę 2 września,  przed-
stawiciele społeczności 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach: 
dyrekcja, nauczyciele, ro-
dzice i uczniowie wzięli 
udział w Narodowym Czy-
taniu zorganizowanym w 
OKSiR w Wiszni Małej. To 
sympatyczne spotkanie, 
w którego klimat pięknie 
wpisali się, zakładając lu-
dowe stroje, było także 
okazją do spotkania nie 
tylko z literaturą, ale także 
ze sztuką.  W przerwach 
między czytaniem moż-
na tam było wysłuchać 
pięknych melodii Chopi-
na oraz obejrzeć wystawę 
obrazów Pani Izabeli Nity.

D-K

Wokalne talenty w studio

"Wiszeńskie talenty" to pro-
jekt, w którym młodzi woka-
liści z naszej gminy, mogą się 
sprawdzić w prawdziwym stu-
dio nagrań, wziąć udział w pro-
fesjonalnej sesji zdjęciowej, a 
także zaśpiewać na scenie. Wła-
śnie trwają pierwsze nagrania.
"Do projektu zgłosiło kilka 
bardzo utalentowanych dzie-
ci, z którymi przygotowujemy 
nagrania. Realizujemy je w 

prawdziwym studio nagrań, 
a to nierzadko spory stres - na 
szczęście efekty wynagradzają 
wszelkie trudności" - mówi Jan 
Samołyk, koordynator projek-
tu, wokalista i autor piosenek, a 
także animator w OKSiR Wisz-
nia Mała.

Z realizowanych nagrań po-
wstanie zbiorowa płyta CD, 
która zostanie opublikowana 
pod koniec roku. OKSiR Wisz-
nia Mała realizuje projekt w 
ramach programu Edukacja 
Kulturalna, który wdraża Na-
rodowe Centrum Kultury. Pro-
gram jest dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z Fundu-
szu Promocji Kultury. 

Zajęcia w OKSiR Wisznia Mała

Plan zajęć odbywających 
się jesienią w Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej w pełni od-
zwierciedla nazwę instytucji. 
Mieszkańcy gminy, wraz z 
profesjonalnymi instruk-
torami mogą m.in.: dbać o 
formę, uczyć się języków ob-

cych, tańca, gry na gitarze, a 
także śpiewać w chórze czy 
dołączyć do orkiestry dętej.

W ofercie są zarówno kur-
sy dla dorosłych, jak i zajęcia 
przeznaczone ściśle dla dzie-
ci. Większość spotkań odby-
wa się w budynku OKSiR, 

a część w świetlicach wiej-
skich oraz na boiskach spor-
towych.

Więcej szczegółów i peł-
ny harmonogram zajęć 
można znaleźć na stronie 
http://oksir.wiszniamala.
pl/harmonogram-zajec/
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Pomoc Żywnościowa dla osób 
potrzebujących

Spotkanie ze sztuką

We wrześniu br. 
grupa osób nie-

pełnosprawnych z tere-
nu gminy Wisznia Mała 
uczestniczyła w zorgani-
zowanych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej 
malarskich warsztatach 
plenerowych. Zajęcia po-
prowadził artysta plastyk 
Pan Ryszard Glegoła. W 

czasie spotkania uczest-
nicy poznawali tajniki 
malarstwa. Wykonane 
przez uczestników prace 
zostaną zaprezentowa-
ne na wystawie zorga-
nizowanej w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej.
Spotkania osób niepeł-

nosprawnych odbywają 
się regularnie w ostatni 
piątek każdego miesiąca. 
Kolejne spotkanie de-
dykowane jest osobom 
lubiących śpiewać pio-
senki biesiadne. Dnia 29 
września br. odbędzie się 
spotkanie osób niepeł-
nosprawnych tym razem 

przy ognisku z piosenką. 
Wszystkie osoby zainte-
resowane uczestnictwem 
serdecznie zapraszamy 
do kontaktu z Panią Jo-
anną Moszonką-Śmigiel 
telefon 71 310 68 32 w 
godz. 8.00-15.00

A. G-K.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej infor-

muje, że od września 2017 r. roz-
poczyna się nowa edycja Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w Pro-
gramie 2017. 
Beneficjentami w/w programu mogą 
być osoby najbardziej potrzebujące 

nie przekraczające kryterium docho-
dowego 1 268 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 1 028 zł dla oso-
by w rodzinie.
Osoby zainteresowane powyższą 
formą pomocy mogą zgłaszać się do 
pracowników socjalnych Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2 w 
godzinach od 8.00 do 15.00 lub tele-
fonicznie 71 310 68 32.

35-lecie ROD „Raków” w Psarach

16 września Członkowie Rodzinnego Ogro-
du Działkowego „Raków” w Psarach ob-
chodzili Jubileusz 35-lecia. Z tej szczególnej 
okazji życzymy wszystkim Działkowcom 
sukcesów i zadowolenia z pracy na działce, 
bogatych plonów i zawsze dobrej pogody.

70 – lecie Wojskowego Koła Łowieckiego 
„Trop” nr 401 we Wrocławiu

Z okazji tak zacnego Jubileuszu życzymy 
wszystkim członkom Koła wytrwałości w 
rozwijaniu pasji, kultywowania tradycji 
myśliwskich oraz dumy i satysfakcji z po-
dejmowanej działalności.

Odpowiedz na pytania dotyczące 
kompostowania w ankiecie „Wygraj 

kompostownik” dostępnej  
w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Wisznia Mała  

i wygraj kompostownik.
Szczegóły oraz regulamin dostępne na stronie 

www.wiszniamala.pl

W ygra j
kompostoWnik

SPONSOROWaNy  
PRZEZ fIRMę WPO aLBa
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Z czym kojarzy się jesień? Z kolorową paletą barw  
i złotymi liśćmi na drzewach, ale również z tą 
gorszą stroną jesieni związaną z okresem 
grzewczym. Dlatego rozpoczynamy akcję 
edukacyjną wśród mieszkańców dotyczącą 
właściwego palenia w piecach. Precz ze śmieciami!
Spalanie odpadów w domowym piecu odbywa się w niskiej temperaturze, przez 
co w procesie tym wydziela się mnóstwo zanieczyszczeń. W takim dymie z komina, 
moglibyśmy znaleźć prawie całą tablicę Mendelejewa. Najbardziej na tego rodzaju zanieczyszczenia są narażone dzieci, 
na choroby związane z obniżoną odpornością i układem oddechowych co często objawia się jako alergia. aby jeszcze 
lepiej trafiać do naszych mieszkańców z tym tematem, startujemy z konkursem plastycznym „Narysuj potwora smoga”. 
Nagrody za najciekawsze prace zostaną wybrane w czterech kategoriach wiekowych.
Ponadto spośród prac zostanie wyłoniony najciekawszy „Potwór smog” i jego postać pojawi się na plakatach  
i ulotkach o szkodliwości zanieczyszczenia środowiska. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na naszej stronie  
www.wiszniamala.pl

KonKurs 

plast yczny

stop paleniu 
śmieci! ?narysuj 

potwora
smoga

dofinansowanie
odnawialne źródła energii

Gmina Wisznia mała
Szanowni Mieszkańcy Gminy Wisznia Mała,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej chęci uczestnictwa w programie dofinansowania 
wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania w celu poprawy jakości powietrza w naszej gminie oraz zastosowania 
odnawialnych źródeł energii (OZE).
Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie, jej celem jest określenie skali zapotrzebowania 
wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców, w związku z czym zachęcamy do jej wypełnienia. 
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.wiszniamala.pl oraz w Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała. Prosimy wypełnioną ankietę złożyć w urzędzie gminy Wisznia Mała, przekazać 
Sołtysowi lub przesłać jej skan na adres: ankieta@wiszniamala.pl.
Realizacja programu dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania będzie 
uzależniona od ilości chętnych osób i pozyskania zewnętrznych środków dla Gminy Wisznia Mała.
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Krzyżanowice mistrzem gminy Wisznia Mała!

Centrum sportowe - lotnisko Szymanów, gmina Wisznia Mała.

W niedzielę 6 sierpnia 
boisko w Krynicznie 

tętniło życiem. Od rana ry-
walizowały tam w Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Wój-
ta Gminy Wisznia Mała 
kluby sportowe z terenu z 
naszej gminy. W tym roku 
współorganizatorem był 
zeszłoroczny zwycięzca Ko-
meta Kryniczno na czele z 
prezesem Michałem Klin. 
W tegorocznym turnieju 
o tytuł mistrza rywalizo-
wało osiem drużyn. Me-
cze były zacięte i bardzo 
wyrównane. Nie obyło się 
bez rzutów karnych, które 
były bardzo emocjonujące 
zarówno dla sportowców, 
jak i żywo reagującej wi-
downi. Ostatecznie I miej-
sce zdobyła drużyna LKS 
Krzyżanowice i to ona bę-
dzie gospodarzem kolejne-
go turnieju w 2018 roku. II 

miejsce zdobył LKS Malin-
ka Malin, III miejsce LKS 
AVIA Ozorowice. Za naj-
lepszego i najskuteczniej-
szego bramkarza uznano 
Tomasza Kapłońskiego z 
LKS Krzyżanowice, nato-
miast najlepszym strzelcem 
został Sebastian Wieczorek 
z AVIA Ozorowice.  

Turniej Piłki Nożnej, to 
nie tylko impreza sportowa. 
To również piknik nie tylko 
dla fanów piłki, ale i licznie 
przybyłych  rodzin piłka-
rzy. Dla dzieci dodatkowo 
były przygotowane atrakcje 
w formie darmowych dmu-
chawców. Cała imprezie 
towarzyszyła przyjazna at-
mosfera, a wspólna zabawa 
trwała do późnych godzin.
Dziękujemy za udział w 
turnieju i dostarczenie wie-
lu emocji. Następny turniej 
już za rok! 

Fot. W tegorocznym turnieju tytuł mistrza zdobyła drużyna LKS Krzyżanowice

Gdzie odbyła się najważ-
niejsza impreza lotni-

cza na świecie, w roku 2017?
Które miejsce na Ziemi było 
w 2017 r. najczęściej od-
wiedzanym przez najważ-
niejszych przedstawicieli 
Światowej Federacji Spor-
tów Lotniczych? Gdzie zo-
stał pobity spadochronowy 
rekord świata w dyscypli-
nie Canopy Piloting? Które 
lotnisko w ostatnich dwóch 
latach zwiększyło swoją ak-
tywność o 400 %? 
… takich pytań można za-
dać wiele. A odpowiedź za-
wsze ta sama: lotnisko Szy-
manów w gminie Wisznia 
Mała.

Polskie lotnictwo sporto-
we w ostatnich dziesięciole-
ciach przechodziło poważny 

kryzys. Brak zewnętrznych 
dotacji, stabilnych źródeł 
finansowania oraz gigan-
tyczny wzrost kosztów dzia-
łalności sprawił, że wie-
le lotnisk aeroklubowych 
powoli zamiera, ogranicza 
działalność, a szeregi pilo-
tów gwałtownie się kurczą.  

Aeroklub Wrocławski i 
lotnisko w Szymanowie to 
absolutnie wyjątkowy przy-
padek lotniczego sukcesu. 
Rok 2017 przyniósł konty-
nuację pozytywnych zmian, 
jakie zostały zapoczątkowa-
ne jesienią 2015 r. Czy uda 
się utrzymać ten kierunek 
w kolejnych latach, czas po-
każe. Wiele zależy od tego, 
czy uda się pozyskać po-
ważnych sponsorów, którzy 
dostrzegą szansę promocji 

podczas kolejnych ogrom-
nych imprez mistrzowskich, 
jakie w najbliższych latach, 
będą odbywać się w Szyma-
nowie. 

Mistrzostwa Świata, Mi-
strzostwa Europy, Mistrzo-
stwa Polski… Tak! To nowa 
jakość, która na stałe zago-
ściła w Aeroklubie Wro-
cławskim. Warto pochwalić 
się tym, co wydarzyło się w 
minionym roku. 

Wiosna rozpoczęła się pod 
znakiem najpiękniejszych 
maszyn latających czyli szy-
bowców. Na nasze lotnisko 
zjechali piloci z całej Euro-
py, by rywalizować w zawo-
dach 8. Serii Mistrzostw 
Świata w Wyścigach Szy-
bowcowych FAI Sailplane 
Grand Prix. 

Przez dziesięć dni lotnicy 
zmagali się z trudnymi wa-
runkami. Dla szybowników 
najlepsze warunki  są wtedy, 
gdy niebo pokrywają białe 
chmury w kształcie baran-
ków (tzw cumulusy), a do 
tego wieje umiarkowany 
wiatr. Tym razem na prze-
łomie maja i czerwca nad 
Dolnym Śląskiem uloko-
wał się rozległy układ wy-
żowy. Z nieba na zmianę: 
a to lał się żar, przy braku 

jakiegokolwiek zachmurze-
nia, a to spadały tysiące ton 
ulewnego deszczu z potęż-
nych burz. Na szczęście w 
zawodach brali udział naj-
lepsi zawodnicy świata, na 
szybowcach które obecnie 
stanowią szczyt możliwo-
ści technologicznych. Go-
ściliśmy przecież Mistrzów 
i Rekordzistów Świata, z 
najnowocześniejszymi kon-
strukcjami – w tym słynne 
JS1 i ASG29. Piloci latali z 
prędkościami 300 km/h po-
konując codziennie kilku-
setkilometrowe trasy. 

Gdy warunki nie pozwa-
lały na długodystansową 
rywalizację, rozegrane zo-
stały wyścigi match-racing. 
Pojedynki jeden na jeden, 

znalazły się w programie 
Mistrzostw po raz pierwszy 
po Igrzyskach Air Games w 
Dubaju. Warto podkreślić, 
że nigdzie więcej na świecie 
dotychczas nie były rozgry-
wane.

Mistrzostwa w Szymano-
wie były bardzo udane dla 
Polaków. Zwyciężył Seba-
stian Kawa, a drugie miejsce 
zajął Łukasz Wójcik. Brązo-
wy medal wywalczył zawsze 
uśmiechnięty Ginas Zube 
z Litwy. Dwójka Polaków 
zakwalifikowała się tym sa-
mym do finałowych wyści-
gów Mistrzostw Świata w 
Chile w 2018 roku.

Zawody były doskona-
le zorganizowane również 
od strony medialnej. Loty 
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transmitowane były na żywo 
w internecie, a relacje pro-
wadził jeden z najlepszych 
lotniczych komentatorów 
świata – Regan Tetlow. Fil-
my nagrane podczas zawo-
dów są do obejrzenia na 
kanale youtube  Aeroklubu 
Wrocławskiego. 
Zakończenie zawodów szy-
bowcowych, było sygna-
łem do rozpoczęcia inten-
sywnych przygotowań do 
kolejnej wielkiej imprezy 
– rozgrywek lotniczych w 
ramach The World Games 
Wrocław 2017. 

Ale jeszcze przed jej roz-
poczęciem na lotnisku 
w Szymanowie zagościły 
międzynarodowe zawody 
spadochronowe Canopy 
Piloting Polish Open. Kil-
kudziesięciu skoczków z 
całego świata rywalizowało 
o tytuł najlepszego skoczka 
Polski, w sezonie 2017. Za-
wody rozegrano w katego-
rii Polish Advanced, Polish 
Open oraz International 
Polish Open. Najlepszym 
zawodnikiem z Polski oka-
zał się Maciej Machowicz, 
a rywalizację ogólną wygrał 

Nicolas Batch z USA.
Była to jednak dopiero 

przygrywka, do największej 
światowej imprezy, jaka od-
była się już kilka dni póź-
niej. Aeroklub Wrocławski, 
mimo wielu przeszkód, z 
pełnym sukcesem przepro-
wadził Igrzyska Lotnicze 
w dyscyplinach spadochro-
nowych, paralotniach i 
akrobacji szybowcowej. W 
zawodach uczestniczyli Mi-
strzowie Świata, zdobywcy 
złotych medali rozgrywek 
kontynentalnych oraz cała 
czołówka światowych ran-
kingów. 

W sumie niemal 100  za-
wodników, których nazwi-
ska budzą respekt i dreszcz 
emocji w każdym zakątku 
naszego globu. 

Skoczkowie spadochro-
nowi, podczas lądowania, 
wykonywali spektakularne 
ewolucje, które oceniane 
były przez sędziów, a na po-
tężnym telebimie od wcze-
snego ranka do późnego 
wieczora wyświetlane były 
kolejne wyśrubowane wy-
niki. W pewnym momen-
cie rozbłysł ogromny napis 

– NEW WORLD 
RECORD. Okaza-
ło się, że nowo wy-
budowany swoop 
pond (jedyny w Pol-
sce i największy w 
Europie obiekt dla 
spadochroniarzy 
uprawiających Ca-
nopy Piloting)  oraz 
idealne warunki 
panujące w Szyma-
nowie, pozwoliły na 
osiąganie wyników, 
które trudno było 
uzyskać gdziekol-
wiek na świecie. 

To znacząco 
zwiększa szanse na 
bardzo wysoką fre-

kwencję podczas przyszło-
rocznych Mistrzostw Świa-
ta, które rozgrywane będą 
na naszym lotnisku.

Rywalizację spadochro-
niarzy ponownie wygrał 
Nick Batch, pokonując Cu-
rta Bartholomew (również 
USA) oraz Cornelię Mihai 
ze Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich.

Mnóstwo radości dostar-
czyli nam zawodnicy latają-
cy na motoparalotniach. Po 
trzech dniach bardzo zacię-
tej walki między Polakami, 
Francuzami oraz ekipą Taj-
landii, złoty medal – pierw-
szy podczas The World Ga-
mes – wywalczył Wojciech 
Bógdał. Świętowanie było 
podwójne, bowiem brąz 
wywalczył Marcin Biernat.
Trudno mówić o przypad-
ku, bowiem zaledwie 23 let-
ni Bógdał ma już na koncie 
tytuł Mistrza Świata z roku 
2015 i drugiego Wice Mi-
strza Europy z roku 2016, 
a Polacy od kilku lat regu-
larnie przywożą mistrzow-
skie tytuły z największych 
światowych imprez. Warto 
też dodać, że o sukcesach 
Polaków w Szymanowie 
było głośno raz jeszcze, bo-
wiem Wojtek Bógdał zo-
stał wybrany Zawodnikiem 
Miesiąca Sierpnia w ogól-
noświatowym rankingu In-
ternational World Games 
Association.

Mniej szczęścia miał Jerzy 
Makula rywalizujący wśród 
akrobatów. Podniebne ewo-
lucje na szybowcach, w tym 
loty ze specjalnymi efekta-
mi dymnymi wykonywane 
do muzyki, to sztuka wy-
jątkowo trudna. Gdy ry-
walizują sami mistrzowie, 
jeden drobny błąd decydu-
je o spadku w tabeli o kilka 
oczek. Swoje zadania niemal 
bezbłędnie poleciał Ference 

Toth z Węgier, 
srebro zdobył 
młody Włoch 
Luca Bertossio, 
a trzecie miejsce 
Eugen Schaal z 
Niemiec.

Wszyscy pod-
kreślali ogromny 
profesjonalizm i 
zaangażowanie 
wszystkich osób 
zaangażowanych 
w przygotowa-
nie i prowadze-
nie zawodów. 
Docenił to rów-
nież Prezydent 
Wrocławia Ra-
fał Dutkiewicz, 
który odwiedzał 
szymanowskie zawody, jak 
również Minister Sportu i 
Turystyki Witold Bańka, 
który czas wizyty w Aero-
klubie wykorzystał także 
na spotkanie się z Wójtem 
Gminy Wisznia Mała, pa-
nem Jakubem Bronowic-
kim. 

Przedstawiciele Aeroklubu 
podkreślali, że to właśnie 
Panu Wójtowi zawdzięczają 
bardzo sprawne rozwiązanie 
problemów, które spiętrzyły 
się tuż przed rozpoczęciem 
imprezy.

Ostatni weekend sierpnia 
to tradycyjny Piknik na 
Lotnisku. W tym roku był 
on wyjątkowy, ponieważ 
Aeroklub nie organizował 
pokazów, do których przy-
zwyczaiło się wielu miesz-
kańców. Jednakże Zlot 
Foodtracków, mnóstwo 
bezpłatnych atrakcji dla 
dzieci (dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie, animatorzy) 
oraz loty wykonywane przez 
członków aeroklubu, przy-
ciągnęły całe rzesze rodzin 
z dziećmi. Nikt nie narzekał 
na nudę, na drodze nie było 
korków, a darmowy parking 

przy lotnisku wypełnił się 
samochodami.

Mamy nadzieję, że tak 
właśnie będzie wyglądał 
Aeroklub w każdy pogod-
ny weekend. Działający na 
lotnisku bar, miejsca do 
siedzenia, zadaszenia chro-
niące przed słońcem, dobry 
dojazd oraz duża aktywność 
lotnicza powinny zachęcać 
do regularnych odwiedzin.

Początek września to dal-
szy ciąg sportowego mara-
tonu. Gmina Wisznia Mała 
stała się areną podniebnych 
rozgrywek Rajdowych Sa-
molotowych Mistrzostw 
Polski. Oprócz konkurencji 
nawigacyjnych, w Szymano-
wie piloci toczyli bój w kon-
kurencji lądowań. Latanie 
precyzyjne, to od kilkudzie-
sięciu lat polska specjalność. 
Nazwiska Chrząszcz, Daro-
cha, Skrętowicz, Radomski 
na zawsze zapisane będą w 
podręcznikach historii. Z 
tym większą dumą wręczali-
śmy puchary i nagrody pilo-
tom, którzy na ostatnich Mi-
strzostwach Świata zdobyli 
komplet medali we wszyst-
kich konkurencjach. 

Lotnisko w Szymanowie 
stało się wizytówką lotniczej 
Polski, a Aeroklub stara się o 
pozyskanie kolejnych wiel-
kich rozgrywek – w sportach 
balonowych, szybowco-
wych, ultralajtowych. Nasze 
lotnisko jest miejscem przy-
jaznym i otwartym, szcze-
gólnie dla mieszkańców 
gminy. Warto więc zaglądać 
do najszybciej zmieniające-
go się Aeroklubu w Polsce.

Marek Jóźwicki
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Sobotnia rywalizacja w Mienicach

MTB Cross Country już 
za nami. W sobotę 9 

września w Mienicach od-
były się zawody kolarstwa 
górskiego.  Impreza rozpo-
częła się startem dzieci w 
wyścigu na 3 km. W tym 
roku w zawodach wzięło 
udział 36 młodych zawod-
ników, którzy dzielnie i w 
komplecie pokonali cały 
dystans. Najlepszymi za-
wodnikami zostali: Nata-
lia Jeziorna z Wiszni Małej 
i Mateusz Markiewicz z 
Osoli. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali medale, pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagro-
dy. Dodatkowo wyróżnieni 
zostali najmłodsi zawodni-
cy: Alicja Gajos lat 4 i Fran-
ciszek Puchała lat 5.  

Po rywalizacji dzieci na 
starcie stanęli dorośli. Ponad 
40 zawodników walczyło o 
Puchar Wójta Wiszni Małej 
w zawodach kolarskich. W 
tym roku mężczyźni starto-
wali na dystansie 26 km, na-
tomiast kobiety na dystansie 

13 km. Trasa była wyma-
gająca nawet dla doświad-
czonych kolarzy górskich. 
Zróżnicowany i pagórkowa-
ty teren wymagał kondycji 
fizycznej i dobrego przygo-
towania. Trasa wyścigu pro-
wadziła od startu w Mieni-
cach, poprzez Węgrzynów, 
Borkowice i Wilczyn, koń-
cząc się metą w Mienicach. 
Na trasie dla zawodników 
były przygotowane punkty 
kontrolne z wodą, natomiast 
na mecie czekał na nich po-
siłek regeneracyjny.

W rywalizacji dorosłych, 
w kategorii mężczyzn metę 
pierwszy przejechał Piotr 
Berdzik z Wrocławia z cza-
sem 1:22:21. Wśród kobiet 
pierwsza na mecie zameldo-
wała się Patrycja Stanok ze 
Świerzawy, która osiągnęła 
czas 1:06:49. Zwycięzcom 
w kategorii Open oraz w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych nagrody wręczył 
osobiście wójt Jakub Brono-
wicki. 

Wyścig to nie była je-
dyna atrakcja tego dnia. 
Dla dzieci przygotowano 
dmuchańce, gry i zabawy 
podwórkowe, gigantyczne 
bańki mydlane oraz ma-
lowanie twarzy. Można 
również było obejrzeć wóz 
Strażacki OSP - Wisznia 
Mała. Tuż po zawodach 
rozpoczął się Piknik Ro-
dzinny, na którym oprócz 
atrakcji dla dzieci było 
można posłuchać Jana Sa-
mołyka i Klaudii Adamus.

Organizatorzy dzięku-
ją uczestnikom za sobo-
tę pełną wrażeń oraz za 
sportową rywalizację. 
Szczególne podziękowa-
nia należą się panom: Ro-
manowi Turocha, Pawło-
wi Rzemień i Tomaszowi 
Janik ze Stowarzyszenia 
Team Extreme Off Road 
Club oraz Radzie Sołeckiej 
Mienic wraz z panią sołtys 
Alicją Walęcką za pomoc 
w organizacji MTB Cross 
Country.


