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Stacja uzdatnia wody w Psarach 

Aktualne działania inwestycyjne      w gminie Wisznia Mała

Trwają prace w ul. Długiej 
oraz Malinowej, gdzie od-

cinki wykonywane są metodą 
wykopu otwartego. W ulicy 
Długiej wykonano ok. 90% ca-
łego odcinka, natomiast w ulicy 
Malinowej 50%. 

Równocześnie prowadzone 
są  prace związane z przewier-
tami poziomymi w ul. Polnej 
oraz Parkowej. W ulicy Polnej 
wykonano ok. 80% całego od-
cinka, natomiast w ulicy Par-
kowej ok. 60%.

Ponadto rozpoczęto prace w 
ul. Głównej (ścieżce rowero-
wej). Kanalizacja w tym miej-
scu wykonywana jest bezwy-
kopowo metodą przewiertu 
poziomego. A w najbliższym 
czasie wykonawca planu-
je rozpoczęcie robót w ulicy 
Willowej.

Wartość robót obecnie re-
alizowanych to 12,9 mln zł, z 
czego do-finansowanie wyno-
si 8,2 mln zł. Zadanie realizo-

wane jest w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowiska 2014 - 2020 pn. 
„Budowa systemu gospodarki 
wodno-ściekowej w aglome-
racji Wrocław – Psary, Szyma-
nów, Krzyżanowice”. Priorytet: 
II Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu. 
Działanie: 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglome-

racjach, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z 
Funduszy Spójności.

Planowany termin zakończe-
nia realizacji: II kwartał 2022 
roku. 

Obecnie na terenie gminy 
mieszkańcy korzystają z ok. 74 
km sieci kanalizacyjnej, do któ-
rej podłączone jest 7 miejsco-
wości.

Zakończono prace budowlane w sta-
cji uzdatniania wody w Psarach i 

uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 
Wykonawcą prac była firma Nexen tech-
nologiczny Sp. z o.o. Wartość zadania to 
1,5 mln. zł. Modernizacja stacji pozwoli 
na dostarczenie wody o lepszej jakości do 
Psar, Szymanowa i Krzyżanowic.

Kanalizacja sanitarna w Psarach 



3WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJwrzesień 2021

Oczyszczalnia ścieków Strzeszów Budowa sieci kanalizacyjnej w Malinie

Wymiana wodomierzy

Aktualne działania inwestycyjne      w gminie Wisznia Mała

Na terenie gminy trwa do-
posażanie placów zabaw 

w nowe urządzenia. Aktual-
nie zamontowane zostały za-
bawki w następujących miej-
scowościach: 
 � Machnice - zjazd linowy, 
 � Ligota Piękna ul. Na Ko-

lonii / Sportowa (koło 
przedszkola) - huśtawka 
bocianie gniazdo oraz duży 
zestaw zabawowy, 

 � Krzyżanowice - zestaw za-
bawowy ze zjeżdżalnią, 

 � Piotrkowiczki ul. Akacjowa 
przy boisku sportowym - 
zestaw wspinaczkowy, 

 � Ozorowice przy boisku ul. 
Sportowa - zjazd linowy, 

 � Strzeszów ul. Łąkowa - 
sprężynowiec tramwaj. 

Został również wyłoniony 
wykonawca budowy siłowni 
w parku w Psarach. 

Place zabaw

Rozpoczęła się realizacja 
projektu pn.: „Budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Malin oraz sieci 
wodociągowej w miejscowości 
Rogoż, gmina Wisznia Mała” 
Inwestycja obejmuje budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przepompownią ścieków w 
ulicy Głównej w Malinie na 
wjeździe do miejscowości od 
strony Ligoty Pięknej oraz 
budowę krótkiego odcinka 
wodociągu w ul. Słonecznej 
w Rogożu. 

Roboty są realizowane przy 
udziale środków pochodzą-
cych z funduszy unijnych w 
ramach poddziałania „Wspar-

cie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji   w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020. 
Koszt inwestycji wynosi ponad 
700 tys. zł, z czego ponad 340 
tys. zł stanowią środki unijne. 
Pozostała część uzupełniona 
zostanie z budżety gminy.

PGK Sp. z o.o. Wisznia 
Mała prowadzi wymianę 

wodomierzy na terenie pose-
sji prywatnych. Dotychczaso-
we wodomierze wymieniane 
są na nowoczesne urządzenia 
wyposażone w moduły ra-
diowe umożliwiające zdalny 
odczyt wskazań wodomie-

rzy, dzięki czemu rozliczenia 
za wodę i ścieki odbywają się 
bez potrzeby wejścia inkasen-
ta na teren nieruchomości. 

W latach 2021-2022 pla-
nowana jest wymiana ok 
2125 szt. wodomierzy. Za-
danie jest realizowane przy 
udziale środków pochodzą-

cych z funduszy unijnych w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Koszt inwestycji 
wynosi ok. 608 tys. zł,  z cze-
go ponad 420 tys. zł stanowi 
dofinansowanie ze środków 
unijnych.

Oczyszczalnia ścieków w 
Strzszowie jest moder-

nizowana. Do tej pory wyko-
nano: zbiornik wyrównawczy, 
przepompownie ścieków, re-
aktory biologiczne oraz osad-
niki wtórne. Postawiono także 
ściany budynku odwadniania 
osadu oraz komory tlenowej 
stabilizacji osadu. 

Ponadto trwają prace zwią-
zane z ułożeniem rurociągów 
międzyobiektowych, zamon-
towano ruszt napowietrzający 
w komorze osadu czynnego 
oraz sitopiaskownik.

Wykonawcą prac jest firma 
HMK Sp. z o.o. z Pszczyny. 

Zadanie realizowane jest w 
ramach dotacji z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020, działanie 4.2 
Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach, pod-
działanie 4.2.2 - ZIT WrOF 
oraz wspierane jest pożyczką 
z NFOŚiGW w Warszawie 
i środkami własnymi gmi-
ny Wisznia Mała. Koszt za-
dania to ponad 15 mln zł. 
Dofinansowanie wzrosło z 
52,5% do 76% i wynosi 11 
mln zł. Planowany termin 
zakończenia prac to lipiec 
2022 roku.
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8 lipca wójt Jakub Brono-
wicki podpisał dwie umowy 
na kolejny etap przebudowy 
ulicy Wolności w Psarach. 

W pierwszej kolejności na 
odcinku drogi (od drogi kra-
jowej DK5 do rowu) zostanie 
wykonana nawierzchnia z 
kostki betonowej. Wykonaw-
cą prac została firma FIL-
MAR Marian Filipek Usługi 
Budowlane z Ligoty Pięknej. 
Koszt zadania to 433 tys. zł. 

Następnie na dalszym od-
cinku drogi zostanie poło-
żona nawierzchnia asfalto-
wa. Prace wykona firma BS7 
Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt 
zaplanowanych prac to 348 

tys. zł. Zakończenie robót: II 
kwartał 2022 roku.

Kolejne umowy podpisane Rusza przebudowa  
ul. Pęgowskiej w Ozorowicach

W Urzędzie Gminy Wisz-
nia Mała systematycz-

nie odbywają się spotkania 
wójta Jakuba Bronowickiego 
i naczelniczki RIiOS Sławo-
miry Misiury-Hermann z 
władzami Powiatu Trzeb-
nickiego oraz mieszkańcami 
naszej gminy. Uczestniczą w 
nich: starosta Małgorzata Ma-
tusiak, jej zastępca Grzegorz 
Terebun, radny Władysław 
Synowiec, sołtys Mienic Ali-
cja Walęcka, Jerzy Szczerbik 
oraz mieszkaniec Piotrkowi-
czek Jarosław Tul.

Podczas spotkania omówio-
ne zostały aktualnie realizowa-
ne inwestycje drogowe będące 
efektem porozumienia pomię-
dzy gminą Wisznia Mała a 
Powiatem Trzebnickim. Pod-
jęto także decyzje dotyczące 
następujących planowanych 
działań:
 � rozpoczęcie w bieżącym 

roku wykonania projektu 
nawierzchni drogi w Piotr-
kowiczkach od ul. Mły-
narskiej oraz chodnika od 
ulicy Wzgórz Trzebnickich 
do wiaduktu nad drogą S5. 
Projekt umożliwi w przy-
szłym roku aplikowanie o 
dofinansowanie tej inwe-
stycji;

 � ułożenie nakładki  asfal-
towej w Mienicach od 
przystanku w kierunku 

świetlicy;
 � kontynuacja budowy ciągu 

pieszo-rowerowego w miej-
scowości Szewce oraz nowej 
nawierzchni drogi od Szewc 
w kierunku Strzeszowa;

 � uzupełnienie przez gminę 
środków na budowę chod-
nika w Ozorowicach (ul. 
Pęgowska) oraz w Szewcach 
(ul. Nowa);

 � dofinansowanie przez gmi-
nę montażu radarowych 
wyświetlaczy prędkości 
przy drogach powiatowych.

 � uporządkowanie poboczy 
drogi powiatowej w Psarach 
od parku w kierunku Krzy-
żanowic.

 �
Dobra współpraca gminy z 

powiatem procentuje kolejno 
wykonywanymi inwestycja-
mi, które znacznie poprawiają 
bezpieczeństwo użytkowni-
ków ruchu w naszych miejsco-
wościach. Mamy świadomość, 
iż potrzeb jest dużo więcej niż 
możliwości ich realizowania, 
ale sukcesywnie prowadzone 
są prace przygotowawcze do 
kolejnych zadań.

Współpraca pomiędzy gminą 
a powiatem trzebnickim

Nowe przystanki w miejscowości Szymanów

W piątek 3 września 
nastąpiło przeka-

zanie terenu budowy pod 
przebudowę drogi powiato-
wej nr 1366 D (ul. Pęgowska) 
w Ozorowicach. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawicie-
le wykonawcy - firmy Ravea 
Sp. z o.o. z Wrocławia, sta-
rosta Małgorzata Matusiak,  
dyrektor ZDP w Trzebnicy 
Kaźmierczak, wójt Jakub Bro-
nowicki oraz radna Powiatu 
Trzebnickiego Sławomira Mi-
siura-Hermann.

Zakres planowanych prac 
obejmuje wykonanie chod-
nika o szerokości 1,5 m na 

odcinku ok. 230 m łączącego 
ul. Leśną z przystankiem au-
tobusowym w centrum miej-
scowości. Zadanie realizuje 
Powiat Trzebnicki. Całkowi-
ty koszt inwestycji to ponad 
278 tys. zł, przy czym gmina 
Wisznia Mała współfinansu-
je prace budowlane w formie 
dotacji celowej w wysokości 
ponad 146 tys. zł. 

W niedzielę 5 września 
w Ligocie Pięknej na-

stąpiło poświęcenie tablicy 
pamiątkowej upamiętniają-
cej pobyt kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Ligocie 
Pięknej.

Inicjatorką upamiętnienia 
wizyty kardynała w 1957 w 
Ligocie Pięknej była Pani 
Daniela Ciecierska, która 
była świadkiem wydarzenia. 
W działaniach panią Danie-
lę wsparły osoby z wspólno-
ty Róż Różańcowych.

Tablica znajduje się przy 
kapliczce i krzyżu przy uli-
cy Wrocławskiej w Ligocie 
Pięknej.  

Tablica 
pamiątkowa w 
Ligocie Pięknej

Od dnia 28 sierpnia 2021 
r. została wprowadzo-

na zmiana w trasie przejaz-
du linii 908. Trasa linii 908 
została wydłużona do nowej 
pętli "Szymanów-pętla" zloka-
lizowanej na ulicy Lotniczej. 
Oprócz ww. wydłużenia trasy, 
zostały również wprowadzone 

2 nowe przystanki w miejsco-
wości Szymanów:
 � 1. Szymanów (ul. Let-

nia - kierunek do nowej 
pętli) - na ulicy Lotniczej 
przy skrzyżowaniu z ulicą 
Letnią. Przystanek będzie 
posiadał status przystanku 
na życzenie.

 � 2. Szymanów (kierunek do 
Wrocławia) - na ulicy Lot-
niczej na wysokości obec-
nej pętli linii 908.

Szczegółowe  
rozkłady dostępne na  
www.wiszniamala.pl
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Szczepienia 
przeciwko COVID-19

Zeppelin w  
Szymanowie

To nasza szansa na zakoń-
czenie pandemii korona-

wirusa.  Tylko zbiorowa odpor-
ność umożliwi nam na powrót 
do normalnego życia bez ogra-
niczeń, dystansu społecznego 
czy maseczek. 

Zgodnie z najnowszymi 
danymi województwo dol-
nośląskie aktualnie znajduje 
się w czołówce pod wzglę-
dem realizacji Narodowego 
Programu Szczepień. Zostało 
zaszczepionych 52% miesz-
kańców. Jednak by zapewnić 
odporność populacyjną sza-
cuje się, iż zaszczepionych 

powinno być powyżej 80% 
mieszkańców. 

Gmina Wisznia Mała znaj-
duje się na 16. miejscu w ska-
li całego województwa pod 
względem zaszczepionych 
mieszkańców, a na 2. miejscu w 
powiecie trzebnickim (stan na 
24.09.2021 r.).  

Na szczepienie zarejestrować 
można się na kilka sposobów:
 � przez infolinię 989 
 � on-line na pacjent.gov.pl 
 � wysyłając SMS 
 � skontaktuj się z wybranym 

punktem szczepień 

www.gov.pl/szczepimysie 
#SZCZEPIMYSIE

We wtorek 14 września 
na lotnisku w Szyma-

nowie wylądował sterowiec 
Zeppelin ZF.

W środę wykonał 4 loty po 
45 minut nad Wrocławiem, 
a następnie wyleciał w dalszą 
podróż do Pragi.

Zachęcamy do przesyłania 
na adres redakcja@wisznia-
mala.pl zdjęć z uwiecznio-
nym na nich sterowcem, a 
opublikujemy je na fanpage 
gminy Wisznia Mała. 

Szesnastego września w 
Ośrodku Zdrowia w Wisz-

ni Małej rozpoczęła się akcja 
szczepienia uczniów w wieku 
od 12 lat. Każdy z zaszcze-
pionych uczniów otrzymał z 
tej okazji pamiątko-
wą koszulkę z nadru-
kiem.

Zgodnie z Naro-
dowym Programem 
Szczepień przeciw 
COVID-19 szczepie-
nia są dobrowolne 
m. in. dla uczniów w 
określonych grupach wieko-
wych, jak i dla pracowników 
szkół. Decyzję o zaszczepie-
niu nieletnich podejmują 
ich rodzice lub opiekunowie 
prawni.

Pamiętajmy, że szczepienie 
to jedyna szansa na uzyskanie 
zbiorowej odporności i po-
wrót do normalnego funkcjo-
nowania.

#SZCZEPIMYSIE  

Szczepienia uczniów

Czym jest Ogólnopolska 
Karta Seniora?

Każdy senior, który ukoń-
czył 60 lat może wyrobić wła-
sną Ogólnopolską Kartę Se-
niora. Karta ta upoważnia do 
zniżek w wielu punktach w 
całej Polsce, w tym m in. sana-
toriach, uzdrowiskach, przy-
chodniach, gabinetach reha-
bilitacji, instytucjach zdrowia 
i kultury.

Lista wszystkich punktów 
honorujących Ogólnopolską 
Kartę Seniora znajduje się na 
stronie internetowej www.
glosseniora.pl. Niemal każde-
go dnia dołączają nowe firmy, 
które deklarują współpracę z 
Głosem Seniora i tym samym 
wprowadzają rabaty dla po-
siadaczy Ogólnopolskiej Kar-
ty Seniora (OKS).

Już 400 tys. seniorów jest 
posiadaczami Ogólnopol-
skiej Karty Seniora!

Ogólnopolska Karta Senio-
ra jest wydawana bezpłat-

nie w gminach/miastach, któ-
re przystąpiły do  Programu 
Gmina Przyjazna Seniorom, 
współfinansując wydanie lo-
kalnej edycji Ogólnopolskiej 
Karty Seniora swoim miesz-
kańcom.

Program Ogólnopolska 
Karta Seniora jest programem 
autorskim Stowarzyszenia 
MANKO, które od 20 lat po-
dejmuje wiele inicjatyw, mają-
cych na celu poprawę jakości 
życia, zdrowia i bezpieczeń-
stwa seniorów. Środki na jego 
prowadzenie pozyskujemy od 
gmin partnerskich, sponso-

rów i z darowizn.
Seniorze! Pamiętaj, że to 

Ty współtworzysz program 
Ogólnopolskiej Karty Seniora 
– możesz zapraszać przedsię-
biorców do oferowania zni-
żek.

Masz pytania? Skontaktuj 
się z nami.

Kontakt w sprawie wyro-
bienia Ogólnopolskiej Karty 
Seniora:
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej
ul. Wrocławska 2, 
tel. 71 310 68 32

Ogólnopolska Karta Seniora  
– informacje dla Seniorów

Od roku szkolnego 
2021/2022 świadczenie 

(tzw. 300+) w ramach progra-
mu „Dobry start” jest realizo-
wane przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych (ZUS).

Wnioski można składać od 
1 lipca do 30 listopada tylko 

drogą elektroniczną − z portalu 
Platformy Usług Elektronicz-
nych (PUE) ZUS, za pośred-
nictwem portalu Emp@tia lub 
przez serwisy bankowości elek-
tronicznej banków, które udo-
stępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na 

konto bankowe wskazane we 
wniosku.

Decyzje oraz zawiadomie-
nia dotyczące świadczeń 300+ 
będą przekazywane w formie 
elektronicznej.

Więcej informacji na stro-
nie: https://www.zus.pl/.

Zmiany w realizacji wypłat świadczenia  
„Dobry start” (300+) od lipca 2021 r.
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„AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WISZNIA MAŁA”
NR: RPDS.09.01.01-02-0018/20

Z ogromną przyjemnością 
informujemy o rozpoczęciu 
realizacji projektu „Aktywna 
integracja w Gminie Wisznia 
Mała”. Projekt dofinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Osi priorytetowej 9: 
Włączenie społeczne, Działanie 
9.1. Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna 
integracja  
– konkursy horyzontalne, 
okres jego realizacji trwa od 
01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.
Projekt realizowany jest przez 
GMINĘ WISZNIA MAŁA 
 w Partnerstwie z PROJECT 
HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W 
POZNANIU 

Projekt jest skierowany do 50 
osób biernych zawodowo i 
bezrobotnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w tym 10 osób z 
niepełnosprawnością, które 
zamieszkują w myśl KC w 
województwie dolnośląskim, w 
gminie Wisznia Mała. 

W ramach projektu planowane 
jest następujące wsparcie:

Zadanie 1. Aktywizacja 
społeczna – działalność Klubu 
Aktywnych – dla 50 uczestników 
projektu.
Utworzenie Klubu Aktywnych, 
tj. miejsca, do którego 
uczestnicy projektu będą 
mogli przychodzić, przebywać 
w przyjaznej atmosferze, 
prowadzić rozmowy z 
zatrudnionymi w Klubie 
specjalistami i wymieniać 
doświadczenia z lokalną 
społecznością i pozostałymi 
uczestnikami projektu. Klub 
będzie działał 4h dziennie w 
godzinach dopasowanych 
do potrzeb uczestników 
projektu. Do prowadzenia 
Klubu zaangażowany zostanie 
Kierownik Klubu, który będzie 
służyć uczestnikom projektu 
między innymi indywidualną 
poradą, organizacją pogadanek 
tematycznych dla uczestników 
projektu i ich otoczenia 
(angażowanie lokalnej 
społeczności).

Zadanie 2. Aktywizacja 
społeczna – stworzenie 
Indywidualnych Ścieżek 

Reintegracji, podpisanie 
kontraktów socjalnych – dla 50 
uczestników projektu.
Każdy z uczestników spotka 
się z trzema specjalistami, z 
którymi odbędzie indywidualne 
wsparcie. Podczas spotkań 
zostanie ustalona sytuacja 
psychologiczna uczestnika, 
by nie kierować uczestnika 
projektu do wsparcia, 
które jest niedostosowane. 
Zostanie również stworzona 
dla każdego z uczestników 
część indywidualnej ścieżki 
reintegracji w zakresie 
aktywizacji zawodowej.

Zadanie 3. Aktywizacja 
społeczna – treningi społeczne, 
terapeutyczne, wsparcie 
indywidualne.

1. Trening umiejętności 
społecznych dla 50 
uczestników projektu.

2. Trening radzenia sobie ze 
stresem dla 50 uczestników 
projektu.

3. Trening umiejętności 
ekonomicznych dla 50 
uczestników projektu.

4. Trening komunikacji dla 50 
uczestników projektu.

5. Trening asertywności dla 50 
uczestników projektu.

6. Trening z zakresu 
rozwiązywania konfliktów i 
prowadzenia negocjacji.

7. Terapia zajęciowa, głównie 
tworzenie prac plastycznych 
- wycinanie, przyklejanie, 
rysowanie, a także 
haftowanie, wyszywanie, 
robienie na drutach itp. dla 
20 uczestników projektu.

8. Wsparcie indywidualne 
psychologa dla 50 
uczestników projektu.

9. Wyjścia do kina/teatru/na 
basen/inne o charakterze 
kulturalnym dla 50 
uczestników projektu.

10. Zajęcia animacyjne i 
aktywizacyjne dla 50 
uczestników projektu.

Zadanie 4. Aktywizacja 
zdrowotna UP – wsparcie 
rehabilitacyjne dla 10 osób 
niepełnosprawnych.
W projekcie założono 
działania, mające na celu 
wyeliminowanie/złagodzenie 
barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie 
UP w społeczeństwie i 

powodujących ich oddalenie 
od rynku pracy. Dla 10 ON 
zaplanowano średnio 20h 
zajęć indywidualnych (łącznie 
200h) z rehabilitantem. 
Sesje rehabilitacyjne będą 
przeprowadzone w domach 
UP/pomieszczeniach 
fizjoterapeutycznych lub w 
Klubie. Będzie to wykonywanie 
ćwiczeń usprawniających, 
zabiegów fizjoterapeutycznych, 
masaży, ćwiczeń ruchowych, 
ćwiczeń rehabilitacyjnych 
usprawniających zaburzone 
funkcje organizmu, zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami i 
stanem zdrowia.

Zadanie 5. Aktywizacja 
zawodowa UP – kursy/szkolenia 
dla 15 uczestników projektu.
W projekcie przewidziano 
działania dla 15 UP związane z 
dostosowaniem kompetencji/
kwalifikacji UP do potrzeb 
rynku pracy. Zajęcia w ramach 
podnoszenia kompetencji/
kwalifikacji UP u których 
zdiagnozowano taką potrzebę.
Szkolenia będą trwały średnio 
60 godzin na uczestnika 
projektu. 
Każde szkolenie zakończone 
zostanie egzaminem 
zewnętrznym i uzyskaniem 
certyfikatu lub dyplomu 
potwierdzającego nabycie 
kwalifikacji / kompetencji. 
Zakres szkoleń będzie 
zgodny z zapotrzebowaniem 

zgłaszanym przez konkretnych 
przedsiębiorców na 
pracowników o określonych 
kwalifikacjach / kompetencjach 
zawodowych.

Zadanie 6. Aktywizacja 
zawodowa UP - Staże dla 10 
uczestników projektu.
I. Staż jest formą wsparcia, 
która umożliwia zdobycie 
doświadczenia zawodowego 
i podstawowych umiejętności 
praktycznych związanych 

z wykonywaną pracą bez 
nawiązywania stosunku pracy z 
pracodawcą. W ramach projektu 
zaplanowano staże dla 10 
uczestników. Okres odbywania 
stażu wynosi średnio 3 miesiące.
II. Osoba odbywająca staż 
powinna wykonywać czynności 
lub zadania w wymiarze nie 
przekraczającym 40 godzin 
tygodniowo i 8 godzin 
dziennie. W przypadku 
Uczestników projektu ze 
stopniem niepełnosprawności 
znacznym lub umiarkowanym 
czas pracy może zostać 
skrócony do 7 godzin na dobę 
i 35 godzin tygodniowo po 
przedłożeniu orzeczenia o 
niepełnosprawności.
III. Stażysta wykonuje swoje 
obowiązki pod nadzorem 
opiekuna stażu, wyznaczonego 
na etapie przygotowań do 
realizacji programu stażu, który 
wprowadza stażysta w zakres 
obowiązków oraz zapoznaje 
z zasadami i procedurami 
obowiązującymi w organizacji, 
w której odbywa się staż. 
Opiekun monitoruje realizację 
przydzielonego stażyście 
zakresu obowiązków oraz 
udziela stażyście informacji 
zwrotnej nt. osiąganych 
wyników i stopnia realizacji 
zadań. Na jednego opiekuna 
stażu przypada jeden stażysta. 

Zadanie 7. Aktywizacja 
zawodowa UP – pośrednictwo 
pracy, wsparcie Trenera Pracy.
Dla 10 ON zaplanowano 
wsparcie Trenera Pracy. Będzie 
on realizował zadania w zakresie 
zatrudnienia wspomaganego, w 
tym: motywowania i aktywności 
ON, zapewniania jej wsparcia 
w zakresie poradnictwa i 
doradztwa zawodowego 
oraz wypracowaniu profilu 
zawodowego, wsparcia w 
poszukiwaniu pracy i kontaktu 
z pracodawcą, wsparcia 
po uzyskaniu zatrudnienia 
w zakresie rzecznictwa, 
poradnictwa i innych form 
wymaganego wsparcia.
Dla 30 uczestników projektu 
zaplanowano wsparcie z 
pośrednikiem pracy, obejmować 
będzie kompleksowe 
działania w zakresie 
znalezienia zatrudnienia 
zgodnie z kompetencjami 
uczestnika projektu. Zakres 
temat.: przygotowanie 

dokumentów rekrutacyjnych, 
dobór profilu zawodowego 
i ofert pracy, formy wsparcia 
zindywidualizowane i zależne 
od potrzeb uczestnika projektu. 
Pośrednik, po zapoznaniu 
się z ISR każdego UP oraz 
po rozmowie z UP, opracuje 
profil zawodowy uczestnika 
projektu, który posłuży jako 
baza do poszukiwania ofert 
pracy– działania zmierzają 
bezpośrednio do pozyskania 
pracy (np. rozmowy z 
potencjalnymi pracodawcami). 
Pośrednik będzie 
odpowiedzialny za znalezienie 
pracy dla 3 uczestników 
projektu, dla każdego 
przygotuje min. 3 oferty pracy.

Zadanie 8. Działania o 
charakterze środowiskowym – 
spotkania integracyjne.
W projekcie przewidziano 
organizację 3 spotkań 
integracyjnych – wydarzeń 
integracyjnych o charakterze 
kulturalnym/festynów, w 
których uczestniczyć będą 
UP, ich otoczenie społeczne 
(głównie rodziny), mieszkańcy 
powiatu oraz przedstawiciele 
lokalnych instytucji, których 
głównym celem jest integracja 
UP ze środowiskiem lokalnym 
oraz wzrost ich aktywności 
społecznej.

Celem projektu jest dokonanie 
postępu w procesie aktywizacji 
społecznej przez min. 34% 
i zatrudnieniowej (przez 
min. 12% spośród osób 
z niepełnosprawnością, 
25% w przypadku innych 
osób) spośród 50 osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym (40K 
+ 10M), biernych zawodowo 
i bezrobotnych, które 
zamieszkują w myśl KC w woj. 
dolnośląskim, w Gminie Wisznia 
Mała, poprzez udział w okresie 
od 01.09.2021 do 31.12.2022 w 
kompleksowym wsparciu proj. 
(m.in. aktywizacja społeczna, 
zdrowotna, zawodowa). 

Wartość projektu: 802 424,00 zł
Dofinansowanie UE:  
682 060,40 zł

Biuro projektu: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2,                 
nr telefonu: 71 310 68 32.

Udział w projekcie jest 
bezpłatny!

Jesteś zainteresowany 
uczestnictwem w 

projekcie?
Skontaktuj się z nami  

- telefonicznie:  
71 310 68 32
e-mailowo:  

gops@wiszniamala.pl
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Projekt nowelizacji usta-
wy o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw 
przyjętej przez rząd zakłada 
przede wszystkim dwie istot-
ne zmiany z punktu widzenia 
osób pobierających świad-
czenie. Pierwszą z nich jest 
forma składania wniosków. 
O środki ubiegać się będzie 
można wyłącznie drogą elek-
troniczną. 

Druga zmiana natomiast 
dotyczy formy wypłacania 
świadczenia. Zniknie możli-
wość wypłaty gotówki.  500+ 
rodzice dostaną wyłącznie na 
konta. 

Wszystko po to, aby ogra-
niczyć ryzyko zakażenia CO-

VID-19 wśród świadczenio-
biorców, jak i urzędników. 
Autorzy projektu przekonują, 
że w ten sposób uda się zmi-
nimalizować przenoszenie się 
koronawirusa na dokumen-
tach papierowych i środkach 
pieniężnych. 

ZUS przejmie obsługę 500+.
Po wejściu w życie zmian 

obsługę programu przejmie 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Dziś za 500+ od-
powiadają przede wszystkim 
jednostki samorządu tery-
torialnego, a w przypad-
kach wymagających decyzji 
i rozstrzygnięć związanych 
z koordynacją systemów za-
bezpieczenia społecznego - 
wojewoda.

500+ od 2022 r. z ważnymi 
zmianami dla rodziców8 lipca odbyła się pierwsza 

w historii naszej gminy sesja 
Rady Seniorów Gminy Wisz-
nia Mała. Uczestniczyło w niej 
11 radnych.  Do momentu 
wybrania Przewodniczącego 
Rady Seniorów obrady prowa-
dziła Małgorzata Ottenbreit - 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Wisznia Mała. Sesja rozpoczę-
ła się od złożenia ślubowania 
przez radnych, a następnie 
przyjęciu od wójta Jakuba Bro-
nowickiego zaświadczenia o 
wyborze na radnego. W dalszej 
części przystąpiono do wyboru 
prezydium. W głosowaniu taj-
nym na Przewodniczącego zo-
stała wybrana Urszula Gwarek. 
Wiceprzewodniczącymi zosta-
li Andrzej Gajewski i Mirosła-
wa Graczyk, a sekretarzem Ja-
nina Lang.

Radni:
 � Urszula Gwarek - 

Przewodnicząca

 � Andrzej Gajewski – 
Wiceprzewodniczący

 � Mirosława Graczyk – 
Wiceprzewodnicząca

 � Janina Lang – Sekretarz
 � Jadwiga Czekaj
 � Zofia Dudzik
 � Zdzisław Gruszka
 � Teresa Grzybek
 � Janina Korzeniewska
 � Jan Liberek
 � Jan Nowakowski
 � Otylia Olak 

 � Waldemar Oprzalski
 � Stanisław Pelucha
 � Bronisław Stawiński
Radnym życzymy wielu suk-

cesów, kreatywnych pomysłów 
w działaniach podejmowa-
nych na rzecz seniorów oraz 
satysfakcji z pełnienia tak istot-
nej funkcji.

Pierwsza Sesja Rady Seniorów Gminy Wisznia Mała

16 lipca w 
OKSiR w Wiszni 
Małej odbyło się 
spotkanie sołty-
sów z terenu gmi-
ny Wisznia Mała z 
przedstawicielami 
samorządu gminnego – wój-
tem Jakubem Bronowickim, 
sekretarzem Joanną Hrycyk-
-Januszewską, naczelnikiem 
RIiOŚ Sławomirą Misiurą-
-Hermann i pracownikami 
urzędu. W spotkaniu uczest-
niczyło także kierownictwo 
jednostek podległych gmi-
nie. Było to pierwsze spotka-
nie po długiej przerwie, gdyż 

w związku z trwającą pande-
mią wszystkie tego typu wy-
darzenia nie były organizo-
wane. Celem spotkania było 
omówienie działań realizo-
wanych na terenie gminy 
Wisznia Mała, jak również 
zapoznanie się z uwagami i 
wnioskami dotyczącymi ak-
tualnych problemów w so-
łectwach.

Spotkanie z sołtysami

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 zameldo-
wani na terenie gminy Wisz-

nia Mała. Bambusowe okrycie 
kąpielo-
we, gry-
zak z 

n a -

turalnego kauczuku, otulacz 
muślinowy oraz zabawka 
kontrastowa MRB czekają na 
odbiór. Rodziców zapraszamy 
do Referatu Ogólnego i Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 8.

www.wiszniamala.pl/dla--
mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/nowy-mieszka-
niec/

Nowy Mieszkaniec gminy Wisznia Mała! – Wyprawka

Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia!
Mieszkasz w 

gminie Wisz-
nia Mała i nie jesteś 
zameldowany? Weź 
udział w konkursie. 
Konkurs skiero-
wany jest do osób 
nie posiadających 
meldunku stałego, 
a mieszkających na 
terenie gminy Wisznia Mała. 
Wystarczy zameldować się, 
wypełnić wniosek konkurso-
wy i złożyć go w Punkcie Ob-
sługi Klienta.

www.wiszniamala.pl/dla-
-mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/konkurs-meldun-
-kowy/

Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej 

w Trzebnicy informuje, że 30 
września 2021 r. nastąpi prze-
łączenie nr 998 do Centrum 
Powiadamiania Ratunkowe-
go (CPR). 

Numer 998 nadal będzie 
aktywny, zmienia się jedynie 
miejsce odbioru zgłoszenia. 
Dzięki temu będzie możliwe 
jednoczesne powiadomienie o 
zdarzeniu wszystkich właści-
wych służb.

Numer alarmowy 998 w 
dalszym ciągu będzie funkcjo-
nował, ale po jego wybraniu 
połączymy się nie z dyżurnym 
Państwowej Straży Pożarnej 
(jak dotychczas), a z opera-
torem numeru alarmowego 
CPR-u. Obsługa połączeń nu-

meru alarmowego 998 
przez operatorów nu-
meru 112  wdrażana jest 
w całym kraju. Równie 
ważnym efektem prze-
łączenia numeru alar-
mowego 998 do Cen-
trów Powiadamiania 
Ratunkowego będzie 
ujednolicenie sposobu 
obsługi zgłoszeń kiero-
wanych na numery alarmowe, 
w tym zgłoszeń obcojęzycz-
nych.

Numer 112 to numer alar-
mowy do wykorzystania wtedy, 
gdy nie umiemy zidentyfiko-
wać zagrożenia w wymiarze 
trzech aktualnych numerów ra-
tunkowych, zaczynających się 
od „9” lub kiedy wymagana jest 
interwencja wszystkich służb 

równocześnie. Korzy-
stanie z numeru 112 jest 
bezpłatne i umożliwia 
połączenie z dyspozy-
torami Centrum Powia-
damiania Ratunkowego 
o każdej porze dnia i 
nocy podobnie jak z 
tradycyjnych telefonów 
alarmowych takich 
jak 998, 997 oraz 999. 

Wprowadzenie alarmowego 
telefonu 112, pod którym moż-
na otrzymać pomoc w różnych 
sytuacjach (pożar, wypadek, 
kradzież, napad itp.) nie spo-
woduje natychmiastowej likwi-
dacji dotychczasowych nume-
rów służb alarmowych.

Źródło: Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Trzebnicy

Przeniesienie numeru alarmowego z 998 na 112

998

112
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Dwudziestego trzeciego 
września w Szkole Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w 
Psarach odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom 
konkursu plastyczno-literac-
ko-muzycznego pod hasłem 
„Wszelka władza społeczno-
ści ludzkiej początek swój 
bierze z narodu”. Konkurs 
był skierowany do wszystkich 
uczniów: od przedszkolaków 
do ósmoklasistów. Partnerem 
konkursu był wrocławski od-
dział IPN, który ufundował 
nagrody i wydał katalog ze 
zwycięskimi pracami. Przed-
stawiciele IPN zasiedli rów-
nież w jury konkursowym.

Konkurs plastyczny prze-
znaczony był dla wszystkich 

uczniów, ze szczególną dedy-
kacją dla uczniów klas 0-3. Za-
kładał on wykonanie dowolną 
techniką pracy plastycznej 
jako ilustracji do wybranego, 
przedstawionego w regulami-
nie utworu, w dowolnej for-
mie (plakat, komiks, rysunek 
lub inna praca plastyczna). W 
sumie wpłynęły 42 prace. 

Z kolei konkurs literacki 
głownie skierowany był do 
uczniów klas 4-8 i zakładał 
stworzenie pracy literackiej 

inspirowanej obrazami, tek-
stami źródłowymi, wiersza-
mi – dotyczącymi wydarzeń 
związanych z uchwaleniem 
konstytucji. Prace można  
było napisać w formie listu 
do Polski, przemówienia do 
młodzieży dotyczącego praw 
człowieka – zgodnie z wolno-
ściowymi ideami konstytucji, 
opowiadania, wiersza itp.

Podczas uroczystości wrę-
czenia nagród szkoła go-
ściła Panią Naczelnik IPN 
Katarzynę Pawlak-Weiss 
oraz Pana Marka Gadowi-
cza. Młodzież zaprezento-
wała program artystyczny, 
a zebrani wysłuchali rów-
nież zwycięskich prac lite-
rackich. Gratulujemy laure-
atom.

W lipcu Urzę-
dzie Sta-

nu Cywilnego w 
Trzebnicy odbyła 
się uroczystość ju-
bileuszu 60-lecia 
zawarcia związku 
małżeńskiego Pań-
stwa Weroniki i 
Mariana Horyniec-
kich z Wysokiego 
Kościoła. Obchody 
Jubileuszu, które 
miały się odbyć w 
zeszłym roku, ze 
względu na trwającą pande-
mię, zostały przesunięte na 
dzisiaj.

 Podczas uroczystości Jubila-
ci w obecności rodziny, Wójta 
Gminy Wisznia Mała Jakub 

Bronowickiego oraz 
Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Anny 
Piotrowskiej odnowili 
przysięgę małżeńską. 

Wójt wręczył mał-
żonkom medale Prezy-
denta RP za długolet-
nie pożycie małżeńskie 
oraz złożył najserdecz-
niejsze życzenia. Na 
zakończenie wszyscy 
zebrani wpisali się do 
pamiątkowej księgi.

 Jubilatom życzymy 
zdrowia, pomyślności i szczę-
ścia na dalsze lata wspólnego 
życia.

Piętnastego września w 
świetlicy w Piotrkowicz-

kach odbyło się spotkanie 
członków Rady Seniorów 
Gminy Wisznia Mała z przed-
stawicielami Komendy Po-

wiatowej Policji w Trzebnicy i 
panią Bożeną Kołpak kierow-
nik SP ZOZ Wisznia Mała. W 
trakcie spotkania obecni uzy-
skali odpowiedzi na najbar-
dziej nurtujące ich pytania.

Spotkanie z seniorami

Uroczyste wręczenie nagród
LAUREACI KONKURSU

W kategorii prac 
przestrzennych:
I miejsce exequo 
• Arkadiusz Jeziorski  

klasa 2B
• Szymon Ćwiek klasa 1A
II miejsce 
• Adrianna Mikołowska klasa 

2A
III miejsce 
• Emilia Trzmiel klasa 2B
• Wyróżnienie 
• Klementyna Stefaniak

W kategorii rysunki:
I miejsce 
• Krzysztof Lozia 3A
II miejsce 
• Alicja Suwaj 3A
III miejsce 
• Kaja Budrewicz 2B
 Wyróżnienia 
• Hanna Laskowska 3B
• Lena Naskręt 0
• Nikodem Pochleba 0
• Antoni Brusiło 0
• Zuzanna Eliaszczuk 2B
Wyróżnienie specjalne 
• Jakub Lozia 7A SP Psary

W kategorii prac literackich:
I miejsce 
• Aleksandra Zawada 6A SP 

Psary
II miejsce 
• Michał Słowiński 6A. SP 

Psary 
• Katarzyna Bagińska SP 

Szewce
III Miejsce 
• Karolina Buczek  

8 SP Psary
• Karolina Merta  

8 SP Szewce 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego
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5 lipca w Lublinie, w Sali 
Koncertowej Zespołu Szkół 
nr 13, odbyła się uroczysta 
Gala Finałowa X edycji Pro-
gramu „Samorządowy Lider 
Edukacji”. Podczas uroczy-
stości organizowanej przez 
Fundację Rozwoju Eduka-
cji i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Agencję Kreatywną 
PRC, wyróżniono gminy, 
powiaty i samorządne wo-
jewództwa, które wysoki 
poziom lokalnej polityki 
oświatowej łączą z nowa-
torskimi i innowacyjnymi 
działaniami z obszaru za-
rządzania publicznego. W 
Gali, w imieniu wójta Jakuba 
Bronowickiego, uczestniczy-
ła Agnieszka Moździerz Dy-
rektor SAPO.

Gmina Wisznia Mała po 
raz szósty sięgnęła po laur 
„Samorządowy Lider Edu-
kacji”, otrzymując równo-
cześnie  Certyfikat Złoty. 
W tegorocznej edycji został 
także wyróżniony wójt Ja-
kub Bronowicki otrzymując 
Medal Edukacyjny „Samo-
rządowiec 30-lecia” przy-
znany z okazji okrągłej rocz-
nicy powołania w Polsce 
samorządu terytorialnego. 

Tegoroczny certyfikat 
został przyznany na pod-
stawie analizy dokonanej 
przez Kapitułę naukowców 
złożoną z wybitnych na-

ukowców reprezentujących 
wybrane polskie uczelnie 
takie jak Uniwersytet Ślą-
ski, Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Łódzki 
czy Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. Ko-
misji przewodniczył prof. 
Dariusz Rott, profesor na 
Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach, do 2013 roku 
członek Prezydium Rady 
Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego.

W ocenie Kapituły gminę 
Wisznia Mała „cechuje wy-
soki stopień dbałości o sys-

tematyczne i sukcesyw-
ne podnoszenie jakości i 
efektywności w zarządzaniu 
oświatą”. Komisja wysoko 
oceniła sukcesy odnoszone 
przez uczniów i nauczy-
cieli w różnorodnych kon-
kursach, przeglądach czy 
olimpiadach. Jak również 
zaangażowanie uczniów w 
rozmaite akcje społeczne, a 
także zaangażowanie mło-
dzieży w działania związane 
z realizacją Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Ponadto doceniona została 
współpraca szkół z lokal-
nymi przedsiębiorstwami 
na linii biznes – edukacja, 
realizowanie projektów In-
nowacyjna Edukacja i No-
woczesna Edukacja oraz 
zajęć praktycznych orga-
nizowanych przez nauczy-
ciela doradcę zawodowego 
umożliwiających kontakt z 
realiami pracy w konkret-
nych zawodach. Komisja 
pozytywnie oceniła dzia-
łania podjęte przez szko-
ły związane z organizacją 
kształcenia w dobie pande-
mii koronawirusa.  

Uhonorowanie gminy 
Wisznia Mała certyfikatem 
Samorządowy Lider Edu-
kacji jest nagrodą za wielo-
letnie działania w zakresie 
polityki oświatowej, a tak-
że mobilizacją do dalszych 
działań na rzecz oświaty. 

Doceniono działania edukacyjne  
w gminie Wisznia Mała

Kino pod chmurką
Kino plenerowe to coraz 

popularniejsza propo-
zycja kulturalna w naszym 
kraju. Jest obecna w Polsce 
od dawna, ale wyjątkową 
popularność zyskała odkąd 
pojawił się w Polsce korona-
wirus. Gdy nie można było 
organizować spotkań kultu-
ralnych wewnątrz budynków, 
filmy opuściły sale kinowe i 
zaczęły pojawiać się w ple-
nerze. Tak było i w tym roku 

podczas wakacji w gminie 
Wisznia Mała. 24 lipca w Ro-
gożu wyświetlono komedię 
„Jak być dobrą żoną?” - po-
kaz był jednym z elementów 
świętowania 770-lecia tej 
wsi. 14 sierpnia mieszkańcy 
Piotrkowiczek obejrzeli film 
„Pojedynek na głosy”. Pod-
czas Festiwalu Młodzieży w 
Szymanowie uczestnicy zoba-
czyli „Ojca Chrzestnego” oraz 
film „Mamma Mia”.

Oglądanie filmów w plene-
rze zdecydowanie spodobało 

się mieszkańcom naszej 
gminy i można się 

spodziewać, że ta-
kie propozycje 
dla mieszkań-
ców pojawią 
się również 
w przyszłym 
roku.

W czwartek, 16 września, 
po długiej przerwie 

związanej z panującą sytuacją 
pandemiczną, miłośnicy sztu-
ki spotkali się w Galerii na 
Zakręcie na wernisażu wysta-
wy Jarosława Grulkowskiego 
„Przyciąganie”. Na przybyłych 
czekała również niespodzian-
ka muzyczna – koncert Hu-
skie i Star. 

Jarosław Grulkowski to ab-
solwent grafiki na wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Jego pasją jest głównie 
rysowanie, a na swoim koncie 
ma już liczne nagrody i wy-
różnienia krajowe oraz zagra-
niczne. Jego wyjątkowe prace 
można oglądać w galerii do 

dnia 18 października w godzi-
nach pracy OKSiR.

Wernisaż uświetnił występ 
młodej i bardzo utalentowa-
nej autorki piosenek Oli My-
szor, którą na scenie wspierał 
Przemysław Myszor - na co 
dzień członek grupy Myslo-
vitz.

Zapraszamy do Galerii na 
Zakręcie w Wiszni Małej.

Wiszeńskie Spotkania 
ze Sztuką
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Realizacja jednej z ini-
cjatyw, której autorem 
jest Adam Gadawski 

z Szymanowa, dobiegła koń-
ca. Celem pomysłu jest in-
tegracja młodzieży z terenu 
gminy Wisznia Mała poprzez 
wspólną pracę przy tworzeniu 
własnego miejsca na działania 
kulturalne. W ramach projek-
tu  w parku w Szymanowie 
zagospodarowano przestrzeń 
zaprojektowaną przez mło-
dych, służącą do wspólnego 
„siedzenia”. Z tej nowej miej-
scówki młodzież będzie mo-
gła regularnie korzystać i ra-
zem spędzać tam czas.

2 września w Szymanowie 
odbyły się pierwsze warszta-
ty, podczas których młodzież 
oraz wolontariusze skręcali 
meble z palet i skrzynek. Na-
byte umiejętności z obsługi 
wkrętarki, szlifierki, młotka, 

czy pędzla na pewno wyko-
rzystają przy innych kreatyw-
nych zajęciach. 

Tydzień później 9 września 
pod okiem artysty Ryszar-
da Glegoły w Szymanowie 
przeprowadzono warsztaty 
malarskie - meble, skrzynki i 
donice nabrały nowych barw 
i kolorów. Ostatnie warsztaty, 
tym razem krawieckie, odby-
ły się 16 września w OKSiR 
Wisznia Mała. Podczas 
warsztatów młodzież i wo-
lontariusze szyli poduszki i 
pokrowce, które będą stałym 
wyposażeniem „bazy”.

29 września nastąpiło otwar-
cie nowej przestrzeni kultural-
nej w naszej gminie, która zo-
stanie wzbogacona o zadaszenie 
oraz wyposażona w książki, gry 
planszowe i inne gadżety, które 
mamy nadzieje jeszcze bardziej 
zintegrują młodzież. 

„Młodych zwrot na kulturę”
TworzyMY Bazę

„OD ZACHODU DO WSCHODU”
7 i 8 sierpnia 2021 r. w Szy-

manowie odbył się Festiwal 
Młodzieży pn. „Od zachodu 
do wschodu”, który zorgani-
zowano w ramach projektu 
„Młodych zwrot na kulturę”, 
na który OKSiR w Wiszni Ma-
łej otrzymał dofinansowanie z 
Narodowego Centrum Kultu-
ry z Programu „Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne 2021”. Po-
mysłodawcami tego niezwy-
kłego wydarzenia skierowane-
go do młodzieży, była 
grupa nieformalna 
reprezentująca Mło-
dzieżową Radę Gminy 
Wisznia Mała: Maja 
Kwiecień, Krzysztof 
Matysiak, Jan Pańczyk 
oraz Artur Łazarski.   
Opiekunem oraz koordyna-
torem festiwalu był Ernestem 
Pociejowskim, przy pomocy 
licznych wolontariuszy, przede 
wszystkim młodych miesz-
kańców naszej gminy. 

Impreza rozpoczęła się o 
16.00 w sobotę i trwała do 
6.00 rano w niedzielę. Było to 
pierwsze tego typu wydarzenie 
od wielu lat. W wydarzeniu 
uczestniczyło ok. 400 osób.

Podczas części pierwszej „ku 
zachodowi” (od 16.00 do 21.00) 
można było skorzystać z wielu 
atrakcji, m.in.: z byka rodeo, 
gdzie można było wziąć udział 
w konkursie fotograficznym 
– robiąc sobie ciekawe zdjęcie 
siedząc na byku i publikując je 
w sieci, ze stoisk kulturalnego 
wyżycia się i wyrazu, na którym 

można było zrobić sobie arty-
styczną EKO-torbę  lub stwo-
rzyć spray’em dzieło na płótnie 
dużego formatu, z fotobudki, 
czy ze stoiska ekologicznego – 
wymieniając „garść” zużytych 
baterii lub plastikowych nakrę-
tek na roślinę.

Była także strefa sportowa z 
licznymi konkursami i zabawa-
mi sportowo – rekreacyjnymi, 
takimi jak np. wyścigi rzędów, 
przeciąganie liny czy konku-
rencje na celność. Młodzieżowi 
radni przez całe wydarzenie od-
twarzali muzykę z nagłośnienia 
plenerowego i przeprowadzili 
szybką naukę wspólnego tań-
ca „belgijka” oraz „macarena”. 
Podczas imprezy była możli-
wość zakupu lodów rzemieślni-
czych oraz świeżo wypiekanej 

pizzy przygotowywa-
nej na miejscu przez 
restauratora z Krynicz-
na. Przeprowadzono 
kilka konkursów, pod-
czas których można 
było wygrać m.in. bon 
pizzerii, popcorn lub 

napoje. Imprezę wizytowała i 
wspierała animatorka p. Agata 
Lisowicz–Wala z Narodowego 
Centrum Kultury.

Część druga „ku wscho-
dowi” rozpoczęła się o 
godz. 21.00 kinem plenero-
wym. Wyświetlono kome-
dię „Mamma Mia”, o 23.00 
odbył się niezapomniany 
PRZESTRZENNY POKAZ 
LASEROWY, a o 23.30 kolej-
na projekcja filmu – klasyk 
„Ojciec Chrzestny”. O 2.00 w 
nocy harcerze rozpalili ogni-
sko, przy którym wspólnie 
śpiewano karaoke oraz pie-
czono kiełbaski. Młodzież 
również grała na gitarze i 
śpiewała harcerskie piosen-
ki. Uczestnicy korzystali 
także z możliwości odpo-

MŁODZIEŻOWY 
BUDŻET 
OBYWATELSKI
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„Portrety Natury” Jac-
ka Cembrowicza, które 
będą mieli Państwo oka-
zję obejrzeć w galerii Na 
zakręcie pokazują, że 
nie trzeba wyprawiać się 
na safari do Afryki aby 
przeżyć i zobaczyć coś 
niezwykłego.  Większość 
zdjęć została wykonana 
w promieniu kilkudziesię-
ciu kilometrów od Wro-
cławia lub wręcz w samym 
mieście. Dostrzeżenie nie-
zwykłych stworzeń, które 
zamieszkują przestrzeń wo-
kół nas wymaga tylko (lub 
aż) uważności, cierpliwości 
i szacunku do natury. Mamy 

nadzieję,  że zachwyt i pasja 
fotografa,  które przebijają 
ze zdjęć udzieli się wszyst-
kim oglądającym i zachęci 
do rozejrzenia się wokół.

Jacek Cembrowicz, 
mieszkaniec Gminy Wisz-
nia Mała odkrył swoją fo-

tograficzną pasję kilka 
lat temu... we własnym 
ogródku, odwiedzanym 
chętnie przez skrzydla-
tych gości. Kolejne lata 
i wyprawy nad pobliskie 
Stawy Milickie,  nad Bie-
brzę i do Białowieży tyl-
ko te pasję pogłębiły. 

Setki godzin spędzo-
nych pod maskującą siat-
ką i regularne wstawanie 
przed świtem przyczyniły 
się do powstania pięknych 
artystycznie i coraz lep-
szych technicznie zdjęć. Te 
najbardziej przez artystę 
ulubione można zobaczyć 
na naszej wystawie.

czynku/ drzemki w dużych 
namiotach harcerskich.

O godz. 5.00 młodzież 
wspólnie witała WSCHÓD 
SŁOŃCA!

Impreza była finansowana z 
Młodzieżowego Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Wisznia 
Mała oraz ze środków Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum 
Kultury „Dom Kultury+ Ini-
cjatywy Lokalne 2021” („Mło-
dych Zwrot na Kulturę”).

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli przy organizacji 
imprezy. 

„Portrety Natury” Jacka Cembrowicza
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Dożynki to wydarze-
nie wieńczące za-
kończenie zbiorów, 

możliwość podziękowania za 
plony, a równocześnie okazja 
do wspólnego świętowania 
mieszkańców gminy oraz gości 
z gmin ościennych. Tegorocz-
ne dożynki w gminie Wisznia 
Mała odbyły się 21 sierpnia w 
Strzeszowie na terenie przy no-
wej świetlicy. Towarzyszyła im 
słoneczna aura i iście rodzinna 
atmosfera.

Uroczystość rozpoczęła się 
plenerową Mszą Świętą Dzięk-
czynną odprawianą przez 
proboszcza parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w 
Strzeszowie ks. Jana Bernasia 
oraz proboszcza parafii pw. 
św. Anny w Szewcach ks. Ma-
riusza Bąkowskiego. Po mszy 
św. delegacje z poszczególnych 
sołectw przeszły z wieńcami 
dożynkowymi pod scenę.  Na-
stępnie Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki wspól-
nie z Przewodniczącą Rady 
Gminy Małgorzatą Ottenbreit 
dokonali oficjalnego otwarcia 
dożynek. Zgodnie z tradycją 
starosta dożynek Wojciech 
Iwanowski  oraz starościna 
Małgorzata Łojkuc przekazali 

na ręce wójta i przewodniczą-
cej rady bochen chleba oraz 
symboliczne dary z najnow-

szych plonów.  Imprezę do-
żynkową prowadził Norbert 
Szymkowiak. 

Gościem tegorocznych ob-
chodów był m. in. Wicesta-
rosta Powiatu Trzebnickie-
go Grzegorz Terebun, który 
otrzymał podziękowania za 
dotychczasową realizację za-
dań na drogach powiatowych, 

oczywiście wraz z prośbą o 
ciąg dalszy tych potrzebnych 
inwestycji.

Część artystyczną rozpo-
czął koncert Orkiestry Dętej 
z Wiszni Małej pod batutą 
Pawła Maliczowskiego. Tuż 
po orkiestrze na scenie wystą-
piły lokalne zespoły ludowe: 
Strzeszowianki, Szymano-

wianie, Skowroneczki i Mali-
nianie. Po zespołach ludowych 
zaśpiewała Justyna Masternak 
z Piotrkowiczek. Następnie na 
scenie stanęli śmiałkowie by 
wziąć udział w karaoke. Jako 
pierwsi z zadaniem zmierzyli 
się wiszeńscy radni. Po kara-
oke każdy chętny mógł wziąć 
udział we wspólnej nauce 

Dożynki Gminne Wiszni 
Małej w Strzeszowie
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Podziękowania dla sponsorów dożynek!

Tegoroczne dożynki w Strzeszowie były bardzo udane – pogoda 
dopisała, a koncerty Justine Sax i Kogutów na długo pozostaną w 
pamięci wiszeńskiej publiczności. Wydarzenie nie byłoby możliwe 
do zrealizowania gdyby nie wsparcie licznych sponsorów, którym 
ogromnie dziękujemy! Poniżej prezentujemy listę firm, osób i 
instytucji, które wsparły tegoroczne święto plonów.
• Klimatec Patryk Klimas
• Strabag Sp. z. o.o.
• Serwis Szymanów Konrad Szczygieł
• Ds-Tech Daniel Starula - Serwis Kotłów Gazowych 
• Centrum Dystrybucyjne „Dajar” Ligota Piękna 
• Wojskowe Koło Łowieckie „Trop” Z Wrocławia
• Wyrób Wędlin Jan I Grażyna Szymańscy Z Rogoża
• Jasek Premium Hotel Wrocław Mariola I Andrzej Jasek
• „Timba” Paweł Nowak Z Kryniczna
• „Jurex” Jerzy Kukulski Instalatorstwo Elektryczno-Budowlane
• Gospodarstwo Rolne Andrzej Kucharski ze Strzeszowa
• Piekarnia Jul-Ka Danuta Wojciechowska z Kryniczna 
• „Winnica Jadwiga” Marek Janiak z Ozorowic
• „Owocowe Zacisze” Gospodarstwo Sadownicze Rogoż
• Hurtownia „Valdi” w Trzebnicy
• Agro-Mig Gospodarstwo Szkółkarsko - Sadownicze Mieczysław 

Ignatowski
• Sponsor anonimowy z Malina
• Norbert Szymkowiak
• Jadwiga i Adam Śmiertka
• Bronisław Stawiński
• Józefa Toda

układu tanecznego. Pierwszą 
część artystyczną zakończył 
porywający występ saksofo-
nistki Justine Sax.  

Emocjonującym punktem 
programu był występ gwiazdy 
wieczoru: zespołu „Koguty”, 
który poderwały tłum osób do 
wspólnej zabawy pod sceną. A 
na zakończenie do tańca za-
chęcał zespół Sakriversum.

Dla uczestników impre-
zy przygotowane były liczne 
nagrody losowane ze sceny. 
Na początku dożynek każdy 
uczestnik otrzymał jabłko z 
naklejoną liczbą. Następnie 
pomiędzy poszczególnymi  
występami odbywały się lo-
sowania i szczęśliwcy, którzy 
posiadali jabłko z wylosowaną 
liczbą otrzymywali nagrodę. 
Wśród nagród znalazły się 
m. in.: sprzęty AGD, brykiet, 
możliwość wynajęcia myjki 
ciśnieniowej, huśtawki ogro-
dowe, rower, telewizor czy kli-
matyzator. 

Podczas dożynek była moż-
liwość degustacji lokalnych 
produktów, zakupu rękodzieła 
oraz uzyskania informacji lub 
zasięgnięcia porady na sto-
iskach takich firm jak: Piekar-
nia „Jul-Ka”, KRUS czy Bank 
Spółdzielczy. Obecna była 
także reprezentacja Ośrod-
ka Zdrowia z Wiszni Małej 
oraz PGK Sp. z o.o. w Wiszni 
Małej, której pracownicy ser-
wowali wodę z owocami. Byli 
także przedstawiciele Klubu 
„Senior+” z Ligoty Pięknej z 
własnoręcznie wykonanym 
rękodziełem. Ponadto można 
było kupić domowe wypieki, 
owoce, miody, ręcznie wyko-
nane budki dla ptaków lub ma-
skotki. Osobne stoisko miała 

Gminna Biblioteka Publiczna, 
na którym tradycyjnie można 
było nabyć książkę za niewiel-
ką kwotę. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się stoisko 
gminy Wisznia Mała, na któ-
rym po udzieleniu odpowiedzi 
na pytania konkursowe moż-
na było otrzymać budki dla 
ptaków, krzewy ozdobne oraz 
różnorodne gadżety gminne. 

Tuż obok zlokalizowany był 
Mobilny Punkt Spisowym, w 
którym można było się spisać.

Nie mogło zabraknąć Do-
żynkowego Turnieju Sołectw z 
licznymi konkurencjami spor-
towo - rekreacyjnymi. W tym 
roku w rywalizacji uczestni-
czyły cztery sołectwa. I miejsce 
zajęły Piotrkowiczki, II miejsce 
Kryniczno, III miejsce Szyma-
nów, a IV miejsce Ozorowice. 
Zwycięzcom nagrody wręczył  
wójt Jakub Bronowicki. 

W Strzeszowie gościliśmy 
SZCZEPCIObusa z MPK 
Wrocław, na który czekało 
wiele osób. W specjalnie ozna-
kowanym autobusie MPK 55 
osób zaszczepiło się  przeciw-
ko COVID-19 szczepionką 
firmy Johnson&Johnson. Dla 
sympatyków militariów Jed-
nostka Strzelecka 3003 im. 

Orląt Lwowskich przygotowa-
ła wojskowe atrakcje. Z kolei 
Aeroklub Wrocławski prezen-
tował szybowiec Jantar. Każda 
chętna osoba miała możliwość 
zajęcia miejsca w kabinie, 
sprawdzić jak działają stery 
czy zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz mycia 
maszyn rolniczych przygoto-
wany przez firmę Serwis Szy-
manów Konrad Szczygieł. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci. 
Przygotowana była dla nich 
bogata oferta, wśród której 
znalazły się zamki dmuchane, 
animacje, malowanie twarzy 
oraz różnorodne konkursy. Te-
goroczne dożynki zakończone 
zabawą taneczną, trwały do 
późnych godzin nocnych.

Dziękujemy sołectwu 
Strzeszów na czele z sołtysem 
Bronisławem Stawińskim, 
Radnej Gminy Wiszni Mała 
Justynie Kołodziej-Dudek, 
młodzieży ze Strzeszowa, 
oraz pracownikom OKSiR-u 
z Wiszni Małej i PGK Sp. z 
o.o. w Wiszni Małej za zaan-
gażowanie i przygotowanie 
wydarzenia jakim są Dożynki 
Gminne.
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W sierpniu tego roku 
na trzy dni Ligota 

Piękna stała się jeszcze we-
selszym miejscem niż za-
zwyczaj. Stało się tak dzięki 
odwiedzinom Happy Busa, 
który zaparkował na terenie 
boiska wielofunkcyjnego i 
zapewnił młodym miesz-
kańcom dawkę kultury, 
sportu, edukacji i roz-
rywki. 

Happy Bus to inicja-
tywa Fundacji Pomo-
cy Dzieciom Happy 
Kids. Zazwyczaj auto-
busy mogą kojarzyć się 
dzieciom z kierowcami 
i kontrolerami biletów. 
Tym razem było inaczej. W 
Happy Busie przyjechali do nas 

animatorzy, którzy przez trzy dni 
działali z najmłodszymi miesz-
kańcami naszej gminy. Było 
miejsce zarówno na zajęcia pla-
styczne, muzyczne, jak i tanecz-
ne. Ponadto dzieci uczyły się an-
gielskiego, a także miło spędzały 
czas na zamku dmuchanym.

W sobotę 4 września w 
Galerii na Zakręcie od-
była się dziesiąta edycja 

Narodowego Czytania. Tegoroczną 
lekturą była „Moralność pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej. W wyda-
rzeniu wzięło udział 35 osób, wśród 
czytających był również wójt Jakub 
Bronowicki. W klimat powieści 
czytelników wprowadziła bogata 
sceneria przygotowana przez artystę 
Ryszarda Glegołę. Natomiast Marta 
Biernat przygotowała muzyczny re-
pertuar, który stanowił idealne tło 
do prezentowanych fragmentów 
tekstu.

Na pamiątkę udziału w akcji każ-
dy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom, słoiczek miodu oraz eg-
zemplarz książki „Moralność pani 
Dulskiej” z odbitą  pamiątkową pie-
częcią Narodowego Czytania. 

Akcja Narodowe Czytanie or-
ganizowana jest przez  Prezydenta 
RP od 2012 roku i została zainicjo-
wana wspólną lekturą  „Pana Ta-
deusza”  Adama Mickiewicza.  Od 
2013 roku do akcji włączyła się cała 
Polska. A my już teraz zapraszamy 
do wzięcia udziału w wydarzeniu w 
przyszłym roku.

Jubileuszowa edycja Narodowego Czytania
Uczestnicy Narodowe Czytania 
• Wiesława Pelucha
• Karolina Kasprzyk
• Sandra Buczek - Szkoła Podstawowa Psary
• Maria Dobrowolska - Szkoła Podstawowa Psary
• Joanna Omelko – Szkoła Podstawowa Psary
• Kamila Jędraszek - Szkoła Podstawowa Psary
• Maria Napierała - Szkoła Podstawowa Kryniczno
• Aleksandra Połowczuk - Szkoła Podstawowa Kryniczno
• Zofia Kwiecień - Szkoła Podstawowa Kryniczno
• Michał Puk - Szkoła Podstawowa Kryniczno
• Elżbieta Matyja
• Maria Idzikowska
• Eulalia Małecka
• Regina Kumala
• Michał Klin
• Bogusława Bronowicka
• Wójt – Jakub Bronowicki
• Alicja Walęcka
• Agnieszka Kikut – Nowacka
• Krystyna Bernatek – Klub Senior+
• Mirosława Dudzik – Klub Senior +
• Teresa Korgul – Klub Senior +
• Stanisław Pelucha – Klub Senior +
• Marta Biernat - Szkoła Podstawowa Wisznia Mała
• Emilia Bogaczewicz - Szkoła Podstawowa Wisznia Mała
• Zuzanna Kasprzyk - Szkoła Podstawowa Wisznia Mała
• Agnieszka Moździerz
• Sylwia Miziniak
• Renata Cybulska Kaczałko
• Anna Białecka
• Dorota Krawiec
• Anna Aksamit - Szkoła Podstawowa Szewce
• Julia Laskowska - Szkoła Podstawowa Szewce
• Milena Aksamit - Szkoła Podstawowa Szewce
• Paulina Kowalczyk – Szkoła Podstawowa Szewce
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W ostatnią sobotę sierp-
nia w Malinie odbył się 

Festyn Ludowy, który zgroma-
dził liczną publikę. Było moc 
atrakcji zarówno dla dzieci, jak 
i dla dorosłych. Już na samym 
początku festynu Muzyczny 
Teatr Magiczny z Wrocławia 
porwał dzieci do wspólnej za-
bawy prezentując przedsta-
wienie pt. „Na wsi”. Następnie 
na scenie zaprezentowały się 
zespoły ludowe. Publiczność 
wysłuchała utworów w wyko-
naniu zespołów: Szymanowia-
nie wraz ze Skowroneczkami 
z Szymanowa, Humorek ze 
Żmigrodu, Strzeszowianie ze 
Strzeszowa i Malinianie 
z Malina.  

Po występach ze-
społów ludowych, 
na scenie zapre-
zentowała się 
główna gwiazda 
wieczoru: Anna 
Wojtas-Gaweł , 
która wykonała  
znane przeboje. Ostat-
nim punktem festynu był 
występ zespołu muzycznego z Mi-
licza, który zachęcał mieszkańców do 
wspólnej zabawy.

Festyn Ludowy w Malinie

Piknik Wielopokoleniowy Piknik Rodzinny w Rogożu
7 sierpnia w Wiszni Małej 

odbył się Piknik Wielopoko-
leniowy. Pomysł na wydarze-
nie był prosty - stworzyć pro-
gram atrakcyjny zarówno dla 
seniorów, jak i dla najmłod-
szych mieszkańców naszej 
gminy. Dla dzieci przygoto-
wano m.in. dmuchany za-
mek, zabawy z animatorami, 
możliwość zwiedzenia wozu 
strażackiego, a także smaczną 
ofertę gastronomiczną (lody, 
gofry, sorbety, wata cukro-
wa, popcorn). Dla seniorów 
zaśpiewały lokalne zespoły 
ludowe, a na stoisku GOPS 
Wisznia Mała czekała na nich 
możliwość otrzymania Ogól-
nopolskiej Karty Seniora 60+. 

Podczas pikniku miały miej-
sce liczne konkurencje mię-
dzypokoleniowe, a wszyscy 
odwiedzający mogli skosz-
tować pysznych pierożków, 
a także podziwiać i kupować 

lokalne rękodzieło. Wieczór 
zakończył koncert lubianych 
w naszej gminie uElectrogó-
rali i zabawa taneczna, którą 
poprowadził DJ Norbert.

Na początku lipca w Rogo-
żu odbyło się kolejne wy-

darzenie w ramach Jubileuszu 
770–lecia istnienia miejsco-
wości. Był to okolicznościowy 
Piknik Rodzinny wraz z prze-
jazdem rowerowym przez Ro-
goż na symbolicznym dystansie 
7,7 km. Impreza rozpoczęła się 
na sportowo o godz. 11.00. Po 
krótkim przemówieniu wójta 
Jakuba Bronowickiego i dyrek-
tor OKSiR Renaty Cybulskiej-
-Kaczałko – rowerzyści ruszyli 
w trasę. Przejechali 2 okrąże-
nia przez Rogoż, które łącznie 
wyniosły 7 km i 700 m. Nad 
bezpieczeństwem rowerzystów 
na drogach czuwali strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Wiszni Małej.

O godz. 12.00 zaczęła się 
część piknikowa wydarzenia. 
Najmłodsi Mieszkańcy Rogo-
ża i okolicznych miejscowo-
ści korzystali z dmuchańców, 

zabaw i animacji sportowo 
- rekreacyjnych. Imprezie to-
warzyszyły liczne rozmowy, 
integracja lokalnej społecz-
ności, wspominanie tego, jak 
Rogoż wyglądał kiedyś, a jak 
wygląda obecnie. Uczestnicy 
Pikniku Rodzinnego wypo-
czywali na udostępnionych 
leżakach. Pani sołtys i rada 
sołecka przygotowali ciasta, 
produkty z grilla i napojów, a 
lokalny restaurator z „Pizzerii 
Włoska Robota” z Kryniczna 
zabezpieczył imprezę w lody 

rzemieślnicze. Każdy z uczest-
ników przejazdu rowerowego 
otrzymał lody w nagrodę za 
pokonanie całego dystansu. 
Podczas imprezy Młodzieżo-
wa Rada Gminy Wisznia Mała 
zajęła się zabezpieczeniem na-
głośnienia i oprawa muzyczną 
oraz aktywnie włączyła się w 
przygotowanie wydarzenia 
już od samego rana. Wie-
czór zakończyła potańcówka 
z DJ-em pod chmurką, któ-
ra trwała do późnych godzin 
nocnych.
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W poprzednim nume-
rze Wieści Gmin-

nych Wiszni Małej ukazał 
się wywiad z Magdaleną 
Koźmińską, mieszkanką 
Malina, która została Am-
basadorką Drożdży Babu-
ni. 

Pani Magdalena zapro-
ponowała stworzenie kąci-
ka kulinarnego w rubryce 
gazety. Jej celem jest budo-
wanie świadomości o tym, 
jak ważne jest zdrowe od-
żywianie. Pani Magdalena 
poprzez prezentację swo-
ich autorskich przepisów 
chce pokazać, że gotowanie 
nie jest skomplikowane i nie musi zabierać 
dużo czasu.  Wspólnie postanowiliśmy, że 
będą tutaj prezentowane smaczne i proste se-
zonowe dania w wykonaniu Pani Magdaleny. 

Na początek publikujemy 
przepis na krem pomido-
rowy z pieczoną papryką. 
Zachęcamy naszych stałych 
czytelników oraz wszyst-
kich mieszkańców gminy 
Wisznia Mała do goto-
wania.  Mamy nadzieję, że 
przepisy Pani Magdaleny 
będą dla Was inspiracją i 
zmobilizują do zmiany na-
wyków żywieniowych. 

Zachęcamy do ekspe-
rymentów kulinarnych w 
kuchni i dzielenie się wyni-
kami Waszej pracy. 

Wszystkie zdjęcia są mile widziane.  
Efekty swojej pracy mogą  
Państwo przesyłać na adres:  
redakcja@wiszniamala.pl 

Rusza najnowsza edycja kącika kulinarnego 

„Wiszeńskie gotowanie”
Krem pomidorowy  
z pieczoną papryką

• 4 czerwone papryki
• 2 puszki pomidorów
• 3 ząbki czosnku 
• 1 cebula
• kozi twaróg
• rosół 
• pestki dyni
• słodka papryka, sól i pieprz

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Umyj paprykę, przekrój na pół i 
usuń gniazda nasienne. Ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia 
blasze i posmaruj lekko oliwą. Piecz ok. 30 min. Skóra powinna być 
pomarszczona. Po wyjęciu z piekarnika włóż paprykę do foliowej 
torebki i szczelnie zamknij. Odczekaj kilkanaście minut. Następnie 
obierz paprykę ze skórki.
Posiekaj cebulę i czosnek. Wlej do rondla oliwę i na rozgrzaną wrzuć 
cebulę. Gdy się zeszkli, dodaj czosnek i jeszcze chwilę podsmaż. Dodaj 
do garnka paprykę, pomidory z puszki oraz rosół – ilość wg uznania. 
Całość należy dusić na małym ogniu ok. 15 min. Następnie zblenduj 
zupę. Dopraw solą, pieprzem i słodką papryką do smaku. Zupę przelej 
na talerze. Na wierzch pokrusz kozi twaróg i posyp pestkami dyni.

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Wiszni Małej od 

września do grudnia 2021 roku 
realizuje projekt pn. „#wisz-
niamałaczyta”, 
który otrzymał 
dofinansowanie ze 
środków Ministra 
Kultury Dziedzic-
twa Narodowego i 
Sportu pochodzą-
cych z Funduszu 
Promocji Kultury 
w kwocie 10300 zł. Celem pro-
jektu jest promocja czytelnic-
twa i biblioteki wśród miesz-
kańców gminy Wisznia Mała, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem najmłodszej grupy czytel-
niczej – dzieci i młodzieży.

W projekcie odbędą się m 
in. spotkania autorskie ze zna-
nymi pisarzami, którzy w bez-
pośrednim kontakcie zachęcą 
najmłodszych uczestników do 
sięgania po literaturę. Dla do-
rosłych planujemy spotkania z 
ekspertami w dziedzinie czy-
telnictwa na temat wartości, 
jaką niesie czytanie książek w 
dzisiejszych czasach. Ponadto 

ogłoszony zostanie konkurs fo-
tograficzny skierowany do mło-
dzieży, którego tematem będzie 
przedstawienie sytuacji inspiro-

wanej czytaniem 
książek. Kolejna 
inicjatywa zapla-
nowana w pro-
jekcie skierowana 
do wszystkich 
mieszkańców to 
wyzwanie czytel-
nicze pn „#wisz-

niamałaczyta” polegająca na 
nagraniu krótkiego filmiku i 
opublikowaniu go w mediach 
społecznościowych, w którym 
uczestnicy prezentują aktual-
nie czytaną książkę i nominują 
kolejną osobę do zabawy. W 
realizację projektu planujemy 
również zaangażować miesz-
kańców i władze gminy,  któ-
rzy włączą się w akcję czytania 
dzieciom  propagowaną od 
kilku lat w Polsce i  będą czytać 
utwory literackie najmłodszym 
dzieciom w naszej gminie. 

Wszystkich mieszkańców 
zapraszamy do udziału w  pro-
jekcie  „#wiszniamałaczyta”.

 Nowy projekt biblioteki 
- #wiszniamałaczyta

Nowe dowody osobiste z odciskiem palca od 8 listopada 2021 r.

Po przerwie spowodowanej 
pandemicznymi 
restrykcjami zajęcia 
artystyczne, sportowe i 
rekreacyjne wracają do 
oferty OKSiR Wisznia Mała. 
W nowym harmonogramie 
znalazły się m.in. zajęcia z gry na 
gitarze i tańca, a także kolarstwo 
górskie (MTB), piłka nożna i joga.
Poniedziałek:
• Piłka Nożna, trener Maciej 

Mytych, Orlik Krzyżanowice
• Podstawy gry na gitarze, 

instruktor Janek Samołyk, 
Wisznia Mała

Wtorek:
• Joga, świetlica w Malinie, 

instruktorka Agnieszka 

Czochara
• Taniec dla dzieci i młodzieży, 

Wisznia Mała, instruktorka 
Malwina Maksim

• Podstawy gry na gitarze, 
instruktor Janek Samołyk, 
Wisznia Mała

Środa
• Zajęcia plastyczno-ceramiczne, 

intruktorka Elżbieta 
Filipkiewicz, Wisznia Mała

• Szkółka kolarska MTB, trener 
Tomasz Jamka

• Wiszeńskie Igłą 
Malowanie, instruktor Ryszard 
Glegoła, Wisznia Mała
Czwartek
• Joga, świetlica w Ligocie 
Pięknej, instruktorka Agnieszka 
Chochara

Sobota
• Orkiestra Dęta z Wiszni Małej, 

Kryniczno, instruktor Paweł 
Maliczowski

Oferta zajęć będzie rozwijana. 
Więcej informacji, w tym dane 
kontaktowe w sprawie zapisów, 
można znaleźć na stronie  
oksir.wiszniamala.pl, a także na 
stronie instytucji  
na facebooku.

OKSiR Wisznia Mała powraca z ofertą zajęć i warsztatów

Wiceminister Paweł 
Szefernaker w dniu 28 

września 2021 r. na konferen-
cji prasowej w Otwocku po-
informował, że od 8 listopada 
Polacy będą mogli składać 
wnioski o wydanie dowodów 
osobistych z drugą cechą bio-
metryczną - odciskiem palca. 

Dowody osobiste z odci-
skiem palca  będą wydawane 
na 10 lat dla osób powyżej 12 
roku życia. 

Nie będą  pobierane odciski 
palców od osób do 12 roku ży-

cia. Dowody osobiste dla osób  
do 12 roku życia będą ważne 5 
lat.

Od 27 lipca 2021r. nie ma 
możliwości złożenia online 
wniosku o dowód osobisty. 

Złożenie wniosku o do-
wód osobisty wymaga oso-
bistej wizyty w urzędzie, wy-
jątkiem są sytuacje gdy nie 
jesteśmy w stanie osobiście 
przyjść do Urzędu z powodu 
stanu zdrowia np. niepełno-
sprawności,  w takiej sytuacji  
należy skontaktować się tele-

fonicznie z Urzędem Gminy  
( tel.  71-308-48-41, tel.  71-
308-48-42, tel.  71-308-48-43)

Uwaga!!! Po wejściu prze-
pisów prawnych dotyczących 
nowych dowodów osobistych 
złożenie wniosku o dowód on-
line będzie możliwe wyłącznie 
w przypadku dokumentu dla 
dzieci do 12. roku życia

Źródło informacji: https://www.
gov.pl/web/mswia/juz-wkrotce-
nowe-dowody-osobiste-z-druga-
cecha-biometryczna
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18 września mieszkańcy Ro-
goża hucznie świętowali jubi-
leusz 770-lecia miejscowości. 
Ten dzień na długo zapisze 
się w pamięci mieszkańców 
miejscowości, jak również 
całej gminy. Uroczystość była 
podsumowaniem działań i 
wydarzeń  kulturalno-spor-
towych odbywających się na 
przestrzeni całego roku, a ma-
jących na celu uczczenie jubi-
leuszu.

Wydarzenie rozpoczęło 
się odsłonięciem muralu z 
sylwetkami mieszkańców 
Rogoża uwiecznionych na 
zdjęciu wykonanym pod ko-
niec lat 60-tych XX w. Wstęgę 
przecięli: wójt Jakub Brono-
wicki, dyrektor OKSiR Rena-
ta Cybulska-Kaczałko, sołtys 
Rogoża Edyta Król, Dawid 
Graczyk – mieszkaniec Rogo-
ża, radny Michał Klin i jedna 

z bohaterek muralu Zofia Ku-
ter. Następnie wójt Jakub Bro-
nowicki przywitał zgroma-
dzonych gości, opowiedział o 
kulisach powstawania muralu 
oraz o wartości jaką wnosi do 
naszego życia pielęgnowanie 
historii. Następnie głos zabrał 
Dawid Graczyk, historyk i 
mieszkaniec Rogoża, który był 
pomysłodawcą jubileuszu. Po 
czym zebrani wyruszyli pod 

świetlicę, gdzie odbywały się 
główne obchody. Odsłonięta 
została tablica pamiątkowa 
oraz wystawa plenerowa po-
święcona Rogożowi przygo-
towana przez Dawida Graczy-
ka. A jubileuszowe drzewko, w 
drodze głosowania, otrzymało 
nazwę Rocco.

Wójt Jakub Bronowicki 
wspólnie z panią dyrektor 
OKSiR Renatą Cybulską-Ka-

czałko podziękowali pionie-
rom i osobom zasłużonym z 
Rogoża, którym przekazali 
dyplomy i symboliczne róże. 
Nie zabrakło również oprawy 
muzycznej, na scenie prezen-
towały się zespoły ludowe z 
naszej gminy: Szymanowia-
nie ze Skowroneczkami, 
Strzeszowianki oraz Mali-
nianie, którzy przygotowali 
specjalną piosenkę o Rogożu. 
Kulminacją dnia był koncert 
zespołu Żniwa.

Na uczestników Pikniku 
Historycznego czekało szereg 
atrakcji. Do Rogoża zjechali 
rycerze i wikingowie, a naj-
większą atrakcję stanowiła 
osada średniowieczna. Wszy-
scy chętni mogli obserwować 
pracę kowala, a następnie 
kupić wykonane przez nie-
go ozdoby, noże lub sztućce. 
Można było nabyć rycerską 

broń, lokalne owoce, miody 
czy domowe ciasta.

Odbyła się inscenizacja bi-
twy, zabawa przy muzyce 
średniowiecznej, a dzieci za-
chwycone były przedstawio-
ną przez Teatr Gry i Ludzie 
„Opowieścią Wagantów”. Na 
śmiałków czekał dmuchany 
zamek z rycerską wieżą do 
skoków. 

Do Rogoża przyjechał rów-
nież SZCZEPCIObus z MPK 
Wrocław, w którym była moż-
liwość zaszczepienia się prze-
ciwko COVID-19 szczepion-
ką firmy Johnson&Johnson.

Dziękujemy sołectwu Ro-
goż na czele z panią sołtys 
Edytą Król i panem Dawi-
dem Graczykiem  oraz pra-
cownikom OKSiR-u z Wisz-
ni Małej za zaangażowanie i 
przygotowanie uroczystości.

Uroczyste obchody 770-lecia RogożaUroczyste obchody 770-lecia Rogoża
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Z inicjatywy przedstawi-
cieli Rady Programowej 

OKSiR Wisznia Mała Pana 
Pawła Kubackiego i Pani Do-
roty Gadawskiej powstała 
szkółka kolarska MTB OKSiR 
Wisznia Mała. 

W czerwcu i lipcu zostały 
zorganizowane zajęcia poka- zowe, natomiast od sierpnia 

organizowane są stałe trenin-
gi kolarskie dla dzieci i mło-
dzieży. Treningi odbywają się 
w każdą środę w godz. 17.30-
18.45. Kolarze trenują jeżdżąc 
po pięknych terenach leśnych 
i wzgórzach w naszej gminie. 
Zajęcia prowadzi certyfiko-
wany trener Way2Champ - 
Pan Tomasz Jamka. 

Zapraszamy dzieci i mło-
dzież do rozpoczęcia swojej 
przygody z kolarstwem.

Koszt uczestnictwa w zaję-
ciach: 80 zł/miesiąc.

Szkółka kolarska

Juliusz 
Machoń na 
podium

Pierwszy września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach

Jakub Okoń finalistą Mistrzostw Polski 14 latków

Wójt Jakub Bronowicki w 
lipcu gościł w swoim ga-

binecie młodego pływaka Jaku-
ba Okonia oraz jego tatę, którzy 
przyszli pochwalić się sukcesa-
mi oraz podziękować za wspar-
cie udzielone przez gminę. Ja-
kub w dniach 01-04 lipca brał 
udział w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w Olsz-
tynie, podczas których uzyskał 
awans do finału. To wielki suk-
ces, gdyż w Mistrzostwach bra-
ło udział 675 zawodników, ze 
169 klubów z całej Polski. 

Jakub wystartował łącznie w 
5 konkurencjach indywidual-
nych. W konkurencji 800 i 200 
m stylem dowolnym (w finale 
Kuba zajął 19 miejsce). Potem 
było jeszcze lepiej. Na dystan-
sie 400 m stylem dowolnym 
uzyskał czas 4:37,35 wchodząc 

tym samym do finały B. W tym 
finale poprawił swoją pozycję 
i wynik osiągając czas 4:35,70, 
ostatecznie zajmując 13 pozy-
cję po pięknej walce na ostat-
nich metrach. 

Zawodnik już wcześniej 
osiągał sukcesy w okrę-
gu dolnośląskim. Podczas 
letnich Drużynowych Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików 12, 13 lat zdobył 3 
medale - dwa złote (400 m styl 
dowolny oraz 200 m styl zmien-
nym ) i jeden srebrny (200 m w 
stylu klasycznym). Natomiast 
podczas zimowych Mistrzostw 
Dolnego Śląska młodzików 12, 
13 lat w pływaniu oraz Między-
wojewódzkich Drużynowych 
Mistrzostwach Młodzików 
Województwa Dolnośląskie-
go i Lubuskiego był najszyb-

szym zawodnikiem w okręgu 
na dystansie 400 m stylem 
dowolnym oraz 200 m sty-
lem zmiennym, a start 200 m 
stylem klasycznym zakończył 
srebrnym medalem.

Jakubowi gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów 
oraz miejsc na podium.

Mamy przyjemność po-
informować, że Juliusz 

Machoń, uczeń klasy 7a ze 
Szkoły Podstawowej w Kry-
nicznie (mieszkaniec Ozoro-
wic) zdobył 1 miejsce w DOL-
NOŚLĄSKIM Powerman 
Sport DUATHLON. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Pierwszego września we 
wszystkich szkołach roz-

brzmiał pierwszy dzwonek. 
W tym roku, wójt Jakub Bro-
nowicki zainaugurował rok 
szkolny w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Szewcach. 
W uroczystości uczestniczyli 
uczniowie, rodzice oraz zapro-
szeni goście. Podczas uroczy-
stości wójt dokonał uroczy-
stego powierzenia Pani Annie 
Białeckiej stanowiska dyrektora 
szkoły w Szewcach oraz 
wręczył akt nadania 
stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela 
mianowanego Pani 
Magdalenie Witwic-
kiej - Iwanowskiej. W 
trakcie apelu uczniowie 
zaprezentowali występ 
artystyczny upamiętniający 
82. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Na koniec uczniowie 
wraz z wychowawcami rozeszli 

się do poszczególnych klas.
Wszystkim uczniom oraz 

nauczycielom życzymy aby 
nowy rok szkolny był pełen 

sukcesów, ciekawych wyzwań 
edukacyjnych i rozwijających 
doświadczeń i oczywiście bez 
nauki zdalnej!

W dniach 5-6 września w Brnie 
odbywały się Europejskie Igrzy-

ska Lekkoatletyczne Dzieci. Michał 
Pakulski – reprezentant AZS AWF 
Wrocław (równocześnie uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Psa-
rach) wraz z kolegami z drużyny wy-
walczył złoto w sztafecie 4x60 m. Gra-
tulujemy i życzymy dalszego rozwoju 
oraz kolejnych sukcesów sportowych.

Złoto dla Michała Pakulskiego 
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W poniższym artyku-
le opiszemy działa-

nia klubu Biały Król Wisznia 
Mała podczas tegorocznych 
wakacji i na początku wrze-
śnia. Wszystko rozpoczęło się 
od Ogólnopolskiego Fina-
łu Centralnego LZS „Złota 
Wieża”. Wystąpiliśmy w nim 
po raz pierwszy w historii klu-
bu, po wygraniu dolnośląskich 
eliminacji, o czym wspomi-
naliśmy w poprzedniej relacji.  
Finał krajowy kończymy na 
nieco pechowym 4 miejscu, 
ulegając drużynom z Czarnej, 
Prudnika i Białegostoku. W tur-
nieju wystąpiło 17 zespołów. In-
dywidualnie punkty dla naszej 
drużyny zdobyli (w kolejności 
szachownic) Łukasz Butkiewicz 
4.5/7, Bartłomiej Mondrzycki 
4.5/5, Mateusz Bronowicki 1/4, 
Radosław Zaręba 2/2, Aleksan-
der Wilk 4.5/9, Monika Owcza-
rek 3.5/5, Lidia Zdziarska-Zarę-
ba 1.5/4.  

Pod koniec lipca w czeskich 

Pardubicach odbył się tra-
dycyjny międzynarodowy fe-
stiwal szachowy z udziałem 
około 1000 zawodników we 
wszystkich grupach turniejo-
wych! W zawodach głównych 
wystąpili Łukasz Butkiewicz i 
Arkadiusz Skawiński. W staw-
ce 149 szachistów w tym wielu 
arcymistrzów i mistrzów mię-
dzynarodowych Łukasz zajął 15 
miejsce, zdobywając 6 punktów 
w 9 partiach. Arek uzyskał pół 
punktu mniej i zakończył za-
wody na 30 pozycji. W grupie 
B znakomicie zaprezentowała 
się Monika Owczarek i z dorob-
kiem 4.5 punktu uplasowała się 
w środku stawki. Monika star-
towała do turnieju z jednym z 
ostatnich rankingów w stawce i 
wyprzedziła wielu zawodników 
wyżej notowanych od niej. 

Prosto z Pardubic, Łukasz 
Butkiewicz do którego dołą-
czył Michał Luch wybrał się 
do La Plagne we francuskich 
Alpach na kolejny międzyna-
rodowy turniej. Forma złapana 
w Czechach zaprocentowała 
i Łukasz uzyskał w turnieju 
znakomite 4 miejsce! W poje-
dynczych partiach pokonał 2 
przeciwników legitymujących 
się tytułem arcymistrza. Michał 
również może być zadowolony 

ze swojego występu, po wygra-
nej w ostatniej partii z silnym 
mistrzem międzynarodowym 
uplasował się na 9 pozycji. 

Braliśmy udział również w 
turniejach rozgrywanych w 
Polsce z Wrocławskim Festi-
walem Szachowym i Memo-
riałem Akiby Rubinsteina w 
Polanicy-Zdrój na czele. W 

tym pierwszym turnieju świet-
nie spisał się Marcin Somyk, 
który zajął 3 miejsce w grupie B. 

Wisienką na torcie były roz-
grywane na początku września 
Drużynowe Mistrzostwa Pol-
ski. Podobnie jak w zeszłym 
roku wzięliśmy udział zarówno 
w I lidze w Szklarskiej Porębie 
oraz drużyna rezerw w II w 
Sypniewie koło Jastrowa. I liga 
kończy się wspaniałym suk-

cesem naszej drużyny, która 
z dorobkiem 6 wygranych, 
remisu i 2 porażek zajmuje 2 
miejsce i po 3 latach przerwy 
powróci za rok do szachowej 
elity! Szczególnie po słabym 
starcie (remis i przegrana w 
dwóch pierwszych meczach) 
chyba nikt nie spodziewał się 
takiego rezultatu. W kolejnych 
spotkaniach odnosimy 4 wy-
grane z rzędu, ulegając dopiero 
minimalnie Akademii Chess 
Grow Gliwice, która zdomi-
nowała rozgrywki wygrywając 
wszystkie swoje drużynowe 
pojedynki. Nie załamujemy się 
jednak i w następnym starciu 
odnosimy prestiżowe zwycię-
stwo w derbowym pojedynku 
z Polonią Wrocław. W ostatniej 
rundzie gramy z innym klubem 
z Wrocławia, faworyzowanym 
WKS Kopernik Wrocław z 2 ar-
cymistrzami i arcymistrzynią w 
składzie. Potrzebujemy wygra-
nej w stosunku przynajmniej 
4-2 i dokładnie takim wyni-
kiem kończy się ten mecz!!! De-
cydujące zwycięstwa odnoszą 
„joker” Bartłomiej Mondrzycki 
i przede wszystkim Arkadiusz 
Skawiński, który pokonuje 96 
(!!!) zawodnika na świecie Łoty-
sza Igora Kovalenkę. Wspaniały 
sukces Wiszni Małej odniesio-

ny dzięki wyrównanej drużynie 
i wkładzie każdego zawodnika 
w końcowy wynik. A punk-
towo przedstawiało się to tak:  
Arkadiusz Skawiński 4.5/9, 
Piotr Brodowski 6/9 i 3 miejsce 
na II szachownicy, Michał Luch 
4/9, Łukasz Butkiewicz 5.5/9, 
Mateusz Bronowicki 3.5/7, Bar-
tłomiej Mondrzycki 2/2, Ewa 
Rudnicka 6/9. Warto dodać, że 
I liga po raz pierwszy została 
rozegrana w rozszerzonej for-
mule i nie graliśmy w stawce 10 
drużyn jak dotychczas, ale aż 
26. Jest to trzeci w historii klu-
bu awans do ekstraligi i chyba 
najbardziej niespodziewany. 
A przyszłoroczna liga będzie 
naszą czwartą na najwyższym 
poziomie rozgrywkowym, gdyż 
raz udało się nam utrzymać na 
tym poziomie. 

W drugiej lidze zakończy-
liśmy zawody na 16 miejscu w 
stawce 34 drużyn. Złożyły się 
na to po 3 wygrane, przegrane 
i zremisowane mecze. Główny 
cel w postaci utrzymania w li-
dze został osiągnięty bez więk-
szego problemu. Indywidualnie 
najwięcej punktów dla Wiszni 
Małej zdobyli: Łukasz Szcze-
paniak 5/9, Radosław Zaręba 
4.5/7, Jakub Suliborski 4.5/8 i 
Lidia Zdziarska-Zaręba 4/6. 

WISZNIA MAŁA WRACA DO EKSTRALIGI!
RELACJA ŁUKASZA 

BUTKIEWICZA 
PREZESA KLUBU 

BIAŁY KRÓL 
WISZNIA MAŁA

Zapraszamy na Wiszeńską 
(za)Dyszkę oraz MTB Cross 
Country
Przed nami dwa wydarzenia 
sportowe, jedno biegowe, 
drugie kolarskie. Zapraszamy 
biegaczy do wzięcia udziału 
w jubileuszowej X edycji 
Wiszeńskiej (za)Dyszki, czyli 
biegu na 10 km. Wydarzenie 
odbędzie się 9 października 

w Wysokim Kościele. Trasa 
biegu będzie wymagająca, 
a biegacze będą mieli do 
pokonania wiele podbiegów. 
W ramach imprezy planowany 
jest również bieg dla dzieci i 
młodzieży do 15 roku życia na 
odcinku 1,5 km.  

Z kolei następnego dnia (10 
października) zapraszamy 

miłośników kolarstwa górskiego 
na  XIII zawody MTB Cross Country, 
które również odbędą się w 
Wysokim Kościele. Zawodnicy 
będą rywalizować na trudnej, ale 
wyjątkowo malowniczej trasie 
prowadzącej przez Wysoki Kościół, 
Machnice i las w Będkowie. 
Przewyższenie na okrążeniu 
wyniesie aż 460 m! To będzie 
prawdziwy sprawdzian wytrwałości. 

W specjalnym wyścigu będą mogły 
również wziąć udział dzieci. 
Mamy nadzieję, że sytuacja 
pandemiczna pozwoli na 
przeprowadzenie obu imprez.

X Wiszeńska (za)Dyszka
Termin: 9 października 2021 r.  
w Wysokim Kościele (park). 
Start biegu głównego:  
godz. 11:00 

MTB Cross Country
Termin: 10 października 2021 r.   
w Wysokim Kościele (park).
Start wyścigu: Godz. 11:00 

Więcej informacji dotyczących 
obu wydarzeń na stronie: 
www.oksir.wiszniamala.pl
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Święto Sportu już na stałe 
wpisało się w kalendarz 
wydarzeń odbywających 

się w gminie Wisznia Mała. 
W tym roku impreza odby-
wała się 5 września na boisku 
sportowym w Wiszni Małej. 
Organizatorem Święta Sportu 
była Akademia Piłki Nożnej 
TALENT wspólnie z Funda-
cją Brawo Ty, pod patronatem 
gminy Wisznia Mała. W wy-
darzeniu wzięli udział młodzi 
piłkarze, ich rodzice, wójt Ja-
kub Bronowicki oraz miłośni-
cy piłki nożnej. Święto Sportu 
to przede wszystkim akcja 
charytatywna, z której środki 
zostaną przekazane na lecze-
nie chorych dzieci: Olivera z 
gminy Wisznia Mała, Anto-
sia z gminy Oborniki Śląskie 
i Krzyśka z gminy Trzebnica. 
W tym roku zebrano rekordo-
wa kwotę: ok. 28 tys. zł!

Impreza rozpoczęła się tur-
niejem piłki nożnej, w którym 
brały udział drużyny mieszane: 
4 dzieci, 4 dorosłych. Łącznie 
wystartowało ok. 100 zawod-
ników. Po turnieju wójt Jakub 
Bronowicki oficjalnie otworzył 
imprezę. Następnie odbył się 
pokaz sztuczek piłkarskich w 
wykonaniu Mistrza 
Świata, Mi-

strza Europy i Mistrza Polski 
we freestyle football - Pawła 
Skóry i finał turnieju. 

Dla uczestników Święta 
Sportu organizatorzy przygo-

towali szereg atrakcji, 
były animacje 

oraz dmuchańce dla dzieci, 
warsztaty ceramiczne prowa-
dzone przez rodzinę Rudnic-
kich oraz warsztaty robienia 
biżuterii. Ponadto stoisko dla 
młodych mam oraz wyprze-
daż rzeczy używanych. Na 
uczestników Święta Sportu 
czekały również stoiska z do-
mowymi wypiekami, lodami, 
tostami czy chlebem ze smal-
cem. Wielkim powodzeniem 
cieszyła się loteria fantowa. 

Wydarzenie uatrakcyjniła 
część artystyczna, która rozpo-

częła się występem Orkiestry 
Dętej z Wiszni Małej. Na-
stępnie wystąpił zespół TRIO 
Pawła Stuczyńskiego, który 
zaprezentował znane polskie i 
zachodnie standardy. W mię-
dzy czasie odbył się pokaz i 
wspólna zabawa z zumbą pro-
wadzona przez Annę Mishe-
nyovą i Magdalenę Marci-
niak. 

Ważnym punktem imprezy 
była licytacja, z której środki 
zostały przekazane dla cho-
rych dzieci. Wśród licytowa-

nych rzeczy znalazły się pereł-
ki takie jak: koszulki znanych 
sportowców z autografami, 
piłka nożna z podpisem Leo 
Beenhakkera, rodzinny pakiet 
jazdy quadami, indywidualna 
lekcja makijażu, zdjęcie Da-
niela Grodzińskiego SERCE,  
książki pisarza Artura Marino 
i wiele innych. Na zakończe-
nie odbyło się również loso-
wanie nagród, podczas które-
go można było wygrać liczne 
nagrody.

Święto Sportu to wyjątkowe 
wydarzenie, którego uczestni-
cy okazali wielkie serca. Dzięki 
zebranym datkom będzie moż-
na wesprzeć trzech chłopców, 
którzy tak bardzo tej pomocy 
potrzebują. 

Święto Sportu w Wiszni Małej



21WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJwrzesień 2021

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

Referat Ochrony  
Środowiska 
Joanna Łopuszyńska-Kogut  
71 308 48 31 
j.lopuszynska@wiszniamala.pl

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

Referat Gospodarki  
Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Agnieszka Jaworska  
71 308 48 50 
a.jaworska@wiszniamala.pl

Referat Finansowy  
(podatki)
Paulina Wieczorkiewicz  
71 308 48 65 
p.wieczorkiewicz@wiszniamala.pl

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

15 sierpnia, w dniu Święta 
Wojska Polskiego, odbył się 
III Rodzinny Przejazd Rowe-
rowy na Wiszniak. W rajdzie 
wzięło udział ok. 80 miłośni-
ków dwóch kółek. Na wspól-
nej przejażdżce spotkali się 
mieszkańcy naszej gminy oraz 
okolicznych miejscowości. Z 
okazji przypadającego w tym 
dniu święta, wielu z uczestni-
ków posiadało elementy bia-
ło-czerwone, a niektórzy wy-
stąpili w strojach w barwach 
narodowych.

Rowerzyści stawili się na 
starcie w Psarach, stamtąd 
ruszyli przez Szymanów, Ro-
goż, Kryniczno, Malin i Li-
gotę Piękna do Wiszni Małej, 
gdzie zorganizowano krót-

ki postój. Następnie cykli-
ści wyruszyli w drogę przez 
Piotrkowiczki na Wiszniaka. 
Tegoroczna trasa nieco różni-
ła się od poprzednich i prze-
biegała przez Rogoż, który w 
tym roku obchodzi jubileusz 
770-lecia.

Po pokonaniu trasy o dłu-
gości ok. 18 km i wjeździe na 

Wiszniaka, każdy uczestnik 
otrzymał upominek, zupę 
gulaszową oraz mógł od-
począć przy ognisku piekąc 
kiełbaskę. Nagrodą za wjazd 
na szczyt była również możli-
wość podziwiania pięknej pa-
noramy Wrocławia i Wzgórz 
Trzebnickich. Na miejscu 
do dyspozycji uczestników 

został przygotowany sprzęt 
sportowy, z którego chętnie 
korzystano.

Wielkie podziękowania 
należą się radzie sołeckiej 
Piotrkowiczek, panu Paw-
łowi Kubackiemu z Piotr-
kowiczek, pani Dorocie 
Gadawskiej z Szymanowa 

oraz radnemu Władysła-
wowi Synowcowi za po-
moc w przygotowaniu oraz 
przeprowadzeniu wydarze-
nia. Składamy również po-
dziękowania LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich za po-
częstunek oraz SGiP „Dol-
nośląska Kraina Rowerowa” 
za ufundowane gadżety. 

III Rodzinny Przejazd 
Rowerowy na Wiszniak

Tegoroczny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta od-

był się na boisku sportowym w 
Ligocie Pięknej. Zwycięzcami 
tegorocznej edycji został zespół 
LKS Krzyżanowice! Gratulu-
jemy! Drugie miejsce zajęła 
Malinka Malin, trzecie Grom 
Ligota Piękna, zaś czwarte Avia 
Ozorowice. Pozostałe drużyny 
zajęły wspólnie piątą lokatę.

Tytuł najlepszego piłkarza 
turnieju przypadł Damiano-

wi Marycz (Malinka Malin), 
a najlepszego bramkarza To-
maszowi Kapłońskiemu (LKS 
Krzyżanowice). 

Szczególne podziękowania 
należą się Panu Wiesławowi 
Mrozowi z Ligoty Pięknej, 
którego zaangażowanie było 
nieocenioną pomocą przy or-
ganizacji turnieju. Za rok za-
praszamy do Ozorowic.

Turniej Piłki Nożnej
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Wśród wielu moich 
celów podróży i 
punktów na ma-

pie szczytów Korony Europy, 
znajduje się Galdhøpiggen. 
Jest to najwyższy szczyt Nor-
wegii i jednocześnie całej 
Skandynawii. Wzniesienie 
znajduje się w Parku Narodo-
wym Jutenheimen w środko-
wej części kraju.

Naszą dwuosobową wypra-
wę zaczynamy w Oslo, skąd 
ruszamy późnym popołu-
dniem niezawodnym busi-
kiem brata, który jednocześnie 
będzie naszą noclegownią. Do 
pokonania mamy około 350 
km, mniej uczęszczaną, lecz 
malowniczą, trasą na północ 
Norwegii. Do połowy dystan-
su jedziemy wzdłuż rzek i je-
zior charakterystycznych dla 
południowej części Norwegii. 
Po minięciu turystycznego 
kurortu Beitostølen wjeżdża-
my w granice obszaru Juten-
heimen. Tu z racji wysokości 
napotykamy spore utrudnie-
nia na drodze, w postaci mgły 
i drobnego opadu deszczu. Po 
paru kilometrach docieramy 
na równinę, gdzie zaczynają 
się prawdziwe górskie widoki. 
Ta druga część podróży daje 
namiastkę tego co nas czeka 
na końcu podróży. Po kolej-
nych 2 godzinach docieramy 
na miejsce, czyli pod schro-
nisko Spiterstulen. Ostatnie 
15 km prowadzi nas płatna 
droga górska, co nie jest wy-
jątkiem w całej Norwegii. Tu 
spędzamy noc, aby wcześnie 
rano rozpocząć zdobywanie 
szczytu.

Skoro świt, po szybkim 
śniadaniu, ruszamy na szlak. 
Prognoza pogody wskazuje, 
że szans na jakąkolwiek wi-
doczność za bardzo nie mamy, 
ale skoro już tu jesteśmy, to 
trzeba podjąć wyzwanie. Mó-

wiąc „szlak” trzeba dodać, że 
znacznie się to różni od na-
szych przyzwyczajeń choćby 
z polskich gór. W prawdzie co 
jakiś czas znajduje się ozna-
czenie w postaci czerwonej 
litery „T” na skałach, ale pod-
łoże skalne nierówne i luźne, 
wskazuje, że ludzka ręka tu 
nie ingerowała.

Pierwsze 2 km to mordęga 
w przekraczaniu kolejnych 
setek metrów w górę. Start 
przy schronisku mieliśmy na 
wysokości 1100 m n.p.m., a 
po 2 godzinach osiągamy wy-
sokość 1800 m, czyli jesteśmy 
blisko połowy. Widoczność w 
prawdzie słaba, ale krajobraz 
co chwilę się zmienia. Roślin-
ność praktycznie całkowicie 
zaniknęła – tylko skały, ka-
mienie i pierwsze łaty śniegu. 
W głowie tylko mamy, że za-
czynamy poruszać się grzbie-

tem przez kolejne szczyty 
pośrednie. Zarówno z prawej 
jak i lewej strony znajdują się 
nieokreślone przepaście. Mi-
jamy jeden z lodowców – tu 
ku pomocy turystom przygo-
towano liny ułatwiające wspi-
naczkę. Ostatni fragment i 
atak szczytowy okazuje się re-
latywnie łatwy i po w sumie 4 
godzinach, dość dobrego tem-
pa, docieramy na szczyt czyli 
na wysokość 2469 m n.p.m.

Tuż pod samym wierzchoł-
kiem znajduje się mały schron 
turystyczny, który otwarty 
jest sezonowo. Niestety nie 
mamy szczęścia – jest za-
mknięty. Okazuje się, że jeste-
śmy pierwsi na szczycie, a że 
mamy dobry czas spróbujemy 
poczekać – może pogoda się 
zmieni. Korzystamy z okazji 
aby się posilić i wypić ciepłą 
herbatę, która przy 4 stop-

niach i powiewającym zim-
nym wietrze, od razu nas roz-
grzewa. Po godzinie nadziei, 
od czasu do czasu słońce pró-
buje się przebić przez chmury 
(bezskutecznie), postanawia-
my wracać. 

Na szczyt prowadzą dwa 
szlaki, z dwóch schronisk: 
z naszego punktu startowe-
go czyli Spiterstulen, jak i ze 
schroniska Juvasshytta. Ten 
drugi szlak jest łatwiejszy, 
gdyż startuje się już na wy-
sokości 1800 m, ale wymaga 
przewodnika i zebrania od-
powiedniej grupy, co poza 
sezonem jest trudniejsze. 
Przewodnik wymagany jest, 
gdyż część trasy prowadzi 
przez lodowiec a to już wią-
że się z brakiem oznaczeń 
i znajomości trasy. My nie 
mamy wyboru więc wraca-
my tą samą trasą. W miarę 
pokonywania wysokości w 
dół, chmury rozrzedzają się 
i mamy coraz lepsze widoki. 
Sam szczyt dalej pozosta-
je niewidoczny co dowodzi 
słuszności naszej decyzji. W 
połowie trasy mamy okazję 
zobaczyć lodowiec w całej 
swej okazałości a nieśmiało 
wyłaniające się niższe szczyty 

uświadamiają rozległość ota-
czających nas pasm górskich.

Schodząc coraz niżej wresz-
cie ukazuje nam się widok 
całego wąwozu, z którego 
startowaliśmy. Tu aura zgoła 
odmienna, bo jest cieplutko, 
a widoki iście jesienne. Zej-
ście zajmuje nam w sumie 3 
godziny, co łącznie daje 7 go-
dzin wspinaczki. Cała trasa 
ma około 14 km długości i po-
nad 1400 m sumy wzniesień. 
Wyprawa jest dość wyczerpu-
jąca, co czujemy zwłaszcza w 
kolanach, ale warta wysiłku.

Po zaspokojeniu głodu wy-
ruszamy w drogę powrot-
ną, znaną już nam szosą na 
południe, w kierunku Oslo. 
Tym razem mamy piękną 
wieczorną pogodę, co sprzy-
ja podziwianiu Jutenheimen 
i odległych innych atrak-
cji przyrodniczych. Kilka 
miejsc na trasie nie pozwa-
la obojętnie przejechać i 
musimy się zatrzymać, aby 
napawać się pięknem natu-
ry. Gdzieś w oddali, dalej w 
paśmie chmur, odnajdujemy 
najżywsze grzbiety, jednak 
samego Galdhøpiggen nie 
mamy szans ujrzeć – wciąż 
się skrywa.

Na dachu Skandynawii
RELACJA 

MICHAŁA KLINA 
RADNEGO 

GMINY WISZNIA 
MAŁA
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W czwartek 30 wrze-
śniaodbyło się drugie 

spotkanie informujące miesz-
kańców Gminy Wisznia Mała 
o otwarciu punktu konsul-
tacyjnego Programu „Czyste 
Powietrze” w naszej gminie. 
Na spotkaniu przedstawiono 
ogólne zasady ubiegania się o 

dofinansowanie do wymiany 
starych źródeł ciepła na nowe 
- ekologiczne. Punkt konsul-
tacyjny funkcjonuje w Urzę-
dzie Gminy Wisznia Mała, za-
interesowanych mieszkańców 
naszej gminy zapraszamy do 
kontaktu.

Tel.: 71 308 48 32

W ramach dofinansowania przedsięwzięć związanych z 
wymianą starego źródła ciepła na nowe, ekologiczne z 
budżetu Gminy Wisznia Mała złożono 98 wniosków. Część 
osób już wymieniło swoje źródło ogrzewania. Na terenie 
naszej gminy mieszkańcy przede wszystkim wymieniają 
swoje ogrzewanie na gazowe (50 wniosków), kolejno są piece 
5 klasy na ekogroszek lub pellet (31), ogrzewanie elektryczne 
(12) oraz pompy ciepła. 

Punkt konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już od 1 lipca br. rozpoczął 
się proces składania dekla-

racji do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków, 
który ma na celu zebranie 
wszystkich danych dotyczą-
cych źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkal-
nych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który po-
siada źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW należy 
zgłosić wypełniając odpo-
wiednią deklarację.

Deklarację można złożyć 
samodzielnie, bez wychodze-
nia z domu (www.zone.gunb.
gov.pl), żeby to zrobić musisz 
posiadać profil zaufany albo 
podpis elektroniczny.

Jeżeli nie masz dostępu do 
internetu albo podpisu elek-
tronicznego, deklarację mo-
żesz złożyć we właściwym 
dla miejsca budynku Urzę-

dzie gminy osobiście lub li-
stownie.

Na złożenie deklaracji masz 
12 miesięcy (do 30 czerwca 
2022 r.). Jeżeli źródło ciepła 

lub spalania paliw zostanie za-
instalowane po 1 lipca dekla-
rację musisz złożyć w terminie 
14 dni. Złożenie deklaracji jest 
obowiązkowe.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z 
domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis 

elektroniczny. 

www.zone.gunb.gov.pl.
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CZYSTE POWIETRZE 
W GMINIE WISZNIA MAŁA

SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

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

(71) 308 48 32, 506 658 920

Gmina Wisznia Mała podpisała porozumienie z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej we Wrocławiu i uruchomiła punkt konsultacyjny 
w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej, dzięki któremu istnieje 
możliwość uzyskania pomocy w zakresie wypełnienia i złoże-
nia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie przedsięwzięć w 
ramach programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze”, to ogólnopolski program dopłat do 
wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednoro-
dzinnych, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.

Beneficjenci

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania:

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekra-
czającym kwoty 100 000 zł.

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wie-
czystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich go-
spodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej 
wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty?


