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25 sierpnia 2018 r.ŁobuzyŁobuzykoncert gwiazdy 

„Ona czuje we mnie piniądz”

Absolutorium dla wójta

Zbliżamy się do mety

Dwudziestego piątego kwietnia w 
OKSiR w Wiszni Małej odbyła się 

sesja Rady Gminy Wisznia Mała. Po 
przedstawieniu sprawozdania z wykona-
nia budżetu gminy, wysłuchaniu opinii 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia 
Mała oraz pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie 
udzielili absolutorium wójtowi Jakubowi 
Bronowickiemu za 2017 rok. Wójt po-
dziękował  wszystkim za współpracę przy 
realizacji budżetu.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Psarach zbliża się do końca! Aktu-

alnie budynek jest w stanie surowym 
zamkniętym. Rozpoczęły się prace we-
wnątrz szkoły, wykonywane są instala-
cje oraz kładzione tynki wewnętrzne. 
Na zewnątrz trwa wykańczanie elewa-
cji budynku. Wszystkie prace są pro-
wadzone zgodne z harmonogramem, 

tak więc już w kolejnym roku szkolnym 
uczniowie będą mogli korzystać z no-
woczesnej sali sportowej oraz nowych 
gabinetów lekcyjnych. 
Wartość inwestycji to prawie 7,9 mln zł, 
na którą gmina otrzymała dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w wysokości ok. 
800 tys. zł.

 dożynkowy Turniej Sołectw
 pokaz sztuki walki rycerskiej
 pokaz szkolenia psów
 biblioteka plenerowa

 fotobudka
 prezentacja klasycznych motocykli
 stoiska handlowe z rękodziełem  i produktami lokalnymi 

 loteria fantowa
 Park Rozrywki „Ekologiczna Farma” (tzw. megadmuchańce)

 Miasteczko Rodzinne
 bungee
 byk rodeo

 sztuczna krowa do dojenia
 koncERT zESPółu uElEkTRogóRalE
 pokaz sztucznych ogni

 plenerowa zabawa taneczna

Wójt Gminy Wisznia Mała 

Jakub Bronowicki zaprasza 

na Dożynki Gminne które w 

tym roku odbędą się  

w sobotę 25 sierpnia na 

terenie boiska sportowego  

w Szewcach. 

Dożynki rozpoczną się o 

godz. 14.00 mszą świętą 

w kościele pw. św. Anny, 

następnie ulicą Strzeszowską  

przejdzie korowód 

dożynkowy na teren boiska. 

W programie imprezy są 

m.in. występy zespołów 

ludowych z terenu Gminy 

Wisznia Mała, pokaz 

mażoretek oraz koncert 

gwiazdy, którą  

w tym roku będzie zespół 

Łobuzy, znany  

m.in. z przeboju „Ona czuje 

we mnie piniądz”. Przed 

Łobuzami wystąpi zespół 

uElektrogórale, znany  

w gminie m.in. z imprezy 

z okazji Dnia Kobiet, która 

odbyła się w tym roku  

w Ośrodku Kultury Sportu  

i Rekreacji w Wiszni Małej.

Zapraszamy!

Dożynki GminneDożynki Gminne
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Termomodernizacja świetlicy w Krynicznie

Trwają termomo-
dernizacje obiek-

tów gminnych. W trakcie 
remontu jest świetlica 
w Krynicznie, świetlica 
w Malinie oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w 
Szewcach.
W świetlicy w Krynicznie 
prace wykonywane są w 
dwóch etapach. W pierw-
szej kolejności wykonano 
m.in. demontaż zniszczo-
nego pokrycia dachowego 
wraz z instalacją odgro-
mową, rynnami i płotka-
mi śniegowymi, oczysz-
czenie elementów więźby 
dachowej i zabezpieczenie 
jej przed ogniem. Na-

stępnie wykonano nowe pokrycie dacho-
we wraz z nową instalacją odgromową, ryn-
nami, włazami dachowymi oraz docieplenie 
istniejących kominów. Aktualnie trwają prace 
związane z dociepleniem ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz stropu, wykonaniem 

elewacji budynku, wymianą 
stolarki drzwiowej, wykonaniem 
nawierzchni schodów, montażem 
pomostu roboczego drewnianego 
nad stropem sali głównej, wy-
mianą lamp oświetleniowych na 
energooszczędne typu LED oraz 
remontem pomieszczenia na pię-
trze. Wartość prac to 195 tys. zł, a 
termin realizacji 31 lipca 2018 r.

Rozbudowa świetlicy w MalinieDobiega końca roz-
budowa świetlicy w 

Malinie. Budynek został 
powiększony o kolejne po-
mieszczenia, zostało wyko-
nane ocieplenie budynku, 
ściany zostały otynkowane 
oraz wykonano schody po-
między piętrami. Została po-
łożona instalacja elektryczna 
oraz zamontowana wenty-
lacja. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe. Świetlica 
jeszcze w tym roku zostanie 
oddana do użytku mieszkań-
com. Koszt całkowity prze-
budowy to ok. 1,7 mln zł.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Szewcach rozpoczął się II etap 

termomodernizacji. W ramach podpisanej 
umowy została wykonana dokumentacja 
projektowa, a aktualnie w budynku trwają 
prace budowlane. Zakres prac obejmuje do-
cieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad 
salą gimnastyczną, wymianę części stolarki 
budowlanej (w tym okien na sali gimnastycz-
nej), docieplenie stropu nad ostatnią kondy-
gnacją, docieplenie podłogi sali gimnastycz-
nej, modernizację systemu grzewczego oraz 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 
(obejmującej wymianę istniejących opraw na 
LED-y). Koszt zadania to ponad 1,88 mln zł.

Termomodernizacja szkoły w Szewcach

Wykonywane termomodernizacje są realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pt.: „Termo-
modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”.
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W Wysokim Kościele 
dzieci mogą już korzy-
stać z nowo oddanego 
placu zabaw „Śnie-
życzka”. To przestrzeń, 
która powstała dzięki 
zaangażowaniu Sto-
warzyszenia Wysoki 
Kościół - Stowarzysze-
nie Rozwoju i Promo-
cji Wsi, przy wsparciu 
gminy Wisznia Mała. 
Grupa w grudniu ze-
szłego roku podpisała 
umowę z LGD „Kraina 
Wzgórz Trzebnickich” 
na realizację projektu 
pn. ,,Śnieżyczka - inte-
gracyjny plac zabaw w 
Wysokim Kościele". W 
ramach projektu zosta-

ły zamontowane nowe 
urządzenia zabawowe, 
które są przystosowane 
również dla osób nie-
pełnosprawnych. 
Aktualnie mieszkań-
cy Wysokiego Kościo-
ła mogą korzystać z 
przyjaznego terenu re-
kreacyjnego. Młodsze 
dzieci mają do dyspo-
zycji plac zabaw, mło-
dzież zestaw sporto-
wy oraz boisko do gry 
w piłkę siatkową. Jest 
również wiata, która 
stanowi idealne miej-
sce do integracji miesz-
kańców. 
Wartość zadania to po-
nad 23 tys. zł.

Plac zabaw w Wiszni 
Małej (przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej) z roku 
na rok rozszerza swoją 
ofertę. Obecnie nie jest 
to już przestrzeń wy-
łącznie dla dzieci, lecz 
również dla młodzieży i 
dorosłych. W ostatnim 
czasie zakończyła się bu-
dowa zestawu urządzeń 
Streetworkout, z któ-
rej już mogą korzystać 
mieszkańcy. Streetwor-
kout to ciekawa alterna-
tywa aktywnego spędza-
nia czasu poza murami 
domów. Inwestycja ta 
powstała dzięki zaanga-
żowaniu Stowarzyszenia 

Rozwoju i Promocji 
na Rzecz Wiszni Małej 
„Nasza Wisznia”. Pro-
jekt pn. „Streetworko-
ut-strefa dla między-
pokoleniowej integracji 
turystyczno-kulturowej 
na świeżym powietrzu 
w Wiszni Małej, na 

gminnym terenie re-
kreacyjnym” jest reali-
zowany we współpracy 
z gminą w ramach pod-
pisanej umowy z LGD 
„Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich”. Wartość przy-
znanej dotacji to ok. 22 
tys. zł.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie ekranów akustycznych

Nowa droga ekspreso-
wa S5, przebiegająca 

przez gminę Wisznia Mała, 
to duże udogodnienie dla 
mieszkańców. Dzięki no-
wej drodze udrożnił się 
ruch na drodze krajowej 
nr 5 oraz zostały wyelimi-
nowane korki w Krynicz-
nie. Niestety poważnym 
problemem oddanej in-
westycji jest za mała ilość 
zamontowanych ekranów 
akustycznych.
13 czerwca w Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej odbyło się 
spotkanie informacyjne 
wójta Jakuba Bronowickie-
go oraz jego zastępczyni 
Sławomiry Misiury-Her-
mann z mieszkańcami 
gminy w sprawie ekranów 
akustycznych przy drodze 
S5. Na spotkanie przybyli 
mieszkańcy naszej gminy, 
którzy najbardziej odczu-
wają skutki braku ekra-
nów. 
Szczegółowo zostało omó-
wione uzasadnienie roz-
porządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1 paź-
dziernika 2012 r. zmie-
niające rozporządzenie w 
sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w śro-
dowisku, w którym to nor-
my dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 
w dzień podniesiono z 55 

na 61 dB, a w porze noc-
nej z 50 na 56 dB. Pomimo 
protestów rozporządzenie 
weszło w życie i wskutek 
czego z planowanych 8,5 
km ekranów akustycznych 
na trasie drogi ekspreso-
wej S5 na terenie Gminy 
Wisznia Mała pozostało 
około 2 km, w tym niektó-
re niższe niż pierwotnie 
zakładano. 
Gmina Wisznia Mała wy-
konała pomiary pozio-
mu hałasu wzdłuż drogi 
S5, aby na bieżąco moni-
torować problem braku 
ekranów. Ostatnie wyniki 
z maja 2018 r. pokazały 
przekroczenia w niektó-
rych punktach wzdłuż 
drogi. Problem zapewne 
nasili się po otwarciu ko-
lejnych odcinków drogi 
S5 w związku ze zwięk-
szeniem się ruchu samo-

chodowego, a co się z tym 
wiąże - wzrostem hałasu. 
Co ciekawe porównując 
wyniki badań z normami 
hałasu, które obowiązywa-
ły sprzed zmiany rozpo-
rządzenia, przekroczenia 
norm byłyby we wszyst-
kich punktach pomiaro-
wych. 
Aktualnie gmina Wisznia 
Mała złożyła skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na decyzję Mi-
nistra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 23 marca 2018 r. nr 
DLI.1.6621.19.2016AN.27 
w sprawie m.in. ochrony 
akustycznej zamieszkałych 
terenów gminy. Natomiast 
Rada Gminy wystosowała 
apel do Ministerstwa Śro-
dowiska, Premiera RP oraz 
Sejmu i Senatu o przywró-
cenie norm hałasu sprzed 
1 października 2012 r.

Plac zabaw w Ligocie Pięknej

Na placu zabaw przy 
Przedszkolu Publicz-
nym w Ligocie Pięknej 
przybyło atrakcji. Dzieci 
mogą już korzystać z no-
wych urządzeń zabawo-
wych. W ostatnim cza-
sie plac wzbogacił się o 
zestaw zabawowy statek, 
huśtawkę sprężynową 
czteroosobową w kształ-
cie statku oraz karuzelę. 
Dodatkowo pozostałe 
urządzenia zostały od-
nowione. Teraz plac za-
baw jeszcze chętniej bę-
dzie odwiedzany przez 
najmłodszych.
Nowo zamontowane 
zabawki zostały zaku-

pione dzięki uzyska-
niu dofinansowania ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach projektu pn. 
„Nowoczesne przed-
szkole w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w 
Wiszni Małej i Ligocie 
Pięknej”. Koszt realizacji 
to ok. 29 tys. zł. Zamon-
towane urządzenia to 
część projektu, który jest 
już realizowany od 2016 
roku. W ramach projek-
tu prowadzone są zajęcia 
dla dzieci, a przedszkole 
zostało wyposażone w 
meble, zabawki i sprzęt 
multimedialny.

Streetworkout

Plac zabaw w Wysokim Kościele
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Dwudziestego kwietnia 
wójt Jakub Bronowic-

ki oraz skarbnik Konrad 
Buczek podpisali umowę na 
dofinansowanie zakupu wy-
posażenia dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Wiszni Ma-
łej. Dotacja z Funduszu Spra-
wiedliwości to odpowiedź na 
złożony przez gminę wniosek 

do Ministra Sprawiedliwości 
w ramach ogólnopolskiego 
programu na wyposażenie 
i zakup urządzeń ratowni-
czych dla OSP. Zakupiony 
sprzęt ratowniczy jest nie-
zbędny do udzielania pomo-
cy poszkodowanym przez 
strażaków, którzy często jako 
pierwsi są na miejscu wypad-

ków i od ich natychmiasto-
wej pomocy zależy zdrowie i 
życie ludzi.
W ramach podpisanej umo-
wy OSP Wisznia Mała otrzy-
ma defibrylator oraz zestaw 
ratownictwa medycznego 
typu PSP R1, który jest ko-
nieczny do udzielenia Kwali-
fikowanej Pierwszej Pomocy 
każdemu poszkodowanemu 
na miejscu zdarzenia w zgo-
dzie z procedurami ratowni-
czym.

Wójt Jakub Bronowic-
ki odebrał 22 kwiet-

nia promesę w wysokości 110 
tys. zł na realizację zadania pt. 
„Upowszechnianie zdrowego 
stylu życia w Gminie Wisznia 
Mała poprzez rozbudowę in-

frastruktury sportowo-rekre-
acyjnej w miejscowości Psary”. 
Promesę wręczyli Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski oraz Wice-
marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Iwona Krawczyk. 

Projekt obejmuje wykonanie 
boiska trawiastego do gry w 
piłkę nożną, boiska do gry w 
koszykówkę oraz utworzenie 
siłowni zewnętrznej. Dzięki tej 
inwestycji teren przy budyn-
ku spotkaniowym stanie się 
atrakcyjnym miejscem do wy-
poczynku i rekreacji dla miesz-
kańców Psar oraz sąsiednich 
miejscowości, jak również po-
służy dla rozbudowanej szkoły 
jako zaplecze sportowe. 
Wykonawcą zadania, wyłonio-
nym w przetargu, została firma 
RAVEA Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Koszt inwestycji to ok. 243 tys. 
zł, a planowane zakończenie 
prac to koniec sierpnia.
Zadanie zostanie zrealizowane 
w ramach Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej 
2018. 

Sprzęt dla OSP

Budowa największej inwestycji rozpoczęła się!

Dziewiątego kwietnia 
oficjalnie rozpoczęła 

się budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej 
w Psarach. Na terenie prze-
pompowni ścieków PP-1 w 
Psarach spotkali się: Wójt 
Gminy Jakub Bronowicki, 
Zastępca Wójta Gminy Sła-
womira Misiura-Hermann, 

Prezes Zarządu PGK Sp. z 
o.o. w Wiszni Małej Graży-
na Chwastek, jak również 
wykonawca robót - firma 
ELEKTROTIM S.A. oraz 
Inżynier Kontraktu SWE-
CO Consulting Sp. z o.o.
Inwestycja jest realizowa-
na w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej 
na odcinku Psary - Wro-
cław (Widawa) wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą i 
jest to etap rozpoczynający 
realizację dużego Projektu 
pn. „Budowa systemu go-
spodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Wrocław - 
Psary, Szymanów, Krzyża-
nowice”.
Celem projektu jest wypo-
sażenie w zbiorczą sieć ka-
nalizacji sanitarnej miejsco-
wości gminy Wisznia Mała 
współtworzących aglome-
rację Wrocław. Inwestycja 
ta jest kluczowa dla naszej 
gminy i stanowi początek 
kanalizowania w przyszło-
ści kolejnych miejscowości 

Promesa na rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Psarach

tj. Malina, Kryniczna, Ro-
goża. Realizacja projektu 
umożliwi przyłączenie do 
sieci kanalizacji sanitarnej 
ponad 2,5 tysiąca miesz-
kańców miejscowości Psary, 
Szymanów i Krzyżanowice 
oraz spowoduje połączenie 
systemu wodno-ściekowe-
go gminy Wisznia Mała z 
systemem kanalizacyjnym 
i wodociągowym miasta 
Wrocławia. W ramach re-
alizowanego obecnie przed-

sięwzięcia planowana jest 
budowa blisko 37 km sieci 
kanalizacyjnej, 6 przepom-
powni ścieków, stacji zlew-
nej ścieków dowożonych 
oraz ponad 2 km magi-
stralnej sieci wodociągo-
wej. Wartość projektu to 
prawie 67 mln zł, z czego 
dofinansowanie to ok. 35 
mln zł! Inwestycja ta zna-
cząco poprawi jakość oraz 
komfort życia mieszkańców 
naszej gminy. 

Fot. Rozpoczęła się budowa przepompowni ścieków PP 1 w Psarach

Fot. Wójt Jakub Bronowicki podpisał umowę na dofinansowanie 
zakupu sprzętu dla OSP Wisznia Mała

W c z e r w c u 
wójt Jakub 

Bronowicki przeka-
zał na rzecz sołec-
twa Ligota Piękna 
kosiarkę - traktorek. 
Kosiarkę przyjął na 
swoje ręce prezes 

LZS „Grom” Ligo-
ta Piękna - Łukasz 
Janiga. Będzie ona 
służyła do bieżącego 
utrzymania murawy 
na boisku. Koszt ko-
siarki to ok. 15 tys. 
zł.

Nowa kosiarka dla Ligoty Pięknej

Fot. Wójt Jakub Bronowicki, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego  
Iwona Krawczyk i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
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Duża część inwestycji w 
gminie Wisznia Mała 

jest realizowana dzięki po-
zyskanym środkom ze-
wnętrznym. Poniżej przed-
stawiamy listę projektów, 
na które otrzymaliśmy do-
finansowanie oraz których 
realizację rozpoczęliśmy w 
II kwartale roku. 

Opis projektów, na któ-
re pozyskano dofinan-
sowanie w okresie kwie-
cień - czerwiec 2018 r.

Jest to projekt partnerski, 
w ramach którego jedno z 
zadań obejmuje działania 
w gminie Wisznia Mała. 
Jest to wdrożenie elektro-
nicznych usług w Gminie 
Wisznia Mała wraz z zaku-
pem sprzętu teleinforma-
tycznego i szkoleniami.

Sięgamy po pieniądze unijne

Okres realizacji zadania to 
lipiec 2018 - wrzesień 2019.
W ramach zadania partner 
projektu gmina Wisznia 
Mała planuje wdrożyć elek-
troniczną usługę - Gminny 
Portal Podatkowy. Dodat-
kowo w ramach zadania 
zakupiony zostanie: Sys-
tem operacyjny Windows 
Server, baza Microsoft SQL 
wraz z licencjami dostępo-
wymi, agregat prądotwór-
czy, macierz dyskowa, dyski 
serwerowe, pakiety biuro-
we MS Office oraz zestawy 
komputerowe. Dzięki temu 
powstaną znaczące uła-
twienia dla mieszkańców 
gminy w zakresie wykony-
wania rozliczeń i realizacji 
spraw administracyjnych w 
urzędzie gminy. Nie będzie 
już potrzeby wizyt w urzę-
dzie, gdyż w ramach nowej 
e-usługi będą one regulo-
wane drogą elektroniczną.
Równie istotne będzie za-
bezpieczenie działania 
urzędu gminy poprzez 
odpowiedni sprzęt umoż-

liwiający uniknięcia sto-
sunkowo częstych awa-
rii w dostawach energii 
elektrycznej. Zapewni to 
sprawną i ciągłą działal-
ność urzędu z korzyścią dla 
mieszkańców gminy Wisz-
nia Mała.
Wydatki ogółem na zada-
nie: 301.842,00 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
256.565,70 zł

Projekt dotyczy wyposaże-
nia OSP w Wiszni Małej w 
zestaw ratowniczy zawiera-
jący m.in. defibrylator, spe-
cjalistyczną torbę ratowni-
czą i nożyco-rozpieracz do 
cięcia blach pojazdów, w 
których utknęły ofiary wy-
padków. Z uwagi na dużą 
częstotliwość interwencji 
OSP zakupy te są niezbęd-
ne i pilnie potrzebne, dla-
tego też realizacja projektu 
jest zaplanowana do końca 

czerwca 2018 r.
Wydatki ogółem na zada-
nie: 59.900,00 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
11.187,00 zł

Projekt dotyczy przebu-
dowy drogi gminnej nr 
104933 D relacji Kryniczno
-Psary w ramach pomocy 
finansowej w formie dota-
cji celowej z budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na zadanie rekultywacyjne 
na 2018 rok. Zostanie wy-
konana nowa nawierzch-
nia z masy bitumicznej na 
odcinku 0,53 km. Dzięki 
temu mieszkańcy uzyskają 
znaczącą poprawę połącze-
nia komunikacyjnego po-
między Krynicznem, a Psa-
rami, w tym leżącymi tam 
obszarami rolnymi. 
Wydatki ogółem na zada-
nie: 550.605,13 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
111.300,00 zł

Opis projektów, których 
realizacja rozpoczęła 
się w okresie kwiecień - 
czerwiec 2018 r.

Gmina Wisznia Mała nie-
ustannie inwestuje w infra-
strukturę drogową i komu-
nikacyjną na terenie gminy, 
czego efektem jest m.in. ni-
niejszy projekt. W ramach 
projektu będą zagospodaro-
wane przestrzenie publiczne 
w centrach wsi Kryniczno 
i Wisznia Mała oraz wokół 
przyszłej świetlicy we wsi 
Strzeszów. Powstaną m.in. 
chodniki, wiaty przystanko-
we, ławki, miejsca parkin-
gowe, oświetlenie uliczne, 
nowe nasadzenia zieleni i 
inne obiekty uatrakcyjnia-
jące centra wsi, ułatwiające 
poruszanie się mieszkańców 
w najbardziej uczęszczanych 
przestrzeniach i wzmacnia-
jące bezpieczeństwo miesz-
kańców. Obecnie trwa wybór 
wykonawcy.
Całkowity koszt realizacji 

„Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych 
w Gminach: Dobroszyce, 
Wisznia Mała, Oborniki 
Śląskie”

Rozpoczynamy budowę 
sieci kanalizacyjnej w 

Ligocie Pięknej na ulicach: 
Brzoskwiniowej, Morelo-
wej, Wiśniowej, Stawowej 
i Polnej oraz budowę sieci 
wodociągowej w Machni-
cach na potrzeby dostaw 
wody do budynków miesz-
kalnych. 
Szóstego czerwca w sie-
dzibie PGK Sp. z o.o. w 
Wiszni Małej Prezes Za-
rządu Grażyna Chwastek 
podpisała umowę z Wyko-
nawcą Przedsiębiorstwem 
Inżynieryjno-Budowlanym 
HYDRO-TAP Stanisław 
Kafel. Umowa opiewa na 
kwotę 1.819.293,00 zł, na 
której realizację gmina 
Wisznia Mała otrzymała 
dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Roz-

W maju zakończyła się 
budowa magistrali wodo-
ciągowej w Strzeszowie. 18 
czerwca odbył się odbiór 
końcowy robót zadania pn. 
„Przebudowa magistrali 
wodociągowej DN 250 mm 
z przyłączeniami na odcin-
ku od S5 do ul. Osiedlowej 
oraz budowa wodociągu w 
ul. Osiedlowej i Lipowej w 
Strzeszowie”. Wykonawcą 
robót budowlanych była 
firma HYDRO-TAP Stani-
sław Kafel, która wykonała 
prace zgodnie z projektem i 
w pełnym jego zakresie.
Wybudowane odcinki ma-
gistrali w Strzeszowie zde-
cydowanie ograniczą wy-
stępowanie awarii w sieci 

Sieć kanalizacyjna i sieć wodociągowa

wodociągowej i przerw w 
dostawie wody dla miesz-
kańców gminy. Budowa 
sieci rozdzielczej w Strze-
szowie ma na celu osią-
gnięcie układu sieci wo-
dociągowej pierścieniowej, 
której główną zaletą jest 
ciągłość w dostawie wody, 
ponieważ w razie awa-
rii woda może dopłynąć 
okrężną drogą. Charakte-
rystyczny układ sieci po-
woduje również łagodzenie 
działania zjawiska uderzeń 
hydraulicznych. 
Tydzień później, w dniu 
25 maja odbył się odbiór 
końcowy robót zadania 
pn. „Przebudowa i rozbu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej w aglomeracji Wisznia 
Mała”. Wykonawcą robót 
budowlanych była firma 
ZBOiI Edward Kucułyma 
Sp. z o.o. W ramach zada-
nia wybudowano rurociąg 
tłoczny w Strzeszowie, sieć 

kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią ścieków 
na ulicy Strzeszowskiej i na 
ulicy Przy Dębie w Wiszni 
Małej.
Oba zadania zostały zreali-
zowane w ramach projektu 
pn. „Rozbudowa i przebu-
dowa Oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie wraz z upo-

rządkowaniem gospodarki 
wodno-ściekowej w gmi-
nie Wisznia Mała” współ-
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

„Zakup sprzętu i 
wyposażenia dla OSP w 
Wiszni Małej”

„Przebudowa dro-
gi gminnej nr 104933 D 
relacji Kryniczno-Psary 
w gminie Wisznia Mała 
- droga dojazdowa do 
gruntów rolnych”

„Nadanie nowych 
funkcji terenom zde-
gradowanym w gminie 
Wisznia Mała”

Ligota Piękna i 
Machnice

Strzeszów i Wisznia 
Mała

woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w wyso-
kości 839.470,59 zł.

Fot. Pompownia na ul. Przy Dębie w Wiszni Małej
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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
ul. Wrocławska 9,
55-114 Wisznia Mała, 
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

projektu: 1.598.442,98 zł. 
D o f i n a n s o w a n i e : 
1.278.754,39 zł

Gmina Wisznia Mała in-
tensywnie współpracuje z 
ościennymi gminami w za-
kresie stworzenia spójnej 
sieci komunikacyjnej. Ten 
projekt ma na celu stworze-
nie podwalin pod połączenie 
gminy Wisznia Mała z Wro-
cławiem, Obornikami Ślą-
skimi i Trzebnicą siecią dróg 
rowerowych. W ramach pro-
jektu powstanie ciąg pieszo
-rowerowy o długości 1,8 km 
i szerokości 3 m, łączący wieś 
Wisznia Mała ze Strzeszo-
wem. Dzięki temu mieszkań-
cy obu wsi będą mogli prze-
mieszczać się bezpiecznie, 
poza ruchem drogowym, 
który obecnie jest istotnym 
utrudnieniem na tym odcin-
ku. W tej chwili trwają prace 
nad dokumentacją przedsię-
wzięcia. W przyszłości pla-
nuje się przedłużyć drogę ro-
werową aż do Szewc, dalej do 
Wrocławia i gminy Oborniki 
Śląskie. Docelowo powstanie 
więc spójna sieć dróg rowe-
rowych łączących obecnie 
istniejącą drogę wzdłuż daw-
nej drogi krajowej nr 5 z no-

wymi drogami biegnącymi z 
sąsiednich gmin. 
Całkowity koszt reali-
zacji projektu (zadanie 
gminy Wisznia Mała): 
1.912.577,46 zł. Dofinanso-
wanie: 1.637.714,09 zł.

Projekt jest w trakcie reali-
zacji. Obejmuje on rewitali-
zację przypałacowego parku 
w Wiszni Małej. W projekcie 
przewidziano zwiększenie 
funkcyjności parku w za-
kresie sportowo-rekreacyj-
nym. Jest on uzupełnieniem 
już zrealizowanego projektu 
rewitalizacji parku ze środ-
ków Odnowy Dolnośląskiej 
Wsi, w którym wykonano 
montaż oświetlenia, ele-
mentów małej architektury 
oraz takich urządzeń jak: 
twister i steper, rower po-
dwójny, biegacz podwójny. 
Zostaną one uzupełnione o 
urządzenie „Wyciskanie sie-
dząc i wyciąg górny na py-
lonie”. Urządzenie może być 
wykorzystywane zarówno 
przez dzieci, jak i dorosłych. 
Dzięki projektowi powstanie 
spójna ścieżka zdrowia z wy-
posażeniem i oświetleniem 
umożliwiająca wykorzysta-
nie parku na ćwiczenia tere-
nowe dla dzieci z pobliskiej 
SP Wisznia Mała umiejsco-

wionej w pałacu otoczonym 
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 
- do grudnia 2018 r. 
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.

Gmina Wisznia Mała nie 
ustaje w rozwijaniu nowo-
czesnej oświaty oferującej 
dzieciom innowacyjne roz-
wiązania edukacyjne. Złożo-
ny w lipcu 2017 r. wniosek o 
dofinansowanie zajął drugie 
miejsce spośród wszystkich 
złożonych (82,5 pkt - tylko o 

pół punktu mniej od najwy-
żej ocenionego wniosku) i 
jest to już czwarty projekt dla 
placówek oświatowych gmi-
ny w ciągu ostatnich 2 lat! 
Najnowsze przedsięwzięcie 
jest realizowane w partner-
stwie Gminy Wisznia Mała, 
lidera projektu z gminami 
Czernica, Długołęka i Obor-
niki Śląskie. Warto podkre-
ślić, że mimo wysuwanych 
przez instytucję organizu-
jącą konkurs propozycji 
istotnego zmniejszenia war-
tości projektu, właściwa ar-
gumentacja wnioskodawcy 
przekonała ją do wszystkich 
planowanych zamierzeń i 
wydatków. Wkład własny w 
wysokości 37.469,00 zł zo-
stanie wniesiony w postaci 
niepieniężnej, dlatego dla 
gminy Wisznia Mała dofi-
nansowanie w praktyce wy-
nosi 100%.
Projekt obejmuje dodatkowe 
zajęcia szkolne oraz pozasz-
kolne dla uczennic i uczniów 
od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej do ostatniej 
gimnazjum. W ramach zajęć 
szkolnych będą to dodatko-
we godziny z przedmiotów 
przyrodniczych, zarówno 
dla dzieci zdolnych w celu 
poszerzenia ich umiejęt-
ności, jak również zajęcia 

wyrównawcze dla uczniów 
potrzebujących wspar-
cia. Zajęcia przyrodnicze 
będą organizowane w try-
bie doświadczalnym, gdyż 
w ramach obecnie realizo-
wanych projektów szkoły 
wyposażane są w pracownie 
przedmiotowe: matematycz-
ne, przyrodnicze i cyfrowe. 
Nowy projekt pozwoli także 
uzyskać dodatkowe elemen-
ty wyposażenia jak np. mi-
kroskopy, tablety, zestawy 
odczynników chemicznych, 
zestawy do ćwiczeń biolo-
gicznych, fizycznych i geo-
graficznych, tablice multi-
medialne itp.
Ponadto w ramach projektu 
realizowane będą zajęcia z 
robotyki i programowania z 
wykorzystaniem specjalnie 
dedykowanych dzieciom, 
nowoczesnych zestawów ro-
botów.
Dzieci będą też miały moż-
liwość wzięcia udziału w 
niezwykle interesujących 
zajęciach pozaszkolnych w 
laboratoriach i placówkach 
badawczych, by zobaczyć jak 
w praktyce wygląda nauko-
wa praca eksperymentalna.
Całkowity koszt realizacji 
projektu: 749.375,00 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
711.906,00 zł

„Innowacyjna Edu-
kacja w gminach Czerni-
ca, Długołęka, Oborniki 
Śląskie i Wisznia Mała”

„Budowa sieci dróg dla 
rowerów oraz parkingów 
Parkuj i Jedź (P&R) na te-
renie gmin Oborniki Ślą-
skie, Wisznia Mała, Oleśni-
ca i miasta Oleśnica”

„Zagospodarowanie 
terenu parku przypała-
cowego w Wiszni Małej w 
ramach LGD”

Dofinansowanie odbioru azbestu na 
terenie Gminy Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała 
otrzymała dofinanso-

wanie na realizację gmin-
nego programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawiera-
jących azbest w 2018 roku. 
Dotacja pochodzi z Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, a jej 
prognozowana wartość to 
15 300,00 złotych. Dzięki 
dotacji oraz środkom z bu-
dżetu w lipcu tego roku bę-
dziemy mogli odebrać ten 
niebezpieczny odpad od 
mieszkańców gminy którzy 

złożyli podanie o jego za-
branie.
Azbest, zawarty w eterni-
cie, występuje często w po-
kryciach dachowych jako 
c e m e nt owo - w ł ó k n owe 
płyty faliste. Same pokry-
cia dachowe bezpośrednio 
nie są niebezpieczne. Wy-
jątkową ostrożność należy 
zachować podczas demon-
tażu tego rodzaju pokrycia, 
ponieważ w trakcie łama-
nia lub cięcia  uwalnia się 
drażniący i rakotwórczy 
pył, który może wywoływać 
groźne dla życia choroby. 

Dlatego przy ściąganiu go 
z dachu najlepiej zatrud-
nić odpowiednią firmę, a 
azbest, do czasu odebra-
nia z działki, złożyć w taki 
sposób, aby nie stanowił 
zagrożenia dla środowiska, 
ani dla nas samych.
Jeśli na działce znajduje się 
tego rodzaju odpad to na-
leży złożyć wniosek o jego 
odbiór do Urzędu Gmi-
ny Wisznia Mała, podając 
adres i jego ilość. Kolejną 
akcję odbioru azbestu od 
mieszkańców planujemy w 
roku 2019.
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Piastowski ekoogród

W tym roku wiszeńskie 
szkoły brały udział 

w warsztatach przyrodni-
czych zorganizowanych na 
podstawie porozumienia 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu z gminą 
Wisznia Mała. Projekt pt. 
„Piastowski Ekoogród” był 
realizowany w Stacji Badaw-

czo-Dydaktycznej Roślin 
Warzywnych i Ozdobnych 
Katedry Ogrodnictwa w 
Psarach. 
Uczniowie w Stacji Badaw-
czo-Dydaktycznej brali 
udział w wykładach pro-
wadzonych przez pracow-
ników naukowych Katedry 
Ogrodnictwa na temat ro-

ślin jadalnych, życia pszczół, 
zwyczajów ptaków, drzew i 
ich rozpoznawania czy se-
gregacji śmieci. Dzieci sa-
modzielnie sadziły warzywa 
oraz przyprawy, budowały 
budki lęgowe dla ptaków 
oraz domki dla owadów. Na 
zakończenie młodzi „stu-
denci” mogli próbować zio-
łowych herbat, miodu oraz 
soków naturalnych. 
W czerwcu, na kolejnych 
warsztatach, uczniowie z 

51 Wystawa Ogólnopolska Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Polsce w Szewcach

W niedzielę, 10 czerw-
ca 2018 r. w Szew-

cach na boisku sportowym 
odbyła się 51 Wystawa 
Ogólnopolska Owczarka 
Niemieckiego Długowło-
sego w Polsce. W wystawie 
wystartowało ok. 40 psów, 
w różnych kategoriach: 
klasa baby, szczeniąt, ju-
nior, otwarta, użytkowa, 
champion czy weteranów. 
Dla wszystkich uczestni-
ków przewidziano nagrody 
sponsorowane przez PUPIL, 
HUSSE, DINGO GEAR, a 
sędziowali Krzysztof Bier-
nacki i Tadeusz Tatar.
Cała impreza objęta została 
patronatem Wójta Gminy 

Wisznia Mała Jakuba Bro-
nowickiego. W organizację 
wydarzenia zaangażowali 
się: Przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Otten-
breit oraz Sołtys Szewc Ma-
rek Łukaszek. 
W programie znalazła się 
prezentacja umiejętności 
„Grupy Pokazowej Psów”: 

1. Ogólne posłuszeństwo
- chodzenie przy nodze 
na smyczy, bez smyczy  
- komendy: siad, waruj, 
noga
- przywoływanie psów do 
nogi

2. Posłuszeństwo indywidu-
alne

- zwroty, w lewo, w tył, w 
prawo (różne tempo)
- waruj w marszu
- czołganie

3. Aportowanie grupowe na 

Rodzinny piknik wędkarski „Pod dębami”

W niedzielę 10 czerwca 
młodzi wędkarze pró-

bowali swoich sił na Pikniku 
Rodzinnym w Wiszni Małej 
organizowanym przez Sto-
warzyszenie „Pod Dębami”. 
W zawodach wędkarskich 
wzięło udział 27 uczestni-

ków, którzy w większości 
przybyli z całymi rodzina-
mi. Wędkarze złowili łącznie 
ok 6 kg ryb. Najlepsi okazali 
się: Mateusz Lasota (i m-ce), 
Wiktoria Stavowa (II m-ce) 
i Maciej Tomala (III m-ce). 
Zwycięzcom nagrody wrę-

czał wójt Jakub Bronowicki.
Po zawodach był czas na 
zabawę, dla najmłodszych 
zostały przygotowane gry i 
zabawy animacyjne. Przez 
kilka godzin spędzonych nad 
wodą panowała radosna i ro-
dzinna atmosfera.

odległość 5 m
4. Aportowanie indywidual-

ne na odległość 2 m
5. Wybieranie przedmiotu 
6. Pokonywanie przeszkody

- od wys. 0,5 do 1 m    
- skoki kolejno z aportem

7. Tunel
8. Obrona sportowa, pilno-

wanie aportu.

wcześniej zasadzonych wa-
rzyw, samodzielnie przygo-
towali ekologiczne sałatki. 
Warsztaty były bardzo inte-
resujące, smakowite i dodat-

kowo znacznie poszerzyły 
wiedzę młodzieży o otacza-
jącym nas ekosystemie. Na-
stępny cykl warsztatów już 
we wrześniu.

Fot. Młodzi kucharze w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych Katedry 
Ogrodnictwa w Psarach

Fot. Prezentacja owczarków długowłosych

Fot. Uczestnicy pikniku wędkarskiego

Fot. Uczniowie uczyli się samodzielnie wykonywać domki dla owadów
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Uroczyste obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

W 2018 roku przypa-
da 227. rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Oficjalna część ob-
chodów odbyła się pod Po-
mnikiem Pamięci Narodo-
wej w Piotrkowiczkach. W 
uroczystości udział wzięli: 
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki, Zastęp-
ca Wójta Sławomira Misiu-
ra-Hermann, Przewodni-
cząca Rady Gminy Wisznia 
Mała Małgorzata Ottenbre-
it, radni, sołtysi, dyrekto-
rzy szkół wraz z pocztami 
sztandarowymi oraz dyrek-
tor SAPO Agnieszka Moź-
dzierz. Jak co roku przybył 
poczet sztandarowy Jed-
nostki Strzeleckiej „Strze-
lec” oraz poczet sztanda-
rowy OSP Wisznia Mała. 
Na uroczystość przyjechał 
klub rowerowy „Rowerów-
ka” z Kryniczna oraz licznie 
zebrani mieszkańcy gminy.
Wójt Jakub Bronowicki 
zwrócił się do wszystkich 
zebranych: To już 227 lat, 
gdy sejm czteroletni uchwa-
lił Konstytucję zwaną trze-
ciomajową. Konstytucja w 
owych czasach była pierw-
szą w Europie, a drugą na 
świecie i otwierała nowe 
możliwości rozwoju Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów. 
Następnie wójt przytoczył 
historię uchwalenia Kon-
stytucji, a na zakończenie 
powiedział: Dziękuję ser-
decznie wszystkim, którzy 
dzisiaj są tu z nami i dumę 
z Polski wspólnie świętują… 
Pamiętajmy, że Konstytucja 
jest dla nas obywateli zbio-
rem praw, ale i obowiązków. 
Obowiązki nie są mile wi-
dziane, ale są niezbędne do 
tego abyśmy mogli funkcjo-
nować jako naród. Pamię-
tajmy też, że Konstytucja 
jest tarczą obywatela przed 
jakąkolwiek władzą, ale też 
i kagańcem dla każdej wła-
dzy, która jest sprawowana. 
Taki wymiar pozwala nam 
dzisiaj się spotykać, święto-
wać i wszystkim serdecznie 
za to dziękuję. 
W trakcie uroczystości 
wartę honorową pełni-
ła Jednostka Strzelecka 
„Strzelec”, nad oprawą 

muzyczną czuwał pan Pa-
weł Maliczowski kierujący 
Gminną Orkiestrą Dętą, a 
uczennice ze Szkoły Pod-
stawowej w Wiszni Małej 
wystąpiły z utworami pa-
triotycznymi. Następnie 
delegacje złożyły wieńce 
i kwiaty pod pomnikiem. 
Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszyscy przeszli do 
pobliskiej świetlicy, gdzie 
wystąpił zespół ludowy 
Strzeszowianki oraz Ada 
Maksymowicz. 
Poczęstunek dla gości tego 
wydarzenia przygotowa-
ło sołectwo Piotrkowiczki,  
wsparcia udzieliły sołec-
twa: Krzyżanowice, Ligota 
Piękna, Malin, Mienice, 
Psary, Piotrkowiczki i Ro-
goż.
Druga odsłona uroczysto-
ści miała miejsce popo-

łudniu w Szewcach, gdzie 
odbył się wyjątkowy kon-
cert pt. „»Rozkwitały pąki 
białych róż…« 100-lecie 
Niepodległości 1918-2018”. 
Koncert prowadziła Mag-
dalena Marchewka. Wraz 

2 maja - Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. W 

tym dniu mieszkańcy naszej 
gminy licznie wy-
wieszali flagi na swo-
ich domach. Z okazji 
100-lecie odzyskania 
niepodległości przez 
Polskę mieszkańcy 
mogli odebrać flagę 
w Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała by so-
lidarnie udekorować 
swoje domy. 

Dzień flagi

z nią wystąpili znakomici 
artyści: Jadwiga Postrożna 
mezzosopran i Mirosław 
Gotfryd baryton. Przy for-
tepianie towarzyszyli im: 
Paweł Wrzecionowski i Na-
talya Gaponenko. W pro-

gramie koncertu znalazły 
się doskonale wszystkim 
znane arie operowe oraz 
polskie pieśni patriotyczne 
w oryginalnych autorskich 
aranżacjach, przeplecione 
polską poezją i obrazem.
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Jedenasta folkloriada i wielki jubileusz SzymanowianW drugą sobotę maja 
pogoda w Szyma-

nowie dopisała i jedenastą 
Folkloriadę należy zali-
czyć do bardzo udanych. 
Gospodarzem wydarzenia 
był zespół Szymanowia-
nie, który obchodził 40-le-
cie swojej działalności. Do 
udziału w swoim święcie 
jubilaci zaprosili wiele ze-
społów z terenu Dolnego 
Śląska, a gwiazdą wieczoru 
był zespół Dzikie Jabłka z 
Łodzi, łączący polski folk z 
muzyką afrykańską. Folk-
loriadę zakończyła zabawa 
taneczna.
Dzień rozpoczął się od wystę-
pu Gminnej Orkiestry Dętej, 
której program zakończyła 
piosenka „Sto lat”. Do wyko-
nania dołączyły się zespoły 
ludowe fetując Szymanowian. 
Kilka kolejnych minut było 
absolutnie wyjątkowych, z 
głośników usłyszeliśmy ar-
chiwalne wypowiedzi człon-
ków zespołu sprzed lat, w tym 
m.in. Witolda Gareckiego. 
Gdy na scenie pojawili się 
jubilaci, gratulował im Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki, dyrektor Ośrod-
ka Kultury Sportu i Rekre-
acji Paweł Kamiński, a także 
przedstawiciele zespołów 
folklorystycznych.
Po występie Szymanowian 
nadszedł czas na występy po-
zostałych wykonawców bio-
rących udział w VIII Powia-
towym Przeglądzie Zespołów 
Ludowych im. Witolda Ga-
reckiego. Wystąpili: Strze-
szowianki, niedawno reakty-
wowani Malinianie, Polanie, 
Świtezianie, Swojacy, Trzy 
Dęby, O matko i córko oraz 
Sasanka. Szczególnie podoba-
ły się występy Polan ze Środy 
Śląskiej oraz Strzeszowianek.
Po zakończeniu przeglądu 
przybyli goście mogli odwie-
dzić stoiska wystawców oraz 
plac zabaw. Gdy pojawiła się 
grupa Dzikie Jabłka, nie spo-
sób było nie zainteresować się 
tym co działo się na scenie. 
Zespół poza basem, gitarą i 
skrzypcami, w swoim skła-
dzie miał m.in. różnorodne 
instrumenty afrykańskie. Je-
denastą Folkloriadę zakoń-
czyła zabawa taneczna z Mat-
teo Band.
Dziękujemy za zaangażowa-
nie Zespołowi Ludowemu 
Szymanowianie, który był 
głównym gospodarzem im-
prezy oraz sołtysowi Marci-
nowi Ziętkowi i całej radzie 
sołeckiej Szymanowa.
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Gminny Dzień Dziecka

Turniej piłkarski, wystę-
py artystyczne, dmu-

chańce i wiele innych atrak-
cji. To wszystko z okazji 
Dnia Dziecka. 
Obchody Dnia Dziecka w 
naszej gminie rozpoczę-
ły się 2 czerwca od meczu 
piłkarskiego „Trzech za-
borów”. Na murawie o I 
miejsce rywalizowały dwie 
drużyny ze Szkoły Pod-
stawowej w Wiszni Małej, 
drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Krynicznie oraz 
drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Psarach. I miejsce 
po emocjonującej walce za-
jęli piłkarze ze szkoły w Psa-
rach, II miejsce przypadło 
szkole w Krynicznie, a dwa 
pozostałe szkole w Wiszni 
Małej. Przyznane zostały 
również nagrody dodatko-
we: dla najlepszego bram-
karza - Szymona Kaszuby, 
dla najlepszego zawodnika 
- Dominika Maksimowa i 
dla jedynej zawodniczki - 
Emilii Wawro. 
Po zakończeniu rozgrywek 
przeszła parada patrio-
tyczna Młoda Polska, na 
której czele szła Gminna 
Orkiestra Dęta. Impreza 
rozpoczęła się od występu 
orkiestry pod batutą Pawła 
Maliczowskiego. Po kon-
cercie wójt Jakub Brono-
wicki wręczył medale oraz 
puchary drużynom spor-
towym grającym w turnie-
ju piłki nożnej. Przyznane 
zostały także nagrody zwy-
cięzcom Konkursu Literac-
kiego „List do Ojczyzny” 
przeprowadzonego przez 
Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Psarach. 

Za najlepszy tekst uznano 
pracę Hanny Zaleskiej, II 
miejsce zajął Wojciech Ga-
dowicz, III miejsce Szymon 
Mielnik. Przyznano rów-
nież wyróżnienia Vanessie 
Domeradzkiej i Poli Śląza-
kiewicz. 
Po wręczeniu nagród roz-
począł się bogaty program 
artystyczny. Jako pierwsi na 
scenie pojawili się ucznio-
wie szkoły w Krynicznie 
z przedstawieniem „Czer-
wony kapturek”. Tuż po 
nich uczniowie ze szkoły 
w Szewcach przedstawili 
taniec ludowy Krakowiak. 
Następnie szkoła w Psa-
rach wystąpiła z przedsta-
wieniem „Jaś i Małgosia” 
w wersji proekologicznej, a 
Julia Łukaszek wyrecytowa-
ła wiersz „Moja mała ojczy-
zna”. 
Wkrótce potem mogliśmy 
podziwiać zawodników 
Dolnośląskiego Klubu Ka-
rate JINKAKU KANSEI, 
którzy prezentowali pokazy 
kata oraz walki toczone w 
parach.
W dalszej części wysłucha-
liśmy utworów muzycznych 
w wykonaniu następują-
cych osób: Franciszek Bier-
nat, Marta Biernat, Jakub, 
Krzysztof i Gabriel Miś, 
Jagoda Kosowska. A uczen-
nice ze szkoły w Krynicznie 
- Martyna Wejman i Wikto-
ria Łącka wystąpiły z poka-
zem tańca nowoczesnego. 
Następnie na scenie wystą-
pili uczestnicy kółka gita-
rowego w duetach: Justyna 
Masternak i Wiktoria Her-
ka, Julia Laskowska i Daria 
Tynecka, Oliwia Zielińska 

i Justyna Masternak oraz 
Konrad Bielicki i Aleksan-
der Drzazga.
Tuż po nich mogliśmy wy-
słuchać debiutantów: Alek-
sandrę Gryszczuk, Annę 
Aksamit, Wiktorię Herkę, 
Vanessę Domeradzką, Kin-
gę Kaliciak i Zuzannę Szu-
kalską. 
W dalszej kolejności na 
scenie pojawili się znani już 
wiszeńskiej publiczności, 
uczestnicy projektu wokal-
nego Wiszeńskie Talenty. 
Wysłuchaliśmy utworów w 
wykonaniu Darii Tyneckiej, 
Ernesta Pociejowskiego, 
Hanny Jordanek, Konrada 
Bielickiego i Aleksandra 
Drzazgi, Justyny Masternak 
oraz Angeliny Domeradz-
kiej.

Niezapomnianych wrażeń 
dostarczył spektakl mu-
zyczny Sambora Dudziń-
skiego pt. „Dźwiękowiązał-
ka”. Artysta poruszając się 
na wykonanym przez siebie 
pojeździe śpiewał i grał na 
saksofonie oraz innych in-
strumentach, zapraszając 
przy tym widzów do aktyw-
nego udziału w przedsta-
wieniu.
Następnie do słonecznej 
Italii przeniósł nas rodowi-
ty Włoch Andrea Lattari, 
który zaśpiewał włoskie, 
niezwykle melodyjne prze-
boje. Wieczór zakończył się 
zabawą taneczną prowa-
dzona przed DJ Norberta. 
Dzień Dziecka to nie tyl-
ko występy artystyczne. To 
przede wszystkim atrakcje 
dla najmłodszych. Dla dzie-
ci specjalnie została wy-
odrębniona osobna strefa. 
Każde z dzieci znalazło coś 
dla siebie. Były dmuchańce, 
bungee dla dzieci oraz mia-
steczko rodzinne, a w nim: 
super duet klaunów, kącik 
malucha, mega gry, zaba-
wy z chustą, mini disco, 
animacje sprawnościowe, 
malowanie twarzy, pokaz 
baniek mydlanych i wstążki 
artystyczne. 
Osobne stoisko miała 
Gminna Biblioteka Publicz-
na, na którym tradycyjnie 
można było nabyć książkę 
za złotówkę. Dzień Dziecka 
był wyjątkowy i zapewne na 
długo pozostanie w pamięci 
dzieci. 

Fot. Spektakl muzyczny pt. „Dźwiękowiązałka” w wykonaniu Sambora 
Dudzińskiego Fot. Do słonecznej Italii przeniósł nas rodowity Włoch Andrea Lattari
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Stypendia sportowe i nagrody dla najlepszych sportowców przyznane

W piątkowe przedpo-
łudnie (15 czerwca) 

najlepsi młodzi sportowcy z 
gminy Wisznia Mała otrzy-
mali stypendia za wyjątkowe 
osiągnięcia sportowe w roku 
szkolnym 2017/2018. Sty-
pendia te są finansowane z 
dochodów własnych gminy, 
a przyznawane przez Komi-
sję Stypendialną.
Oficjalna Gala Stypendy-
stów odbyła się w Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej. Stypendia zo-
stały wręczone przez Wójta 
Gminy Wisznia Mała Jakuba 
Bronowickiego oraz dyrek-
tor SAPO Agnieszkę Moź-
dzierz. Łącznie otrzymało 
je 68 uczniów, w tym cztery 
osoby zostały wyróżnione 
specjalnymi stypendiami 
za wyjątkowe osiągnięcia w 
kilku dyscyplinach sporto-
wych: Ewa Kitlińska, Antoni 
Magryta, Tomasz Musz i Iga 
Woźniak. 
W trakcie tegorocznej gali, 
po raz pierwszy, dodatkowo 
zostali wyróżnieni sportow-
cy z gminy Wisznia Mała, 
którzy osiągnęli wyjątkowe 
wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym. Nagro-
dy zostały przyznane przez 
Wójta oraz Radę Gminy 
Wisznia Mała.
Wśród wyróżnionych zna-
leźli się następujący spor-
towcy:
•	 Rafał Omelko - lekkoatle-

tyka, I miejsce podczas 
34. Halowych Mistrzostw 
Europy w Lekkoatletyce w 
Belgradzie w sztafecie 4 x 
400 m (rekord świata),

•	 Krzysztof Gaweł - podno-

szenie ciężarów, IV miej-
sce na Światowych Igrzy-
skach Masters w Nowej 
Zelandii,

•	 Sebastian Łobaczewski - 
karate shotokan, III miej-
sce na Mistrzostwa Świata 
XIX FSKA World Karate 
Championship - Anglia 
Crawley,

•	 Klaudia Łobaczewska - 
karate shotokan, I miej-
sce na Mistrzostwa Świata 

XIX FSKA World Karate 
Championship - Anglia 
Crawley,

•	 Norbert Rybak - Ta-
ekwon-Do ITF, I miejsce 
Mistrzostwa Polski w Ta-
ekwon-Do Oleśnica 2018,

•	 Aleksander Połowczuk - 
karate shotokan, III miej-
sce na Mistrzostwa Świata 
XIX FSKA World Karate 
Championship - Anglia 
Crawley.

Galę uświetnił występ 
uczniów z wiszeńskich szkół: 
Weroniki Biernat, Amelii 
Wolf i Aleksandry Grysz-
czuk. 
Spotkanie ze sportowcami 
było dla uczniów dużym 
przeżyciem. Wielu z nich 
pierwszy raz miało okazję 
na żywo zobaczyć wybitnych 
sportowców, którzy osiągnę-
li wysokie wyniki na arenie 
krajowej oraz międzynaro-

Fot. Laureaci nagrody dla najlepszych sportowców z gminy Wisznia 
Mała: Krzysztof Gaweł, ojciec Aleksandra Połowczuka (w zastępstwie), 
Norbert Rybak, Sebastian Łobaczewski i Klaudia Łobaczewska

Fot. Specjalne stypendia za osiągnięcia w kilku dyscyplinach 
sportowych otrzymali: Ewa Kitlińska, Antoni Magryta, Tomas Musz i 
Iga Woźniak

dowej. Dzięki takiej formie 
kontaktu z ludźmi ze świata 
sportu, tymi którzy kiedyś 
także stawiali swoje pierw-
sze kroki w sporcie, mło-
dzież mogła przekonać się, 
że nawet pochodząc z małej 
miejscowości można sięgać i 
osiągać najwyższe cele, a je-
śli się posiada talent i włoży 
jeszcze większą pracę mogą 
się ziścić wszystkie marze-
nia. 

Fot. Stypendyści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w SzewcachFot. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Psarach

Fot. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie Fot. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej
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Święto krzewiących kulturę i nowa wystawaDwudziestego piątego 
maja w OKSiR w Wisz-

nii Małej świętowały osoby 
związane z krzewieniem 
kultury w gminie. Okazją 
do tego był Dzień Działa-
cza Kultury i Bibliotekarza. 
Do Galerii na Zakręcie zje-
chali się instruktorzy, panie 
odpowiadające za świetlice 
wiejskie, przedstawiciele 
szkół oraz oczywiście ar-
tyści i pracownicy OKSiR. 
Gminę reprezentowała Pani 
Małgorzata Ottenbreit Prze-
wodnicząca Rady Gminy. 
Paweł Kamiński, dyrektor 
OKSiR, opowiedział o inten-

Prace Pawła Jaszczuka w Galerii na Zakręcie

Wystawa, którą moż-
na było oglądać w 

Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji od 20 kwietnia 
dała publiczności powo-
dy zarówno do zachwytu, 
jak i do śmiechu. Paweł 
Jaszczuk jest artystą, w 
swojej twórczości maluje 
również prace o charakte-
rze satyrycznym. Wyda-
rzeniu towarzyszył koncert 
Graftmanna, czyli Romana 
Szczepanka, wokalisty i au-
tora, który tworzy piosenki 
dla siebie, ale też i innych 
wykonawców (np. Tomasza 
Makowieckiego czy Korte-
za). Wokalista jest obecny 
na scenie muzycznej już 
ponad 10 lat. Między po-
szczególnymi wykonania-
mi utworów można było 
wysłuchać anegdot z jego 
muzycznej drogi, a także 
zakupić egzemplarz jego al-
bumu „The GreatestQueen”. 

sywnej pracy ośrodka, a tak-
że podziękował współpra-
cownikom oraz wszystkim 
osobom wspomagającym 
kulturę na terenie gminy.
Wydarzenie było połączone 
z otwarciem wystawy Boże-
ny Milewskiej oraz koncer-
tem Edyty Góreckiej. Dzieła 
Pani Bożeny są wyjątkowe 
ze względu na wykorzysty-
wany materiał. Zazwyczaj  
w galerii oglądamy prace na 
płótnie lub papierze oraz fo-

Fot. W Galerii na Zakręcie odbył się wernisaż wystawy Pawła Jaszczuka

Fot. Koncert Graftmanna w OKSiR w Wiszni Małej

Fot. Prace Pawła Jaszczuka

Fot. Goście wysłuchali koncertu Edyty Góreckiej                     Fot. Autorka wystawy Bożena Milewska                       

tografie, tym razem można 
było zobaczyć malunki na 
jedwabiu, które mogą po-
służyć również jako element 
ubioru, co zaprezentowała 
sama artystka. Spotkanie 
uświetnił występ Edyty Gó-
reckiej. Dwudziestolatka z 
Wodzisławia Śląskiego, któ-
rą chwali sama Katarzyna 
Nosowska, ma z pewnością 
przed sobą fantastyczną 
przyszłość na scenie mu-
zycznej.
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Jubileusz Pani Sołtys Barbary Wilk

Wyjątkowa uroczystość 
miała miejsce pierw-

szego czerwca w Piotrko-
wiczkach. W tym dniu Pani 
Barbara Wilk obchodziła 
Jubileusz 40-lecia pełnie-
nia funkcji sołtysa sołectwa 
Piotrkowiczki. Pani Barbara 
jest najdłużej urzędującym 
sołtysem w naszej gminie. 
W uroczystości, która odby-
ła się w świetlicy w Piotrko-
wiczkach wzięli udział: Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki wraz z zastęp-

czynią Sławomirą Misiurą
-Hermann, Przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata 
Ottenbreit, dyrektor OKSiR 
Paweł Kamiński, były wójt 
Stanisław Moik, radni, soł-
tysi, księża z parafii w Wyso-
kim Kościele, rodzina, sąsie-
dzi i znajomi. 
Podczas spotkania wójt po-
dziękował Pani Barbarze za 
40 lat pracy na rzecz społe-
czeństwa.  - Chcę podzięko-
wać za to co jest najistotniej-
sze - powiedział wójt. Za to, 

że jest Pani z nami, uczest-
niczy w każdej uroczystości, 
pamięta o każdym z nas, 
ale też i o całej zbiorowości. 
Dzięki Pani pracy Piotrko-
wiczki są sławne tak w naszej 
gminie, jak i daleko poza nią. 
Dziękuję za wieloletnią pracę 
i jej pozytywne efekty.
W podziękowaniu za roz-
wój lokalnej społeczności 
wójt gminy wręczył Jubi-
latce okolicznościowy list 
gratulacyjny oraz kwiaty i 
prezent. Do życzeń przyłą-
czyli się wszyscy zebrani w 
świetlicy. 
Następnie Pani Barbara 
przedstawiła historię swo-
jego „sołtysowania”, wspo-
minała osoby, z którymi 
współpracowała i nadal 
współpracuje. W dużym 
skrócie przedstawiła dzia-
łania i inwestycje, które 
wspólnie z mieszkańcami 
zrealizowała, a które miały 
wpływ na obecny wygląd 
wsi i funkcjonowanie lokal-
nej społeczności. 
Pani Barbara to wyjątko-

wa osoba, zaangażowana 
w życie Piotrkowiczek. Jest 
znana z otwartości i przy-
chylności ludziom, chętnie 
pomaga potrzebującym. 
Przez wszystkie lata ak-
tywnie angażowała się we 
wszystkie inicjatywy doty-
czące spraw mieszkańców. 

A mieszkańcy Piotrkowi-
czek obdarzyli ją ogromnym 
zaufaniem, co stwierdza ob-
chodzony jubileusz. 
Pani Sołtys życzymy przede 
wszystkim zdrowia, jak rów-
nież wiele radości i satysfak-
cji z pracy na rzecz swoich 
mieszkańców. 

Spotkanie ze świadkami historii

Fot. Podczas spotkania został wyświetlony film dokumentalny Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Zapora”

Fot. Uczestnicy drugiego spotkania prof. Henryk Słowiński i płk Feliks 
Kostecki

W tym roku Szkoła 
Podstawowa im. 

Św. Jadwigi Śl. w Krynicz-
nie jest organizatorem 
cyklu spotkań z okazji 
100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę 
1918-2018. To wyjątkowe 
spotkania umożliwiające 
poznanie historii znanej z 
podręczników i z lekcji hi-
storii, poprzez bezpośred-
nią rozmowę z Świadkami 
wielu wydarzeń.
Pierwsze spotkanie pt. „Ze 
świadkami historii” odby-
ło się 23 marca w Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej. Bohate-
rami wieczoru byli major 
Hieronim Dekutowski ps. 
"Zapora" oraz pani Teresa 
Partyka - Gaj ps. "Kotwica". 
Podczas spotkania został 
wyświetlony film doku-
mentalny Instytutu Pamię-
ci Narodowej pt. „Zapora”. 
Oprócz tego goście mogli 

wysłuchać krótkiego wy-
wiadu z panią Teresą Par-
tyką - Gaj, który przepro-
wadził kilka dni wcześniej  
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Krynicznie - Irene-
usz Osenkowski. Następ-
nie uczennice gimnazjum: 
Oliwia Makowczyńska 
oraz Wiktoria Domarecka 
przeczytały wzruszające 
listy pułkownika Ciepliń-
skiego do żony i syna. Na 
koniec Hania Jordanek za-
śpiewała i zagrała piosen-
kę pt. „Gdzie są kwiaty z 
tamtych lat?”.
Kolejne spotkanie odby-
ło się 27 kwietnia. Tym 
razem mogliśmy spotkać 
się z prof. Henrykiem Sło-
wińskim i płk Feliksem 
Kosteckim. Podczas spo-
tkania goście wysłuchali 
wykładu przygotowanego 
przez pracownika IPN-u 
o 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej. 
Następnie prof. H. Sło-
wiński i płk F. Kostecki 
opowiedzieli o swoich do-
świadczeniach związanych 

z walką o niepodległość 
kraju. 

Oba spotkania upłynęły w 
refleksyjnej i wzruszającej 
atmosferze. Niejednemu 
z gości łza zakręciła się 
w oku. Wiele osób miała 
również okazję do rozmo-
wy o swoich przodkach.

W piątek, 15 czerwca w 
Ośrodku Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Wiszni Małej 
odbyło się kolejne spotka-
nie z okazji 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości 
przez Polskę 1918-2018. 
Gośćmi spotkania pt. „Ze 
świadkami historii” byli 
działacze Solidarności 
Walczącej: Krystyna Jago-
szewska i Stanisław Skot-
ny. Nieobecnego Kornela 
Morawieckiego reprezen-
tował syn Jerzy. 
Spotkaniu towarzyszyły 
występy uczniów: Alek-
sandra Drzazgi i Konrada 
Bielickiego, którzy wyko-
nali swój autorski utwór 
pt. „Wolność”. 

Fot. Sołtys Piotrkowiczek Barbara Wilk przedstawiła historię swojego 
„sołtysowania
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Zapraszamy dzieci do spę-
dzenia wakacji w gminie 
Wisznia Mała. Już 2 lipca 
startuje akcja wakacyjna or-
ganizowana przez OKSiR 
w Wiszni Małej. Najmłodsi 
będą mogli spędzać czas w 
OKSiRze na zajęciach m.in. 
artystycznych, ruchowych i 
komputerowych. Ponadto w 
planach będą wycieczki do 
ciekawych miejsc na Dolnym 
Śląsku.
Zajęcia będą trwać od ponie-
działku do piątku od 10:00 
do 14:00 do 10 sierpnia b.r. 
Udział w „Wakacjach z gminą 
Wisznia Mała” jest bezpłatny, 
oprócz wycieczek, które będą 
częściowo odpłatne. W pro-
gramie m.in. seanse filmowe, 
sport, taniec, gry planszowe i 
komputerowe, a także warsz-
taty artystyczne. Szczegółowe 
informacje o programie są 
dostępne na stronie interne-
towej OKSiR w Wiszni Małej 
– oksir.wiszniamala.pl, Face-
booku www.facebook.com/
oksirwisznia oraz na stronie 
internetowej gminy Wisznia 
Mała – www.wiszniamala.pl

Dodatkowo zapraszamy dzieci w wieku od lat 6 na 
bezpłatne zajęcia wakacyjne, które będą odbywać 
się w poszczególnych miejscowościach. Dla uczest-
ników przewidziany jest poczęstunek oraz woda 
mineralna. Zapisy przyjmuje Pełnomocnik Wójta 
ds. Profilaktyki Uzależnień Joanna Boćko-Sornat,  
tel. kontaktowy 508 320 480

Plan zajęć:

I tydzień 25-29 czerwca

Wisznia Mała (szkoła) w godzinach 9:00-13:00
Psary (sala spotkań) w godzinach 9:00-13:00
Strzeszów (świetlica) w godzinach 14:00-18:00
Rogoż (świetlica) w godzinach 14:00-18:00

II tydzień 2-6 lipca

Kryniczno (szkoła) w godzinach 9:00-13:00
Krzyżanowice (świetlica) w godzinach 9:00-13:00
Ligota Piękna (świetlica) w godzinach 14:00-18:00
Piotrkowiczki (świetlica) w godzinach 14:00-18:00

III tydzień 9-13 lipca

Szymanów (świetlica) w godzinach 9:00-13:00
Szewce (świetlica) w godzinach 9:00-13:00
Ozorowice ( świetlica) w godzinach 14:00-18:00

IV tydzień 16-20 lipca

Pierwoszów (świetlica) w godzinach 9:00-13:00
Mienice (świetlica) w godzinach 14:00-18:00

Program profilaktyczny Archipelag SkarbówW dniach 17 i 18 maja 
uczniowie SP w 

Krynicznie (klasy drugie 
i trzecie gimnazjum oraz 
klasa siódma) uczestni-
czyli w warsztatach profi-
laktycznych „Archipelag 
Skarbów”. Zakres tema-

tyczny programu obejmo-
wał szeroko rozumianą 
profilaktykę zachowań 
ryzykownych: przemocy 

rówieśniczej, korzystanie 
z narkotyków i alkoholu 
oraz profilaktykę wcze-
snych kontaktów seksual-
nych.
Podczas zajęć młodzież 
była zachęcana do promo-
wania zdrowego stylu ży-
cia w wielu jego aspektach. 
Młodzi ludzie rozmawiali 
o wyborach życiowych i 
drogach, które prowadzą 
do trwałej miłości i życia 
pełnego pasji i wartości. 
Uczestnicy warsztatów 
poznawali oraz uczyli się 
oswajania wewnętrznych 
„tygrysów”, które drzemią 
ukryte w każdym człowie-
ku.
Uwieńczeniem dwudnio-
wych warsztatów był „fe-
stiwal twórczości”, podczas 
którego młodzi ludzie mo-
gli zaprezentować zdobytą 

wiedzę w wybrany przez 
siebie sposób (np. plakat, 
opowieść, wiersz, piosen-

ka czy prezentacja multi-
medialna).

J B-S

Nadszedł długo oczeki-
wany dzień! 22 czerw-

ca uczniowie wiszeńskich 
szkół powitali wakacje. 
Były dmuchańce, roboty, 
projektowanie gier, cukro-
wa wata, animacje i wie-
le innych atrakcji. Festyn 
w OKSiR w Wiszni Małej 
rozpoczął się od wernisażu 
prac młodych artystów z 
naszej gminy pt. „Odcienie 
wolności” oraz wręczeniu 
im przez Zastępcę Wójta 
Sławomirę Misiurę-Her-
mann pamiątkowych dy-
plomów. Następnie odbyło 
się podsumowanie projektu 

Wakacje w gminie Wisznia Mała

OFERTA WAKACYJNA„Ojczysty - dobrze zapro-
jektowany” wraz z wręcze-
niem nagród dla najlep-
szych programistów, którzy 
wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Programowania 
w języku Scratch. Zwycięz-
cą konkursu został Oliwier 
Lechnik uczeń klasy 7 ze 
Szkoły Podstawowej w Psa-
rach.
Po części oficjalnej przy-
szedł czas na wspólną za-
bawę. Dzieci miło spędziły 
czas w radosnej atmosferze 
i dobrych humorach. Teraz 
czas na długie, bo trwające 
73 dni, wakacje.

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Powitanie wakacji

Fot. Uczniowie aktywnie brali udział w warsztatach

Fot. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krynicznie uczestniczyli w 
warsztatach profilaktycznych „Archipelag Skarbów”

Fot. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko z watą cukrową i 
popcornem
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Nowe instrumenty dla orkiestry

Puzony, klar-
nety, sakso-

fony, trąbki i po-
nad dwadzieścia 
innych instru-
mentów otrzyma 
wkrótce Gminna 
Orkiestra Dęta 
z Wiszni Małej 
działająca przy 
Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekre-
acji. Wszystko 
dzięki ministe-
rialnej dotacji po-

zyskanej przez OKSiR.
Pieniądze pochodzą z pro-
gramu dotacyjnego Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Infrastruktu-
ra domów kultury”. 
Kwota dotacji przyzna-
nej przez Ministra wynosi 
25.000 zł. Łączna wartość 
projektu wyniesie 34.200 
zł. Za te pieniądze Gmin-
na Orkiestra Dęta zostanie 
doposażona w 27 nowych 
instrumentów, w tym:
•	 klarnet z futerałem - 4 

szt.
•	 kornet z futerałem - 3 

szt.
•	 dzwonki orkiestrowe - 1 

szt.

•	 puzon z futerałem - 4 
szt.

•	 saksofon altowy- 2 szt.
•	 baryton - 2 szt.
•	 tuba z futerałem - 1 szt.
•	 bęben marszowy z nosi-

dłem - 1 szt.
•	 saksofon sopranowy za-

gięty - 1 szt.
•	 tenorhorm - 2 szt.
•	 flet dziecięcy plastikowy 

z futerałem - 3 szt.
•	 trąbka kieszonkowa - 3 

szt. 

„Ojczysty - dobrze zaprogramowany” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej 

otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 19 000 zł na realizację 
projektu „Ojczysty - dobrze 
zaprogramowany” ze środ-
ków Narodowego Centrum 
Kultury. W projekcie zosta-
ły zaplanowane Dni Języka 
Polskiego, w trakcie których 
dzieci i młodzież w każdej 
szkole wzięła udział w zaję-
ciach językowo - programi-

stycznych, polegających na 
programowaniu robotów, 
a przy okazji powtarzaniu 
zadań z języka polskiego. 
Wykorzystane zostały robo-
ty Photon, Lofi, Lego Min-
storms, tablety, kody QR oraz 
programowanie bez prądu. 
Łącząc obie formy: progra-
mowanie i naukę chciano 
przybliżyć nasz ojczysty język 
w sposób atrakcyjny, a także 
przekonać młodych ludzi, o 

tym że można się go nauczyć, 
utrwalić i polubić. Dla każdej 
grupy wiekowej były przygo-
towane inne zadania, ułożone 
w formie gry. Dla najlepszych 
programistów zostały prze-
widziane nagrody. Ponadto 
w trakcie realizacji projektu 
odbyły się spotkania z języ-

koznawcami: prof. Janem 
Miodkiem, Agnieszką Frą-
czek, Michałem Rusinkiem. 
Starsi uczestnicy projektu 
wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Programowania 
w języku Scratch na napisa-
nie gry ortograficznej dla naj-
młodszych. Zwycięzcą kon-

kursu został Oliwier Lechnik 
uczeń klasy 7 ze Szkoły Pod-
stawowej w Psarach. Projekt 
„Ojczysty - dobrze zaprogra-
mowany” zakończył się 22 
czerwca uroczystym wręcze-
niem nagród i podziękowa-
niami dla wszystkich uczest-
ników projektu.

Gra i Trąbi

Od 10 marca do 24 
czerwca 2018 r. na 

terenie naszej gminy był 
realizowany projekt pod 
tytułem „Gra i Trąbi” utwo-
rzony dzięki aktywności 
mieszkańców Wiszni Małej 
tworząc grupę nieformal-
ną. Całość została dofinan-
sowana z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Projekt polegał na prze-
prowadzeniu cyklu warsz-
tatów w zakresie nauki gry 
na instrumentach dętych 
w świetlicach wiejskich na 
terenie gminy Wisznia Ma-

ła(Kr yniczno, 
Piotrkowiczki, 
K r z y ż a n o w i -
ce, Ozorowice, 
Rogoż, Szewce, 
Mienice, Wy-
soki Kościół). 
Warsztaty przy-
czyniły się do 
realizacji no-
w a t o r s k i e g o 

projektu, jakim jest mu-
zyczna integracja lokalnej 
społeczności w wieku od 
6 lat do 60+ dla wszyst-
kich mieszkańców gminny. 
Uczestnicy projektu mogli 
poszerzyć wiedzę muzycz-
ną na temat instrumentów 
dętych, ich rodzajach, spo-
sobie wytwarzania oraz bu-
dowie. Poprzez bezpośred-
ni kontakt z instrumentem 
został przedstawiony pro-
ces powstawania dźwięku, 
techniki gry. Projekt przy-
bliżył tradycję wspólnego 
muzykowania w orkie-
strach dętych. Zajęcia na-

uki gry na instrumentach 
poprowadzili wykwalifiko-
wani instruktorzy, muzycy 
Narodowego Forum Mu-
zyki Filharmonii Wrocław-
skiej. Uczestnicy warszta-
tów wraz z instruktorami, 
przy pomocy i udziale Or-
kiestry Dętej wzięli udział 
w koncercie finałowym 24 
czerwca 2018 roku w ko-
ściele p.w. Niepokalanego 
Serca Maryi Panny w Wy-
sokim Kościele. Wszystkim 
uczestnikom zostały wrę-
czone dyplomy uczestnic-
twa oraz drobne upominki 
muzyczne.

Fot. W spotkaniu z profesorem Janem Miodkiem uczestniczyli także 
uczestnicy Klubu „Senior+”

Fot. Jednym z gości był Michał Rusinek
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Wnioski o świadczenie 500+ bez zmian

„Dobry Start” dla ucznia

Trzysta złotych - tyle 
wynosi świadczenie 

„Dobry Start” dla każdego 
uczącego się dziecka. Rząd 
ustanowił program, na 
podstawie, którego rodzi-
ny otrzymają raz w roku 
300 zł na każde dziecko 
uczące się w szkole - bez 
względu na dochody. 

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje raz w roku na 
rozpoczynające rok szkol-
ny dzieci do ukończenia 
20 roku życia. Dzieci nie-
pełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do 
ukończenia  24 roku życia. 
Co ważne, rodzina będzie 
mogła liczyć na wsparcie 
niezależnie od posiadanego 

dochodu.

Jak dostać świadczenie 
„Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, 
należy złożyć wniosek. 
Może to zrobić mama lub 
tata dziecka, opiekun praw-
ny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku 
dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej - rodzic 
zastępczy, osoba prowadzą-
ca rodzinny dom dziecka 
lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej.
 

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowane 
przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Wiszni 
Małej, ul. Wrocławska 2.

•	 poniedziałek w godz. 
od 8.00 do 16.00 (Uwa-
ga! w sierpniu br. wy-
dłużone godziny - do 
18.00),

•	 wtorek w godz. od 8.00 
do 16.00,

•	 środa od godz. 8.00 do 
17.00,

•	 czwartek od godz. 8.00 
do 16.00,

•	 piątek od godz. 8.00 do 
15.00.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak 
wnioski o świadczenie wy-
chowawcze z programu 
„Rodzina 500+” - będzie 
można składać już od 1 lip-
ca online na stronie Mini-
sterstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną, a 
od 1 sierpnia drogą trady-
cyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy 

złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków 
złożonych w lipcu i sierp-
niu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 
30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w ko-
lejnych miesiącach gminy 
będą miały maksymalnie 2 
miesiące od dnia złożenia 
wniosku na jego rozpatrze-
nie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i 

przyspieszenia procesu 
przyznawania wypraw-
ki szkolnej zrezygnowano 
z konieczności wydania i 
doręczenia decyzji admini-
stracyjnej - będą one wyda-
wane jedynie w przypadku 
odmowy przyznania świad-
czenia, a także w sprawach 
nienależnie pobranych 
świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” 
jest zwolnione od podatku. 
Nie podlega egzekucji ani 
wliczeniu do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świad-
czeń z innych systemów 
wsparcia.

Świadczenie nie przysługu-
je na dzieci uczęszczające 
do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygo-
towania przedszkolne w 
tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole.

Klub „Senior+”

Świadczenie wychowaw-
cze z rządowego progra-

mu „Rodzina 500+” nie jest 
przyznawane beztermino-
wo. Prawo do tego świad-
czenia jest ustalane na 
okres roku - od 1 paździer-
nika danego roku do 30 
września kolejnego roku. 
W praktyce oznacza to ko-
nieczność składania wnio-
sku o świadczenie 500+ na 
nowy okres świadczeniowy.
W wyniku uchwalenia 
przez parlament w lip-
cu 2017 roku tzw. pakie-
tu zmian dla rodzin został 

ujednolicony termin skła-
dania wniosków o różne 
formy wsparcia. Dotyczy 
to świadczenia wychowaw-
czego 500+, świadczeń ro-
dzinnych oraz tych z fun-
duszu alimentacyjnego. 
Dzięki nowelizacji wcze-
śniejszych przepisów po-
czątkowy termin składania 
wniosków na każdy kolejny 
okres świadczeniowy został 
wyznaczony na 1 sierpnia, 
a w przypadku wniosków 
składanych on-line - od 
2018 roku - na 1 lipca.
Gorąco zachęcamy do skła-

dania wniosków o 500+ na 
nowy okres świadczeniowy 
w wersji elektronicznej już 
od 1 lipca, a od 1 sierpnia 
także w wersji papierowej. 
Złożenie kompletnego i 
prawidłowo wypełnionego 
wniosku w sierpniu daje 
gwarancję ciągłości otrzy-
mywania świadczenia. W 
praktyce oznacza to, że 
przyznanie świadczenia 
wychowawczego oraz wy-

Klub „Senior+” w Ligocie 
Pięknej zaprasza miesz-

kańców Gminy Wisznia 
Mała do udziału w otwartych 
zajęciach muzykoterapii oraz 
warsztatów teatralnych.
Zajęcia odbywają się w Klu-
bie „Senior+” w Ligocie Pięk-
nej, ul. Główna 19, w godzi-

Klub „Senior+” w Ligo-
cie Pięknej zaprasza 

nieaktywnych zawodowo 
mieszkańców Gminy Wisz-
nia Mała w wieku 60+ do 
uczestnictwa w zajęciach.
W Klubie można spędzić co 
najmniej 8 godzin dziennie 
od poniedziałku do piątku.
Uczestnikom Klubu gwa-
rantuje się:
zajęcia ruchowe, edukacyj-
ne, kulturowo-oświatowe 
oraz 1 ciepły posiłek i na-
poje.
Dodatkowe informacje: 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej, 
ul. Wrocławska 2.

płata przyznanego świad-
czenia za październik na-
stąpi do 31 października 
tego roku.
Świadczenia wychowaw-
cze będą przyznawane na 
dotychczasowych zasa-
dach.
Wnioski o świadczenie będą 
przyjmowane i realizowane 
przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Wiszni 
Małej, ul. Wrocławska 2.

•	 poniedziałek w godz. 
od 8.00 do 16.00 (Uwa-
ga! w sierpniu br. wy-
dłużone godziny - do 
18.00),

•	 wtorek w godz. od 8.00 
do 16.00,

•	 środa od godz. 8.00 do 
17.00,

•	 czwartek od godz. 8.00 
do 16.00,

•	 piątek od godz. 8.00 do 
15.00.

nach:
- muzykoterapia (wtorek, 
godz. 10.00 - 12.00)
- warsztaty teatralne (ponie-
działek godz. 10.00-12.00)
Dodatkowych informacji 
udziela: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wiszni 
Małej, ul. Wrocławska 2.

Fot. Pokaz pantomimy pt. „Winda” przygotowanej przez członków 
Klubu „Senior+” pod kierunkiem Andrzeja Kozłowskiego, zawodowego 
mima

Kiedy rodzina 
otrzyma pomoc?

Ważne! Złożenie 
wniosku o świadczenie 
„Dobry Start” w lipcu 
i sierpniu to gwarancja 
wypłaty świadczenia nie 
później niż do 30 wrze-
śnia.
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Rodzinnie w wiszeńskich szkołach

Piknik rodzinny to ide-
alna okazja do spędze-

nia słonecznego czasu na 
wspólnej zabawie. Ostat-
nia majowa sobota była 
pełna wrażeń, radości oraz 
uśmiechów i pozostawiła 
wiele wspomnień. 
Tradycją są już organizo-
wane na przełomie maja 
i czerwca Rodzinne Pikni-
ki w naszych szkołach. W 
ostatnią sobotę maja świę-
towała Szkoła Podstawowa 
w Krynicznie, Szkoła Pod-
stawowa w Psarach i Ze-
spół Szkolno - Przedszkol-
ny w Szewcach.
Organizatorzy wszystkich 
imprez przygotowali sze-
reg atrakcji. Były konkursy, 
zawody sportowe, gry, wy-

stępy wokalne, artystyczne 
i taneczne. Chętni mogli 
pokrzepić się w kawiaren-
kach, gdzie czekały na nich 
ciasta domowe. 
W szkole w Krynicznie pik-
nik odbył się pod hasłem 
„O czym szumią drzewa”. 
Swoje stoiska mieli harce-
rze, strzelcy oraz Lasy Pań-
stwowe. W trakcie pikniku 
wójt Jakub Bronowicki 
wraz z dyrektorem Irene-
uszem Osenkowskim, wi-
cedyrektorką Iwoną Woj-
taś oraz uczniami szkoły 
Marianną Konieczną i Ar-
turem Łazarskim zasadzili 
na pamiątkę drzewo - pla-
tan klonolistny.
Szkoła w Szewcach przygo-
towała piknik pt. „Mama, 

Fot. Pokaz tańca krakowiak w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Szewcach

Tata i Ja”. Atrakcją pikniku 
był „Bieg dla Niepodległo-
ści”, pokaz robotów oraz 
konkurs „odgadnij swo-
jego nauczyciela”. Miło-
śnicy książek mogli nabyć 
książkę na kiermaszu pt. 
„Nowe życie książki”. Do-
chód z ich sprzedaży zo-
stał przeznaczony na po-
moc dla „Małego Motylka” 
- Michalinki Plewki.W 
czasie pikniku odbyła się 
także Wielka Gala Mody. 
Uczniowie zaprezentowali 
nową kolekcję, zatytułowa-
ną „100 kreacji na 100 lat”, 
której autorką była Doris 
Krawiec.
Piknik w Psarach odbył 
się pod hasłem „Czte-
ry Godziny dla Rodziny”. 
Wspólna zabawa rozpo-
częła się koncertem ze-
społu ludowego „Tacy 
sami”. Klasy rywalizowały 
między sobą w konkursie 
na największą ilość przy-
prowadzonych gości. Była 
możliwość oznakowania 
swoich rowerów. Powo-
dzeniem cieszyła się lote-
ria fantowa, z której do-
chód przeznaczony był na 
leczenie ucznia klasy VI - 
Mikołaja. Odbyła się rów-
nież aukcja dwóch koszu-
lek sportowych WKS Śląsk 
i WTS Sparta Wrocław z 
autografami sportowców. 
W trakcie festynu można 
było także zamienić kilka 
słów z mistrzem świata w 
sztafecie 4×400 metrów - 
Rafałem Omelko.

Pikniki Rodzinne upłynęły 
w radosnej, rodzinnej at-
mosferze, wszystkim dopi-
sywały humory.Fot. Dmuchańce cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodszych 

dzieci

Fot. Powodzeniem cieszyło się stoisko Lasów Państwowych

Fot. W trakcie festynu można było także zamienić 
kilka słów z mistrzem świata w sztafecie 4 × 400 
metrów - Rafałem Omelko

Fot. W czasie festyny w Psarach była możliwość 
oznakowania swoich rowerów

Fot. W czasie pikniku w ZSP w Szewcach odbyła się Wielka Gala Mody

Fot. Wielka Gala Mody

Fot. Występ artystyczny uczniów ze szkoły w Krynicznie

Fot. Na pamiątkę zostało zasadzone drzewo - platan klonolistny
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zDolny Ślązak Gimnazjalista

Piątego kwietnia odbyła 
się uroczysta Gala Lau-

reatów XVII edycji konkur-
su ,, zDolny Ślązak Gimna-
zjalista" w Auli Jana Pawła 

II Uniwersytetu Przyrodni-
czego. W gronie 25-ciu lau-
reatów z języka angielskie-
go znalazła się uczennica 
Zespołu Szkół w Krynicz-

nie Oliwia Zalewska. Wójt 
Jakub Bronowicki osobiście 
złożył gratulacje Laureatce.
Dzięki tytułowi Laureata, 
oprócz otrzymanego dy-
plomu i medalu, Oliwia za 
osiągnięty wynik jest zwol-
niona z egzaminu gimna-
zjalnego z języka angielskie-
go i może wybrać dowolną 
szkołę średnią w naszym 
województwie.
„zDolny Ślązak” to prestiżo-
wy konkurs organizowany 
w ramach Dolnośląskiego 
Systemu Wspierania Uzdol-
nień, którego organizato-
rem jest Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
przy współpracy Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty. 

Wyjątkowy gość z Indii

Od dnia 21 do 25 maja 
Szkoła Podstawowa w 

Krynicznie gościła wolonta-
riusza z wymiany AIESEC 
z Indii - Abbasa. W ponie-
działek i wtorek w czasie za-
jęć w klasie uczniowie mieli 
okazję rozmawiać z nim w 
języku angielskim. W trakcie 
pobytu w szkole w Krynicz-
nie wolontariusz z Indii pro-
wadził lekcje opowiadając o 
swoim kraju i jego kulturze. 
Uczniowie poznali zwyczaje 
i tradycje swoich rówieśni-
ków z Indii. Zostały również 
zorganizowane mecze towa-
rzyskie w koszykówkę i pił-

kę nożną z Abbasem. Gość 
miał możliwość poznać na-
szą polską tradycję i kulturę 
goszcząc w domach naszych 
uczniów. W środę Abbas to-
warzyszył dzieciom na Za-
wodach Gminnych w trójbo-
ju lekkoatletycznym kl. 3-4, 
gdzie kibicował drużynom z 
Kryniczna. Ostatniego dnia 
Abbas był rozchwytywany 
przez wszystkich uczniów. 
Pani dyrektor podziękowa-
ła gościowi za zachęcanie 
dzieci do mówienia po an-
gielsku. Sama też wygłosiła 
mowę pożegnalną w języku 
angielskim. 

III miejsce w powiecie trzebnickim

Ósmego czerwca 
uczniowie kl. II ze 

Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie reprezentowa-
li gminę Wisznia Mała w 
Zawodach Powiatowych w 
trójboju lekkoatletycznym 
w Trzebnicy. W trzech 
konkurencjach: skok w 
dal, bieg na 60 m i rzut 
piłeczką palantową, nasi 

uczniowie zaprezentowali 
się rewelacyjnie i zajęli III 
miejsce w powiecie. Skład: 
Michalina Królikiewicz, 
Marianna Konieczna, Oli-
wia Kluska, Julia Brykarz, 
Natasza Grześ, Aleksander 
Klin, Julian Klin, Maciej 
Kojs, Kacper Staroń, Bar-
tosz Roszewski. 

MK

Siatkarki z Szewc i KrynicznaDziewiątego czerwca 
drużyny siatkarek z 

Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach 
oraz Szkoły Podstawowej 
z Krynicznie wzięły udział 
w Turnieju organizowa-
nym w ramach programu 
„Upowszechnianie Piłki 
Siatkowej” podsumowu-
jącym sezon 2017/2018. 

W turniej wystartowało 
ponad 150 zawodniczek. 
Rywalizowały między sobą 
ośrodki z południa i pół-
nocy Wrocławia. Dziew-
częta z Szewc zdobyły po 
raz drugi w tym sezonie 

brązowy medal. Obie 
szkoły otrzymały certyfi-
kat za współpracę w roku 
2017/2018 z Fundacją 
Kraina Siatkówki.

EF,
MK

Gminny Turniej Piłki Nożnej

Czternastego maja na 
boisku przy Szko-

le Podstawowej w Wiszni 
Małej odbył się Gminny 
Turniej Piłki Nożnej dziew-
cząt i chłopców. Po zaciętej 

i wyrównanej rywalizacji 
szkoły zajęły następujące 
miejsca:
Kategoria dziewczęta:
I miejsce SP Wisznia Mała
II miejsce SP Szewce

III miejsce SP Kryniczno
Kategoria chłopcy:
I miejsce SP Szewce
II miejsce SP Kryniczno
III miejsce SP Wisznia 
Mała

Wójt Jakub Bronowicki 
pogratulował drużynom i 
wręczył dyplomy. 

Fot. Oliwia Zalewska na spotkaniu z wójtem Jakubem Bronowickim

Fot. SP w Krynicznie gościła wolontariusza z wymiany AIESEC z Indii 
– Abbasa

Fot. Uczestniczki turnieju organizowanego w ramach programu „Upowszechnianie Piłki Siatkowej”

Fot. Reprezentacja zeSzkoły Podstawowej w Krynicznie
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Sto drzew na sto lat  
Niepodległości Polski

Z okazji przypadającej w 
tym roku 100. roczni-

cy odzyskania przez Polskę 
niepodległości klasa zerowa 

ze Szkoły Podstawowej w 
Psarach brała udział w akcji 
sadzenia drzew w miejsco-
wości Jary.

Wizyta w sądzieW kwietniu klasy zero-
wa i IVa ze SP Psary 

miały okazję zwiedzić nie-
zwykłe mury Sądu Okrę-
gowego we Wrocławiu oraz 
przyjrzeć się tajnikom pracy 
sądownictwa. Dzięki zaan-
gażowaniu sędzi oraz pra-
cowników Aresztu Śledcze-
go we Wrocławiu uczniowie 
poznali procedurę rozpraw, 
samodzielnie zainsceni-
zowali rozprawę sądową, 
zwiedzili bibliotekę sądu i 
gabinety pracowników oraz 
dokładnie przyjrzeli się pra-
cy psa wyszkolonego do wy-
krywania narkotyków. 

Ogólnopolski konkurs chemiczny

Zuzanna Mielnik - 
uczennica Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 
Szewcach zdobyła dyplom 
laureata w Ogólnopolskim 
Konkursie Chemicznym 
zajmując I miejsce.
Zuzia za pośrednictwem 
Wieści Gminnych chcia-
łaby podziękować pani Jo-
lancie Dziubie-Małeckiej, 
która przygotowywała ją 
do konkursu:
Bardzo dziękuję za to, że 

zawsze mogłam na Panią 
liczyć. Dziękuję za cierpli-
wość i wyrozumiałość, za 
mobilizację i serce, które mi 
Pani okazała. Uważam, że 
to nasz wspólny sukces, bez 
Pani nie miałabym szans - 
mówi uczennica. 

ZUZI GRATULUJEMY!!!

Wychowawczyni - Dorota 
Krawiec

Warsztaty filmowe W marcu kolejna gru-
pa uczniów z ZSP w 

Szewcach pod opieką pani 
Doroty Krawiec udała się 
na warsztaty filmowe w ra-
mach Filmoteki Szkolnej. 
Tym razem uczniowie z kla-
sy VII nakręcili film w Cen-
trum Technologii Audio-
wizualnych we Wrocławiu. 
Praca była ciężka, dzień pe-
łen wrażeń, a to, czego tam 
się nauczyliśmy i co przeży-
liśmy na planie filmowym - 
bezcenne!

DK

Akcja społeczno - edukacyjna „Żonkile”

Zadaniem akcji społecz-
nej „Żonkile” jest utrwa-

lenie pamięci o powstaniu w 
getcie warszawskim. Akcja 
zawdzięcza swoją nazwę 
Markowi Edelmanowi, jed-
nemu z przywódców i jed-
nemu z niewielu ocalałych 
z getta, który w rocznicę po-
wstania składał żółte kwiaty 
pod Pomnikiem Bohaterów 
Getta na Muranowie. Od 
kilku lat Szkoła Podstawowa 
w Wiszni Małej upamiętnia 
to wydarzenie. W tym roku 
były to działania całodzien-
ne. Poprzedziły je przygo-
towania w postaci zajęć z 
historii, j. polskiego, plastyki 
i godzin wychowawczych. 
Uczniowie otrzymali dużą 
dawkę wiadomości z histo-
rii, przygotowali papierowe 
żonkile i transparenty z ha-
słem „Łączy nas pamięć”.
Od rana, 19 kwietnia, w 
rocznicę wybuchu powsta-

nia, były realizowane róż-
norodne zadania. Ucznio-
wie klas V-VII oglądali film 
fabularny pt. „Dzieci Ireny 
Sendler” i dokumentalny 
„Nie było nadziei”, a ucznio-
wie klas czwartych uczestni-
czyli w lekcji bibliotecznej, 
podczas której poznali hi-
storię uratowanej Żydówki, 
Cesi opisanej w książce pt. 
„Ostatnie piętro”. Kolejnym 
zadaniem do realizacji był 

spacer edukacyjny po te-
renie wsi Wisznia Mała. 
Uczniowie klas IV-VI wraz z 
nauczycielami przemaszero-
wali ulicą Szkolną wręczając 
napotkanym ludziom wy-
konane przez siebie kwiaty 
i przypominając wydarzenia 
sprzed 75 lat. Pochód zakoń-
czył się w Urzędzie Gminy, 
gdzie młodzież spotkała się z 
wójtem Jakubem Bronowic-
kim.

Fot. Uczniowie klas IV-VI wraz z nauczycielami przemaszerowali 
ulicami Wiszni Małej
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zDolny Ślązaczek - 2018

Złote Sowy dla uczniów wiszeńskich szkół

XIV Dolnośląski Kon-
kurs zDolny Ślązaczek 

dla uczniów szkół podsta-
wowych z języka polskiego 
składał się z trzech etapów: 
szkolnego, powiatowego 
i wojewódzkiego, którego 
dwie części - pisemna i ust-
na odbyły się na początku 
2018 r. Wszystkie etapy po-

myślnie przeszła uczennica 
klasy siódmej, Weronika 
Biernat, która tym samym 
otrzymała tytuł Finalisty. 
Tytuł Finalisty otrzymała 
również uczennica klasy 
piątej, Izabela Iwańczyk. Iza 
startowała w III Dolnoślą-
skim Konkursie Języka An-
gielskiego.

W czwartek, 20 
czerwca w Zespo-

le Placówek Kultury w 
Żmigrodzie odbyła się X 
jubileuszowa Gala „Złote 
Sowy” Powiatu Trzebnic-
kiego. W tym roku zosta-
ło wyróżnionych dwoje 

uczniów z gminy Wisznia 
Mała. Złotą Sowę w kate-
gorii szkół podstawowych 
otrzymał Gabriel Miś ze 
Szkoły Podstawowej im. 
Małego Księcia z Wiszni 
Małej. Natomiast w kate-
gorii szkół gimnazjalnych 

VI Turniej Karate WKf o Puchar Gór Kocich Pod patronatem Wójta gminy Wisznia Mała

VI turniej karate w na-
szej gminie za nami. 

To była największa im-
preza karate, jaką udało 
się przeprowadzić na sali 
sportowej Zespołu Szkół 
w Krynicznie. Zgłoszo-
nych zostało blisko 200 
zawodników z 11 klubów 
z Dolnego Śląska i Wielko-
polski. Pojawili się adepci 
wschodnich sztuk wal-
ki z takich miejscowości, 
jak Wrocław, Siechnice, 
Perzów, Rudna, Ścinawa, 
Wołów, Bolesławiec, Wiń-
sko i oczywiście karatecy 
z gminy Wisznia Mała, re-
prezentujący gospodarza 
- Dolnośląski Klub Karate 
Jinkaku Kansei. Na czte-

rech matach rozegrane zo-
stały 52 konkurencje indy-
widualne i drużynowe na 
torze przeszkód, kihonie, 
fantomie, kata i kumite. 
W klasyfikacji generalnej 
wygrał DKK Jinkaku Kan-
sei zdobywając łącznie 66 
medali. 
Zmagania zaczęły się od 
konkurencji najmłodszych 
zawodników - przedszko-
laków, którzy rywalizowali 
na torze przeszkód i kiho-
nie, czyli formach podsta-
wowych karate. 

Na torze poszczególne 
miejsca zajęli: 1. msce Nina 
Makowska, 2 msce Leon 
Markowiak, 3. msce Alicja 

Kopecka i Zofia Szepaniak. 
Natomiast w kihonie: 
1.msce Alicja Kopecka, 2. 
msce Mikołaj Adamski, 
3. msce Nina Makowska i 
Leon Markowiak.

W następnej kolejności ro-
zegrano konkurencje dzie-
ci ćwiczących od IX 2017 
roku. Na torze przeszkód 
dziewcząt (roczniki 2011 i 
młodsze) 1. msce zajęła Ka-
rolina Miąsik z Goju Ryu - 
Ścinawa , 2. msce zdobyła 
Julia Paszek z Top Bolesła-
wiec, a 3. msce przypadło 
Julii Standziak z Kaminari 
Perzów i Ninie Makowskiej 
z DKK Jinkaku. 

Tor dziewcząt z roczników 
2009-2010 wygrała Kata-
rzyna Baranowska z Ara-
washi Siechnice, 2. msce 
przypadło Martynie Dziu-
bek z tego samego klubu, a 
3. miejsca - Alicji Rychlik 
ze Ścinawy oraz Julii Przy-
byłek z Kaminari Perzów. 

W rywalizacji sprawno-
ściowej chłopców z rocz-
ników 2011 i młodszych 
świetnie spisali się nasi 
zawodnicy: mistrzem zo-

stał Tymoteusz Kański, 2. 
miejsce wywalczył Borys 
Grześ, a trzecie Bartosz 
Kalicki wraz z zawodni-
kiem z Siechnic - Miesz-
kiem Putajem. 

W rocznikach 2009-2010 
triumfował Pascal Ka-
sprzak z Kaminari Perzów, 
2. msce zajął Gabryś Putaj z 
Siechnic, a trzecie miejsca 
przypadły Filipowi Kafel 
i Olivierowi Marcinkow-
skiemu z Top Bolesławiec. 

W kihonie dziewcząt 2011 
i młodsze wygrała Karolina 
Miąsik (Ścinawa), 2. msce 
Julia Standziak (Perzów), 
brązowy medal przypadł 
naszej zawodniczce, Ninie 
Makowskiej do społu z Ju-
lią Paszek (Bolesławiec). 

W rocznikach 2009-2010 
dziewcząt złoty medal za-
wisł na szyi Juli Przybyłek 
(Perzów), srebrny otrzy-
mała Katarzyna Baranow-
ska (Siechnice), a brązo-
we - Wiktoria Biskupska 
(Wrocław) i Oliwia Pio-
trowska (Ścinawa). 

W przypadku chłopców 

2011 i młodszych wygrał 
nasz wspaniały zawod-
nik Jakub Piwko, na dru-
gim miejscu uplasował 
się inny zawodnik gospo-
darzy, Bartosz Kalicki, a 
trzecie miejsce wywalczył 
Jakub Mikołajczak, rów-
nież reprezentujący bar-
wy gospodarzy, do społu 
z Przemysłaem Wróblem z 
Wrocławia. 

Wśród starszych chłop-
ców, roczniki 2009 - 2010 
triumfował Pascal Ka-
sprzak (Przerzów), przed 
Witoldem Niesłuchow-
skim (Wrocław). 

W kategorii kata dziew-
cząt młodszych mistrzy-
nią została Jula Standziak 
(Perzów), a w starszych 
konkurencje wygrała Julia 
Przybyłek (Perzów), przed 
Martyną Dziubek (Siech-
nice) i Wiktorią Biskupską 
(Wrocław) oraz Julią Bara-
nowską (Siechnice). 

W przypadku chłop-
ców z roczników 2011 i 
młodszych rywalizację 
wygrał nasz zawodnik Ja-
kub Piwko, przed drugim 

nagrodzona została Oli-
wia Zalewska, uczennica 
Szkoły Podstawowej im. 
Jadwigi Świętej w Kry-
nicznie.

Wyróżnienia zostały 
przyznane na podstawie 
rankingu konkursów, za-
wodów sportowych oraz 
dodatkowych osiągnięć. 

Laureatom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukce-
sów oraz wytrwałości w 
dążeniu do celów.

Fot. Medaliści w kategorii masters: Sebastian Łobaczewski (I miejsce) i 
Marcin Hebdowski (II miejsce)

Fot. Laureaci „Złotych Sów” wraz z najbliższymi, dyrekcją szkół oraz Zastępcą Wójta Sławomirą Misiura-
Hermann
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reprezentantem Jinkaku, 
Jakubem Mikołajczakiem 
i trzecim, Bartosze Kalic-
kim, również z klubu go-
spodarza turnieju. Drugie 
trzecie miejsce zajął Miesz-
ko Putaj z Siechnic. 

W rywalizacji chłopców 

2009-2010 wygrał Pascal 
Kasprzak z Perzowowi, 
drugi był Oliwier Marcin-
kowski (Perzów), a trzecie 
miejsca zajęli Dawid Peksa 
i Gabriel Putaj (Siechnice).

Ostatnią konkurencją dla 
początkujących był fan-

tom czyli ćwiczenia kumi-
te (walka) wykonywane na 
worku stojącym. 

W kategorii dziewcząt 
2011 i młodsze pierwsze 
miejsce zdobyła Karolina 
Miąski ze Ścinawy, drugie - 
Julia Standziak z Perzowa, 
trzecie Jula Paszek z Bole-
sławca i Nina Makowska z 
Jinkaku. 

W gronie starszych dziew-
cząt rywalizację wygrała 
Julia Przybyłek z Perzowa, 
przed Wiktorią Baranow-
ską (Perzów) i Maryną 
Dziubek (Siechnice) oraz 
Leną Moryń (Wołów). 

Konkurencja chłopców 
2009-2010 i młodszych 
zakończyła się zwycię-

stwem naszego zawodnik, 
Jakuba Piwko, który już 
po raz czwarty sięgnął po 
złoto w tych zawodach. Na 
drugim miejscu uplasował 
się Przemysław Wróbel z 
Wrocławia, a na trzecim z 
Tymoteusz Kański z Jin-
kaku oraz Mieszko Putaj z 
Siechnic. 

Zaś wśród starszych za-
wodników 1. smce zdobył 
Gabriel Putaj (Siechnice), 
2. msce - Pacal Kasprzak 
(Perzów), zaś trzecie - Szy-
mon Gawlikowski i Stani-
sław Wichłacz (Jinkaku).

Dawid Graczyk

MTB Cross Country

Ponad stu zawodników 
wystartowało w wyści-

gu MTB Cross Country, 
który odbył się 16 czerwca 
w Mienicach. To kolejne 
zawody dla miłośników ko-
larstwa górskiego w naszej 
gminie.
Zawody rozpoczęły się od 
startu młodych zawodni-
ków, których w tegorocznej 
edycji było 50-ciu. Dzieci 
startowały na dystansie 3 
km, na mecie każdy z nich 
otrzymał medal oraz pa-
miątkowy zestaw. Najlep-
szymi zawodnikami zostali: 
w kategorii D1 Michał Mał-

kiewicz z Psar, w kategorii 
D2 Dominik Jantos z Mo-
rzęcina Małego, a w katego-
rii D3 Hania Szukalaska z 
Szewc. Zwycięzcy otrzymali 
medale, puchary, dyplomy 
oraz nagrody.
Tuż po rywalizacji dzieci na 
starcie stanęli dorośli. Trasa 
była wymagająca i prowa-
dziła od Mienic, poprzez 
Wilczyn Leśny, Borkowice, 
Węgrzynów i z powrotem 
do Mienic. Kobiety strato-
wały na dystansie 15 km, 
natomiast mężczyźni mieli 
do pokonania dwie pętle, w 
sumie 30 km.

W kategorii mężczyzn metę 
pierwszy przekroczył Ja-
kub Kowalczyk z Obornik 
Śląskich z czasem 1:22:51. 
Wśród kobiet pierwsza 
na mecie zameldowała się 
Magdalena Wojtyła (rów-
nież z Obornik Śląskich), 
która osiągnęła czas 53:38. 
Przyznane były również pu-
chary oraz nagrody dla zwy-
cięzców w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

Wyścig to nie była jedyna 
atrakcja tego dnia. Dla dzie-
ci przygotowano dmuchań-
ce, animacje, malowanie 
twarzy, kącik malucha i wie-
le innych. Można również 
było obejrzeć wóz Strażacki 
OSP Wisznia Mała. Powo-
dzeniem cieszyła się Akade-
mia rowerowa, gdzie można 
było pojeździć po wyzna-
czonych trasach stosując się 
do przepisów ruchu drogo-
wego. Swoje stoisko miały 
Lasy Państwowe, na którym 
można było wygrać sadzon-
kę. 
Organizatorzy dziękują za 
sobotę pełną wrażeń oraz za 
sportową rywalizację, a pa-
nom: Romanowi Turocho-
wi, Pawłowi Rzemieniowi 

oraz Tomaszowi Janikowi 
ze Stowarzyszenia Team 
Extreme Off Road Club za 
pomoc w organizacji MTB 
Cross Country. Podzięko-
wania należą się również 
wolontariuszom z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 

w Szewcach oraz pani soł-
tys Alicji Walęckiej wraz z 
Radą Sołecką.
A już dzisiaj zapraszamy na 
kolejne zawody MTB Cross 
Country, które odbędą się 6 
października 2018 r. w Wy-
sokim Kościele.

Fot. Start zawodników Dolnośląskiego Klubu Karate JINKAKU 
KANSEI

Fot. Start Klaudii Łobaczewskiej

Fot. Dekoracja w kategorii open kobiet

Fot. Dekoracja w kategorii open mężczyzn
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VI Pływackie Mistrzostwa Uczniów Szkół Gminy Wisznia Mała

Już szósty raz reprezentan-
ci szkół gminy Wisznia 

Mała rywalizowali w zawo-
dach pływackich. Uroczy-
stego otwarcia VI Pływac-
kich Mistrzostw Uczniów 
Szkół Gminy Wisznia Mała 
dokonał wójt Jakub Bro-
nowicki oraz prezes GPW 
Trzebnica-Zdrój Łukasz 
Zielonka. Zawodników do-
pingowała dyrektor SAPO 
Agnieszka Moździerz, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele 
oraz rodzice i dziadkowie. 
Zawody rozgrywały się w 
trzech blokach. W pierw-
szym bloku zawodów star-
towali najmłodsi zawodnicy, 

Turniej szachowy Złota Wieża’2018W dniach 14-15 kwiet-
nia w Ośrodku Kul-

tury Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej odbyły się tur-
nieje powiatowe w ramach 
XIX Dolnośląskich Igrzysk 
LZS. W sobotę w turnieju 
indywidualnym wystąpiło 
25 zawodników, głównie z 
naszej gminy. Reprezento-
wany był również Pęgów, 
Żmigród oraz Trzebnica. W 
każdej z grup turniejowych 
2 kobiety/dziewczyny oraz 
2 mężczyzn/chłopaków uzy-
skiwało awans do turnieju 
dolnośląskiego. W rywali-
zacji do lat 11 brało udział 
7 zawodników, wyłącznie 
chłopcy. Bezkonkurencyjny 
okazał się Michał Rumiń-
ski z Kryniczna, który wy-
grał wszystkie swoje partie. 
Na finał dolnośląski poje-
dzie również Gabriel Miś z 
Trzebnicy, a trzecie miej-
sce na podium zajął Paweł 
Grysiński z Wiszni Małej. 
Wśród juniorów młodszych 
do lat 14 mieliśmy również 7 
osób w zawodach, ale w tym 
aż 4 dziewczyny. I to one 

którzy prezentowali swoje 
umiejętności w basenie re-
kreacyjnym na dystansie 
12,5 metrów stylem dowol-
nym (klasy I) oraz w basenie 
sportowym na dystansie 25 
m stylem dowolnym (kla-
sy II-III). W drugim bloku 
startowali uczniowie klas 
IV-VII, a w trzecim ucznio-
wie gimnazjum. Zarówno 
uczniowie szkół podstawo-
wych, jak i gimnazjum ry-
walizowali w basenie spor-
towym na dystansie 25 m w 
trzech stylach: dowolnym, 
grzbietowym i klasycznym. 
Po zaciętej walce w klasyfi-
kacji szkół podstawowych 

szkoły zajęły następujące 
miejsca: I miejsce Szkoła 
Podstawowa z Wiszni Małej, 
II miejsce Szkoła Podstawo-
wa w Psarach, III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Kry-
nicznie i IV miejsce Szkoła 
Podstawowa w Szewcach. W 
kategorii szkoły gimnazjal-
ne Gimnazjum w Krynicz-
nie uplasowało się na I miej-
scu, natomiast Gimnazjum 
w Szewcach na miejscu II. 
Tradycją stał się już start 
sztafety poszczególnych 
szkół w kategorii „szkoła 
podstawowa” oraz „szkoła 
gimnazjalna”. W każdym 
z wyścigów sztafetowych 

4x25 metrów stylem do-
wolnym startowało trzech 
uczniów oraz jeden nauczy-
ciel. Wszyscy zawodnicy 
byli znakomicie przygoto-
wani, co spowodowało, że 
różnice czasowe między 
poszczególnymi szkołami 
były nieduże. Ostatecznie 
w kategorii szkół podsta-
wowych I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Wisz-
ni Małej, II miejsce Szkoła 
Podstawowa w Psarach, III 
miejsce Szkoła Podstawowa 
w Krynicznie, a miejsce IV 
Szkoła Podstawowa w Szew-
cach. Natomiast w kategorii 
szkół gimnazjalnych: szkoła 

okazały się najlepsze. Zwy-
ciężyła Martyna Wejman z 
Malina przed Ewą Kitlińską 
z Szewc. Dalsze miejsca zaję-
li Dawid Pachucy oraz Woj-
ciech Matysiak i oni będą 
reprezentować nasz powiat 
w kategorii chłopców. 
Turniej juniorów starszych 
do lat 17 został połączony 
z grupą seniorów. Zwycię-
żył w nim wiceprezes klubu 
Biały Król Wisznia Mała, 
pan Marek Pociejowski. 
Największą sensację sprawił 
jednak Jacek Ćwikliński ze 
Żmigrodu. Zawodnik skla-
syfikowany na liście starto-
wej dopiero na 10 miejscu 
na 11 zawodników zajął 
2 lokatę, co zaowocowało 
promocją do kolejnej fazy. 
Obejść smakiem musieli 
się bardziej doświadczeni 
zawodnicy klubu z Wisz-
ni Małej, Jakub Pietraszko 
oraz Bartłomiej Rutkowski. 
Wyodrębniono również kla-
syfikacje juniorów do lat 17, 
gdzie podium w komplecie 
padło już łupem Białego 
Króla. Na finał dolnośląski 

w tej kategorii wiekowej po-
jadą Aleksander Sosnow-
ski oraz Kacper Bochenek. 
Wspomniane zawody od-
będą się w sobotę 12 maja w 
Ścinawce Średniej. 
W niedzielę w turnieju dru-
żynowym wystąpiły niestety 
tylko 3 zespoły, wszystkie z 
Wiszni Małej. Zwyciężyła 
drużyna w składzie: Łukasz 
Butkiewicz, Jakub Pietrasz-
ko, Aleksander Sosnowski, 
Martyna Wejman. Tym sa-
mym Biały Król Wisznia 
uzyskał prawo gry w finale 
dolnośląskim, który odbył 
się z kolei w dniach 28-29 
kwietnia w Nowej Bystrzycy. 
Oba turnieje rozegrano w 
przyjaznej i sportowej at-
mosferze. Dziękujemy Po-
wiatowemu Zrzeszeniu LZS 
w Trzebnicy za dostarczenie 
nagród oraz OKSiR Wisznia 
Mała za udostępnienie sali 
na zawody. 

ŁB

w Szewcach zajęła I miejsce, 
a szkoła w Krynicznie miej-
sce II. 
Ponadto młodzi pływacy 
byli nagradzani indywidu-
alnie. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali medale oraz dy-
plomy. Co niektórzy ucznio-
wie stawali na podium na-
wet po 2-3 razy. 
Zawody przebiegały w miłej 
i sprzyjającej zdrowej rywa-
lizacji atmosferze. Startują-
cych zawodników mobilizo-
wał do osiągnięcia dobrych 
wyników doping koleżanek, 
kolegów, nauczycieli oraz 
rodziców i dziadków. Dało 
się również zauważyć, iż z 
roku na rok poziom rywa-
lizacji jest coraz wyższy, a 
uczniowie biorący w niej 
udział osiągają coraz to lep-
sze wyniki. Zapewne przy-
czynia się do tego zapewnie-
nie uczniom przez gminę 
Wisznia Mała systematycz-
nych zajęć z nauki pływania 
w ramach zajęć wychowania 
fizycznego. 
Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i czekamy z 
niecierpliwością na kolejne 
zawody w 2019 roku. 
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II Ogólnopolski Turniej Ringo

Dwunastego maja 2018 
roku w hali sportowej 

w Machnicach odbył się 
II Ogólnopolski Turniej 
Ringo-Dolny Śląsk 2018, 
który zorganizowała Dol-
nośląska Akademia Ringo 
(DAR) przy wsparciu Szko-
ły Podstawowej w Krynicz-
nie, Szkoły Podstawowej w 
Wiszni Małej, Urzędu Gmi-
ny Wisznia Mała, OKSiR, 
World Football Arena, 
Wody Pałacowej, oraz 
Starosty Powiatu Trzeb-
nickiego. W zawodach 
uczestniczyli ringowcy z 

wielu miejscowości: Legni-
cy, Trzebnicy, Mogielni-
cy, Goszczyna, Warszawy, 
Krakowa, Bartoszyc, Mi-
łek, Jedlicz, Kurpiowskiego 
Towarzystwa Ringo i Dol-
nośląskiej Akademii Ringo. 
Gospodarzem zawodów 
był Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki, 
który powitał wszystkich 
zawodników, przybyłych 
gości oraz kibiców. Wśród 
zaproszonych gości obecni 
byli profesorowie z wro-
cławskiego AWF-u: Iwo-
na Wierzbicka-Damska i 

Wojciech Cieśliński, samo-
rządowcy, dyrektor SAPO 
Agnieszka Moździerz wraz 
z dyrektorami szkół z gmi-
ny Wisznia Mała.
Dolnośląską Akademię 
Ringo z Kryniczna w orga-
nizacji tak dużego przed-
sięwzięcia wspierał zarząd 
Polskiego Towarzystwa 
Ringo w osobach: prezes 
Krystyny Anioł-Strzy-
żewskiej, wiceprezesa ds. 
współpracy międzynaro-
dowej - profesora Anto-
niego Stascha, wiceprezesa 
Mariusza Wangryna i Ry-
szarda Śpiewaka, Andrzeja 
Osaka, Marka Gila i Piotra 
Brila. 

Na podium stanęło wie-
lu zawodników DAR-u, w 
swoich nowych strojach 
sportowych. Turniejowi 
towarzyszył I Otwarty 
Turniej Ringo Prawni-

ków-Dolny Śląsk 2018 r. 
Teren, na którym odbywa-
ły się zawody, zachwycał 
wszystkich i niejedna oso-
ba chciałaby przyjechać tu-
taj jeszcze raz. 

Sztangiści na 
 podium

Cztery medale sztangistów z 
Szymanowa! Zawodnicy Klu-

bu Sportowego Szymanów zdobyli 
cztery medale na European Ma-
sters' Weightlifting Championship 
2018.
Złotym medalistą Mistrzostw Eu-
ropy został Piotr Krukowski. Ja-
rosław Rogielski i Tomasz Wałęsa 
wrócili ze srebrnymi krążkami, a 
Krzysztof Gaweł przywiózł brąz! 
Gratulujemy.

Już 1000 medali w dorobku naszych karateków

Czternastego czerw-
ca na hali sportowej 

Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie odbył się egza-
min na stopnie uczniow-
skie kyu dla karateków 
z Dolnośląskiego Klubu 
Karate Jinkaku Kansei, na 
treningi którego uczęsz-
czają na co dzień dzieci, 
młodzież i dorośli z naszej 
gminy. Po egzaminie od-
była się krótka, ale szcze-
gólna uroczystość, którą 
uświetniła wizyta wójta Ja-
kuba Bronowickiego. Wójt 
pogratulował sukcesów i 
na ręce kierownika klubu, 
senseia Dawida Graczy-
ka przekazał puchar. Sen-
sei z kolei podziękował za 
wsparcie płynące ze strony 
gminy. Wspólnie święto-
wano zdobycie tysięczne-
go medalu dla Jinkakau 
Kansei. Niewielkiej kadrze 
zawodników udało się to 
w trzy lata, między 2016 a 
2018 rokiem, co oznacza że 
młodzi sportowcy z naszej 
gminy zdobywali średnio 
ponad 300 medali rocz-
nie. W tym czasie młodzi 
karatecy reprezentowali 
gminę 82 razy, w tym bli-
sko 40 razy w imprezach 
międzynarodowych w 
Polsce i poza ojczyzną, m. 
in. w Czechach, Słowacji, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Niemczech i Austrii. Pra-
wie 300 razy stawali na naj-
wyższym stopniu podium, 

kilkanaście razy znajdowa-
li się w gronie 3 najlepszych 
klubów rozgrywanych 
imprez. Karatecy Jinka-
ku Kansei ogłaszani byli 
najlepszymi zawodnikami 
poszczególnych turniejów. 
W 2016 roku skromna ka-
dra podopiecznych sensei 
Dawida Graczyka wywal-
czyła 4 medale na Mistrzo-
stwach Świata federacji 
WSF w Bydgoszczy (Klau-
dia Łobaczewska, Maja 
Kopciuch - złoto w kata 
drużynowym dziewcząt i 
brąz w kumite drużyno-
wym dziewcząt i Aleksan-
der Połowczuk - dwa brązy 
w kata i kumite indywi-
dualnym chłopców). Rok 
później udało się powtó-
rzyć wyczyń na Mistrzo-
stwach Świata federacji 
FSKA w Wielkiej Brytanii 
w Crawley (Klaudia Ło-
baczewska - złoto w kata 
indywidualnym dziewcząt, 
Aleksander Połowczuk - 
brąz w kata indywidual-
nym chłopców i K. Łoba-
czewska, Jędrzej Sobieski i 
Bernard bernasiński - brąz 
w kata drużynowym mix). 
Sukcesy szkoleniowe widać 
także w aktywizacji doro-
słych, którzy zdecydowali 
się na uprawianie karate 
w naszej gminie. Dwóch 
zawodników kategorii ma-
sters, Sebastian Łobaczew-
ski i Paweł Kuśnierek, uzy-
skało w tym roku stopnie 

mistrzowskie 1 dan. Warto 
wspomnieć, że Paweł do-
konał tego wyczynu w wie-
ku 50 lat. Sebastian z kolei 
zdobył na Mistrzostwach 
Świata w Crawley pierw-
szy, historyczny medal dla 
Jinkaku w kategorii ma-
sters.
Grupa zawodników przy-
gotowanych do rywalizacji 
w imprezach krajowych i 
międzynarodowych rośnie. 
Pod okiem senseia Dawida 
Graczyka rozwija się grupa 
młodych utalentowanych 
zawodników, a wśród nich 
Karolina Pogoda, Jędrzej 
Sobieski, Eryk Kwater, Kry-
stian Karaszewski, bracia 
Hubert i Jakub Piwko, Igor 
Ulatowski, Daria Handke, 
Klara Kościelniak, Emilia 
Giszterowicz, Julia Skrzyp-
czak, Joanna Stochel, Piotr 

Szymczuk czy Jowita He-
bdowska. To tylko kilka 
osób z kadry, która w trak-
cie wakacji przygotowywać 
się będzie do kolejnej wiel-
kiej imprezy - Mistrzostw 
Świata w portugalskiej Al-
madzie, która odbędzie się 

pod koniec listopada 2018 
r. Rozwijać się sportowo i 
aktywnie poznawać świat 
- to sposób na wychowy-
wanie młodej generacji 
Polaków realizowany przez 
DKK Jinkaku Kansei. 

Dawid Graczyk

Fot. Wójt Jakub Bronowicki wręczył karatekom z Dolnośląskiego 
Klubu Karate Jinkaku Kansei puchar z okazji zdobycia tysiąca medali w 
latach 2016-2018

Składamy serdeczne podziękowania trenero-
wi Dawidowi Graczykowi, dzięki którego pracy, 
zaangażowaniu i poświęceniu sportowcy z gminy 
Wisznia Mała odnoszą liczne i spektakularne wy-
niki na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
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IV Wiszeńska (za)Dyszka

Za nami najliczniejsza 
edycja Wiszeńskiej (za)

Dyszki. W kwietniowym bie-
gu wzięło udział około 450 
osób. Na dystansie 10 km wy-
startowało ponad 300 osób, 
na 3 km udział wzięło ponad 
30 nastolatków, a na 1,5 km 
wystartowało 120 młodych 
ludzi.

Wiszeńska (za)Dyszka tra-
dycyjnie rozpoczęła się roz-
grzewką prowadzoną przez 
panią Annę Turkiewicz. Tuż 
po rozgrzewce wszyscy udali 
się na linię startu i po sygna-
le startera, w którego to rolę 
wcielił się wójt Jakub Brono-
wicki, jako pierwsi ruszyli 
zawodnicy startujący na dy-
stansie 10 km. Trasa prze-
biegała przez tereny leśne 
pomiędzy Ligotą Piękną, Ma-
linem a Pierwoszowem. W 
połowie trasy na biegaczy w 
punkcie kontrolnym, czekała 
orzeźwiająca szklanka wody. 
Następnie na starcie stanęli 
najmłodsi zawodnicy, a po 
nich zawodnicy, którzy star-
towali na odcinku 3 km. W 
biegu na 1,5 km wystartowa-
ło ok. 120 młodych zawodni-
ków, a jako pierwsi na mecie 
zameldowali się Zuzanna 
Lewkowska i Kajetan Przy-
bylok. Z kolei w biegu na 3 
km udział wzięło ponad 30 
osób i pierwsze miejsca zdo-
byli: Julita Jasiak oraz Adam 

Pakulski. Każdy z zawodni-
ków otrzymał pamiątkowy 
medal oraz upominek.

W biegu na 10 km na metę 
jako pierwsi wśród męż-
czyzn przybiegli: Dmitry Mu-
siiatchenko (z czasem 32:21), 
Volodymir Timashov (33:09) 
i Marcin Zagórzyn (33:36). 
Wśród kobiet pierwsze miej-
sca zajęły panie: Katsiaryna 
Ptashuk (37:02), Yulia Diatlo-
va (38:41) i Anna Zajączkow-
ska (38:44).
Podobnie jak w roku po-
przednim została przeprowa-
dzona odrębna klasyfikacja 
wśród mieszkańców gminy 
Wisznia Mała. Pierwsze miej-
sce w kategorii kobiet zajęła 
Sonia Duliba z Wiszni Ma-
łej, II miejsce Jola Szkolna z 
Szewc, a miejsce III Olena 
Krychun z Psar. Wśród Pa-
nów pierwszy był Krzysztof 
Kręzel z Wisznii Małej, drugi 
Fryderyk Pociejowski z Ro-
goża, a trzeci Wojciech Wy-
rwas z Ligoty Pięknej.
Wszyscy startujący otrzymali 
medal oraz pakiet startowy, w 
skład którego m.in. wchodzi-
ła koszulka z „niepodległo-
ściowym” akcentem. Zawod-
nicy, którzy zajęli miejsca od 
I do III w określonej kategorii 
wiekowej otrzymali dodatko-
wo dyplom, puchar i nagrodę 
rzeczową. Dla najlepszych za-
wodników w kategorii Open 

były przygotowane następu-
jące nagrody (zarówno dla 
kobiet, jak i mężczyzn): za I 
miejsce - 500 zł oraz puchar, 
za zajęcie II miejsca - 300 zł, a 
za zajęcie miejsca III - 200 zł.
Po zakończeniu biegu na 
wszystkich czekał regenera-
cyjny posiłek. Zwycięzcom 
osiągniętych wyników gratu-
lował wójt Jakub Bronowicki 
oraz dyrektor OKSiR-u Paweł 
Kamiński. Dodatkowo wśród 
startujących zawodników, 
którzy ukończyli bieg na 10 
km, rozlosowano dwa zegar-
ki sportowe, każdy o wartości 
600 zł, ufundowane przez fir-
mę Baumatech.pl. Wyjątko-
wą nagrodę okolicznościową, 
z okazji przypadającej w tym 
roku 100-tnej rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepod-
ległości, otrzymał zawodnik 
Sebastian Jabłoński z Wrocła-
wia, który przekroczył metę 
jako setna osoba. 

W trakcie imprezy zawodni-
cy mogli zawalczyć o nagro-
dy na stoisku firmy Energy 
Fitness Club z Trzebnicy. Jak 
również wziąć udział w akcji 
charytatywnej na rzecz chorej 
uczennicy ze Szkoły Podsta-
wowej w Szewcach, kupując 
domowe wypieki sprzeda-
wane przez jej koleżanki. Dla 
wszystkich dostępna była 
również woda z kawałkami 
owoców serwowana przez 
pracowników PGK w Wiszni 
Małej.
Wiszeńska (za)Dyszka stała 
się już stałym punktem w ka-
lendarzu biegaczy. Z roku na 
rok startuje coraz więcej osób, 
powiększa się również ilość 
zawodników z naszej gminy. 
W kwietniowej (za)Dyszce 
udział wzięła również pani 
senator Alicja Chybicka.

Szczególne podziękowania 
za pomoc w organizacji bie-
gu należą się Stowarzyszeniu 
Team Extreme Off Road Club 
z Wysokiego Kościoła, OSP 
Wisznia Mała, Strzelcom ze 
Strzeleckiej Jednostki 3003, 
wolontariuszom ze Szkoły 
Podstawowej w Szewcach 
oraz pracownikom PGK w 
Wiszni Małej.


