
Lekkoatleta Rafał Omelko pochodzący z 
Krzyżanowic po raz kolejny potwierdził 

swoją klasę osiągając życiowy sukces. W Halo-
wych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce w 
Birmingham wspólnie z kolegami wywalczył 
złoty medal. Nasi biegacze w składzie: Karol 
Zalewski, Rafał Omelko, 
Łukasz Krawczuk i Ja-
kub Krzewina star-
tując w sztafecie 4 
x 400 m z czasem 
3:01.77 uzy-
skali rekord 
świata, któ-
ry należał 
wcześniej do 
A m e r y k a -
nów. 
Gratulujemy 
i życzymy 
dalszych suk-
cesów. 

Jedenastego marca sołtysi obchodzą swoje 
święto – Dzień Sołtysa. Z tej okazji 7 marca 

wójt Jakub Bronowicki spotkał się z sołtysami 
z gminy Wisznia Mała, którym osobiście po-
dziękował za skuteczną pracę na rzecz miesz-
kańców swoich sołectw oraz całej gminy. 
Podkreślił także, jak ważną rolę odgrywają w 
lokalnych społecznościach. Każdy z sołtysów 
otrzymał dyplom uznania oraz upominek, a 
Panie sołtys dodatkowo zostały obdarowane 
symboliczną różą z okazji Dnia Kobiet. 

W spotkaniu z sołtysami uczestniczyli rów-
nież zaproszeni goście, którzy ściśle współ-
pracują z gminą oraz sołtysami. Wśród za-

proszonych gości byli: Komendant Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebnicy Adam Jęd-
ryszczak wraz z policjantami dzielnicowymi, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł 
Kaźmierczak, pani Aleksandra Kwiatkowska 
z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Trzebni-
cy, kierownik Ośrodka Zdrowia SPZOZ Bo-
żena Kołpak oraz Dyrektor OKSiR w Wiszni 
Małej Paweł Kamiński.

Z sołtysami rozmawiali również pracowni-
cy urzędu. Zastępca Wójta Sławomira Misiu-
ra-Hermann przekazała informacje dotyczą-
ce planów przeznaczenia funduszy sołeckich 
na 2018 rok. Poruszali oni tematy m.in. dróg, 
wycinek drzew, wypalania traw, zbiórki od-
padów wielkogabarytowych i zielonych, nu-
meracji domów. Na koniec urzędnicy odpo-
wiadali na pytania i wątpliwości sołtysów. 

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas 
umacniania się wiary w Chrystusa. Wszystkim 
Mieszkańcom naszej gminy życzymy aby ten 

szczególny okres przyniósł radość, spokój 
 i wielką nadzieję odradzającego się życia. Niech 
nadchodząca wiosna doda nowych sił i pozwoli 

z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja
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Dzień Sołtysa Rafał Omelko Mistrzem  
Świata!

Z przyjemnością 
informujemy, iż 

Pani Barbara Wilk 
sołtys Piotrkowiczek 
została nominowana 

do konkursu 
Sołtys Roku 2017. 

Gratulujemy! 
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Szanowni Państwo, Miesz-
kańcy Gminy Wisznia 

Mała.

Rozpoczęliśmy kolejny rok, 
który będzie obfitował w re-
alizację działań oraz inwe-
stycji mających na celu uła-
twienie i poprawę jakości 
Państwa życia w naszej ma-
łej Ojczyźnie, jaką jest gmina 
Wisznia Mała. 

Na 2018 roku planuje-
my wydatki naszej Gminy 
zamknąć w kwocie ok. 60 
mln! Takiego budżetu gmina 
Wisznia Mała jeszcze nigdy 
nie miała! Świadczy to o tym 
jak wielkie mamy potrzeby 
i ambicje. Przed nami wiele 
wyzwań, niektóre z nich bę-
dziemy realizować przez naj-
bliższe lata. Dzięki Państwa 
wsparciu wiem, że uda się je 
doprowadzić do końca. 

W zeszłym roku rozpoczę-
liśmy kluczowe, najdroższe 
w historii naszej gminy, in-
westycje. Pierwsza z nich to 
budowa kanalizacji w połu-
dniowej części gminy, moder-
nizacja oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie oraz rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Psarach.   

Priorytetową inwestycją jest 
budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej w południowej czę-
ści gminy (Psary, Szymanów, 
Krzyżanowice). Inwestycja 
ta jest kluczowa dla na-
szych mieszkańców i stano-
wi początek kanalizowania 
w przyszłości kolejnych miej-
scowości tj. Malin, Krynicz-
no, Rogoż. Wartość projektu 
to prawie 67 mln zł, z czego 
dofinansowanie to ok. 35 mln 
zł! Korzystając z dofinanso-
wania unijnego rozpoczęli-
śmy również modernizację 
oczyszczalni ścieków w Strze-
szowie, która obsługuje miej-

scowości: Strzeszów, Wisznię 
Małą, Wysoki Kościół i Ligotę 
Piękną oraz pozostałe miej-
scowości gminy, jako miejsce 
zlewni ścieków dowożonych 
z szamb. Koszt modernizacji 
oczyszczalni to ponad 10 mln 
zł, w tym dofinansowanie 
ze środków unijnych w wyso-
kości ok. 5,5 mln zł.

W bieżącym roku będzie-
my również kończyć prze-
budowę magistrali wodo-
ciągowej WISZNIA MAŁA 
- STRZESZÓW. Koszt inwe-
stycji, na którą otrzymaliśmy 
dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
wynosi ponad 1,7 mln zło-
tych. 

Bardzo oczekiwaną inwe-
stycją jest rozbudowa Szkoły 
Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Psarach. Budynek  
wymagał rozbudowy, gdyż 
nie jest w stanie pomieścić 
ośmioklasowej szkoły oraz 
zmaga się z brakiem profe-
sjonalnej sali gimnastycznej. 
Szkoła zostanie oddana do 
użytku pod koniec 2018 roku. 
W bieżącym roku zostaną 
także rozpoczęte prace nad 
projektem nowej szkoły 
w Wiszni Małej.

Oprócz inwestycji wyma-
gających dużych nakładów 
finansowych zamierzamy 
zrealizować szereg innych 
działań, które jednomyślnie 
zostały przegłosowane przez 
radnych w budżecie na 2018 
rok. Dzięki pozyskanym 
środkom z Unii Europejskiej 
rozpoczniemy zagospodaro-
wanie terenów w centrum 
Kryniczna oraz w Wiszni 
Małej, gdzie między inny-
mi powstanie centrum prze-
siadkowe. Wartość obu in-

westycji to ponad 1 mln zł. 
Z myślą o bezpieczeństwie 
wykonamy następne doświe-
tlenia ulic oraz przygotujemy 
kolejne plany doświetleń dla 
pozostaych miejsc w miej-
scowościach gminy Wisznia 
Mała. 

W tym roku planujemy 
wykonać nową nawierzch-
nię w Wiszni Małej i Ligocie 
Pięknej na ulicach Leśnej (od 
skrzyżowania z ul. Na Ko-
lonii do ul. Modrzewiowej) 
i Letniskowej, w Krynicznie 
na ul. Łąkowej i w Szew-
cach w części ul. Sportowej. 
W Strzeszowie nadal będzie-
my kontynuować prace na 
ulicy Mienickiej i Ozorowic-
kiej, gdzie w rejonie kościo-
ła wybudujemy dalszą część 
chodnika. Ponadto rozpocz-
niemy I etap budowy chodni-
ków:  w Rogożu na ul. Stawo-
wej oraz w Pierwoszowie na 
ul. Leśnej. Przygotowujemy 
także dokumentację projek-
tową przebudowy dróg dla 
ulicy Prostej i Leszczynowej 
w Ligocie Pięknej. 

W 2018 roku zamierzamy 
wykonać oświetlenie drogo-
we w Malinie na ul. Miłej, 
w Pierwoszowie na ulicach 
Leśnej i Osiedlowej, w Piotr-
kowiczkach na ul. Wido-
kowej, w Krzyżanowicach 
na ul. Jaśminowej w rejonie 
skrzyżowania z ul. Akacjową 
i ul. Jarzębinową oraz w Szy-
manowie na ul. Ogrodowej 
za przystankiem autobuso-
wym oraz na ul. Sportowej. 
Oświetlenie zostanie zamon-
towane również w Szewcach 
na ul. Kwiatowej i ul. Wro-
cławskiej (w kierunku Obor-
nik Śląskich) oraz w Wyso-
kim Kościele na ul. Parkowej. 
Kontynuować będziemy 
dalsze doświetlenia w Psa-
rach, w Mienicach, Machni-
cach, Ozorowicach, Rogożu, 
Strzeszowie i Wiszni Małej. 
Dbając o bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców będziemy 
doświetlać ulicę Prostą w kie-
runku Malina. Przygotujemy 
także dokumentację projek-
tową oświetlenia ul. Topo-
lowej w Szewcach w rejonie 
skrzyżowania z ulicą Kwia-
tową (droga wojewódzka), 
oraz oświetlenia boiska w 
Krynicznie.

W poprzednim roku, ko-
rzystając z dofinansowania 
unijnego, rozpoczęliśmy ter-
momodernizację obiektów 
gminnych. Wartość trzech 
inwestycji to łącznie ok. 3,5 
mln zł. W Szkole w Szewcach 
zostały zamontowane panele 
fotowoltaiczne, których ce-
lem jest zminimalizowanie 
opłat za energię elektryczną. 
A jeszcze w bieżącym roku 
wykonamy modernizację sali 
gimnastycznej oraz wymia-
nę okien i źródła ogrzewa-
nia (z olejowego na gazowe). 
W trakcie jest modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Malinie, 
w ramach której budynek 
przechodzi generalny remont. 
A powierzchnia świetli-
cy zostanie powiększona 
o dodatkowe pomieszczenia, 
w których otworzymy punkt 
przedszkolny. 

W tym roku termomoderni-
zację przejdzie także świetli-
ca w Krynicznie, która będzie 
obejmowała docieplenie bu-
dynku, wymianę części okien 
i drzwi oraz pokrycia dacho-
wego. Pamiętamy również 
o Strzeszowie, Pierwoszowie 
i Machnicach. Zamierzamy 
złożyć wniosek do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich o dofinansowanie bu-
dowy nowych świetlic w tych 
miejscowościach. Natomiast 
budynek starej świetlicy 
w Strzeszowie na ul. Lipowej 
43 zostanie przebudowany. 
Remont obejmie wymianę 
pokrycia dachowego oraz wy-
konanie ogrzewania budyn-
ku i nowej klatki schodowej.  

W Wiszni Małej zakończy-
my rozbudowę sieci kana-
lizacji sanitarnej na ulicy 
Przy Dębie i Strzeszowskiej 
(odcinek boczny w kierunku 
rzeki Ławy) oraz planowa-
na jest przez Polską Spółkę 
Gazownictwa budowa sieci 
gazowej w ulicach: Szkolnej, 
Parkowej i Wrocławskiej.

W tym roku będą konty-
nuowane prace w parku 
w Wiszni Małej, zmierzające 
do utworzenia z niego miej-
sca rekreacji i wypoczynku. 
W ostatnim okresie w parku 
pojawiły się odnowione alej-
ki, zamontowaliśmy siłownię 
zewnętrzną oraz wspólnie 
z uczniami pobliskiej szkoły 
dokonaliśmy nasadzeń. Roz-

poczniemy również prace pro-
jektowe nad przygotowaniem 
dokumentacji do pozyskania 
środków zewnętrznych na re-
witalizację parku w Malinie. 
Projekt ma dotyczyć przede 
wszystkim wytyczenia ścieżek 
oraz wykonania oświetlenia.  

Nadal będziemy kontynu-
ować zagospodarowanie tere-
nu przy budynku spotkanio-
wym w Psarach. Powstanie 
tam boisko trawiaste, plac do 
koszykówki oraz siłownia ze-
wnętrzna. 

Z myślą o pieszych i rowe-
rzystach, w bieżącym roku, 
wybudujemy ciąg pieszo ro-
werowy na trasie Wisznia 
Mała – Strzeszów. Wartość 
projektu to ponad 1,9 mln 
zł, dofinansowanie wyniesie 
ponad 1,6 mln zł. Planujemy 
także rozpocząć prace pro-
jektowe ciągów pieszo – ro-
werowych na odcinku Krzy-
żanowice – Psary. Będziemy 
wnioskować do budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
o dofinansowanie w ramach 
„Programu infrastruktury 
drogowej” na budowę ciągu 
pieszo – rowerowego w Szew-
cach do peronu. 

Najmłodszych mieszkańców 
gminy Wisznia Mała ucieszy 
zapewne dalsze doposaże-
nie placów zabaw, a star-
szych rozbudowa siłowni 
zewnętrznych. W Mienicach 
powstanie nowy plac zabaw 
przy boisku sportowym. Po-
zwoli to jeszcze aktywniej 
spędzać czas na świeżym po-
wietrzu. 

Natomiast w Rogożu, z my-
ślą o bezpieczeństwie, zamie-
rzamy ogrodzić teren przy 
świetlicy. W Machnicach, 
wraz z Zarządem Dróg Po-
wiatowych z Trzebnicy, upo-
rządkować teren w centrum 
miejscowości.

Zakończyliśmy opracowy-
wanie projektu cmentarza 
komunalnego, który będzie 
usytuowany przy istnieją-
cym cmentarzu parafialnym 
w Krynicznie. Projekt cmen-
tarza komunalnego obejmuje 
wykonanie drenażu, odwod-
nienia terenu, wykonanie 
ścieżek oraz budowy kaplicy 
cmentarnej.

Od lat skutecznie aplikuje-
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my o wsparcie planowanych 
inwestycji z celowych pro-
gramów Unii Europejskiej. 
I w tym roku zamierzamy 
część inwestycji wesprzeć 
środkami ze źródeł zewnętrz-
nych. Z pozyskanych środków 
obecnie budujemy sieć kana-
lizacyjną, rozbudowujemy 
szkołę w Psarach, czy choćby 
realizujemy termomoder-
nizację obiektów gminnych. 
To najdroższe inwestycje, ale 
zadań inwestycyjnych jest 
znacznie więcej. W ramach 
pozyskanych środków finan-
sowych, oprócz rewitalizacji 
przestrzeni publicznej w Kry-
nicznie i Wiszni Małej, zamie-
rzamy w Szewcach (w parku) 
oraz Krynicznie (na boisku) 
stworzyć Otwartą Strefę Ak-
tywności, tj. punkty siłowni 
zewnętrznych. Podpisaliśmy 
umowę na rewitalizację przy-
pałacowego parku w Wiszni 
Małej.  

Dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrzny już kolejny rok 
prowadzimy dodatkowe za-
jęcia edukacyjne w szkołach, 
które cieszą się dużym zain-
teresowaniem wśród uczniów 
wszystkich naszych szkół.
 

Duża ilość inwestycji, to 
przejściowe niedogodności 
dla Państwa. Pamiętajmy 
jednak, iż po zakończeniu 
wszystkich prac budowlanych 
poprawi się jakość Państwa 
życia, a gmina będzie bar-
dziej przyjazna i atrakcyjna 
dla mieszkańców, jak i inwe-
storów i turystów.

Jakub Bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała

Rewolucje w gospodarce wodno-ściekowej na terenie gminy!

Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. 

z o.o. w Wiszni Małej reali-
zuje dofinansowane ze środ-
ków UE projekty mające na 
celu uporządkowanie gospo-
darki wodno – ściekowej na 
terenie gminy Wisznia Mała. 
Obecnie prowadzone są ro-
boty z zakresu dwóch projek-
tów: pn. „Budowa systemu 
gospodarki wodno-ścieko-
wej w aglomeracji Wrocław 
- Psary, Szymanów, Krzyża-
nowice” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIŚ) 2014 – 
2020 oraz pn. „Rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Strzeszowie wraz 
z uporządkowaniem gospo-
darki wodno – ściekowej 

w gminie Wisznia Mała” 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego (RPO)
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020. War-
tość obu inwesty-
cji to ok 83 mln 
zł, przy dofinan-
sowaniu ok 43,5 
mln zł! 

Dla projektu 
POIŚ rozpoczęły 
się roboty przy-
gotowawcze dla 

budowy głównej przepom-
powni ścieków w Psarach 
oraz sieci kanalizacji sanitar-
nej i wodociągowej na odcin-
ku Psary-Wrocław (Widawa), 
która połączy gminną sieć 
kanalizacyjną i wodociągową 
z systemem wodno-ścieko-
wym Wrocławia. W toku jest 
postępowanie przetargowe 
na wyłonienie wykonawcy 
budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Psary.

W ramach projektu RPO 
kontynuowana jest budowa 
magistrali wodociągowej - 
dobiega końca wykonanie 
odcinka wzdłuż drogi mię-
dzy Wisznia Małą a Strzeszo-
wem oraz sieci rozdzielczej 
w Strzeszowie przy ul. Osie-
dlowej. Na ukończeniu jest 

także budowa sieci 
kanalizacji sanitar-
nej w Wiszni Małej 
w ul. Przy Dębie 
oraz w Strzeszowie 
w ul. Osiedlowej 
i ul. Lipowej, a prace 
trwają przy budowie 
kanalizacji w Wisz-
ni Małej w ul. Strze-

szowskiej. 
Największe zadanie projek-

tu czyli modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Strzeszowie 
zostało zlecone w trybie „za-

Wartość obu 
 inwestycji to  
ok 83 mln zł,  

przy dofinansowaniu  
ok 43,5 mln zł!

projektuj i wybuduj”. Obec-
nie trwa procedura wyda-
nia decyzji o pozwoleniu na 
budowę i po jej uzyskaniu 
wykonawca przystąpi do re-
alizacji robót budowlanych. 
W ramach inwestycji zosta-
ną wyremontowane istnieją-
ce oraz wybudowane nowe 
obiekty technologiczne, które 

podniosą sprawność biolo-
gicznego oczyszczania ście-
ków, zwiększą przepustowość 
hydrauliczną oraz wielkość 
oczyszczalni ścieków z 2083 
RLM do 5950 RLM. W lu-
tym została zawarta umowa 
na dostawę specjalistyczne-
go wozu ssąco-płuczącego 
do czyszczenia sieci kanali-

zacyjnych, którego 
dostawa przewidzia-
na jest na sierpień 
br. Ponadto, Spółka 
wszczęła przetargi 
na zakup ciągnika 
i przyczepy do obsłu-
gi systemu gospoda-
rowania osadami na 
oczyszczalni ścieków. 

PGK
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N A J WA ż N I E J S Z E
INWeSTycje
zrealizowane w 2017 roku

Opracowana dokumentacja 
projektowa dla kolejnych dróg:

 � Malin, ul. Bociania (odwodnienie,  
oświetlenie, nowa nawierzchnia)

 � Pierwoszów, ul. Leśna (projekt chodnika)
 � Ligota Piękna, ul. Brzozowa i ul. Sosnowa
 � Kryniczno, ul. Wiosenna 
 � Szewce, ul. Kwiatowa
 � Wisznia Mała, ulica Łąkowa, ul. Stawowa i ul. Szkolna
 � Wysoki Kościół, ulica Słoneczna i ul. Na Skarpie,  
ul. Ogrodowa oraz ul. Zacisze (chodnik).

Przez cały rok trwają 
intensywne prace inwestycyjne  
na terenie całej gminy. Duża 
ich część dotyczy budowy ulic, 
które są niezmiernie ważne 
i konieczne dla użytkowników 
dróg. Potrzeb jest dużo więcej 
niż możliwości ich realizacji, 
ale sukcesywnie, w miarę 
posiadanych środków staramy 
się poprawiać warunki i komfort 
życia mieszkańców.

Wyremontowane  
i przebudowane drogi

 � Piotrkowiczki, ul. Kręta
 � Ligota Piękna, ul. Lipowa
 � Mienice, prace remontowe na drodze gminnej w kierunku PSZOK-u
 � Rogoż, ul. Wierzbowa w kierunku Szymanowa
 � Strzeszów, ul. Mienicka (zakończenie II etapu przebudowy)
 � Kryniczno, ul. Ogrodowa
 � Szewce, przebudowa drogi wojewódzkiej  
404 od ulicy Wrocławskiej do przejazdu kolejowego

 � Szewce, I etap przebudowy drogi Szymanów – Szewce

DROGI

Strzeszów, ul. Mienicka.

Ligota Piękna, ul. Lipowa.
Piotrkowiczki, 
ul. Kręta.

Szewce, I etap 
przebudowy 
drogi 
Szymanów  
– Szewce.

Rogoż, ul. Wierzbowa  
 w kierunku Szymanowa.

Szewce, przebudowa drogi wojewódzkiej 
404 od ulicy Wrocławskiej do przejazdu 
kolejowego.

o łącznej wartości ok.

3,2 mln zł
o łącznej wartości 

279 tys zł
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W 2017 roku zrealizowaliśmy oświetlenie 
drogowe w miejscowościach:

 � Malin, ul. Kalinowa
 � Pierwoszów, ul. Ogrodowa (dalsze doświetlenie)
 � Piotrkowiczki, ul. Ogrodowa, ul. Dębowa i ul. Spacerowa
 � Psary, ul. Malinowa, ul. Długa
 � Krzyżanowice, ul. Parkowa i ul. Polna przy drodze 
powiatowej

 � Ligota Piękna, ul. Brzoskwiniowa (doświetlenie)
 � Mienice, na wjeździe do miejscowości
 � Wisznia Mała, ul. Orlikowa, ul. Nad Potokiem oraz  
ul. Wrzosowa

 � Szymanów, ul. Letnia
 � Wysoki Kościół, ul. Na Skarpie
 � Machnice
 � Krzyżanowice, wymiana oświetlenia na obiekcie 
sportowym Orlik 

Nowe lampy to poprawa 
bezpieczeństwa oraz komfortu 
zarówno kierowców, jak  
i pieszych. Na bieżąco doświetlamy 
najbardziej strategiczne miejsca 
oraz przygotowujemy projekty pod 
realizację oświetlenia przy kolejnych 
ulicach. Montowane lampy 
z oprawami LED gwarantują wysoką 
jakość oświetlenia,  
przy mniejszej awaryjności.  
Są one również mniej uciążliwe, 
tańsze w eksploatacji  
i bardziej ekologiczne  
od lamp tradycyjnych.

Wykonaliśmy także projekty oświetlenia:
 � Ozorowice, ul. Pęgowska i ul. Łąkowa
 � Mienice, dalsza część doświetlenia
 � Szewce, ul. Kwiatowa i ul. Kolejowa    

Łącznie na oświetlenie ulic wydaliśmy około 

361 400 zł
Łącznie na przygotowanie projektów  

oświetlenia ulic wydaliśmy

29 500 zł

OŚWIeTLeNIe

Na bieżąco (przez cały rok) w miejscowościach wykonywane są prace 
pielęgnacyjne związane z koszeniem, wycinką krzewów i drzew oraz 
odwodnieniem. W ramach tych działań wykonano zarurowanie rowów 
przydrożnych, jak również systemy odwadniające przy realizacji 
inwestycji tj. np. budowa dróg, świetlic i budynku spotkaniowego.  
W 2017 roku wykonaliśmy tego typu prace w Ozorowicach, Pierwoszowie, 
Piotrkowiczkach, Psarach i Mienicach na łączna kwotę ponad

492 tys. zł.

SPÓŁKA 
WODNA

Krzyżanowice, wymiana 
oświetlenia na obiekcie 

sportowym Orlik. 

Mienice, na wjeździe  
do miejscowości.

Mienice, zarurowanie rowu.

Kryniczno, odwodnienie 
ulicy Ogrodowej.

Machnice, umocnienie rowu 
przy drodze gminnej.
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W 2017 roku rozpoczęliśmy jedną 
z  największych  inwestycji  w  hi-
storii  gminy – rozbudowę Szko-
ły Podstawowej w Psarach.  To 
wyczekiwana inwestycja zarówno 
przez uczniów i ich rodziców, jak 
i  kadrę  nauczycielską.  Po  rozbu-
dowie  szkoła  będzie  obiektem 
bardzo nowoczesnym, wygodnym 
i  przyjaznym  dla  uczniów  oraz 
kadry pedagogicznej. Zostaną do-
budowane  przestronne  gabinety 
edukacyjne oraz multifunkcjonal-
na sala gimnastyczna z zapleczem 
sanitarnym.  Obiekt  będzie  także 
dostosowany  dla  osób  niepełno-
sprawnych,  dla  których  zostanie 
zamontowana  winda.  Szkoła  zo-
stanie  oddana  do  użytku  pod  ko-
niec 2018 roku. Wartość inwesty-
cji  to prawie 7,9 mln zł, na którą 

otrzymaliśmy  dofi-
nansowanie  z  środ-
ków unijnych.
W  okresie  waka-
cyjnym  przeprowa-
dziliśmy  remont 
w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym 
w Szewcach. Obejmo-
wał on malowanie ścian, sufitów, 
lamperii  w  korytarzu  i  wiatroła-
pie na parterze budynku. Pomalo-
wana  została  również  biblioteka, 
kuchnia  i  zmywalnia.  Następnie 
jesienią rozpoczęliśmy I etap ter-
momodernizacji szkoły, polegają-
ca na montażu instalacji fotowol-
taicznej. Instalacja ta w pełni po-
krywa zapotrzebowanie szkoły na 

energię elektryczną. W 2018 roku 
planujemy modernizację sali gim-
nastycznej,  wymianę  okien  i  do-
cieplenie stropu. Dofinansowanie 
z Unii Europejskiej wynosi ponad 
950 tys. zł.
W czasie wakacji również w Szko-
le Podstawowej w Krynicznie 
przeprowadziliśmy remont. W ra-
mach I etapu prac wyremontowa-
liśmy  sanitariaty,  które  obecnie 

są  estetyczne  i  bardziej  przy-
jazne  uczniom.  Odnowiliśmy 
także salę gimnastyczną, pod-
łoga  została  wycyklinowana 
i polakierowana, a ściany po-
malowane  (koszt  ponad  180 
tys. zł)
Natomiast  w  Szkole Podsta-

wowej w Wiszni Małej przepro-
wadziliśmy  remont  przyziemia. 
Podnieśliśmy  standard  wykoń-
czenia  szatni  i  sali  rekreacyjnej, 
na  ścianach  położyliśmy  tynk 
renowacyjny,  ułożyliśmy  nowe 
wykładziny  PCV,  wymieniliśmy 
drzwi  i  oświetlenie.  W  przyzie-
miu zostało  również wygospoda-
rowane  pomieszczenie  dla  pielę-
gniarki  szkolnej.  Koszt  remontu 

SZKOŁy
Edukacja to jeden 
z priorytetów 
w naszym działaniu. 
Dbamy by 
użytkowane przez 
uczniów budynki 
były przyjazne, 
bezpieczne 
i nowoczesne. Stale 
podnosimy ich 
komfort, co sprzyja 
równocześnie 
podnoszeniu jakości 
nauczania. 

Rozbudowa szkoły w Psarach o wartości: 7,9 mln zł

Instalacji fotowoltaiczna  
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Szewcach.

Wyremontowana sala w Zespole  
Szkolno–Przedszkolnym  
w Szewcach.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach.



7WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJMARZEC 2018

to ponad 131 tys. zł.
Szkoła  w  Wiszni  Małej  obec-
nie  wymaga  rozbudowy  o  ko-
lejne  sale  lekcyjne  oraz  salę 
gimnastyczną.  Dlatego  podję-
liśmy  w  tym  kierunku  działa-
nia  i w 2017  roku zakupiliśmy 

działkę  pod  budowę  nowej 
szkoły wraz z salą gimnastycz-
ną.  W  2018  roku  planujemy 
opracowanie  koncepcji  szkoły, 
następnie jej projekt  i w latach 
kolejnych budowę.

Wizualizacja Szkoły Podstawowej 
w Psarach po rozbudowie.

edukacja  
to jeden  
z priorytetów  
w naszym działaniu. 

Remont w Szkole Podstawowej w Krynicznie 
wyremontowane zostały sanitariaty oraz 

odnowiona została sala gimnastyczna.

Gotowe pomieszczenia  
po remoncie przyziemia  

w Szkole Podstawowej  
w Wiszni Małej.
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Gruntowny remont kuchni wyko-
naliśmy w świetlicy w Szymano-
wie. Aktualnie mieszkańcy mogą 
korzystać  z  profesjonalnych 
sprzętów  gastronomicznych  oraz 
pomieszczeń, których nie powsty-
dziłaby  się  najlepsza  restauracja. 
Modernizacja  świetlicy  objęła 
częściową  przebudowę  instala-
cji  gazowej,  elektrycznej  i  wod-
no-kanalizacyjnej.  Metamorfozę 
przeszła  część  kuchenno-socjal-
na.  Powstały  w  pełni  wyposażo-

ne  i  funkcjonalnie  wykończone 
pomieszczenia  kuchni  obejmu-
jące  wstępną  obróbkę  żywności, 
rozdzielnię  i  zmywalnię  naczyń 
oraz  wygodne  zaplecze  socjalne 
dla  osób  przygotowujących  po-

siłki.  Dodatkowo  została  wyko-
nana wentylacja strefy kuchennej. 
Całość  uzupełniły  nowoczesne 
urządzenia  technologiczne,  takie 
jak  np.  piec  konwekcyjno-pa-
rowy  czy  zmywarka  kapturo-
wa,  zakupione  w  ubiegłym  roku 
w  ramach  konkursu  „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” UMWD. Re-
mont  świetlicy  kosztował  330 
tys.  zł,  w  tym  dofinansowanie 
zakupu  wyposażenia  wyniosło  
29 tys. zł.

ŚWIeTLIce I buDyNeK SPOTKANIOWy
Świetlica lub budynek spotkaniowy to najważniejsze miejsce w każdym sołectwie. To przestrzeń do 
wspólnych spotkań, zebrań, imprez, zabaw dzieci i dorosłych. Konsekwentnie troszczymy się o komfort 
mieszkańców dbając o tę wspólną strefę oraz o stan budynków już istniejących, bądź budując nowe obiekty.

W Psarach został uroczyście otwarty budynek gospodarczo – spotkaniowy,  
który służy wszystkim mieszkańcom (koszt inwestycji to ok. 430 tys.zł).  

chwilowo korzystają z niego również najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Psarach, którzy oczekują na zakończenie rozbudowy szkoły.

W  ubiegłym  roku  również  świetlica 
w Szewcach przeszła remont (wartość 
prac to ponad 54 tys. zł). W świetlicy 
zmieniliśmy zaplecze kuchenne, któ-
re  zostało  powiększone  i  urządzone 
bardziej  funkcjonalnie  oraz wyposa-
żone w nowe meble. Pomalowaliśmy 
ściany  i  sufity,  wymieniliśmy  drzwi 
wewnętrzne  i  zewnętrzne,  a  łazienki 
przeszły generalny remont. Dodatko-
wo w celu obniżenia kosztów użytko-
wania świetlicy wymieniliśmy więk-
szość opraw oświetleniowych (w tym 
zewnętrznych) zastępując je oszczęd-
nymi oprawami typu LED.



9WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJMARZEC 2018

Na  początku  2017  roku 
przeprowadziliśmy  remont 
świetlicy  w  Pierwoszowie. 
Wymieniliśmy  drzwi,  uło-
żyliśmy płytki, obniżyliśmy 
sufity  i  pomalowaliśmy 
ściany.  Dodatkowo  prze-
prowadziliśmy  konserwa-
cję  instalacji  elektrycznej, 
a  wszystkie  oprawy  oświe-
tleniowe  zostały  wymie-
nione  na  energooszczędne 
LED-owe.  Zamontowali-
śmy  ogrzewacz  wody,  ar-
maturę  sanitarną  i  nowe 
grzejniki.  W  oknach  za-
montowaliśmy rolety, które 
mają na celu ułatwić korzy-
stanie  z  projektora.  Koszt 
remontu  to  ponad  55  tys. 
zł.  Mamy  świadomość  że 
obecna świetlica nie spełnia 
oczekiwań  mieszkańców. 
W  przyszłości  zamierzamy 
wybudować  nową  świetli-
cę,  dlatego  też  zakupili-
śmy  w  tym  celu  działkę, 
a w 2018 roku zamie-
rzamy  wykonać 
prace  projek-
towe.

Pod koniec 2017 roku zakończyli-
śmy I etap remontu świetlicy w Li-
gocie Pięknej,  który  obejmował 
wymianę  instalacji  elektrycznej, 
wykonanie  ogrzewania  gazowe-
go,  izolację ścian, wymianę sto-
larki drzwiowej, remont sanita-
riatów oraz wykonanie kuchni 
na parterze.  Koszt inwestycji 
to ponad 350 tys. zł, z czego 
gmina  otrzymała  z  budżetu 
Ministerstwa  Rodziny,  Pra-
cy i Polityki Społecznej do-
finansowanie  w  wysokości 
150  tys.  zł.  Kolejnym  eta-
pem prac będzie wykonanie 
elewacji  budynku  świetlicy. 
Od  nowego  roku  świetlica 
oprócz  swojej  dotychczaso-
wej  działalności  również  go-

ści  Klub  „Senior+”,  w  ramach 
którego  prowadzone  są  zajęcia 
rekreacyjne, kulturalne, edukacyj-
ne  oraz  usprawniające  ruchowo. 
Ponadto prowadzone są prelekcje 
dla wszystkich  zainteresowanych 
mieszkańców gminy.

Rozpoczęliśmy  modernizację 
świetlicy  wiejskiej  w  Malinie, 
w  ramach  której  budynek  przej-
dzie  generalny  remont.  Poprzez 
wyburzenie  ścian  powstanie  jedna 
duża sala z zapleczem kuchennym 
i  sanitarnym.  Ponadto  zostaną  do-
budowane  pomieszczenia,  które 
docelowo  mają  służyć  jako  punkt 

przedszkolny.  Również  w  ramach 
tego  projektu  zostanie  wykonana 
nawierzchnia z kostki brukowej na 
terenie zielonym świetlicy. Zakoń-
czenie  realizacji  inwestycji  zapla-
nowaliśmy na 2018 rok, a koszt cał-
kowity przebudowy to ok. 1,7 mln 
zł,  z  czego  dofinansowanie  z  Re-
gionalnego Projektu Operacyjnego 

Województwa  Dolnośląskie-
go  wyniesie  ponad 

300 tys. zł. 
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ReKReAcjA
Na terenie całej gminy 
istnieje szeroka baza 
rekreacyjna, która służy 
dzieciom, młodzieży oraz 
dorosłym mieszkańcom. 
W każdej miejscowości 
jest co najmniej jeden 
plac zabaw oraz w wielu 
miejscach gminy znajdują 
się boiska sportowe.  
Wszystkie place zabaw 
i siłownie zewnętrzne są 
na bieżąco remontowane 
i doposażane zgodnie 
z potrzebami zgłaszanymi 
przez mieszkańców. 

Ligota Piękna – ogrodziliśmy plac 
rekreacyjny przy ulicy Różanej. 

Ogrodzenie boiska 
sportowego  
w Mienicach,  
obok stoi  
drewniana wiata.

Ozorowice – piłkochwyty 
na boisku sportowym.

Psary – ogrodzenie terenu przy budynku 
spotkaniowym.

Psary – urządzenia zabawowe dla dzieci.

Zadbaliśmy  również o  poprawę  in-
frastruktury sportowej (przy współ-
udziale funduszów sołeckich):
�  Malin – doprowadziliśmy wo-

dociąg do boiska, które planu-
jemy w bieżącym roku ogrodzić 
oraz uzupełnić nawierzchnię 
trawą w ramach Inicjatywy Lo-
kalnej. 

�  Ozorowice – na boisku sporto-
wym zamontowaliśmy piłko-
chwyty, a do utrzymania terenów 
zielonych zakupiliśmy kosiarkę 
samojezdną. 

�  Piotrkowiczki – wykonaliśmy 
projekt zagospodarowania terenu 
boiska wraz z zapleczem socjal-
nym i małą architekturą.

�  Mienice – wyrównaliśmy i obsia-
liśmy trawą płytę boiska sporto-
wego, a cały teren ogrodziliśmy, 
dodatkowo obok boiska stanęła 
drewniana wiata na podeście  
z kostki betonowej.
Łączny koszt poniesionych 

wydatków to ok. 

126 000 zł

Łączny koszt powyższych  
działań to ponad

90 000 zł

Przy  udziale  środków  sołeckich  
w 2017 roku doposażyliśmy następu-
jące place zabaw:
�  Malin – doposażyliśmy siłownię 

zewnętrzną o kolejne urządze-
nia: orbiterek i wioślarza.

�  Piotrkowiczki – zakupiliśmy 
pięć zestawów stołów biesiad-
nych wraz z ławkami, które będą 
służyć wszystkim Mieszkańcom. 

�  Psary – teren wokół budynku 
spotkaniowego w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa ogro-
dziliśmy, wykonaliśmy nową 
nawierzchnię oraz zamontowa-
liśmy urządzenia zabawowe dla 
dzieci i wybudowaliśmy ścieżkę 
zdrowia. 

�  Psary – plac zabaw na ul. Kasz-
tanowej uzupełniliśmy o kolejne 
urządzenia siłowni: orbiterek 
i biegacz na słupie. 

�  Krzyżanowice – uzupełniliśmy 
siłownię zewnętrzną znajdująca 
się przy Orliku o kolejne urzą-
dzenia: krzesełko do wyciskania 
i motyla. 

�  Ligota Piękna – ogrodziliśmy 
już zagospodarowany plac re-
kreacyjny przy ulicy Różanej. 
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Spotkanie z przedsiębiorcami

Właściciele firm róż-
nych branż oraz 

osoby zainteresowane zało-
żeniem własnej firmy z te-
renu gminy Wisznia Mała 
przybyli szóstego lutego 
na spotkanie w Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej.  Spotkanie 
to zorganizowano z inicja-
tywy gminy Wisznia Mała 
we współpracy z Wrocław-
ską Agencją Rozwoju Re-
gionalnego S.A. Wójt Jakub 
Bronowicki przywitał się 

ze wszystkimi przybyłymi 
osobami.

Celem spotkania było 
przekazanie informacji do-
tyczących możliwości po-
zyskiwania środków z Unii 
Europejskiej. Jako pierw-
szy wystąpił Rafał Jurnecz-
ko, inspektor ds. funduszy 
europejskich w Urzędzie 
Gminy Wisznia Mała. 
Przedstawił on możliwo-
ści pozyskania funduszy na 
inwestycje w przedsiębior-
stwach oraz możliwości 

otrzymania dotacji dla osób 
pragnących pozyskać środ-
ki finansowe na rozpoczęcie 
własnej działalności gospo-
darczej. 

Następnie z informacją 
o możliwości dofinanso-
wania usług doradczych 
w przedsiębiorstwach wy-
stąpiła Anna Krupińska 
z Wrocławskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. Tuż po niej o szkole-
niach dla przedsiębiorców 

i ich pracowników mówiła 
Agnieszka Jordan (Wro-
cławska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.). Ostat-
nim prelegentem, również 
pracownikiem WARR S.A., 
był Damian Walaszczyk, 
który informował o możli-
wościach pozyskiwania po-
życzek rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa.

Spotkanie pokazało, iż po-
trzebny jest dialog gminy 
z przedsiębiorcami. Rozwój 

Fot. Spotkanie z przedsiębiorcami w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

lokalnych firm przekłada się 
na rozwój gminy, co w kon-
sekwencji poprawia jakość 
życia mieszkańców. Osoby 
uczestniczące w spotkaniu 
potwierdziły konieczność  
organizowania takich spo-
tkań. Dlatego też wójt Jakub 
Bronowicki wyszedł z ini-
cjatywą by tego typu spo-
tkania organizować cyklicz-
nie. O terminach spotkań 
będziemy informować na 
stronie internetowej. 

Wizyta studyjna ZIT WrOFPierwszego marca gmi-
na Wisznia Mała gościła 

przedstawicielki biura ZIT 
WrOF (Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne Wrocław-
skiego Obszaru Funkcjo-
nalnego). Celem spotkania 
była weryfikacja i promocja 
„w terenie” efektów realizo-
wanych działań w zakresie 
wdrażania projektów realizo-
wanych w ramach RPO WD 
2014-2020.

ZIT WrOF to porozumie-
nie gmin położonych wokół 
Wrocławia, wraz z miastem 
Wrocław. Celem ZIT jest 
m.in. realizacja zintegrowa-
nych projektów odpowiada-
jących w sposób komplek-
sowy na potrzeby i problemy 
obszarów metropolitalnych 
oraz sprzyjanie ich rozwojo-
wi, współpracy i integracji.  
Dzięki ZIT lokalne samorzą-
dy mogą uzgadniać wspólną 
politykę w dziedzinach obję-
tych zadaniami jednostek sa-
morządowych. Czyli przede 
wszystkim: transport pu-
bliczny, gospodarka wodno
-kanalizacyjna, sieć drogowa 
i kolejowa, wspólne inicja-
tywy w zakresie ochrony 
środowiska np. rekultywacja 
składowisk odpadów, działa-

nia edukacyjne zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla 
osób dorosłych, różnorodne 
działania dla osób bezrobot-
nych i wykluczonych spo-
łecznie itp.

W spotkaniu ze strony biura 
ZIT WrOF uczestniczyły: Ju-
styna Wieczorkiewicz-Mo-
lendo - Zastępca Dyrektora 
ds. Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Wrocław-
skiego Obszaru Funkcjonal-
nego Gabriela Dąbrowska 
- Zespół ds. Monitoringu, 
Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna i Informa-
cji, Magdalena Koprowska - 
Zespół ds. Programowania i 
Wdrażania i Ilona Wróblew-
ska - Zespół ds. Monitorin-
gu, Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna i Infor-
macji. Natomiast ze strony 
gminy Wisznia Mała udział 
wzięli: wójt Jakub Bronowic-
ki, zastępca wójta Sławomira 
Misiura-Hermann, zastęp-
ca kierownika referatu in-
westycyjno-remontowego i 
ochrony środowiska Michał 
Koziński oraz koordynator 

ZIT w gminie Wisznia Mała 
Rafał Jurneczko.

Przedstawicielki biura ZIT 
WrOF naocznie przekona-
ły się jak wygląda w naszej 
gminie realizacja projektów 
dofinansowanych ze środ-
ków UE i budżetu państwa w 
ramach działań ZIT WrOF w 
RPO WD 2014-2020. Obec-
nie na terenie gminy Wisznia 
Mała dofinansowanie uzy-
skało 10 projektów, w tym 5 
projektów realizowanych w 
partnerstwie z innymi gmi-
nami z ZIT WrOF na łączną 
kwotę ok. 16 mln. zł.

Pierwszym punktem wizy-
tacji było zapoznanie gości 
z efektami zakończonego I 
etapu termomodernizacji 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach, w 
ramach którego zostały za-
montowane panele fotowol-
taiczne, których celem jest 
zminimalizowanie opłat za 
energię elektryczną.

Następnie delegacja od-
wiedziła rozbudowę Szkoły 
Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Psarach, która już w 

tym roku zostanie oddana 
do użytku. Będąc w szko-
łach wizytujący mieli moż-
liwość zapoznać się również 
z przeprowadzanymi w nich 
zajęciami edukacyjnymi re-
alizowanymi z programów 
unijnych.

Kolejnym miejscem, które 
odwiedzono była moderni-
zowana świetlica w Malinie, 
która aktualnie przechodzi 
generalny remont wraz z  
rozbudową. Z Malina uda-
li się do przedszkola w Li-
gocie Pięknej, do którego z 
dofinansowania zakupiono 
meble, sprzęt multimedialny 
oraz przeprowadzane są za-
jęcia edukacyjne dla dzieci. 
Ostatnim miejscem na trasie 
wizyty były Wisznia Mała i 
Strzeszów, gdzie budowana 
jest magistrala wodociągowa 

oraz kanalizacja sanitarna.
Wizyta studyjna przebiegła 

w partnerskiej atmosferze, 
przedstawicielki ZIT były 
usatysfakcjonowane reali-
zacją dofinansowanych pro-
jektów. Zwróciły uwagę, iż 
prowadzone inwestycje są 
przemyślane i kompleksowe. 
Obecnie ZIT WrOF zajmu-
je się głównie wdrażaniem 
części działań Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020, dotyczących 
zadań realizowanych przez 
jednostki samorządu tery-
torialnego. Czyli ZIT WrOF 
ogłasza konkursy, opiniuje 
dokumenty do RPO WD 
2014-2020, synchronizuje 
działania gmin, by optymal-
nie dokonać alokacji środ-
ków finansowych.
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Świetlica w Ligocie Pięknej otwarta!

W sobotę 13 stycznia 
2018 roku mieszkańcy 

Ligoty Pięknej uczestniczyli 
w niecodziennym wydarze-
niu. W tym dniu odbyło się 
uroczyste otwarcie wyre-
montowanej świetlicy oraz 
spotkanie noworoczne. 

Na otwarcie świetlicy przy-
było wiele osób, zarówno za-
proszonych gości, jak i tych 
najbardziej zainteresowa-
nych, czyli mieszkańców Li-
goty Pięknej. Na początku 
licznie zgromadzonych gości 

przywitał wójt Jakub Brono-
wicki. Następnie wójt wraz 
z sołtysem Ligoty Pięknej 
Danielą Ciecierską oraz Kie-
rownikiem GOPS Agnieszką 
Gaweł – Karwatką dokonali 
wspólnie przecięcia wstęgi. 
Poświęcenia obiektu dokonał 
ojciec Wiesław Dudek. 

Część artystyczna rozpoczę-
ła się spektaklem teatralnym 
w wykonaniu Teatru Panto-
mimy BLEJKATT z Bielawy 
pt. „Znachorka”. Była to hi-
storia o samotnej kobiecie, 

która próbowała uzdrawiać 
innych. Niestety jej działania 
przyniosły  odwrotny skutek.

Tuż po grupie teatralnej 
przed publicznością wystą-
piła z repertuarem świątecz-
nym Klaudia Adamus, a na-
stępnie Jerzy Kowalczyk. Po 
części oficjalnej na licznie 
przybyłych czekał poczęstu-
nek oraz świetna zabawa do 
późnych godzin nocnych 
przy muzyce zaproponowa-
nej przez didżeja.

Warsztaty Wielkanocne w Klubie „Senior+” w Ligocie Pięknej

Dnia 23.02.2018 r. 
w Klubie „Senior+” 

w Ligocie Pięknej uczestni-
cy Klubu oraz Grupy Osób 
Niepełnosprawnych z te-
renu gminy Wisznia Mała 
działającej przy GOPS 
w Wiszni Małej uczestni-
czyli w warsztatach Wiel-

kanocnych. 
W ramach 
s p o t k a n i a 
p o w s t a ł y 
liczne rę-
k o d z i e ł a . 
Żeby trady-
cji stało się 
zadość, każ-

dy uczestnik wró-
cił do domu z pal-
mą udekorowaną 
ręcznie robionymi 
kwiatami z bibuły, 
baziami oraz tra-
wami. Spotkanie 
odbyło się w miłej 
i radosnej atmos-
ferze pod czujnym 
okiem animato-
r ó w - o p i e k u n ó w 
Agnieszki Talar-
czyk oraz Joanny 
Moszonki-Śmigiel.
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Klub „Senior+” już zaznacza swoją obecność

Klub „Senior+”, który 
rozpoczął swoją dzia-

łalność 15 stycznia 2018 
roku już aktywnie działa. 
Codziennie odbywają się 
tam zajęcia oraz warszta-
ty dla uczestników klubu. 

Klub również będzie orga-
nizatorem wykładów oraz 
prelekcji dla zainteresowa-
nych mieszkańców gminy 
Wisznia Mała.  Drugiego 
lutego odbyło się tam pierw-
sze spotkanie otwarte dla 

wszystkich chętnych senio-
rów z naszej gminy.

Drugiego lutego świetlica 
w Ligocie Pięknej gościła 
komendanta Komendy Po-
licji w Obornikach Śląskich 
podinspektora Krzysztofa 

Talarczyka, który przepro-
wadził prelekcję pt. „Wyłu-
dzanie na wnuczka”.  Komen-
dant rozmawiał z seniorami 
o różnorodnych metodach 
przestępstw stosowanych 
przez oszustów na star-
szych osobach. Opowiadał 
o mechanizmach używanych 
przez oszustów, którzy dzia-
łając wykorzystują zaufanie 
oraz „dobre serce” starszych 
osób. W trakcie spotkania 
policjant przedstawił pre-
zentację, która obrazowała 
najczęściej stosowane meto-
dy oszustw: „na wnuczka”, 
„na policjanta, prokuratora 
lub oficera CBŚ” oraz inne 
sposoby kradzieży i działa-
nia „domokrążców”. 

Mimo wielu medialnych 
komunikatów, nadal często 
zdarza się, że starsze osoby 
padają ofiarą oszustów pod-
szywających się pod człon-
ków rodziny. Wyłudzają oni 
od nich nawet całe oszczęd-
ności ich życia pod pretek-

stem ratowania najbliższych 
z opresji. 

Pan komendant uczulał 
także na oszustów, którzy 
pukają do naszych drzwi pod 
różnymi pretekstami jako 
np. pracownicy administra-
cji, hydraulicy, pracownicy 
ZUS lub prosząc o wodę czy 
jedzenie. Osoby te po wej-
ściu do domu, wykorzystując 
nieuwagę lokatorów, okra-
dają ich.  Policjant informo-
wał, jak nie paść ofiarą kie-
szonkowego złodzieja, w jaki 
sposób uchronić mieszkanie 
przed włamaniem, czy jak 
zabezpieczyć swoje oszczęd-
ności oraz biżuterię przed 
kradzieżą.

Było to bardzo owocne 
spotkanie i miejmy nadzieję, 
że wyczuli naszych senio-
rów na właściwe zachowa-
nia w sytuacjach zagrożenia. 
A już niedługo zapraszamy 
na kolejne interesujące pre-
lekcje dla seniorów naszej 
gminy. 

Inauguracja Klubu „Senior+” w Ligocie PięknejW piątek, 19 stycznia, 
odbyła się inaugura-

cja Klubu „Senior+”. W spo-
tkaniu z seniorami oraz ich 
opiekunką Agnieszką Ta-
larczyk uczestniczył wójt 
Jakub Bronowicki, zastępca 
wójta Sławomira Misiura
-Hermann oraz kierownik 
GOPS Agnieszka Gaweł
-Karwatka wraz z pracow-
nikami. Spotkanie upłynęło 
w przyjaznej atmosferze, 
a uczestniczący w spotkaniu 
seniorzy byli pełni entuzja-
zmu z powodu istnienia 
takiego miejsca. Spotkanie 
uatrakcyjnił występ Jerze-
go Kowalczyka, którego 

wsparli wokalnie członko-
wie klubu.

Klub „Senior+” działa od 
15 stycznia w Ligocie Pięk-
nej i stanowi uzupełnienie 
oferty tamtejszej świetlicy. 
Na realizację klubu gmina 
Wisznia Mała pozyskała 
dofinansowanie w ramach 
Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-
2020. Dzięki uzyskanym 
środkom świetlica została 
wyremontowana oraz wy-
posażona w nowy sprzęt. 

Założeniem klubu jest in-
tegracja osób powyżej 60 
roku życia; stworzenie im 
bezpiecznej i przyjaznej 
przestrzeni, w której mogą 
aktywnie spędzać czas. 
Klub pomaga starszym oso-
bom znaleźć siłę na normal-
ne funkcjonowanie, wyjście 
z domu i spędzenie czasu 
z innymi osobami. Ponadto 
działanie klubu ma na celu 
promocję zdrowego i ak-
tywnego stylu życia wśród 
seniorów. 

Trwa nabór do Klubu „Senior+”  w Ligocie Pięknej

Klub „Senior+” w Ligocie 
Pięknej rozpoczął swo-

ja inaugurację na początku 
2018 roku. Jest przeznaczo-
ny dla 12 osób nieaktyw-
nych zawodowo w wieku 60 
i więcej lat. W czasie pobytu 
każdy uczestnik ma zapew-
niony ciepły posiłek, dostęp 
do ciepłych i zimnych napoi 
oraz możliwość skorzystania 
z planowanych zajęć z zakre-
su edukacji, terapii zajęcio-

wej, czy rehabilitacji.
Mieszkańców gminy 

Wisznia Mała, którzy chcą 
uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach, rozwijać się, spę-
dzić mile czas wśród rówie-
śników zapraszamy serdecz-
nie do podjęcia kontaktu 
z pracownikiem socjalnym 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wiszni 
Małej, ul. Wrocławska 2,  
tel. 71 310 68 32.
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Najmłodsi i ferie z OKSiR-em

Przez dwa tygodnie ferii 
dzieci z Wiszni Małej 

codziennie spędzały czas 
na zajęciach w Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji. 

Najczęściej dzień za-
czynał się od filmu oraz 
wspólnego grania na kom-
puterach podczas tzw. 
retro grania. Dzięki tym 
zajęciom najmłodsi mo-
gli poznać gry kompute-
rowe, w które w młodości 
grali ich rodzice (m.in. 
Super Mario czy Czołgi). 

W programie były też zaję-
cia sportowe, które prowa-
dził koordynator ds. spor-
tu Piotr Adamczyk oraz 
taneczne, które prowa-
dził Marek Hajduk (na co 
dzień prowadzi on zajęcia 
taneczne dla mieszkańców 
gminy w Psarach, Krzyża-
nowicach oraz Wiszni Ma-
łej).

Ponadto dzieci spędzały 
czas na zajęciach biblio-
tecznych, plastycznych, 
teatralnych i muzycznych.

Wyjątkowymi dniami 
były środy, w które odby-
wały się wycieczki (Ma-
giczny Teatr Muzyczny 
we Wrocławiu oraz Kre-
atywny Ośrodek Multime-
dialny w Miliczu). Ferie 
zakończyły się hucznie 
i z przytupem - w Piotrko-
wiczkach odbył się praw-
dziwy karnawałowy bal 
dla dzieci!

OKSiR Wisznia Mała re-
gularnie proponuje dzie-
ciom zajęcia w czasie, gdy 
szkoły mają przerwę. Po-
dobna akcja na pewno po-
wróci w wakacje.  

JS
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VIII Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce bożonarodzeniowej

W Krynicznie po raz 
ósmy odbył się 

Przegląd Małych Form 
Teatralnych o Tematyce 
Bożonarodzeniowej pod 
Patronatem Wójta Gminy 
Wisznia Mała Jakuba Bro-
nowickiego. W piątek, 12 
stycznia, na scenie wystą-
piło kilkadziesiąt osób. 

W tym roku obejrzeliśmy 
siedem przedstawień, któ-
re konkurowały w trzech 
kategoriach:  przedszko-
laki, szkoły podstawowe, 
szkoły gimnazjalne. Wy-
stępy oceniało jury w skła-
dzie: Maria Idzikowska, 
Ernest Pociejowski i Syl-
wia Drząszcz.

Jako pierwsi zaprezento-
wali się najmłodsi aktorzy 
z Publicznego Przedszkola 
w Strzeszowie, którzy wy-
stąpili z przedstawieniem 
pt. „Betlejemska Dobra-
nocka” przygotowanym 
pod kierunkiem pań: Marii 
Gareckiej i Sylwii Golonki. 
Tuż po nich na scenie wy-

stąpiły dzieci z Przedszko-
la Publicznego w Ligocie 
Pięknej z przedstawieniem 
pt. „Przestawienie Jasełko-
we”  przygotowanym pod 
kierunkiem pani Karoliny 
Kupiec. Jako ostatni w tej 
kategorii zaprezentowali 
się wychowankowie Od-
działu Przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej 
w Psarach z przedstawie-
niem „Jasełka Przedszko-
laków” przygotowanym 
pod kierunkiem pani 
Doroty Kasprzyk-Suwaj. 
Występy były bardzo wy-
równane, a artyści ubrani 
w bogate stroje znako-
micie przygotowani.  Po 
burzliwych naradach jury 
uznało, że wszystkie prze-
stawienia prezentują po-
dobny poziom i ostatecz-
nie przyznało 3 pierwsze 
miejsca.

Po przedszkolakach 
na scenie występowali 
uczniowie szkół podsta-
wowych. W tym roku tylko 

dwie szkoły zgłosiły się do 
rywalizacji. Jako pierwsi 
wystąpili uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Wiszni 
Małej z autorskim przed-
stawieniem prezentowa-
nym w formie gry cieni 
- pantonimy pt. „A po co 
to wszystko?” przygoto-
wanym pod kierunkiem 
Jolanty Kupis i Anny Pisz-
czek. Tuż po nich na scenie 
zaprezentowali się ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Szewcach z tradycyjnym 
przedstawieniem bożona-
rodzeniowym pt. „Kolę-
dowe Jasełka” przygoto-
wanym pod kierunkiem 
pani Agnieszki Falów, 
w którym uczniowie sami 
wykonywali liczne kolędy. 
Po naradzie jury wyłoniło 
zwycięzcę – Szkołę Pod-
stawową w Wiszni Ma-
łej, a cała grupa aktorska 
otrzymała nagrodę dla 
najlepszego aktora.

W ostatniej kategorii: 
„Szkoły Gimnazjalne”, 

udział wzięły dwie grupy: 
uczniowie z Szewc oraz 
Kryniczna. Pierwsza gru-
pa przedstawiła współcze-
sną wersję jasełek pt. „Gdy 
Bóg podróżuje koleją” 
przygotowaną pod kierun-
kiem pań: Magdaleny Na-
glik. Natomiast grupa ze 
szkoły w Krynicznie wy-
stąpiła z przedstawieniem 
bożonarodzeniowym, po-
dobnie do młodszych ko-
legów, w formie cieni pt. 
„Historia Maryi i Józefa” 
przygotowanym pod kie-

runkiem pani Moniki Kie-
lan. 

Jury nagrodziło pierw-
szym miejscem uczniów 
z Szewc, a nagrodę dla naj-
lepszego aktora, w tej kate-
gorii, przyznała uczennicy 
Oldze Kitlińskiej również 
z Szewc. Zwycięzcom gra-
tulowali oraz wręczyli 
dyplomy i nagrody: Wójt 
Gminy Wisznia Mała – Ja-
kub Bronowicki, Dyrektor 
Ośrodka Kultury – Paweł 
Kamiński oraz członkowie 
Jury.



16 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ MARZEC 2018

Wielkie święto Szymanowian oraz nowa płyta!

Wernisaż w Wiszni Małej

Szesnastego lutego 
w Galerii na Zakrę-

cie odbył się wernisaż 
dwóch młodych artystek 

Darii Pyrchały i Wero-
niki Braun pt. „Miejsca”. 
Kuratorem wystawy był 
artysta Ryszard Glegoła. 

Wernisaż został uświet-
niony występem duetu 
Tangonetta z Wrocławia.

Na wernisaż przybyło 
wiele osób, które poza 
delektowaniem się sztu-
ką miały okazję poroz-
mawiać z autorkami prac 
o ich dziełach. Autorki 
zaprezentowanych prac 
to studentki Wrocław-
skiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Daria Pyrcha-
ła zajmuje się głównie 
malarstwem, rysunkiem, 
grafiką, fotografią oraz 
projektowaniem mura-
li. A w swoich pracach 
malarskich, często abs-
trakcyjnych, opiera się 
głównie na analizie rze-
czywistości. Natomiast 
Weronika Braun uprawia 
twórczość z zakresu ma-
larstwa, rysunku, litera-
tury i fotografii. W za-
prezentowanych pracach 
przedstawia odrealnione 
pejzaże, w których naj-
ważniejsza jest gra świateł 
i barw. Jej prace malarskie 
oparte są na laserunkach.

Wernisaż był również 
okazją do obcowania 

z muzyką. Tym razem 
mieliśmy możliwość wy-
słuchania duetu Tango-
netta z Wrocławia, który 
tworzą  muzycy po Aka-

demii Muzycznej: Arka-
diusz Gembara grający na 
akordeonie oraz Walde-
mar Goliński - skrzypce.

Zespół Szymanowianie 
obchodzi w tym roku 

swój wielki jubileusz. To 
już 40 lat muzycy z Szyma-
nowa dla nas grają i śpie-
wają. Wielkie świętowanie 
odbędzie się 12 maja na 
Folkloriadzie. Czterdzie-
stoleciu zespołu towarzy-
szyć będzie również nowa 
płyta, którą zespół nagrał 
w profesjonalnym Studio 
unIQ we Wrocławiu.

Zespół ludowy Szyma-
nowianie zwyciężył w ak-
cji „Nagraj swoją folkową 
płytę” prowadzonej przez 
unIQ SOUND STUDIO 
w ramach Europejskie-
go Funduszu Społeczne-
go oraz programu Wie-
dza i Rozwój. Czwartego 
marca grupa spędziła cały 
dzień w studio i rejestro-
wała swoją twórczość. Na-
grania realizował Marek 
Dziedzic - profesjonalista, 
który ma swoim CV kilka-
set nagrań. Grupę wspo-

magał też Janek Samołyk, 
muzyk i producent mu-
zyczny, a także animator 
kultury w Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji 

w Wiszni Małej. Efekty już 
niebawem będą dostępne 
dla słuchaczy!

JS
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Noworoczne spotkania z mieszkańcami

Na początku roku Wójt 
Gminy Wisznia Mała 

Jakub Bronowicki wraz ze 
swoją zastępczynią Sławomi-
rą Misura-Hermann spotykał 
się z mieszkańcami w świetli-
cach wiejskich, by życzyć im 
szczęśliwego nowego roku, 

a także móc porozmawiać 
w nieformalnej i sympatycz-
nej atmosferze.

Pierwsze spotkanie od-
było się w piątego stycznia 
w Strzeszowie, zaś ostatnie 
miesiąc później w Wyso-
kim Kościele. Łącznie miało 

miejsce kilkanaście spotkań. 
Stałymi elementami były: 
toast noworoczny, występ 
artystyczny (śpiewali m.in. 
Klaudia Adamus, Anna Woj-
tas-Gaweł, Estera Wrona, 
Janek Samołyk, Jerzy Kowal-
czyk, Szymanowianie, Strze-

szowianki, Malinianie, Chór 
Amicorum, uElectrogórale, 
Tacy Sami, Justyna Master-
nak, Ernest Pociejowski, te-
atr pantomimy Blejkatt) oraz 
słodki poczęstunek przygo-
towany przez lokalną spo-
łeczność. W Ligocie Pięknej 
spotkanie było połączone 
z otwarciem świetlicy po re-
moncie, a wydarzenie zakoń-
czyła dyskoteka.

Tegoroczne spotkania no-
woroczne należy zaliczyć do 
bardzo udanych, gdyż przy-
byo na nie około 1 tys. osób. 
Udane było również rozsze-
rzenie formuły z ubiegło-
rocznej, kiedy były to spotka-
nia z seniorami. Można się 
spodziewać, że spotkania no-
woroczne będą odbywały się 
również w kolejnych latach. 

JS
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Dzień Kobiet po góralskuGóralskim przytupem 
rozpoczął się Dzień Ko-

biet w wiszeńskim Ośrodku 
Kultury. Do „Galerii na Za-
kręcie” przybyło ponad 100 
Pań, które zostały powitane 
przez wójta Jakuba Brono-
wickiego i dyrektora OKSiR 
Pawła Kamińskiego symbo-
liczną różą (z przypisanym 
do niej numerem) oraz lamp-
ką szampana.

Wieczór rozpoczął się od 
występu satyrycznego połą-
czonego z występem wokal-
nym Grzegorza Żaka, kabare-
ciarza, barda, poety i pisarza. 
Tuż po nim na scenie poja-
wili się uElektrogórale, znani 
już wiszeńskiej publiczności. 
Prezentowany przez nich pro-
gram doskonale się sprawdził 
i zawładnął publicznością do 
późnych godzin. Zespół z wi-

gorem zaprezentował nie tyl-
ko góralskie hity, ale też wiele 
innych znanych przebojów. 
Okazało się, że zespół potrafi 
także wypełnić czas między 
utworami, podczas którego 
wokalista zespołu zauroczył 
przybyłe Panie opowiadany-
mi anegdotami. To wszystko 
sprawiło, że publiczność ba-
wiła się wyśmienicie i chętnie 
uczestniczyła we wspólnej za-
bawie, którą prowadził Grze-
gorz Zmarzły. 

Dla uczestniczek zorgani-
zowano szereg konkursów, w 
których za zwycięstwo ocze-
kiwały ciekawe nagrody. Był 
konkurs na najlepszy strój 
góralski, który wzbudził naj-
więcej emocji i najtrudniej 
było wskazać zwyciężczy-
nię. Ponadto zorganizowa-
no konkurs na rozpoznanie 

nuconych przez uczestnicz-
ki utworów. Wiele emocji 
wzbudziło loteryjne losowa-
nie numerów, które posiadała 
każda róża otrzymana przez 
przybyłe Panie. 

Panie miały także możli-
wość zmierzenia ciśnienia 
oraz uzyskania informacji 
o badania cytologicznych 
udzielanych przez personel 
Ośrodka Zdrowia z Wiszni 
Małej. 
Tradycyjnie dużym zainte-
resowaniem cieszyła się foto 
budka, w której można było 
uwiecznić się wspólnie z 
przyjaciółkami. Na wszystkie 
Panie czekał smaczny także 
poczęstunek. Tego wieczoru 

nie mogło oczywiście zabrak-
nąć góralskich akcentów: 
oscypków i serów wędzo-
nych. 

To była wyjątkowa i nieza-
pomniana impreza, z folk-
lorem góralskim w tle, który 
gwarantował, że  Panie bawi-
ły się wyśmienicie.    

Dziękujemy sponsorom 
za ufundowanie nagród 
dla Pań, które uatrakcyj-
niły wydarzenie jakim był 
Dzień Kobiet po góralsku.
Lista sponsorów:
•	Sylwia Miziniak radna 

gminy Wisznia Mała
•	Grażyna i Jan Szymań-

scy z Rogoża

•	Roman Piworowicz soł-
tys Wiszni Małej 
•	Hotel Wena z Psar
•	Kwiaciarnia Natura z 

Trzebnicy
•	Salon urody Monaliza z 

Trzebnicy
•	Ryszard Glegoła z Wyso-

kiego Kościoła
•	Winnica Jadwiga gospo-

darstwo rolne Marek Ja-
niak
•	Hurtownia Celmar z 

Wrocławia
•	„Bawin” Beata Wińska z 

Wiszni Małej
•	Elżbieta Filipkiewicz z 

Ozorowic
•	uElektrogórale
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Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

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

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

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

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

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

Agresji mówimy STOP

Dlaczego profi-
laktyka raka 

szyjki macicy?
W Polsce co roku 

na raka szyjki maci-
cy zapada 4 000 ko-
biet (10 dziennie!), 
a połowa z nich umiera, bo 
zbyt późno zgłosiły się do le-
karza. Rak szyjki macicy jest 
bardzo podstępny i w pierw-
szym okresie przebiega bez 
niepokojących objawów. Jego 
rozpoznanie jest możliwe tyl-
ko dzięki cytologii. To bez-
pieczne i bezbolesne badanie, 
które pozwala na wykrycie 
nie tylko wczesnych posta-
ci tego nowotworu, ale tak-
że stanów, które nieleczone 
mogą doprowadzić do jego 
powstania. Każda kobieta po-

winna wykonywać 
cytologię co trzy lata, 
jeśli lekarz nie zale-
ci inaczej. Wczesne 
wykrycie raka szyjki 
macicy gwarantuje 
niemal 100% sku-

teczność wyleczenia.
Jakie badania w ramach pro-
gramu?

W ramach etapu podstawo-
wego programu wykonywa-
ne jest badanie cytologiczne, 
a w przypadku stwierdzenia 
niepokojących zmian, pa-
cjentka kierowana jest na dal-
szą diagnostykę do etapu 
pogłębionej diagnostyki pro-
gramu.

W ramach etapu pogłębio-
nej diagnostyki programu 
wykonywane jest badanie 

kolposkopowe, a w przypad-
ku zaistnienia wskazań do 
weryfikacji uzyskanego obra-
zu kolposkopowego – pobra-
nie celowanych wycinków do 
badania histopatologicznego.

Kobiety, u których rozpo-
znano raka szyjki macicy lub 
inne schorzenia wymagają-
ce leczenia specjalistycznego 
zostają skierowane do dalszej 
diagnostyki poza programem.
Dla kogo program?

Program profilaktyczny 
skierowany jest do grupy ko-
biet najbardziej zagrożonych 
rakiem szyjki macicy w wieku 
od 25 do 59 lat (należy wziąć 
pod uwagę rok urodzenia), 
które w ciągu ostatnich trzech 
lat nie miały wykonywanego 
badania cytologicznego.

Jak skorzystać z badań?
Bezpłatne badania cyto-

logiczne można wykonać 
w Gabinecie ginekologicznym 
w SP ZOZ Ośrodku Zdrowia 
w Wiszni Małej, ul. Wrocław-
ska 4a. Wystarczy zgłosić się 
osobiście lub umówić na wi-
zytę telefonicznie. Skierowanie 
nie jest potrzebne.

Z badań mogą korzystać 
wszystkie ubezpieczone 
w NFZ kobiety, które miesz-
czą się w grupie wiekowej i nie 
wykonywały cytologii w ciągu 
ostatnich trzech lat (również 
te, które nie otrzymały imien-
nego zaproszenia). Jeśli kobieta 
nie mieści się w grupie wieko-
wej również może skorzystać 
z bezpłatnej cytologii w ra-
mach ubezpieczenia w NFZ.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Wiszni 

Małej realizuje projekt, ukie-
runkowany na zwiększenie 
świadomości dzieci na temat 
agresji i przemocy, kształto-
wanie i promowanie prawi-
dłowych postaw moralnych 
wobec problemu. Celem spo-
tkań jest również uwrażliwie-
nie dzieci na problemy do-
tyczące agresji rówieśniczej 
oraz wyposażenie młodego 
pokolenia w sposoby radze-

nia sobie z tym zjawiskiem.
W marcu oraz kwietniu 

2018 r. wszystkie dzieci z klas 
III Szkół Podstawowych na 
terenie gminy Wisznia 
Mała, będą miały możliwość 
uczestniczyć w warsztatach 
prowadzonych przez pra-
cownika socjalnego Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej oraz 
psychologa - Pełnomocnika 
Wójta ds Profilaktyki Uzależ-
nień.

PRZYGOTOWANIE 
DO BADANIA 

CYTOLOGICZNEGO
•	 na badanie nie należy 

zgłaszać się w czasie 
krwawienia miesiącz-
kowego;

•	 co najmniej 4 dni 
przed pobraniem wy-
mazu cytologicznego 
nie należy stosować 
żadnych leków dopo-
chwowych;

•	 od ostatniego bada-
nia ginekologicznego 
/USG przezpochwo-
wego powinien upły-
nąć co najmniej 1 
dzień

(Opracowanie: Bożena Kołpak 
na podstawie informacji NFZ)

www.geowisznia.pl

Zachęcamy do korzystania z 
gminnego serwisu mapowe-

go: www.geowisznia.pl
Przeglądarka umożliwia spraw-
dzenie danych przestrzennych 
oraz opisowych gruntów, nieru-
chomości oraz obiektów znaj-
dujących się na terenie gminy 
Wisznia Mała. W serwisie można 

wyszukać  następujące informa-
cje:
- nr działki;
- nr porządkowy działki;
- nazwa ulicy;
- obiekty (w tym również obiek-
ty turystyczne, zabytki, pomniki 
przyrody);
- obowiązujące plany zagospoda-

rowania przestrzennego;
- stadium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wisznia Mała,
- przedwojenne mapy topogra-
ficzne

Prezentowana w serwisie inter-
netowym mapa gminy Wisznia 
Mała ma charakter poglądowy 
i nie może stanowić formalnej 
podstawy dla czynności admini-
stracyjnych czy urzędowych.  
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Szkoła Podstawowa im. jana Pawła II w Psarach

Kot jest bohaterem wielu ksią-
żek. Trudno sobie wyobrazić 

dzieciństwo bez znajomości koły-
sanki „Aaa...kotki dwa”, czy pio-
senki „Wlazł kotek na płotek...”. 
Światowy Dzień Kota przypada 
17 lutego. W bibliotece i świetlicy 
odbyło się kilka zajęć poświęco-
nych kotom. Przy okazji gratulacje 
dla uczniów klasy 5 za perfekcyjną 
znajomość wiersza „Chory Kotek”

J. Prokop

Pierwszego marca obcho-
dziliśmy Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Niezłom-
nych. W bibliotece czekały na 
uczniów edukacyjne koloro-
wanki przedstawiające bohate-
rów polskiego podziemia an-
tykomunistycznego. W trakcie 
przerw można było odszukać 
w słownikach znaczenie słów 
„niezłomny” czy „pseudonim” 
oraz zagrać w patriotyczne gry.

Dnia 07.03.2018 r. w Trzeb-
nicy odbył się II Powiato-

wy Konkurs Recytatorski dla 
uczniów klas VI. Naszą szkołę 
reprezentowała uczennica klasy 
6a - Amelia Wolf.  Amelka przy-
gotowała wiersz S. Barańczaka 
pt. „Dziaberliada” oraz fragment 
prozy - „Szacun i gorzka czeko-
lada”- B. Kosmowskiej. W kon-
kursie wzięło 13 - tu uczniów 
z różnych szkół powiatu trzeb-
nickiego. Amelka pięknie wy-
stąpiła i zachwyciła jury dykcją, 
doborem repertuaru oraz swoją 
interpretacją, zajmując II miej-
sce. Gratulacje! 

Monika Kielan

Drugiego lutego 2018r. 
w Wyższej Szkole Fi-

lologicznej we Wrocławiu 
odbył się pisemny etap 
konkursu wojewódzkiego 
zDolny Ślązak z języka an-
gielskiego, w którym brało 
udział ponad 50 uczniów 
z całego Dolnego śląska. 
W konkursie tym udział 

Fot. Amelia Wolf Fot. Oliwia Zalewska

Szkoła Podstawowa im. św. jadwigi Śląskiej w Krynicznie

Oliwia Zalewska w konkursie zDolny Ślązak

wzięła także nasza uzdol-
niona uczennica z klasy 3 
gimnazjum, Oliwia Zalew-
ska. Oliwia została laure-
atką konkursu i ma moż-
liwość wybrania dowolnej 
szkoły średniej na terenie 
Dolnego Śląska. 
Gratulujemy sukcesu! 

Monika Kielan

Zawody Powiatowe w Mini Piłce Siatkowej

Konkurs recytatorski
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Światowy Dzień Kota Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Piętnastego lutego odbyły 
się Zawody Powiatowe w 

Mini Piłce Siatkowej Dziew-
cząt i Chłopców w Trzeb-
nicy. Naszą szkołę i gminę 
Wisznia Mała reprezentowa-
ły uczennice: Iga Woźniak, 
Oliwia Sobol, Oliwia Miko-
łajczak, Matylda Stafiniak, 
Amelia Wolf i Zofia Jędrko-
wiak. Po zaciętych meczach i 
trzech tie breakach drużyna 
z Kryniczna zajęła V miej-
sce. Apetyty były większe, 
ale i tak wielkie gratulacje za 
wolę walki i świetne mecze.

Małgorzata Kraszewska
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Publiczne Przedszkole w Strzeszowie

W  naszym przedszkolu 
Dzień Kota obcho-

dziliśmy 19 lutego, koordy-
natorem akcji była Pani Jo-
anna Kowalczyk. W Polsce 
dzień ten jest obchodzony 17 
lutego jako Światowy Dzień 
Kota. Głównym celem tego 
święta było uwrażliwienie 
dzieci na problem bezdom-
nych,  głodujących i krzyw-
dzonych kotów. Przez cały 
tydzień dzieci przynosiły 
karmę i kocie przysmaki - 
był to „ bilet wstępu” na za-
bawę. Dary dla kotów, które 
udało nam się zgromadzić 
dzięki wielkiemu sercu na-
szych kochanych przed-
szkolaków i ich rodziców, 
przekazaliśmy Panu Mar-
cinowi Buczakowi, który 
następnie przekazał je Fun-
dacji zajmującej się pomocą 
bezdomnym kotom. 

Dwudziestego ósmego lutego gru-
pa „Pszczółki” z Przedszkola Pu-

blicznego w Strzeszowie wybrała się na 
warsztaty kulinarne do Pizzerii Retro 
w Obornikach Śląskich. Na miejscu 
powitała nas pani Małgosia, która ob-
jaśniła dzieciom w jaki sposób przy-
rządza się to tradycyjne włoskie danie. 
Następnie przedszkolaki umyły ręce 
i wystrojone w fartuszki same układa-
ły  składniki  na swoich pizzach. Gdy 
pięknie wyglądające placki były gotowe, 
zostały umieszczone przez panią Mał-
gosię w piecu. Czekając na smakołyk, 

dzieci miały czas na przypomnienie 
sobie zasad właściwego zachowania się 
w restauracji i kulturalnego sposobu 
spożywania posiłków. Następnie przed-
szkolaki przystąpiły do degustacji. Po 
posiłku wszystkie dzieci zgodnie stwier-
dziły, że pizze smakowały wyśmienicie!
Dziękujemy pani Małgosi za miłą at-
mosferę i świetną zabawę w kucha-
rzy. Jako podziękowanie zostawiliśmy 
w pizzerii obraz własnoręcznie wyko-
nany przez wszystkie dzieci metodą 
collage.

Joanna Kowalczyk  

Sukcesy Szkoly Podstawowej im. Małego Księcia w Wiszni Małej

1. I miesjce w Gminnym Przeglądzie Form 
Teatralnych o Tematyce Bożonarodzenio-
wej

2. Nagroda Specjalna dla Najlepszego Aktora 
w Gminnym Przeglądzie Form Teatralnych 
o Tematyce Bożonarodzeniowej

3. Wyróżnienie w Dolnośląskim Konkursie 
Poezji Sybirackiej „Wiersze Ojców Na-
szych” – Weronika Biernat kl.VII

4. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim „Czas Bożego Narodzenia” – 
Hanna Zaleska kl.V

5. Wynik Bardzo Dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie „Alfik Matematyczny” – Dawid 
Krawczyk kl.IIIa

6. Wynik Bardzo Dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie „Alfik Matematyczny” – Feliks 
Derewęda kl. IIIa

7. Wynik Bardzo Dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie „Alfik Matematyczny” – Gabriel 
Miś kl.V

8. Wynik Bardzo Dobry w Ogólnopolskim 
Konkursie „Alfik Matematyczny” – Kry-
stian Nooitgedagt kl.VI

9. Udział w Finale Dolnośląskiego Konkursu 
„zDolny Ślązaczek” część humanistyczna– 
Weronika Biernat

10. Udział w Finale Dolnośląskiego Konkursu 
„zDolny Ślązaczek” z języka angielskiego – 
Izabela Iwańczyk

11. III miejsce w Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim z Języka Angielskiego – Izabe-
la Iwańczyk

12. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy na Temat Zdrowia i Jego Ochrony 
„MEDITEST” – Maja Hartel

13. Finał Ogólnopolskiego Konkursu z Lingwi-
styki Matematycznej „Wieża Babel” (kolej-
nyetap 3 marca) – Krystian Nooitgedagt 
i Krzysztof Buczak

14. II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siat-
kowej Chłopców Klas Szóstych

15. III miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siat-
kowej Dziewcząt Klas Szóstych

Warsztaty kulinarne w pizzerii

Światowy Dzień Kota

Do obchodów Dnia Kota, 
przedszkolaki przygotowy-
wały się przez cały tydzień 
ucząc się piosenek, okrzy-
ków, tańców i pląsów z kota-
mi w roli głównej. Podczas 
zajęć edukacyjnych pozna-
wały rasy kotów oraz kocie 
zwyczaje. W dniu święta 
kotów przedszkolaki przy-
chodziły przebrane za koty, 
w salach witały je panie, 
które także były w kocich 
przebraniach. Ważnym ele-
mentem „kociej zabawy” 
była inscenizacja wiersza 
„Chory kotek” prezentowa-
na przez organizatorki Pa-
nie: J. Kowalczyk, K. Woj-
niak i H. Surmę, a dzieci 
zaśpiewały piosenkę „My 
jesteśmy kotki dwa”.  Nie 
zabrakło również wesołych 
kocich konkursów, takich 
jak: „Sprytne kocury”, „Ko-

cie puzzle” oraz  „Koci ta-
niec na chuście animacyj-
nej” i inne. 

Na zakończenie każde 
dziecko otrzymało dyplom 

Prawdziwego Przyjaciela 
Kotów. Spotkanie zakoń-
czyło się przy dźwiękach 
„Kociej kołysanki”, pod-
czas, której dzieci mia-

ły okazję wyciszyć się po 
emocjonującej zabawie.

Wicedyrektor ZSP 
w Szewcach Jolanta Kosela
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

Powiatowe sukcesy recytatorek z ZSP w Szewcach

Drugiego  marca 2018 
roku dwie uczenni-

ce z III klasy gimnazjum 
w Szewcach - Ania Kitlińska 
i Zuzanna Mielnik - wzięły 
udział w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim (kate-
goria: gimnazjum) i spisały 
się na... dwa medale!

Dziewczęta, które repre-
zentowały Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Szewcach 
zdobyły aż dwie nagrody: 
Zuzia - II miejsce, a Ania - 
IV.

W konkursie wzięło udział 

8 szkół z powiatu trzebnic-
kiego. Recytatorów było 
kilkunastu. Przyznano 5 na-
gród, z czego dwie trafiły do 
Szewc!!!

6 marca w Szkole Podsta-
wowej w Wiszni Małej odbył 
się z kolei Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski „Wszyst-
ko jest poezją” dla uczniów 
klas IV. W konkursie wzięło 
udział ponad dwudziestu 
uczestników - najlepszych 
recytatorów z różnych szkół 
powiatu trzebnickiego. 
Wśród tych najlepszych 

z najlepszych znalazła się 
również uczennica z kla-
sy IVa Szkoły Podstawowej 
w Szewcach - Weronika Żak, 
która otrzymała wyróżnie-
nie.

Ogromne brawa i serdecz-
ne Zgratulacje dla dziewcząt, 
które godnie reprezentowały 
ZSP w Szewcach oraz gminę 
Wisznia Mała w konkursach 
powiatowych. Wszystkie 
uczennice do udziału w kon-
kursach przygotowała Pani 
Dorota Krawiec. 

/D.K./

Na początku ferii zi-
mowych uczniowie 

i 2 nauczycielki z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Szewcach, Panie Do-
rota Krawiec i Agniesz-
ka Falów, przeżyli  4 dni 
pełne niezapomnianych 
wrażeń.  Wybrali się  do 
Gdyni, gdzie wzięli udział 
w warsztatach filmowych 
Filmoteki Szkolnej, zorga-
nizowanych w Gdyńskiej 
Szkole Filmowej. Poza 
tym zwiedzili Trójmiasto i  
bardzo aktywnie spędzili 
czas nad polskim morzem.

Filmowa przygoda 
w Gdyni – relacje uczest-
ników 

Drugi dzień naszego po-
bytu w Gdyni (sobota, 13. 
stycznia), gdzie znaleźli-
śmy się z inicjatywy naszej 
polonistki – Pani Doroty 
Krawiec - był niezwykle 
pracowity. 

Już przed godziną 9.00 
zameldowaliśmy się 
w Gdyńskiej Szkole Fil-
mowej, której siedziba 
znajduje się w Gdyńskim 
Centrum Filmowym. 

Tam właśnie odbywały się 
warsztaty, w których wzię-
liśmy udział.

Najpierw udaliśmy się na 
wykład z Panem Sławomi-
rem Witkiem, operatorem 
i reżyserem filmów krótko-
metrażowych, który prze-
kazał nam najniezbędniej-
szą wiedzę na temat sztuki 
filmowej. Następnie prze-
szliśmy do części praktycz-
nej. W studio filmowym 
nauczyliśmy się obsługi-
wać kamerę, wyjaśniono 
nam zasady prawidłowego 
kadrowania, oświetlenia 
oraz nagrywania dźwię-
ku. Potem czekało na nas 
prawdziwe wyzwanie – na-
kręcenie krótkiego filmu fa-
bularnego. 

Po zapoznaniu się ze sce-
nariuszem, musieliśmy 
podjąć decyzję, kto zosta-
nie reżyserem, kamerzystą, 
dźwiękowcem itp. W celu 
obsadzenia ról przeprowa-
dziliśmy także casting.

W warsztatach razem 
z nami brali również udział 
uczniowie ze szkoły w Gdy-

ni. Okazało się, że do na-
kręcenia filmu w większo-
ści zaangażowana została 
nasza grupa: reżyserem 
została Zuzia Mielnik (ra-
zem z kolegą z Gdyni), ob-
sługą kamery i mikrofonów 
zajmowali się Maciek Fa-
lów i Oskar Bielak (Oskar 
wziął także udział razem 
z Maćkiem i Szymonem 
Szwarcem oraz jeszcze jed-
nym kolegą z drugiej szkoły 
w castingu do roli męskiej). 
Aktorem ostatecznie został 
Szymon. Główną rolę żeń-
ską otrzymała Ania Kitliń-
ska, a siostrę głównej boha-
terki zagrała Zuzia Musiał. 
Piotrek Falów angażował 
się przy nagrywaniu dźwię-
ku i oświetleniu.

Gdy zadania zostały już 
rozdzielone, ochoczo za-
braliśmy się do pracy. 
W ciągu trzech godzin na-
kręciliśmy wiele dubli (czy-
li powtórzeń tego samego 
ujęcia) i mieliśmy okazję 
przekonać się, jak ciężką 
pracą jest praca na planie 
zdjęciowym. Po zakończe-
niu zdjęć w atelier udali-
śmy się na krótką przerwę 
i obiad, po czym spotkali-
śmy się w montowni, gdzie 
spędziliśmy kilka kolejnych 
godzin z montażystką, 
Panią Ireną Siedlar. Tam 
przekonaliśmy się także, że 
to bardzo odpowiedzialne 
zadanie, a praca monte-
ra decyduje o ostatecznym 
kształcie dzieła filmowego.

Po obejrzeniu całego fil-
mu byliśmy z siebie bardzo 
dumni i bogaci w wiele no-
wych doświadczeń związa-
nych ze sztuką tworzenia 
filmów. Gdy około godzi-
ny 20.00 wróciliśmy do 
apartamentu, zjedliśmy 
wspólnie kolację, a potem 
graliśmy kilka godzin w ka-
lambury. To był niezwykle 
pracowity, udany i na ko-
niec pełen śmiechu dzień.

/Anna Kitlińska 
 i Zuzanna Mielnik/

Efekt pracy uczniów 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach 
– film nakręcony pod-
czas warsztatów Filmote-
ki Szkolnej w Gdyńskiej 
Szkole Filmowej/ Gdyń-
skim Centrum Filmowym 
- można obejrzeć pod 
adresem: https://www.
facebook.com/Dorota-
Krawiec.CEHSzewce/vi-
deos/534316756933318/

/D.K./

Nadmorska przygoda z X Muzą
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II Otwarte Mistrzostwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach w szachach

Organizowane w ubie-
głym roku I Mistrzostwa 

szachowe ZSP w Szewcach 
wydawał się być wielkim suk-
cesem (przeszło 40 zawodni-
ków). Jednakże tegoroczne 
rozgrywki przyćmiły swoją 
skalą jakiekolwiek wcześniej-
sze wydarzenie tego typu…

W dniu 28.02.2018 r. w ZSP 
w Szewcach odbyły się II 
Otwarte Mistrzostwa Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w szachach. Do turnieju zgło-
siło się przeszło 80 zawod-
ników z 5 szkół rywalizując 
w dwóch grupach: podstawo-
wa (zawodnicy początkujący, 
maksymalnie do IV katego-

rii) oraz zaawansowani (po-
wyżej IV kategorii). Zawod-
ników powitał wicedyrektor 
ZSP pani Ewa Awdziejczyk 
życząc dobrej zabawy i osią-
gnięcia jak najlepszych rezul-
tatów. Zawody poprowadził 
sędzia klasy międzynarodo-
wej Pan Rafał Siwik (był ar-
bitrem w trakcie ostatnich 
mistrzostwach Europy w sza-
chach szybkich i błyskawicz-
nych). W przerwie między 
poszczególnymi partiami gry 
uczestnicy mogli skorzystać 
z małego poczęstunku. Na 
wszystkich grających czekały 
nagrody: dyplomy, za zaję-
cie czołowych miejsc (me-

dale i nagrody ufundowane 
przez partnera szkoły firmę 
EURONET)  oraz pociesze-
nia (upominki ze strony UG 
w Wiszni Małej i „coś dla 
łasucha”. Zwycięzców wy-
różniał zaproszony na to 
wyjątkowe wydarzenie Wójt 
Gminy Wisznia Mała Pan 
Jakub Bronowicki obejmując 
honorowym patronatem cały 
cykl turniejów szachowych 
na terenie gminy w bieżącym 
roku. Turniej w Szewcach jest 
pierwszym z czterech zapla-
nowanych przez Klub Sza-
chowy Biały Król z Wiszni 
Małej rozgrywek w ramach 
projektu – propozycji dla lo-
kalnych szkół znanych jako 
„Cztery pory roku”, w którym 
każda ze szkół może zorgani-
zować turnieje szachowe nie 
tylko dla swoich uczniów, ale 
celem integracji i współpracy 
między placówkami również 
dla uczniów spoza własnego 
grona.

W ZSP w Szewcach w turnie-
ju uczestniczyło 82 uczniów 
z 5 szkół (ZSP w Szewcach, 
ZSP w Wiszni Małej, ZS 
w Krynicznie, Fundacji EC-
DiE im. Lutra we Wrocławiu 
– uczniowie niepełnospraw-
ni oraz dwoje dzieci z SP 113 
we Wrocławiu). W grupie 

podstawowej prowadzono 
klasyfikację indywidualną 
i zespołową. W rozgrywkach 
indywidualnych I miejsce za-
jął Damian Kaszubski – ZSP 
w Szewcach, II miejsce zajął 
Michał Rumiński – ZS w Kry-
nicznie, a III miejsce Kamil 
Kujawski z ZSP w Wiszni 
Małej. Klasyfikacja druży-
nowa (wyniki trzech najlep-
szych zawodników szkoły): 
I miejsce ZSP w Szewcach, II 
miejsce ZS w Krynicznie, III 
miejsce Fundacja ECDiE im. 
Lutra we Wrocławiu.

W szesnastoosobowej gru-
pie zaawansowanej całe po-
dium zajęli uczniowie z ZSP 
w Szewcach: Oskar Bielak, 
Kacper Bochenek i Ewa Ki-
tlińska.

Start w turnieju przyniósł 

nie tylko wyróżnienia w kla-
syfikacji generalnej. Zawod-
nicy mieli możliwość podnie-
sienia swoich umiejętności 
i podkreślenia ich zdobyciem 
kategorii szachowych (w su-
mie aż 30 razem w obu gru-
pach!). Dzięki temu jako gmi-
na mamy szansę utrzymać 
prymat w powiecie trzebnic-
kim w kolejnych sezonach 
rozgrywek – przypomnijmy: 
w bieżącym roku szkolnym 
uczniowie ZSP w Szewcach 
dwukrotnie triumfowali 
w powiecie zajmując pierwsze 
miejsca w kategoriach SP i GP, 
uczniowie ZS w Krynicznie 
zajmowali również wysokie 
miejsca – czwarte miejsce SP 
i drugie GP, czego serdecznie 
gratulujemy. 

Michał Wołoszczuk

W kwietniu kolejna Wiszeńska (za)Dyszka

Wiosenna Wiszeńska 
(za)Dyszka odbędzie 

się 28 kwietnia w Ligocie 
Pięknej! Gorąco zapraszamy 
do wzięcia udziału w biegu 
na 10 km po pięknych tere-
nach leśnych! Osoby, które 
nie biegają również zapra-
szamy - warto przyjść, by 
kibicować, poczuć sportowe 
emocje, a także zrelaksować 
się i skosztować pysznego 
jedzenia z grilla. 

Z przebiegu zapisów wy-

nika, że kwietniowe zawo-
dy będą najbardziej liczne 
z dotychczasowych, a Wi-
szeńska (za)Dyszka to już 
wydarzenie wyczekiwane 
i znane w regionie. Warto 
wspomnieć, że fani biegania 
mogą przygotowywać się 
do wyścigu podczas zajęć 
prowadzonych przez trene-
ra Krzysztoa Krężela. Od-
bywają się one co tydzień 
w piątek o godzinie 19:00 na 
boisku w Wiszni Małej. 

Klub Szachowy biały Król Wisznia Mała w ekstraklasie!

Szachiści z Wiszni Małej 
po raz drugi w historii 

będą mieli okazję zmie-
rzyć się w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w Polsce. W 
ekstralidze wystąpi 10 naj-

lepszych klubów z naszego 
kraju. Turniej odbędzie się 
w formie trzech zjazdów, 
prawdopodobne terminy 
to czerwcowy w Gorzowie 
Wielkopolskim, wrześnio-

wy we Wrocławiu i paź-
dziernikowy w Katowicach. 
Na każdym z nich wiszeń-
scy szachiści rozegrają po 3 
mecze. Trzymamy za nich 
kciuki.

Na sanki i narty do MachnicNasza gmina może 
pochwalić się ko-

lejną atrakcją. W Mach-
nicach powstał ośrodek 
narciarski Snow and 
Ski. 

Ośrodek posiada wła-
sny system naśnieżania, 
a położenie stoku sprzy-
ja utrzymaniu optymal-
nych warunków do 
śnieżnego szaleństwa. 
Nie trzeba jechać w Kar-
konosze by zakosztować 
zimowych atrakcji.  
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Śniegu nie było, ale medale tak. Zimowe sukcesy naszych karateków

Zawodnicy Dolnośląskie-
go Klubu Karate Jinkaku 

Kansei działającego na tere-
nie naszej gminy rozpoczę-
li sezon 2018 od kolejnych 
sukcesów. Poprzedni należał 
do najlepszych w krótkiej hi-
storii klubu. Podopiecznym 
senseia Dawida Graczyka 
udało się zdobyć 368 meda-
li, w tym te cztery najważ-
niejsze z Mistrzostw Świata. 
Mistrzynią w kata dziewcząt 
została Klaudia Łobaczew-
ska, a brązowe medale zdo-
byli: Aleksander Połowczuk, 
Bernard Bernasiński, Jędrzej 
Sobieski (kata drużynowe) 
i Sebastian Łobaczewski. 

W nowym roku zawodni-
cy mają za sobą cztery star-
ty, w których zdobyli już 62 
medali, w tym 10 na impre-
zach międzynarodowych. 

Pierwszy, w wielkopolskiej 
miejscowości Murowana 
Goślina, zakończył się zdo-
byciem 19 krążków. Świetnie 
wypadły zawodniczki: Klau-
dia Łobaczewska i Aleksan-
dra Cieślak, wygrały  swoje 
konkurencje indywidualne 
w kata i kumite. Sukcesy od-
nieśli również: Szymom Kli-
mowicz (dwa brązowe meda-
le), Igor Ulatowski (srebro), 
Jędrzej Sobieski (dwa brązy), 
Krystian Karaszewski (zło-
to), Aleksandra (złoto i brąz) 
i Aleksander Połowczuk 
(dwa brązy), Hubert Piwko 
(dwa brązy) i Eryk Kwater 
(brąz). 

W międzynarodowych za-
wodach w Zawadzkiem na 
Opolszczyźnie (24.02.2018) 
klub reprezentowała wąska 
kadra: Klaudia Łobaczew-

ska, Krystian Karaszewski, 
Aleksandra Cieślak, Julia 
Skrzypczak, Aleksandra Po-
łowczuk, Igor Ulatowski, 
Jakub Piwko, Piotr Szym-
czuk i Kryspin Kot. Nie za-
wiodła Klaudia Łobaczew-
ska, zdobywając złoty medal 
w kumite dziewcząt 2007 
r. Drużyna w składzie Igor 
Ulatowski, Piotr Szymczuk 
i Kryspin Kot zdobyła srebro 
w konkurencji kata drużyno-
we chłopców 9 lat i młodsi. 
W kumite fantom na trzecim 
miejscu uplasował się Kry-
stian Karaszewski. Z sukce-
sem zakończył swój pierw-
szy start w życiu najmłodszy 
zawodnik klubu, sześcioletni 
Jakub Piwko. Jakub został 
brązowym medalistą w kata 
chłopców 7 lat i młodsi. 

Jeszcze lepiej wypadli nasi 

zawodnicy na Central Eu-
rope Karate rozgrywanych 
corocznie w Bydgoszczy. 
Impreza ta zgromadziła kil-
kuset zawodników z czo-
łowych klubów w Europie. 
Fenomenalnie spisali się 
bracia Hubert i Jakub Piwko 
zdobywają trzy złote medale. 
Czwarty złoty krążek wywal-
czyła drużyna kata chłopców 
w składzie Jędrzej Sobieski, 
Eryk Kwater i Krystian Kara-
szewski. Dopełnieniem suk-
cesu były dwa brązowe me-
dale, jeden Eryka w kumite 
chłopców 2007 i starszej dru-
giej drużyny kata w składzie 
J. Sobieski, E. Kwater i A. Po-
łowczuk. 

Na koniec zimy karatecy  
z naszej gminy wywalczyli 33 
medale w VI Turnieju Goju 
Ryu w Wińsku (10.03.2018). 
Poza utytułowanymi zawod-
nikami, takimi jak Jędrzej 

Sobieski, Aleksandra Cieślak, 
Julia Skrzypczak, Krystian 
Karaszewski w swoich kon-
kurencjach zdobywali suk-
cesy bracia Piwko, Kryspin 
Kot, Emilia Giszterowicz, 
Daria Handke, Połowczuk 
Aleksandra, Joanna Szto-
chel, Julian Klin, Oskar Łaba. 
Pierwszy swój medal zdobył 
sześcioletni Łukasz Szczepa-
niak. 

Śniegu nie było, ale sukcesy 
tak. Medalowa zima naszych 
karateków to dobry progno-
styk przed ważnymi turnie-
jami zaplanowanymi na wio-
snę oraz kolejną, VI edycją 
Turnieju Karate o Puchar 
Gór Kocich pod patronatem 
wójta naszej gminy. Gratu-
lujemy wszystkim zawod-
nikom sukcesów i życzymy 
powodzenia na najbliższe 
miesiące. 

Dawid Graczyk
Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich

W dniu 03.03 w Zgie-
rzu odbyły się Dru-

żynowe  Mistrzostwa Pol-
ski w Szachach Szybkich. 
W turnieju wystawiliśmy 2 
zespoły. Pierwszy w skła-
dzie: Piotr Brodowski, Kry-
stian Kuźmicz, Kamil 
Plichta, Ewa Przeździecka 
od początku turnieju radził 
sobie bardzo dobrze, wy-
grywając między innymi 
prestiżowy pojedynek z Po-
lonią Wrocław i remisując 
z Wieżą Pęgów. W 8 run-
dzie sposób na nich znalazł 
jednak zespół ... Wiszni II 
i ostatecznie pierwsza dru-
żyna zakończyła rozgrywki 
na 6 miejscu. Warty wy-
różnienia jest fantastyczny 

debiut w naszych barwach 
Krystiana Kuźmicza, któ-
ry uzyskał 8 pkt w 9 par-
tiach. Wspomniana już 
druga drużyna w składzie: 
Łukasz Butkiewicz, Arek 
Skawiński, Mateusz Brono-
wicki, Aleksandra Zmarzły 
potrzebowała więcej czasu 
żeby się rozegrać i po  4 run-
dach plasowała się w dolnej 
połowie tabeli. Następnie 
zanotowała jednak cztery 
zwycięstwa z rzędu i znala-
zła się w gronie drużyn wal-
czących o bardzo wysokie 
miejsca. Złudzeń pozbawi-
ła nas Wieża Pęgów i osta-
tecznie zakończyliśmy roz-
grywki na 10 pozycji. Tak 
więc po bardzo różnych hi-

storiach i drogach, oba ze-
społy finiszowały na miej-
scach odpowiadających 
mniej więcej przed tur-
niejowym oczekiwaniom. 
Dwie lokaty w pierwszej 
dziesiątce Mistrzostw Pol-
ski przy aż 42 startujących 
drużynach z pewnością są 
dobrym wynikiem klubu 
Biały Król Wisznia Mała. 
Pozostaje jednak pewien 
niedosyt, bo z przebiegu 
turnieju można było liczyć 
nawet na więcej. Oby jesz-
cze lepsze wyniki przyszły 
już w rozgrywkach ekstra-
klasy, która będzie dla nas 
najważniejszym wydarze-
niem w bieżącym roku. 

Łukasz Butkiewicz


