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Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy, by przy 
świątecznym stole nie zabrakło 
ciepła, radości i rodzinnej 
atmosfery.

Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie spokój, miłość 
i wiele niezapomnianych chwil.

A Nowy 2023 Rok niech 
będzie czasem pokoju oraz 
realizacji osobistych zamierzeń.
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Szewce Szewce

Informacja dotycząca 
opublikowania 

nieprawdziwego ogłoszenia 
na portalu OLX

Szanowni Państwo!
W związku z mającą miejsce w lutym 2022 r. sytu-

acją dotyczącą opublikowania na portalu OLX ogło-
szenia, w którym Ogłoszeniodawca podszywając się 
pod Urząd Gminy Wisznia Mała oferował do sprze-
daży 7 działek położonych na terenie gminy informu-
jemy, że na skutek podjętych działań, Komenda Po-
wiatowa Policji w Trzebnicy, na zlecenie Prokuratury 
Rejonowej, ustaliła  tożsamość Ogłoszeniodawcy (do-
konując identyfikacji numeru ID komputera).

W chwili obecnej Gmina analizuje możliwości praw-
ne podjęcia dalszych kroków w sprawie, celem ukara-
nia sprawcy.

Na kanwie powyższej sytuacji informujemy, iż toż-
samość osób zamieszczających nieprawdziwe infor-
macje dotyczące gminy Wisznia Mała każdorazowo 
będzie ustalana, a sprawa będzie zgłaszana stosow-
nym instytucjom.

Jednocześnie warto pamiętać, iż w Internecie nikt 
nie jest anonimowy, a zamieszczone tam treści na dłu-
go pozostają w wirtualnej przestrzeni. 

Inwestycje gminne

W Wiszni Małej na ulicy Polnej zakoń-
czył się II etap budowy drogi. Została 

wykonana nawierzchnia bitumiczna. Koszt 
inwestycji to ok. 650 tys. zł, w tym ponad 
85 tys. zł to dofinansowanie z Województwa 
Dolnośląskiego. 

Został przekazany plac bu-
dowy pod kolejną inwe-

stycję mająca na celu poprawę 
bezpieczeństwa zarówno kie-
rowców, jaki i pieszych oraz 
rowerzystów. Rozpoczyna 
się budowa parkingów typu 
parkuj i jedź (P&R) dla zmo-
toryzowanych przy dworcu 
kolejowym w Szewcach oraz 
budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż trasy Za-

jączków – Wrocław, która 
umożliwi bezpieczny prze-
jazd przez Szewce. Zadania 
te realizowane są w ramach 

projektu: „Budowa sieci dróg 
dla rowerów oraz parkingów 
parkuj i jedź (P&R) na tere-
nie gmin Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Kobierzyce i 
Gminy Miasto Oleśnica”. Na 
ich budowę gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 
85% w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go – 2014-2020.

W Szewcach dobiega 
końca budowa chod-

nika przy drodze wojewódz-
kiej nr 342 o długości ok. 
190 mb i szerokości 2 m. Pla-
nowane jest również wyko-

nanie przejścia dla pieszych 
wyposażonego w aktywne 
znaki. Wartość zadania to 
ok. 394 tys. zł, w tym 50 % 
to dotacja z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Wisznia Mała
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Bezpieczeństwo miesz-
kańców to jedno z naj-

ważniejszych zadań gminy i 
bardzo ważny aspekt życia, 
dający poczucie pewności i 
poprawiający komfort funk-
cjonowania. Z tego powodu 
gmina Wisznia Mała inwestu-
je w projekty mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa.

Aktualnie w miejscowości 
Szewce na ulicy Długiej pro-
wadzone są prace związane ze 
zminimalizowaniem ryzyka 
wystąpienia niebezpiecznych 
sytuacji z udziałem pieszych na 
drodze.  W ramach programu 
pn. „Rządowy program ogra-
niczania przestępczości i aspo-
łecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2022-2024” 
gmina pozyskała dofinanso-
wanie na następujące zadania:

1) Wykonanie systemu anty-
poślizgowego przed przejściem 
dla pieszych w celu skrócenia 
drogi hamowania pojazdów. 
Zastosowanie drogowej na-
wierzchni antypoślizgowej ma 
na celu skrócenie drogi hamo-
wania o 30% w złych warun-
kach pogodowych.

2) Montaż aktywnych punk-
towych elementów odblasko-
wych - 24 sztuki aktywnych 
elementów odblaskowych w 
osłonie, wyposażonych w świa-
tła LED.

3) Zakup materiałów odbla-
skowych tj. opaski odblaskowe, 
breloki odblaskowe oraz kami-
zelki odblaskowe jako działania 
prewencyjno-informacyjne dla 
najmłodszych mieszkańców 

naszej gminy.
4) Działania 

informacyjne - 
zaplanowano prze-
prowadzenie spotkań 
informacyjnych w Szkole Pod-
stawowej w Szewcach oraz w 
Przedszkolu w Strzeszowie z 
przedstawicielami Policji.

Wartość zadania to ok. 74 tys. 
zł, w tym dofinansowanie to ok. 
57 tys. zł.

Dzieci będą mogły ko-
rzystać z nowego pla-

cu zabaw w Machnicach. Na 
terenie obok świetlicy został 
montowane: zamek, linarium 
i huśtawka „bocianie gniaz-
do”. Ponadto mieszkańcy 
będą mogli korzystać z urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej, 
dwóch betonowych stołów 
do gier oraz ławek parkowych 
i jednej ławki solarnej. Koszt 
inwestycji to ok. 178 tys. zł, w 
tym ponad 99 tys. zł to dofi-
nansowanie z Lokalnej Gru-
py Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich.

Poprawa bezpieczeństwa
Szewce

Machnice

Uczniowie i młodzież z ZSP w Szewcach brali udział 
w spotkaniu ze starszą aspirant Darią Szydłowską 
dotyczącego bezpieczeństwa.

Po spotkaniu wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
zestawy odblasków 
oraz kamizelki 
odblaskowe.

 Przedszkolaki z przedszkola 
Publicznego w Strzeszowie spotkały 

się z młodszym aspirantem  
Łukaszem Matuszewskim
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Gmina Wisznia Mała jest 
gminą zieloną, by jed-

nak utrzymać taką tenden-
cję każdego roku wykony-
wane są liczne nasadzenia 
roślin. W roku bieżącym za-
równo Gmina, jak i miesz-
kańcy Ligoty Pięknej oraz 
na terenie prywatnym w 
Malinie została nasadzona 
znaczna ilość drzew i krze-
wów.

Gmina Wisznia Mała na 
przełomie października i 
listopada w trzech miej-
scowościach posadziła 110 
drzew. W Strzeszowie obok 
świetlicy wiejskiej posadzo-
no 20 lip drobnolistnych, a 
w Piotrkowiczkach na Wisz-
niaku 40 sztuk. Natomiast w 
Mienicach, w celu odbudo-
wania alei czereśniowej, po-
sadzono 50 sztuk czereśni.   

Akcja sadzenia drzew re-
alizowana była w ramach 
pozyskanej dotacji celowej z 
budżetu Województwa Dol-
nośląskiego. Koszt zakupio-
nych sadzonek to ponad 35 
tys. zł, a prace wykonane zo-
stały przez pracowników PGK 
Sp. z o.o. z Wiszni Małej.

Sadzenie roślin miododaj-
nych jest jednym z najważ-
niejszych działań mających 
na celu zwiększenie liczby 
pszczół i innych owadów 
zapylających oraz wzboga-
cenie różnorodności biolo-
gicznej środowiska.

Nowe drzewa w gminie

Nowe wiaty

W I połowie roku zakoń-
czono przebudowę od-

cinka jezdni z Szewc do skrzy-
żowania z Ozorowicami wraz 
z budową ścieżki rowerowej. 
Wartość robót to ponad 2,5 
mln zł (w tym dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg  ponad 1,2 mln zł). 
Wartość obecnie realizowane-
go odcinka przebudowy drogi 
od skrzyżowania z miejscowo-

ścią Ozorowice do miejscowo-
ści Strzeszów wynosi ponad 2,5 
mln zł (w tym dofinansowanie 
od Wojewody Dolnośląskiego 
to ok. 1 mln zł). Po zakończe-
niu inwestycji na terenie gmi-
ny pozyskamy ok. 3 km nowej i 
bezpiecznej nawierzchni drogi 
powiatowej.

Ponadto Powiat Trzebnicki 
rozpoczął przebudowę kolej-
nego odcinka drogi powia-

towej nr 1367D. Na odcin-
ku Strzeszów – Ozorowice 
obecnie przygotowywana 
jest podbudowa pod nową 
nawierzchnię. Inwestycja 
jest kontynuacją wcześniej-
szych prac na drodze relacji 
Strzeszów - Szewce, która 
stanowi drogę dojazdową do 
węzła S5, co sprawia, że jest 
bardzo obciążona ruchem 
samochodowym. 

W sołectwach naszej gminy przy-
bywa miejsc, w których miesz-

kańcy mogą spędzać czas i wspólnie 
integrować się. Każdego roku są one 
wzbogacane o kolejne elementy małej 
architektury zgodnie z wolą mieszkają-
cych tam osób. Część środków finanso-
wych na ten cel pochodzi z funduszów 
sołeckich. W IV kwartale bieżącego 
roku zostały zakupione 4 wiaty, które 
będą służyć lokalnej społeczności. Pod-
budowa pod nie zostanie wykonana w 
2023 r.

Szewce

Wiata w Pierwoszowie

Wiata w Rogożu

Mienice

Strzeszów

Piotrkowiczki - Wiszniak

Piotrkowiczki - Wiszniak

Nowe wiaty znalazły się w:
•	 Rogożu (koszt ponad 46 

tys., w tym 20 tys. zł z FS,
•	 Pierwoszowie (koszt 21 

tys. zł, w tym 6 tys. z FS),
•	 Szymanowie (koszt 21 

tys. zł, w tym 10 tys. z 
FS),

•	 Szewcach (koszt ok. 39 
tys. zł, w tym 35,5 tys. zł 
z FS).
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Z kolei w Ozorowicach 
na ulicach Osiedlowej 

i Nad Mienią, we współ-
pracy z mieszkańcami (któ-
rzy zakupili materiał do 
utwardzenia drogi) została 

przebudowana nawierzch-
nia gruntowo-tłuczniowa. 
Inwestycja znacznie ułatwi 
dojazd nowym mieszkań-
com Ozorowic do ich po-
sesji. 

13 października w Urzędzie 
Gminy Wisznia Mała została 
podpisana umowa grantowa 
w ramach projektu Funduszu 
Solidarnościowego pomiędzy 
Fundacją Leroy Merlin Pol-
ska a Gminą Wisznia Mała. 
Na podstawie zawartej umo-
wy fundacja wyremontuje 
4 mieszkania jako miejsca 
pobytu dla 16 uchodźców z 
Ukrainy. Koszt prac to 630 tys. 
zł. 

Pomysł przygotowania 
miejsc pobytu dla uchodźców, 
to inicjatywa pracowników 
sklepu Leroy Merlin w Mirko-
wie. Budynek, który był kie-
dyś koszarami wojskowymi, 
będzie teraz miejsce zamiesz-
kania obywateli Ukrainy. W 
przyszłości, gdy zakończy się 
wojna w Ukrainie, uchodźcy 
będą mogli wrócić już do swo-
jego kraju, mieszkania będące 
w posiadaniu gminy, zosta-
ną przeznaczone dla naszych 
mieszkańców potrzebujących 
pomocy. 

Fundacja Leroy Merlin Pol-

ska obchodzi w 2022 roku 
10 - lecie swojej działalności. 
Została założona we wrześniu 
2012 na wniosek pracowni-
ków firmy Leroy Merlin.

Misją Fundacji jest wsparcie 
w poprawie warunków miesz-
kaniowych oraz przestrzeni 
społecznej osób i instytucji 
najbardziej potrzebujących 

pomocy. Tę misję Fundacja 
realizuje przede wszystkim 
poprzez wspieranie społecz-
nych inicjatyw pracowni-
czych. Służą temu Programy 
Grantowe, które realizowane 
są dwa razy w roku.

W ciągu 10 lat, w 19 już edy-
cjach Programu Grantowego 
wzięło łącznie udział ponad 

5100 wolontariuszy. W ska-
li całego kraju wolontariusze 
wyremontowali ponad 640 
placówek publicznych – m.in. 
domy dziecka, szkoły, przed-
szkola, szpitale, świetlice te-
rapeutyczne, domy samotnej 
matki, świetlice gminne, bi-
blioteki szkolne, OSP i wiele 
innych. Założyli też kilkana-

ście ogrodów, z czego część 
miała funkcję terapeutyczną i 
dydaktyczną.

W tym roku, w związku z 
wojną w Ukrainie Fundacja 
uruchomiła dwa dodatkowe 
projekty związane z pomocą 
dla Uchodźców:
  pierwszy z nich - Pomoc 

dla Ukrainy - który wspie-
rał punkty recepcyjne, 
fundacje, stowarzyszenia, 
gminy, parafie -  niosące 
różnoraką pomoc dla oby-
wateli Ukrainy przebywają-
cych w Polsce oraz w samej 
Ukrainie

  drugi - Fundusz Solidarno-
ściowy Leroy Merlin Pol-
ska - projekt rewitalizacji 
miejsc pobytu dla Uchodź-
ców (pustostany, miesz-
kania komunalne, bursy, 
domy harcerza, świetlice 
czy przedszkola integracyj-
ne). W tej chwili Fundacja 
w ramach tego projektu 
przyznała już 22 granty w 
18 miastach Polski na kwo-
tę ponad 14,5 mln złotych.

Gmina podjęła współpracę  
z Leroy Merlin Polska

Zakończyły się również prace 
budowlane na ulicy Polnej w 

Psarach. W celu poprawy bezpie-
czeństwa dzieci uczęszczającej do 
szkoły i na boisko zostały wybudo-
wane chodniki, miejsca parkingowe 
oraz przejścia dla pieszych. 

Ozorowice Psary

W Ozorowicach zakończyła się 
przebudowa nawierzchni gruntowo-
tłuczniowej na ulicy Osiedlowej
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Informacja dotycząca 
preferencyjnego zakupu węgla

Gmina Wisznia Mała 
włączyła się w ak-

cję dystrybucji węgla dla 
mieszkańców gminy.

Do zakupu preferencyj-
nego paliwa stałego (wę-
gla kamiennego) dla go-
spodarstw domowych są 
uprawnione osoby fi zycz-
ne, które spełniają warun-
ki do otrzymania dodatku 
węglowego.

Limit zakupu paliwa sta-
łego przez gospodarstwo 
domowe wynosi;
  1 500 kg do dnia 

31 grudnia 2022 r.
  1 500 kg od dnia 

1 stycznia 2023 r.

Wnioski należy składać 
w Urzędzie Gminy Wisz-
nia Mała, Wisznia Mała 
ul. Wrocławska 9 w go-
dzinach pracy Urzędu, na 
parterze w punkcie obsłu-
gi klienta lub w pokoju nr 
11, lub elektronicznie po-
przez ePUAP. Wzór wnio-
sku do pobrania znajduje 
się na stronie BIP.

Punkty sprzedaży węgla 
na terenie Gminy Wisznia 
Mała:
  Skład opału Wisznia 

Mała ul. Wąska 9
  Skład opału Szewce ul. 

Długa 31

Procedura postępowania: 
1)  Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do wójta, w gminie 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fi zycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia 
warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy dnia 
5 sierpnia 2022 r . o dodatku węglowym (Dz. U.poz.1692 ze zm.),

2)  Gmina Wisznia Mała zakup paliwa stałego będzie realizować od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą 
w Katowicach.

3)  Gmina nie ma wpływu na limit ilościowy paliwa stałego, gatunek węgla oraz jego jakość.

4)  Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe po cenie 2 000 zł brutto za 1 tonę.

5)  Cena zakupu paliwa stałego nie obejmuje kosztu transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do 
gospodarstwa domowego oraz kosztu workowania paliwa.

6)  Złożony wniosek o zakup preferencyjny węgla podlega weryfi kacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z 
dnia 27 października 2022 r . o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

7)  Po pozytywnej weryfi kacji wniosku wnioskodawca będzie mógł wnieść opłatę za paliwo stałe.

O terminie i wysokości kwoty do zapłaty wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Urzędu 
Gminy Wisznia Mała na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku o 
zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać na konto rachunku bankowego Gminy 
Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy numer:

72 9591 0004 2001 0020 0514 0002 
tytułem: "zakup węgla"

8)  Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik wydziału fi nansowego Gminy Wisznia Mała wystawi fakturę VAT na rzecz 
wnioskodawcy.

Fakturę VAT należy odebrać w pokoju nr 11, na parterze w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu 
lub przez ePUAP.

O terminie odbioru faktury VAT wnioskodawca zostanie powiadomiony przez pracownika Urzędu.

9)  Faktura VAT wystawiona przez Gminę Wisznia Mała stanowi podstawę do odbioru paliwa stałego na 
wskazanym przez pracownika Urzędu punkcie sprzedaży węgla opałowego.

Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach przez Gminę Wisznia Mała 
będzie uzależniony od ilości otrzymanego węgla 

od Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
z siedzibą w Katowicach (PGG).

Telefon kontaktowy w sprawie zakupu węgla: 71 308 48 88 
lub pod e-mailem: j.lang@wiszniamala.pl

Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach przez Gminę Wisznia Mała 
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Dofinansowanie uzyskane w okresie od 16.09.2022 r. do 07.12.2022 r.

Projekty w trakcie realizacji

W IV kwartale 2022 r. uzyskano 
dofinansowanie projektu w 
ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, priorytet III, działanie 
3.1 Rozwój drogowej i lotniczej 
sieci TEN-T. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych na terenie 
gminy Wisznia Mała. Składają się na 
niego cele pośrednie:
1) Poprawa bezpieczeństwa dzieci 
na drogach gminnych wokół szkół 
podstawowych w Psarach i Wiszni 
Małej oraz oddziałów przedszkolnych 
w Psarach i Ligocie Pięknej (drogi 
gminne nr 104932D i 104933D) 
dzięki montażowi elektronicznych, 
solarnych mierników prędkości, 
progów zwalniających typu 
listwowego oraz wyniesionego 
przejścia dla pieszych w Ligocie 
Pięknej;
2) Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
na drodze gminnej nr 104933D relacji 

Psary – Kryniczno, ulica Łąkowa w 
Krynicznie oraz ulica Polna w Psarach 
poprzez elektronicznych, solarnych 
mierników prędkości;
3) Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
na drodze gminnej 104922D, 
ulica Leśna w Mienicach w rejonie 
gminnego PSZOK poprzez montaż 
elektronicznego, solarnego miernika 
prędkości;
4) Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów na drodze gminnej 
104934D, ulica Długa w Szewcach 
w rejonie stacji PKP i obiektu typu 
Parkuj i Jedź poprzez montaż 
elektronicznych, solarnych mierników 
prędkości;
5) Zwiększenie wiedzy dzieci w 
wieku szkolnym i przedszkolnym 
w zakresie poruszania się po 
drogach dzięki wyposażeniu 3 
szkół, w tym 2 w ramach zespołów 
szkolno-przedszkolnych, w mobilne 
miasteczka rowerowe.
Łącznie w projekcie zostanie 

wykonane:
•	 montaż 9 elektronicznych 

mierników prędkości z 
wyświetlaczami. Wszystkie z 
własnym zasilaniem solarnym, 
będą więc niezależne od sieci 
energetycznej i oświetlenia 
drogowego;

•	 montaż 16 progów zwalniających 
typu listwowego;

•	 budowa 1 wyniesionego przejścia 
dla pieszych przy przedszkolu w 
Ligocie Pięknej;

•	 zakup 3 mobilnych miasteczek 
rowerowych dla szkół 
podstawowych w Psarach, 
Szewcach i Wiszni Małej.

Okres realizacji: 01.02.2023 – 
30.11.2023 r.
Wartość całkowita projektu 
(szacowana) = 464.054,36 zł
Wartość dofinansowania = 
394.446,20 zł (85%)
Wkład własny = 69.608,16 zł.

W II kwartale 2022 roku gmina 
Wisznia Mała otrzymała 
promesy wstępne gwarantujące 
dofinansowanie projektów w 
ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Jest to kolejne już 
dofinansowanie z tego programu. 
Poprzednim celem był rozwój 
edukacji (budowa przedszkola w 
Krynicznie), a tym razem jest to 
rozwój infrastruktury drogowej 
oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej obiektów 
publicznych. Wykaz inwestycji:
1) Tytuł projektu: „Budowa i 
przebudowa infrastruktury 
drogowej w Gminie Wisznia 

Mała”. Wartość dofinansowania 
= 4 997 000,00 zł. (95% kosztów 
całkowitych). Przedmiot 
inwestycji obejmuje realizację 
robót  w następujących 
lokalizacjach:
•	 Szymanów, ul. Polna;
•	 Malin, ul. Wiśniowa, ul. 

Stawowa;
•	 Rogoż, ul. Słoneczna;
•	 Ligota Piękna, ul. Cicha; 

ul.Stawowa, Morelowa, 
Wiśniowa, Brzoskwiniowa - I 
etap;

•	 Krzyżanowice, ul. Lipowa.
2) Tytuł projektu: „Poprawa 
efektywności energetycznej 
budynków publicznych w 

Gminie Wisznia Mała”. Wartość 
dofinansowania =  3 150 000,00 
zł (90% kosztów całkowitych). 
Przedmiotem projektu jest 
poprawa efektywności 
energetycznej poprzez podjęcie 
następujących prac w obiektach 
publicznych:
•	 termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej w Krynicznie;
•	 termomodernizacja świetlicy  

wiejskiej w Piotrkowiczkach;
•	 docieplenie Przedszkola ul. Na 

Kolonii 74 i świetlicy wiejskiej 
w Ligocie Pięknej;

•	 docieplenie Urzędu Gminy 
Wisznia Mała ul. Wrocławska 9.

W III kwartale 2022 r. Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei ujęła zadanie pn. 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej 
342 w zakresie budowy odcinka 
chodnika w miejscowości Szewce, 
gm. Wisznia Mała” w planie 
zadań drogowych w roku 2022, 
zgodnie z przyjętym przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego 
„Programem infrastruktury 

drogowej” w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej. Gmina 
Wisznia Mała w ramach pomocy 
rzeczowej wykona dokumentację 
projektową w zakresie budowy 
odcinka chodnika w miejscowości 
Szewce, a Województwo 
Dolnośląskie zwróci 50% 
poniesionych wydatków. Trwa 
opracowywanie dokumentacji.

Gmina Wisznia Mała regularnie 
pozyskuje dofinansowanie z budżetu 
województwa dolnośląskiego na 
przebudowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. W 2022 roku 
była to ulica Polna w Wiszni Małej, 
gdzie została wykonana droga o 
pełnej konstrukcji jezdni wraz z 
nawierzchnią bitumiczną. Lokalizacja 
zadania: obręb Wisznia Mała, działki 
o numerach geodezyjnych 147/1, 
153/7, 154/2, 154/12, 377/1.
Całkowita wartość zadania: 
648.896,00 zł
Wartość dofinansowania: 
80.500,00 zł

Przeciwdziałanie erozji gleb i 
ruchom masowym ziemi na 
gruntach rolnych: Mienice, 
Piotrkowiczki, Strzeszów
W IV kwartale 2022 r. zakończono 
realizację trzech projektów 
dofinansowanych w formie dotacji 
celowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego na realizację zadań 
polegających na przeciwdziałaniu 
erozji gleb  i ruchom masowym 
ziemi na gruntach rolnych, w tym 
zwrot kosztu zakupu sadzonek 
(ze szczególnym uwzględnieniem 
drzew miododajnych. Decyzją 
Sejmiku Województwa (Uchwała nr 
XLV/882/22 z dnia 24 marca 2022 
roku w sprawie udzielenia z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w 

2022 roku pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej jednostkom 
samorządu terytorialnego na 
finansowanie ochrony, rekultywacji 
i poprawy jakości gruntów rolnych), 
otrzymaliśmy pomoc finansową na 
realizację następujących zadań:
1) Mienice – przeciwdziałanie erozji 
gleb i ruchom masowym ziemi na 
gruntach rolnych: 30.000,00 zł.
2) Piotrkowiczki – przeciwdziałanie 
erozji gleb i ruchom masowym 
ziemi na gruntach rolnych:  
30.000,00 zł.
3) Strzeszów – przeciwdziałanie 
erozji gleb i ruchom masowym 
ziemi na gruntach rolnych: 
30.000,00 zł.
Łącznie jest to 90.000,00 zł.

W 2022 r. zbudowano nowy plac 
zabaw i siłownię zewnętrzną w 
Machnicach. Dofinansowanie 
uzyskano z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-
2020, w ramach konkursu 
organizowanego w 2021 roku 
przez Lokalną Grupę Działania 
„Wzgórza Trzebnickie” – 
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 

z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej. 
W grudniu 2022 r. zostaną 
jeszcze zamontowane tablice 
informacyjne.

Całkowita wartość projektu: 
177.661,20 zł.
Wartość dofinansowania: 
99 182,00 zł.
Wkład własny: 78.479,20 zł.

„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w gminie Wisznia Mała”

Projekt obejmuje przebudowę ulicy 
Szkolnej w Wiszni Małej w ciągu drogi 
gminnej nr 104930D. Na odcinku 360 
m zostanie wymieniona nawierzchnia 
wraz z chodnikiem i poboczem 
oraz kanalizacją deszczową. Przy ul. 
Szkolnej mieści się Zespół Szkolno-
Przedszkolnej w Wiszni Małej, a 
także OSP w Wiszni Małej, więc 
modernizacja ta istotnie poprawi 
dostęp komunikacyjny do obiektów 
użyteczności publicznej, szczególnie 
szkoły. Zwiększy się bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, ruchu pieszych 
m.in. oświetlone przejście dla 

pieszych, podniesienie standardu 
technicznego chodników i jezdni.
Okres realizacji: od maja 2022 r. 
trwa opracowywanie dokumentacji 
technicznej i uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń. Prace budowlane 
rozpoczną się w 2023 r. i zakończą w 
drugim kwartale 2023 r.
Wartość całkowita (szacowana): 
838.398,00 zł
Wartość dofinansowania: 
419.199,00 zł (50%)
Wartość wkładu własnego: 
419.199,00 zł

W IV kwartale 2022 r. gmina 
Wisznia Mała złożyła wniosek 
o dofinansowanie gminnych 
autobusowych linii komunikacyjnych 
w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. 
Mamy już informację o przyznaniu 
dofinansowania. Trwa procedura 
zawarcia umowy. W ramach wniosku 
zaproponowano objęcie dopłatami 

linii autobusowych nr 624, 625, 626, 
627, 628 i 629 o łącznej długości linii 
komunikacyjnych 162,6 km.
Okres realizacji: od 01 stycznia 2023 r. 
do 31 grudnia 2023 r.
Wartość całkowita (szacowana): 
972.891,20 zł
Wartość dofinansowania 
(wnioskowana): 760.718,40 zł
Wkład własny: 212.172,80 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, tytuł projektu: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 104930D - ul. Szkolna w m. Wisznia Mała”

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 r.

Polski Ład – kolejne dwa projekty

DSDiK – „Przebudowa drogi wojewódzkiej 342 w zakresie 
budowy odcinka chodnika w miejscowości Szewce,  
gm. Wisznia Mała”

Przebudowa i remont drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości 
Wisznia Mała, ul. Polna

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego

PROW 2014-2020 – "Budowa siłowni zewnętrznej i palcu 
zabaw dla dzieci w Machnicach, gmina Wisznia Mała"
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Strategiczne kierunki rozwoju gminy Wisznia Mała

Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 
2022 r.

GRANTY PPGR 

„Nowoczesna edukacja w gminach  
Wisznia Mała i Oborniki Śląskie”

„Edukacja w gminie Wisznia Mała - nowe otwarcie”

Szósty i ostatni projekt edukacyjny 
dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego z budżetu 
UE lat 2014-2020 jest realizowany dla 
wszystkich szkół podstawowych na 
terenie gminy Wisznia Mała w okresie 
od dnia 01 sierpnia 2022 roku do 
dnia 31 lipca 2023 roku. Podobnie 
jak poprzednie obejmuje od szeroką 
paletę zajęć dodatkowych dla dzieci 
od I do VIII klasy, w tym zajęcia 
pozaszkolne w innych obiektach 
edukacyjnych np. na uczelniach 
wrocławskich.
•	 Matematyka rozwijająca – 475 

godzin i wyrównawcza – 450 
godzin;

•	 Nauki przyrodnicze – 325 godzin 
stacjonarnych + 20 wyjazdów na 
zajęcia pozaszkolne o wartości 
ponad 90 tys. zł; 

•	 Język angielski – 400 godzin;
•	 Robotyka – 350 godzin;
•	 Zajęcia logopedyczne – 300 godzin;
•	 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

– 300 godzin;
•	 Opieka psychologiczno-

pedagogiczna – 175 godzin;
•	 Gimnastyka korekcyjna – 275 

godzin;
•	 Zajęcia rozwoju emocjonalno-

społecznego – 50 godzin;
•	 Konsultacje dla rodziców – 110 

godzin.
Ponadto w projekcie zostaną 
zakupione materiały dydaktyczne na 
potrzeby realizacji w/w zajęć.
Projekt jest dofinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 

10.2 Zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej. Warto podkreślić, 
że jesteśmy jedyną gminą w 
województwie, która uzyskała 
dofinansowanie w aż pięciu odrębnych 
konkursach dla szkół organizowanych 
przez Urząd Marszałkowski.
Podstawowy wskaźnik projektu: Liczba 
osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 = 649 
osób.
Wartość całego projektu wynosi 528 
434,25 zł, a kwota dofinansowania 
jest równa 448 184,25 zł. Wkład 
własny będzie wniesiony w całości w 
postaci rzeczowej, niepieniężnej, czyli 
projekt nie wymaga dofinansowania z 
budżetu gminy.

Gmina Wisznia Mała uzyskała dofinansowanie w wysokości 
527 500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego (laptopów) 
w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 
W III kwartale 2022 roku przekazano sprzęt użytkownikom 
domowym – komputery przenośne wraz z oprogramowaniem 
biurowym i akcesoriami typu myszka, torba. Łącznie projektem 
jest objętych 211 dzieci z naszej gminy. 

Jest to jeden z 6-ciu projektów 
edukacyjnych realizowanych 
przez gminę Wisznia Mała w 
latach 2016-2023. Projekt jest 
prowadzony od września 2019 
roku do dnia 31 grudnia 2022 
roku. Przedłużenie projektu o 1 
rok umożliwiło wykorzystanie w 
pełni możliwości oferowanych w 
ramach projektu dla wszystkich 
szkół i uczniów na terenie gminy 
Wisznia Mała: SP w Krynicznie, SP 
w Psarach, ZSP w Szewcach i ZSP 
Wisznia Mała. Projekt objął:
•	 zakupu sprzętu edukacyjnego 

dla szkół, 
•	 sfinansowania studiów i 

szkoleń podyplomowych dla 
nauczycieli (1252 godziny 
szkoleń i studiów)

•	 sfinansowanie stypendiów 
edukacyjnych (88 tys. zł)

•	 realizację zajęć dodatkowych 
dla dzieci, w tym zajęć 

pozaszkolnych oraz dla 
dzieci uchodźców. Łącznie 
jest to 14550 godzin zajęć 
stacjonarnych i 26 wyjazdów 
na zajęcia pozaszkolne.

W IV kwartale 2022 r. realizowane 
są zajęcia dla uchodźców z 
Ukrainy, zajęcia pozaszkolne (8 
wyjazdów z gminy Wisznia Mała), 
dodatkowe zajęcia z matematyki 
dla SP nr 2 w Obornikach Śląskich 
oraz szkolenia dla nauczycieli 
z gminy Oborniki Śląskie. 
Zakupiono też dodatkowy sprzęt 
elektroniczny, w tym m.in. 10 
laptopów.

Całkowita wartość projektu 
wynosi: 2.070.564,00 zł (w tym 
wkład własny niepieniężny)
Wartość dofinansowania 
całego projektu: 1 967 034,00
Termin realizacji: 01.09.2019 r. – 
31.12.2022 r.

Strategia Rozwoju Gminy 
Wisznia Mała na lata 2021-
2030
W dniu 27 czerwca 2022 r. 
Rada Gminy Wisznia przyjęła 
uchwałą nową Strategię 
Rozwoju Gminy Wisznia Mała 
na lata 2021-2030. Jest to 
podstawowy i najważniejszy 
dokument samorządu lokalnego 
diagnozujący podstawowe 
uwarunkowania i potrzeby 
rozwojowe oraz potencjał 
gminy, opisujący podejście 
zintegrowane, obszary, cele i 
kierunki interwencji polityki 
rozwoju, prowadzonej 
w przestrzeni gminy w 
perspektywie najbliższych lat. 
Strategia Rozwoju Gminy Wisznia 
Mała na lata 2021-2030 pełni trzy 
podstawowe role: kierunkowania 
i zabezpieczenia ciągłości 
polityki rozwoju, podstawy do 
wnioskowania o dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych, a 
także aktywizująco-integrującą. 
Szczegóły na jej temat można 

poznać na stronie internetowej 
gminy Wisznia Mała: https://www.
wiszniamala.pl/strategia-rozwoju-
gminy-wisznia-mala-2021-2030/
strategia-rozwoju-gminy-wisznia-
mala-w-latach-2021-2030 

„Strategia ZIT Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2021-2027” (Strategia 
ZIT WrOF)
Trwają prace nad dokumentem 
pn.  „Strategia ZIT Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2021-2027” (Strategia ZIT 
WrOF) obejmującym 19 gmin 
aglomeracji wrocławskiej, w tym 
gminę Wisznia Mała.
Strategia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego będzie 
podstawowym dokumentem, 
dzięki któremu będzie można 
uzyskać środki finansowe na 
realizację projektów, ważnych 
dla rozwoju naszego obszaru. 
W dokumencie zostaną 

zdiagnozowane najważniejsze 
problemy i wyzwania. Bardzo 
ważny, dla skutecznego 
zaprojektowania Strategii ZIT 
WrOF, jest udział partnerów 
społecznych, gospodarczych, 
czy przedstawicieli środowiska 
obywatelskiego, dlatego 
Gmina Wisznia Mała aktywnie 
uczestniczy w pracach nad 
opracowaniem tego dokumentu. 
Dokument jest opracowywany 
przez Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER. W okresie marzec-
kwiecień 2023 r. zaplanowano 
konsultacje społeczne gotowego 
dokumentu. Jego przyjęcie 
powinno nastąpić do czerwca 
2023 r.

Plan Zrównoważonej 
Mobilności dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Wrocławia
W dniu 27 czerwca 2022 r. 
Rada Gminy Wisznia przyjęła 
uchwałę umożliwiającą 

zawarcie porozumienia 
międzygminnego 
obejmującego 38 gmin, w tym 
miasto Wrocław, w zakresie 
realizacji do 2035 roku Planu 
Zrównoważonej Mobilności 
dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Wrocławia 
(dalej nazywany PZM MOFW 
zamiennie z SUMP od nazwy w 
języku angielskim: Sustainable 
Urban Mobility Plan). Obejmuje 
on gminy zlokalizowane w 
województwie dolnośląskim 
wokół Wrocławia oraz jedną 
gminę z województwa 
opolskiego.
Jest to dokument strategiczno-
operacyjny, którego głównym 
celem jest wytyczenie 
kierunków rozwoju transportu 
w aglomeracji wrocławskiej 
we wszystkich aspektach 
mobilności. Pełni on rolę 
narzędzia integrującego rozwój 
transportu z planowaniem 
przestrzennym, polityką 
społeczną, gospodarczą 

oraz ochroną środowiska, 
zaprojektowanym tak, aby 
spełniał potrzeby mobilności 
osób i gospodarki w mieście 
oraz w jego otoczeniu, 
przy zapewnieniu lepszej 
jakości życia. Opiera się 
on na zdefiniowanych: 
wizji, celach nadrzędnych, 
celach szczegółowych oraz 
dopasowanych do celów 
działaniach i rekomendacjach. 
Szczegóły nt. PZM MOFW, 
w tym mapy i załączniki 
można przejrzeć na stronach 
internetowych Wrocławia i 
gminy Wisznia Mała:

https://www.wiszniamala.
pl/strategia-rozwoju-gminy-
wisznia-mala-2021-2030/sump-
konsultacje-i-wersja-ostateczna/ 

https://bip.um.wroc.pl/
artykul/305/59093/plan-
zrownowazonej-mobilnosci-
dla-miejskiego-obszaru-
funkcjonalnego-wroclawia 

Trwa realizacja zadań współfinansowanych ze środków 
Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, w ramach którego 
w 2021 roku Gmina Wisznia Mała podpisała umowy o 
dofinansowanie realizacji zadań: 
•	„Budowa	przejścia	dla	pieszych	droga	104929D,	ul.	Zacisze,	
Wysoki Kościół”. Wartość dofinansowania = 200.000,00 zł. 
Wartość całkowita: 404.575,56 zł. Ta część projektu jest już 
wykonana.
•	„Budowa	przejścia	dla	pieszych	droga	104933D,	ul.	Polna,	
Psary” Przejścia dla pieszych. 
Wartość dofinansowania: 200.000,00 zł.  
To zadanie jest w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania współfinansowanego ze środków 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w zakresie 
przewozów autobusowych o charakterze publicznym. 
Projekt jest realizowany do grudnia 2022 roku. W jego 
ramach gmina Wisznia Mała zreorganizowała gminne 
linie autobusowe, dzięki czemu możliwe było uzyskanie 
dofinansowania ze środków Funduszu. Maksymalna 
wartość dofinansowania 526.480,80 zł faktycznie 
będzie mniejsza, gdyż jest uzależniona od faktycznie 
poniesionych kosztów w danym okresie.  
Termin realizacji: 01.02.2022 r. – 31.12.2022 r.

Jesteśmy jedyną gminą w województwie, która uzyskała dofinansowanie  
w aż pięciu odrębnych konkursach dla szkół organizowanych  
przez Urząd Marszałkowski.
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Urząd Gminy Wisznia Mała
Ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 308 48 00, fax. 71 312 70 68
e-mail: ug@wiszniamala.pl
www.wiszniamala.pl

Sekretariat
Tel. 71 308 48 02

Referat Remontowo–Inwestycyjny 
Kierownik Joanna Kubacka
Tel. 71 308 48 20 
e-mail: j.kubacka@wiszniamala.pl

Referat Ochrony Środowiska 
Kierownik Joanna Łopuszyńska-Kogut 
Tel. 71 308 48 30 
e-mail: j.lopuszynska@wiszniamala.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego 
Kierownik Agnieszka Jaworska 
Tel. 71 308 48 50 
e-mail: a.jaworska@wiszniamala.pl

Referat Finansowy (podatki)
Anna Sobczyk
Tel. 71 308 48 62
a.sobczyk@wiszniamala.pl

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
Magdalena Szatkowska 
Tel. 71 308 48 42 
e-mail: m.szatkowska@wiszniamala.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 310 68 32, fax. 71 310 53 59
e-mail: gops@wiszniamala.pl
www.gops.wiszniamala.pl

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny 
dla rodzin i osób z problemem 
alkoholowym, nikotynowym, 
narkomanią i przemocą w rodzinie
Ul. Wrocławska 2 (siedziba GOPS, I piętro),  
55-114 Wisznia Mała
Tel. 508 320 480, 71 310 70 78 (czynny w 
godzinach dyżurów)
e-mail: profilaktyka@wiszniamala.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
Ul. Lipowa 15, 55-114 Strzeszów
Tel. 71 312 82 27, fax. 71 310 68 38
e-mail: pgk@wiszniamala.pl
www.pgk.wiszniamala.pl

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
Ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 70 76, 501 411 229 lub 504 068 925
e-mail: oskir@wiszniamala.pl
www.oksir.wiszniamala.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 42 82
e-mail: biblioteka@wiszniamala.pl

Filia Biblioteki Publicznej w 
Piotrkowiczkach
ul. Spacerowa 62, Piotrkowiczki,  
55-114 Wisznia Mała

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
Ul. Wrocławska 4a, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 70 16, 573 438 133, fax. 71 312 70 21
e-mail: pzoz@poczta.fm
e-mail rejestracja: osr.zdr@op.pl
www.przychodnia-wiszniamala.pl

Samorządowa Administracja Placówek 
Oświatowych
Ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 387 85 88
e-mail: sapo@wiszniamala.pl

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi 
Śląskiej w Krynicznie
Ul. Szkolna 6, 55-114 Kryniczno
Tel. 71 387 86 10
e-mail: kryniczno@gmail.com
www.szkola.kryniczno.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Psarach
Ul. Główna 40, 55-180 Psary
Tel. 71 387 86 92
e-mail: sp.psary@wiszniamala.pl
www.sppsary.edupage.org
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Młodych Bohaterów w Szewcach
Ul. Strzeszowska 7, 55-114 Szewce
Tel. 71 310 71 29
e-mail: zsp.szewce@wiszniamala.pl
www.zsszewce.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia 
w Wiszni Małej 
Ul. Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 310 70 79
e-mail: sp.wisznia@wiszniamala.pl
www.zspwiszniamala.pl

 Przedszkole Publiczne w Ligocie Pięknej
Ul. Na Kolonii 74, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 310 56 88
e-mail: sp.wisznia@wiszniamala.pl
www. zspwiszniamala.pl/przedszkole/

Przedszkole Publiczne w Strzeszowie
Ul. Lipowa 35, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 82 15
e-mail: przedstrzeszow@wp.pl
www.strzeszowprzedszkole.pl

Apteka „Leśna”
Ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała
Pon. – pt. 8:00 – 19:00, sob. 9:00-14:00

TELEFONY ALARMOWE
Numer alarmowy: 112
Pogotowanie Ratunkowe
Trzebnica tel. 71 312 11 68
Tel. alarmowy 999

Straż Pożarna
OSP Wisznia Mała tel. 71 312 74 91
Trzebnica tel. 71 312 07 88, 71 312 08 51
Tel. alarmowy 998

Policja
Wisznia Mała tel. 71 312 70 77
Trzebnica tel. 71 388 82 00
tel. alarmowe 112 (tel. komórkowe), 997 (tel. 
stacjonarne)

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w 
Trzebnicy
tel. stacjonarny 71 312 11 76

Pogotowie energetyczne
Tel. 991

Pogotowie gazowe
Tel. 992

INFORMATOR GMINY WISZNIA MAŁA
Przydatne kontakty



10 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ grudzień 2022

W zeszłym roku jednym z 
projektów zgłoszonych 

przez młodzież do realizacji w 
ramach Młodzieżowego Bu-
dżetu Obywatelskiego, była 
budowa wiaty w Ligocie Pięk-
nej. Gmina sfinansowała koszt 
materiałów, a młodzież oraz 
ich rodzice zaangażowali się w 
jej budowę. Dzięki współpra-
cy z gminą aktualnie dobiega 
końca budowa przestronnej 
wiaty, która będzie kolejnym 
miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców. 

Mieszkańcy Ligoty Pięknej 
wspólnie działając w ostat-
nim czasie podjęli kilka cieka-
wych inicjatyw mających na 
celu upiększenie ich sołectwa 
oraz przygotowanie miejsc, 
w których z przyjemnością 
będą razem spędzać wolny 
czas. W sobotę, 22 paździer-

nika, spotkali 
się na ulicy 
S p o r t o w e j 
by obsadzić 
tawułami te-
ren wokół bo-
iska, pomiędzy 
ławkami zasadzić 
drzewa oraz odno-
wić nasadzenia przy ka-
pliczce. 

Wcześniej przy boisku 
sportowym zamontowali 7 
podwójnych ławek (4 z opar-
ciem, 3 bez oparcia), które zo-
stały sfinansowane z budżetu 
gminy. Zamontowane zostaną 
jeszcze ławeczki wokół pale-
niska.  

Kolejną inicjatywą było sa-
dzenie roślin przy nowo bu-
dowanej wiacie.  Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Li-
gocianki” wspólnie z miesz-

kańcami w ramach projektu 
„Piękna Ligota Piękna” do-
finansowanego ze środków 
LGD Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich zasadziły róże, hor-
tensje, budleje, trawy oraz 
dęby i buki.

Tego typu inicjatywy lokal-
ne to świetny sposób na za-
angażowanie większej liczby 
mieszkańców w działania na 
rzecz własnych miejscowości 
oraz poznania się i integracji.

Wspólnie można 
więcej

Panie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wiszni Ma-
łej wspólnie z dyrektorką 
Agnieszką Gaweł-Karwatką 

uroczyście obchodziły Dzień 
Pracownika Socjalnego, któ-
ry wypada 21 listopada. Wójt 
Jakub Bronowicki osobiście 
złożył wszystkim osobom 

wyrazy uznania za zaanga-
żowanie, poświęcenie oraz 
gotowość niesienia pomocy 
ludziom potrzebującym. Każ-
da z Pań otrzymała spersona-
lizowane podziękowania oraz 
symboliczną różę. Po części 
oficjalnej był czas na rozmowę 
i integrację.

Dzień Pracownika 
Socjalnego

W piątek, 2 grudnia, w 
Galerii na Zakręcie 

odbyła się IV Sesja Rady Se-
niorów Gminy Wisznia Mała. 
Podczas sesji radni podjęli 
dwie uchwały:
  uchwała w sprawie wyga-

śnięcia mandatów człon-
ków Gminnej Rady Senio-
rów w Wiszni Małej 

  uchwała w sprawie przyję-
cia Regulaminu Gminnej 
Rady Seniorów w Wiszni 

Małej
W dalszej części obrad zo-

stały poruszone tematy nur-
tujące seniorów tj. : komuni-
kacja gminna, monitoring na 
przyszłym parkingu przy sta-

cji kolejowej w Szewcach, pro-
blem zubożenia społeczeń-
stwa, a w szczególności osób 
starszych oraz możliwości 
wykorzystania zawodowego 
potencjału starszych pokoleń. 

Sesja Rady Seniorów VII Dolnośląski 
Kongres Obywatelski

Kolejny raz ruszyła Akcja „I 
Ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem” - edycja 2022. Nie-
ocenieni pomocnicy Świętego 
Mikołaja - nieformalna gru-
pa z Wrocławia pn. „Podaruj 
gwiazdkę” -  zaangażowali się w 
działania wspierające osoby sa-
motne, chore, niepełnosprawne 
oraz dzieci z rodzin objętych 
wsparciem Ośrodka.

Dzieci z terenu naszej gminy 
napisały piękne listy do Świę-
tego Mikołaja, przedstawiając 
swoje marzenia i potrzeby. W 
odpowiedzi nieoceniona grupa 
„Podaruj gwiazdkę” przygoto-
wała prezenty zgodnie z oczeki-

waniami dzieci, które pracow-
nicy socjalni GOPS-u rozwieźli 
do adresatów listów.

To kolejny rok, w którym mo-
gliśmy liczyć na tak piękny gest 

wolontariuszy. Radość dzieci 
była ogromna tym bardziej, że 
każda paczka jest spełnieniem 
czyjegoś marzenia. Pomagajmy 
- bo warto.

Święta w GOPS-ie w Wiszni Małej

Reprezentacja Gminnej 
Rady Seniorów Wisz-

ni Małej brała udział w VII 
Dolnośląskim Kongresie 
Obywatelskim, który od-
był się 11 października w 
Krzyżowej koło Świdnicy. 

Głównym tematem deba-
ty był „Kryzys. Adaptacja. 
Szansa na zmiany”. Poru-
szono zagadnienia takie 
jak przyczyny kryzysu, jego 

skutki i rozwiązania w róż-
nych obszarach (migracja, 
finanse, edukacja, zdrowie 
i ekologia).

Kongres był nie tylko ide-
alną okazją do spotkania 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, samorzą-
dowców i osób działających 
społecznie, ale również do 
rozmowy o przyszłych wy-
zwaniach.
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Grudzień to z pewnością naj-
bardziej magiczny, a zarazem 

najsłodszy miesiąc w roku. W zi-
mowym wydaniu „Wiszeńskiego 
kącika kulinarnego” mam dla Pań-
stwa piękną opowieść i przepis na 
świąteczne ciasto.

Dawno, dawno temu, kiedy nie 
było jeszcze ogrzewania central-
nego i trzeba było palić w piecu 
lub w kominku, istniał pewien 
świąteczny zwyczaj. W wieczór 
wigilijny, przed pójściem na pa-
sterkę, ojciec rodziny dokładał 

do paleniska największe pola-
no, jakie udało mu się wcześniej 
znaleźć w lesie. Powstały w ten 
sposób popiół i kawałki węgla, 
którym przypisywano magiczne 
właściwości, starannie zbiera-
no. Następnie rozrzucano je na 
polach, by użyźnić ziemię albo 
przechowywano w pudełku na 
strychu, by chroniły dom przed 
uderzeniem pioruna. Zwyczaj 
przetrwał do naszych czasów w 
postaci deseru. Występuje pod 
postacią rolady z kremem.

Składniki na roladę:
•	 5 jaj
•	 100 g drobnego cukru do wypieków
•	 100 g mąki pszennej
•	 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia
•	 3 łyżki kakao
•	 1 łyżeczka przyprawy korzennej do 

piernika
•	 1 łyżka gorzkiej czekolady, startej

Mąkę pszenną, kakao, proszek do pieczenia i 
przyprawę korzenną – przesiać, odłożyć.
Białka ubić na sztywną pianę. Pod koniec 
ubijania dodawać partiami cukier – łyżka po 
łyżce. Wlewać żółtka i nadal ubijać. Do masy 
dodać odłożone wcześniej suche składniki 
i wsypać startą czekoladę. Wymieszać 
delikatnie szpatułką, by piana nie opadła.
Płaską formę o wymiarach 28 x 42 cm 
wyłożyć papierem do pieczenia. Przelać 
masę, wyrównać.
Piec około 10 minut w temperaturze 180ºC 
lub do tzw. suchego patyczka. Rolady 
nie można piec zbyt długo, ponieważ 
przesuszona będzie się łamała przy 
zwijaniu. Natychmiast po upieczeniu 
(nie czekamy, aż rolada wystygnie) ciasto 
przełożyć na ręcznik papierem do góry. 
Zerwać powoli papier, a roladę z ręczniczkiem 
zwinąć, wzdłuż dłuższego boku. Pozostawić w 

takiej formie do wystudzenia.
W tym czasie należy przygotować 
kremy.
Składniki na krem do środka 
rolady:
•	 250 g serka mascarpone
•	 3 łyżki kremu o smaku ciasteczek 

korzennych
•	 kilka łyżek śmietany 30%

Składniki na krem na wierzch rolady:
•	 250 g serka mascarpone
•	 3 łyżki kremu o smaku ciasteczek 

korzennych
•	 3-4 łyżki kakao
•	 kilka łyżek śmietany 30%

W obu przypadkach składniki na kremy 
należy zmiksować na gładkie masy. Jeśli 
będą zbyt gęste należy dodać kilka łyżek 
śmietany 30% i ponownie zmiksować.
Wystudzoną roladę rozwinąć, usunąć 
ręcznik. Natychmiast posmarować kremem 
korzennym i z powrotem zawinąć. Włożyć 
na kilka godzin do lodówki. Po schłodzeniu 
roladę wyjąć i odkroić na ukos kawałek ciasta 
i przyłożyć go do boku rolady tworząc gałąź. 
Na roladę wyłożyć krem kakaowy i równo 
go rozprowadzić po całym pniu i gałęzi. 
Łyżką wykonać wzory przypominające korę. 
Udekorować wedle uznania.

Wiszeński kącik kulinarny

Magdalena Koźmińska

Bûche de Noël - francuskie ciasto bożonarodzeniowe 
w kształcie polana drewna

W listopadzie w 
OKSiR w Wiszni 
Małej rozpoczę-

ły się nieodpłatne warsz-
taty edukacyjno-kulinarne 
organizowane w ramach 
funduszu sołeckiego pod 
patronatem Koła Gospodyń 
Wiejskich „Wisienki”. 

Warsztaty zostały skie-

rowane do dzieci w trzech 
przedziałach wiekowych: I 
grupa (11 – 16 lat), II grupa 
(6 – 10 lat) i III grupa (2 – 
5 lat) i cieszyły się wielkim 
powodzeniem.

Podczas warsztatów było 
smacznie, zdrowo i weso-
ło. Uczestnicy mieli okazję 
nie tylko do integracji, ale 

również do podzielenia się 
umiejętnościami pokole-
niowymi w przygotowaniu 
potraw pod okiem doświad-
czonych babć. Po skończo-
nych warsztatach dzieci de-
lektowały się daniami, które 
same przygotowały.

Ostatnie spotkanie, które 
odbyło się 1 grudnia, mia-

ło nieco inny charakter. W 
Galerii na Zakręcie spotka-
ły się dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych by wspól-
nie piec, a następnie pod 
czujnym okiem artysty Ry-
szarda Glegoły dekorować 
pierniczki. Następnie przy-
gotowanymi pierniczkami 
przystroiły choinkę. 

Organizatorki (Urszula 
Gwarek i Magdalena Mi-
la-Czarnota) szczególne 
podziękowania za bezin-
teresowną pomoc składają 
Krystynie Bernatek, Sta-
nisławie Kowal, Piotro-
wi Czarnocie oraz firmie 
Słodki Pierożek ze Strze-
szowa.

Warsztaty edukacyjno-kulinarne
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11 listopada obcho-
dziliśmy 104 rocznicę 
odzyskania przez 
Polskę niepodle-
głości po 123 la-
tach zaborów. W 
tym wyjątkowym 
dniu podczas uro-
czystości oddaliśmy 
hołd walczącym Pola-
kom, dzięki którym żyjemy 
teraz w wolnej Polsce. 

Tegoroczne obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości 
rozpoczęły się Mszą Świętą w 
intencji Ojczyzny w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Piotrkowiczkach od-
prawianej przez proboszcza ks. 
Emanuela Rusa. Oprawę wy-
darzenia zapewnił Chór Ami-
corum. W uroczystości brali 
udział: wójt Jakub Bronowic-
ki, Członek Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego Sławomira Mi-
siura-Hermann, Przewodni-
cząca Rady Gminy Małgorzata 
Ottenbreit, radni, sołtysi, dele-
gacje wszystkich szkół wraz z 
dyrektorami, poczty sztanda-
rowe, przedstawiciele jednostek 
samorządowych oraz licznie 
zebrani mieszkańcy.

Oficjalna część obchodów 
miała miejsce pod pomnikiem 
Pamięci Narodowej w Piotr-
kowiczkach, gdzie strzelcy 
Jednostki Strzeleckiej 3003 im. 
Orląt Lwowskich pełnili war-
tę, a chorąży Krzysztof Dorosz 
poprowadził uroczystość. Wójt 
Jakub Bronowicki zabrał głos:

Dzisiaj obchodzimy 104 
rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez nasz naród, nasze 
państwo. O Ojcach tego wyda-
rzenia był uprzejmy już wspo-
mnieć komendant, chociaż nale-
ży jeszcze przypomnieć Ignacego 
Jana Paderewskiego, wspomnia-
nego już Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego. Kim oni 
byli? Roman Dmowski to biolog, 
Józef Piłsudski wojskowy, Ignacy 
Jan Paderewski wirtuoz forte-
pianu i kompozytor. Proszę Pań-
stwa, każdy z nas może być oj-
cem wolności naszego państwa, 
naszego narodu. Pamiętajmy o 
tym. 

104 lata to dużo, ale wszyscy 
też mamy świadomość, że rap-
tem z tego wyłącznie 60 lat było 
wolności, gdyż 44 lata to wolność 
pod kontrolą Armii Radzieckiej. 
Armia Carska, Armia Radziec-
ka, Armia Rosyjska, to cały 

czas to samo zagrożenie. Za-
grożenie dla wolności narodów, 
które żyją wokół tego państwa. 
I dzisiaj jesteśmy świadkami 
tego co może uczynić ta armia. 
Dlatego też z tego miejsca dzię-
kuję wszystkim za okazywane 
wsparcie dla naszego sąsiada 
Ukrainy, bo wszyscy sobie zda-
jemy sprawę, że tam trwa walka 
również o naszą wolność. Bo ta 
armia nigdy się nie zatrzymy-
wała. Proszę Państwa, Ignacy 
Jan Paderewski to wspaniały 
ambasador polskości. To mię-
dzy innym za jego przyczyną w 
Traktacie Wersalskim jednym z 
punktów była wolność dla Pol-
ski. Dlaczego tam się znalazła? 
Bo przekonał do tego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych 
Woodrowa Wilson. Coś w tym 

jest, że dzisiaj również Europa, 
przynajmniej ta część Europy, 
musi liczyć na wsparcie Stanów 
Zjednoczonych w zachowaniu 
swojej wolności, odzyskaniu 
swojej wolności. 

Dzisiaj również mamy wspa-
niałą rocznicę, dla nas i dla na-
szej społeczności bardzo ważną. 
20 lat pododdziału Wisznia 
Mała naszych Strzelców. Bardzo 
im dziękuję, serdecznie dziękuję 
obecnemu wśród nas Panu Ro-
manowi Chandosze za 20 lat 
funkcjonowania w naszej spo-
łeczności, wspierania nas, jak 
również wspierania w organi-
zacji takich wydarzeń jak dzi-
siejsze, świąt narodowych. Bez 
ich obecności nie miałyby one 
takiego wymiaru, oprawy i sym-
bolu jaki mamy dzisiaj. Dziękuję 
wam serdecznie.

Dziękuję młodym przyja-
ciołom ze szkół, młodzieży, 
nauczycielom, dyrektorom. Za 
wychowanie młodzieży, które 

jest niezbędne dla nas wszyst-
kich. Gdyż w ich ręce przekaże-
my naszą wolność. A wolność 
każdy z nas kocha i rozumie, i 
wolności na pewno oddać już 
nie umie.

Następnie nastąpiło udeko-
rowanie sztandaru Strzelców 
odznaczeniem pamiątkowym, 
które zostało nadane przez Spo-
łeczny Komitet Organizacyjny 
Maksymiliana Niepokalanów. 
Dokonał tego brygadier Ro-

man Chandoha. Ze związ-
kiem strzeleckim przez 

20 lat związanych było 
ok. 800 strzelców. Nie-
ustannie kultywują 
pamięć o ludziach i 
czynach tamtych lat, 

przekazują chlubne 
tradycje narodowe kolej-

nym pokoleniom Polaków. 
Ze swoim sztandarem odwie-
dzili wiele miast w Polsce, jak 
również za granicą. Byli we 
Włoszech, na Litwie, w Ukra-
inie kilkanaście razy.   

W dalszej kolejności dele-
gacje złożyły kwiaty i wieńce 
pod pomnikiem, po czym roz-
poczęła się część artystyczna w 
świetlicy. Na scenie  zespoły lu-
dowe wystąpiły z repertuarem 
związanym z obchodzonym 
świętem. Koncert rozpoczął 
zespół folkowy Baryczanie. Na-
stępnie publiczność wysłuchała 
utworów w wykonaniu  zespo-
łów: Rogożanie debiutującego 
na gminnej scenie, Strzeszo-
wianki, Szymanowianie i Skow-
roneczki. Nie zabrakło również 
ciepłego posiłku oraz pysznych 
domowych ciast.

Dziękujemy sołectwu Piotr-
kowiczki wraz z Radą Sołecką, 
jak również wszystkim pozo-
stałym zaangażowanym w or-
ganizację uroczystości.

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w gminie Wisznia Mała
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Piątkowy wieczór, 18 listo-
pada, został poświęcony 

seniorom. W świetlicy w Szy-
manowie odbył się Wiszeński 
Dzień Seniora, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem. 
Wśród przybyłych byli rów-
nież członkowie Klubu „Se-
nior+” w Ligocie Pięknej oraz 
seniorzy Rady Seniorów. Ze-
branych powitał wójt Jakub 
Bronowicki oraz dyrektor 

OKSiR Renata Cybulska-Ka-
czałko. Następnie lampką 
szampana wójt wzniósł toast 
za seniorów.

Atrakcją wieczoru był wy-
stęp Kabaretu z Konopi, który 

wprawił widzów w znakomity 
nastrój. Wykonawcy nawiązali 
świetny kontakt z publiczno-
ścią, zaprezentowali dużo no-
wych skeczów, a ich występ na 
długo pozostanie w pamięci.  

Dla uczestników spotkania 
przygotowany został słodki 
poczęstunek. Ponadto człon-
kowie Klubu „Senior+” w 
Ligocie Pięknej przygotowali 
niespodziankę dla przybyłych. 

Każdy z obecnych mógł wylo-
sować rękodzieło wykonane 
przez seniorów podczas zajęć. 
Spotkanie, które było dobrą 
okazją do integracji i rozmów, 
upłynęło w miłej atmosferze.

Rękodzieła przygotowane 
przez członków Klubu 
„Senior+” w Ligocie Pięknej

Wiszeński Dzień Seniora w Szymanowie

 Wiszeński Dzień Seniora w Szymanowie zgromadził liczną 
publiczność

W utworze pt. "Dzień jeden w roku" Czerwonych 
Gitar wystąpiła solo Wiktoria Herka

Gwiazdą wieczoru był tenor,  
lider i założyciel zespołu Tre Voci  
Voytek Soko-Sokolnicki

Spotkania ze SztukąKoncert muzyki popularnej w Psarach
61 Wiszeńskie Spotkanie 

ze Sztuką to wieczór literacki 
Pani Moniki Kowalskiej oraz 
wystawa grafiki i malarstwa 
Pani Beaty Nowak pn. „Dwa 
Miasta”. To również spotkanie 
po latach dwóch artystek - ko-
leżanek znających się z jedne-
go liceum.

Pani Monika Kowalska to 
autorka książek z serii „Dwa 
miasta”. W książkach przed-
stawia przejmującą historię 
lwowskiej rodziny Szubów 
tuż przed wybuchem oraz 
w czasie II wojny świato-
wej, a następnie ich losy w 
powojennym Wrocławiu. 
Autorka jest wrocławian-
ką, redaktorką, autorką se-
tek opowiadań w pismach 
kobiecych, kryminalnych i 
retro. Wielką miłością da-
rzy zarówno Wrocław, jak 

i Lwów, z którego wywodzi 
się jej rodzina.

Wernisaż to również uczta 
dla oczu. Podczas wystawy wi-
dzowie mieli okazję obejrzeć 
wyjątkowe prace graficzne i 
malarskie przedstawiające bu-
dynki oraz sielskie pejzaże, w 
delikatnych pastelowych bar-
wach autorstwa Beaty Nowak. 
Artystka od 2006 r. mieszka 
na południu Anglii, a jej pasją 
jest szkicowanie i malowanie.

„Pocztówka z wakacji” to z 
kolei tytuł 62 Wiszeńskiego 
Spotkania ze Sztuką. Podczas 
wernisażu mogliśmy obejrzeć 
wystawę zbiorową pracowni-
ków Akademii Sztuk Pięknych 
im. E. Gepperta we Wrocławiu 
z Katedry Rysunku. Otwarcie 
wernisażu rozpoczął występ 
jazzowy w wykonaniu Pana 
Beniamina Głuszka.

W sobotę, 3 
grudnia, w 

Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II 
odbył się wyjątkowy 
koncert Orkiestry 
Dętej z Wiszni Małej 
oraz Zespołu Instru-
mentów Dętych. Wy-
darzenie rozpoczęło 
się od wspólnego 
wykonania wiązan-
ki przebojów zespo-
łu „ABBA”. Następnie liczna 
publiczność wysłuchała naj-
piękniejszych polek i walców 
w wykonaniu Zespołu In-
strumentów Dętych.

Główny punkt programu 
poprzedził występ zespo-
łów w utworze z repertuaru 
Czerwonych Gitar pt. „Dzień 
jeden w roku”, a solistką była 

mieszkanka gminy Wisznia 
Mała Wiktoria Herka.

Gwiazdą wieczoru był tenor, 
lider i założyciel zespołu Tre 
Voci Voytek Soko-Sokolnicki.

Podczas koncertu wysłu-
chaliśmy w jego wykona-
niu arii operowych takich 
jak „O sole Mio”, czy słynne 
„Libiamo” z opery Giusep-
pe Verdiego „Traviata” oraz 

największe przeboje muzyki 
popularnej między innymi: 
„My Way”, „Time to say go-
odbay”, „White Christmas”, 
„HalleluyaH”.

Organizatorem Koncertu 
było Stowarzyszenie "Mu-
zyczna Wisznia Mała" przy 
wsparciu Powiatu Trzebnic-
kiego, gminy Wisznia Mała 
oraz OKSiR w Wiszni Małej.

 Atrakcją wieczoru był występ Kabaretu z Konopi, 
który wprawił widzów w znakomity nastrój

Wystawa będzie czynna do 
końca stycznia 2023 r. w 
godzinach otwarcia OKSiR.

Przed publicznością 
wystąpiła Orkiestra Dęta 

z Wiszni Małej oraz Zespół 
Instrumentów Dętych
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Ten rok Strzelcy rozpoczę-
li od upamiętnienia Dnia 

Żołnierzy Wyklętych, które 
odbyło się w Krynicznie 3 mar-
ca. Następnie Strzelcy wzięli 
udział w kwietniowych zaję-
ciach zgrywających okoliczne 
Jednostki Strzeleckie na terenie 
naszej gminy.

Została zorganizowana zbiór-
ka na pomoc Ukrainie, w której 
wraz z „Klubem 555” z Trzebni-
cy udało się uzbierać 1137,11zł. 
Cała kwota została przekazana 
Komendzie Głównej w Rzeszo-
wie, która pieniądze dołożyła 
do zakup 3 karetek pogotowia 
ratunkowego oraz ok. 400 ton 
pomocy doraźnej (odzież, żyw-
ność, kamizelki kuloodporne 
i inny sprzęt taktyczny oraz 
indywidualne pakiety medycz-
ne).

Tradycyjnie Strzelców nie 
mogło zabraknąć wraz ze 
sztandarem na uroczystościach 
3 maja i 11 listopada w Piotr-

kowiczkach. Podczas 
uroczystości z okazji 
Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę d-ca 
chor. Krzysztof Dorosz 
obchodził swoje 20-lecie 
działalności w Jednostce 
Strzeleckiej. 

W lipcu dowódca wziął 
udział w uroczystościach po-
święcenia sztandaru Komendy 
Głównej Strzelca z Rzeszowa, 
które odbyły się w Warszawie. 
Zaś w grudniu zostały zor-
ganizowane zajęcia, podczas 
których omówiono razem z 
młodzieżą temat konfliktów 
zbrojnych, broni masowego 
rażenia, ataków terrorystycz-
nych, taktyki zielonej i czarnej 
czy buschkraftu. Również w 
grudniu zostały zorganizowa-
ne biegi na orientację, a każdy 
uczestnik otrzymał nagrodę za 
udział oraz miło spędził czas 
przy grillu.

Dowódca wziął również 

udział w XXII edycji szlachet-
nej paczki na terenie powiatu 
Trzebnickiego.

Znaczna część działań zosta-
ła dofinansowana przez gmin 
Wisznia Mała.

Jednostka Strzelecka nr 3003 
im. Orląt Lwowskich prowadzi 
profil na portalu społeczno-
ściowym FACEBOOK gdzie na 
bieżąco można śledzić działania 
Strzelców. 

Zapraszamy również do kon-
taktu email: krzysztofdorosz.
strzelec@gmail.com  oraz wstą-
pienia w szeregi Strzelców.

Relacja: Krzysztof Dorosz 

„Spóźniona miłość czyli wyznania sta-
rego belfra” - tak brzmi tytuł przedsta-
wienia teatralnego, które odbyło się w 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Psarach. To autorski monodram Mariu-
sza Marczyka, aktora, pisarza i założy-
ciela Polskiej Sceny Edukacji.

Zabawna opowieść o utraconej przed 
laty miłości, o jej poszukiwaniu przez 

odchodzącego na emeryturę belfra. Pu-
bliczność odbyła wyjątkowa i zarazem 
sentymentalną podróż w przeszłość aż do 
połowy lat 70.

Świąteczne warsztaty

Bezpieczny Senior Związek Strzelecki na terenie 
gminy Wisznia Mała

Wyjątkowy monodram w Psarach

Klimat Świąt Bożego Na-
rodzenia można było już 

poczuć podczas warsztatów 
w OKSiR. Mieszkanki naszej 
gminy pod czujnym okiem 
Pani Moniki Zając tworzyły 
świąteczne stroiki. Natomiast 
Pan Ryszard Glegoła poka-
zywał jak pięknie ozdobić 
bombki wiszeńskim wzorem. 
Uczestniczki z zajęć wyszły 
z nową wiedzą i własnoręcz-
nie wykonanymi ozdobami 
świątecznymi.

W ramach  współpracy ze 
Stowarzyszeniem Aglo-

meracja Wrocławska, Funda-
cją Przyszłość Pokoleń i Okrę-
gową Izbą Radców Prawnych 
we Wrocławiu, 6 listopada od-
były się darmowe szkolenie pt. 

„Bezpieczny Senior” oraz po-
rady prawne. Po wysłuchaniu 
ciekawego wykładu seniorzy 
mieli okazję porozmawiać o 
nurtujących ich sprawach oraz  
zasięgnąć bezpłatnej porady 
prawnej.
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W niedzielne popołu-
dnie, 11 grudnia, na 

terenie Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Wiszni 
Małej  odbył się Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, który skupił 
zarówno licznych dorosłych, 
jak i dzieci.

Uroczystego otwarcia jar-
marku dokonał Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki wraz z dyrektorką 
OKSiR Renatą Cybulską-Ka-
czałko, a wydarzenie rozpo-
częło się koncertem Grupy 
gitarowej OKSiR Wisznia 
Mała. W dalszej części pu-
bliczność wysłuchała świą-
tecznego repertuaru w wy-
konaniu lokalnych zespołów: 
Szymanowianie i Szymanow-
skie Skowroneczki, Barycza-
nie, Strzeszowianki, Rogoża-
nie i Malinianie.

Równocześnie dzieci z 
wielkim zainteresowaniem 
oglądały teatrzyk kukiełko-
wy pt. „Toruńskie pierniki”. 
Przedstawienie różniło się od 
dotychczasowych teatrzyków 
goszczących w naszej gminie, 
gdyż tym razem przygotowa-
ły je dzieci z świetlicy w Pier-
woszowie. Kukiełki wykonali 
seniorzy z Klubu „Senior+” 

w Ligocie Pięknej, a głosu 
kukiełkom użyczyli pracow-
nicy Ośrodka Kultury. Było 
to duże przeżycie dla publicz-
ności, a jeszcze większe dla 
wykonawców.

Następnie przed dziećmi 
wystąpił iluzjonista Piotr 
Szumny wraz z asystentami 
wybranymi spośród widow-
ni, który prezentował sztucz-
ki w klimacie mikołajkowo
-świątecznym. Było wesoło, 
magicznie i gwiazdkowo.

Podczas jarmarku 
można było nabyć 
świąteczne ręko-
dzieło, ręcznie 
wykonane ozdo-
by na choinkę 
i do dekoracji 
świątecznego sto-
łu. Na stoiskach 
można było także 
kupić świąteczne 
przysmaki oraz wy-
roby regionalne. Wśród 
wystawców były wiszeńskie 
Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz stoisko Młodzieżowej 
Rady Gminy.

Mimo braku świątecznej 
aury czuć było atmosferę 
nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia.   

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Wiszni Małej
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej 

po raz kolejny bierze udział 
w ogólnopolskim projek-
cie pt. „Mała książka-wielki 
człowiek”, którego organiza-
torem jest Instytut Książki. 
Głównym zadaniem akcji jest 
zachęcenie rodziców do od-
wiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dziećmi.

W ramach projektu dzie-
ciom w wieku przedszkolnym 
wydawane są tzw. Wypraw-
ki Czytelnicze składające się 
z książki oraz Karty Małego 
Czytelnika, na którą dziecko 
będzie przyklejało naklejki – 
jedną za każdą wizytę zakoń-
czoną wypożyczeniem książki 
z księgozbioru dziecięcego. 
Po uzbieraniu 10 naklejek 
dziecko otrzyma pamiątko-
wy imienny dyplom, który 
będzie potwierdzeniem nie 
tylko jego aktywności czytel-
niczej, ale również wspólnych 
chwil spędzonych z rodzicami 
na czytaniu książki. W wy-
prawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice i opiekunowie 
– przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna Książką 
połączeni, czyli Mały Czytel-
nik w bibliotece przypomni o 
nieocenionej roli czytania w 
rozwoju dziecka oraz o korzy-
ściach wynikających z częste-
go odwiedzania biblioteki.

Nowością edycji 2022/2023 
jest książka dla najmłod-

szych autorstwa Wojciecha 
Widłaka „Krasnal w Krzywej 
Czapce”, zilustrowana przez 
Aleksandrę Krzanowską. 
Co warte podkreślenia – to 
książka stworzona specjal-
nie na potrzeby kampanii. 
Ten tytuł jest dostępny tak-
że w wersji polsko-ukraiń-
skiej w tłumaczeniu Ostapa 
Slyvynskiego.

Aby wziąć udział w pro-
jekcie rodzic musi zapisać 
dziecko do Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Wiszni 
Małej lub Filii w Piotrko-
wiczkach, gdzie maluch wy-
pożyczy co najmniej jedną 
książkę. W edycji 2022/2023 
akcji „Mała książka-wielki 
człowiek” mogą wziąć udział 
dzieci z roczników 2016-
2019, zarówno te, które są 
już czytelnikami naszych 
bibliotek, jak i te, które chcą 
nimi zostać.

Zapraszamy! Wyprawki cze-
kają!

„Mała książka - wielki człowiek”

W listopadowe popołu-
dnie w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Wiszni 
Małej odbyło się spotkanie z 
Anną Janko – poetką, proza-
iczką, felietonistką. Autorka 
urodziła się w Rybniku na 
Górnym Śląsku, ukończy-
ła studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Gdańskim. W 
chwili obecnej mieszka we 
Wrocławiu, choć wielokrot-
nie zmieniała miejsce za-
mieszkania, przebywając po 
parę lat w Kołobrzegu, Wro-
cławiu, Sopocie, Warszawie, 
Gdyni i Gdańsku. W nie-
których miastach mieszkała 
nawet kilka razy. Zadebiuto-
wała jeszcze jako nastolatka 
wierszami opublikowanymi 
w dwutygodniku „Życie Li-
terackie”. W 1977 roku uka-
zał się jej debiut książkowy 
„List do królika doświad-
czalnego”. W latach 90-tych 
pracowała w Wydawnictwie 
Dolnośląskim, a następnie w 
warszawskiej ofi cynie „Pró-
szyński i S-ka”. Współpra-
cowała z II programem Pol-

skiego Radia (2002-2005), 
z pismem „Pani”, a od roku 
2007 jest stałą felietonistką 
miesięcznika „Zwierciadło”. 
W 2007 roku ukazała się 
pierwsza książka prozatorska 
„Dziewczyna z zapałkami”, 
która stała się bestsellerem 
(cztery wydania w kolejnych 
latach) . W 2012 Wydawnic-
two Literackie opublikowało 
kolejną: „Pasja według św. 
Hanki”. Obie powieści przy-
niosły autorce liczne nagrody 
i nominacje (m.in. Nagrodę 
Literacką im. St. Reymonta 
i nominacje do nagród: Gry-
fi a, Nike i Angelus). 

W 2015 roku Anna Jan-
ko napisała książkę, w któ-
rej znajduje się poruszająca 
relacja ze wsi Sochy na Za-
mojszczyźnie, skąd pocho-
dzi matka autorki. W czasie 
II wojny światowej Niemcy 
przeprowadzili tam masową 
egzekucję mieszkańców. W 
oparciu o historię przedsta-
wioną w „Małej zagładzie” 
powstał fi lm dokumentalny 
w reżyserii Natalii Kornyc-
kiej – Gruz, w którym wyko-
rzystano elementy animacji. 
W 2021 roku ukazał się trze-
ci tom trylogii o Hance pt. 
„Finalistka”, która obejmuje 
około 10 lat życia głównej 
bohaterki.

Na zakończenie spotkania 
autorka odczytała fragmenty 
swojej poezji, a miła atmos-
fera sprzyjała indywidual-
nym rozmowom z pisarką. 
Wszystkie powieści Anny 
Janko są dostępne w naszej 
bibliotece, serdecznie za-
praszamy do wypożyczania. 
Spotkanie odbyło się w ra-
mach Dyskusyjnych Klubów 
Książki, a zostało dofi nanso-
wane ze środków Instytutu 
Książki.  SD

Spotkanie autorskie 
z Anną Janko

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację, że 3 grudnia 2022 r. w wieku 71 lat 
zmarł były sołtys Kryniczna

śp. Jan Nowakowski
Jan Nowakowski w latach 1990 – 2002 pełnił funkcję sołtysa Kryniczna. Był osobą bardzo 

życzliwą i otwartą na drugiego człowieka. Angażował się w problemy sołectwa, które zawsze 
starał się rozwiązywać najlepiej jak potrafi ł. Mieszkańcy darzyli go dużą sympatią oraz 

zaufaniem.
Bardzo aktywnie działał podczas społecznej budowy sieci wodociągowej i gazowej, ponadto 

był inicjatorem wielu zadań inwestycyjnych, społecznych i kulturalnych. Zawsze brał udział w 
dożynkach i wydarzeniach gminnych.

Pan Jan Nowakowski był osobą bardzo rodzinną. Od wielu lat zmagał się z chorobą 
nowotworową,  był jednak pełen nadziei i cierpliwie poddawał się leczeniu.    

Rodzinie i najbliższym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Niech spoczywa w pokoju!
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W poniedziałek, 3 paź-
dziernika, w Urzędzie  

Stanu Cywilnego w Trzebnicy 
odbyła się uroczystość z oka-
zji jubileuszu 50-lecia ślubu. 
W tej wyjątkowej chwili dwie 
pary: Urszula i Franciszek Mi-
lewicz z Krzyżanowic oraz Ja-
dwiga i Mieczysław Pracowity 
z Wiszni Małej odnowili przy-
sięgę małżeńską oraz przyjęli 
z rąk wójta Jakuba Bronowic-
kiego medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej „Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie”. W uroczy-
stości uczestniczyła Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Trzebnicy Mag-
dalena Kunicka-Chabińska, 
która zwróciła się do Jubila-
tów z ciepłymi słowami oraz 
życzeniami. Wójt do Jubilatów 
skierował słowa uznania i po-
dziękowania za godne i długie 
pożycie małżeńskie oraz za 

piękny przykład dla młodego 
pokolenia. Oprócz medali Ju-
bilaci otrzymali pamiątkowe 
listy gratulacyjne i kwiaty. Na 
zakończenie wszyscy zebrani 
wpisali się do pamiątkowej 
księgi.

Złote Gody to niezwykłe 
wydarzenie nie tylko dla Jubi-

latów, ale również dla ich ro-
dzin oraz przyjaciół, to 50 lat 
nieprzerwanego, harmonijne-
go pożycia małżeńskiego. Do-
stojnym Jubilatom składamy 
serdeczne gratulacje oraz ży-
czymy kolejnych lat pełnych 
szczęścia, radości, zdrowia i 
miłości!

Razem od pół wieku! Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego

W okresie od październi-
ka do końca grudnia 

trzy osoby obchodziły jubi-
leusz urodzin (90 i 95 lat). Z 
okazji tak zacnego jubileuszu 
życzymy Jubilatom by radość 
życia oraz zdrowie towarzy-
szyło im jak najdłużej, a kolej-
ne lata przyniosły wiele rado-
ści z życia codziennego.

Urodziny obchodzili: 
90 lat 

  Marianna Sierszyńska
  Stanisław Kowalczyk
95 lat 

  Stanisława Lenik

Wiszeńscy Jubilaci

Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia!
Mieszkasz w gminie Wisznia Mała i nie jesteś zameldowany? 
Weź udział w konkursie. Konkurs skierowany jest do osób nie 
posiadających meldunku stałego, a mieszkających na terenie 
gminy Wisznia Mała. Wystarczy zameldować się, wypełnić wniosek 
konkursowy i złożyć go w Punkcie Obsługi Klienta. 

www.wiszniamala.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/konkursy/
konkurs--meldunkowy/
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Piotr Adamczyk: Od kiedy za-
cząłeś fascynować się motory-
zacją? Jak rozpoczęła się Twoja 
przygoda z rajdami?

Tomasz Janik: Motoryzacją in-
teresowałem się chyba od dzie-
ciństwa. Szkołę zawodową jak i 
technikum wybrałem o profilu 
mechanik samochodowy. Tak 
więc motoryzacja jest ze mną 
bez przerwy jako zawód i jako 
pasja. Od dzieciństwa fascyno-
wały mnie rady samochodowe, 
a moja przygoda z rajdami roz-
poczęła się gdy miałem 22 lata 
po wyjściu z wojska. Służyłem w 
jednostkach specjalnych, gdzie 
adrenalinę napędzały mi skoki 
spadochronowe, desantowanie 
ze śmigłowca, wspinaczka po 
skałach czy Krav maga. Po po-
wrocie do cywila trochę brako-
wało tej adrenaliny i wtedy poja-
wił się off road, czyli jazda autem 
terenowym po bezdrożach. Na 
początku był to  stary rosyjski 
klasyk GAZ 69, który przyniósł 
niesamowitą frajdę w poznawa-
niu terenów naszej gminy i po-
wiatu oraz obcowania z naturą w 
pięknych lessowych wąwozach, 
na polnych oraz bagnistych dro-
gach. Na takie wyjazdy często 
zabierałem moje córki, które 
prawie od niemowlaka  jeździły 
ze mną na małe przeprawy. Tra-
sy niejednokrotnie urozmaicane 
naszym słynnym poligonem w 
Cieninie, na którym odbywa-
ły się takie prestiżowe rajdy jak 
Rajd Jelcza, Rajd Mercedesa, 
Breslau Poland, przyczyniły się 
do tego, by zacząć przygodę z 

rajdami. Jak to mówią w  mia-
rę jedzenia apetyt rośnie.
Pierwsze rajdy, w których wzią-
łem udział, to były rajdy prze-
prawowe w klasie extramalnej  
zwanej po prostu extrem, aż 
doszedłem teraz do rajdów szyb-
kościowych  cross-count. W raj-
dach tych pilotowałem i pilotuję 
jednych z najlepszych kierow-
ców rajdowych, a mianowicie 
Carstena Danne - obywatela 
Niemiec na stałe mieszkającego 
w Polsce, z którym zdobyliśmy 
drugie miejsce w rajdzie Breslau 
Poland i wygraliśmy wiele in-
nych rajdów w Polsce i za grani-
cą. Mariusza Niemca z Kamień-
ca Ząbkowickiego, z którym 
zdobyliśmy wicemistrza Polski 
i również wygraliśmy wiele in-
nych rajdów w Polsce i za grani-
cą. Piotra  Burchackiego  z Pru-
sic, z którym zdobyłem w 2017 r. 
drugi puchar Polski oraz Karola  
Lnkiewicza z Sokółki, z którym 
zdobyłem w tym roku  puchar 
Polski. Oczywiście pilotowałem 
jeszcze wielu innych kierowców, 
z którymi również staliśmy na 
podium.  

PA: Opowiedz więcej o tej dys-
cyplinie. W jakiej kategorii wy-
stępujesz?  Czym  charakteryzują 
się trasy po jakich się ścigacie ? 
Jakie osiągacie prędkości?

TJ: Rajdy  samochodowe dzielą 
się na wiele kategorii i rodzajów 
począwszy od nawierzchni po 
jakiej się ściga aż po pojazdy. 
Rajdy samochodowe dzielą się  
na rajdy płaskie typu WRC, KJS, 

rajdy płaskie 
szutrowe, rajdy 

płaskie asfaltowe, rajdy górskie, 
rajdy terenowe, rajdy przepra-
wowe, rally-cross. We wszystkich 
tych rajdach załogę tworzy kie-
rowca oraz pilot, a na parku ser-
wisowym mechanicy, obsługa 
logistyki aż po kucharza włącz-
nie; jesteśmy jednym teamem. 
W rajdach płaskich szutrowych 
oraz górskich trasę rajdu objeż-
dża załoga opisując sobie całą 
drogę począwszy od tego jaki 
jest zakręt, przez metry między 
zaznaczonymi punktami, zakrę-
ty, wzniesienia oraz to czy dany 
zakręt można ciąć czy wypuścić 
po przeszkody, szykany itp. W 
rajdach terenowych cross-coun-
try  trasę opisuje organizator w 
książce, która nazywa się ROAD 
BOOK. W niej zawarte są bar-
dzo istotne informacje o trasie i 
kluczowe dane nawigacyjne. A 
mianowicie metry od punktu 
z którego jedziemy do punktu 
do którego jedziemy, często są 
to rożnego typu skrzyżowania 
dróg, miejsca punktów nawiga-
cyjnych, kierunek jazdy, współ-
rzędne WAYPOINT, na który 
musimy się kierować by zaliczyć 
OS -odcinek specjalny,  jazda na 
azymut (kierunek w stopniach  
oraz metry), rożnego typu infor-
macje odnośnie ukształtowania 
terenu, punktach niebezpiecz-
nych na drodze tak zwanych sio-
dłach, hopkach, szczytach itp. W 
odróżnieniu od rajdów płaskich 
WRC, szutrowych czy górskich  
mamy bezwzględny zakaz wcze-

śniejszego wjazdu na trasę rajdu 
pod rygorem dyskwalifikacji czy 
też wykluczenia z rajdu. Jedzie-
my w ciemno i musimy zaufać 
temu co jest napisane w road 
booku. Oczywiście wszystkie 
odcinki są sprawdzane przez tak 
zwaną zerówkę  00. To ona jedzie 
jako pierwsza, przed wszystkimi 
zawodnikami, dając sygnał i in-
formację dla wszystkich sędziów 
odcinków oraz sefciarzy - osób 
które pilnują i pomagają na od-
cinku specjalnym informując 
tym przejazdem o gotowości 
oraz czy odcinek jest przejezdny.
Odcinki specjalne mają często 
po 150 km i na tym odcinku 
mierzony jest czas przejazdu ca-
łego danego odcinka; odcinków 
często mamy około 4.
W tych rajdach startujemy w kla-
sie T4 zwanej też SSV. Na rajdach 
terenowych jest  podział aut na 
klasy  takie jak  T1, T2, T3, T4 
Nat., T5 Nat-Ciężarówki, TH 
Auta te różnią  się budową jak 
i ograniczeniem ze względu na 
konstrukcję pojazdów. Tylko auta 

T4 mają ograniczenie prędkości 
do 130km/h, reszta ma ograni-
czenie prędkości do 170km/h. 
W rajdach przeprawowych, po-
dobnie jak i w terenowych, do-
stajemy ROAD BOOK, ale w 
tych rajdach potrzebny on jest, 
aby dojechać do odcinka spe-
cjalnego, który jest przeważnie 
wytaśmowany. Są to przeważnie 
tak zwane próby błotne, trawer-
sy, tereny piaskowe, leśne, często 
pionowe ściany skaliste czy też 
wąwozy, po których wspinamy 
się często używając wyciągarek 
(tak zwanego mechanika- jest to 
wyciągarka napędzana przez sil-
nik pojazdu oraz elektryka, czyli 
wyciągarki elektrycznej używa-
nej jako asekuracji przy jeździe 
po pionowych trawersach). W 
rajdach przeprawowych odcinki 
mają często około 5 do 10 km 
długości, gdzie najszybsze załogi 
pokonują je od 5 do 30 minut, a 
wolniejszym zajmuje to nawet do 
2 godzin, i tu kluczową rolę ma 
pilot. Często się mówi, że 60% to 
rola pilota, 30%  kierowcy, a 10% 
to auto. W tych rajdach liczy się 
to, która załogo pokona wszyst-
kie odcinki w jak najkrótszym 
czasie. Umiejętności umiejętno-
ściami, ale szczęście musi iść w 
parze.
Tak więc ja jeżdżę w dwóch ka-
tegoriach rajdów. W rajdach 
przeprawowych oraz w rajdach 
terenowych pod patronatem 
PZM – Polskiego Związku Mo-
torowego. Żeby brać udział w 
rajdach terenowych takich jak 
Mistrzostwa Polski, Puchar Pol-
ski, Mistrzostwa Europy, czy 
Puchar  Świata, trzeba przyna-
leżeć do klubu motorowego za-
pisanego w PZM oraz  posiadać 
licencję rajdową. Ja  posiadam 
Międzynarodową licencję rajdo-
wą kierowcy / zawodnika  FIA - 
Federation Internatiole de I'Au-
tomobile - Międzynarodowa 
Federacja Samochodowa, która 
daje zgodę na starty  w zawodach 
umieszczonych w międzynaro-
dowym kalendarzu FIA.  

Wywiad

Wywiad z wielokrotnym Mistrzem  
Polski i Europy Tomaszem Janikiem
Tomasz Janik to mieszkaniec naszej gminy, który zawodowo i 
prywatnie związany jest motoryzacją. Jest właścicielem firmy 
mieszczącej się w Wysokim Kościele zajmującej się montażem i 
serwisem instalacji gazowej do samochodów oraz naprawą aut. 
Prywatnie jest kierowcą oraz pilotem w rajdach samochodowych.
Pan Tomasz często służy swoją pomocą i doświadczeniem 
przy organizacji wydarzeń na terenie naszej gminy. Od wielu 
lat współorganizuje imprezy biegowe i rowerowe. Ponadto 
z sukcesami bierze udział w rajdach samochodowych na 
terenie Polski i nie tylko. I na tych osiągnięciach skupimy się 
najbardziej.
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PA: Dla miłośników motoryza-
cji zdradź więcej informacji o 
samochodzie.

TJ: Do przeprawy używane są 
auta tak zwane Zmoty. Są to sa-
mochody częsta składane kilku 
pojazdów  np.:
- GRAT to auto na ramie Nis-
sana Patrola GRY60 z silnikiem 
od BMW 7  o pojemności 4400 
l i mocy około 350 KM  z wycią-
garką mechaniczną od Stara 660;
- Suzuki auto na ramie  Suzuki  z 
silnikiem VW Golf 1900 l turbo 
diesel wyciągarka  mechaniczna 
Star 660.
Do rajdów terenowych cross-co-
untry wykorzystywane są pojaz-
dy często seryjne, takie jak:
- Toyota FJ silnik oryginał 4,0 l i 
280 KM waga około  1800 kg,
- Can-Am Maweric X3 Turbo, 
silnik Rotax AC E: pojemność 
skokowa – 900 cm3, moc mak-
symalna – 154 KM, 3-cylindro-
wy, chłodzony cieczą, z wbu-
dowanym intercoolerem, filtr 
powietrza, elektroniczny wtrysk 
paliwa o wadze 830 kg.

PA: Czy zawsze byłeś  pilotem, 
czy też brałeś udział w wyścigach 
jako kierowca?

TJ: Na początku byłem kierow-
cą, ale ciężko było o dobrego 
pilota, więc postanowiłem prze-
siąść się na prawy fotel i zostać 
pilotem.    

PA: Musicie z kierowcą mieć 
duże zaufanie do siebie. Jak wy-
gląda trening waszej współpracy 
przed wyścigiem?

TJ: Zaufanie to podstawa. Dobry 
pilot bardzo szybko zaadoptuje 
się do stylu jazdy kierowcy. Jeśli 
chodzi o przeprawy, to trening 
robiliśmy w sobie znanych miej-
scach, których nie bardzo chciał-
bym zdradzać. Zależy nam by 
nie były one uczęszczane przez 
innych właścicieli terenówek. 
Nie twierdzę, że wszyscy, ale 
większość nie potrafi poszano-
wać danego terenu i zostawić po 
sobie porządku. My często jadąc 
w teren bierzemy ze sobą worki 
na śmieci i po prostu zbieramy je 
by zachować porządek. W myśl 
powiedzenia offroadowcy nie 
śmiecą, niestety nie wszyscy to 
potrafią. Trening polega na jeź-
dzie po trawersach, sprawdzając 

głównie jak się zachowuje się 
auto. Niestety, ale do rajdów tere-
nowych cross-country nie mamy 
miejsc do treningu. Jedynym 
terenem i miejscem do treno-
wania, to pola zaprzyjaźnionych 
rolników, którzy pozwalają nam 
jeździć zaraz po zebraniu plo-
nów. Podczas takiego treningu 
osiągamy duże prędkości jeżdżąc 
często po zakrętach oraz wybo-
jach, żeby ustawić zawieszenie i 
nabrać trochę wprawy i doświad-
czenia. Praktyka czyni mistrza i 
szkoda, że nie ma takich miejsc, 
by móc legalnie doskonalić swoje 
umiejętności. Dlatego też często 
jeździmy na różne mniejsze raj-
dy, żeby trenować przed bardziej 
prestiżowymi rajdami czy też mi-
strzostwami Polski.

PA: Kiedyś zadano pytanie jed-
nemu z zawodników: dlacze-
go Fińscy kierowcy są najlepsi? 
Odpowiedź padła, że jeżeli jest 
wzniesienie, to każdy kierow-
ca zwalnia, bo za wzniesieniem 
może być zakręt. Natomiast 
Fiński kierowca przyśpiesza, bo 
może być prosta. Co jest waż-
niejsze w osiągnięciu dobrego 
czasu na odcinku, odwaga czy 
technika?

TJ: Wiesz, technika to podstawa, 
ale bez odwagi nie jesteś w stanie 
jechać w czołówce i ścigać się z 
najlepszymi. Tak więc wsiada-
jąc do auta rajdowego na rajdzie 
trzeba wyłączyć pewne bodźce 
i skupić się w 100% nad odcin-
kiem. Nic i nikt nie może roz-
praszać, bo od tego zależy wynik 
i bezpieczeństwo.

PA: Rajdy to prędkość, adrenali-
na, a także ryzyko - nie boisz się 
go podejmować?

TJ: W  myśl powiedzenia kto 
nie ryzykuje nie pije szampana, 
ludzie każdego dnia podejmują 
ryzykowne decyzje. Startując w 
rajdzie nie myślę o tym, że może 
wydarzyć mi się krzywda. Nasz 
pojazd jest wyposażon w klatkę 
bezpieczeństwa i zabezpiecze-
nia, które muszą być spełnione 
i które są wyszczególnione w 

regulaminie FIA i w załączni-
kach. Za każdym razem przed 
rajdem przechodzimy tak zwane 
badanie techniczne, na tych ba-
daniach jest po trzech sędziów, 
którzy  szczegółowo sprawdzają 
pojazdy rajdowe pod kątem bez-
pieczeństwa,  jak i wyposażenia. 
Oczywiście podczas odcinków 
specjalnych może wydarzyć się 
wszystko, ale jak już wcześniej 
mówiłem, trzeba wyłączyć ne-
gatywne bodźce i skupić się na 
odcinku.

PA: Z ilu osób składa się  wasz 
cały zespół?

TJ: Wszystko zależy na jaki rajd 
jedziemy. Jeśli jest to przeprawa, 
to wraz z kierowcą i pilotem  jest 
około 5 - 6 osób. W rajdach cross-
country oczywiście kierowca i pi-
lot, trzech  mechaników (w tym 
niezastąpiony nasz mechanik, 
który jeździ ze mną na wszyst-
kie rajdy: Dariusz Gryc), osoby 
do kateringu i logistyki. I nasz 
najwierniejszy kibic: moja córcia 
Patrycja, która jeździ ze mną na 
wszystkie rajdy; kibicuje, przygo-
towuje jedzenie, pilnuje żebyśmy 
mieli zimną wodę w aucie. Wcze-
śniej jeździła jeszcze ze mną star-
sza córka Wiktoria, lecz ze wzglę-
du na studia kibicuje zdalnie.

PA: Co cię zafascynowało w wy-
ścigach samochodowych?

TJ: Adrenalina, świetna zaba-
wa, prędkość oraz  możliwość 
rywalizacji z najlepszymi za-
wodnikami z Polski i z całego 
świata. Na przykład rajd Baja 
Poland jest jedną rundą pucharu 
świata, a na nim ścigają się takie 
sławy jak Krzysztof Hołowczyc 
– wielokrotny mistrz Polski i 
Europy , Nasir  al-Atijja wielo-
krotny mistrz świata, który też 
dwukrotnie wygrał najsłynniej-
szy rajd cross-country jakim jest 
Dakar. Oraz wiele innych sław.  

PA: Zdaję sobie sprawę, że to 
dość kosztowny sport. Jeżeli ktoś 
chciałby wspomóc Was finanso-
wo to pewnie nie odmówicie. Jak 
można to zrobić?

TJ: Nie jest to tani sport, a wręcz 
chyba jeden z najdroższych 
sportów. Pomoc finansowa, jak 
i inna zawsze jest mile widziana. 
Oczywiście w takim przypadku 

spisujemy umowę na jakiej zasa-
dzie ma polegać sponsorowanie. 
Osoba, jak i firma może sponso-
rować na przykład paliwo, hotel, 
udział w rajdzie, może zakupić 
namiot serwisowy itp. Oczywi-
ście na wszystko dostanie fak-
turę. W zamian udostępniamy 
cały pojazd do oklejenia, kombi-
nezony, a podczas trwania rajdu 
na parku serwisowym, jak i przy 
odcinkach specjalnych, możemy 
rozstawić hostessy z ulotkami 
reklamowymi, flagi oraz bane-
ry reklamowe. Możemy także 
udostępnić pojazd firmie celem 
reklamy i marketingu podczas 
różnych ewentów.

PA: Jakie masz  osiągnięcia w 
swojej rajdowej  karierze?

TJ: Trochę się tego nazbierało 
przez te lata z małymi przerwa-
mi, ale 94 razy stawałem na naj-
wyższych stopniach podium na 
rajdach w Polsce, jak  i na mię-
dzynarodowych rajdach w Euro-
pie. Jako moje osiągnięcia mogę 
przedstawić: wicemistrza Polski 
w rajdach przeprawowych – Pu-
char Polski Off-road w 2015 r., 1, 
2 oraz 3 miejsce w klasie  extre-
me na rajdach Bałtowskie Bez-
droża, wicemistrza Centralnej 
Europy w rajdach Orlen Super 
Race, drugie miejsce w klasie 
extreme open w największym 
przeprawowym rajdzie w Eu-
ropie, jakim jest Rallye  Breslau 
Poland  (rajd trwa tydzień i jest 
do przejechania ponad 1000 km 
- to taki mały Dakar). W rajdach  
Poland Trophy (to swojego czasu 
najcięższe rajdy przeprawowe w 
Polsce) wielokrotnie stawałem 
na podium zajmując w poszcze-
gólnych rundach, jak i w klasyfi-
kacji generalnej pierwsze, drugie 
i raz trzecie miejsce; w Europie  
1 miejsce w rajdzie Steinbeisser 
Trophy, drugie miejsce w rajdzie 
Mad-Trophy, w Baja Puchar Pol-
ski Samochodów Terenowych 

w 2017 roku drugie miejsce i w 
2022 roku zdobyliśmy pierwsze 
miejsce klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski rajdów  Baja.  W 
Polsce jak i za granicą stając na 
najwyższych podiach grali nam 
hymn Polski. Jest  to niesamowi-
te uczucie i przeżycie, gdy stojąc 
na podium, trzymając Polską 
flagę, grają hymn Polski. Łezka 
w oku się kręci, a duma pierś 
rozdziera. Tych rajdów było 
mnóstwo przez te lata i brakło 
by nam dnia, żebym o każdym 
powiedział.

PA: Dla osób, które będą chciały 
Ci kibicować, opowiedz proszę o 
planach na następny rok. Kiedy i 
za co mamy trzymać kciuki?

TJ: Na przyszły rok zaplanowa-
ny jest z Karolem Lenkiewiczem 
udział w:
  Mistrzostwach Polski  

Rajdów Baja (to oznacza, że 
przechodzimy o klasę wyżej)

  Puchar  Europy,
  Rajd Carta Rallye w  Maroko,
  Rallye Breslau Poland,   
  Rallye  Balkan Offroad,
  i oczywiście parę rajdów 

przeprawowych.
Więcej informacji o startach 
będzie można uzyskać  na Face-
book: Team Extreme Off Road  
Club.

PA: Gdzie można was zobaczyć? 
Macie jakąś stronę?

TJ: Na Facebooku: Team Extre-
me Off Road Club, a na YouTube 
wystarczy wpisać w wyszukiwar-
ce: Lenkiewicz Janik, Burchac-
ki Janik, Carsten Danne, Misio 
Tema.

PA: I tak na koniec, czego się ży-
czy zawodnikom na rajdach?

TJ: Po prostu mety.

PA: Dziękuję za rozmowę
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21 listopada w Galerii na Zakręcie 
odbyła się pierwsza inauguracyjna Se-
sja Młodzieżowej Rady Gminy Wisz-
nia Mała III kadencji na lata 2022-
2024. W sesji uczestniczyło 16 nowo 
wybranych radnych. Wójt Jakub Bro-
nowicki pogratulował wybranym rad-
nym oraz życzył im wielu ciekawych 
inicjatyw oraz sukcesów w działa-
niach podejmowanych na rzecz mło-
dzieży. Następnie najstarszy z radnych 
Artur Łazarski rozpoczął obrady.

Radni przyjęli z rąk wójta zaświad-

czenie o naborze na radnego oraz zło-
żyli ślubowanie. Po części oficjalnej 
przystąpiono do wyboru prezydium. 
W wyniku tajnego głosowania prze-
wodniczącym został  Jan Pańczyk, wi-
ceprzewodniczącym Natan Baczyń-
ski, a sekretarzem Artur Łazarski.  
Nad prawidłowym przebiegiem gło-
sowania czuwała powołana do tego 
celu Komisja Skrutacyjna w składzie 
Michał Pakulski, Karol Smereka i Hu-
bert Godziszewski.

W dalszej części wyłoniono 

dwóch radnych, którzy będą repre-
zentować Młodzieżową Radę Gmi-
ny w komisji ds. Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. Zostali 
nimi: Feliks Derewęda i Zdzisław 
Maliczowski.

Wybranym radnym życzymy owoc-
nej pracy dającej wiele satysfakcji oraz 
wytrwałości w realizowaniu cieka-
wych pomysłów.

Znamy wyniki Młodzie-
żowego Budżetu Obywa-

telskiego na 2023 rok. W tym 
roku wpłynęło 11 wniosków, 
z który 7 przeszło pozytyw-
ną ocenę pod względem for-
malnym i merytorycznym. 
Następnie młodzież w wieku 
od 12 do 20 lat zamieszkują-
ca na terenie gminy Wisznia 
Mała lub uczęszczająca do 
wiszeńskich szkół głosowała 
na wybrane przez siebie za-
dania. 

Po głosowaniu komisja po-
wołana przez wójta Jakuba 
Bronowickiego, w skład któ-
rej wchodziło m. in. dwóch 
radnych młodzieżowych, 
przeliczyła głosy i wybrała do 
realizacji zadania o najwięk-
szej ilości głosów mieszczące 
się w łącznej kwocie 25 tys. zł. 

Zgodnie z wolą młodych 
ludzi w 2023 roku zostaną 
wykonane następujące pro-
jekty:
  Festiwal Młodzieży
  Kamienny stół do piłka-

rzyków z montażem na 
podłożu utwardzonym w 
nowym miejscu spotkań 
w Ligocie Pięknej

  „Rodzinnie i wesoło” w 
piłkę siatkową i badmin-
tona.

Pierwszy raz konsulta-
cje w gminie Wisznia Mała 
dotyczące Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego zo-
stały ogłoszone w 2019 r. Ich 
celem było zachęcenie mło-
dych mieszkańców gminy do 
zaangażowania się w działa-
nia społeczne na rzecz swo-
ich koleżanek i kolegów oraz 
umożliwienie im aktywnego 
włączenia się do decydowa-
nia o wydatkowaniu części 

środków z budżetu gminy w 
oparciu o wspólną rozmowę 
z władzami samorządowymi. 

MBO sprawia, że młodzi 
mieszkańcy gminy uzyskują 
poczucie sprawczego działania 
w swojej gminie oraz umożli-
wia im zdefiniowanie potrzeb 
swoich oraz rówieśników, na-
ukę współpracy ze sobą i wła-
dzami samorządowymi. 

Każdego roku na realiza-
cję Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego gmina prze-
znacza 25 tys. zł. Zgłoszone 
zadania muszą się mieścić 
w granicach kompetencji 
gminy Wisznia Mała, a ich 
realizacja musi się zamknąć 
w ramach jednego roku bu-
dżetowego.

Znamy wyniki IV edycji Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej  
Rady Gminy Wisznia Mała

Wyniki

We wtorek, 4 październi-
ka, w Galerii na Zakrę-

cie odbyła się ostatnia sesja II 
kadencji Młodzieżowej Rady 
Gminy Wisznia Mała. W se-
sji uczestniczyli: wójt Jakub 
Bronowicki, sekretarz gminy 
Joanna Hrycyk-Januszewska, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Ottenbreit oraz 
Przewodnicząca Rady Senio-
rów Urszula Gwarek.

Podczas sesji młodzieżowi 
radni przedstawili prezenta-
cję podsumowującą ich dzia-

łania podejmowane w trakcie 
II kadencji 2020-2022. Na 
zakończenie wójt przekazał 
młodzieży podziękowania za 
zaangażowanie w pracę spo-
łeczną oraz życzył młodym 
ludziom dalszych sukcesów 
oraz możliwości rozwoju.

Radni Młodzieżowej Rady 
przez dwa lata angażowali się 
w sprawy gminy zgłaszając 
własne postulaty, współpra-
cowali z organami samorządu 
lokalnego oraz prezentowali 
potrzeby dzieci i młodzieży.

Ostatnia sesja 
Młodzieżowej Rady 
Gminy Wisznia Mała

Znamy wyniki wyborów do Mło-
dzieżowej Rady Powiatu Trzeb-

nickiego 2022. Naszą gminę będą re-
prezentować cztery osoby:

  Adrian Cudecki ze Szkoły 
Podstawowej w Szewcach

  Leonie Koffi ze Szkoły 
Podstawowej w Krynicznie

  Kalina Maliczowska ze Szkoły 
Podstawowej w Wiszni Małej

  Natalia Szymaniak ze Szkoły 
Podstawowej w Psarach

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
wielu ciekawych doświadczeń w dzia-
łaniach na rzecz młodzieży.

Radni Młodzieżowej Rady 
Gminy III kadencji 2022 – 2024:

•	 Natan Baczmański
•	 Franciszek Biernat
•	 Feliks Derewęda
•	 Julia Garncarek

•	 Hubert Godziszewski
•	 Jakub Jana

•	 Artur Łazarski
•	 Jakub Łuczak

•	 Zdzisław Maliczowski
•	 Oliwia Metter

•	 Barbara Młyńczak
•	 Igor Pabian

•	 Michał Pakulski
•	 Jan Pańczyk
•	 Kacper Pokora
•	 Karol Smereka
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14 października w Galerii na 
Zakręcie odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W tym dniu wójt 
Jakub Bronowicki złożył po-
dziękowania wszystkim pra-
cownikom szkół i przedszkoli 
za trud pracy i zaangażowanie 
w wypełnianie obowiązków. 
Do życzeń przyłączyły się rów-
nież: Agnieszka Moździerz 
dyrektorka SAPO, Małgorza-
ta Ottenbreit Przewodnicząca 
Rady Gminy Wisznia Mała, 
Joanna Hrycyk-Januszewska 
sekretarz gminy, Teresa Cza-
niecka skarbnik gminy oraz 
Renata Cybulska-Kaczałko 
dyrektorka OKSiR. 

Podczas uroczystości cztery 
nauczycielki złożyły ślubowa-
nie oraz odebrały akt nadania 
stopnia awansu nauczyciela 
mianowanego. Były to: panie 
Małgorzata Andrzejczak i We-
ronika Saczewska ze Szkoły 

Podstawowej w Psarach, pani 
Magdalena Maciążek z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Szewcach oraz  pani Urszula 
Owczarek- Duplaga z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Wiszni Małej.

Ponadto wójt Jakub Brono-
wicki uhonorował nagroda-
mi specjalnymi następujące 

osoby: panie Iwonę Wojtaś 
oraz Małgorzatę Kraszew-
ską ze Szkoły Podstawowej 
w Krynicznie, panią Joan-
nę Wieczorek z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 
Szewcach oraz panią Renatę 
Łakomską z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Wisz-
ni Małej.

Uroczystości uświetnił wy-
stęp Kasi Dubaniowskiej oraz 
Janka Samołyka, a spotkanie 
zakończyło się wspólną roz-
mową i wymianą doświad-
czeń pomiędzy pracownikami 
placówek oświatowych. 

Uroczyste obchody 
Dnia Edukacji Narodowej

W przeddzień Naro-
dowego Święta Nie-

podległości uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. 
małego księcia w Wiszni 
Małej pod hasłem Rado-
sny Marsz Niepodległości 
– „Ojcowie Niepodległej” 
przeszli barwnym korowo-
dem do Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Wisz-
ni Małej. 

Na miejscu przed zgro-
madzonymi gośćmi za-
prezentowali część arty-
styczną, podczas której 
przedstawili sylwetki wy-
bitnych Polaków: Józe-
fa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego i Ignacego 
Jana Paderewskiego oraz 
wspólnie z obecnymi na 
sali odśpiewali piosenki 
patriotyczne. 

Wydarzenie zakończyło 
się warsztatami dla senio-
rów, którzy samodzielnie 
przygotowywali kotyliony 
na Narodowe Święto Nie-
podległości.

Radosny Marsz Niepodległości Nowy Mieszkaniec 
gminy Wisznia 
Mała! – Wyprawka

Wójt Jakub Bronowicki 
zaprasza do Urzędu 

Gminy Wisznia Mała rodzi-
ców dzieci, które urodziły się 
w danym roku kalendarzo-
wym, po odbiór listu gratu-
lacyjnego i prezentu powi-
talnego. Wystarczy tylko by 
maluszek i jedno z rodziców 
(opiekunów) byli zameldowa-
ni na terenie gminy Wisznia 
Mała.

Rodziców zapraszamy do 
Referatu Ogólnego i Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 8.

www.wiszniamala.pl/dla
-mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/nowy-mieszkaniec/
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Recykling Daje Owoce - 
czyli najbardziej owo-

cowa i recyklingowa akcja 
edukacyjna w Polsce zawi-
tała na Dolny Śląsk, a do-
kładnie do gminy Wisznia 
Mała. W ramach inicjaty-
wy organizowane są w lo-
kalnych szkołach warszta-
ty edukacyjne poświęcone 
ekologii. Prowadzi je wro-
cławski ekolog i podróż-
nik Dominik Dobrowolski, 
który angażuje uczennice 
i uczniów do dyskusji nt. 
ochrony środowiska oraz 
jak każdy z nas może żyć 
ekologicznie we własnym 
domu, szkole i gminie. Cykl 
zajęć w szkołach wspiera 
firma deweloperska De-
velia, dzięki której wszy-
scy uczestnicy otrzymują, 
oprócz wiedzy, pyszne świe-
że i zdrowe owoce, zgodnie 
z hasłem „Recykling Daje 
Owoce”.

Pierwsze zajęcia z cyklu 
Recykling Daje Owoce od-
były się w Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w 

Psarach w klasach 1A i 1B. 
Podczas warsztatów naj-
młodsi zdobyli podstawową 
wiedzę na temat ekologii, a 
także wzięli udział w kre-
atywnych zabawach, dzięki 
którym dowiedzieli się, jak 
mogą chronić środowisko 
w domu czy w szkole.

Lekcje odbywają się w 
sposób holistyczny, poka-
zując zagadnienia związane 
z ekologią z różnych, inte-
resujących stron. Ucznio-

wie biorą czynny udział 
w zajęciach, dyskutują i 
wyciągają wnioski. To naj-
lepsza i skuteczna metoda 
edukacji – mówi Dominik 
Dobrowolski, koordynator 
akcji i znany działacz na 
rzecz ochrony przyrody. 

Wszyscy uczestnicy lekcji 
otrzymują zdrowe owoce 
oraz torby wielokrotne-
go użytku, które doskona-
le nadają się do robienia 
ekologicznych zakupów. 
Placówki oświatowe (szko-
ły, przedszkola, domy kul-
tury) z gminy Wisznia 
Mała mogą zgłaszać chęć 
przyłączenia się do akcji. 
Zgłoszenia należy wysyłać 
bezpośrednio do Dominka 
Dobrowolskiego, tel. 697 
092 978, dominik@cycling
-recycling.eu. Ekologiczne 
warsztaty dla dzieci pro-
wadzone są bezpłatnie i są 
jedną z licznych akcji prze-
prowadzanych w ramach 
projektu „Zielony Malin” 
– inicjatywy zainicjowanej 
przez Develię.

Lekcje ekologii w gminie Wisznia Mała

W dniu 14 październi-
ka komisja konkur-

sowa dokonała analizy prac 
konkursowych zgodnie z 
przyjętymi w regulaminie 
kryteriami oraz zgodnością 
z tematyką konkursu. Wy-
łoniono laureatów:

W kategorii klas 1-3:
I miejsce:
•	 Antek Brusiło, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Psarach;

II miejsce:
•	 Jan Bal, Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Psarach;
•	 Mateusz Łuczak, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Psarach;

III miejsce:
•	 Aleksander Krawatka, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Psarach;

Wyróżnienie:
•	 Lena Naskręt, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Psarach.

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce:
•	 Ida Strzelczyk, Szkoła 

Podstawowa im Św. Jadwigi 
Śląskiej w Krynicznie;

II miejsce:
•	 Nikola Pindral, Szkoła 

Podstawowa nr.2 w 
Obornikach Śląskich;

III miejsce:
•	 Maja Wielgus, Szkoła 

Podstawowa nr.2 w 
Obornikach Śląskich;

Wyróżnienie:
•	 Pola Ficek, Szkoła 

Podstawowa 
im Św. Jadwigi 
Śląskiej w 
Krynicznie.

Laureaci kon-
kursu otrzymali 
nagrody i dyplo-
my za udział w 
konkursie, które 
zostały wręczone podczas 
uroczystości z okazji Dnia 
Patrona Szkoły w dniu 

18.10.2022 w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła 
II w Psarach. Nagrodzone 

prace można było obejrzeć 
na wystawie w holu Szkoły 
Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w Psarach.
Jury oraz organizatorzy 

dziękują dzieciom i nauczy-
cielom za wykonanie twór-
czych prac.

Zwycięzcom gratuluje-
my oraz życzymy dalszych 
sukcesów i rozwijania za-
interesowań plastycznych!

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Widokówka z 
Papieskiej podróży”
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28 października w Szkole 
Podstawowej w Psarach odbył 
się już po raz drugi kiermasz 
„Drugie życie rzeczy”. Celem 
tego wydarzenia jest zwróce-
nie uwagi uczniów i mieszkań-
ców na recykling i upcycling. 
Są one ważne ze względu na 
ochronę środowiska – dzięki 
temu wykorzystujemy to, co 
już mamy, nie zaśmiecając Zie-
mi i nie marnując zasobów już 
wyprodukowanych. Podczas 
kiermaszu uczniowie mieli 
okazję sprzedać niepotrzeb-
ne rzeczy, takie jak: zabawki, 
książki czy ubrania, które za-
miast trafić do kosza, rozpo-
częły swoje „drugie życie”. 

Wydarzenie było też świet-
ną okazją, aby zdobyć wiedzę 
w jaki sposób działa przed-
siębiorstwo. Każdy uczeń 
miał możliwość zarobienia 
pieniędzy. Na kiermaszu były 
wydzielone stoiska - skle-
py. Uczniowie prowadzili je 
samodzielnie lub grupowo. 
Wszystko zależało od ich 
kreatywności. Każde stoisko 
było wynajmowane za drobną 
opłatą. Dzięki temu uczniowie 
poznawali zasady panujące na 
rynku. Dochód z wynajęcia 
miejsca do sprzedaży przezna-
czony został na zbiórkę pie-
niężną dla Oskara - chorego 
ucznia naszej szkoły. DKS

W dniu 21 listopada ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II obchodzili Światowy 
Dzień Życzliwości - World Hello 
Day. Uczniowie ubrali się na żółto, 
to kolor nadziei. Działała „Życzli-
wa Poczta”. Odbył się plebiscyt na 
najżyczliwszą osobę w klasie, kon-
kurs plastyczny oraz konkurs na 
najciekawsze przebranie. Zwycięscy 
otrzymali nagrody z Urzędu Promo-
cji Wrocławia. Odbyła się akademia, 
podczas której wszyscy świetnie się 
bawili. Organizatorem wydarzenia 
była Pani Danuta Kucharska. 

18 października ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Psarach obchodzili Dzień 
Patrona Jana Pawła II. Z tej 
okazji odbył się uroczysty 
apel. Części artystyczną i de-
koracje przygotowała Pani 
Małgorzata Ligas, Dorota 

Kasprzak-Suwaj oraz Siostra 
Kasjana wraz z uczniami klas 
3-8. Obchody miały na celu 
upamiętnienie postaci papie-
ża oraz pogłębienie wiedzy 
na temat życia i dorobku wy-
bitnego Polaka.

DKS

W roku szkolnym 
2022/2023 uczniowie 

klasy 2a, 2b i 3a Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Psa-
rach biorą po raz kolejny udział 
w Ogólnopolskim Projekcie 
Edukacyjnym: „Natalia i Antek 
w świecie wielkiej matematyki”. 
Głównym celem projektu jest 

zwiększenie kompetencji mate-
matycznych i rozwijanie u dzie-
ci zainteresowania matematyką 
poprzez wykonywanie zadań 
metodą projektu. Pierwszy te-
mat i związane z tym zadania to 
„Matematyka na drodze”, kolej-
ne „Matematyka u krawca” czy 
„Matematyka na święta”. DKS

Zabawa 
sztuką

„Zabawa sztuką” to ogól-
nopolski projekt, do którego 
dołączyli uczniowie klasy 7 i 
2a ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Psarach. 

Głównym celem Ogólno-
polskiego Projektu Eduka-
cyjnego „Zabawa sztuką” 
jest propagowanie sztuki w 
korelacji z kompetencjami 
kluczowymi oraz zgodnie z 
założeniami pedagogiki fre-
blowskiej. 

Warto zaznaczyć, że projekt 
odnosi się do świata sztuki w 
kontekście sztuk plastycznych 
(tj. malarstwo, rzeźba, archi-
tektura, rysunek, fotografia, 
ceramika, wzornictwo itd.). 
Czy sztuka to trudna i nudna 
tematyka dla dzieci? Nie, pod 
warunkiem, że się nią bawi-
my. Podczas zajęć uczniowie 
nie skupiają się na tytułach 
czy trudnych nazwiskach, ale 
oswajają się z dziełami, wzbu-
dzają swoją ciekawość i rozwi-
jają umiejętności manualne, 
konstrukcyjne i plastyczne. 

DKS

Dzień życzliwości

Zajęcia z wykorzystaniem 
techniki TWAL czyli 
malowanie linią.

Drugie życie rzeczy Uczniowie w świecie matematyki 

„Dzień Patrona” 
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W czwartek, 10 listopa-
da, wójt Jakub Bro-

nowicki wraz z Agniesz-
ką Moździerz dyrektorką 
SAPO uczestniczyli w wy-
jątkowej uroczystości w 
Powiatowym Zespole Spe-
cjalnych Placówek Szkol-
no-Wychowawczych w 
Trzebnicy. W tym dniu naj-
młodsi uczniowie szkoły 
zostali przyjęci do wspól-
noty szkolnej. Był to dla 
nich ważny moment, który 
na długo pozostanie w pa-
mięci.

Powiatowym Zespół Spe-
cjalnych Placówek Szkolno
-Wychowawczych w Trzeb-
nicy to placówka, do której 
uczęszczają również ucznio-
wie z gminy Wisznia Mała. 
Szkoła 14 września podczas 
uroczystej Gali obchodziła 
jubileusz 50-lecia placówki 
oraz przyjęła imię im. Marii 
Grzegorzewskiej.

Wszystkim pierwszokla-
sistom w tak ważnym dla 
nich dniu życzymy wielu 
sukcesów na nowej drodze 
obowiązków szkolnych.

Pasowanie pierwszoklasistów 
w PZSPS-W

Każdego roku szkolnego 
najmłodsi uczniowie 
wiszeńskich szkół pod-

czas uroczystej oprawy zosta-
ją oficjalnie przyjęci w poczet 
społeczności szkolnej. Już od 
pierwszych dni września przy-
gotowują się do tego wyjątko-
wego dnia szykując występ ar-
tystyczny. Podczas uroczystości 
zdają symboliczny „egzamin”, a 
następnie zostają pasowani na 
ucznia przez dyrektora szkoły. 
W wydarzeniu uczestniczą ro-
dzice, dziadkowie, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście.

W tym roku jako pierwsi zo-
stali pasowani uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. św. Jadwigi 
Śląskiej w Krynicznie (14 paź-
dziernika), następnie uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Psarach 
(19 października). Z kolei 3 li-
stopada odbyło się pasowanie 
pierwszoklasistów w Szkole 
Podstawowej w WM, a 8 listo-
pada w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Szewcach.

Uroczystości we wszystkich 
szkołach przebiegały według 
podobnego scenariusza. Roz-
poczynały się przemówieniem 
dyrektora szkoły, po którym 
uczniowie występowali z przy-
gotowaną częścią artystyczną, 
a następnie odpowiadali na 
pytania. Ważnym momentem 
było złożenie ślubowania, po 
który dyrektor szkoły osobiście 
pasował każdego z pierwszo-
klasistów. Na zakończenie  z 
ciepłymi słowami  zwracał się 

do nich wójt Jakub Bronowicki, 
który równocześnie przekazał 
wszystkim pierwszoklasistom 
pakiet: „ indywidualny zestaw 
bezpieczeństwa” (kamizelkę 
odblaskową, opaskę odblasko-
wą na rękę oraz odblask do tor-
nistra).

Ponadto każdy z uczniów 
otrzymał legitymacje szkolną, 

pamiątkowy dyplom oraz upo-
minki od rodziców. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej wszyscy 
zgromadzeni zastali zaproszeni 
na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. 

Wszystkim pierwszoklasi-
stom życzymy sukcesów w na-
uce i samych radosnych chwil w 
towarzystwie przyjaciół.

Pasowanie pierwszoklasistów w wiszeńskich szkołach
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17 października w Szkole 
Podstawowej im. Młodych Bo-
haterów w Szewcach przepro-
wadzono pierwszą lekcję z wy-
korzystaniem robota Photon. 
Wśród młodszych uczniów 
zainteresowanie wzbudzało 
już samo sterowanie robotem. 
Starsi uczniowie zmierzyli się 
z ambitniejszymi zadaniami - 
mieli zaprogramować robota w 
taki sposób, aby po pokonaniu 
zadanej trasy robot wrócił na 
swoje miejsce początkowe. Do 
prawidłowego wykonania za-
dań konieczna była znajomość 
własności wielokątów forem-
nych i twierdzenia Pitagorasa. Z 

tego powodu robot pojawił się 
na lekcjach matematyki.

Uczniowie byli bardzo zain-
teresowani lekcjami z użyciem 

robota. Na pewno jeszcze na 
wielu zajęciach, nie tylko na 
lekcji matematyki, wykorzysta-
ne zostanie to narzędzie. JW

23 listopada uczniowie 
uczęszczający na zajęcia 
projektowe w Szkole Pod-
stawowej w Szewcach wzię-
li udział w wycieczce do 
ODRA CENTRUM we Wro-
cławiu. Uczniowie wysłu-
chali godzinnego wykładu 
na temat retencji, ochrony 
przyrody, segregacji odpa-

dów, hydroponiki i oszczę-
dzania wody. Następnie wy-
brali się na spacer wzdłuż 
rzeki Oława, aby za pomocą 
specjalnych chwytaków po-
sprzątać okolicę. Po space-
rze uczniowie wzięli udział 
w warsztatach, na których 
wykonali statki.

MN i JD-M

25 listopada klasa 5a Szko-
ła Podstawowa im. Młodych 
Bohaterów w Szewcach oglą-
dała spektakl pt. „Hachiko” 
Teatru Maska w Rzeszowie, w 
ramach projektu iTeatr TVP, 
do którego szkoła przystąpiła 
kolejny raz. Opiekunem za-
dania jest pani Joanna 
Wieczorek.

iTeatr TVP to moż-
liwość uczestnicze-
nia w wyjątkowych 
spektaklach teatral-
nych w najmniej-
szych nawet miejsco-
wościach w Polsce. 
Odbiorcami comie-
sięcznych transmisji 
teatralnych na żywo, 
realizowanych przy 
wsparciu każdego z 
16 ośrodków regio-
nalnych Telewizji 
Polskiej, są ucznio-
wie szkół i placówek 
oświatowych różne-
go szczebla, odda-

lonych od wielkomiejskich 
ośrodków kulturalnych i 
artystycznych (ze wsi i ma-
łych miasteczek) bez łatwego 
dostępu do oferty wydarzeń 
teatralnych. W ramach pro-
jektu iTeatr spektakl na żywo 
odbierany jest w tym samym 

czasie przez kilkadziesiąt ty-
sięcy uczniów z całego kraju 
za pośrednictwem kodowa-
nej transmisji internetowej. 
Udział wszystkich szkół w 
projekcie jest przy tym cał-
kowicie bezpłatny. 

JW

Wycieczka do ODRA 
CENTRUM

Projekt iTeatr TVP

W Szkole Podstawowej w 
Szewcach zakończyła 

się akcja ,,Kasztanki dla ho-
spicjum”. Uczniowie zebrali 
ok. 200 kilogramów kasz-
tanów, które po sprzedaniu 
zasilą konto Wrocławskie-
go Hospicjum Dziecięcego. 
Przyniesione przez uczniów 

kasztany zostały odwiezione 
na miejsce zbiórki. Koordyna-
torkami projektu były panie: 
Dorota Worach, Przemysława 
Rumin.

Koordynatorki składają po-
dziękowania dzieciom za ich 
dobre serca i ochocze ręce, a 
panu konserwatorowi za prze-

wiezienie zebranych kaszta-
nów do organizatorów akcji.

Kasztanki dla hospicjum

Pierwsza lekcja z robotem Photon 
w Szewcach

We wszystkich wiszeń-
skich przedszkolach 

publicznych najmłodsze dzie-
ci brały udział w uroczysto-
ściach pasowania na przed-
szkolaka. Było to dla nich 
wielkie wydarzenie. Przed 
licznie zebraną publicznością 
prezentowały się śpiewając 
piosenki i tańcząc. Następnie 
składały ślubowanie, a dyrek-
tor placówki dokonywał aktu 
pasowania. Pod koniec uro-
czystości przedszkolaki otrzy-
mywały dyplomy pamiątko-
we oraz drobne upominki, a 
wydarzenie zakończyło się 
smacznym poczęstunkiem.

Przedszkolakom życzymy 
wielu radosnych chwil spędza-
nych w murach przedszkolnych.

Pasowanie na przedszkolaka
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W ramach realizacji 
Ogólnopolskie-
go Projektu Eko-

logicznego ,,Jestem małym 
przyjacielem przyrody” dzieci 
oddziału I i II z Przedszkola 
Publicznego w Ligocie Pięk-
nej wzięły udział w zajęciach, 
których celem było rozwija-
nie zainteresowań przyrodni-
czych oraz wzbogacanie wie-
dzy o świecie. 

W grupie Jeżyków odbyły się 
zajęcia sensoryczne z wyko-
rzystaniem materiału przyrod-
niczego w postaci darów jesie-
ni, między innymi, takich jak: 
szyszki, kasztany, orzechy, jabł-
ka, jarzębina. Dzieci rozwijały 
umiejętność posługiwania się 
zmysłami aktywnie spędzając 
czas na tworzeniu sylwety Pani 
Jesieni oraz poruszaniu się po 
ścieżce sensorycznej. 

Grupa Sówek udała się na-
tomiast na jesienny spacer do 

pobliskiego lasu, w którym 
zgromadziły jesienne dary 
wykorzystując je do stworze-
nia sensorycznego drzewa. W 
trakcie wykonywania zadania 
dzieci nazywały i klasyfiko-
wały materiał przyrodniczy, 
uczyły się współpracy, naby-
wały wiedzy na temat zacho-
dzących zmian w przyrodzie. 

Edukacja przyrodnicza jest 
częścią wychowania przed-
szkolnego. Jej celem jest zbli-
żenie dziecka do przyrody, 

ukształtowanie właściwego, 
opiekuńczego stosunku do ro-
ślin i zwierząt, doprowadzenie 
do zrozumienia stanowiska i 
roli człowieka w przyrodzie. 
W związku z tym nasza pla-
cówka kładzie duży nacisk na 
obcowanie z przyrodą oraz 
wzbogacanie doświadczeń 
dzieci poprzez różne formy 
pracy, które mają być dla na-
szych wychowanków atrak-
cyjne i ciekawe.

Grupa I ,, Jeżyki”

W czerwcu 2022 r. klasa 
3B ze Szkoły Podsta-

wowej im. św. Jadwigi Śląskiej 
w Krynicznie wraz ze swoją 
wychowawczynią Agatą Klin z 
sukcesem zakończyła rekruta-
cję do Programu MegaMisja. 
W ten sposób szkoła została 
jedną ze 180 zwycięskich pla-
cówek w Polsce, które przez 
rok będą się uczyć korzystania 
z nowych technologii. 

MegaMisja to ogólnopol-
ski program edukacji cyfro-
wej, podczas którego dzieci 
poznają zasady korzystania z 
bezpiecznego Internetu, pod-
stawy komunikacji i netykiety, 
aspekty ochrony prywatności 
i prawa w mediach oraz spo-
soby na twórczą pracę w gru-
pie. 

Od września tego roku 
uczniowie klasy 3B raz w ty-
godniu podejmują wyzwania 
oparte na mechanizmie  gry 
edukacyjnej. Pracując w gru-

pie zdobywają punkty i  na-
grody  pomocne w realizacji 
zajęć. MegaMisja stawia na 
współpracę między dziećmi, 
twórczą dyskusję w trakcie 
zajęć i zabawę, która przy-
spieszy nabywanie cyfrowych 
kompetencji. To doskonały 
sposób, by zdobyć solidną 
bazę do mądrego i bezpiecz-
nego poruszania się po świe-
cie, w którym dzisiaj nie obę-
dziemy się bez technologii. 
AK

Klasa 3B w MegaMisji

6 grudnia w Szkole Pod-
stawowej im. Młodych Bo-
haterów w Szewcach odby-
ły się mikołajki. Wszyscy 
musieli być bardzo grzecz-
ni, gdyż uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły 
dostali słodkości od Rady 
Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego (rozdał je 
oczywiście Mikołaj). Poza 
tym we wszystkich oddzia-
łach zorganizowane zostały 
mikołajki klasowe. Odby-
wała się też loteria mikołaj-
kowa zorganizowana przez 
klasę 8b. Klasa 8a zadbała 
zaś o to, by na przerwach 
można było posłuchać mu-
zyki świątecznej.

Cała społeczność szkol-
na ubrała się w tym dniu na 

czerwono i miała mikołajko-
we nakrycia głowy. Wszyscy 
świetnie się bawili i zostali 
wprowadzeni w świąteczny 
nastrój. JW

Mikołajki w szkole

Szkoła Podstawowa w Psarach badmintonem stoi! 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Im. Jana Pawła II 

w Psarach  wykazali się wyso-
kimi umiejętnościami w grze 
w badmintona i z sukcesami 
reprezentowali  szkołę na za-
wodach międzyszkolnych pod-
czas Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. 

Największy sukces naszych 
zawodniczek  to IV miejsce 
dziewcząt  w Finale na Dolnym 
Śląsku, które wywalczyły Emil-
ka Giszterowicz i Ewa Kozera.

Trenerem i opiekunem 
uczniów jest pan Henryk Kiewra.

- Gratulujemy uczniom i tre-
nerowi tak dużego sukcesu. 
Myślę, że grając w badmintona 
dzieci bawiły się bardzo do-
brze, do tego mają satysfakcję 
z wyników– z zadowoleniem 
powiedziała dyrektorka szkoły 
Katarzyna Garyga.

Tabele wyników przedstawia-
ją się następująco:

ETAP GMINNY
Chłopcy – Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, I miejsce:
•	 Michał Pakulski
•	 Wojciech Bal
Dziewczęta – Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, II miejsce:
•	 Emilia Giszterowicz
•	 Natalia Szymaniak

Chłopcy - Igrzyska Dzieci, I miejsce
•	 Adam Zawada
•	 Alan Buczek
Dziewczęta - Igrzyska dzieci, I 
miejsce:
•	 Sonia Matkowska
•	 Ewa Kozera

ETAP DOLNOŚLĄSKI - PÓŁFINAŁ
Chłopcy - Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej, IV miejsce:
•	 Michał Pakulski
•	 Wojciech Bal
Dziewczęta - Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, V miejsce:
•	 Emilia Giszterowicz
•	 Natalia Szymaniak

Chłopcy - Igrzyska dzieci, V miejsce:
•	 Adam Zawada
•	 Alan Buczek
Dziewczęta - Igrzyska Dzieci,  
III miejsce:
•	 Emilia Giszterowicz
•	 Ewa Kozera

ETAP DOLNOŚLĄSKI - FINAŁ
Dziewczęta - Igrzyska Dzieci, IV 
miejsce:
•	 Emilia Giszterowicz
•	 Ewa Kozera

Mały przyjaciel przyrody
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Ciekawostki z oddziału przedszkolnego w Piotrkowiczkach

Od początku roku 
szkolnego 2022/2023 
dzieci z oddziału 

przedszkolnego w Piotrko-
wiczkach przy ZSP w Wiszni 
Małej uczestniczyły w wielu 
wydarzeniach, uroczysto-
ściach i  wycieczkach oraz 
spotkaniach z ciekawymi go-
śćmi.

Świętowaliśmy Dzień Krop-
ki, Dzień Chłopaka, Dzień 
Jabłka, Dzień Chleba, Dzień 
Dyni, Święto Niepodległości 
i Andrzejki. Odwiedzili nas: 
policjant, ratownik medycz-

ny oraz dietetyk. Na ciekawe i 
edukacyjne wycieczki wybra-
liśmy się do Bazylowej Polany 
na Święto Pieczonego Ziem-
niaka, do sadu, na spektakl 
„Dzwonnik z Notre Dame” 
oraz do Szkółki Leśnej w Ja-
rach.

Od początku nauki w ze-
rówce dzieci oprócz realizacji 
podstawy programowej, biorą 
udział w ciekawych progra-
mach takich jak:

- „Odkrywamy tajemni-
ce przyrody” - to program, 
który kształtuje umiejętno-

ści obserwowania przyrody, 
wzmacnia edukację ekolo-
giczną i  rozwija u dzieci po-
stawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 

- „Ciekawi świata”– kultu-
rowa podróż po globie - ogól-
nopolski projekt, który przy-
bliża uczniom informacje o 
różnorodnych kulturach  i 
tradycjach, zwiększa zaintere-
sowanie podróżami, motywu-
je do nauki języków obcych.

- „Jemy zdrowo, koloro-
wo”- program, który rozwija 
zachowania prozdrowotne u 

dzieci (promowanie zdrowe-
go stylu życia), zachęca do 
otwierania się na nowe smaki, 
zapachy, potrawy. 

- „Gramy zmysłami”– 
projekt ogólnopolski, któ-
rego głównym celem jest 
innowacyjne i kreatywne 
podejście do tematyki roz-
wijania zmysłów u dzie-
ci. Dzieci poszerzają oraz 
wzbogacają wiedzę na temat 
integracji sensorycznej, a 
także stymulują wszystkie 
zmysły w trakcie zabaw i za-
dań edukacyjnych.

Jesienne przetwory Ciasto dyniowe

 Sensoryczny spacer

 Sensoryczna matematyka

Rodzinny Przejazd  
Rowerowy na Wiszniaka

29 października odbył się 
Rodzinny Przejazd Rowe-
rowy na Wiszniak - punkt 
widokowy. Piękna pogoda 
sprzyjała uczestnikom, któ-
rych duża grupa wyruszyła 
spod  budynku OKSiR. Ma-
lownicza trasa o długości ok. 
10 km  wcale nie była zbyt 
wymagająca dla uczestni-

ków, przeciwnie zwłaszcza 
najmłodsi świetnie dali so-
bie rade pokonując wiszeń-
skie wzgórza. Po gorącym 
posiłku, który czekał na 
uczestników na Wiszniaku, 
mini loterii oraz wspólnych 
zdjęciach, rodziny dzieliły 
się między sobą wrażeniami 
z trasy.
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Dnia 17 listopada w Ze-
spole Szkolno-Przed-

szkolnym w Szewcach od-

były się Mistrzostwa Gminy 
w badmintona dziewcząt i 
chłopców kl. 7-8. 

Gminne Mistrzostwa  
w badmintona

Zawody Gminne w koszykówce

Dnia 18 października w 
Szkole Podstawowej w 

Krynicznie odbyły się Gmin-
ne Zawody w koszyków-
ce chłopców rocznik 2010 i 
młodsi. W zawodach wzięły 
udział dwie drużyny z naszej 
gminy: ze Szkoły Podstawo-
wej w Wiszni Małej i Szkoły 
Podstawowej w Krynicznie. 
I miejsce na podium zajęła 
drużyna z Kryniczna. Gratu-
lujemy!

25 listopada w Kiełczowie od-
były się Mistrzostwa 1/2 Strefy 
Wrocławskiej w koszykówce 
3x3 chłopców kl. 4 - 6. Drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Kry-
nicznie, reprezentująca gminę 
Wisznia Mała, w składzie: Bar-
tosz Roszewski, Julian Klin, Mi-
chał Bogusz i Aleksander Kasza 
zajęła I MIEJSCE i przeszła do 
dalszego etapu rozgrywek.

Następnie 13 grudnia koszy-
karze brali udział w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska w koszy-

kówce 3x3. Po emocjonujących 
meczach zajęli ostatecznie 4 
miejsce w Województwie!!! W 
finale szkoła z Kryniczna ry-
walizowała ze szkółkami koszy-
karskim z Jeleniej Góry, Wał-
brzycha i Polkowic.

Gratulujemy drużynie oraz 
trenerowi Maciejowi Myty-
chowi i czekamy na więcej 
sukcesów!

Sukcesy w koszykówce

9 listopada w Obor-
nikach Śląskich odbyły 
się Mistrzostwa Powia-
tu Trzebnickiego w ko-
szykówce 3x3 dziewcząt. 
Drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Krynicznie 
reprezentująca naszą gmi-
nę wystąpiła w składzie: 
Amelia Zalewska, Julia 
Stępień, Oliwia Łowej-
ko i Aleksandra Cieślak. 
Dziewczyny po zaciętych 
meczach wywalczyły I 
MIEJSCE!!!

Wielkie gratulacje dla 
drużyny i trenera Małgo-
rzaty Kraszewskiej.

Złoto w koszykówce!

Klasyfikacja ogólna:
I miejsce - Szkoła Podstawowa z Kryniczna 
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 z Obornik Śląskich 
III miejsce - Szkoła Podstawowa z Osolina
IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 z Trzebnicy
V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 z Obornik Śląskich 
VI miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 z Obornik Śląskich

Po zaciętych i wyrównanych meczach zajęto następujące miejsca: 
W KATEGORII CHŁOPCÓW
I miejsce – Szkoła Podstawowa Psary
II miejsce – Szkoła Podstawowa Kryniczno
III miejsce – Szkoła Podstawowa Szewce
W KATEGORII DZIEWCZĄT 
I miejsce – Szkoła Podstawowa Szewce 
II miejsce -  Szkoła Podstawowa Psary
III miejsce – Szkoła Podstawowa Kryniczno 
Gratulacje dla wszystkich zespołów!
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Jesień roku 2022 trady-
cyjnie upłynęła pod ką-
tem początkowych rund 

rozgrywek drużynowych na 
szczeblu dolnośląskim. Póki co 
były one dla nas bardzo udane.  
I tak w Lidze Dolnośląskiej 
stanowiącej de facto Drużyno-
we Mistrzostwa Województwa 
odnieśliśmy do tej pory 2 zwy-
cięstwa, zostawiając w pokona-
nym polu zespoły z Radkowa 
i Oławy. Drużynę w dotych-
czasowych meczach reprezen-
towali: Łukasz Butkiewicz, 
Bartłomiej Mondrzycki, 
Przemysław Piotrowski, Ma-
ciej Stelmaszuk, Jakub Pie-
traszko i Monika Owczarek. 

Tuż po Nowym Roku, 7 
stycznia, czeka nas hitowe star-
cie z aktualnym mistrzem Pol-
ski Polonią Wrocław. Również 
2 mecze rozegraliśmy w Lidze 
Okręgowej, wygrywając i re-
misując po jednym z nich. Na-
szymi przeciwnikami na tym 
szczeblu rozgrywkowym były 
zespoły AZS Wratislavii. Rów-
nież tutaj kolejne pojedynki 
zagramy juz po Nowym Roku. 
W pierwszych spotkaniach 
Białego Króla reprezentowali: 
Jakub Pietraszko, Marek Po-
ciejowski, Marek Urban, Pa-
weł Gawlik i Jeremi Hebdow-
ski. Warto docenić zwłaszcza 
występ 16-letniego Jeremiego 
- wychowanka naszego klubu, 
który w starciach z bardziej do-
świadczonymi rywalami uzy-
skał 1.5 pkt w 2 partiach. 

W Drużynowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska Junio-
rów wystąpili również młodzi 
zawodnicy Wiszni Małej, były 
to zawody jednodniowe w 

szachach szybkich rozegrane 
w Kiełczowie w dniu 29 paź-
dziernika. Na słowa uznania 
zasłużył nasz najlepszy junior 
Mikołaj Nawrot, który uzy-
skał 2 miejsce na 1 szachow-
nicy! Pozostali tzn: Bartosz 
Kurek, Wojciech Wręczycki i 
Celina Hermanowicz debiu-
towali na imprezie tej rangi i 
zdobyli cenne doświadczenie 
na kolejne lata. 

Kończąc temat rozmaitych 
rozgrywek na poziomie wo-
jewódzkim, 26 listopada w 
Ścinawce Średniej odbyły 
się Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w Szachach Błyska-
wicznych. Brązowy medal w 
tym turnieju uzyskał mistrz 
międzynarodowy Łukasz 
Butkiewicz, który został wy-
przedzony tylko przez sza-
chistów wspomnianej Polonii 
arcymistrza Marcina Tazbira 
i mistrza międzynarodowego 
Kamila Stachowiaka. Do tej 
trójki w tym artykule jeszcze 
wrócimy :) 

Poziom wyżej, bo w Mistrzo-
stwa Polski w Szachach Szyb-
kich 13 listopada w Trzciance 
wystąpili inni nasi mistrzowie 
międzynarodowi: Michał 
Luch i Piotr Brodowski. Za-
wodnicy Białego Króla spisali 
się znakomicie będąc bardzo 
blisko pozycji medalowych. 
Ostatecznie zajęli wysokie, ale 
nieco pechowe 4 i 6 miejsce. 

Największym sukcesem w 
opisywanym okresie było jed-
nak zwycięstwo Bartłomieja 
Mondrzyckiego w międzyna-
rodowym turnieju w czeskim 
Brnie. Bartek zdeklasował 

swoich przeciwników wygry-
wając osiem i remisując jedną 
z dziewięciu rozegranych par-
tii. Zwyciężył z dwupunktową 
przewagą nad resztą stawki, co 
można porównać np. do zdu-
blowania wszystkich swoich 
przeciwników w wyścigu For-
muły 1! Dobry występ w tych 
zawodach zanotowała również 
Monika Owczarek, znacznie 
poprawiając swoja pozycję 
startową. 

Z wydarzeń, w których or-
ganizacji braliśmy udział, wy-
różnić należy dwie imprezy 
szachowe. 

W drugim tygodniu listopa-
da Wrocław został opanowa-
ny przez szachistów za sprawą 
tradycyjnego memoriału Kry-
styny Hołuj-Radzikowskiej, 
jednej z najwybitniejszych pol-

skich szachistek. Nad całością 
świetnie zorganizowanego wy-
darzenia czuwała nasza zawod-
niczka Lidia Zdziarska-Zaręba. 
Centralnym punktem festiwalu 
był arcymistrzowski mecz ko-
biet Polska-Reszta Świata. 

Odbył się również szereg tur-
niejów towarzyszących, w któ-
rych odnieśliśmy sukcesy także 
jako zawodnicy. I tak Marcin 
Somyk zwyciężył w Turnieju 
Niepodległości rozegranym w 
klubie Polonia Wrocław, nato-
miast w zawodach dla szachi-
stów związanych z Politechniką 
Wrocławską (studenci, absol-
wenci, pracownicy) 3 lokatę 
uzyskał mąż Lidii, Radosław 
Zaręba. 

Nasze najśmielsze oczekiwa-
nia przerósł VIII Turniej o Pu-

char Banku Spółdzielczego w 
Trzebnicy organizowany przez 
nasz klub po 2 latach przerwy 
spowodowanej pandemią. W 
dwóch grupach łącznie wystąpi-
ło aż 108 szachistów,  a wstępna 
lista uczestników była już zapeł-
niona na ponad tydzień przed 
zawodami. W turnieju open 
(52 szachistów) zwyciężyli... i tu 
przypominamy sobie rozstrzy-
gnięcia ze Ścinawki, Marcin 
Tazbir przed Kamilem Stacho-
wiakiem i Łukaszem Butkie-
wiczem. Inni reprezentanci Bia-
łego Króla uzyskali następujące 
nagrody dodatkowe: 
  Najlepszy zawodnik powiatu 

trzebnickiego: Radosław 
Zaręba.

  Najlepsza zawodniczka po-
wiatu trzebnickiego: Lidia 
Zdziarska-Zaręba.

  Najlepsi wśród zawodników 
niepełnosprawnych: Marek 
Pociejowski i Marek Urban 

  1 msc do rankingu 1500 w 
powiecie trzebnickim: Mo-
nika Owczarek 

W grupie juniorów zagrało 
natomiast 56 osób. Zwycięży-
ła Bao Anh Angelina Nguyen 
Doan, wyprzedzając siostry 
Rządkowskie mające już na 
swoim koncie medale nawet 
mistrzostw świata. co świadczy 
o wysokim poziomie również 
turnieju juniorskiego. Najlepszy 
zawodnik Białego Króla Igna-
cy Zgorzelski zajął 4 miejsce, 
wygrywając tym samym rywa-
lizację powiatową. Natomiast 
najlepszą dziewczyną z powiatu 
była również grająca w naszych 
barwach Matylda Adamowicz. 

Relacja prezesa klubu 
Łukasza Butkiewicza

Pierwsze miejsce  Bartłomieja Mondrzyckiego podczas 
międzynarodowego turnieju w czeskim Brnie

Intensywna jesień Klubu Biały Król Wisznia Mała

W dniach 9-11 grudnia 
odbyły się Mistrzo-

stwach Polski juniorów 15-
to letnich w Gliwicach.

Jakub Okoń może zali-
czyć udział w tej imprezie za 
niezwykle udany. Trzy razy 
znalazł się w pierwszej dzie-
siątce najlepszych zawodni-
ków w Polsce wśród 15let-
nich pływaków, a razem z 
kolegami z klubu zdobyli 7 

miejsce w kraju na dystansie 
4 x 100 m stylem dowolnym 
oraz 8 lokatę na dystansie 4 
x 200m stylem dowolnym.

Jakub pierwszego dnia ry-
walizacji awansował do fi-
nału A na 200 m stylem do-
wolnym mężczyzn śrubując 
świeży rekord życiowy z Mi-
strzostw Okręgu (1:58.22s), 
a start w biegu finałowym 
zakończył na 7 miejscu w 

kraju z nowym rekordem 
(1:57.86 s)

W drugim dniu zmagań 
znalazł się w finale A na 400 
m stylem dowolnym z ko-
lejnym rekordem życiowym 
4:09.62 s. Zajął 5 miejsce w 
eliminacjach, a ostatecznie 
zmagania zakończył świetną 
8 lokatą w Polsce poprawia-
jąc po raz kolejny swój naj-
lepszy czas.

Trzeciego dnia Jakub pod-
jął się także płynięcia na 
najdłuższym pływackim 
dystansie – 1500 m i swój 
występ zakończył z mocno 
wyśrubowanym rekordem 
życiowym 16:28,47, jako 6. 
zawodnik w Polsce na tym 
dystansie.

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Dobry start Jakuba Okonia
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1 października w Wysokim 
Kościele odbyły się dwa wyda-
rzenia sportowe: XII Wiszeń-
ska (za)Dyszka oraz XV MTB 
Cross Country Zawody o Pu-
char Wójta Gminy Wisznia 
Mała. W jednym miejscu spo-
tkali się biegacze oraz miłośnicy 
kolarstwa górskiego.

Jako pierwsi na linii startu 
stanęli zawodnicy Wiszeń-
skiej (za)Dyszki, którzy mieli 
do pokonania dystans o dłu-
gości 5 km lub 10 km. W bie-
gu na 5 km wystartowało 15 
osób, pierwsze miejsce wśród 
kobiet zajęła Marta Zając-
Sobczak z czasem 0:27:34, a 
wśród mężczyzn Yurii Sko-
reiko (0:23:26). W biegu na 
10 km udział wzięło ponad 
40 osób. Wśród mężczyzn 
jako pierwszy na mecie był 
Andrzej Owczarek z czasem 
0:47:02, natomiast najlep-

szą wśród kobiet okazała się 
Ewelina Wieczorek z czasem 
0:52:31. 

W klasyfikacja na najlep-
szych biegaczy na dystansie 
10 km wśród mieszkańców 
gminy Wisznia Mała pierwsze 
miejsce w ka-
tegorii kobiet 
zajęła Agata 
Szerszeń z 
Wy s o k i e g o 
Kościoła, dru-
gie miejsce 
Anna Mazur 
z Wiszni Małej i trzecie Wikto-
ria Wejman z Malina. Wśród 
mężczyzn pierwszy był Kamil 
Bożek z Wysokiego Kościoła 
(osiągnął on 2 miejsce w kate-
gorii open!), drugi Adam Biały 
z Pierwoszowa, a trzeci Fryde-
ryk Pociejowski z Rogoża.

Tradycyjnie najmłodsi mogli 
również zmierzyć się w rywali-
zacji sportowej, dla nich została 
przygotowana trasa o długości 
1,5 km. W biegu wystartowa-
ło 17 dzieci, pierwsze miejsca 
przypadły Mai Michałowicz z 
Trzebnicy oraz Julianowi Klin 
z Malina.

Po Wiszeńskiej (za)Dyszce, o 
godz. 12:00 na linii startu stanę-
li zawodnicy XV MTB Cross 
Country. Uczestnicy zawodów 
rywalizowali na wymagającej 
górzystej trasie wyścigu MINI 
na dystansie ok. 15 km lub wy-
ścigu MEGA na trasie o dłu-
gości ok. 30 km. W zawodach 
brali udział zarówno mężczyź-
ni, jak i kobiety. 

W rywalizacji dorosłych 
wzięło udział 112 zawodników. 
66 kolarzy brało udział w starcie 

MINI i jako pierwsi w kategorii 
open metę przekroczyli: Mi-
chał Decewicz z czasem 0:44:17 
oraz Marta Forenc (1:11:27). Z 
kolei w wyścigu MEGA wśród 
mężczyzn najlepszym okazał 
się Jakub Kowalczyk (1:22:12), 
a wśród kobiet Magdalena 
Wojtyła (1:48:01).

Ponadto wyróżnieni zostali 
zawodnicy z gminy Wisznia 
Mała. Najlepszymi w kate-
gorii MEGA okazali się 
Paweł Klimkiewicz z 
Ozorowic (01:42:44), 
następnie Andrzej 
Onyśko z Ligoty Pięknej i 
Mateusz Szukalski z Szewc. 
W kategorii MINI najlepszy 
był Juliusz Machoń z Ozoro-
wic.

Podczas zawodów odby-
ły się również starty dzieci 
w 4 kategoriach: gr. I ro-
werki biegowe do 5 lat, gr. 

II 5-7 lat na dystansie 1300 m, 
gr. III 8-10 lat na dystansie 3000 
m i gr. IV 11-13 lat na dystansie 
5000 m. W grupie I pierwsze 
miejsca uzyskali Pola Czarnec-
ka i Jakub Klimkiewicz, w gru-
pie II Maja Preisner i Mateusz 
Kamiński, w grupie III Emilia 
Banaszak i Sławomir Bagrow-
ski, a w grupie IV Maciej Kojs.

Tegoroczne zawody kolar-
skie różniły się od poprzed-
nich edycji. W tym roku oba 
wyścigi MTB Cross Country 
(w Mienicach i w Wysokim 
Kościele) weszły w cykl trzech 
wyścigów Pucharu MTB Ko-
cich Gór organizowanych 
przez OKSiR Wisznia Mała 
oraz Stowarzyszenie Obornic-
ki Klub Rowerowy OŚ Racing 
Team. Trzecim wyścigiem były 
VII Wyścig MTB im. Zbyszka 
Strzałkowskiego. W klasyfika-

cji generalnej Pucha-
ru MTB Kocich Gór 
w konkurencji MINI 
na podium stanęli: I 
miejsce wśród męż-
czyzn zajął Dariusz 
Poroś (4:36:36), a 
wśród kobiet Mag-

dalena Wojtyła (5:41:49). Na-
tomiast w konkurencji MEGA 
I miejsce przypadło Jakubowi 
Lenik (2:22:44) oraz Monice 
Banasiak (3:42:20).

Zwycięzcy zarówno Wiszeń-
skiej (za)Dyszki, jak i MTB 
Cross Country zostali nagro-
dzeni pucharami, dyploma-

mi oraz nagrodami, ponadto 
każdy z uczestników otrzymał 
medal oraz pamiątkowy ze-
staw gadżetów. Na miejscu na 
zawodników czekał ciepły po-
siłek, można było skorzystać 
z bezpłatnej konsultacji diete-
tyczne udzielanej przez Alicję 
Śmiertkę Dobrego Dietetyka. 
Poza tym przygotowano atrak-
cje dla dzieci, które bawiły się 
na dmuchańcach oraz brały 
udział w zabawach. 

Obie imprezy sportowe do-
starczyły zawodnikom wiele 
adrenaliny, jak również pozy-
tywnych emocji i pięknych wi-
doków. Za organizację impre-
zy szczególne podziękowania 
należą się panom Romanowi 
Turosze i Tomaszowi Janikowi. 
Ponadto Stowarzyszeniu Team 
Extreme Off Road Club z Wy-
sokiego Kościoła, Radzie Sołec-
kiej Wysokiego Kościoła wraz 
z panią sołtys Bożeną Bienias, 
mieszkańcom miejscowości 
oraz wolontariuszom z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego 
w Szewcach. Nie można po-
minąć również zaangażowania 
Stowarzyszenia Stowarzyszenie 
Obornicki Klub Rowerowy OŚ 
Racing Team na czele z Marci-
nem Pokorowskim i Kamilem 
Królem. Wszystkim dziękuje-
my i już z niecierpliwością cze-
kamy na kolejne edycje imprez 
sportowych.

Sportowy początek miesiąca
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3 grudnia w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym im. Młodych 
Bohaterów w Szewcach od-
był się Rodzinny Mikołajko-
wy Turniej Tenisa Stołowego 
zorganizowany przez Klub 
Sportowy LZS „Orion Bran-
da” Szewce, przy współudzia-
le szkoły reprezentowanej na 
tym wydarzeniu przez panią 
dyrektor Lidię Frąckowiak.

W turnieju brali udział ucznio-
wie, jak również ich rodzice i za-
proszeni goście. Rozgrywki były 
prowadzone w czterech katego-
riach: dziecko + krewny, turniej 
indywidualny dzieci do lat 10 i w 

przedziale wiekowym 11-15 lat 
oraz dla dorosłych.

W rozgrywkach nie było 
wygranych i przegranych, li-
czyła się dobra zabawa oraz 
wspólnie spędzony czas z 
rodziną i znajomymi. Na za-

kończenie wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni dyplomami 
oraz drobnymi upominkami. 
Uczestnikami byli m. in. pan 
Marek Łukaszek - sołtys Szewc 
oraz Wójt Gminy Wiszni Mała 
Jakub Bronowicki.

W miniony weekend 
zawodnicy trenują-
cy w Jinkaku zdo-

byli 10 medali na Dolnośląskich 
Igrzyskach Dzieci rozgrywa-
nych w podwrocławskiej Lutyni. 
Tym razem  dzieci reprezento-
wały barwy swoich szkół.

•	 Brykarz Julia (SP Kryniczno) – 2 
x I miejsce

•	 Derej Marcin – 2 x I miejsce
•	 Sadowski Franciszek (SP 

Wisznia) – 1 x I miejsce
•	 Hebdowska Jowita (SP 

Kryniczno) – 1 x II miejsce 
•	 Kościelniak Klara (SP Wisznia) – 

1 x II miejsce 
•	 Stafiniak Klementyna (SP 

Psary) – 1 x II miejsce 
•	 Kowalczyk Dawid (SP Wisznia) 

– 1 x III miejsce
•	 Kamińska Nikola (SP Psary) –  1 

x III miejsce

Jakub Gołembicki (rocz-
nik 2006), zawodnik klu-

bu MKS Juvenia Wrocław 
sekcja Judo, reprezentant  
kadry Wojewódzkiej Junio-
rów Młodszych podczas In-
dywidualnych Akademic-
kich Mistrzostw Polski w 
Judo Juniorów Młodszych, 
kat. 66kg, które odbywały 
się 30 października w Gli-
wicach zajął II miejsce.

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów

Dolnośląskie Igrzyska 
Dzieci w karate WKF

Sukces młodego judoki 
z Ligoty Pięknej

Mikołajowy Turniej Tenisa Stołowego

Uczestnicy Rodzinnego Mikołajkowego Turnieju Tenisa 
Stołowego

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE WISZNIA MAŁA
SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Gmina Wisznia Mała 
w ramach podpisa-
nego porozumienia 

z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
prowadzi punkt konsultacyjny 
w Urzędzie Gminy w Wiszni 
Małej, dzięki któremu istnieje 
możliwość uzyskania pomocy 
w zakresie wypełnienia i złoże-
nia wniosku o dofinansowanie 
i rozliczenia przedsięwzięć w 
ramach programu Czyste Po-
wietrze.

„Czyste Powietrze”, to ogól-
nopolski program dopłat do 
wymiany starych pieców oraz 
docieplenia domów jednoro-
dzinnych, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych.

Program skierowany jest do 
właścicieli lub współwłaścicie-
li jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielo-
nych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

Część I programu dla Bene-
ficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofi-
nansowania:

Osoby fizyczne, będące wła-
ścicielami/współwłaściciela-
mi budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzie-
lonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych 

z wyodrębnioną księgą wie-
czystą, o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 
000 zł.

Część II programu dla Be-
neficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu do-

finansowania
Osoby fizyczne, które łącznie 

spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współ-

właścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą;

2) przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego nie 

przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie 

wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie 

jednoosobowym.

Od stycznia 2022 roku uru-
chomiona została III część 
programu dla Beneficjentów 
uprawnionych do najwyższe-
go poziomu dofinansowania. 
Osoby fizyczne muszą spełnić 
następujące warunki:

Przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego nie 
może przekroczyć kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym.

Więcej Informacji można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w 
Wiszni Małej pod numerem 

telefonu
(71) 308 48 32, 506 658 920




