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przed nami kolejny rok, w którym 
gmina Wisznia Mała będzie re-
alizować ważne dla mieszkańców 
inwestycje. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom oraz potrzebom 
mieszkańców gminy, zamierzamy 
w tym roku zrealizować szereg za-
dań, które ułatwią i poprawią jakość 
życia w naszej małej ojczyźnie. Rad-
ni jednomyślnie przegłosowali bu-
dżet na rok 2019, a to pozwala nam 
zrealizować wszystkie zaplanowane 
działania.

2019 rok rozpoczęliśmy od odda-
nia do użytkowania uczniom oraz 
kadrze pedagogicznej nowego bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Psa-
rach. To jedna z największych in-
westycji realizowanych w naszej 
gminie, o wartości ponad 8 mln zł. 
A przed nami kolejne wyzwanie – 
budowa nowej szkoły w Wiszni Ma-
łej. Na początku br. przedstawiliśmy 
dwie koncepcje budynku szkoły, po 
dokonaniu wyboru przystąpimy do 
opracowania projektu. 

Od zeszłego roku trwa budowa 
kanalizacji w południowej części 
gminy. Na przestrzeni ostatnich lat 
to największe zadanie jakiego pod-
jęliśmy się jako gmina. Budowa roz-
poczęła się od Psar, a następnie bę-
dzie kontynuowana w Szymanowie 
i w Krzyżanowicach. Równocześnie 
prowadzone są prace przy budowie 
kanalizacji deszczowej na dwóch 
ulicach w Ligocie Pięknej i Malinie.

Wraz z rozpoczęciem roku zaczęła 
się rewitalizacja centrum Krynicz-

na. Kolejna miejscowość w naszej 
gminie poprawi swój wizerunek 
i będzie wizytówką gminy. Z kolei 
w centrum Strzeszowa przy kościele 
budowany jest nowy chodnik wraz 
z miejscami parkingowymi.  

Ponadto planujemy m.in. budowę 
nowego oświetlenia ulic oraz przygo-
towanie kolejnych projektów doświe-
tleń. Realizowane będą również zada-
nia w zakresie poprawy infrastruktury 
drogowej i przebudowy dróg.

czytaj dalej na stronie 2

Szanowni Mieszkańcy gminy Wisznia Mała,
Święta Wielkanocne to czas radości i refleksji nad tajemnicą życia. 

Życzę Państwu aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy dostarczyły 
głębokich przeżyć duchowych, a chwile spędzone w gronie najbliższych 

dodały otuchy oraz siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego  
i pozwoliły z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki

Czternastego kwietnia  odbę-
dzie się Jarmark Wielkanoc-

ny  przed odnowioną świetlicą 
w  Malinie (organizatorzy liczą na 
piękną pogodę i  długi kwietnio-
wy dzień). W  programie m.in. 
kiermasz wyrobów świątecznych, 
sprzedaż wypieków, prezentacja 
palm wielkanocnych, a  także wy-
stępy zespołów ludowych oraz 
młodych talentów wokalnych.

Podczas jarmarku nastąpi otwar-
cie wystawy pokonkursowej oraz 
wręczenie nagród laureatom kon-

kursu plastycznego „Palma wiel-
kanocna”. Na scenie zaprezentują 
się Szymanowianie, Strzeszowianki 
oraz muzyczni gospodarze, czyli 
Malinianie. Wśród młodych ta-
lentów na scenie pojawią się m.in. 
wokaliści biorący udział w projek-
cie Wiszeńskie Talenty. Tegoroczny 
jarmark będzie połączony z  akcją 
charytatywną – zbiórką pieniędzy 
na leczenie i  rehabilitację Roksany 
Siódmak ze Strzeszowa. 

Zapraszamy do Malina w godzi-
nach 13:00-18:00.

Jarmark Wielkanocny  
w Malinie!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Wisznia Mała,

Wiszeńska Pisanka 
autorstwa  
Ryszarda Glegoły
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CMENTARZE

• doposażenie placu zabaw w Pierwoszowie 
• doposażenie i modernizacja placu zabaw w Krynicznie 
• doposażenie placu zabaw na ul. Sportowej i ul. Różanej w Ligocie Pięknej
• doposażenie placu zabaw przy ulicy Kasztanowej w Psarach
• siłownia zewnętrzna w parku przy świetlicy w miejscowości Szymanów
• bieżące doposażenie gminnych placów zabaw 
• naprawy nawierzchni na placach zabaw w Ligocie Pięknej na ul. Na Kolonii  

i ul. Leśnej oraz w Pierwoszowie

• Cmentarz komunalny w Krynicznie 

R.I.P
R.I.P

ŚWIETLICE

Budowa w 2019 r.:
• świetlicy w Strzeszowie

Budowa w 2020 r.:
• świetlicy w Machnicach 
• świetlicy w Pierwoszowie

Przygotowanie projektu:
• świetlicy w Ligocie Pięknej

SPORT, REKREACJA

PLACE ZABAW

Planowane 
inwestycje
dokończenie ze strony 1:

Odpowiadając na potrzeby 
coraz aktywniejszego społe-
czeństwa zostanie rozbudowana 
infrastruktura rekreacyjno-spor-
towa oraz siłownie na wolnym 
powietrzu. Najmłodszych miesz-
kańców gminy Wisznia Mała 
ucieszy zapewne dalsza rozbu-
dowa placów zabaw. Planujemy 
również przygotować projekt mo-
dernizacji budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wiszni Małej 
oraz rozpocząć budowę cmenta-
rza komunalnego w Krynicznie.

Zaplanowanych na ten rok sa-
mych tylko zadań inwestycyjnych 
jest bardzo wiele. Prace budowla-
ne oznaczają przejściowe utrud-
nienia, ale po ich zakończeniu 
będziemy mogli korzystać z nowej 
infrastruktury. Podejmowane dzia-
łania mają na celu poprawę jako-
ści życia mieszkańców, ale również 

zainteresowanie nasza gminą po-
tencjalnych przedsiębiorców, któ-
rych obecność oznacza nie tylko 
podatki i wpływy do budżetu, ale 
również nowe miejsca pracy. 
Zależy mi bowiem, by gmina 
Wisznia Mała była miejscem 
przyjaznym i atrakcyjnym do 
życia. 

Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała

• altana narzędziowa przy ul. Kasztanowej w Psarach
• budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach
• budowa ogrodzenia boiska do siatkówki w parku przy świetlicy 

wiejskiej w Szymanowie
• budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Strzeszowie
• montaż piłkochwytów na boisku przy ul. Różanej w Ligocie Pięknej
• opracowanie dokumentacji projektowej muszli koncertowej 

w Krzyżanowicach
• opracowanie koncepcji udostępnienia terenu Ośrodka Wodnego 

w Wiszni Małej dla mieszkańców
• zagospodarowanie boiska sportowego w Malinie
• zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Rogożu  

(montaż siłowników)
• zagospodarowanie terenu przy planowanej nowej świetlicy 

wiejskiej w Strzeszowie
• zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno
• renowacja murawy trawiastej boisk sportowych
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Przebudowa:
• infrastruktury wraz z poszerzeniem drogi 

w rejonie ulicy Mienickiej w Strzeszowie  
(rejon kościoła)

• ul. Długiej w Szewcach (kolejny etap)
• ul. Jodłowej w Ozorowicach
• ul. Leśnej w Mienicach
• ul. Prostej i Brzozowej w Ligocie Pięknej
• ul. Bocianiej w Malinie

Projekt przebudowy:
• chodnik w Rogożu, ul. Stawowa 
• drogi nr 64 oraz nr 74/1 w Machnicach
• ul. Krętej w Piotrkowiczkach 
• ul. Stawowej, Polnej, Brzoskwiniowej, Morelowej 

i Wiśniowej w Ligocie Pięknej 

• ul. Ogrodniczej i Polnej w Szymanowie 
• ul. Ogrodowej, Słonecznej i Topolowej w Rogożu
• ul. Polnej w Wisznia Malej 
• zatoki autobusowej na ul. Lotniczej 

w Szymanowie
• opracowanie dokumentacji projektowej ulic: 

Osiedlowej, Łąkowej i Młynarskiej w Strzeszowie 
• opracowanie dokumentacji projektowej ulic: 

Kalinowej, Miłej, Jesionowej, Ogrodowej 
w Malinie

• poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych  
na terenie gminy

• Projekt Szkoły Podstawowej  
w Wiszni Malej 

• Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Psarach

• Modernizacja obiektów oświatowych

Budowa ścieżek rowerowych  
na terenie gminy Wisznia Mała:
• planuje się złożenie wniosku 

o dofinansowanie ze środków 
unijnych ścieżki rowerowej 
w Szewcach (Wrocław – Szewce 
– Zajączków i Szewce do peronu)

• Powiat Trzebnicki będzie 
realizował wieloletnie zadanie 
budowy ścieżki rowerowej: 
Szewce (ul. Strzeszowska) – 
Ligota Piękna – Malin – Kryniczno

DROGI GMINNE

SZKOŁY

KANALIZACJA

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej 
 w aglomeracji Wrocław:
• Psary
• Szymanów
• Krzyżanowice
Ponadto udzielanie dotacji do budowy przyłączy do sieci 
kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie gminy

• Projekt rewitalizacji zabytkowego parku w Malinie 
• Zagospodarowanie terenu parku w Wiszni Malej (wiata)

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Budowa oświetlenia:
• Malin: boisko sportowe, droga Leśna, 

ul. Miła i Główna 
• Psary: ul. Rakowska,
• Kryniczno: boisko sportowe 
• Mienice: boisko sportowe
• Szewce: ul. Kolejowa i Kwiatowa
• Krzyżanowice: ul. Jaśminowa 
• Kryniczno: ul. Wiosenna 
• Pierwoszów: ul. Janowa i Leśna
• Strzeszów: ul. Osiedlowa
• Szymanów: ul. Ogrodnicza, Letnia  

i Widawska
• Ligota Piękna: ul. Kręta, Jaśminowa, 

Leszczynowa i Boczna
• Wisznia Mała: ul. Kwiatowa, Polna,  

Makowa i Sportowa
• Psary: boisko sportowe 
• Rogoż: ul. Wierzbowa
• Ozorowice: ul. Łąkowa

Projekty budowy oświetlenia:
• Psary ul. Długa, Główna i Polna
• Ozorowice: boisko sportowe, 

 ul. Młynarska i Jodłowa 
• Wysoki Kościół: ul. Parkowa  
• Szewce: ul. Strzeszowska 
• Malin: ul. Miła i Leśna
• Pierwoszów: ul. Polna,  

Ogrodowa i  Spacerowa
• Kryniczno: ul. Polna i Trzebnicka
• Machnice droga nr 1337D
• Ligota Piękna:  al. Sosnowa,  

ul. Malinowa, Działkowa,  
Ogrodowa i Prosta

• Pierwoszów: ul. Leśna do stacji PKP
• Piotrkowiczki: ul. Klonowa, Dębowa, 

wzgórz Trzebnickich, Akacjowa, 
Wiśniowa, Sadowa i Ogrodowa

• Mienice: ul. Czereśniowa

OŚWIETLENIE

PARKI

• Projekt modernizacji 
budynku OSP w Wiszni 
Małej

BEZPIECZEŃSTWO
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Wraz z początkiem 
roku rozpoczę-
ły się realizacje 

zaplanowanych na 2019 rok 
inwestycji. W  Krynicznie 
rozpoczęła się rewitaliza-
cja centrum miejscowości, 
która jest realizowana w  ra-
mach projektu pt. „Nadanie 
nowych funkcji terenom 
zdegradowanym w  gminie 
Wisznia Mała”. Aktualnie 
trwają prace związane z prze-
budową wodociągu oraz 
budową kanalizacji deszczo-
wej. Po zakończeniu prowa-
dzonych prac rozpocznie się 
kolejny etap czyli utwardze-
nie terenu i  jego zagospoda-
rowanie. Zostaną wykona-
ne chodniki, parkingi oraz 
wydzielone miejsca zielone 
z  elementami małej archi-
tektury w tym ławki. Dodat-
kowo wyznaczone zostaną 
miejsca postojowe dla samo-
chodów. Z myślą o rowerzy-

stach zostanie zamontowana 
wiata parkingowa i stojaki na 
rowery. Ponadto istniejące 
oświetlenie terenu zostanie 
wzbogacone o  latarnie par-
kowe z  oprawami LED. Za-
danie jest dofinansowane ze 
środków unijnych w 85%.

Równocześnie prowadzo-
ne są prace na ul. Bocianiej 
w Malinie, gdzie trwa budo-
wa kanalizacji deszczowej. 
Rozpoczęła się również bu-
dowa kanalizacji deszczowej 
na ul. Brzozowej w Ligocie 

Pięknej. Są to pierwsze eta-
py prac związane z  budo-
wami nowych dróg w  tych 
miejscowościach.

Natomiast w  Strzeszo-
wie trwa budowa chodnika 
i miejsc postojowych w cen-
trum miejscowości (wzdłuż 
ulicy Mienickiej) przy ko-
ściele. Prace te stanowią kon-
tynuację zadania inwestycyj-
nego z lat poprzednich.

W  Szymanowie, Psarach 
i  Krzyżanowicach realizo-
wana jest największa i  naj-

droższa inwestycja w historii 
naszej gminy pt. „Budowa 
systemu gospodarki wod-
no-ściekowej w  aglomeracji 
Wrocław – Psary, Szyma-
nów, Krzyżanowice”. Projekt 

obejmuje budowę ok. 37 km 
sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z  przepompowniami 
ścieków oraz budowę 2,12 
km sieci wodociągowej na 
odcinku Psary – Wrocław. 
Wartość Projektu to ok. 91 
mln zł, w  63% dofinanso-
wany ze środków unijnych. 
W ramach prac została wy-
budowana przepompownia 
ścieków PP1 (2,8 mln zł) oraz 
realizowana jest budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
i  wodociągowej na odcinku 
Psary – Wrocław (Widawa) 
o wartości 10,6 mln zł (pod 
wałami). Od zeszłego roku 
trwają prace budowy kana-
lizacji w ulicach Szymanowa 
i  Psar. Wartość kontraktu 
to 26,3 mln zł. W kolejnym 
etapie, który rozpocznie się 
w br. zostaną skanalizowane 
ulice w  miejscowości Krzy-
żanowice i  ciąg dalszy Szy-
manowa.

Aktualnie 
realizowane 
inwestycje

Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej  w aglomeracji 
Wrocław-Psary, Szymanów, Krzyżanowice. 

Szymanów, ul. Widawska

Szymanów, ul. NowaSzymanów, ul. Polna Szymanów, ul. Łąkowa

Szymanów, ul. Widawska

Budowa kanalizacji deszczowej 
w ramach zadania   
pn. „Przebudowa al. Brzozowej 
w Ligocie Pięknej   
oraz ul. Bocianiej w m. Malin”. 
Na zdjęciu ulica Bociania 
w Malinie

Budowa kanalizacji deszczowej 
w ramach zadania  pn. „Przebudowa  
al. Brzozowej w Ligocie Pięknej   
oraz ul. Bocianiej w m. Malin”. 
Na zdjęciu aleja Brzozowa  
w Ligocie Pięknej

37 km
sieci kanalizacji 

sanitarnej obejmuje 
budowę systemu 

gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji 

Wrocław – Psary, 
Szymanów, Krzyżanowice
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Budowa gazociągu w miejscowości 
Wisznia Mała,  ul. Parkowa

Budowa linii 
elektroenergetycznej  
400 kV  relacji Czarna  
 – Pasikurowice. 
Na zdjęciu słupy linii  400 
kV  w miejscowości Szewce

Przebudowa ul. Mienickiej 
i Ozorowickiej  w Strzeszowie  
gm. Wisznia Mała

Psary, ul. Parkowa
Psary, ul. Główna

Psary, ul. WolnościPsary, ul. Wolności

Również budowana jest 
kanalizacja w  Ligocie Pięk-
nej na ulicach: Brzoskwinio-
wej, Polnej. Zadanie to jest 
dofinansowane ze środków 
unijnych w 63%.

Na terenie naszej gminy 
trwa budowa napowietrz-
nej dwutorowej linii elek-
troenergetycznej o napięciu 

400 kV (linie przesyłowe). 
Nowo budowana linia czę-
ściowo zastąpi starą infra-
strukturę, która z uwagi na 
swój wiek, zastosowanie 
konstrukcyjne oraz wiel-
kość przesyłanej mocy 
wymaga przebudowy.  Po 
uruchomieniu nowej infra-
struktury, dotychczasowo 

wykorzystywana linia zo-
stanie zdemontowana.

Obecnie firma CTi-Jawor 
prowadzi inwestycję budo-
wy gazociągu w miejscowo-
ści Wisznia Mała. Gazociąg 
jest budowany w  ulicach: 
Parkowa, Szkolna i  Leśna. 
Zakończenie prac planowa-
ne jest na koniec maja.

Nadanie nowych funkcji terenom 
zdegradowanym  w gminie Wisznia Mała. 
 Zagospodarowanie centrum wsi Kryniczno
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We wtorek 22 
stycznia w Szko-
le Podstawowej 

im. Małego Księcia w Wisz-
ni Małej odbyło się spotka-
nie z  rodzicami, podczas 
którego przedstawiono kon-
cepcje nowej szkoły oraz 
dalsze plany związane z bu-
dową obiektu.

Zaprezentowano dwie 
koncepcje, z których pierw-
sza to budynek tradycyjny 
nawiązujący do aktualnej 
zabytkowej architektury 
szkoły, natomiast drugi no-
woczesny przedstawiony 
przez architektów z  biura 
„Pietrucha Projekt”. 

Obie zaprezentowane 
koncepcje to wielofunkcyj-
ne budynki składające się 
z części dydaktycznej i spor-
towej wraz z zapleczem ży-
wieniowym posiadające 
stołówkę. W  proponowa-
nych koncepcjach zapro-
jektowane są sale lekcyjne, 
pracownie komputerowe 
i językowe, gabinety specja-
listyczne, biblioteka i  część 
administracyjna. Ucznio-
wie będą mieli do dyspo-
zycji pełnowymiarową halę 
sportową, boisko do piłki 
ręcznej, siatkówki, koszy-

kówki, siłownię i  salę do 
fitnessu. W  budynku zo-
stanie również wydzielona 
przestrzeń na przedszkole, 
a w bezpośrednim sąsiedz-
twie szkoły zlokalizowany 
będzie plac zabaw.

Przedstawione koncepcje 
zostały przyjęte przez ro-
dziców z dużym zadowole-
niem, gdyż na taki przyja-
zny dzieciom, nowoczesny 
i  funkcjonalny budynek 
czekają.

Wspólnie zostanie wybra-
ny jedna koncepcja, a na jej 
podstawie będzie wykona-
ny projekt budowy.

W Wiszni Małej będzie 
nowa szkoła

Budowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach w fotograficznym skrócie:

Zakończył się kolejny 
etap remontu świetlicy 

w  Krynicznie. W  budynku 
została wykonana nowa po-
sadzka na sali głównej. Zo-
stała również wymieniona 
podłoga sceny. Natomiast 
część kuchenna została 
wyposażona dodatkowo 
w lodówkę gastronomiczną 
i witrynę, co zostało sfinan-
sowane z  funduszu sołec-
kiego.

W  ubiegłym roku zakoń-
czono termomodernizację 
świetlicy wiejskiej w  Kry-
nicznie. Projekt realizowa-
ny był przy współfinanso-
waniu środków unijnych. 
W  ramach zadania wy-
konano ocieplenie ścian, 
stropów, nową elewację, 
wymianę oświetlenia na 
enerooszczędne LED oraz 
wykonano nowe pokrycia 
dachowe.

Świetlica  
w Krynicznie 
po remoncie
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Piątek 11 stycznia był 
dla uczniów oraz na-
uczycieli Szkoły Pod-

stawowej im. Jana Pawła II 
w  Psarach dniem wyjątko-
wym, pełnym podniosłych, 
a zarazem radosnych emocji. 
Dzień ten zapisze się na kar-
tach historii naszej gminy. 
Od teraz uczniowie mogą 
korzystać z  rozbudowanej 
szkoły. 

Otwarcie nowego budynku 
szkoły było bardzo uroczyste. 
W  ceremonii uczestniczyli 
uczniowie, kadra nauczyciel-
ska i rodzice oraz licznie za-
proszeni goście. Obecny był 
wójt Jakub Bronowicki, Sta-
rosta Powiatu Trzebnickiego 
Małgorzata Matusiak, Dol-
nośląski Wicekurator Oświa-
ty Janusz Wrzal, Prezes firmy 
Baumatech Piotr Pracowity, 
kierownik budowy Janusz 
Dudek, Adam Dudzin z Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu, 
mistrz świata Rafał Omelko, 
ksiądz Adam Prażak, samo-
rządowcy, dyrektorzy jedno-
stek gminnych, dyrektorzy 
szkół, sołtysi i  radni oraz 
przyjaciele szkoły.   

Uroczystość rozpoczęła się 
symbolicznym przecięciem 
wstęgi. Mottem uroczystości 
były słowa: dla szkoły miej 
serce, nie licz lat, pokochaj 
to miejsce – mały świat.  Na-
stępnie przed publicznością 

wystąpili uczniowie szkoły 
w  Psarach, którzy przed-
stawili swoje liczne talenty. 
Zebrani obejrzeli występ 
pary tanecznej, która zapre-
zentowała tańce towarzyskie 
oraz latynoamerykańskie. 
Były występy wokalne, mu-
zyczne, a  także teatralne 
przedstawiające żartobliwie 
proekologiczną wersję zna-
nej bajki o  Jasiu i  Małgosi. 
Uroczystość odbywała się 
na sali sportowej, nie mogło 
więc zabraknąć sportowców. 
Swoje umiejętności pokazali 
karatecy  z  Dolnośląskiego 
Klubu  Karate „Jinkaku Kan-
sei” pod kierunkiem senseia 
Dawida Graczyka. Występy 
artystów oraz sportowców 
wzbudziły zachwyt i  aplauz 
wśród publiczności. 

Po części artystycznej dy-
rektor szkoły Jarosław An-

drzejczak podzię-
kował wszystkim, 
którzy mieli swój 
udział w  rozbudowie 
szkoły.  Nie obyło się bez 
podziękowań, gratulacji 
i  serdecznych życzeń wszel-
kiej pomyślności składanych 
na ręce dyrektora. 

Głos zabrał również wójt 
Jakub Bronowicki, który 
powiedział:  Budowa szko-
ły w  społeczności lokalnej to 
rzecz, która zdarza się raz 
na bardzo wiele lat, dziesiąt-
ki lat... Bardzo się cieszę, że 
w  dniu dzisiejszym tak licz-
nie przybyliśmy do tej szkoły, 

która tak długo była oczeki-
wana i  tak bardzo potrzeb-
na… Chciałbym serdecznie 
podziękować naszym projek-
tantom, którzy zmierzyli się 
z  dziełem rozbudowy szkoły, 
która nie była łatwym zada-
niem. Bo jak sami Państwo 
zauważyli,  jest to połączenie 
dwóch światów: świata przed-
wojennego, który reprezentuje 
ten budynek, stojący za salą 
gimnastyczną, z  nową rze-
czywistością, którą wszyscy 
rozumiemy, potrzebujemy 
i o której wiemy, że cały czas 
się zmienia i ma całkiem inny 
wymiar. Dlatego też ten nowy 
budynek jest już całkiem 
inaczej wyposażony, inaczej 
przygotowany. Przygotowa-
ny dla was nasze dzieci, ale 

także i  dla kolejnych 
pokoleń, jak również 

dla  tych, którzy zechcą 
korzystać z jego możliwo-

ści, a  tych możliwości jest 
bardzo dużo. 

Uroczystość zakończyła 
się odsłonięciem tablicy pa-
miątkowej upamiętniającej 
rocznicę 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez 

Polskę, a  właśnie w  rok ob-
chodów została nasza szkoła 
rozbudowana.

Szkoła zwiększyła swo-
ją powierzchnię o  kolejne 
prawie 1300 m2, a  ucznio-
wie i nauczyciele zyskali no-
woczesną, kolorową i  bez-
pieczną przestrzeń do zajęć 
szkolnych i  pozalekcyjnych 
oraz pełnowymiarową salę 
gimnastyczną.  Zmianę od-
czują pedagodzy, którzy będą 
korzystać z  przestronnego 
pokoju nauczycielskiego. 
Wrażenie robi także sala in-
formatyczna wyposażona 
w  24 stanowiska kompute-
rowe. Szkoła posiada rów-
nież windę, która będzie 
służyć niepełnosprawnym 
uczniom. Natomiast wybu-
dowany łącznik zapewne bę-
dzie cieszył się powodzeniem 
wśród uczniów w  czasie 
przerw. Wartość inwestycji 
to ponad 8 mln zł, na którą 
gmina otrzymała dofinanso-
wanie ze  środków unijnych 
w wysokości prawie 1 mln zł.

Szkoła  
w Psarach  
już otwarta!

1300 m2
o tyle zwiększyła się 

powierzchnia szkoły po 
rozbudowie

Wartość inwestycji  
to ponad 

8 mln zł
na którą gmina 

otrzymała dofinansowanie 
ze środków unijnych  
w wysokości prawie  

1 mln zł.

W ceremonii uczestniczyli uczniowie, 
kadra nauczycielska i rodzice  
oraz licznie zaproszeni goście

Przed publicznością wystąpili uczniowie szkoły w Psarach, 
którzy przedstawili swoje liczne talenty

Uroczystość rozpoczęła się 
symbolicznym przecięciem 

wstęgi

Odsłonię tablicy 
pamiątkowej 

upamiętniającej rocznicę 
100-lecia odzyskania 

niepodległości  
przez Polskę
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Pozyskaliśmy środki  
na budowę świetlic

Refundacja biletów miesięcznych na 
dojazd ucznia do szkoły
Gmina Wisznia Mała re-

funduje bilety miesięcz-
ne uczniom dojeżdżającym 
do szkoły, które nie ukończy-
ły 21 roku życia. 

Program zakłada refunda-
cję zakup biletów miesięcz-
nych przez uczniów szkół 
podstawowych, ponadpod-
stawowych, gimnazjalnych 
i  ponadgimnazjalnych za-
mieszkałych na terenie gmi-
ny Wisznia Mała i korzysta-
jących z usług przewozowych 
publicznego transportu zbio-
rowego połączeń autobuso-
wych i  kolejowych. Uczeń 
musi tylko złożyć w urzędzie 

gminy wnio-
sek, zakupiony 
imienny bilet 
miesięczny oraz 
kserokopię legi-
tymacji szkolnej 
i  na tej podstawie 
otrzyma zwrot 
kosztów jego zaku-
pu. 

Przyjęte przez 
gminę Wisznia Mała 
wsparcie finansowe 
jest realizowane w ra-
mach Lokalnego Pro-
gramu Wyrównywa-
nia Szans Edukacyjnych dla 
dzieci i  młodzieży zamiesz-

kałych na terenie Gminy 
Wisznia Mała „Bilet”. Projekt 
ten to nie tylko sposób na 
odciążenie budżetu domo-
wego wielu rodzin zamiesz-
kujących gminę Wisznia 
Mała, jak również wsparcie 
ambitnej młodzieży, która 
kontynuuje naukę. 

Jako gmina kontynuuje-
my serię projektów roz-
wijających nowoczesną 

oświatę w  gminie, oferującą 
dzieciom innowacyjne roz-
wiązania edukacyjne. Złożo-
ny w  2018 r. wniosek o  do-
finansowanie zajął pierwsze 
miejsce spośród wszystkich 
złożonych (tylko 25 wnio-
sków przeszło ocenę formal-
ną i  merytoryczną) uzysku-
jąc 90 punktów. Jest to już 
piąty projekt dla placówek 
oświatowych gminy w  cią-
gu ostatnich 3 lat! Najnow-
sze przedsięwzięcie będzie 
realizowane w  partnerstwie 
gminy Wisznia Mała - lidera 
projektu z  gminą Oborniki 
Śląskie. Pozyskaliśmy łącznie 
1.967.034,00 zł dofinansowa-
nia z Unii Europejskiego (Eu-
ropejski Fundusz Społeczny) 
i budżetu państwa. Całkowi-
ta wartość projektu wyniesie 
2.070.564,00 zł, przy czym 

wkład własny w  wysoko-
ści 103.530,00 zł zostanie 
wniesiony w  postaci niepie-
niężnej. Tym samym żadne 
dodatkowe środki z  budże-
tu gminy Wisznia Mała nie 
będą potrzebne.

Projekt obejmuje dodat-
kowe zajęcia szkolne oraz 
pozaszkolne dla uczniów 
i  uczennic od pierwszej do 
ostatniej klasy wszystkich 
wiszeńskich szkół. W  ra-
mach zajęć szkolnych będą 
to dodatkowe zajęcia z nauk 
ścisłych i  przyrodniczych 
(m.in. matematyka, przy-
roda, biologia, chemia, fi-
zyka, geografia), zarówno 
dla dzieci zdolnych w  celu 
poszerzenia ich umiejęt-
ności, jak również zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów 
potrzebujących wsparcia. 
Zajęcia przyrodnicze będą 
organizowane w  trybie do-
świadczalnym, gdyż w  ra-

mach obecnie realizowa-
nych projektów szkoły już 
są wyposażone w pracownie 
przedmiotowe: matematycz-
ne, przyrodnicze i  cyfrowe. 
Nowy projekt pozwoli także 
uzyskać dodatkowe elemen-
ty wyposażenia tj. kompute-
ry przenośne, mikroskopy, 
tablety, zestawy odczynni-
ków chemicznych, zestawy 
do ćwiczeń biologicznych, 
fizycznych i  geograficznych, 
tablice multimedialne itp. 
Ponadto w  ramach projek-
tu realizowane będą zajęcia 
z  robotyki, języka angiel-
skiego, logopedyczne, ko-
rekcyjno – kompensacyjne, 
opieka psychologiczna i do-
radztwo zawodowe. Dzieci 
będą też miały możliwość 
wzięcia udziału w niezwykle 
interesujących zajęciach po-
zaszkolnych w laboratoriach 
i  placówkach badawczych, 
by zobaczyć jak w  praktyce 

wygląda naukowa praca eks-
perymentalna. 

Dzięki przyznanej dota-
cji szkoły stworzą dzieciom 
korzystniejsze warunki do 
osiągania coraz lepszych 
wyników oraz poszerzania 
swoich horyzontów, a także 
zmniejszania barier wśród 
uczniów i  uczennic biorą-
cych udział w  zajęciach lo-
gopedycznych i  korekcyjno 
– kompensacyjnych.

Zapraszamy uczniów 
i  uczennice do udziału 
w  zajęciach, które plano-
wane są w  roku szkolnym 
2018/2019. 

Termin realizacji – od 
2019-09-01 do 2021-06-30

W I kwartale 2019 roku 
gmina Wisznia Mała 

pozyskała środki finanso-
we ze źródeł zewnętrznych 
na realizacji projektu pn.: 
„Budowa świetlic wiejskich 
w Gminie Wisznia Mała”.

Projekt zakłada budowę 
trzech świetlicy na terenie 
gminy Wisznia Mała w miej-

scowościach: Strzeszów, 
Pierwoszów, Machnice. Bu-
dowa świetlic ma na celu 
podniesienie standardu ży-
cia na wsi, wzrost atrakcyj-
ności turystycznej i inwesty-
cyjnej obszaru oraz rozwój 
tożsamości społeczności 
wiejskiej i  zachowania dzie-
dzictwa kulturowego. 

Gmina Wisznia Mała ponownie 
na pierwszym miejscu! 

Całkowity koszt zadania: 2 869 818,90 zł
Dofinansowanie: 1 286 070 zł

Całkowity koszt  
zadania: 2 070 564,00 zł

Dofinansowanie ze 
środków unijnych: 1 967 034,00 zł

Wkład własny 
niepieniężny: 103 530,00 zł

Pozostałe projekty  
dla oświaty już 
zrealizowane lub będące 
w realizacji przez gminę 
Wisznia Mała:
• „Wzrost jakości edukacji 
szkolnej w gminie Wisznia 
Mała” – lata 2016-2018;
• „Nowoczesne przed-
szkole w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Wiszni 
Małej i Ligocie Pięknej” – 
lata 2017-2018;
• „Edukacja XXI wieku 
w gminie Wisznia Mała” – 
lata 2017-2019;
• „Innowacyjna Edukacja 
w gminach Czernica, Długo-
łęka, Oborniki Śląskie i Wisz-
nia Mała” – lata 2018-2019.
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Najmłodsi mieszkańcy 
gminy już mogą bawić 

się i uczyć w nowym Punk-
cie Przedszkolnym działają-
cym w świetlicy w Malinie. 
Kolejna przestrzeń dla naj-
młodszych jest odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców, 
którzy chętnie osiedlają się 
w naszej gminie i zakładają 
rodziny. 

Punkt Przedszkolny zo-
stał otwarty 11 lutego i bę-
dzie działał od poniedziałku 
do piątku w godz.  od 7.00 
do 16.30. Bezpłatne naucza-
nie, wychowanie i opieka są 
prowadzone w  wymiarze 5 
godz. dziennie, w  godz. od 

8.00 do 13.00. Punkt Przed-
szkolny będzie funkcjono-
wał przez cały rok szkolny, 
z  wyjątkiem dni ustawo-

wo wolnych od pracy oraz 
przerw ustalonych przez or-
gan prowadzący na wniosek 
Dyrektora Szkoły. Do punk-

tu uczęszczają dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat. Liczba dzie-
ci w  przedszkolu nie może 
przekroczyć 8. Nadzór nad 

Punktem Przedszkolnym 
sprawuje dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Krynicznie, 
a wspomaga go dwuosobo-
wa kadra pedagogiczna.

Na przedszkole adaptowa-
no część świetlicy wiejskiej, 
którą w  tym celu również 
rozbudowano. Na realizację 
zadania gmina otrzymała 
dofinansowanie z Regional-
nego Projektu Operacyjne-
go Województwa Dolno-
śląskiego. Dzięki unijnemu 
wsparciu powstała nowo-
czesna placówka, wyposa-
żona w sprzęt interaktywny 
i przyjazne pomoce dydak-
tyczne.

Referat Remontowo  
– Inwestycyjny 
Joanna Kubacka  
71 308 48 20 
j.kubacka@wiszniamala.pl

Referat Ochrony 
Środowiska 
Marcin Buczak  
71 308 48 30 
m.buczak@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
Anna Rabajczyk  
71 308 48 54  
a.rabajczyk@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

Punkt Przedszkolny w Malinie otwarty

Spotkanie z sołtysami Pani Józefa Bebłocińska 
wśród najlepszych 
sołtysów

W  piątek 25 stycz-
nia w  wiszeńskim 

OKSiR odbyło się spotkanie 
wójta Jakuba Bronowickie-
go z sołtysami. Podczas spo-
tkania omówiono przede 
wszystkim projekty statu-
tów sołeckich oraz zmiany 
w nich wprowadzane. Nowe 
statuty zostały przedstawio-
ne podczas sesji Rady Gmi-
ny 30 stycznia 2019 r. 

W  dalszej części spotka-
nia poruszono temat wy-
borów na sołtysów oraz 
środków finansowych prze-
znaczonych  na fundusze 
sołeckie. W  2019 roku na 
fs przeznaczono ponad 500 
tys. zł. Najwięcej środków 

w wysokości ok. 320 tys. zł 
zostanie wydatkowanych 
na oświetlenie drogowe, 
następnie ponad 104 tys. na 
zadania związane z  droga-
mi (w  tym przede wszyst-
kim projekty dróg) oraz 
100 tys. zł na doposażanie 
placów zabaw. Pozostałe 
pieniądze będą przezna-
czone m.in. na inwestycje 
na cmentarzu komunal-
nym w  Krynicznie, dopo-
sażanie świetlic, wykonanie 
wiat, altan i ogrodzeń oraz 
utrzymanie zieleni. Na za-
kończenie spotkanie wójt 
i  pracownicy gminy odpo-
wiadali na pytania i wątpli-
wości sołtysów. 

Z  okazji Dnia Sołtysa – 
Opiekuna i Gospodarza 

Wsi, 11 marca we Wrocła-
wiu odbyła się Gala Finało-
wa konkursu Sołtys Roku 
2018. To już kolejna edycja 
konkursu, podczas której na-
grodzone zostały osoby za-
angażowane w działania  na 
rzecz lokalnych społeczności 
i zabiegające o poprawę wa-
runków życia mieszkańców 
swoich miejscowości. Z gmi-
ny Wisznia Mała do tytułu 
Sołtys Roku 2018 nomino-
wana została pani Józefa 
Bebłocińska - sołtys Krzyża-
nowic. W  tym szczególnym 
dniu pani Józefie towarzy-
szył wójt Jakub Bronowic-
ki.  Podczas uroczystości 
pani sołtys odebrała dyplom 
oraz drobny upominek z rąk 
Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka i  profeso-
ra Grzegorza Kurzyńskiego 
rektora Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu.

Tegoroczna gala, która od-
była się w  Sali Koncertowej 
Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocła-
wiu miała wyjątkowa oprawę. 
Atmosferę podczas uroczy-

stości uświet-
nił występ Or-
kiestry Wojsk 
Lądowych oraz 
uczniów ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia. 

Pani Józefa Bebłocińska 
funkcję sołtysa Krzyżanowic 
pełni od 3 kadencji i w  tym 
roku prawie jednogłośnie 
została wybrana na kolej-
ną kadencję. Pani sołtys jest 
ogólnie ceniona i znana jako 
osoba bezinteresownie dzia-
łająca dla dobra społeczności. 
Posiada duże doświadczenie 
i cieszy się ogromnym zaufa-
niem wśród mieszkańców. 
Jej celem jest zintegrowanie 
nowych mieszkańców przy-
byłych z  Wrocławia z  tymi, 
którzy mieszkają w  Krzyża-
nowicach już długi czas oraz 
zaaktywizowanie lokalnej 
społeczności na rzecz całej 
miejscowości. Realizuje to 
poprzez systematyczne akcje 
prowadzone wśród miesz-
kańców. Dba również o rela-
cję pomiędzy mieszkańcami 
i  ich integrację. W  tym celu 
organizuje cykliczne impre-
zy, w  które włącza się cała 

rada sołecka oraz duża część 
mieszkańców Krzyżanowic.

Pani sołtys wspólnie 
z  mieszkańcami od lat jest 
zaangażowana w  poprawę 
komfortu akustycznego wsi 
Krzyżanowice poprzez czyn-
ny udział w negocjacjach do-
tyczących budowy ekranów 
akustycznych przy drogach 
S5 i S8.

Pani Józefa Bebłocińska 
przez dwie poprzednie ka-
dencje pełniła funkcję Radnej 
Gminy Wisznia Mała. Jest li-
derem Odnowy Wsi, ponad-
to członkiem rady „Lokalnej 
Grupy Działania – Kraina 
Wzgórz Trzebnickich”. Pani 
sołtys współpracuje od wielu 
lat z  Powiatem Trzebnickim 
oraz z Wrocławiem co przy-
nosi wymierne korzyści. 

Gratulujemy  
pani sołtys i życzymy 

dalszych sukcesów  
i wytrwałości w pracy na 

rzecz mieszkańców gminy 
Wisznia Mała
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Dziesiątego lutego 
wójt Jakub Brono-
wicki brał udział 

w  XX Sprawozdawczo-Wy-
borczym Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia 
„Dolnośląska Kraina Ro-
werowa”, które odbyło się 
w  Miliczu. W  Walnym Ze-
braniu uczestniczyli włoda-
rze oraz delegaci wszystkich 
samorządów członkowskich 
tj.: gmina Cieszków, Do-
broszyce, Krośnice, Milicz, 
Oborniki Śląskie, Prusice, 
Twardogóra, Wąsosz, Wisz-
nia Mała, Wołów, Zawonia, 
Żmigród, powiat górowski 
i trzebnicki.

XX Walne Zebranie rozpo-
czął burmistrz gminy Milicz 
Piotr Lech, który następnie 
przewodniczył obradom. 
Zebrani jednogłośnie przyję-
li sprawozdanie merytorycz-
ne i finansowe z działalności 
zarządu i biura oraz wybrali 
prezesa i wiceprezesa na ko-
lejną kadencję. Prezesem 
stowarzyszenia ponownie 
został burmistrz Żmigrodu 
Robert Lewandowski, a jego 
zastępca Piotr Lech bur-
mistrz Milicza.   

W  skład stowarzyszenia 
wchodzi 14 gmin dolnoślą-
skich samorządów z północ-
nej części Dolnego Śląska 
(gmina Wąsosz przystąpiła 
w grudniu 2018 roku), a ko-
lejne 5 złożyło deklarację 
przystąpienia. Tak duże zain-
teresowanie przynależnością 
do stowarzyszenia świad-
czy o  potrzebie wspólnego 

współdziałania samorządów 
na rzecz rozwoju infrastruk-
tury turystycznej naszego 
regionu oraz zwiększeniu 
oferty dla turystów i  miesz-
kańców.

Przypomnijmy, iż celem 
stowarzyszenia jest budowa 
marki obszaru, który będzie 
atrakcyjny i  rozpoznawalny 
w  Polsce, jak również poza 

jej granicami. Docelowo 
wszystkie samorządy nale-
żące do Dolnośląskiej Kra-
iny Rowerowej mają zostać 
połączone bogatą siecią dróg 
i  szlaków rowerowych, tak 
by turyści oraz mieszkańcy 
mogli bez przeszkód korzy-
stać z atrakcji turystycznych 
i  krajoznawczych w  naszym 
regionie.    

Walne Zebranie 
„Dolnośląskiej Krainy Rowerowej”

14 
gmin 

dolnośląskich 
samorządów 

wchodzi w skład 
stowarzyszenia 

5 
gmin złożyło 
deklarację 

przystąpienia

W  środę 20 lutego 
w  Ośrodku Kultury 

Sportu i  Rekreacji w  Wisz-
ni Małej odbyło się pierw-
sze w tym roku posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa 
i  Porządku. W  spotkaniu 
uczestniczyli przedstawicie-

le samorządu powiatowego, 
gminnego oraz radni i  soł-
tysi z gminy Wisznia Mała.

Wszystkich zebranych 
przywitała i  tym samym 
rozpoczęła spotkanie pani 
Małgorzata Matusiak - Sta-
rosta Powiatu Trzebnickie-

go. Następnie przedstawi-
ciele powiatowych służb 
bezpieczeństwa i  porządku 
omawiali swoje działania 
interwencyjne oraz prewen-
cyjne, które przeprowadzili 
w  ostatnim czasie m.in. na 
terenie naszej gminy.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w gminie Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała otrzymała podziękowania 
z Ministerstwa Infrastruktury za udział 
w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego 
Transportu w 2018 roku w Polsce. Mottem akcji, 
która trwała w dniach 16 – 22 września było hasło 
„Przesiadaj się i jedź!”.  Kulminacyjnym punktem 

kampanii był 
Światowy Dzień 
bez samochodu  
(22 września), 
kiedy to 
mieszkańcy 
naszej gminy 
mogli korzystać 
z darmowej 
komunikacji 
gminnej oraz 
międzygminnej 
na terenie 
gminy Wisznia 
Mała
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Spotkania 
noworoczne 
2019 za nami
Spotkania noworoczne to 

już wiszeńska tradycja. 
Na początku roku wójt 

Jakub Bronowicki odwiedził 
mieszkańców w  ich miejsco-
wościach. 

Spotkania Noworoczne to 
okazja, by życzyć sobie wszyst-
kiego dobrego przy lamp-
ce szampana oraz po prostu 
wspólnie, miło spędzić czas 
w gronie sąsiadów i przyjaciół. 
Ponadto wydarzenia były oka-
zją do poznania no-
wej dyrektor 
O K S i R u 

- Renaty Cybulskiej - Kaczałko.
Ośrodek Kultury Sportu 

i  Rekreacji zadbał o  część ar-
tystyczną - dla mieszkańców 
śpiewali m.in. Norbert Szym-
kowiak z  zespołu uElectro-
górale, Justyna Masternak 
z  Piotrkowiczek (uczestniczka 
projektu Wiszeńskie Talenty), 
Janek Samołyk, a także Klaudia 
Adamus i  Ernest Pociejowski. 
W Szewcach oraz Piotrkowicz-
kach wydarzenia zakończyły 
się zabawą taneczną. Szczegól-

nie warte wspomnienia są 
spotkania w Malinie oraz 

Krynicznie, które odby-
ły się w świeżo odno-
wionych świetlicach. 
Z powodu żałoby na-
rodowej niestety nie 
odbyło się spotkanie 
w Strzeszowie.

Klaudia Adamus Piotrkowiczki Wisznia Mała

Psary

Szymanów

Wójt Jakub Bronowicki oraz 
nowa dyrektor OKSiRu - 
Renata Cybulska - Kaczałko

Witamy nowych sołtysów

W gminie Wisznia Mała 
rządzą już nowi sołty-

si oraz rady sołeckie wybrane 
przez mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości. W 10 
miejscowościach wygrały 
osoby, które już wcześniej 
pełniły tę funkcję. Są to: Ane-
ta Kasprzyk, Edyta Król, Jó-
zefa Bebłocińska, Dorota Ku-
leta, Marek Łukaszek, Roman 
Piworowicz, Bronisław Sta-
wiński, Jerzy Szczerbik, Ali-
cja Walęcka i Marcin Ziętek. 
W pozostałych miejscowości 
kredyt zaufania mieszkań-
ców otrzymali nowi przed-
stawiciele sołectw. 

Nowo wybranym sołty-
som życzymy wytrwałości w 

rozwiązywaniu spraw spo-
łeczności lokalnej, dobrej 
współpracy z mieszkańcami, 
realizacji pomysłów w dzia-
łalności sołeckiej oraz zado-
wolenia z pełnienia tej jakże 
ważnej funkcji.

Kryniczno sołtys Małgorzata Tyska
Krzyżanowice sołtys Józefa Bebłocińska
Ligota Piękna sołtys Michał Ziętek

Machnice sołtys Aneta Kasprzyk
Malin sołtys Dorota Kuleta

Mienice sołtys Alicja Walęcka
Ozorowice sołtys Małgorzata Sobecka

Pierwoszów sołtys Jan Kupczak
Piotrkowiczki sołtys Grzegorz Ryng

Psary sołtys Jerzy Szczerbik
Rogoż sołtys Edyta Król

Szewce sołtys Marek Łukaszek
Strzeszów sołtys Bronisław Stawiński
Szymanów sołtys Marcin Ziętek

Wisznia Mała sołtys Roman Piworowicz
Wysoki Kościół sołtys Bożena Bienias

W poszczególnych miejscowościach  
gminy sołtysami zostali: Przypominamy o obowiązku 

umieszczenia w widocznym 
miejscu na budynku tabliczki z 
numerem domu. W przypadku, 
gdy budynek położony jest w głę-
bi – tabliczkę z numerem umiesz-
cza się również na ogrodzeniu. 
Odpowiednie i wyraźne ozna-
czenie nieruchomości nie tylko 
ułatwi pracę kurierów, listonoszy, 
firm wywożących odpady, ale i 
służb odpowiedzialnych za nasze 
zdrowie, życie i bezpieczeństwo.

Przypominamy również, iż 
oznaczenie posesji wynika z obo-
wiązujących przepisów  prawa, 
jest obowiązkowe, a za nieprze-
strzeganie grozi kara grzywny do 
250 zł lub kara nagany (art. 64 § 1 
kodeksu wykroczeń).

Tabliczki na dom!
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Dzięki pozytywnej oce-
nie Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego 
w  Ośrodku Kultury Sportu  
i  Rekreacji w  Wiszni Ma-
łej powstanie „Studio na 
zakręcie”. Na ten cel uda-
ło się pozyskać środki  
w ramach programu „Infra-
struktura domów kultury” 
w wysokości 20 tys. złotych. 

W  ramach projektu za-
kupiony zostanie sprzęt 
niezbędny do stworzenia 

możliwości produkcji wła-
snych materiałów video.

Celem zadania jest posze-
rzenie możliwości Ośrodka 
Kultury w zakresie animacji 
kultury i  edukacji kultural-
nej poprzez uruchomienie 
lokalnego studia telewizyj-

nego, w którym realizowane 
będą materiały video pro-
mujące m. in. wydarzenia 
kulturalne, lokalnych arty-

stów oraz transmisje na żywo 
z wydarzeń. W ramach akcji 
„Wakacje z OKSIR” przewi-
dziano również organizację 

warsztatów medialnych dla 
młodzieży oraz produkcję 
z jej udziałem reportaży, wy-
wiadów i innych materiałów 
video. 

Projekt realizowany bę-
dzie w okresie od kwietnia 
do września 2019 roku.

Przedszkolaki oraz ucznio-
wie wiszeńskich szkół  

18 stycznia brali udział w IX 
Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych o  Tematyce Bo-
żonarodzeniowej w świetlicy 
w Krynicznie. Zebrani obej-
rzeli siedem przedstawień, 
które były oceniane w trzech 
kategoriach:
I kategoria: przedszkola
II  kategoria: szkoła 

podstawowa klasy I-VI 
III  kategoria: szkoły 

podstawowe klasy 
VII-VIII i szkoły 
gimnazjalne.

W jury zasiedli: Agnieszka 

Moździerz, Sylwia Drząszcz, 
Ryszard Glegoła i Ernest Po-
ciejowski. 

W  rywalizacji przedszko-
laków I miejsce zajęli przed-
stawiciele grupy „0” ze Szko-
ły Podstawowej w  Wiszni 
Małej, drugie miejsce ex 
aequo zajęły grupy z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Szewcach i ze Szkoły Pod-
stawowej w Psarach. 

W kategorii II udział wzię-
ły grupy ze szkoły w  Szew-

cach i w Psarach, w kate-
gorii III ze szkoły w Wiszni 
Małej i  Kryniczna. Zapre-
zentowane przedstawienia 
były bardzo wyrównane, 
występujący prezentowali 
bardzo wysoki i wyrównany 
poziom co spowodowało, że 
jury wszystkim przyznało 
I miejsce.

Jury przyznało również 
wyróżnienia dla najlepszych 
aktorów. Zostali nimi Ma-
rysia Bomba oraz Krzysztof 
Buczak.

IX Przegląd Małych  
Form Teatralnych 
o Tematyce Bożonarodzeniowej

W OKSiR powstanie „Studio na zakręcie” 
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Szesnastego stycznia od-
było się uroczyste spo-

tkanie w świetlicy w Ligocie 
Pięknej, gdzie seniorzy ob-
chodzili pierwszą rocznicę 
powstania Klubu Senior+. 
W  uroczystości uczestni-
czyło wielu zaproszonych 
gości, wśród których obecni 
byli: wójt Jakub Bronowic-
ki, dyrektor OKSiR Renata 
Cybulska – Kaczałko, radny 
Jerzy Puchacz, grupa nie-
pełnosprawnych oraz osoby 
zaprzyjaźnione z seniorami.

Były przemówienia, gra-
tulacje, życzenia, występy 

oraz poczęstunek. Część 
artystyczna rozpoczęła się 
przedstawieniem wykona-
nym przez uczniów klasy 
„0” ze Szkoły Podstawowej 
w  Wiszni Małej, następnie 
grał i  śpiewał Jerzy Kowal-
czyk. Pani Wiesława Pelu-
cha, zaprzyjaźniona z człon-

kami klubu, odczytała 
napisany przez siebie wiersz 
podsumowujący działalno-
ści klubu. Na koniec zebrani 
obejrzeli prezentację zdjęć 
przedstawiający wydarzenia 
z całego roku. Nie obyło się 
bez wzruszeń i  wielu rado-
snych wspomnień.

Pierwsza rocznica 
Klubu Senior+

Prezent  
na Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet 12 marca Panie 

z gminy Wisznia Mała miały możliwość 
bezpłatnie zbadać swój wzrok i słuch. Na 

zaproszenie wiszeńskiego Ośrodka Zdrowia 
przedstawiciele firmy LOOK Salon Optyczny 
oraz Audiofon kontrolowali ostrość wzroku 

i zaćmy, słuch oraz zaburzenia widzenia i słuchu. 
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem  

wśród mieszkanek.
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Dzieci, które ferie zimo-
we spędzały na tere-

nie gminy Wisznia Mała, 
korzystały z  bogatej oferty 
Ośrodka Kultury Spor-
tu i  Rekreacji. Codzien-
nie, przez cztery godziny 
dziennie, zgodnie z  nazwą 
ośrodka brali udział w  za-
jęciach rekreacyjnych, 
sportowych i  kulturalnych. 
Ponadto dwukrotnie dzieci 
pojechały na wycieczkę do 
Wrocławia - raz do kina, na 
nowy film o  Asterixie, 
a  raz do teatru na 
przedstawienie pt. 
„Kłótni dość”.

Szczególnym 
zainteresowa-
niem cieszy-
ło się wspólne 
oglądanie fil-
mów, gry kompu-
terowe sprzed lat 
(np. kultowe Super 
Mario), zajęcia plastycz-
ne czy spotkania z Bibliote-
ką. Ponadto dzieci spotkały 
się z  podróżnikiem, wzięły 
udział w  zajęciach kulinar-
nych i  obejrzały przedsta-
wienie Teatru Duet. Ferie 
zakończył prawdziwy bal 
karnawałowy, który odbył 
się 8 lutego w Piotrkowicz-
kach. Najmłodsi bawili się 
na nim wspólnie z piratami.

FERIE 
w gminie Wisznia Mała
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Gminna Biblioteka 
Publiczna w  Wiszni 

Małej realizuje projekt 
„Code for English – za-
programuj swój angielski”, 
na który otrzymała grant 
10 tys. zł z Fundacji BGK. 
Od lutego do czerwca br. 
w  gminnych przedszko-
lach w Strzeszowie i Ligo-
cie Pięknej odbywają się 
zajęcia z  programowania 
połączone z nauką języka 
angielskiego. W  ramach 
projektu odbywają się 
zajęcia dla 4, 5- latków 
z  wykorzystaniem robo-
tów, które częściowo zo-
stały zakupione w ramach 
projektu i  są to : Dash 
i  Dot, Lofi Robot, Pho-
ton, Ozobot.  Urozmaice-
niem zajęć będą warszta-
ty z  programowania bez 
prądu z  użyciem maty 
edukacyjnej, kolorowych 
kubeczków, krążków ma-
tematycznych, humani-
stycznych i ruchu.

Oprócz zajęć dla naj-
młodszych odbędą się 
również warsztaty otwarte 
dla rodziców, a także spo-

tkanie z  Partnerem pro-
jektu – metodyczką szkoły 
językowej iSpeak.

Projekt został dofinan-

sowany przez Fundacje 
BGK w programie „Na do-
bry początek”.

SD

Ośrodek Kultury 
Sportu i  Rekreacji 

w  Wiszni Małej przygo-
tował szeroką ofertę dla 
osób chcących brać udział 
w  zajęciach artystycz-
nych, sportowych, rekre-
acyjnych i edukacyjnych. 

Plan zajęć odbywających 
się w OKSiRze w pełni od-
zwierciedla nazwę insty-
tucji. Mieszkańcy gminy, 
wraz z profesjonalnymi in-
struktorami, mogą m.in.: 
dbać o formę, uczyć się ję-
zyków obcych, tańca, gry 
na gitarze, a także śpiewać 
w  chórze czy dołączyć do 
orkiestry dętej.

W  ofercie są za-
równo kursy dla 
dorosłych, jak i za-
jęcia przeznaczone 
dla dzieci. Większość spo-
tkań odbywa się w budyn-
ku OKSiR, a część w świe-
tlicach wiejskich oraz na 
boiskach sportowych.

PROWADZĄCY: UWAGI

Zajęcia 
artystyczne:

Makatki Julia Kojs

Zajęcia plastyczno-ceramiczne dla dzieci Elżbieta Filipkiewicz

Zajęcia plastyczno-ceramiczne dla 
dorosłych Elżbieta Filipkiewicz

Zajęcia 
muzyczne:

Orkiestra dęta Paweł Maliczowski oraz 
Mariola Molczyk

Chór OKSiR Mateusz Franczak

Zajęcia gitarowe Jan Samołyk OKSiR oraz Sala Spotkań w Psarach

Sport, zdrowie 
i rekreacja: Gimnastyka rehabilitacyjna Henryk Kiewra zajęcia odbywają się w Psarach oraz Ligocie 

Pięknej

Gimnastyka korekcyjna dla dorosłych Irmina Mrozowicz-Schmidt

Pilates Anna Turkiewicz

Body shape Anna Turkiewicz

Mobility, Stability & Stretch Anna Turkiewicz

Fitness Katarzyna Drozdowska Mienice

Zajęcia na orliku Łukasz Szewczak zajęcia odbywają się w Krzyżanowicach

Zdrowe plecy Izabela Knop Krzyżanowice

Piłka nożna Maciej Mytych
roczniki 2001 i młodsi, zajęcia odbywają 

się na orliku w Krzyżanowiacach lub w sali 
gimnastycznej ZS w Krynicznie

Akademia Ringo Dorota Olbryt ZS Kryniczno

Zajęcia taneczne Jowita Woś-Tudaj salsa suelta dla dojrzałych pań 

Zajęcia taneczne Marek Hajduk
dla dzieci, latino dance dla pań, taniec 

w parach. Zajęcia odbywają się w OKSiR oraz 
w świetlicy w Krzyżanowicach

Szkółka szachowa Łukasz Butkiewicz

Języki obce: Język angielski Renata Łakomska

Zajęcia w OKSiR Wisznia Mała

Przedszkolaki kodują angielski 
z biblioteką

Tłusty Czwartek  
w Wiszni Małej

Wyjątkowi goście od-
wiedzili wójta Jaku-

ba Bronowickiego oraz jego 
współpracowników. Człon-
kinie (oraz niczym pączek 
w  maśle - jeden pan) na-
szych wiszeńskich zespo-
łów ludowych: Malinianie, 
Strzeszowianki i  Szymano-
wianie przybyli z  koszami 
własnoręcznie upieczonych 
pączków. Po całym urzędzie 
rozprzestrzenił się aromat 
wypieków. Pączkami zosta-
li obdarowani pracownicy, 
jak i petenci urzędu.

Od rana, z okazji Tłuste-
go Czwartku, przedstawi-

ciele zespołów ludowych, 
wspólnie z dyrektor OKSiR 
Renatą Cybulską – Ka-
czałko samodzielnie piekli 
pączki. Pracy było niemało, 
ale efekt smakowity. Takie 
spontaniczne akcje to zna-
komity sposób na kulty-
wowanie zwyczajów i  tra-
dycji polskich, jak również 
możliwości spróbowania 
własnoręcznych wypieków, 
tak wyjątkowych na tle ma-
sowej produkcji.

Więcej na stronie  
www.telewizjawzgorz 
trzebnickich.pl
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Barwny okres dwudzie-
stolecia zapanował 
8 marca w  świetlicy 

w  Krynicznie. Ponad 120 Pań 
świętowało Dzień Kobiet w kli-
macie lat 20-tych. Na imprezie 
królowały perły, pióra i ozdobne 
opaski. W klimat dwudziestole-
cia międzywojennego wprowa-
dziła uczestniczki aktorka Julita 

Kożuszek - 
Borsuk. 

Wi e c z ór 
rozpoczął się 
powitaniem 
Pań przez 
wójta Jakuba 
Bronowic-

kiego, który wręczył Pa-
niom różę (z przypisanym 
do niej numerem) oraz 
symboliczną lampkę szampa-
na. Na scenie przed publiczno-
ścią wystąpiła Julita Kożuszek 
– Borsuk - aktorka filmowa, 
teatralna, dubbingowa, tancer-
ka i wokalistka. Znana szersze-
mu gronu publiczności z takich 
seriali filmowych jak Na dobre 
i na złe, Ojciec Mateusz, Pitbull, 
Prawo Agaty i wiele innych. Im-
prezę brawurowo poprowadził 
wokalista zespołu uElectroGó-
rale Norbert Szymkowiak.

W  trakcie imprezy Panie 
brały udział w  konkursie na 
najlepszą stylizację, którego 
laureatką została pani Halina 
Matusiak. Rozlosowano tak-
że wśród uczestniczek ciekawe 

nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się foto bud-
ka, w której można było zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. Ponadto 
na wszystkie Panie czekał 
smaczny poczęstunek.

Dzień Kobiet w Krynicz-
nie minął w   niezwykłej 

atmosferze, która pozwoliła 
na kilka godzin przenieść się 
w lata 20-te. Dziękujemy spon-
sorom za ufundowanie nagród 
dla Pań, które uatrakcyjniły 
imprezę.

Dzień 
Kobiet 
w klimatach dwudziestolecia 
międzywojennego

Lista sponsorów:
• Grażyna Skowrońska z Kryniczna 
• Grażyna i Jan Szymańscy z Rogoża
• Ryszard Glegoła z Wysokiego Kościoła
• Sołys, radny i rada sołecka z Kryniczna
• Roman Piworowicz – sołtys z Wiszni Małej
• Eden sklep wielobranżowy Sylwia Grzesiak z Mienic
• Hotel Wena z Psar – Grażyna i Paweł Hadała z Rogoża
• Hotel Jasek Premium – Mariola i Andrzej Jasek z Psar
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Na przełomie roku po-
witaliśmy kolejnych 

nowych mieszkańców, któ-
rzy odebrali pakiet powi-
talny. Oznacza to, że stale 
przybywa nowych miesz-
kańców w  naszej gminie, 
co jest bardzo dobrą wiado-
mością.

Przypominamy, że w  ra-
mach akcji „Nowy miesz-
kaniec Gminy Wisznia 
Mała” rodzic lub opiekun 
każdego dziecka urodzo-
nego w  2019 roku może 
odebrać pakiet powital-
ny. Jedynym warunkiem 
jest zameldowanie dziecka 
i jednego z rodziców na te-
renie gminy Wisznia Mała.

W  każdym miesiącu 
w  Galerii na Zakrę-

cie pojawia się nowa wysta-
wa. Tradycją są już wernisaże, 
których kuratorem jest artysta 
plastyk Ryszard Glegoła. Wi-
szeńskie Spotkania ze Sztuką 
w  styczniu i  lutym wypełniły 
galerię fanami malarstwa, fo-
tografii i muzyki.

W  styczniu 2019 na ścia-
nach galerii pojawiły się prace 
studentów wrocławskiej ASP, 
a  konkretnie uczniów Kate-
dry Sztuki Mediów w  Pra-
cowni Technik Obrazowania 
Fotograficznego prowadzonej 
przez prof. Czesława Chwisz-
czuka, as. Rafała Warzechę 
i  lab. Stanisława Sielickiego. 
Podczas wernisażu nie zabra-
kło również dobrej muzyki 
- publiczność porwał występ 
grupy Rebizandt, prowadzo-
nej przez Rafała Dolińskiego 

z Opola. Był to zdecydowanie 
jeden z  najlepiej odebranych 
koncertów w  historii Galerii 
na Zakręcie.

W  lutym Wiszeńskie Spo-
tkanie ze Sztuką wypadło do-
kładnie w walentynki. Na ścia-
nach pojawiły się prace Urszuli 
Boduszek, które pięknie kore-
spondowały z tematami miło-
ści i zakochania. Gościem mu-
zycznym spotkania był Bartosz 
Chmielewski - charyzmatycz-
ny wokalista z Poznania, który 
dysponuje wyjątkowo męską 
barwą głosu. Muzyk oczaro-
wał publiczność, a szczególnie 
Panie, swoimi romantycznymi 
utworami.

14 marca w Obornickim 
Ośrodku Kultury odbyło się 
I Forum Organizacji Poza-
rządowych. W forum udział 
wzięło ok. 100 osób, wśród 
których byli przedstawi-
ciele NGO oraz jednostek 
samorządowych z powiatu 
trzebnickiego. Oficjalnego 
otwarcia forum dokonała 
Małgorzata Matusiak Sta-
rosta Powiatu Trzebnickie-
go oraz Arkadiusz Poprawa 
Burmistrz Obornik Śląskich.

Uczestniczący w panelach 
eksperci dyskutowali na te-

mat potrzeb i problemów z 
jakimi zmagają się organi-
zacje pozarządowe z tere-
nu naszego  powiatu oraz o 
możliwościach pozyskiwania 
środków na finansowanie 
działalności i organizację róż-
nego rodzaju przedsięwzięć.

Ważnym punktem spo-
tkania były prezentacje or-

ganizacji poza-
rządowych, które 

przedstawiały swo-
je stowarzyszenia 

oraz działania podjęte 
w ostatnim czasie.  Gminę 

Wisznia Mała reprezentowa-
ła Anna Mielniczek Prezes 
Stowarzyszenia Szymano-
wianie.

W czasie przerwy pomię-
dzy panelami uczestnicy 
forum mieli okazję wymie-
nić się doświadczeniami 
oraz porozmawiać o pro-
blemach.

Co miesiąc nowa wystawa 
i wernisaż

I Forum Organizacji Pozarządowych

Nowi mieszkańcy gminy Wisznia Mała

Szczegóły akcji na stronie  
www.wiszniamala.pl

Skończyłaś lub skończyłeś 
w tym roku 18 lat? 
Jesteś zameldowana lub 
zameldowany na terenie 
gminy Wisznia Mała? 
Jeśli tak, to zapraszamy 
Cię, z okazji osiągnięcia 
pełnoletności, do odbioru 
power banku z panelem 
słonecznym.

Więcej szczegółów  
na stronie  
www.wiszniamala.pl  

Z wizytą 
w muzeum

Przestrzeń, światło 
i tajemnica, to słowa, które 
najbardziej charakteryzują 
zajęcia, w których 
uczestniczyły klasy 0. 
Najmłodsi uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej 
w Psarach pod koniec lutego 
brali udział w grze „Zwierzęta 
w muzeum”, która odbyła się 
Muzeum Czterech Kopuł.
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15 marca 2019 r. w Wiszni Małej odbył 
się wyjątkowy wernisaż! W Galerii na 
Zakręcie pojawiły się jaja, a dokładnie 
pisanki z prywatnej kolekcji Ryszarda 
Glegoły - wiszeńskiego artysty plastyka. 

Ekspozycja zapełniła niemal wszyst-
kie zakamarki Galerii na Zakręcie, która 
mieści się w budynku OKSiR Wisznia 
Mała. Spotkanie uroczyście otworzyła 
pani dyrektor Renata Cybulska-Kaczał-
ko wraz z Wójtem Gminy Wisznia Mała 
Jakubem Bronowickim. Uczestni-
cy mieli okazję obejrzeć po-
nad 500 pisanek z Polski 
z zagranicy.  Wieczór 
umilił wszystkim 
specjalnie przygo-
towany koncert na 
skrzypce i wio-
lonczele. Zapro-
szone artystki 
wykonały me-
lodie ludowe i 
klasyczne ideal-
nie uzupełniając 
muzyką wielka-
nocny klimat wy-
stawy. 

Wielkanocne 
klimaty w OKSiR

Zachęcamy do korzy-
stania z gminnego 

serwisu mapowego: www.
geowisznia.pl Przeglądar-
ka umożliwia sprawdzenie 
danych przestrzennych oraz 
opisowych gruntów, nie-
ruchomości oraz obiektów 
znajdujących się na terenie 
gminy Wisznia Mała. 

W serwisie można wyszu-
kać następujące informacje:

 �nr działki;
 �nr porządkowy działki;
 �nazwa ulicy;
 � obiekty (w tym również 
obiekty turystyczne, za-
bytki, pomniki przyrody);
 � obowiązujące plany zago-
spodarowania przestrzen-
nego;

 � stadium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
gminy Wisznia Mała.

Prezentowana w serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może sta-

nowić formalnej podstawy 
dla czynności administra-
cyjnych czy urzędowych. in-
formacje dodatkowe można 
uzyskać w pok. nr 12 Urzę-
du Gminy Wisznia Mała, 
ul. Wrocławska 9 lub telefo-
nicznie pod nr 71 308 48 54.

www.geowisznia.pl X Konkurs Matematyczny 
Origami „Żuraw”

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Psarach brała udział w X 

Konkursie Matematycznym 
Origami „Żuraw”. Do finału 
zakwalifikowały się nastę-

pujące uczennice: Kamila 
Jędraszek (kl. Va), An-
gelina Domeradzka (kl. 

VI), Hanna Kostecka 
(kl. VII) i Vanessa Do-
meradzka (kl. VIII). 
W tym roku repre-

zentantki otrzymały 
w eliminacjach po 10 

punktów (maksymalna 
ocena). GRATULUJEMY! 
Finał konkursu już 6. kwiet-

nia w Instytucie Matematyki Uni-
wersytetu Wrocławskiego.
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KARNAWAŁ – ZAPUSTY 
to okres zimowych ba-

lów, maskarad, pochodów i za-
baw. Rozpoczyna się najczęściej 
w  dniu Trzech Króli, a  kończy 
we wtorek przed Środą Popiel-
cową. Karnawał jest ściśle zwią-
zany z tańcami, więc nie mogło 
ich zabraknąć również w  Ze-
spole Szkolno - Przedszkolnym 
w  Szewcach. Uczniowie mogli 
posmakować karnawałowej za-
bawy podczas kostiumowego 
balu zorganizowanego przez 
Samorząd Szkolny.

I miejsce w konkursie 
recytatorskim

Karnawałowe Szewce

W  Trzebnicy w  Szko-
le Podstawowej nr 1   

im. Henryka Brodatego  już 
po raz osiemnasty odbył się  
Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski dla klas VII i VIII. 
Szkołę w Krynicznie repre-
zentowały uczennice: Hania 
Jordanek („Bal w  operze” 

J. Tuwima i fragment „Czar-
nej polewki” M. Musie-
rowicz) oraz Amelia Wolf 
(„Komar” A. Mickiewicza 
i  fragment „Okularnicy” 
E. Wojnarowskiej). W kon-
kursie brało udział ponad 
dwudziestu uczestników. 
Dziewczęta  pięknie recyto-
wały przygotowane utwory, 
a poziom był naprawdę wy-
soki. Hania Jordanek prze-
konała   jednak wszystkich 
jurorów i  jednomyślnie 
została zwyciężczynią te-
gorocznego konkursu. Ży-
czymy Hani powodzenia na 
konkursie wojewódzkim, 
który odbędzie się w kwiet-
niu w Kłodzku.

MK

Uczniowie klasy III 
gimnazjum Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego 
w  Szewcach po sytym 
„pączkowym przedpo-
łudniu”, mogli delek-
tować się świetną ko-
medią w  wykonaniu 
aktorów Teatru Ko-
media we Wrocła-
wiu. Po przedstawie-
niu uwieczniono ten 
cudownie spędzony 
czas na wspólnej foto-
grafii.

Na scenie po spektaklu  
„Mayday 2”

Światowy Dzień Kota w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie
„Czy wy wiecie, czy nie 
wiecie - dużo dzieci jest na 
świecie. Głodne kotki, idźcie 
kocią drogą - dzieci zawsze 
wam pomogą!”

17 lutego w Polsce jest ob-
chodzony Światowy Dzień 
Kota. Głównym celem tego 
święta jest uwrażliwienie lu-
dzi na problem bezdomnych 
i głodujących kotów. Dlatego 
też Przedszkole Publiczne 
w Strzeszowie od kilku lat ob-
chodzi to święto, aby dzieci 
od najmłodszych lat uwraż-
liwiać na krzywdę zwierząt. 
Do obchodów Dnia Kota, 
który w przedszkolu obcho-
dzono 28 lutego, przedszko-
laki w Strzeszowie przygoto-
wywały się przez cały tydzień 
ucząc się piosenek i  pląsów 
z kotami w roli głównej, po-
znawały rasy kotów oraz ko-
cie zwyczaje.

W  dniu święta kotów, od 
rana panowała w przedszko-
lu radosna atmosfera, gdyż 

przedszkolaki przychodziły 
do przedszkola przebrane za 
koty, a w salach witały je pa-
nie, które były także w kocich 
przebraniach. Każde z  dzie-
ci przyniosło na uroczystość 
jakiś koci przysmak - był to 
„bilet wstępu” na zabawę. 

Karmę dla kotów, którą uda-
ło się w  ten sposób zgroma-
dzić dzięki wielkiemu sercu 
kochanych przedszkolaków 
i  ich rodziców, przekazano 
panu Marcinowi Buczako-
wi, który następnie przeka-
zał ją Fundacji zajmującej 

się pomocą bezdomnym ko-
tom. Na główną uroczystość 
dzieci ze wszystkich grup 
wiekowych udały się do sali 
gimnastycznej, gdzie czeka-
ła je niespodzianka - był to 
teatrzyk na podstawie utwo-
ru Doroty Gellner „Koty” 

w  wykonaniu nauczycielek 
i  pracowników obsługi. Na-
stępnie przedszkolaki zaśpie-
wały przygotowaną wcześniej  
piosenkę „My jesteśmy kotki 
dwa”.  Nie zabrakło również 
wesołych kocich konkursów, 
takich jak: „Sprytne kocury”, 
„Kocie puzzle” oraz  „Koci ta-
niec na chuście animacyjnej”.  
Spotkanie zakończyło się 
przy dźwiękach „Kociej koły-
sanki”, podczas, której dzieci 
stanęły do wspólnego zdjęcia.

Uroczystość bardzo po-
dobała się przedszkolakom 
i  mamy nadzieję, że ten 
dzień na długo pozostanie 
w  pamięci dzieci i  nie tylko 
rozbudzi w nich sympatię do 
kotów, ale przede wszystkim 
uczuli na los bezdomnych 
zwierząt i zachęci do niesie-
nia im pomocy. 

Organizatorkami spotka-
nia były panie: Joanna Ko-
walczyk i  Katarzyna Woj-
niak.



20 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ kwiecień 2019

Szkoła Podstawowa im. 
Małego Księcia w  Wisz-

ni Małej była organizatorem 
IV Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego dla klas IV 
pt. „Wszystko jest poezją”. 
W  Wiszni Małej rywalizo-
wało 13 najlepszych uczniów 
z  powiatu trzebnickiego. 
Każdy zaprezentował dwa 
utwory (wiersz i  fragment 
prozy) inspirowane cytatem 
z  J.W. Goethego „Gdzie sły-
szysz śpiew, tam idź...”. Koor-
dynatorkami konkursu były 
pani Monika Witczak, Maria 
Idzikowska i Jolanta Kupis.

Jury oceniając wystę-
pujących brało pod wagę 
stopień opanowania tek-
stu, dobór repertuaru, in-
terpretację tekstu, dykcję 
oraz wrażenia artystyczne. 
Poziom był bardzo wyso-
ki o czym świadczy choćby 
fakt, że jury przyznało do-
datkowo dwa wyróżnienia. 

Laureatom dyplomy oraz 
nagrody wręczył wójt Jakub 
Bronowicki. Podziękowania 
otrzymali również nauczy-
ciele przygotowujący dzieci 
do występów.
Zwycięzcy konkursu: 
I miejsce: Jagoda Gajowa 
(Szkoła Podstawowa nr 2 
w Trzebnicy)  
II miejsce: Kaja Sajewicz 
(Szkoła Podstawowa w Żmi-
grodzie)  
III miejsce: Katarzyna 
Kumor (Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Trzebnicy) 
IV miejsce: Adam Krawczy-
szyn (Szkoła Podstawowa 
w Prusicach)  
V miejsce: Zuzanna Piwo-
rowicz (Szkoła Podstawowa 
w Wiszni Małej)
Wyróżnienia:
Amelia Matusik (Szkoła 
Podstawowa w Pęgowie)
Milena Majchrzak (Szkoła 
Podstawowa w Kuźniczysku)

IV Powiatowy Konkurs 
RecytatorskiJak co roku, już po raz dziewiętna-

sty w  świetlicy wiejskiej, tym ra-
zem w  Szymanowie, 16 lutego 2019 
roku  odbyła się charytatywna zabawa 
karnawałowa zorganizowana przez 
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 
w  Krynicznie.  Goście w  szampańskim 
nastroju „WSPIERALI NASZĄ SZKO-
ŁĘ” tańcząc i bawiąc się świetnie prawie 
do białego rana.  MK

Odkrywamy świat 
reklamy

Dziewiętnastego lutego 
uczniowie klas IV i  V 

z  Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach uczest-
niczyli w programie edukacji 
medialnej „Lekcja w kinie”. 

Podczas wizyty w  trzeb-
nickim kinie uczniowie 
odkrywali podstawowe ele-
menty reklamy, analizowali 

środki językowe wykorzy-
stywane w nich, dowiedzieli 
się, czym jest product pla-
cement (lokowanie produk-
tu) i jak stworzyć chwytliwy 
slogan reklamowy. Poznali 
także kulisy powstawania 
reklam i  przekonali się, jak 
ważna jest rola reklamy spo-
łecznej.

Bal charytatywny  
w Szymanowie

Zdjęcia: Robert Mendruń

Naszymi sponsorami byli:
• Wojskowe Koło Łowieckie „TROP”, 
• Państwo Małgorzata Szymańscy,
• Piekarnia „Julka” w Krynicznie,
• Państwo Grażyna i Paweł Hadałowie,
• TOYA SA Wrocław,
• Hurtownia warzyw  

i owoców „Mi-mar” Wrocław,
• Pani Anna Bundziów,
• Agro–Tusz Tarnowiec,
• Sklep spożywczy Pana Romana 

Malickiego w Krynicznie,
• Restauracja „OAZA” w Wiszni Małej,
• Hurtownia Euro-Chemia w Krynicznie,
• Pan Piotr Wojtaś,
• OKSiR Wisznia Mała,
• Urząd Gminy Wisznia Mała,
• Bank Spółdzielczy Trzebnica,
• Hurtownia spożywcza Pana Piotra Greli,
• Państwo Dorota i Przemysław Żuk 

z Szewc,
• Pan Piotr Baranowski,
• Pan Marian Sopinka,
• Pani Krystyna Kowska,
• Hurtownia piwa w Krynicznie,
• Pan Mariusz Żuk.

Szczególnie Rodzicom, którzy 
przyczynili się do przygotowania 
wspaniałej zabawy:
• Pani Annie Łazarskiej
• Pani Gabrieli Muła
• Pani Renacie Koniecznej
• Pani Anicie Łazarskiej
• Pani Dorocie Mosur
• Pani Magdalenie Szczygieł
• Pani Beacie Mikołajczak
• Pani Jolancie Ziębie
• Pani Joannie Jenek-Herda
• Pani Agacie Grabicz
• Pani Agnieszce  

Jaśniewicz-Kołodziejczyk
• Panu Krzysztofowi Smudze
• Panu Romanowi Matysiakowi

Dyrekcja szkoły składa gorące podziękowania wszystkim, którzy 
pomogli w zorganizowaniu tegorocznego balu.

Dziękujemy bardzo Wszystkim 
za przekazane fanty.
Gorące podziękowania 
składamy Przyjaciołom 
szkoły za okazaną hojność 
i życzliwość. 
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Powiatowe Targi Edukacyj-
ne na stałe wpisały się do 

kalendarza wydarzeń orga-
nizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy. 21 
marca odbyła się piąta edycja 
targów, która miała miejsce w 
Powiatowym Zespole Szkół 
nr 2 im. Piotra Włostowica w 
Trzebnicy. Tegoroczne targi 
odbywały się pod hasłem „Tu 
mieszkam i tu się uczę!”.

W targach uczestniczyli 

również uczniowie wiszeń-
skich szkół, którym towarzy-
szył wójt Jakub Bronowicki. 
Podczas wydarzenia ucznio-
wie klas VIII SP i kl. III gim-
nazjalnych mogli zapoznać się 
z szeroką ofertą edukacyjną 
szkół z naszego powiatu. Pod-
czas targów zaprezentowały 
się również poradnie pedago-
giczno – psychologiczne oraz 
Powiatowy Urząd Pracy z 
ofertą szkoleń. Wystawiali się 

także przedsiębiorcy, którzy 
przedstawili ofertę praktyk 
dla uczniów. To bardzo ważne 
wydarzenie, gdyż w tym roku 
szkolnym dwa roczniki absol-
wentów (szkoły podstawowe i 
gimnazjum) będą poszukiwa-
ły miejsc w szkołach średnich 
i zawodowych.

Wszystkie stoiska budzi-
ły zainteresowanie wśród 
uczniów, a prezentowana 
oferta była bardzo szeroka. 

Miło nam poinformować, 
że mieszkaniec Strzeszowa 
Norbert Rybak na 
Międzynarodowych 
Zawodach Taekwon-do 
Master Cup Poland Oleśnica, 
które odbyły się w dniu  
23 marca, zdobył brązowy 
medal w kategorii Adult Walki 
Light Contact. (58kg)
Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

V Powiatowe Targi Edukacyjne

Ania Kalupa druga w powiecie

Czternastego marca w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Trzeb-

nicy odbył się XIX Powiatowy 
Konkurs Recytatorski dla klas 
drugich. Uczniowie recytowali 
zabawne wiersze Hanny Nie-
wiadomskiej. Wśród uczestni-
ków znalazła się Ania Kalupa z 
klasy 2a Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie, laureatka szkolnego 
konkursu recytatorskiego. Ania 
przepięknie wystąpiła z wier-
szem „Ploteczki” i zauroczyła 
jury... Zajęła II miejsce w całym 
powiecie. Gratulacje!  MK



22 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ kwiecień 2019

Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki 
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na 

uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja, które odbędą się 3 maja 2019 r. w Piotr-
kowiczkach.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9:45 mszą św. 
w  intencji Ojczyzny w  kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach. O godz. 10:45 
odbędą się główne uroczystości pod Pomnikiem Pa-
mięci Narodowej z udziałem Jednostki Strzeleckiej 

„Strzelec” oraz Gminnej Orkiestry Dę-
tej. Następnie ulicami Piotr-

kowiczek przejdzie koro-
wód, a  obchody święta 

zakończą się Pikni-
kiem Rodzinnym. Za-
praszamy wszystkich 
do Piotrkowiczek by 
wspólnie świętować 

ten wyjątkowy dzień!

Folkloriada to wydarzenie, 
które na stałe wpisało się 

w kulturalny krajobraz Dolnego 
Śląska. 11 maja w Szymanowie 
odbędzie się dwunasta edycja. 
Częścią festiwalu będzie Prze-
gląd Zespołów Ludowych im. 
Witolda Gareckiego - świętej 
pamięci lidera grupy Szyma-
nowianie. Liczymy, że pogoda 
dopisze, a Folkloriadę odwiedzą 
liczni fani folkloru z naszej gmi-
ny i nie tylko.

Wydarzenie rozpocznie się 
o  piętnastej. Podczas przeglądu 
zespołów wystąpią lokalne ka-
pele Strzeszowianki, Malinianie 
oraz gospodarze, czyli Szymano-
wianie. Ponadto przegląd odwie-

dzą zespoły ludowe z całego 
Dolnego Śląska. Gwiazdą wie-
czoru będzie grupa Rihannon 
Celtic Band - grupa grająca 
energetyczny folk oparty na 
melodiach Szkocji i  Irlandii. 
Przy takiej muzyce nie sposób 
siedzieć - trzeba tańczyć! Zespół 
wywodzi się z Wrocławia, ale ma 
w swoim dorobku liczne kon-
certy zagraniczne. Wydarze-
nie poprowadzi Grzegorz 
Markocki - konferansjer, 
wokalista i osobowość te-
lewizyjna. Wieczór zakoń-
czy zabawa taneczna. Pod-
czas imprezy przewidziane 
są również atrakcje dla dzieci.

Około 38% Twojego podatku 
to lokalne inwestycje: drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe, 
przedszkola, szkoły, parki, 

oświetlenie, świetlice i wiele 
innych

Mieszkańcy gminy Wisznia 
Mała rozliczają się w Urzędzie 

Skarbowym w Trzebnicy, który 
znajduje się przy ul. Prusickiej 2.

W deklaracji 
podatkowej wskaż 

rzeczywiste miejsce 
zamieszkania  

(nie musisz być u nas 
zameldowany).

Rozlicz PIT
w gminie Wisznia Mała

wspieraj 
lokalnie!

Już dwunasta 
Folkloriada w 
Szymanowie!

Święto Narodowe 
Trzeciego Maja

Szymanów
11 maja 2019 r.

godz. 15:00

Piotrkowiczki 
3 maja 2019 r. 

godz. 9:45
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Wiszni Małej 

we współpracy z gminą Wisznia 
Mała i SAPO zorganizowało w 
pierwszy dzień wiosny imprezę 
biegową pt. „Plogging – leć po 
śmieć”. 

Plogging to nowa dyscyplina, 
która wywodzi się ze Szwecji i 
polega na połączeniu biegania ze 
sprzątaniem śmieci. Jest to alterna-
tywa dla osób, którym znudziło się 
bieganie i szukają urozmaicenia, 
równocześnie działając na rzecz 
środowiska.

Na linii startu, która znajdowała 
się na terenie rekreacyjnym przy 
OSP w Wiszni Małej stawiło się 
ok. 100 uczestników ze wszystkich 
wiszeńskich szkół. Uczestnicy po-
dzielili się na 5-cio osobowe zespo-
ły, którym towarzyszył opiekun. 
Każda z grup została wyposażona 
w worki na śmieci oraz rękawice, 
a następnie wybiegła na wybraną 
trasę (jedną z pięciu przygotowa-

nych). Podczas biegu, który trwał 
ok. 60 minut młodzież zbierała 
porozrzucane śmieci na trasie bie-
gu segregując je na plastik i śmieci 
zmieszane. Po przekroczeniu mety 
wszyscy otrzymali drobny upomi-
nek, dyplom oraz posiłek. Dodat-
kowo zostały wyróżnione drużyny, 

które uzbierały najwięcej śmieci 
oraz PGK przekazało upominki 
dla każdej ze świetlic szkolnych.

Podczas biegu nie obyło się bez 
emocji i rywalizacji na ilość zebra-
nych śmieci. Najwięcej odpadów 
zebrali uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Wiszni Małej: 134,25 kg. 

Łącznie zebrano 107,3 kg plastików 
i 228 kg śmieci zmieszanych.

Na zakończenie imprezy uczest-
nicy wzięli udział w prezentacji 
działania wozu straży pożarnej, 
śmieciarki, wozu ssąco – płuczące-
go oraz ciągnika z kosiarką i kopar-
ki. Pracownice firmy WPO Alba 
opowiadały uczniom o segregowa-
niu śmieci natomiast pracownicy 
Nadleśnictwa Oborniki Śląskie o 
szkodliwości wypalania traw.

Plogging w Wiszni Małej

Szczególne podziękowania 
należą się wszystkim, którzy 
wsparli organizację wydarzenia:
• Ochotnicza Straż Pożarna 

Wisznia Mała
• WPO Alba Polska Sp. z o.o.
• Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
• Piekarnia „Julka” w Krynicznie
• Wyrób Wędlin Jan i Grażyna 

Szymańscy z Rogoża
• Gospodarstwo Sadownicze 

Lucyna i Tomasz Żurawscy z 
Rogoża
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Kolejką przez  
Naszą gminę
Kolej Wrocławsko-Trzebnicko-

-Prusicką uruchomiono w 1899 
roku. Trzebnicką siedzibą kolejki 
od początku jej istnienia była stacja 
Trzebnica Gaj, we Wrocławiu pasażer-
ski Dworzec Miejski mieszczący się w 
pobliży Dworca Nadodrze - na Placu 
Staszica przy kościele św. Bonifacego. 

Trasa kolejki wiodła od wrocław-
skiej siedziby, ulicami Pomorską, 
Reymonta, przez most Osobowicki 
do dworca towarowego przy ul. Na 
Polance, następnie przez pasażer-
ski przystanek Wrocław-Karłowice, 
Wrocław-Różanka, Wrocław-Po-
świętne i stacja Widawa. Dalsza trasa 
kolei przebiegła przez naszą gminę 
Wisznia Mała, a stacje kolejki znajdo-
wały się w Psarach, Krynicznie, Ligo-
cie Pięknej, Wiszni Małej, Wysokim 
Kościele i Piotrkowiczkach. Następne 

przystanki były zlokalizowane na te-
renie gmin: Trzebnica i Prusice. 

Pociąg pokonywał trasę z Trzeb-
nicy do Wrocławia w czasie 1:45 h 
(wg. rozkładu jazdy z 1944 roku), 
pokonując w tym czasie 26 km. Z 
Wrocławia do Trzebnicy należało na 
podróż zarezerwować 5 minut wię-
cej, ponieważ Trzebnica leży wyżej 
niż stolica Dolnego Śląska. 

W roku 1939 do dyspozycji wro-
cławskiej kolei wąskotorowej był 

tabor w składzie: 8 lokomotyw pa-
rowych, 34 wagony pasażerskie, 3 
wagony bagażowe i 146 wagonów 
towarowych. Po zakończeniu II woj-
ny światowej i wejściu Wrocławia w 
obręb Polski, koleje zostały przeję-
te przez Polskie Koleje Państwowe. 
W 1945 roku Kolejka Wrocławsko-
-Trzebnicko-Prusicka została połą-
czona ze Żmigrodzko-Milicką Koleją 
Powiatową tworząc Wrocławską Ko-
lej Dojazdową. 

27 maja 1967 roku nastąpiła li-
kwidacja połączenia wąskotorowe-
go Trzebnicy z Wrocławiem. Ludzie 
przywiązani do jazdy kolejką wąsko-
torową próbowali temu zapobiec blo-
kując ostatni pociąg na stacji Piotrko-

wiczki, jednak Milicja Obywatelska 
dopilnowała, by ostatni pociąg dotarł 
do stacji docelowej. Potem zaczęto 
demontaż torów, które niemalże cał-
kowicie zniknęły z naszego krajobra-
zu. Przyczyniła się do tego również 
rozbudowa drogi K-5 i remonty dróg 
we Wrocławiu, gdzie ostatnie ślady 
kolejki wąskotorowej możemy odna-
leźć przy placu Staszica oraz przy ul. 
Chorwackiej – fragmenty wąskotoro-
wej bocznicy Cukrowni Różanka. 

Osoby znające miejsca na terenie 
naszej gminy, w których zachowały 
się elementy kolejki wąskotorowej 

lub posiadające pamiątkowe zdjęcia 
z uwiecznioną kolejką zapraszamy 

do przesyłania materiałów na adres:
redakcja@wiszniamala.pl 

Tel. 71 308 48 33.
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Kamila Kondrat

Dorota Kowalska

Andrzej Podrez

Barbara Wartenberg

 Jacek Cembrowicz

Dorota Kasprzak-Suwaj

Arleta Zdebik

Stanisława Krzywicka

Marcin Lipiecki

Beata Graczyk

Prace przesłane w ramach konkursu fotograficznego „Ptaki w gminie Wisznia Mała”:

W  dniu 15 kwietnia 
2019 r. (poniedzia-

łek) zapraszamy mieszkań-
ców gminy Wisznia Mała 
na spotkanie informacyjne 
w związku z trwającym pro-
gramem „Czyste Powietrze” 

Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Spotka-
nie odbędzie się o godz. 
17:30 w Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji, 
ul. Szkolna 1, 55-114 

Wisznia Mała.
Podczas spotkania pra-

cownik Funduszu przybli-
ży założenia Programu oraz 

wyjaśni jak będzie można 
poprawnie składać wnioski. 
Program skupia się na wy-
mianie starych pieców i ko-
tłów na paliwo stałe oraz ter-
momodernizacji budynków 
jednorodzinnych. Skierowa-
ny jest do osób fizycznych 
będących właścicielami do-
mów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na 
rozpoczęcie budowy budyn-
ku jednorodzinnego. Dota-
cje i  pożyczki będą udzie-
lane za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu.

Zadbaj o swojego małego sąsiada

Spotkanie informacyjne 
„Czyste powietrze”

W  marcu w  parkach 
i  zieleńcach na tere-

nie naszej gminy wywiesi-
liśmy ponad 100 skrzynek 
lęgowych dla ptaków.  Część 
to skrzynki dla tak zwanych 
dziuplaków – czyli ptaków 
zakładających swoje gniaz-
da w  dziuplach (między 
innymi: sikora bogatka, si-
kora modra, pleszka, mu-
chołówka, wróbel, mazu-
rek, dzięcioły itp.). Budki 
mają zróżnicowane średni-
ce otworów wlotowych, tak 
aby mogłyby być zasiedlane 
przez różne gatunki pta-
ków. Pozostałe to skrzyn-
ki dla tzw. półdziuplaków, 
czyli ptaków zakładających 
swoje gniazda w  np. wy-
próchniałych otworach 
czy szczelinach (między 
innymi: muchołówka sza-
ra czy kopciuszek). Budki 
lęgowe zastępują ptakom 
naturalne schronienia jaki-
mi są wypróchniałe otwo-
ry czy dziuple wydrążone 
w  pniach starych drzew 
przez dzięcioły. Ptaki są na-
szymi naturalnymi sprzy-
mierzeńcami w  walce ze 
szkodnikami, tak więc po-
winniśmy dbać o  to aby 
w  naszej okolicy zapewnić 
im odpowiednie warunki 
rozwoju.

Zapraszamy Mieszkań-

ców gminy Wisznia Mała do 
przyłączenia się do akcji. Bli-
skość budek lęgowych daje 
nam możliwość obserwo-
wania piękna przyrody, słu-
chania ptasich trelów oraz 
ma duże walory edukacyjne 
szczególnie dla dzieci. Takie 
prawdziwe lekcje przyrody 
są o wiele ciekawsze od zwy-
kłych książek. 

Budkę dla ptaków można 
zakupić w  każdym sklepie 
ogrodniczym, zachęcamy 
również do własnoręcznego 
budowania takich domków. 
Jakie cechy powinna posia-
dać budka? Najważniejsze 
żeby była bezpieczna, wbrew 
pozorom drążek, który czę-
sto przy takich budkach wi-
dzimy, jest właśnie ułatwie-
niem dla drapieżnika, więc 
z niego trzeba zrezygnować. 
Dobrym rozwiązaniem 
jest przedłużenie 
przodu budki. 
Deski powinny 
być grubości 
m i n i m u m 
2 cm, jest 
to ochrona 
przed prze-
grzaniem, 
gdy świeci 
słońce. Nie 
należy heblo-
wać, impregno-
wać, ani malować 

desek użytych do budowy 
budki – ptakom łatwiej 
chwycić się chropowatej 
powierzchni, a  zapach farb 
jest dla nich bardzo długo 
wyczuwalny. Przy głębo-
kich budkach można zrobić 
wyżłobienie pilnikiem po-
ziomych rowków, po we-
wnętrznej stronie, by ptaki 
łatwiej mogły się w niej po-
ruszać. 

Taki domek dla naszych 
małych sąsiadów nie powi-
nien znajdować się zbyt bli-
sko domu i miejsc w których 
spędzamy dużo czasu. Ptaki 
wybierają spokojne miejsca. 
Jeśli domek nie zostanie za-
siedlony w ciągu dwóch ko-
lejnych sezonów lęgowych, 
należy go przewiesić w inne 
miejsce.

15 kwietnia 2019 roku
godz. 17:30

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,  
ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
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Dwunastego  lutego 2019 
roku Szkoła Podstawo-

wa z Kryniczna była organi-
zatorem Mistrzostw Gminy 
Wisznia Mała w  piłce siat-

kowej kl. 7-8 i  gimnazjum. 
W  zawodach wzięły udział 
wszystkie szkoły z  gmi-
ny. W  kategorii dziewcząt 
I  miejsce zajęła reprezen-

tacja z  Kryniczna, II miej-
sce z  Szewce, III miejsce 
z Wiszni Małej i IV miejsce 
z  Psar. W  kategorii chłop-
ców: I  miejsce – SP Kry-
niczno, II miejsce - SP Psa-
ry i III miejsce - SP Wisznia 
Mała. Wielkie gratulacje 
dla szkoły w  Krynicznie za 
dwukrotne zajęcie pierw-
szego miejsca.

Następnie 19 lutego zwy-
cięska drużyna dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej 
z  Kryniczna wzięła udział 
w  Zawodach Powiatowych 
w Trzebnicy. Po bardzo wy-
równanych meczach dru-
żyna składzie: Wiktoria 
Kluska, Martyna Wejman, 
Natalia Dudek, Sandra Woj-
tyra, Wiktoria Cebula, Iga 
Woźniak, Oliwia Sobol, Julia 
Guglicz zajęła IV MIEJSCE. 

MK

Dwudziestego piątego lutego 
odbyły się Mistrzostwa Gminy 
Wisznia Mała w  piłce siatko-
wej dziewcząt i  chłopców. Po 
zaciętych meczach klasyfikacja 
drużyn wygląda następująco: 

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT:
I miejsce - Szewce
II miejsce - Kryniczno
III miejsce - Wisznia Mała
IV miejsce - Psary

KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW:
I miejsce - Psary
II miejsce - Wisznia Mała
III miejsce - Kryniczno
IV miejsce - Szewce

Gratulujemy wszystkim.

Mistrzostw Gminy Wisznia Mała  
w piłce siatkowej

Udana sobota w Środzie

Turniej ringo w Goszczynie

Mistrzostwa Gminy Wisznia Mała w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców kl. V

Zawodnicy Dolnoślą-
skiej Akademii Rin-

go „DAR” w  dniu 9 mar-
ca, po raz pierwszy wzięli 
udział w III Turnieju Asów 
w Goszczynie, organizowa-
nym przez pana Mariusza 
Wangryna. Taka możliwość 
to duży zaszczyt dla za-
wodników z  gminy Wisz-
nia Mała, którzy mogli się 
zmierzyć z  najlepszymi za-
wodnikami w Polsce w gru-
pie otwartej. Dzięki temu 
mieli możliwość zdobycia 
doświadczenia i  umiejęt-
ności od najlepszych. Ho-
norowymi gośćmi na tych 

zawodach była pani prezes 
PTR Krystyna Strzyżew-
ska i profesor Włodzimierz 
Starosta, niezwykła postać 
w świecie nauki i sportu od 
bardzo wielu lat i co cieka-
we najstarszy biorący udział 
w zawodach zawodnik gra-
jący w ringo/ prawie 90 lat/. 
Nasz najbardziej utytuło-
wany zawodnik Szymon 
Staroń dzięki tym zawodom 
został zaproszony na Tur-
niej Mistrzów Ringo, który 
odbędzie się w lipcu na Ma-
zurach, z okazji 60 rocznicy 
powstania tej dyscypliny.

DO

Bardzo dobry występ 
zaliczyli nasi karatecy, 

startując 2 marca na ogól-
nopolskich turnieju w  ka-
rate olimpijskim organizo-
wanym przez Klub Karate 
Dragon w  Środzie Wielko-
polskiej. Zdobycz w  posta-
ci dziesięciu medali, w tym 
siedmiu złotych pozwoliła 
uplasować się DKK Jinka-
kau Kansei na trzeciej pozy-
cji w klasyfikacji generalnej. 

Do sukcesu przyczynił się 
walnie najmłodszy zawod-
nik Jinkaku, Jakub Piwko, 
wygrywając trzy konku-
rencje. Do wora medali 
z  najszlachetniejszego me-
talu dorzucili się: Klara Ko-
ścielniak, Jędrzej Sobieski, 
Krystian Karaszewski i Igor 
Ulatowski. Wymienieni 
zawodnicy wygrali konku-
rencje kumite. W  walkach 
dobrze spisali się też: Klau-

dia Łobaczewska 
i  Piotr Szymczuk 
z d o b y w a j ą c 
brązowe krążki. 
Natomiast w kata 
d r u ż y n o w y m 
najlepiej spisał się 
team w  składzie: 
Jakub Piwko, Piotr 
Szymczuk i  Igor Ula-
towski. Chłopcy wywalczy-
li srebrny medal. 

DG
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Czwartego marca w  Ze-
spole Szkolno – Przed-

szkolnym w  Szewcach od-
były się Mistrzostwa gminy 
Wisznia Mała w  piłce siat-
kowej kl. VI dziewcząt. Po 
bardzo zaciekłych meczach 
Szkoła Podstawowa w Kry-
nicznie zajęła I  miejsce.  II 
miejsce zajęła reprezentacja 
szkoły z  Wiszni Mała i  III 
miejsce z Szewce.

Zwycięzców reprezento-
wali: Iga Woźniak, Oliwia 

Sobol, Martyna Nawrocik, 
Maja Kopciuch, Lidia Czaj-
kowska, Zofia Jędrkowiak, 
Amelia Wolf i  Marcelina 
Biegańska.

Kolejnym etapem był 
udział zwycięskiej druży-
ny z  Kryniczna w  Mistrzo-
stwach Powiatu, który odbył 
się 12 marca. Po sporto-
wej rywalizacji dziewczęta 
z  Kryniczna zostały wice-
mistrzami powiatu trzebnic-
kiego. Gratulujemy!

Ósmego stycznia w Szkole Podstawowej w Kry-
nicznie odbyły się Mistrzostwa Gminne w piłce 

halowej chłopców rocznik 2006 i młodsi. W zawo-
dach wzięły udział wszystkie szkoły z gminy Wisznia 
Mała. Po rozegraniu spotkań I miejsce zajęła druży-
na z  Psar, II miejsce - Kryniczno, III miejsce zespół 
z Wiszni Małej, a IV miejsce - Szewce. Gratulujemy 
wszystkim super atmosfery i gry fair play.

MK

Coraz większą popularno-
ścią cieszą się turnieje dla 

dzieci z naszej gminy z cyklu 
„Cztery Pory Roku”. Wielka 
w  tym zasługa instruktorów 
szachowych w  szkołach Er-
nesta Pociejowskiego i  Mi-
chała Wołoszczuka! 

W  pierwszych tegorocz-
nych zawodach w Krynicznie 
wystąpiło aż 91 zawodników. 
Z uwagi na ograniczoną ilość 
czasu rozegrano 5 rund, co 
przy tej frekwencji skutko-
wało zdobyciem kompletu 
punktów przez aż 3 szachi-
stów. Byli to Wojciech Wo-
łoszczuk, Wiktor Gabryś 
i Bartłomiej Bakun. Właśnie 
taką kolejność wskazała do-
datkowa punktacja Bucholza, 
ale moralnym zwycięzcą za-
wodów może czuć się każdy 
z nich. 

W  turnieju istniała moż-
liwość wypełnienia maksy-
malnie IV kategorii szacho-
wej. Udało się to 6 osobom, 
natomiast 17 zawodni-
ków uzyskało V kategorię. 
Wszystkim gratulujemy i  li-
czymy na równie dobrą fre-
kwencję w kolejnych turnie-
jach.

Mistrzostwa Gminne  
w piłce halowej

Cztery 
Pory Roku 
w Krynicznie

Dwudziestego trzecie-
go lutego uczniowie 
ze Szkoły Podstawo-

wej w Krynicznie trenujący 
w  klubie Jinkaku Kansei 
brali udział w VIII Turnieju 
Karate Ścinawa Cup 2019. 
Cała drużyna zdobyła 56 

medali fantastycznie 
rozpoczynając nowy 
sezon startowy. To 
świetny prognostyk 
przed zbliżającymi się 
poważnymi turniejami 
w najbliższych 3 miesiącach. 
Ponad 30 osobowa kadra 

wystartowała w  Ścinawie 
w  licznych konkurencjach, 
zdobywając 20 medali zło-

tych, 13 srebrnych 
i  23 brązowe me-
dale. Dla wielu 
zawodników były 
to pierwsze kroki 
lub też powrót do 

startów w walkach kumite.  
 DG

Sukcesy karateków z Kryniczna

NAJLEPSI ZAWODNICY 
ZE SZKOŁY W KRYNICZNIE: 
Tymoteusz Kański 3 złote medale
Joanna Sztochel  2 brązowe medale
Krzysztof Horbacz  1 medal srebrny
Aleksander Połowczuk  1 medal brązowy
Igor Ulatowski  1 medal brązowy
Julia Brykarz  1 medal brązowy

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

91 
zawodników wystąpiło 

w pierwszych 
tegorocznych zawodach 

w Krynicznie

Mistrzostwa gminy w piłce siatkowej
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Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia 
rozegrano w  Szczaw-

nie Drużynowe i  Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski 
w  Szachach Błyskawicznych. 
Odnieśliśmy na nich jed-
ne z  największych sukcesów 
w historii  klubu! Jako pierw-
sze odbyły się zawody dru-
żynowe, na których zespół 
w  składzie: Piotr Brodowski, 
Michał Luch, Łukasz But-
kiewicz i  Kamil Plichta wy-
walczył srebrny medal! Co 
ciekawe, całe podium podzie-
liły między sobą dolnośląskie 
drużyny. Zwyciężyła Wieża 
Pęgów, a po brąz sięgnęła Po-
lonia Wrocław. Chyba jeszcze 
lepiej spisali się nasi szachiści 
dzień później w  turnieju in-
dywidualnym. Kamil Plichta 
i  Piotr Brodowski tylko do-
datkową punktacją przegrali 
ze zwycięzcą turnieju Marci-
nem Sieciechowiczem z Mie-
dzi Legnica. Nie zmienia to 
faktu, że odnieśli ogromne 
sukcesy uzyskując srebrny 
i  brązowy medal. Podsumo-
wując, w przeciągu dwóch dni 
w Szczawnie uzyskaliśmy aż 3 
medale Mistrzostw Polski!!! 

Sukcesy medalowe kon-
tynuowaliśmy w  połowie 
stycznia na Akademickich 
Mistrzostwach Polski za spra-
wą Aleksandry Zmarzły. Tym 
razem najpierw odbyły się 
zawody indywidualne, w któ-
rych szachistka Wiszni Małej 
zajęła bardzo dobre 6 miejsce. 
Co najważniejsze jednak, 
okazała się najlepszą 
zawodniczką wśród re-
prezentantek uczelni 
technicznych i odebra-

ła złoty medal w tej kategorii! 
W turnieju drużynowym Ola 
reprezentowała Politechnikę 
Wrocławską. Tym razem było 
nawet bardzo blisko medalu 
w  klasyfikacji ogólnej. „Wro-
cławianie” zajęli 4 miejsce mi-
nimalnie przegrywając brąz 
z  Uniwersytetem Jagielloń-
skim. Na najwyższym stopniu 
podium stanęła Akademia Le-
ona Koźmińskiego w Warsza-
wie, a  na drugim Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, która jako jedyna wyprze-
dziła naszą politechnikę wśród 
uczelni technicznych. Sza-
chistka Wiszni Małej zdobyła 
więc kolejny medal tych mi-
strzostw, tym razem srebrny! 

Dobra passę klubu na 
początku lutego kontynu-
ował wiceprezes zarządu 
Marek Pociejowski. Wziął 
on udział w  Półfinale Mi-
strzostw Polski Osób Niewi-
domych i  Słabowidzących. 

Zajął w  nim 3 miejsce 
i  uzyskał pewny awans 
do turnieju finałowego. 
A na rundę przed koń-

cem pan Marek miał 

nawet realne szanse na wy-
graną w całych zawodach! 

W  ostatnim okresie roze-
graliśmy również turnieje 
poza granicami naszego kra-
ju. Na przełomie roku Michał 
Luch wystąpił w dwóch w sil-
nie obsadzonych zawodach 
w Hiszpanii. W obu z nich fre-
kwencja wynosiła ponad 100 
osób. Michał zajął znakomite 
11 miejsce w turnieju w Lorce 
oraz niezłe 23 w Roquetas de 
Mar. W  podobnym okresie 
w czeskim Litomyslu wystąpił 
kapitan drugiej drużyny Mi-
chał Dzikowski, zajmując 16 
miejsce w  stawce 56 zawod-
ników. Jeszcze większy tur-
niej od wyżej wspomnianych 
odbył się na początku lutego 
w Lizbonie. Wystąpiło w nim 
aż 272 zawodników z 40 kra-
jów, w  tym arcymistrzowie 
i  mistrzowie międzynarodo-
wi. W tak dużej i silnej staw-
ce dobrze spisali się nasi za-
wodnicy. Łukasz Butkiewicz 
i Kamil Plichta uzyskali po 6,5 
punktu na 9 możliwych do 
zdobycia i zajęli odpowiednio 
18 i 22 miejsce.   

Trwa również sezon w  li-
gach dolnośląskich seniorów. 
W III lidze obejmującej swo-
im zasięgiem całe wojewódz-
two rozegrano do tej pory 9 
z 11 kolejek. Biały Król Wisz-
nia Mała II prowadzony przez 
kapitana Michała Dzikow-
skiego zajmuje bardzo dobre 
4 miejsce w stawce 12 drużyn 
i liczy się w walce o podium. 

Jeszcze lepiej w IV lidze spi-
suje się Biały Król Wisznia 
Mała III. Aktualnie jesteśmy 
wiceliderem tabeli. Biorąc 
jednak pod uwagę, że nasz 
zespół ma do rozegrania jesz-
cze 2 mecze zaległe, to mamy 
ogromne szanse na wygraną 
w  całych rozgrywkach! Co 
ważne zawodnikami tej dru-
żyny są nasi juniorzy Alek-
sander Sosnowski i  Oskar 

Bielak, natomiast kapitanem 
Jakub Pietraszko. Biały Król 
Wisznia Mała IV złożony jest 
już w  większości z  młodych 
z  szachistów z  naszej gminy. 
Oni swój występ w  lidze se-
niorskiej traktują jako naukę, 
potrafią jednak od czasu do 
czasu urwać punkty bardziej 
doświadczonym rywalom.  

Drużynę prowadzi nasz in-
struktor szachowy Jacek Ćwi-
kliński. 

Nasi juniorzy poza udzia-
łem w  lidze seniorskiej biorą 
również oczywiście udział 
w turniejach przeznaczonych 
dla młodszych szachistów. 
I tak 23 stycznia rozegraliśmy 
kolejny turniej z Cyklu Cztery 
Pory Roku z  udziałem aż 91 
zawodników! Dłuższa relacja 
w osobnym tekście. 

Najważniejszy tegoroczny 
turniej dla naszych talentów 
to Dolnośląska Liga Juniorów. 
Odbędzie się ona 12-14 kwiet-
nia w  Pieszycach koło Wał-
brzycha, a  drużynę stanowić 
będzie 6-7 wyróżniających się 
szachistów z  prowadzonych 
przez nas zajęć.  

3 medale Białego Króla Wiszni Małej na 
Mistrzostwach Polski w Szachach Błyskawicznych 
Relacja Łukasza Butkiewicza

Wiosenna edycja 
Wi s z e ńs k i e j 

(za)Dyszki odbędzie się 
27 kwietnia w Ligocie Pięk-
nej! Gorąco zapraszamy do 
wzięcia udziału w biegu na 

10 km po trasie crosso-
wej, która biegnie przez 

piękne tereny leśne! Spe-
cjalny bieg będzie przy-
gotowany również dla 

dzieci i  młodzie-

ży. Dzieci z  rocznika 2007 
i  młodsze będą rywalizo-
wać na dystansie 1,5 km, 
natomiast dzieci i młodzież 
z  roczników 2003-2006 na 
dystansie 3 km. Osoby, któ-
re nie biegają również za-
praszamy - warto przyjść, 
by kibicować, poczuć spor-
towe emocje, a  także zre-
laksować się i  skosztować 
dań z grilla. 

Warto zapisywać się 
z  wyprzedzeniem drogą 
internetową pod adresem 
pulsarsport.pl/zawody/?za-
wody=4569 Dla zawod-
ników zapisujących się 
wcześniej przewidziano 
znaczące zniżki. Natomiast 
opiekunowie dzieci startu-
jących w  biegu na 1,5 km 
zobowiązani są do zapi-
sów dziecka bezpośrednio 

w  OKSiR w  Wiszni Małej 
do dnia 24.04.2019 r. w go-
dzinach pracy ośrodka. 

Fani biegania z  naszej 
gminy mogą przygotowy-
wać się do wyścigu podczas 
zajęć prowadzonych przez 
trenera Krzysztofa Kręże-
la. Odbywają się one co ty-
dzień w  piątek o  godzinie 
19:00 na boisku w  Wiszni 
Małej.

Ceremonia medalowa podczas Mistrzostw Polski 
w Szachach Błyskawicznych w Szczawnie Zdroju.

3 
medale Mistrzostw 

Polski uzyskaliśmy 
w Szczawnie 

w przeciągu dwóch dni

Ruszyły 
zapisy na  
VI Wiszeńską 
(za)Dyszkę 


