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Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 
20 sierpnia 2022 r. w miejscowości Wisznia Mała. 
Uroczystość rozpocznie się mszą świętą plenerową, po 
której przewidziano przejście korowodu dożynkowego 
z poszczególnych sołectw z wieńcami dożynkowymi. 
W tym roku gwiazdą wieczoru będzie zespół Defis 
cieszący się od lat dużą popularnością wśród fanów 
muzyki disco polo. Przed publicznością wystąpią także: 
Gminna Orkiestra Dęta z Wiszni Małej oraz lokalne 
zespoły ludowe. Zostanie zorganizowany również 
kiermasz lokalnych produktów oraz rękodzieła, a na 
stoiskach gastronomicznych będzie można smacznie 
zjeść. Przygotowanych będzie wiele atrakcji dla dzieci 
tj. zamki dmuchane, animacje, warsztaty, malowanie 
twarzy i wiele innych. Miłośnicy czytelnictwa będą 
mogli nabyć książki w dobrej cenie w bibliotece 
plenerowej. Zapraszamy! 

Dożynki

20 sierpnia 2022 r.
 Wisznia Mała

Weekend na sportowo

Dokończenie na stronie 12-13

Czytaj więcej  
na stronie 6

Drugi czerwcowy  weekend w gmi-
nie Wisznia Mała obfitował w 
wydarzenia rekreacyjno-sporto-

we. Rywalizowali zarówno biegacze, jak i 
kolarze. Osoby chcące aktywnie spędzić 
czas miały okazję brać udział w Wiszeń-
skiej (za)Dyszce, MTB Cross Country lub 
w Ostrym Kole. 

Pięć wyróżnień 
dla gminy 
Wisznia Mała 
w konkursie 
„Samorządowy 
Lider Edukacji”

zespół Defis
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21 czerwca w Centrum 
Wypoczynkowo-Konferen-
cyjnym Miłocin odbyła się 
konferencja podsumowująca 
projekt pn. „Budowa systemu 
gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Wrocław – Psa-
ry, Szymanów, Krzyżanowice”. 
Organizatorem spotkania był 
beneficjent programu - Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Wiszni 
Małej wraz z firmą Sweco Pol-
ska Sp. z o.o. oddział we Wro-
cławiu, pełniącą rolę Inżynie-
ra Projektu.

W konferencji uczestniczył 
wójt gminy Jakub Bronowicki 
wraz z pracownikami Urzędu 
Gminy Wisznia Mała, prezes 
Zarządu PGK Sp. z o.o. Gra-
żyna Chwastek wraz ze współ-
pracownikami, Dorota Sypień 
– Koordynator Projektu z Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Marek 
Kornatowski - Pełnomocnik 
Prezesa Zarządu ds. Roz-
woju Relacji Zewnętrznych 
MPWiK S.A. we Wrocławiu, 
przedstawiciele wykonaw-
ców firm Elektrotim S.A. i 
WUPRiNŻ S.A. oraz radni 
gminy Wisznia Mała.

Konferencja miała na celu 
podsumowanie realizacji naj-
większego i najdroższego 
projektu samorządowego na 
terenie gminy Wisznia Mała, 
jakim była budowa kanaliza-
cji sanitarnej w południowej 
części gminy (Krzyżanowice, 
Psary i Szymanów). Podczas 
konferencji pracownicy PGK 
wchodzący w skład zespołu 
inwestycyjnego - Jednostki 
Realizującej Projekt zaprezen-
towali przedsięwzięcie, jego 
historię oraz przebieg reali-
zacji. Przed zgromadzonymi 
wystąpili: kierownik JRP Iza-
bela Rucińska oraz Monika 
Krymuza i Krzysztof Cieślik. 
Podsumowania dokonał także 
Józef Nogal, Inżynier Projektu 
z firmy Sweco Polska Sp. z o.o. 
oddział we Wrocławiu. Podzię-
kowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w przedsię-

wzięcie przekazał wójt Jakub 
Bronowicki, prezes Grażyna 
Chwastek oraz naczelnik RIOŚ 
Sławomira Misiura-Hermann.      

Inwestycja objęła budowę 

36,64 km 
sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z główną 
przepompownią ścieków 

oraz 5 sieciowymi 
przepompowniami ścieków 

oraz budowę 2,12 km 
sieci wodociągowej na 

odcinku Psary – Wrocław. 
Wartość Projektu, który 

wstępnie szacowany był na 
ok. 67 mln zł, ostatecznie 

wyniosła prawie 

98 mln zł. 
Wkład własny to prawie 

31 mln zł, w tym pożyczka 
z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 

wysokości ponad 15 mln 
zł. Dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej 
wyniosło prawie 50 mln zł.

W realizację inwestycji za-
angażowanych było kilkaset 
osób, a przedsięwzięcie reali-
zowało 6 firm.

Należy przypomnieć, że 
pierwsze rozmowy dotyczące 
budowy kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Wisz-
nia Mała i podłączenia jej 
do sieci miasta Wrocławia 
rozpoczęły się w 2003 roku. 
W 2005 r. Wrocław uchwalił 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, umożliwiający 
rozpoczęcie dalszej procedu-
ry inwestycyjnej przez gminę 
Wisznia Mała. Zostało zawar-
te porozumienie z MPWiK 
S.A. we Wrocławiu, po czym 
przystąpiono do sporządzenia 
koncepcji budowy, a następnie 
opracowania dokumentacji 
projektowej, której wykonanie 
wszczął Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. 

W 2016 r. nowo powołana 

spółka PGK sp. z o.o. w Wisz-
ni Małej przejęła od gminy re-
alizację przedsięwzięcia i zło-
żyła wniosek do  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie o dofinansowanie 
inwestycji. Umowę podpisano 
28 marca 2017 r. Od tego mo-
mentu można było wyłaniać 

wykonawców i rozpocząć  ro-
boty budowlane.

Wykonanie kanalizacji sa-
nitarnej to skok cywilizacyj-
ny gminy i trwała zmiana na 
lepsze dla mieszkańców obję-
tej nią sołectw. Jednak dla tak 
niewielkiej gminy, jaką jest 
Wisznia Mała było to ogrom-
ne wyzwanie. Podczas reali-
zacji inwestycji wykonawcy 
byli zmuszeni zmierzyć się z 

wieloma utrudnieniami, nato-
miast mieszkańcy z wieloma 
niedogodnościami. Najtrud-
niejszym fragmentem budo-
wy było położenie kanalizacji 
pod rzeką Widawą oraz wa-
łami przeciwpowodziowymi. 
Do budowy sieci kanaliza-
cyjnej wykorzystywano naj-
nowocześniejsze technologie 
takie jak horyzontalny prze-
wiert sterowany HDD, po-
ziomy przewiert sterowany, 
mikrotuneling. Dodatkową, 
ale jakże ważną wartością dla 
mieszkańców, była odbudo-
wa ponad 30 km nawierzchni 
dróg powiatowych i gmin-
nych.

Ostatecznie możliwość 
przyłączenia do sieci kanali-
zacyjnej posesji zyskało ok. 
2700 mieszkańców. Dzięki 
temu mogą oni zrezygno-
wać z przydomowych szamb 
i oczyszczalni ścieków. Po-
nadto znacznie podniósł się 
standard ich życia, przy okazji 
z zyskali niezawodną dosta-
wę wody do swoich domów 
poprzez połączenie sieci wo-
dociągowej gminy Wisznia 
Mała z siecią wodociągową 
Wrocławia. Budowa kanaliza-
cji sanitarnej to również gwa-
rantowany efekt ekologiczny i 
możliwość szybszego rozwoju 
gminy, gdyż zrealizowana sieć 
kanalizacyjna daje możliwość 
jej rozbudowy na kolejne 
miejscowości.

Aktualnie mieszkańcy suk-
cesywnie przyłączają się do 
sieci kanalizacji sanitarnej. Na 
ten cel mogą skorzystać z do-
finansowania z budżetu gmi-
ny Wisznia Mała w wysoko-
ści 75% kosztów budowy,  nie 
więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przyłącze. W 2021 roku z do-
finansowania skorzystało 253 
właścicieli posesji na łączną 
kwotę 1 186 945,08 zł.  Na 2022 
roku w budżecie gminy zabez-
pieczono już środki w wysoko-
ści 750 tys. zł na budowę kolej-
nych przyłączy. Wnioski należy 
składać w PGK Sp. z o.o., a in-
formację można uzyskać pod 
nr telefonu 71 711 96 40.

Największa inwestycja gminna 
została zakończona
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Inwestycje 
gminne 
W Szewcach został ode-

brany ok. 1 km ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż 
ulicy Długiej. Wartość robót 
to 1,5 mln zł. To I etap dużej 
inwestycji drogowej mającej 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa zarówno kierowców, jaki 
i pieszych oraz rowerzystów. 
Kolejnym etapem będzie bu-

dowa parkingów typu parkuj i 
jedź (P&R) dla zmotoryzowa-
nych przy dworcu kolejowym 
w Szewcach oraz budowa cią-
gu pieszo-rowerowego wzdłuż 
trasy Zajączków – Wrocław, 
która umożliwi bezpieczny 
przejazd przez Szewce. Zada-
nia te realizowane są w ramach 
projektu: „Budowa sieci dróg 

dla rowerów oraz parkingów 
parkuj i jedź (P&R) na terenie 
gmin Oborniki Śląskie, Wisz-
nia Mała, Kobierzyce i Gminy 
Miasto Oleśnica”. Na ich budo-
wę gmina uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 85% w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego – 2014-2020.

Ciąg pieszo-rowerowy w Szewcach

Sięgacz ulicy Głównej w Psarach

Ulica Zacisze w Wysokim Kościele

W Psarach do-
biegła końca 

budowa sięgacza uli-
cy Głównej. Został 
wybudowany nowy 
odcinek drogi o dłu-
gości 116 mb, o na-
wierzchni z kostki 
betonowej z krawęż-
nikami. W jezdni 
wykonana została 
kanalizacja deszczo-
wa, a istniejące stu-
dzienki i włazy wy-
regulowane. Koszt 
inwestycji to ponad 
211 tys. zł.

W Wysokim Kościele rozpo-
częła się budowy chodni-

ka wraz z kanalizacją deszczową i 
przejściem dla pieszych na ulicy Za-
cisze. Zgodnie z projektem pobocze 
drogi zostanie utwardzone oraz zo-
staną wykonane zjazdy do posesji. 
Aktualnie wybudowana została już 
kanalizacja deszczowa. W formule 
„zaprojektuj i wybuduj” zrobione 
zostanie także oświetlenie przejścia 
dla pieszych typu LED. Zadanie jest 
realizowane w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt in-
westycji to ponad 360 tys. zł.
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Ulica Polna w Wiszni Małej Pozostałe inwestycje

17 maja odbył się odbiór uli-
cy Strzeszowskiej w Szewcach 
(droga powiatowa nr 1367D), 
której przebudowa została wy-
konana przez Powiat Trzeb-
nicki. Na odcinku o długości 
1411 m od ulicy Sportowej do 
cmentarza została przebudo-

wana jezdnia, wybudowano 
ciąg pieszo-rowerowy oraz 
pobocza. To długo wyczeki-
wana i bardzo istotna inwesty-
cja zarówno dla mieszkańców 
Szewc, jak i wielu innych użyt-
kowników dróg.

Realizacja inwestycja była 

możliwa dzięki dobrej współ-
pracy pomiędzy gminą Wisz-
nia Mała a Powiatem Trzeb-
nickim. Koszt przebudowy 
drogi to ok. 2,5 mln zł, w tym 
w tym ok. 1,25 mln zł dofinan-
sowania z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

Droga w Szewcach odebrana

Z kolei w Wiszni Małej za-
kończyła się budowa I 

etapu przebudowy ulicy Po-
lnej (90 mb). Droga została 
wyłożona kostką betonową, 
wykonane zostały także zjaz-
dy i dojścia do posesji oraz 
odwodnienie. Koszt inwesty-
cji to ok. 135 tys. zł. Nieba-
wem rozpocznie się II etap 
budowy, na który gmina po-
zyskała dofinansowanie w 
wysokości ponad 85 tys. zł z 
budżetu Województwa Dol-
nośląskiego.

Z budżetu Województwa Dol-
nośląskiego gmina uzyska-

ła dofinansowanie w wysokości 
90 tys. zł na nasadzenia roślin w 
miejscowościach: Mienice, Piotr-
kowiczki i Strzeszów.

Rozpoczął się I etap przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 
342 (ul. Wrocławska w miejscowości Szewce). Wykona-
na zostanie kanalizacja deszczowa oraz chodnik wraz z 
oświetlonym przejściem dla pieszych. Wybudowane zo-
staną także zjazdy i dojścia do posesji. Czas realizacji za-
dania to 5 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. 
Zadanie uzyskało dofinasowane z Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości ok. 50%, a koszt zadania to 
ponad 393 tys. zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ulicy 
Szkolnej w Wiszni Małej na odcinku od remizy stra-
żackiej do ulicy Parkowej w formule zaprojektuj i wybu-
duj. W ramach zadnia zostanie wybudowana kanalizacja 
deszczowa, z masy bitumicznej zostanie wykonana droga 
oraz zjazdy i dojścia do posesji. Ponadto zostanie przebu-
dowany chodnik i wykonane przejścia dla pieszych wraz z 
oświetleniem typu LED. Zamówienie zostanie wykonane 
w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Koszt zadania to ponad 1 mln zł.

Rozstrzygnięty został również przetarg na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 
1368D relacji Kryniczno-Malin. Zamówienie dotyczy 
zaprojektowania ścieżki rowerowej o nawierzchni bi-
tumicznej szerokości 3 m z dopuszczeniem ruchu pie-
szych wraz z budową kanalizacji deszczowej na łącznym 
odcinku ponad 3,7 km. Koszt zadania to 176 tys. zł.

Rozstrzygnięty został przetarg na montaż urządzeń za-
bawowych oraz siłowni zewnętrznych na place zabaw. 
W urządzenia doposażone zostaną place zabaw w Kry-
nicznie, Ligocie Pięknej, Malinie, Ozorowicach, Piotrko-
wiczkach, Psarach, Strzeszowie, Szymanowie, Wysokim 
Kościele.

Umowa na budowę przedszkola w Krynicznie podpisana

15 czerwca w Urzę-
dzie Gminy Wisznia 
Mała wójt Jakub Brono-
wicki podpisał umowę 
na budowę przedszkola 
w Krynicznie. Wyko-
nawcą zostało Przedsię-
biorstwo Inżynieryjne 
ERA S.A. z Wrocławia. 

W ramach zadania 
przy Szkole Podsta-
wowej w Krynicznie 
zostanie wybudowany 
dwukondygnacyjny budy-
nek składający się z 4 sal (3 
sale przedszkolne i 1 oddział 

żłobkowy), każda z węzłem 
sanitarnym oraz magazyn-
kiem podręcznym.  Ponadto 

nowe przedszkole będzie 
wyposażone w blok roz-
działu żywienia oraz po-
mieszczenie techniczne. 
Przewidywany termin za-
kończenia inwestycji to IV 
kwartał 2023 r.

Planowany koszt bu-
dowy to 6  180  147,42 zł. 
Na budowę przedszkola 
gmina pozyskała dofinan-
sowanie ze środków kra-
jowych w ramach progra-

mu „Polski Ład” w wysokości 
85%, jednakże nie więcej niż 
4 999 700 zł.

Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego, wspiera-

jąc rozwój inwestycji w gmi-
nach, przyznał samorządom 
promesy na realizację zadań 
w trzech obszarach. Gmina 
Wisznia Mała otrzymała pro-
mesę w wysokości 24 tys. zł 
na dofinansowanie realizacji 
projektu pt. „Konserwacja 
urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych na terenie 
gminy Wisznia Mała w 2022 
roku”.

 Projekt obejmuje zachowa-
nie funkcji gminnych urzą-

dzeń melioracji wodnych m. 
in. poprzez wykaszanie poro-
stów i krzewów ze skarp i dna 
rowów, usuwanie namułu, 
plantowanie skarp i dna ro-
wów. Działania mają na celu 
poprawę gospodarki wodnej 
na terenie gminy oraz ochro-
nę przed lokalnymi podtopie-
niami. 

W ramach projektu zostaną 
wykonane prace na rowach o 
łącznej długości 2305 mb w 
miejscowościach: Krzyżano-
wice, Psary i Szewce. Koszt 
całkowity zadania to 60 tys. zł.

Promesa dla gminy Wisznia Mała
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11 kwietnia oficjalnie został 
oddany do użytku Cmentarz 
Komunalny w Krynicznie. 
W uroczystości uczestniczył 
wójt Jakub Bronowicki, pra-
cownicy urzędu, przedstawi-
ciele PGK Sp. z o.o. w Wiszni 
Małej, Przewodnicząca Rady 
Gminy Wisznia Mała Małgo-
rzata Ottenbreit, radny Michał 
Klin oraz sołtysi sołectw: Kry-
niczno, Malin, Ligota Piękna. 
Poświęcenia cmentarza doko-
nał proboszcz o. Mieczysław 
Lenard, któremu towarzyszył 
o. Jozue Grzegorz Szymański.

Przygotowanie do tej inwe-
stycji trwało kilka lat. Pod-
czas I etapu budowy zosta-
ły wykonane prace ziemne 

wraz z odwodnieniem oraz 
prace drenarskie. Wybudo-
wana została także kanaliza-
cja deszczowa oraz studnie, 
a cały teren 
o g r o d z o n o 
ogrodzeniem 
gabionowym. 

W II etapie 
prac wyko-
nane zostały 
alejki, oświe-
tlenie, bramy 
i furtki oraz 
zamontowa-
na została pompa ręczna do 
studni. Teren został obsa-
dzony drzewami i krzewami. 
Wzdłuż ogrodzenia posa-
dzony został szpaler grabów 

kolumnowych, poszczególne 
sektory zostały oddzielone 
żywopłotem, a w przyszłości 
powstanie piękna aleja z posa-
dzonych lip.

Docelowo na cmenta-
rzu przewidziano łącznie  
ok. 500 miejsc w formie 

grobów ziemnych i murowa-
nych oraz urnowych.

Budowa cmentarza kosz-
towała ponad 1,6 mln zł, z 
czego ok 489 tys. zł zostało 

dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Budowa została także 
wsparta środkami z funduszy 
sołeckich sołectw: Kryniczna, 
Ligoty Pięknej, Malina, Rogo-
ża i Szymanowa za co bardzo 
dziękujemy.

Cmentarz komunalny 
w Krynicznie

Podczas Gali Finałowej 
Konkursu „Samorządowy 

Lider Edukacji”, która odby-
ła się 27 czerwca 2022 roku 
w Filharmonii Kaszubskiej w 
Wejherowie, zostały przyzna-
ne nagrody dla samorządów 
wyróżniających się w zakresie 
edukacji. Docenione zostały 
gminy, powiaty i województwa, 
w których polityka oświatowa 
jest nowoczesna, zorientowa-
na na przyszłość i prowadzona 
według wysokich standardów 
jakościowych. Wśród nagro-
dzonych znalazła się również 
gmina Wisznia Mała.

W tym roku nasza gmina 
została wyróżniona w kilku 
kategoriach. Po raz siódmy 
gmina otrzymała prestiżowy 
tytuł  „Samorządowy Lider 
Edukacji”. W kategorii gmi-
ny do 20.000 mieszkańców z 
województwa dolnośląskiego 
certyfikat uzyskały zaledwie 
dwie gminy: gmina Wisznia 
Mała oraz gmina Dobroszyce. 
Ponadto nasza gmina uzyskała 
nagrodę nadzwyczajną „Lider 
Jakości Kształcenia” za szcze-
gólną troskę o podnoszenie ja-
kości nauczania i stanowienie 
wzoru do naśladowania dla in-
nych JST.  

Wśród wyróżnionych sa-
morządowców znalazł się wójt 

Jakub Bronowicki, który otrzy-
mał Medal „Samorządowiec 
Społecznie Zaangażowany” za 
pomoc udzielaną uchodźcom z 
Ukrainy. Natomiast dyrektorka 
SAPO Agnieszka Moździerz 
otrzymała wyróżnienie „Mene-
dżer Sukcesu w Oświacie”, któ-
re przyznawane jest za wiedzą, 
doświadczenie, kompetencje i 
zaangażowanie w wykonywa-
niu własnych zadań zawodo-
wych, przyczyniające się w ten 
sposób do wzorowej realizacji 
polityki oświatowej. 

W tym roku również na-
grodę otrzymała Szkoła Pod-
stawowa im. Małego Księcia 
w Wiszni Małej. Znalazła się 
wśród 10 najlepszych szkół 
oraz placówek w Polsce i uzy-
skała Certyfikat Edukacyjnej 
Doskonałości. 

Przyznane nagrody to duży 
prestiż dla naszej gminy, która 
znalazła się w gronie najlep-
szych samorządów w Polsce. 
To dowód na to, że gmina w 
sposób nowoczesny i inno-
wacyjny prowadzi politykę 
oświatową.

Pięć wyróżnień dla gminy Wisznia 
Mała w konkursie „Samorządowy Lider 
Edukacji”

Zapisy MPZP nie dopuszczają do budowy tzw. 
„spalarni odpadów”

Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze we Wro-

cławiu decyzją znak SKO 
4136/1/2022  z dnia 21 kwiet-
nia 2022 r. (data wpływu 
do Urzędu Gminy Wisznia 
Mała: 13 maja 2022 r.) utrzy-
mało w mocy decyzję Wój-
ta Gminy Wisznia Mała z 
dnia 10 grudnia 2021 r. znak 
OŚ.6220.3.6.2021, odma-
wiającej określenia środowi-
skowych uwarunkowań dla 
przedsięwzięcia polegającego 
na: ,,Budowie bloku energe-
tycznego o mocy do 20 MWe 
oraz 51 MWt opartego na ko-
tle rusztowym we wskazanej 
lokalizacji w gminie Wisz-
nia Mała pod Wrocławiem”, 
planowanego do realizacji 
na działkach nr 1/19, 1/18, 
1/17 obręb Biskupice, gmi-
na Wisznia Mała, ze względu 
na niezgodność lokalizacji 
przedsięwzięcia z ustalenia-
mi miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go, która została zaskarżona 
przez spółkę Fortum Power 
and Heat Polska Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu.

W niniejszej sprawie dla 
terenu, na którym miało być 
zlokalizowane planowane 
przedsięwzięcie obowią-
zuje miejsco-

wy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zatwier-
dzony uchwałą  Nr VIII/
XXVI/282/20 Rady Gminy 
Wisznia z dnia 30 listopada 
2020 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w miej-
scowościach Biskupice oraz 
Rogoż - MPZP BISKUPICE 
II – ROGOŻ CENTRUM 
(Dz. U. Woj. Dol. z dnia  23 
grudnia 2020 r. poz. 7233, da-
lej: m.p.z.p.).

Podkreślenia wymaga fakt, 
że w przypadku obowiązy-
wania na danym obszarze 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
wydanie pozytywnej decyzji  o 
środowiskowych uwarunko-
waniach możliwe jest wyłącz-
nie wówczas, gdy jest zgod-
ność  z ustaleniami planu. 
Wobec tego, jeżeli przedsię-
wzięcie naruszałoby przepi-
sy zawarte w planie miejsco-
wym, organ administracji 
publicznej jest zobligowany 
do odmowy wydania wnio-
skowanej przez inwestora 
decyzji. Ocena 
zgodno-

ści inwestycji z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego należy do or-
ganu wydającego decyzję i 
winna być dokonywana już 
na etapie wstępnym postępo-
wania.

Niezgodność planowane-
go przedsięwzięcia z m.p.z.p. 
stanowiło więc przesłankę 
odmowy ustalenia środowi-
skowych uwarunkowań dla 
planowanego przedsięwzięcia 
przez Wójta Gminy Wisznia 
Mała w trybie art. 80 ust. 2 
tzw. ustawy środowiskowej .

Treść decyzji SKO 
4136/1/2022 z dnia 21 kwiet-
nia 2022 r. (data wpływu do 
Urzędu Gminy Wisznia Mała: 
13 maja 2022 r.) pod poniż-
szym linkiem:

https://www.wiszniamala.
pl/dla-mieszkancow/ochro-
na...
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We wtorek, 31 maja, od-
była się XLIV sesja, 

podczas której Radni Gminy 
Wisznia Mała udzielili wójto-
wi Jakubowi Bronowickiemu 
absolutorium. Sesja absolu-
toryjna, to oprócz sesji bu-
dżetowej, najważniejsza sesja 
w roku. Udzielenie absolu-
torium jest równoznaczne z 

pozytywną oceną pracy wójta 
oraz akceptacją działań pod-
jętych przez wójta i gminę w 
celu rozwoju gminy.

Wcześniej radni zapozna-
li się ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy 
Wisznia Mała za 2021 rok 
oraz z pozytywną opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunko-

wej; w oparciu o pozytywną 
opinię o wniosku Komisji Re-
wizyjnej Rady Gminy Wisz-
nia Mała, po przedstawieniu 
sprawozdania przez Wójta Ja-
kuba Bronowickiego i Panią 
Skarbnik Teresę Czaniecką 
udzielili absolutorium wójto-
wi Jakubowi Bronowickiemu 
za 2021 rok.

Wójt Gminy Wisznia Mała  
Jakub Bronowicki z absolutorium!

Podziękowanie dla pani Józefy 
Bebłocińskiej

27 czerwca, podczas Sesji 
Rady Gminy Wisznia Mała, 
wójt Jakub Bronowicki po-
dziękował ustępującej z funk-
cji sołtysa Krzyżanowic pani 
Józefie Bebłocińskiej za peł-
nioną służbę.

Pani Józefa sołtysem jest już 
4. kadencję. Przez wszystkie 
te lata bezinteresownie dzia-
łała dla dobra społeczności lo-
kalnej. Jest osobą posiadającą 
duże doświadczenie i cieszą-
cą się ogromnym zaufaniem 
wśród mieszkańców. Jej celem 
było zintegrowanie nowych 

mieszkańców przybyłych 
z Wrocławia z tymi, którzy 
mieszkają w Krzyżanowicach 
już długi czas oraz zaaktywi-
zowanie lokalnej społeczności 
na rzecz całej miejscowości. 
Realizowała to systematyczne 
organizując różnorodne akcje 
wśród mieszkańców.

Pani sołtys to osoba bardzo 
serdeczna, energiczna, pełna 
pasji i pomysłów. Życzymy 
jej przede wszystkim dużo 
zdrowia, pomyślności w życiu 
prywatnym oraz wielu przyja-
znych ludzi dookoła. 

Dobre wiadomości dla 
mieszkańców gminy 

Wisznia Mała. Od 1 czerwca 
mogą oni korzystać z komu-
nikacji gminnej na nowych 
liniach kursujących z Wiszni 
Małej do Wrocławia.

 Na Linii 624 skomunikowa-
nej z linią 824: trasa Wisznia 
Mała – Ligota Piękna – Malin 
- Kryniczno – Psary – Wro-

cław ul. Bałtycka utworzyli-
śmy 5 par kursów.

Na linii 626 skomunikowa-
nej z linią 824: trasa Wisznia 
Mała – Strzeszów – Ozorowi-
ce – Szewce – Rogoż – Kry-

niczno – Psary – Wrocław ul. 
Bałtycka utworzyliśmy  5 par 
kursów.

Szczegółowy rozkład jaz-
dy można znaleźć na stro-
nie gminy Wisznia Mała w 
zakładce dla mieszkańców/ 
informacje/komunikacja w 
gminie oraz w aplikacji Wisz-
nia.KiedyPrzyjedzie.pl

Nowe linie komunikacji gminnej

Prestiżowe wyróżnienie Kryształy PR-u
26 maja w Wałbrzychu 

podczas uroczystej Gali 
odbywającej się w trakcie 
XVII Konferencji PR w Sa-
morządzie i Administracji 
Państwowej ogłoszono lau-
reatów ósmej edycji kon-
kursu Kryształy PR-u. W 
konkursie nagradzane są 
najlepsze inicjatywy samo-
rządów z całej Polski. Ce-
lem konkursu jest promo-
wanie najbardziej 
w a r t o ś c i o w y c h 
projektów promo-
cyjnych jednostek 
samorządów te-
rytorialnych oraz 
organów admini-
stracji państwowej 
jako inspiratorów 
kreatywnych dzia-
łań i rozwiązań.

W tym roku do konkur-
su zgłoszono ponad 200 
projektów, z których jury 
wytypowało 27 nominatów 
do nagród w 6 kategoriach: 
najlepsza kreatywna kam-
pania promocyjna, gazeta 
miejska/biuletyn, kampania 
informacyjno-promocyjna 
związana z pandemią CO-

VID-19 oraz najlepszy film 
promocyjny, wizerunek w 
mediach społecznościo-
wych i event społeczny.

Miło nam poinformować, 
iż Wieści Gminne Wiszni 
Małej otrzymały wyróż-
nienie Kryształy PR-u w 
kategorii: Najlepsza gazeta 
miejska/biuletyn. W tej sa-
mej kategorii wyróżnienia 

otrzymały również: Polskie 
Sieci Energetyczne, Miasto 
Wodzisław Śląski, Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego, nato-
miast nagrodę Grand Prix 
zdobył Urząd Miasta Gorzo-
wa Wielkopolskiego.

To wielkie wyróżnienie dla 
naszej gminy! Znaleźliśmy 
się wśród najlepszych z całej 
Polski. Tym bardziej, że ze-
spół tworzący gazetę składa 
się z dwóch osób pracują-
cych w urzędzie: Katarzyna 
Kasprzak i Anna Pietrzyk.

W związku z pojawiającą 
się coraz większą liczbą 

ofert, naborów oraz dzwonią-
cych przedstawicieli różnych 
firm, dotyczących instalacji 
paneli fotowoltaicznych lub 
ekologicznych źródeł ciepła/
energii, prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności przy 
wyborze takich ofert. Prosimy 

o rzetelny wybór firmy jak i 
instalatorów, nie sugerowanie 
się samą ceną bądź szybkim 
terminem, bo to może ozna-
czać, że jakość usługi nie bę-
dzie należyta. Firmy te często 
powołują się lub sugerują 
współpracę z Urzędem Gmi-
ny Wisznia Mała, co nie jest 
prawdą.

Uwaga na oferty!
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Środki zewnętrzne pozyskane w okresie 
od 01 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

Nowe projekty w trakcie realizacji

Kolejny raz gmina Wisznia Mała 
pozyskała środki finansowe w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski 
Ład, Program Inwestycji Strategicz-
nych. Poprzednim celem był rozwój 
edukacji (budowa przedszkola w 
Krynicznie), a tym razem jest to 
rozwój infrastruktury drogowej oraz 
zwiększenie efektywności energe-
tycznej obiektów publicznych. W II 
kwartale 2022 roku gmina Wisznia 
Mała otrzymała promesy wstępne 
gwarantujące dofinansowanie reali-
zacji poniższych inwestycji:
1. Tytuł projektu: „Budowa i prze-
budowa infrastruktury drogowej w 
Gminie Wisznia Mała”. Wartość dofi-
nansowania = 4 997 000,00 zł. (95% 
kosztów całkowitych). Przedmiot 
inwestycji obejmuje realizację robót  
w następujących lokalizacjach:
• Szymanów, ul. Polna;
• Malin, ul. Wiśniowa, ul. Stawowa;
• Rogoż, ul. Słoneczna;
• Ligota Piękna, ul. Cicha; ul. Sta-

wowa, Morelowa, Wiśniowa, 
Brzoskwiniowa - I etap;

• Krzyżanowice, ul. Lipowa.
2. Tytuł projektu: „Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
publicznych w Gminie Wisznia 
Mała”. Wartość dofinansowania = 3 
150 000,00 zł (90% kosztów całko-
witych). Przedmiotem projektu jest 
poprawa efektywności energetycz-
nej poprzez podjęcie następujących 
prac w obiektach publicznych:
• termomodernizacja Szkoły Pod-

stawowej w Krynicznie;
• termomodernizacja świetlicy  

wiejskiej w Piotrkowiczkach;
• docieplenie Przedszkola ul. Na 

Kolonii 74 i świetlicy wiejskiej w 
Ligocie Pięknej;

• docieplenie Urzędu Gminy Wisz-
nia Mała ul. Wrocławska 9.

Polski Ład – kolejne dwa projekty

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego Przebudowa i remont drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Wisznia Mała, ul. Polna

Gmina Wisznia Mała konsekwent-
nie rozbudowuje bazę obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. W 2022 
roku zostanie zbudowana nowa 
siłownia zewnętrzna i plac za-
baw  obok świetlicy dla dzieci w 
miejscowości Machnice. Dofinan-
sowanie uzyskano z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020, w ramach konkursu 
organizowanego w 2021 roku 
przez Lokalną Grupę Działania 
„Wzgórza Trzebnickie” – poddzia-
łanie 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z wyłącze-
niem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowa-
nia działalności gospodarczej.
Całkowita wartość projektu: 156 
236,00 zł.
Wartość dofinansowania: 99 
182,00 zł.
Planowany termin realizacji: od 
zawarcia umowy (lipiec 2022 r.) 
do grudnia 2022 roku.

PROW 2014-2020 – „Budowa siłowni zewnętrznej i palcu 
zabaw dla dzieci w Machnicach, gmina Wisznia Mała”

DSDiK – „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej 342 w zakresie 
budowy odcinka chodnika 
w miejscowości Szewce, gm. 
Wisznia Mała”
W dniu 31.08.2021 roku gmina Wisznia 
Mała złożyła wniosek do Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o 
ujęcie zadania pn. „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej 342 w zakresie budowy 
odcinka chodnika w miejscowości 
Szewce, gm. Wisznia Mała” w planie 
zadań drogowych w roku 2022, zgod-
nie z przyjętym przez Zarząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego „Programem 
infrastruktury drogowej”.
Zadanie zostało wytypowane do re-
alizacji w zakresie opracowania doku-
mentacji projektowej.
Gmina Wisznia Mała w ramach pomo-
cy rzeczowej wykona dokumentację 
projektową w zakresie budowy odcin-
ka chodnika w miejscowości Szewce, 
a Województwo Dolnośląskie zwróci 
50% poniesionych wydatków.

Przeciwdziałanie erozji gleb i ru-
chom masowym ziemi na gruntach 
rolnych: Mienice, Piotrkowiczki, 
Strzeszów
W odpowiedzi na wnioski złożone 
przez gminę Wisznia Mała dnia 
30.11.2021 r. o udzielenie pomo-
cy finansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego na realizację zadań 
polegających na przeciwdziałaniu 
erozji gleb  i ruchom masowym 
ziemi na gruntach rolnych, w tym 
zwrot kosztu zakupu sadzonek 

(ze szczególnym uwzględnieniem 
drzew miododajnych), decyzją 
Sejmiku Województwa (Uchwała nr 
XLV/882/22 z dnia 24 marca 2022 
roku w sprawie udzielenia z budże-
tu Województwa Dolnośląskiego 
w 2022 roku pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej jednost-
kom samorządu terytorialnego na 
finansowanie ochrony, rekultywacji 
i poprawy jakości gruntów rolnych), 
otrzymaliśmy pomoc finansową na 
realizację następujących zadań:
• Mienice – przeciwdziałanie erozji 

gleb i ruchom masowym ziemi 
na gruntach rolnych: 30.000,00 zł.

• Piotrkowiczki – przeciwdziałanie 
erozji gleb i ruchom masowym 
ziemi na gruntach rolnych:  
30.000,00 zł.

• Strzeszów – przeciwdziałanie 
erozji gleb i ruchom masowym 
ziemi na gruntach rolnych: 
30.000,00 zł.

Łącznie jest to 90.000,00 zł. Termin 
realizacji do końca 2022 roku.

Gmina Wisznia Mała regularnie 
pozyskuje dofinansowanie z 
budżetu województwa dolnoślą-
skiego na przebudowę dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. 
W 2022 roku będzie to ulica Polna 
w Wiszni Małej, gdzie zostanie 
wykonana droga o pełnej kon-
strukcji jezdni wraz z nawierzch-
nią bitumiczną. Lokalizacja zada-
nia: obręb Wisznia Mała, działki o 

numerach geodezyjnych 147/1, 
153/7, 154/2, 154/12, 377/1.
Szacowana wartość zadania: 
600.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 
80.500,00 zł
Termin realizacji: od zawarcia 
umowy (trwa procedura jej za-
warcia) do dnia 31.10.2022 r.

Gmina Wisznia Mała uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 
527 500,00 zł na zakup sprzętu 
komputerowego (laptopów) 
w ramach projektu grantowe-
go „Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”. W II 

kwartale 2022 roku wyłoniono 
dostawcę i w okresie lipiec-sier-
pień 2022 r. planowane są od-
biory sprzętu przez gminę oraz 
poszczególnych użytkowników 
– łącznie 211 dzieci z naszej 
gminy otrzyma komputer prze-
nośny.

GRANTY PPGR Fundusz Rozwoju Dróg 
Samorządowych

„Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała  
i Oborniki Śląskie”

Trwa realizacja zadań współfi-
nansowanych ze środków Fun-
duszu Rozwoju Dróg Samorzą-
dowych, w ramach którego w 
2021 roku Gmina Wisznia Mała 
podpisała umowy o dofinan-
sowanie realizacji zadań: 
• „Budowa przejścia  

dla pieszych droga 
104929D, ul. Zacisze, Wysoki 
Kościół”. Wartość dofinan-
sowania  
= 200.000,00 zł

• „Budowa przejścia dla pie-
szych droga 104933D, ul. 
Polna, Psary” Przejścia dla 
pieszych. 

Wartość dofinansowania  
= 200.000,00 zł
W chwili obecnej w Wysokim 
Kościele trwają prace budow-
lane, a w Psarach rozpoczną 
się wkrótce.

Trwa realizacja zadania współfi-
nansowanego ze środków Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze 
publicznym. Projekt jest realizo-
wany do grudnia 2022 roku. W 
jego ramach gmina Wisznia Mała 
zreorganizowała gminne linie au-
tobusowe, dzięki czemu możliwe 

jest uzyskanie dofinansowania ze 
środków Funduszu.
Maksymalna wartość dofinan-
sowania (uzależniona od fak-
tycznie poniesionych kosztów): 
526.480,80 zł.
Termin realizacji: 01.02.2022 r. – 
31.12.2022 r.

Jest to jeden z 6-ciu projektów eduka-
cyjnych realizowanych przez gminę 
Wisznia Mała w latach 2016-2023. Pro-
jekt jest prowadzony od września 2019 
roku i właśnie uzyskano zatwierdzenie 
jego przedłużenia do dnia 31 grudnia 
2022 roku, dzięki czemu możliwe bę-
dzie wykorzystanie w pełni możliwości 
oferowanych w ramach projektu dla 
wszystkich szkół i uczniów na terenie 
gminy Wisznia Mała: SP w Krynicznie, 
SP w Psarach, ZSP w Szewcach i ZSP 
Wisznia Mała. Projekt dotyczy zakupu 
sprzętu edukacyjnego dla szkół, sfi-
nansowania studiów podyplomowych 
dla nauczycieli, stypendiów edukacyj-
nych, realizacji zajęć dodatkowych dla 
dzieci, w tym zajęć pozaszkolnych oraz 
dla dzieci uchodźców. Łącznie jest to 
14550 godzin zajęć stacjonarnych, 26 
wyjazdów na zajęcia pozaszkolne, 1252 
godzin szkoleń i studiów podyplomo-
wych dla nauczycieli oraz 88 tys. zł sty-

pendiów edukacyjnych.
W ostatnim okresie realizacji projektu 
planowany jest zakup dodatkowych 
laptopów i drobnego wyposażenia dla 
szkół, wykonanie zajęć dodatkowych 
w szkołach podstawowych w Krynicz-
nie i Psarach od września do grudnia 
2022 roku oraz 8 wyjazdów na zajęcia 
pozaszkolne (średnio po 2 na szkołę). 
Ponadto partner projektu, gmina Obor-
niki Śląskie przeprowadzi szkolenia dla 
nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe z 
matematyki dla szkoły podstawowej nr 
2 w Obornikach Śląskich. Szczegółowe 
informacje będą dostępne w szkołach 
objętych projektem.
Całkowita wartość projektu wynosi: 
2.070.564,00 zł (w tym wkład własny 
niepieniężny)
Wartość dofinansowania całego projek-
tu: 1 967 034,00
Termin realizacji: 01.09.2019 r. – 
31.12.2022 r.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
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W dniu 27 czerwca 2022 r. 
Rada Gminy Wisznia przyję-
ła uchwałą nową Strategię 
Rozwoju Gminy Wisznia Mała 
na lata 2021-2030. Jest to 
podstawowy i najważniejszy 
dokument samorządu lokalne-
go diagnozujący podstawowe 
uwarunkowania i potrzeby 
rozwojowe oraz potencjał 
gminy, opisujący podejście 

zintegrowane, obszary, cele i 
kierunki interwencji polityki 
rozwoju, prowadzonej w prze-
strzeni gminy w perspektywie 
najbliższych lat. 
Strategia Rozwoju Gminy Wisz-
nia Mała na lata 2021-2030 
pełni trzy podstawowe role: 
kierunkowania i zabezpiecze-
nia ciągłości polityki rozwoju, 
podstawy do wnioskowania 

o dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych, a także 
aktywizująco-integrującą. 
Szczegóły na jej temat można 
poznać na stronie interne-
towej gminy Wisznia Mała: 
https://www.wiszniamala.pl/
strategia-rozwoju-gminy-wisz-
nia-mala-2021-2030/strategia-
-rozwoju-gminy-wisznia-mala-
-w-latach-2021-2030 

Projekty przygotowane do realizacji Strategiczne kierunki rozwoju gminy Wisznia Mała
„Edukacja w gminie Wisznia 
Mała - nowe otwarcie”
Szósty projekt edukacyjny będzie 
realizowany dla wszystkich szkół pod-
stawowych na terenie gminy Wisznia 
Mała w okresie od dnia 01 sierpnia 
2022 roku do dnia 31 lipca 2023 roku. 
Podobnie jak poprzednie obejmuje od 
szeroką paletę zajęć dodatkowych dla 
dzieci od I do VIII klasy, w tym zajęcia 
pozaszkolne w innych obiektach edu-
kacyjnych np. na uczelniach wrocław-
skich.
• Matematyka rozwijająca – 475 

godzin i wyrównawcza – 450 
godzin;

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

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

– 300 godzin;
• Opieka psychologiczno-

pedagogiczna – 175 godzin;
• Gimnastyka korekcyjna – 275 

godzin;
• Zajęcia rozwoju emocjonalno-

społecznego – 50 godzin;
• Konsultacje dla rodziców – 110 

godzin.
Ponadto w projekcie zostaną zakupio-
ne materiały dydaktyczne na potrzeby 
realizacji w/w zajęć.
Projekt jest dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020, działanie 10.2 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej. Warto podkreślić, 
że jesteśmy jedyną gminą w woje-
wództwie, która uzyskała dofinanso-
wanie w aż pięciu odrębnych konkur-
sach dla szkół organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski.
Podstawowy wskaźnik projektu: Liczba 
osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skut-
kom pandemii COVID-19 = 649 osób.
Wartość całego projektu wynosi 528 
434,25 zł, a kwota dofinansowania jest 
równa 448 184,25 zł. Wkład własny 
będzie wniesiony w całości w postaci 
rzeczowej, niepieniężnej, czyli projekt 
nie wymaga dofinansowania z budże-
tu gminy.

W dniu 27 czerwca 2022 r. Rada 
Gminy Wisznia przyjęła uchwa-
łę umożliwiającą zawarcie po-
rozumienia międzygminnego 
obejmującego 38 gmin, w tym 
miasto Wrocław, w zakresie 
realizacji do 2035 roku Planu 
Zrównoważonej Mobilności 
dla Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Wrocławia (dalej 
nazywany PZM MOFW zamien-
nie z SUMP od nazwy w języku 
angielskim: Sustainable Urban 
Mobility Plan). Obejmuje on 
gminy zlokalizowane w woje-
wództwie dolnośląskim wokół 
Wrocławia oraz jedną gminę 
z województwa opolskiego.

Jest to dokument strategicz-
no-operacyjny, którego głów-
nym celem jest wytyczenie 
kierunków rozwoju transportu 
w aglomeracji wrocławskiej we 
wszystkich aspektach mobil-
ności. Pełni on rolę narzędzia 
integrującego rozwój trans-
portu z planowaniem prze-
strzennym, polityką społeczną, 
gospodarczą oraz ochroną 
środowiska, zaprojektowanym 
tak, aby spełniał potrzeby 
mobilności osób i gospodarki 
w mieście oraz w jego otocze-
niu, przy zapewnieniu lepszej 
jakości życia. Opiera się on na 
zdefiniowanych: wizji, celach 

nadrzędnych, celach szczegó-
łowych oraz dopasowanych do 
celów działaniach i rekomen-
dacjach. Szczegóły nt. PZM 
MOFW, w tym mapy i załączni-
ki można przejrzeć na stronach 
internetowych Wrocławia i 
gminy Wisznia Mała:
https://www.wiszniamala.pl/
strategia-rozwoju-gminy-wisz-
nia-mala-2021-2030/sump-
-konsultacje-i-wersja-ostatecz-
na/ 
https://bip.um.wroc.pl/
artykul/305/59093/plan-
-zrownowazonej-mobilnosci-
-dla-miejskiego-obszaru-funk-
cjonalnego-wroclawia

Strategia Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Wiszni 

Małej realizuje projekt p.n. 
„Aktywna integracja w Gmi-
nie Wisznia Mała”. Projekt 
dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej 9: Włączenie 
społeczne, Działanie 9.1. Ak-
tywna integracja, Poddziała-
nie 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 sp. z o.o. 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 reali-
zowane są zadania ukierun-
kowane na wsparcie:

Zadanie 1. Aktywiza-
cja społeczna – działalność 
Klubu Aktywnych – dla 50 
uczestników projektu.

Zadanie 2. Aktywizacja 
społeczna – stworzenie In-
dywidualnych Ścieżek Re-
integracji, podpisanie kon-
traktów socjalnych – dla 50 
uczestników projektu.

Zadanie 3. Aktywizacja 
społeczna – treningi społecz-
ne, terapeutyczne, wsparcie 
indywidualne.

Zadanie 4. Aktywizacja 
zdrowotna UP – wsparcie re-
habilitacyjne d.

Zadanie 5. Aktywizacja za-
wodowa UP – kursy/szkole-
nia.

Zadanie 6. Aktywizacja za-
wodowa UP - Staże dla 10 
uczestników projektu.

Zadanie 7. Aktywizacja za-
wodowa UP – pośrednictwo 
pracy, wsparcie Trenera Pra-
cy.

Zadanie 8. Działania o cha-
rakterze środowiskowym – 
spotkania integracyjne.

Celem projektu jest do-
konanie postępu w procesie 

aktywizacji społecznej przez 
min. 34% i zatrudnieniowej 
(przez min. 12% spośród 
osób z niepełnosprawno-
ścią, 25% w przypadku in-
nych osób) spośród 50 osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
(40K + 10M), biernych za-
wodowo i bezrobotnych, 
które zamieszkują w myśl 
KC w woj. dolnośląskim, w 
Gminie Wisznia Mała, po-
przez udział w okresie od 
01.09.2021 do 31.12.2022 w 
kompleksowym wsparciu 
proj. (m.in. aktywizacja spo-
łeczna, zdrowotna, zawodo-
wa).

Planowane efekty realizacji 
projektu to:
 � uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji 
przez osoby zagrożonych 
ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym – 14 
uczestników projektu,

 � poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu – 
13 uczestników.

W okresie od stycznia do 
czerwca 2022 r. realizowany 

był:

 � Trening umiejętności spo-
łecznych.

 � Terapia zajęciowa.
 � Wsparcie indywidualne 

psychologa. 
 � Wyjścia do teatru. 
 � Działania o charakterze 

środowiskowym.
Uczestnicy projektu ak-

tywnie uczestniczyli w kur-
sach zawodowych z zakresu: 
opieki nad  osobą starszą, 
kursu gastronomicznego.

W ramach projektu od 
czerwca 2022 r. realizo-

wane są staże dla 10 uczest-
ników. Okres odbywania 
stażu wynosi średnio 3 mie-
siące. Realizowane są w PGK 
w Strzeszowie oraz w GOPS 
w Wiszni Małej.

 � Wartość projektu: 802 
424,00 zł

 � Dofinansowanie UE :682 
060,40 zł

Biuro projektu: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wiszni Małej, ul. Wro-
cławska 2, nr telefonu: 71 
310 68 32.

„Aktywna integracja w Gminie Wisznia Mała”
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8 czerwca 30 mieszkańców gmi-
ny Wisznia Mała - uczestników 
programu „Korpus Wsparcia 
Seniora - edycja 2022” otrzy-
mało bezpłatne teleopaski bez-
pieczeństwa. Wsparcia udzielił 
nasz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, a dostawcą i opera-
torem jest firma HRP Care Sp. z 
o.o., która przeprowadziła szko-
lenie dla osób obdarowanych 
teleopaską. Seniorzy, którzy nie 
mogli uczestniczyć w szkoleniu 
będą mieli dostarczoną opaskę 
do domu i równocześnie zo-
staną poinstruowani, jak z niej 
korzystać. 

Program skierowany jest 
do seniorów w wieku 65 lat 
i więcej, mających problemy 
z samodzielnym funkcjono-
waniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzących samo-
dzielne gospodarstwa domowe 
lub mieszkających z osobami 
bliskimi, które nie są w stanie 

zapewnić im wystarczającego 
wsparcia.

Funkcjonalność opa-
sek obejmuje m.in. przycisk 
bezpieczeństwa SOS wraz z 
możliwością głosowego ko-
munikowania się z centrum 
monitoringu, detektor upad-
ku, lokalizator GPS, funkcje 
monitorującą puls, saturację, 
pomiaru temperatury. Opaska 
bezpieczeństwa to urządzenie 
do świadczenia usługi opie-
ki na odległość, zakładane na 
nadgarstek, wyposażone w kar-
tę SIM i kabel zasilający, z moż-

liwością połączenia głosowego 
z Centrum Teleopieki oraz po-
zwalające na monitorowanie 
funkcji życiowych. 

Mamy nadzieję, że dla wie-
lu seniorów posiadanie opaski 
zwiększy poczucie bezpieczeń-
stwa.

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów Sprzęt dla naszych gości z Ukrainy

14 kwietnia wójt Jakub Bro-
nowicki wraz dyrektorką 
OKSiR Renatą Cybulską-Ka-
czałko przekazali dzieciom i 
dorosłym obywatelom Ukra-
iny, przebywającym aktualnie 
w świetlicy w Malinie, sprzęt 
teleinformatyczny. Wśród po-
darowanych urządzeń znalazły 
się laptopy, tablety i smartfony.

Sprzęt został przekazany gmi-
nie Wisznia Mała przez Fun-
dację ZOBACZ MNIE, która 
otrzymała go od firmy KRUK. 
Urządzenia zostały przygoto-
wane przez informatyków fir-
my KRUK tak, aby mogły z nie-
go korzystać osoby posługujące 
się językiem ukraińskim.    

Ta wspaniała inicjatywa 
pomoże dzieciom kontynu-
ować naukę zdalną. A ich 
mamom i babciom umożli-
wi lepszy kontakt z rodziną 
i znajomymi, jak również 
pomoże przetrwać drama-
tyczną sytuację, w jakiej się 
znaleźli.

Bardzo dziękujemy firmie 
Kruk oraz Fundacji ZOBACZ 
MNIE za przekazany sprzęt.

 „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach naszych”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Piotra Pracowitego

Właściciela firmy Baumatech Sp. z o.o.

Rodzinie i znajomym składamy szczere wyrazy współczucia. 
Wójt Gminy Wisznia Mała wraz  

z Radą Gminy Wisznia Mała

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia oraz słowa wsparcia 
dla Pana Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Henryka Idaczyka z powodu śmierci 
MAMY

składają Wójt Gminy Wisznia Mała  
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Wisznia Mała 

oraz Rada Gminy Wisznia Mała

W okresie od maja 
do czerwca 2022 
r. na terenie gmi-

ny Wisznia Mała odbywały 
się bezpłatne lekcje języka 
polskiego dla osób z Ukrainy. 
Sześciu  wolontariuszy – Pa-
nie Małgorzata i Zuzanna z 
Szewc, Panie Elvira i Patrycja 
z Wrocławia, Pani Partycja z 
Kryniczna i Pan Daniel z Kieł-
czowa – prowadziło sześć grup 
językowych. Zajęcia odbywa-
ły się jeden raz w tygodniu i 
trwały 1,5 godziny. Uczest-

nicy spotykali się w świetlicy 
wiejskiej w Ligocie Pięknej, w 
Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej, 
w Świetlicy wiejskiej w Ro-
gożu, w Szkole Podstawowej 
w Psarach. Utworzone gru-
py składały się z ok. 14 osób. 
Na zajęciach kursanci mieli 
możliwość poznania podstaw 
języka polskiego. Ogółem w 
zajęciach wzięło udział ok. 90 
uczestników. Niektórzy do-
trwali do końca kursu, inni 
zakończyli udział w zajęciach 

po otrzymaniu pracy lub 
przeniesieniu się do innego 
miasta. Jeszcze inni wrócili do 
Ukrainy. Wszystkim kibicuje-
my, życzymy lepszego życia. 
Mamy nadzieję, że nauka ję-
zyka polskiego będzie konty-
nuowana. A zawiązane nowe 
znajomości przetrwają próbę 
czasu.

Naszym niezawodnym wo-
lontariuszom serdecznie dzię-
kujemy za poświęcony czas, 
ogromne zaangażowanie i 
bezcenne wskazówki. 

Lekcje języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Mieszkasz w gminie Wisz-
nia Mała i nie jesteś 

zameldowany? Weź udział w 
konkursie. Konkurs skierowany 
jest do osób nie posiadających 
meldunku stałego, a mieszkają-
cych na terenie gminy Wisznia 
Mała. Wystarczy zameldować 
się, wypełnić wniosek konkur-
sowy i złożyć go w Punkcie Ob-
sługi Klienta.

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

Nowy Mieszkaniec gminy 
Wisznia Mała! – Wyprawka

Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia!

Wójt Jakub Bronowicki 
zaprasza do Urzędu 

Gminy Wisznia Mała rodzi-
ców dzieci, które urodziły 
się w danym roku kalenda-
rzowym, po odbiór listu gra-
tulacyjnego i prezentu powi-
talnego. Wystarczy tylko by 
maluszek i jedno z rodziców 
(opiekunów) byli zameldo-
wani na terenie gminy Wisz-
nia Mała. 

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

www.wiszniamala.pl/
dla-mieszkancow/aktu-
alnosci/konkursy/nowy-
-mieszkaniec/

Od początku bieżącego roku 
siedem Pań obchodziło 

okrągły jubileusz urodzin (90 
i 95 lat). To wyjątkowy wiek, 
który dla większości z nas, 
szczególnie tych na początku 
życiowej drogi, wydaje się nie 
do osiągnięcia. Z tej wyjątkowej 
okazji wójt Jakub Bronowicki 
osobiście odwiedził kilka jubi-
latek, pozostałym przekazał naj-
serdeczniejsze życzenia, list gra-
tulacyjny oraz drobne prezenty. 

Wszystkim Jubilatkom 
składamy najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzymy, aby 
kolejne lata mijały w zdro-
wiu, wśród najbliższych, w 
atmosferze miłości i wspar-
cia. 

Urodziny obchodziły:
90 lat
• Maria Stręk
• Aleksandra Kubicz
• Regina Zalewska
• Maria Łabuda
• Jadwiga Dobosz
95 lat
• Franciszka Lachowicz
• Józefa Bojdo

Wiszeńskie Jubilatki
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Tegoroczny Jarmark 
Wielkanocny od-
był się 10 kwietnia 

w Strzeszowie. Mimo mało 
wiosennej aury jarmark od-
wiedziło wielu miesz-
kańców gminy 
Wisznia Mała. 
Na tere-
nie przed 
świetlicą w 
Strzeszowie 
można było 
zaopatrzyć 
się w różne 
rękodzieła, pi-
sanki, stroiki, do-
mowe wypieki oraz inne 
świąteczne przysmaki.

Uroczystego otwarcia jar-
marku dokonał Wójt Jakub 
Bronowicki, a na scenie to-
warzyszyli mu: Starosta Po-
wiatu Trzebnickiego Mał-
gorzata Matusiak wraz ze 
swoim zastępca Grzegorzem 
Terebunem, Członek Za-
rządu Powiatu Trzebnic-
kiego Sławomira Misiura-
-Hermann, Przewodnicząca 
Rady Gminy Wisznia Mała 
Małgorzata Ottenbreit oraz 
dyrektorka OKSiR-u Renata 

Cybulska-Kaczałko.
Oprawę muzyczną wyda-

rzenia zapewniły zespoły 
ludowe. Z wielkanocno-wio-
sennym repertuarem wystą-
pili: Szymanowianie wraz 
z Szymanowskimi Skowro-
neczkami, Strzeszowianki 
oraz Malinianie. Podczas jar-
marku został rozstrzygnięty 
konkursu pt. „Wielkanocne 
EKOzwierzątko”, a laureaci 
odebrali nagrody. 

Liczne dzieci zgromadziły 
się w świetlicy by z dużym 
zainteresowaniem obejrzeć 
przedstawienie pt. „Dziec-
ko, dziecko” w wykonaniu 
aktorów Magicznego Teatru 
Muzycznego z Wrocławia. 
Tuż po przedstawieniu dzie-
ci brały udział we wspólnej 
zabawie oraz samodzielnie 
mogły wykonać dekoracje 
świąteczne i balonowe zwie-
rzątka.

Największym zainteresowa-
niem podczas Jarmarku cie-
szyło się stoisko Pań z Ukra-
iny, które serwowały swoje 
lokalne potrawy. Do nabycia 
były: bilasz, czeburak, pili-
meni i pieróg. Nie mniejszym 
powodzeniem cieszyły się 
także wypieki serwowane na 
stoisku Klubu „Senior +” w 
Ligocie Pięknej. 

Za przysłowiową zło-
tówkę można było nabyć 

książkę na stoisku Gminnej 
Biblioteki Publicznej, sko-
rzystać z porady dietetyczki 
Alicji Śmiertki (Poradnia 
Dobry Dietetyk) oraz do-
konać pomiaru masy i skła-
du ciała. Z kolei mieszkań-
cy zameldowani na terenie 
gminy Wisznia Mała mogli 
odebrać Kartę Aglomera-
cyjną upoważniającą do 
skorzystania z 50% rabatu 
na zakup biletów do sze-
ściu wrocławskich obiek-
tów rekreacyjnych tj. ZOO, 
Aquapark Wrocław, Hydro-
polis, Centrum Historii Za-
jezdnia, tarczyński Arena, 
mecz WKS Śląsk Wrocław. 

Jarmark  
Wielkanocny  
w gminie Wisznia Mała
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W tym roku ob-
chodziliśmy 231. 
rocznicę uchwale-

nia Konstytucji 3 Maja, która 
była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie. Z tej okazji miesz-
kańcy gminy licznie przybyli do 
Piotrkowiczek by uczcić to wy-
jątkowe święto.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w intencji Ojczy-
zny celebrowaną przez pro-
boszcza ks. Emanuela Rusa 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Piotrko-
wiczkach. Piękną oprawę mu-
zyczną zapewnił chór Amico-
rum pod dyrekcją Magdaleny 
Zarzecznej.

Dalsza część obchodów 
miała miejsce pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej, gdzie 
wartę honorową pełnili strzel-
cy z jednostki Strzeleckiej, a 
brygadier Roman Chandoha 
prowadził uroczystość. W ob-
chodach udział wzięli: Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki, Członek Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego Sła-
womira Misiura-Hermann, 
Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Wisznia Mała Małgorzata 
Ottenbreit, radni, sołtysi, dy-
rektorka OKSiR Renata Cy-
bulska-Kaczałko, dyrektorka 
SAPO Agnieszka Moździerz 
oraz dyrektorzy szkół wraz 
z pocztami sztandarowymi. 
Ponadto obecni byli: po-
czet sztandarowy Jednostki 

Strzeleckiej „Strzelec”, poczet 
sztandarowy OSP Wisznia 
Mała oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się od 
okolicznościowego przemówie-
nia wójta, który zwrócił się do 
zebranych:  

To już 231 lat kiedy Sejm 
4-letni przyjął konstytucję zwa-
ną dzisiaj Konstytucją 3 maja. 
Przez współczesnych nazwana 
została testamentem umierają-
cej ojczyzny. Bo już rok później 
jeden z zaborców (carska Rosja) 
najechał Polskę…. i spowodo-
wał, że na wiele lat utraciliśmy 
swoją ojczyznę. Zagrożenie przy-
szło ze wschodu, a dzisiaj mamy 
2022 rok i o dziwo nie wiele się 
zmieniło. Nadal ono jest zagro-
żeniem naszej ojczyzny. Nasza 
ojczyzna to miejsce, w którym 
zaciągnęliśmy pierwszy oddech, 
wydaliśmy pierwszy krzyk, po-
stawiliśmy swój pierwszy krok; 
poszliśmy do szkoły, zakocha-

liśmy się, założyliśmy rodzinę, 
wybudowaliśmy dom i do tego 
domu wracamy codziennie po 
pracy. To jest nasz adres: Pol-
ska. A kim jesteśmy? Polakami. 
Po polsku mówimy, po polsku 
się kłócimy, godzimy, każdy z 
nas czuje, że miejsce, w którym 
żyje jest jego miejscem. I dzisiaj 
stajemy przed egzaminem… ta-
kim jak naszych przodków. To 
wspaniały momentem żebyśmy 
sobie uświadomili po co jeste-
śmy w tej Polsce. Wszystkim za 
ich postawę, za wspaniałe serca, 
oddanie, które w tej chwili próby, 
jaką przeżywają nasi sąsiedzi, 
mieszkańcy Ukrainy, jesteśmy w 
stanie okazać, za nasze wspar-
cie i pomoc. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że to jest ten czas, 

ten moment, w którym może-
my to zrobić, musimy to zrobić. 
I dla nas samych, gdyż zdajemy 
sobie sprawę z zagrożenia naszej 
wolności, naszych najbliższych. 
Pomagamy matkom i dzieciom, 
gdyż przede wszystkim te  osoby 
do nas dotarły. Jestem dumny z 
waszej postawy, oddania, zaan-
gażowania, każdego z was, któ-
rzy myślą i swoim uczynkiem 
wspierają tych ludzi.

Dzisiaj po raz n-ty przeko-
nujemy się jak aktualne jest 
przysłowie „Si vis pacem, para 
bellum” (jeśli chcesz pokoju, szy-
kuj się do wojny). Okazuje się, 
że tyle już tysięcy lat upłynęło 
od tego stwierdzenia, a ono na-
dal jest aktualne. Bardzo dzię-
kuję, że wśród nas są strzelcy, 
nieustannie od kilkudziesięciu 
lat. To ich postawa jest dla nas 
wzorem tego jak powinniśmy się 
zachowywać. Gdyż jak widać ni-
gdy nie znamy dnia ani godziny, 
kiedy możemy być wezwani na 

tą chwilę próby. Bądźmy do niej 
przygotowani, świadomi tego. 
Wiele narodów w Europie, ży-
jących z dala od tych wydarzeń, 
jest dużo lepiej od nas przygoto-
wanych. np. Szwajcarzy, Fino-
wie. Bierzmy z nich przykład, bo 
historia nas uczy, że powinniśmy 
być przygotowani. 

Po wystąpieniu wójta dele-
gacje złożyły wieńce i kwiaty 
pod Pomnikiem Pamięci Na-
rodowej. Wydarzeniu muzycz-
ną oprawę zapewniła Gminna 
Orkiestra Dęta pod batutą Paw-
ła Maliczowskiego. Po części 
oficjalnej uczestnicy przeszli 
do świetlicy by wysłuchać wy-
stępów zespołów ludowych. 
Na scenie wystąpili: Szymano-
wianie i Skowroneczki, Strze-
szowianki oraz Malinianie. Dla 
wszystkich przygotowany był 
smaczny poczęstunek w postaci 
grochówki oraz domowych wy-
pieków.

Obchody Święta Narodowego 3 Maja
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Wydarzenia rekre-
acyjno-sportowe 
rozpoczęły się w 

sobotę rywalizacją biegaczy w 
biegu na 10 km. Na linii startu 
XI Wiszeńskiej (za)Dyszki, 
która miała miejsce w Ligocie 
Pięknej, stanęło ponad 100 za-
wodników, zarówno dorosłych, 
jak i dzieci i młodzieży. Wiszeń-
ska (za)Dyszka to jedna z naj-
popularniejszych imprez biego-
wych w regionie. Jej crossowa 
trasa o długości 10 km przebie-
gała przez tereny leśne pomię-
dzy Ligotą Piękną a Malinem, 
a słoneczna pogoda sprzyjała 
biegaczom. 

Zawody rozpoczęły się od 
biegu głównego na 10 km. Jako 
pierwszy na mecie zameldował 
się Michał Nowak  z czasem 
41:27. Wśród kobiet najlepsza 
okazała się Anna Ficner, która 
uzyskała wynik 41:52. Nato-
miast w kategorii zawodnicy 
gminy Wisznia Mała na po-
dium stanęli: miejsce I Jarosław 
Roślicki z Ozorowic, miejsce 
II Fryderyk Pociejowski z 
Rogoża i miejsce III Roman 
Matysiak z Malina. Wśród 
kobiet najlepsza była Paulina 
Kulak-Roślicka z Ozorowic, II 
miejsce zajęła Agata Szerszeń 
z Wiszni Małej i miejsce III 
Anna Bartnicka.

Kwadrans po biegu na 10 km 
wystartowały dzieci oraz mło-
dzież. Najmłodsi zawodnicy 
rywalizowali na dystansie 1,5 
km. Na linii startu stanęło 18 
zawodników. Najlepszy w kate-
gorii D1 okazał się Antoni Klin, 
w kategorii D2 Sergiusz Biełuń-
ski, w kategorii D3 Zofia Stę-
pień i Maciej Kojs, a w kategorii 
D4 Maria Rapa i Szymon Kojs. 
Każdy z zawodników otrzymał 

z rąk wójta Jakuba Bronowic-
kiego pamiątkowy medal oraz 
upominek.

Kolejnego dnia miłośnicy ko-
larstwa górskiego spotkali się w 
Mienicach. Odbył się tam XIV 
MTB Cross Country - Zawody 
o Puchar Wójta Gminy Wisznia 
Mała. W tym roku wyścig był 
jednym z trzech z cyklu wyści-
gów Pucharu MTB Kocich Gór 
organizowanych przez OKSiR 
Wisznia Mała oraz Stowarzy-
szenie Obornicki Klub Rowero-
wy. Kolarze mogli wystartować 
w wyścigu Mini na dystansie 15 
km lub Mega na dystansie 30 
km. Mimo upału w tegorocznej 
edycji wystartowała rekordowa 
liczba kolarzy: 130! Poza trud-
nymi warunkami pogodowy-
mi, zawodnicy mieli do poko-
nania wymagającą i górzystą, za 
to bardzo malowniczą trasę po 
Wzgórzach Trzebnickich.

W wyścigu Mini najlepsi 
okazali się Jakub Lenik z cza-
sem 0:41:45 i Karolina Poroś 
z czasem 0:46:31, natomiast w 
wyścigu Mega: Marcin Kawa-
lec 1:17:44 i Anna Banasiak 

Weekend na sportowo
Dokończenie ze strony 1

Zapraszamy na jesienną  
edycję MTB Cross Country (1 października) 
i Wiszeńskiej (za)Dyszki (2 października)  
do Wysokiego Kościoła.
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1:37:36. W tym roku po raz 
pierwszy została przeprowa-
dzona odrębna klasyfikacja 
wśród mieszkańców gminy 
Wisznia Mała.  Pierwsze miej-
sce w kategorii kobiet zdobyła 
Urszula Śmiertka, a w katego-
rii mężczyzn Henryk Tokarski. 
Na zwycięzców wyścigu cze-
kały puchary i nagrody, które 
wręczał wójt Jakub Bronowicki. 
Każdy z uczestników otrzymał 
także medal oraz pamiątkowy 
zestaw gadżetów.

W między czasie odbyły się 
zawody dla dzieci i młodzie-
ży. W tym roku na niedługim 
odcinku wystartowały również 
maluchy na rowerkach biego-
wych. Emocji było co nie mia-
ra, a każdy uczestniku biegu 
otrzymał medal. Dla najlep-
szych przygotowane były także 
puchary i nagrody.   

Zarówno w Ligocie Pięknej, 
jak i w Mienicach na zawod-

ników  po zakończeniu rywa-
lizacji czekał regeneracyjny 
posiłek oraz woda z owocami 
serwowana przez pracowników 
PKG w Wiszni Małej. Ponad-
to przygotowane były atrakcje 
oraz dmuchańce dla dzieci, du-
żym zainteresowaniem cieszył 
się także food truck z lodami i 
goframi. 

W Mienicach w niedzielę od-
była się równolegle z zawodami 
MTB Cross Country jeszcze 
jedna impreza rowerowa. Mi-
łośnicy rowerowych wypraw 
spotkali się by wziąć udział w 
„Ostrym Kole” organizowa-
nym wspólnie z Radiem Wro-
cław oraz  Dolnośląską Krainą 
Rowerową. W imprezie wzięli 
udział słuchacze Radia Wro-
cław, którzy przyjechali do Mie-
nic z terenu całego Dolnego 
Śląska. Wydarzenie rozpoczęło 
się smacznym i dobrze zbilan-
sowanym śniadaniem, podczas 

którego można było porozma-
wiać o walorach turystycznych 
gminy Wisznia Mała oraz tu-
rystyce rowerowej. Następnie 
rowerzyści wyruszyli w trasę po 
naszej gminie z przewodnikami 
rowerowymi – instruktorami 
turystyki kwalifikowanej Ewe-
liną Chochelą i Pawłem Kubac-
kim. 

Za przygotowanie i pomoc 
w organizacji wydarzeń spor-
towych dziękujemy całemu ze-
społowi Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Wiszni Małej, 

Romanowi Turosze, Stowarzy-
szeniu Team Extreme Off Road 
Club z Wysokiego Kościoła na 
czele z  Tomaszem Janikiem, 
Pawłowi Kubackiemu, pracow-
nikom PGK z Wiszni Małej 
oraz wolontariuszom z wiszeń-
skich szkół.

Uczestnikom XIV MTB 
Cross Country gratulujemy 
ukończenia trasy i zapraszamy 
na kolejne wyścigi - 25.09.2022 
r. w Obornikach Śląskich oraz 
ostatni z cyklu - 1.10.2022 r. w 
Wysokim Kościele.
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Za nami wyjątkowe wydarze-
nie. Po trzyletniej przerwie 
zespoły ludowe spotkały się 

na XIII Folkloriadzie w Szymanowie. 
Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne przez Zespół Ludowy Szymano-
wianie, przy udziale Rady Sołeckiej 
Szymanowa oraz OKSiR w Wiszni 
Małej. Wszystkich zebranych przy-
witała sekretarz gminy Joanna Hry-
cyk-Januszewska wraz z dyrektorką 
OKSiR Renatą Cybulską-Kaczałko. 
Wydarzenie, w wyśmienitym stylu, 

prowadził Norbert Szymkowiak li-
der zespołu Sakriversum uElectro-
górale.

To wyjątkowa impreza, która zgro-
madziła nie tylko miłośników muzy-
ki, ale i mieszkańców gminy chcących 
poczuć gorącą atmosferę panującą 
podczas Folkloriady.  W trakcie wy-
darzenia odbył się X Powiatowy Prze-
gląd Zespołów Ludowych im. Witolda 
Gareckiego. Na scenie, przed licznie 
zebraną publicznością, wystąpiło 11 
zespołów. A były to:  Szymanowianie 

i Skowroneczki z Szymanowa, Świte-
zianie z Jelcza Laskowic, Olszaniacy 
z Olszy, Sąsiadeczki z Dobroszyc, Sa-
sanki z gminy Rudna, Wojcieszowia-
nie z Wojcieszowa, Strzeszowianki ze 
Strzeszowa, Cicha Woda z Udanina, 
Marzenie z gminy Kłodzko, Strupi-
nianie ze Strupiny oraz Malinianie z 
Malina.

Podczas występów panowała rado-
sna atmosfera, która wprowadzała 
wszystkich w dobry nastrój. Świetnie 
bawiła się zarówno publiczność, jak 
i zespoły oczekujące na swój występ. 
Zespoły z wielkim zaangażowaniem 
wykonywały pieśni ludowe oraz 
przyśpiewki, a rozbawiona publicz-
ność tańczyła pod sceną. Scena za 
sprawą barwnych strojów mieniła 
się kolorami. Po występnie uczest-
nicy przeglądu otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz statuetki. Wieczór 

zakończył się zabawą taneczną  ze 
znanym i lubianym zespołem Sakri-
versum.

Folkloriada to nie tylko uczta mu-
zyczna. To również szereg atrakcji 
dla dzieci i dorosłych. Miłośnicy rę-
kodzieła mieli okazję wybrać coś dla 
siebie spośród wystawianych produk-
tów lokalnych. Smakosze  popróbo-
wali domowych wypieków, miodów, 
soków oraz innych wyśmienitych 
produktów wytwarzanych metodami 
tradycyjnymi. Były także potrawy z 
grilla. Natomiast dzieci chętnie bawi-
ły się na dmuchańcach, brały udział w 
animacjach, plenerze malarskim oraz 
mogły kupić zabawkę. 

Folkloriada to wyjątkowe wydarze-
nie, miejsce spotkania ludzi, których 
łączy wspólna pasja. To również kul-
tywowanie tradycji ludowych. Już 
dzisiaj zapraszamy na kolejną Folk-
loriadę, jak również na Śpiewające 
Wsie, które odbędą się 9 lipca b.r. w 
Malinie.

Folkloriada już za nami
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CZYSTE POWIETRZE W GMINIE WISZNIA MAŁA
SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Gmina Wisznia Mała 
w ramach podpisa-
nego porozumienia 

z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu prowadzi punkt konsul-
tacyjny w Urzędzie Gminy w 
Wiszni Małej, dzięki któremu 
istnieje możliwość uzyskania 
pomocy w zakresie wypeł-
nienia i złożenia wniosku o 
dofinansowanie i rozliczenia 
przedsięwzięć w ramach pro-
gramu Czyste Powietrze.

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

Program skierowany jest 
do właścicieli lub współwła-
ścicieli jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych, 
lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzin-
nych lokali mieszkal-

nych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.

Część I programu dla Be-
neficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu 
dofinansowania:

Osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaści-
cielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych 
lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą, o docho-
dzie rocznym nieprzekracza-
jącym kwoty 100 000 zł.

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

Osoby fizyczne, które łącz-
nie spełniają następujące wa-
runki:

1) są właścicielami/współ-
właścicielami budynku 

mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego w 
budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka 
ich gospodarstwa domowego 
nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym.

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

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

a) 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospo-
darstwie jednoosobo-
wym.

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

(71) 308 48 32, 506 658 920

Przy okazji narodzin 
dziecka należy pamiętać 

o wizycie w Urzędzie, ponie-
waż konieczna jest zmiana 
deklaracji za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Urząd Gminy Wisznia 
Mała na bieżąco weryfikuje 
liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość wzglę-
dem liczby osób zgłoszonych 
w deklaracjach śmieciowych.

Szczególnie istotne jest, aby 
pamiętać o zgłoszeniu do 
„systemu odpadowego” dzie-
ci, nad którymi opieka gene-
ruje ogromne ilości odpadów 
w postaci zużytych pieluch, 
środków czystości czy opako-
wań po artykułach spożyw-
czych.

Sam meldunek dziecka nie 
zwalnia z obowiązku złożenia 
nowej deklaracji odpadowej. 
Z chwilą zamieszkania na 
nieruchomości, narodzone 
dziecko powinno zostać ujęte 
w deklaracji.

Przypominamy tym rodzi-
com, którzy nie zgłosili swo-
ich dzieci, o dopilnowaniu 
tego obowiązku. Konsekwen-
cją niezgłoszenia wszystkich 
osób zamieszkujących na po-
sesji może być konieczność 
uiszczenia zaległej opłaty za 
odpady. 

Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, właściciel 
nieruchomości (rozumiany 
także jako osoba posiada-
jąca nieruchomość w użyt-
kowaniu) jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w 
terminie do 10 dnia mie-
siąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiła 
zmiana, w tym: narodziny 
dziecka, przeprowadzka itp. 
Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uisz-
cza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. W przy-
padku zgonu mieszkańca 
czas na dokonanie zmiany 

deklaracji został 
wydłużony do 6 
miesięcy.

Więcej infor-
macji na temat 
deklaracji od-
padowych udziela Referat 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Odpadami Urzędu 
Gminy Wisznia Mała, tel. 71/ 
308 48 31 lub 71/ 308 48 00

Przypominamy:
1.  W naszej gminie obowią-

zuje system rozliczeniowy 
opłaty za odpady – od 
osoby. Ilość osób zamel-
dowanych na danej posesji 
nie ma znaczenia. Ważne 
jest, ile osób zamieszkuje 
daną nieruchomość. 

2.  Urodziło Ci się dziecko 
lub zmarł domownik? – 
koniecznie zgłoś ten fakt 
do Urzędu Gminy. To 
Twój obowiązek wynika-
jący z przepisów prawa. 
Dziecko to też osoba za-

mieszkująca i 
produkująca odpady.

3.  Wyprowadzasz się z tere-
nu gminy? – koniecznie 
zgłoś ten fakt. W przeciw-
nym wypadku na Twoim 
koncie w systemie będą 
gromadzić się zaległości w 
opłatach za odpady. 

4.  Zmieniasz miejsce za-
mieszkania w obrębie na-
szej gminy – zgłoś ten fakt 
do systemu odpadowego. 
Należy „wyzerować” starą 
deklarację i złożyć nową. 

5.  Nie oddawaj wraz z odpa-
dami komunalnymi, śmie-
ci pochodzących z Twojej 
działalności gospodarczej. 
Na takie odpady należy 
mieć oddzielną umowę. 

6.  Segreguj rzetelnie odpady 

– właściwy poziom odzy-
sku surowców pozwoli na 
uniknięcie kary finansowej 
dla gminy – w przypadku 
braku osiągnięcia poziomu 
recyklingu – karę zapła-
cimy wszyscy, ponieważ 
Gmina będzie zmuszona 
podnieść stawki za odpa-
dy. 

7.  Płać za odbiór odpadów 
na bieżąco, unikniesz 
dodatkowych kosztów 
związanych z egzekucją 
należności.  

8.  Kompostuj bioodpady w 
przydomowym kompo-
stowniku – zgłoś ten fakt 
do Gminy w deklaracji o 
wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi (wiąże się 
to również ze zmniejsze-
niem stawki opłaty do 22 
zł za osobę).  Dzięki temu 
wspólnie możemy podno-
sić poziomy recyklingu na 
terenie gminy!!

Urodziło Ci się dziecko? 
Ktoś się wprowadził lub wyprowadził?
Pamiętaj o zmianie deklaracji za odpady!

Kontynuacja gminnego programu wymiany pieców!
W 2022 roku kontynuujemy 

nabór wniosków do gminnego 
programu ograniczenia niskiej 
emisji polegającym na wymia-
nie starych źródeł ciepła na 
nowe ekologiczne.

Od stycznia br. zostało już 
złożonych ponad 100 wnio-
sków na dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z 
wymianą starego źródła ciepła 
na nowe, ekologiczne z budże-
tu gminy Wisznia Mała. Część 
umów już została podpisana i 
inwestycje są realizowane, ko-
lejne umowy sukcesywnie są 
podpisywane z beneficjentami.

O dofinansowanie może 
się ubiegać osoba fizyczna 
posiadająca tytuł prawny do 
nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, w zabudowie 
wielolokalowej oraz wspólnoty 
mieszkaniowe.

Pomoc finansowa obejmu-
je przede wszystkim wymianę 
starego źródła ciepła na nowe 
ekologiczne.

W ramach gminnego pro-
gramu można otrzymać zwrot 
w wysokości 50% kosztów po-

niesionych na wymianę źródła 
ciepła, lecz nie więcej niż 10 
000 zł dla budynku jedno-
rodzinnego oraz 7 000 zł dla 
mieszkania w budynku wielo-
rodzinnym.

Do prac związanych z wy-
mianą pieca można przystą-
pić dopiero po podpisaniu z 
Gminą umowy o dotację, po-
nieważ przy rozliczeniu dota-
cji uwzględniane będą tylko te 
faktury/rachunki, których data 
wystawienia nie jest wcześniej-
sza niż data podpisania umowy 
o dotację. Ważne jest także to, 
aby rachunki/faktury były wy-
stawione imiennie na wnio-
skodawcę.

Szczegóły na stronie  
www.wiszniamala.pl

Zgodnie z uchwałą 
antysmogową obowiązkowa 
wymiana pieców do końca: 

Wymiana kotłów 
pozaklasowych

L I P I EC 
2024
L I P I EC 
2028Wymiana kotłów 

klasy 3 i 4
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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

Podczas tegorocznych wa-
kacji proponujemy dzie-

ciom w wieku szkolnym aby 
spędziły lipiec z OKSiR na za-
jęciach artystycznych i sporto-
wych. 

Wydarzenia wakacyjne roz-
poczną się 4 lipca Piknikiem.  

W pierwszym tygodniu za-
jęcia będą odbywały się w bu-
dynku OKSiR przy ul. Szkolnej 
1, następnie przez 3 tygodnie 
w poszczególnych świetlicach 
na terenie całej gminy Wisznia 
Mała – szczegółowy plan znaj-
dziecie Państwo na plakacie. 

Tradycyjnie zostanie zorga-
nizowany Piknik Wędkarski 
(15.07.2022 r.) oraz zawita do 
nas teatr z spektaklami teatral-
nymi: 06 lipca w Wiszni Małej, 
22 lipca w Malinie i Rogożu 
oraz 28 lipca w Psarach.

Udział w zajęciach arty-
stycznych, sportowych i spek-
taklach teatralnych jest bez-
płatny. Obowiązują zapisy 
w OKSiR. Regulamin, oraz 
potrzebne zgody znajdziecie 
Państwo na stronie www.oksir.
wiszniamala.pl

WAKACJE Z OKSIR
7 kwietnia odbyło się w „Ga-

lerii na Zakręcie” 57 Wiszeń-
skie Spotkanie ze Sztuką pt 
„Obserwacje”. Był to wernisaż 
prac dziesięciu artystów (wy-
kładowców) Akademii Sztuk 
Pięknych: Macieja Albrzy-
kowskiego, Renaty Jarodz-
kiej, Grażyny Jarkiewskiej-
-Albrzykowskiej, Katarzyny 
Józefowicz, Małgorzaty Ka-
zimierczak, Bogny Kozery-
-Radomskiej, Anny Osadnik 
OSY, Andrzeja Szarka, Kry-
styny Szczepaniak oraz Anny 
Szewczyk. Kuratorem wysta-
wy była profesor akademicki 
Bogna Kozera-Radomska, pa-

tronat honorowy nad wysta-
wą objął Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki. Wer-
nisaż wystawy uświetnił kon-
cert Music Minds Duo.  

Wernisaż

W tym roku upamiętnia-
my 700 – lecie miejsco-

wości znanej nam jako Szew-
ce. Z tej okazji, odbędzie się 
Piknik Historyczny połączony 
z Annadą, którą parafianie Św. 
Anny obchodzą od lat. 

Uroczyste obchody roz-
poczną się 24 lipca mszą św. w 
kościele pw. św. Anny w Szew-
cach. Pionierzy Szewc odbio-

rą podziękowania, wystąpi 
grupa teatralna oraz zespoły 
Ludowe. Ponadto odbędzie 
się pasjonujący pokaz tańca z 
ogniem, a wydarzenie zakoń-
czy się potańcówką.

Będzie możliwość zapozna-
nia się z kulturą wczesnośre-
dniowieczną, jak również za-
kupu lokalnych produktów. 
Dla dzieci zostaną przygoto-

wane animacje, zamek dmu-
chany oraz przejażdżki koni-
kami ze stajni Horse Care w 
Szewcach. 

W ramach obchodu 700 
– lecie Szewc, już dziś zapra-
szamy na seans Letniego Kina 
Plenerowego (27 sierpnia) 
oraz na Rajd Rowerowy połą-
czony z piknikiem (24 wrze-
śnia). 

Piknik Historyczny i Annada w Szewcach

Jako dodatkowe atrakcje proponujemy udział w wycieczkach do:
• MUZEUM  KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKU W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ  

dnia 14 lipca, 
• SZTOLNI – WALIM ORAZ MUZEUM MOTORYZACJI TOPACZ  

dnia 29 lipca.

Latem na naszych sto-
łach pojawiają się 

piękne, kolorowe skład-
niki, które ożywiają każ-
de danie. Z soczystych 
pomidorów i zielonych 
warzyw przygotowujemy 
pyszne sałatki. Talerze 
pełne kolorowych dań 

zmieniają się w praw-
dziwą ucztę. Tym razem 
przygotowałam dla Was 
prosty i szybki przepis na 
idealne letnie śniadanie 
na tarasie. Idealnym do-
datkiem do letniej sałatki 
będą mięciutkie rogale. 
Smacznego!

Rogale  śniadaniowe

rozczyn:
• 20 g świeżych drożdży
• 1 łyżka cukru
• 50 ml letniego mleka
• 2 łyżki mąki pszennej

ciasto:
• 520 g mąki pszennej (typ 450 i 

750 pomieszane)
• 1 jajko
• 1 żółtko
• 80 g masła miękkiego
• 1 łyżeczka soli
• 200 ml letniego mleka

W miseczce mieszamy dokładnie 
wszystkie składniki na rozczyn. 
Następnie odstawiamy na kilkanaście 
minut do wyrośnięcia. 

Do większej miski przesiewamy mąki. 
Dodajemy miękkie masło, jajko, 
żółtko, sól, mleko oraz wyrośnięty 
rozczyn. Całość zagniatamy lub 
wyrabiamy za pomocą robota z 
hakiem do ciast drożdżowych. 
Gdy ciasto będzie już elastyczne 
to przykrywamy je ściereczką i 
odstawiamy na minimum 60 minut 
do wyrośnięcia. 

Po tym czasie ciasto wykładamy na 
stolnicę i zagniatamy. Następnie 
ciasto rozwałkowujemy w duży 
okrąg. Wycinamy równe trójkąty 
(ok. 8 lub 10 równych części). Każdą 
zwijamy w równy rulonik, a brzeg 
mocno sklejamy. 

Gotowe rogale układamy na 
foremce wyłożonej papierem do 

pieczenia. Wierzch lekko smarujemy 
roztrzepanym żółtkiem z odrobiną 
mleka. Posypujemy makiem lub 
sezamem i ponownie odstawiamy na 
minimum 15 minut, żeby rogale się 
napuszyły. Wkładamy do nagrzanego 
piekarnika do temp. 185ºC. Piec przez 
25-30 minut, aż rogale będą rumiane.

Wiszeński kącik kulinarny

Magdalena Koźmińska
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Mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy do udziału  
w najbliższych wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych 

KALENDARIUM WYDARZEŃ
 02-03 lipca  –  Festiwal Młodzieży – kino plenerowe (Szymanów)
 04 lipca  – Powitane wakacji (teren przy OKSiR)
 09 lipca  – Śpiewające Wsie (Malin)
 24 lipca  –  Piknik Historyczny – 700 lecie Szewc i Annada 2022 (Szewce)
 30 lipca  – kino plenerowe (Ligota Piękna)
 30 lipca  – otwarcie świetlicy w Pierwoszowie
 03-09 sierpnia  – Happy Bus (Ligota Piękna)
 07 sierpnia  – Puchar Wójta w Piłce Nożnej (Ligota Piękna)
 20 sierpnia  – Dożynki Gminne (Wisznia Mała)
 27 sierpnia  – Kino Plenerowe (Szewce)
 28 sierpnia  – Rodzinny Rajd na Wiszniaka 
 31 sierpnia  –  Piknik z okazji zakończenia wakacji,  

finisaż 59. Wystawy Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką (OKSiR)
 08 września  – 60. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką (OKSiR)

Wszystkich wielbicieli nuty 
ludowej zapraszamy 9 

lipca na wspaniałą imprezę pt. 
„Śpiewające  Wsie”, która odbę-
dzie się w Malinie, na teren przy 
świetlicy. Będziemy mogli posłu-
chać pieśni prosto z serca, takich 
zespołów jak: Malinianie, Ku-
linianie, Ale Babki z Czeszowa, 
Strupinianie, Mozaika ze Skar-
szyna, Szymanowianie, Skowro-

neczki, Strzeszowianki, Zespół 
Radośni z Wróblowic, Mirkowia-
nie z Borowa, a Przegląd Zespo-
łów Ludowych zakończy zabawa 
taneczna. Dla dzieci przewidzia-
no wiele atrakcji m.in.: spektakl 
teatralny, zamki dmuchane, czy 
animacje. Przygotowane również 
będą stoiska gastronomiczne 
oraz kiermasz lokalnych produk-
tów. Zapraszamy!

Spotkanie autorskie  
z Kateryną Babkiną

Kreatywna Strefa w OKSiR

Gminna Strefa Kreatyw-
na to projekt, które-

go celem było poszerze-
nie działań edukacyjnych 
i  stworzenie nowoczesnej 
strefy w Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji. To miej-
sce, w którym realizowa-
ne są zajęcia i warsztaty z 
wykorzystaniem nowocze-
snych technologii. Projekt 
realizowany jest w ramach 
poddziałania  „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżą-
cych i aktywizacji objętego 
Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014-2020”.

W ramach projektu w 
kwietniu i maju odbyły się 
m. in. warsztaty multime-
dialne z animacji poklat-
kowej, w których udział 
wzięły dzieci i młodzież z 
gminnych szkół, a także 
seniorzy z Klubu Senior +. 

W trakcie warsztatów, dzię-
ki wykonaniu dużej ilości 
zdjęć powstały animacje 
filmowe z wykorzystaniem 
plasteliny i klocków Lego. 
Ponadto odbyły się warsz-
taty graficzne, w trakcie 
których uczestnicy zostali 
wprowadzeni w świat pro-
jektowania 3D. Przy użyciu 
odpowiedniego programu 
komputerowego dzieci wy-
konały swój indywidualny 
projekt, a następnie został 
on wydrukowany na dru-
karce 3D. 

Kolejne zajęcia, które 

spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem i zaanga-
żowaniem uczestników to 
warsztaty programistyczne 
z wykorzystaniem robotów 
Lofi, Ozobot, Photon, Dash 
i Dot. Dzięki dofinansowa-
niu otrzymanemu w ramach 
projektu został zakupiony 
sprzęt, taki jak: drukarka 
3 D, tablety, pakiety edu-
kacyjne Lego Mindstorms, 
lampy i statywy studyjne, 
które będą służyły do prze-
prowadzania kolejnych za-
jęć. Zapraszamy do aktyw-
nego w nich udziału. 

W maju w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej 

odbyło się spotkanie z wy-
bitną ukraińską prozaiczką 
i poetką Kateryną Babkiną. 
Wydarzenie było organi-
zowane w ramach projektu 
„Rozczytana Aglomeracja” 
promującego czytelnictwo 
wśród mieszkańców Aglo-
meracji Wrocławskiej. 

Kataryna Babkina w 2021 
roku za książkę „Nikt tak 
nie tańczył, jak mój dzia-
dek”otrzymała Literacką 
Nagrodę Angelus - najważ-
niejszą nagrodę przyznawa-
ną pisarzom pochodzącym 
z Europy Środkowej, którzy 
podejmują w swoich dzie-
łach tematy najistotniejsze 
dla współczesności, zmu-
szają do refleksji, pogłębia-

ją wiedzę o świecie innych 
kultur i których książki 
zostały wydane po polsku. 
Pisarka mieszka na stałe w 
Kijowie, a do Wrocławia 
przyjechała w ramach rezy-
dencji literackiej, która ze 
względu na rosyjskie dzia-
łania wojenne w Ukrainie 
została przyspieszona. 

W trakcie spotkania au-
torka opowiadała o swojej 
książce, o historiach w niej 
poruszonych, nawiązywała 
do swojego prywatnego ży-
cia i pierwszych dni wybu-
chu wojny. Na zakończenie 
poetka przeczytała  wiersz 
w swoim ojczystym języ-
ku i podpisywała książki, 
które są dostępne w naszej 
bibliotece. Zapraszamy do 
wypożyczeń.

W pierwszym tygodniu 
wakacji prawie 50-cio-

ro dzieci z naszej gminy brało 
udział w półkolonii organizo-
wanej przez  Dolnośląski Klub 
Karate Jinkaku Kansei oraz Ae-
roklub Wrocławski, a dofinan-
sowanej przez gminę Wisznia 
Mała. Podczas tego tygodnia 
dzieci brały udział w wyjątko-
wych zajęciach oraz dokładnie 
poznały szymanowskie lotni-

sko. W programie były zajęcia 
modelarskie, karate, moto-
ryczne, plastyczne, jak również 

profilaktyczne dotyczące róż-
norodnych zagrożeń oraz uza-
leżnień. To był wyjątkowy czas.

Półkolonie  
w Szymanowie
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W środę 22 czerwca w 
Szkole Podstawowej 

im. Św. Jadwigi Śląskiej w 
Krynicznie odbyła się Gala 
Stypendystów, podczas któ-
rej zostały wręczone sty-
pendia dla wielu uczniów z 
naszej gminy za wyjątkowe 
osiągnięcia w roku szkolnym 
2021/2022.

Stypendia finansowane są z 
dochodów własnych gminy, 
a przyznawane przez Komi-
sję Stypendialną. Aktu wrę-
czenia dokonał wójt Jakub 
Bronowicki oraz dyrektorka 
SAPO Agnieszka Moździerz. 
W tym roku przyznano re-
kordową ilość stypendiów – 
221 na łączną kwotę 58430 
zł. W kategorii za osiągnięcia 
naukowe zostały przyznane 
72 stypendia, w kategorii za 
wysokie wyniki w nauce - 61, 
w kategorii za osiągnięcia ar-
tystyczne – 11, a osiągnięcia 
sportowe – 78.

Podczas Gali, już po raz 
czwarty, został także nada-
ny tytuł „Zdolny Wiszniak”. 
Wśród uczniów wyróżnie-
ni zostali: Wojciech Kopeć, 
Łucja Orlik, Rozalia Hanna 
Zaleska, Michał Puk, Mar-
ta Faustyna Biernat, Natalia 
Wiktoria Krawczyk, Celina 
Dynia, Aleksandra Biegań-
ska, Aleksandra Król i Michał 
Tudaj. Spośród nauczycieli 
wyróżnione zostały: Marta 
Kwasiborska, Urszula Dupla-

ga, Karolina Kołdowska-
-Raźniak i Dorota Olbryt. Po 
raz pierwszy został również 
nadany tytuł „Złoty Zdolny 
Wiszniak” dla osób, które zo-
stały trzeci raz wyróżnione 
tytułem „Zdolny Wiszniak”. 
A otrzymały go: Małgorza-
ta Kraszewska nauczycielka 
w-f ze Szkoły Podstawowej 
w Krynicznie oraz Renata 
Łakomska nauczycielka jęz. 
angielskiego ze Szkoły Pod-
stawowej w Wiszni Małej.

Ostatnim punktem Gali 
Stypendystów było wręcze-
nie nagród sportowych dla 
sportowców, którzy osią-
gnęli w 2021 roku wyjąt-
kowe wyniki sportowe we 
współzawodnictwie kra-

jowym lub międzynaro-
dowym. Nagrody zostały 
przyznane przez Komisję 
Konkursową. Wśród wy-

różnionych znalazły się 
następujące osoby: 

Emilia Kozaczkie-
wicz (triathlon), 
Krzysztof Gaweł 
( p o d n o s z e n i e 
ciężarów), Le-
szek Kuczyński 

(podnoszenie cię-
żarów), Maria Tur-

kiewicz (ringo), Anto-
ni Mgaryta (ringo), Karol 

Molczyk (ringo) i Sylwester 
Grycyk (ringo).

Uroczystość uświetnił wy-
stęp uczniów wiszeńskich 
szkół. Przed publicznością 
wystąpili: Lilia Pociejowska, 
Maja Szulc, Krzysztof Urba-
niak, Emilia i Aleksandra 
Zawada, Kamila Jędraszek, 
Zuzanna Matkowska,  Ka-
lina Maliczowska, Marta 
i Franciszek Biernat oraz 
uczniowie klasy 4 ze szkoły 
w Szewcach. 

Wszystkim nagrodzo-
nym jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy, a pozostałych 
uczniów zachęcamy do roz-
wijania swoich talentów, 
zdolności i zainteresowań, 
gdyż wielość kategorii, w 
których można otrzymać 
stypendium daje każdemu 
taką szansę.

Gala Stypendystów w gminie Wisznia Mała

Sukces młodych 
zawodników
Podczas tegorocznych 

Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski w Ringo, które 
odbyły się 18 czerwca w Mo-
gielnicy, młodzi zawodnicy 
reprezentujący Szkołę Podsta-
wową w Wiszni Małej kilka-
krotnie stawali na podium.  

Osiągnięcia zawodników:
 � Karol Molczyk - I miejsce 

w kategorii młodzik,
 � Sylwek Grycyk  i Mateusz 

Orman - II miejsce w kate-
gorii dwójki kadetów,

 � Sylwek Grycyk - III miej-
sce w kategorii kadet, 

 � Karol Molczyk i Antek Ma-

gryta - III miejsce w kate-
gorii dwójki kadetów,

 � Witek Kusztelak i Kacper 
Hamkało - III miejsce w 
kategorii dwójki młodzi-
ków, 

 � Maja Orman - III miejsce 
w kategorii młodziczka,

 � Marysia  Turkiewicz i Maja 
Orman - IV miejsce w ka-
tegorii dwójki młodziczek,

 � Mateusz Orman - IV miej-
sce w kategorii kadet, 

 � Zuzia Kasprzyk i Vanessa 
Sniatecka - IV miejsce w 
kategorii dwójki kadetek

 � Bogaczewicz Szymon - V 
miejsce żaczek
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Na terenie obok świetlicy w 
Szewcach został zamon-

towany pojemnik na nakrętki 
w kształcie serca. Zakupiony 
pojemnik to realizacja jednego 
z projektów Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego na 
2022 rok zgłoszonego przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Szewcach.

Serce przeznaczone jest na 
wszelkie plastikowe nakrętki. 
Mogą to być nakrętki np. po 
napojach, kawie, mleku, czy 
jogurtach. W pojemniku zo-
stawić możemy również za-
krętki po chemii gospodarczej, 
płynach do zmywania, szam-
ponach i płynach do płukania. 
Ważne by nie dorzucać do na-

krętek innych przedmiotów. 
Z kolei jeśli nakrętki mają np. 
tekturowe uszczelki, to trzeba 
je usunąć przed wrzuceniem. 

Kolejne serce pojawiło się w Szewcach

To ogólnopolski kon-
kurs pod patrona-

tem  Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki oraz Archiwów 
Państwowych,  w którym 
uczniowie klas 6 mieli 
okazję  wybrać się w  pa-
sjonującą podróż w  cza-
sie, porozmawiać ze 
swoimi  dziadkami i  naj-
bliższymi członkami ro-
dziny na  temat swoich 
przodków i ich pochodze-
nia. Praca konkursowa po-
legała na stworzeniu drze-
wa genealogicznego swojej 
rodziny oraz opisaniu jej 
losów na przestrzeni lat. 
Ogromny sukces odniosła 
Marianna Konieczna ze Szko-
ły Podstawowej w Krynicznie 
zajmując II miejsce w woje-
wództwie, z awansem do fina-
łu ogólnopolskiego. Marianna 
pozbierała stare rodzinne do-
kumenty, fotografie i pamiątki 
tworząc bardzo duże drzewo 
genealogiczne i piękny film o 
historii swojej rodziny. 

W dniu 6 czerwca 2022 roku 
w Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu odbyła się wo-
jewódzka gala wręczenia dy-
plomów i nagród. Zaproszeni 
laureaci i uczestnicy konkursu 
mieli okazję uczestniczyć w 
warsztatach zorganizowanych 
przez pracowników archiwum. 
Nauczyli się czerpać papier, 

tworzyć papier marmur-
kowy, wyplatać sznurki 
do pieczęci oraz wyciskać 
pieczęcie lakowe oryginal-
nymi tłokami. Zaproszeni 
rodzice i nauczyciele mieli 
okazję zwiedzić czytelnię 
i bibliotekę, gdzie zapre-
zentowano ciekawe księgi 
ze zbioru bibliotecznego, 
pracownię konserwacji 

oraz pracownie digitaliza-
cji, gdzie proces digitalizacji 
przedstawił jej kierownik Pan 
Ryszard Bacmaga mieszkaniec 
naszej gminy.

Informacja z ostatniej chwi-
li: Marianna Konieczna zajęła 
III miejsce w finale ogólno-
polskim. Gratulujemy!

UOD

Bez korzeni nie zakwitniesz. 
Moja Wielka i Mała 
Ojczyzna

Wiosną dzieci z Oddzia-
łu Przedszkolnego w 

Piotrkowiczkach brały udział 
w dwóch  wycieczkach - były 
w stajni Giżyńskich, gdzie 
miały możliwość przejażdżki 
konnej oraz w zagrodzie edu-
kacyjnej Kruczyna. Miały tam 
okazję przejść leśną ścieżką  
edukacyjną i oglądać znajdu-
jące się tam zwierzęta gospo-
darskie.

1 czerwca dzieci świętowały 
swój dzień, czyli Dzień Dziec-

ka. Z tej okazji było  mnóstwo 
atrakcji - dmuchańce, duże 
bańki mydlane, piniata oraz 

słodki poczęstunek - ciasto, 
owoce i lody. Wszyscy bawili 
się znakomicie.  AN-K

Wiosna w Oddziale Przedszkolnym w PiotrkowiczkachWiosenne warsztaty 
w przedszkolu w Ligocie Pięknej

W kwietniu i w maju w 
przedszkolu odbyło 

się wiele ciekawych wyda-
rzeń i uroczystości. Naj-
większym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się warsztaty 
mydlarskie, podczas których 
dzieci wykonały własnoręcz-
nie mydełko glicerynowe, 
ekologiczne, w wybranym 
przez siebie kształcie, ko-
lorze i zapachu. Pachnące, 
kolorowe mydełka, od za-
wsze były dla dzieci elemen-
tem zabaw podczas kąpieli. 
Oprócz atrybutu czystości, 
nasze mydełka stały się nie-
powtarzalnym, pachnącym 
dziełem sztuki.

Kolejnym ciekawym wy-
darzeniem były warsztaty 
dogoterapeutyczne, których 
celem było pokazanie dzie-
ciom jak można wykorzy-
stać umiejętności psa do 
zajęć edukacyjnych, a także 

zabawy. Podczas zajęć dzie-
ci mogły poćwiczyć małą i 
dużą motorykę, naśladując 
zachowanie psa oraz przy-
pomniały sobie jak należy 
dbać o naszą planetę Ziemię.

Wspólne edukacyjne 
warsztaty wywołały mnó-
stwo radości u wszystkich 
przedszkolaków.

KK

Uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Wiszni Małej 

Łucja Orlik z klasy 6 otrzy-
mała tytuł „Złota Sowa” 2022 
Powiatu Trzebnickiego za 
osiągnięcia w powiatowych 
konkursach przedmiotowych.

„Złota Sowa” 
dla Łucji Orlik

„zDolny Ślązak” dla naszych uczniów

Konkursy „zDolny Ślązak” 
są skierowane do wszyst-

kich uczniów klas IV–VIII 
szkół podstawowych z terenu 
województwa dolnośląskiego 
i obejmują: język polski, ma-
tematykę, historię, biologię, 
geografię, chemię, fizykę, język 
angielski oraz język niemiecki. 
Gala Laureatów 2022 odbyła się 
w Auli Jana Pawła II Uniwer-
sytetu Przyrodniczego. W tym 
roku zostało nagrodzonych 
388 uczniów z całego Dolnego 
Śląska. Wśród nich znaleźli się 
również uczniowie wiszeńskich 
szkół. Gratulujemy!

Laureaci „zDolnego Śląza-
ka” 2021/2022
 � Michał Puk, uczeń Szkoły 

Podstawowej im. Św. Ja-

dwigi Śląskiej w Krynicznie 
(konkurs matematyczny)

 � Marta Faustyna Biernat 
uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. Małego Księcia 
(konkurs polonistyczny)

 � Natalia Wiktoria Krawczyk 
uczennica Szkoły Podsta-
wowej im. Małego Księcia 
((konkurs polonistyczny)

 � Celina Dynia uczennica 
Szkoły Podstawowej im. 
Małego Księcia (konkurs 
biologiczny)
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Dnia 26 kwietnia w Szko-
le Podstawowej w Ma-

słowie odbył się XI Powiato-
wy Konkurs Matematyczny 
„Sprawnie liczę” dla klas IV. 
W finale powiatowym uczest-
niczyło 18 uczniów. Szkołę 
Podstawowa w Krynicznie 
reprezentowała Marysia Wol-
na, która zajęła I miejsce.

Dnia 29 kwietnia w Szko-
le Podstawowej w Krynicznie 
odbył się XXIII Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny „Zło-
te Pióro” dla uczniów klas 
III. Wzięło w nim udział 14 
uczniów z różnych szkół po-
wiatu trzebnickiego. Uczestni-
cy musieli zmierzyć się z nieła-
twym dyktandem. Na drugim 
miejscu znalazł się reprezen-
tant szkoły w Krynicznie Alek-
sander Kasza z kl. IIIB.

W dniach 22-23 kwiet-
nia Aleksandra Biegań-
ska uczennica kl. IIIb brała 
udział w PUCHARZE POL-
SKI JUNIORA MŁODSZE-
GO w Skokach na Trampo-
linie, Ścieżce i Podwójnej 

Mini Trampolinie. Wywal-
czyła III miejsce w kategorii 
PMT Indywidualna Kobiet 
kl. młodzieżowa i VII miejsce 
w kategorii Trampolina Indy-
widualna kl. młodzieżowa.

5 maja 2022 roku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Trzebni-
cy odbył się Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny „Mistrz 
Rachunku” dla klas V. Naszą 
szkołę reprezentowała Jowita 
Hebdowska z klasy 5b. Jowita  
była bezkonkurencyjna i zajęła 
I miejsce.

7 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Żmigrodzie odbył 
się Powiatowy Konkurs Mate-
matyczny „Mistrz Rachunku”. 
Wzięli w nim udział najlepsi 
uczniowie klas trzecich powia-
tu trzebnickiego. Naszą szkolę 
reprezentował Karol Piegon-
ski, który zajął III miejsce.

6 maja 2022 roku w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Trzebni-
cy odbył się XXII Powiatowy 
Konkurs Matematyczny „We-
sołe Myślenie” ucz. kl. III. Karol 
Piegoński wywalczył I miejsce. 

Mamy I i II 
miejsce w woje-
wódzkim kon-
kursie „Sycow-
skie kodowanie”! 
Drużyna w skła-
dzie: Olek Klin, 
Julek Klin i Bar-
tek Roszewski, 
po zaciętej walce 
z drużyną z Ło-
ziny zajęli I miej-
sce w kategorii 
klas 4-6. Dru-
żyna w składzie: 
Julek Machoń, 

Michał Rumiński, Adam Ka-
sza i Michał Drzazga dzielnie 
walczyła i zajęła II miejsce w 
kategorii klas 7-8.

8 maja 2022 odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Trzeb-
nickiego w Szachach Indy-
widualnych. Naszą szkołę 
reprezentowała silna grupa, 
która zakończyła turniej z 2 
pucharami i czterema me-
dalami. W kategorii Junior 
Młodszy z kompletem punk-
tów zwyciężył niepokonany 
ostatnio w turniejach dla dzie-

ci w naszym powiecie Michał 
Rumiński z kl. 7a. W tej ka-
tegorii trzecie miejsce przy-
padło uczniowi naszej szkoły 
- Wiktorowi Gabrysiowi z kl. 
8b. W kategorii Młodzik rów-
nież mamy niezłe osiągnięcia 
- 2 miejsce wywalczył Wojtek 
Wręczycki z kl. 1b, trzecie 
miejsce na podium przypa-
dło Stasiowi Kamyczkowi - 
uczniowi klasy 3b, natomiast 
w grupie dziewcząt bezkonku-
rencyjna okazała Jowita Heb-
dowska z klasy 5b, zdobywa-
jąc dla naszej szkoły drugi w 
tym turnieju puchar!

11 maja zostały zorganizo-
wane Wiosenne Powiatowe 
Biegi Przełajowe o Puchar Ko-
cich Gór w Trzebnicy. Ucznio-
wie w pełnym słońcu zmie-
rzyli się z dystansem 1000 m. 
Drużyna ze szkoły w Krynicz-
nie wywalczyła 4 miejsca na 
podium. I miejsce - Julia Stę-
pień rocznik 2009, II miejsce 
- Maciej Kojs rocznik 2010, II 
miejsce - Marta Kojs rocznik 
2007, II miejsce - Jakub Gru-
szecki rocznik 2008.

Newsy ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie

Projekt „iTeatr dla szkół” w Szewcach

Dnia 12 maja uczniowie 
Szkoły Podstawowej 

im. Młodych Bohaterów w 
Szewcach obejrzeli spek-
takl online pt. „Opowieści z 
Narnii...” w ramach Projektu 
„iTeatr dla szkół”.

Powieść Clive’a Staplesa Le-
wisa „Opowieści z Narnii. 
Lew, Czarownica i stara szafa” 
od ponad półwiecza jest jed-
ną z najpoczytniejszych po-
zycji literatury dziecięcej. Na 
kanwie przypowieści o walce 
dobra ze złem obserwujemy 
proces przemiany i dojrzewa-
nia czwórki rodzeństwa, która 
za sprawą najmłodszej siostry 
trafia do fantastycznego świata 
skutej wiecznym mrozem kra-
iny. Narnia, pełna niezwykłych 
stworzeń, zniewolona mocą 
Białej Czarownicy, łączy w so-
bie elementy mitologii, baśni i 
fantasy. Jest też wizją utraconej 
Arkadii, w której odzyskaniu 
pomoże dziecięcym bohaterom 
lew Aslan.   JW

Egzamin na kartę rowerową

W czerwcu chętni 
uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Młodych 
Bohaterów w Szewcach przy-
stąpili do egzaminu na kartę 
rowerową. Egzamin składał 
się z dwóch części: teoretycz-
nej, której celem było spraw-
dzenie znajomości przepisów 
ruchu drogowego niezbęd-
nych do bezpiecznego kie-
rowania rowerem w ruchu 
drogowym. Uczniowie, któ-
rzy zaliczyli część teoretycz-

ną przystąpili do egzaminu 
praktycznego, w którym 
musieli wykazać się techniką 
sprawnej jazdy na rowerze.

Nad bezpiecznym i spraw-
nym przeprowadzeniem eg-
zaminu czuwała pani Jolanta 
Dziuba nauczyciel zajęć tech-
nicznych. Egzamin na kartę 
rowerową zaliczyło 15 uczniów. 
To pełnoprawni uczestnicy ru-
chu drogowego oraz szczęśliwi 
posiadacze – pierwszego w ży-
ciu „prawa jazdy”. JW
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8 trzyosobowych grup z 
wiszeńskich szkół (w skła-
dzie: dwóch chłopców i jedna 
dziewczynka) zmierzyło się 19 
maja w turnieju „Bezpieczna i 
pewna turystyka rowerowa o 
Puchar Wójta Gminy Wisznia 
Mała” pod Patronatem Dyrek-
tora DORD we Wrocławiu. 
Turniej, który miał miejsce na 
terenie Szkoły Podstawowej 
w Psarach składał się z trzech 
części. 

Podczas pierwszej ucznio-
wie rozwiązywali test z zakre-
su wiedzy ruchu drogowego 
(przepisy z zakresu Karty 
Rowerowej) oraz turystyki 
rowerowej. Druga część to 
konkurencje sprawnościowe 
pozwalające wykazać się jazdą 
na rowerze. Zawodnicy mieli 
zadanie przejechać jak naj-
wolniej wyznaczony odcinek 
trasy (Jazda Żółwia) oraz jak 
najszybciej (tor przeszkód). 
Trzecia część, to umiejętność 
obsługi roweru. Uczestnicy 
mieli do rozwiązania 6 zadań 
z przygotowania roweru do 
jazdy, jego stanu technicz-
nego, naprawiania drobnych 

awarii. Zadania były punkto-
wane drużynowo, a zwycię-
skie drużyny otrzymały me-
dale. Natomiast o ostatecznej 
klasyfikacji decydował wynik 
dwóch drużyn z danej szkoły. 

Zawodnikom podczas ry-

walizacji kibicowali ucznio-
wie, nauczyciele, dyrektor 
szkoły Jarosław Andrzejczak 
wraz ze swoją zastępczynią, 
sekretarz gminy Joanna Hry-
cyk-Januszewska, Przemy-
sław Kliszczak z DORD oraz 

Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego w Trzebnicy aspi-
rant sztabowy Sylwester Ma-
tuszewski i sierżant Adrian 
Zalewski. Każdy z uczestni-
ków turnieju otrzymał dy-
plom oraz pakiet gadżetów, 
natomiast zwycięska drużyna 
otrzymała Puchar Wójta Gmi-
ny Wisznia Mała.

Wyniki turnieju:
 � I miejsce – Szkoła Podsta-

wowa w Psarach
 � II miejsce – Szkoła Podsta-

wowa w Krynicznie

 � III miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Szewcach

 � IV miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Wiszni Małej 

Przeprowadzony turniej 
był świetną okazją do przy-
pomnienia sobie zasad ruchu 
drogowego oraz przydatnych 
umiejętności potrzebnych 
każdemu cykliście. W trakcie 
rywalizacji było dużo emocji 
i wesołej zabawy. Za organi-
zację wydarzenia dziękujemy 
pani Małgorzacie Ligas oraz 
panu Henrykowi Kiewrze.  

Turniej rowerowy w Psarach

W dniu 25 czerwca na 
boisku sportowym w 

Krynicznie odbył się festyn 
sołecki: „Powitanie Lata”. Jed-
nocześnie była to okazja do 
obchodów jubileuszu 20 lat 
istnienia klubu piłkarskie-
go LZS Kometa Kryniczno. 
Głównym punktem programu 
był towarzyski mecz pomię-
dzy zaproszonymi dawnymi 
zawodnikami klubu a obecną 
drużyną oldboyów, który po-
przedził rozpoczęcie festynu. 
Frekwencja dopisała i mimo 
ogromnych upałów udało się 
rozegrać zawody. Wynik nie 
był najistotniejszy, ale walka 
po obu stronach była zacięta i 
do ostatniego gwizdka. Po za-
wodach piłkarskich zawodni-
cy, działacze i trenerzy wspól-
nie zasiedli wraz z kibicami 
do wspólnego wspominania 
minionych lat w klubie.

Klub Kometa Kryniczno ist-

nieje od 2002 roku. Występo-
wał w rozgrywkach C-klasy, 
B-klasy i jeden sezon w A-kla-
sie. W 2017 roku w wyniku 
fuzji z Ligotą Piękną, drużyna 
seniorska została rozwiązana a 
w jej miejsce powstała druży-
na Oldboy Kometa Kryniczna, 

która prowadzi rozgrywki w 
lidze Oldboy do tej pory. W cią-
gu 20 lat istnienia, w annałach 
klubu zapisało się przeszło 200 
zawodników, kilku trenerów i 
spore grono działaczy i wolon-
tariuszy. Wszyscy razem przez 
ten okres podnosili sportowo 

poziom klubu, szkoląc i trenując 
zawodników od najmłodszych 
lat. Dzięki staraniom działaczy 
klubu i współpracy z Urzędem 
Gminy infrastruktura boiska 
ciągle rozwijała się, tworząc do-
skonałą bazę do uprawniania 
wielu sportów. Obecnie oprócz 

drużyny oldboyów z obiektu 
korzystają: klub seniorski Sile-
sia Szymanów, klub juniorski 
Widawa Psary, Profi-akademia 
oraz dzieci ze szkoły w Krynicz-
nie jak i sami mieszkańcy Kry-
niczna. 

MK

Jubileusz 20-lecia klubu Kometa Kryniczno
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Minęło 10 lat dzia-
łalności Dolnoślą-
skiego Klubu Ka-

rate Jinkaku Kansei. Jinkaku, 
zrazu jako sekcja karate AZS 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w gminie Wisznia Mała, zwią-
zany jest ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Sportu i Kultury Pa-
ideia z Rogoża. Klub od po-
czątku wchodził w struktury 
Polskiego Związku Karate, a 
kiedy powstała Polska Unia 
Karate, niezwłocznie wsparł 
nową inicjatywę. 

Przez dekadę w Jinkaku ćwi-
czyło i wychowywało się kilka-
set młodych ludzi z naszej gmi-
ny. Klub świadomie budowany 
jest na dwóch fundamentach 
zawartych w 1) japońskim 
określeniu Jinkaku Kansei  
(  - dążyć 
do doskonałości charakteru) 
i 2) antycznym Paideia (st. gr. 
παιδεία - wychowanie). W pa-
rze ze sportem, odgrywającym 
kluczową rolę, wśród trenu-
jących wzmacnia się warto-
ści humanistyczne. Ćwicząc 
karate nie zapominamy o do 
(z jap. droga). W ten sposób 
dojo, czyli sala do ćwiczeń staje 
się nie tylko miejscem perfek-

cyjnego doskonalenia technik 
karate, ale czymś znacznie cen-
niejszym - miejscem pozna-
wania samego siebie i innych; 
miejscem budowania szcze-
gólnej relacji, o którą trudno 
w szkole, pracy czy w towarzy-
stwie przyjaciół; miejscem, w 
którym wspiera się rodziców 
i placówki szkolne w naucza-
niu i wychowaniu; miejscem, 
w którym przez konsekwencję, 
systematyczność, ciężką pracę, 

szacunek do sensei i wszyst-
kich ćwiczących buduje się po-
zytywne wzorce obywatelskie.

10 lat Jinkaku to kilka tysięcy 
treningów, udział w blisko 150 
turniejach w Polsce, Niem-
czech, Szwajcarii, Portugalii, 
Anglii, Irlandii i Cyprze. To 
około 2 200 zdobytych medali, 
w tym ponad 400 na impre-
zach międzynarodowych. W 
końcu to około 20 medali na 
Mistrzostwach Świata World 

Shotokan Federation i Funa-
koshi Shotokan Karate Asso-
ciation. Dekada istnienia Jin-
kaku to IX edycji regionalnego 
Turnieju Karate o Puchar Gór 
Kocich rozgrywanych w Szko-
le Podstawowej im. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 
oraz Turnieju Karate Jinkaku 
Cup, organizowanego w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Psarach. To  organizacja se-
minariów, sparingów, półkolo-

nii, kolonii, obozów szkolenio-
wych, pokazów, angażowania 
się w promocję karate. T rów-
nież udział sędziów w pracach 
Komisji Sędziowskiej Polskiej 
Unii Karate, publicystyka i pro-
wadzenie badań naukowych. 
Sukcesem sportowo-wycho-
wawczym Jinkaku nie jest je-
dynie liczba zdobytych przez 
dzieci i młodzież medali. To 
także, a może przede wszyst-
kim, rozumienie przez nich 

Reiho, czyli etykiety japońskiej,  
spory zasób słownictwa i pojęć 
japońskich, ogólna znajomość 
broni japońskiej, podstawy fi-
lozofii dalekowschodniej, wie-
dza ogólna o historii karate w 
Polsce i na Świecie. 

Jinkaku po dekadzie? To 
wciąż klub nastawiony na 
sport i wynik sportowy w kata 
i kumite, chcący się rozwijać i 
biorący współodpowiedzial-
ność za przyszłość Karate WKF 
w Polsce. Ale to też klub, który 
dojrzał do holistycznego spoj-
rzenia na budo (japońskie sztu-
ki walki) i prowadzący badania 
nad kształtowaniem się zależ-
ności pomiędzy japońskimi 
systemami walki. Stąd w Dojo 
Jinkaku, poza karate, korzysta-
my z doświadczeń instrukto-
rów aikido, iaido, judo i kendo.

Z okazji Jubileuszu przypa-
da mi - w imieniu całej spo-
łeczność DKK Jinkaku Kansei, 
instruktorów, sędziów, zawod-
ników, rodziców, działaczy - 
miły obowiązek podziękować 
wszystkim wspierającym nas 
podmiotom. Dziękuję Staro-
stwu Trzebnickiemu, Wójtowi 
Gminy Wisznia Mała i Urzęd-
nikom za życzliwość i wspar-
cie, w tym także finansowe, bez 
którego trudno jest prowadzić 
szkolenie sportowe; Dyrekto-
rom szkół podstawowych w 
Krynicznie, Psarach i Wisznia 
Małej za współpracę podczas 
codziennego procesu treningo-
wego i przy organizacji imprez 
karate. Podziękowania kieruję 
także dla Właścicieli Piekarni 
Jul-Ka, wspomagających nas 
podczas Turnieju Karate o Pu-
char Gór Kocich, Pracowni-
kom lotniska w Szymanowie 
za wspólną organizację bardzo 
ciekawych półkolonii dla dzie-
ci z gminy oraz Właścicielom 
Restauracji Wena w Psarach za 
zabezpieczanie cateringu pod-
czas turniejów karate.  

Zapraszam od września 
wszystkich, dzieci i dorosłych, 

którzy chcą spróbować się 
w karate. Może będzie to 

początek pasji na całe życie…
Dawid Graczyk Sensei

Wychowanie przez sport
10 lat karate w Gminie Wisznia Mała
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8 maja podczas 79 Lotto 
Indywidualnych Mistrzostw 
Polski w Szachach i 74 
PGNiG TERMIKA Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski 
Kobiet w Szachach odbyła się 
gala wręczenia Hetmanów za 
rok 2021. Zwycięzcą w kate-
gorii Klub Roku został klub 
Biały Król Wisznia Mała ex 
aequo z klubem MUKS Sto-
czek Białystok. To wielkie 
wyróżnienie dla klubu, sta-
nowiące podsumowanie i 
docenienie jego osiągnięć, w 
tym przede wszystkim awan-
su do Ekstraligi uzyskanego 

we wrześniu ze-
szłego roku

W urzędzie gmi-
ny wójt Jakub Bro-
nowicki spotkał się 
dzisiaj z Prezesem 
klubu Łukaszem 
Butkiewiczem by 
osobiście pogra-
tulować mu tego 
wielkiego osiągnię-
cia.

Klub funkcjonu-
je od 2006 roku, 
na początku dzia-
łał pod skrzydłami 
OKSiR w Wiszni Małej, od 

sześciu lat rozwija się jako 
stowarzyszenie. Członkowie 

klubu biorą udział 
w turniejach rangi 
krajowej i między-
narodowej, zarów-
no  w rozgrywkach 
Ekstraligi, II Ligi 
Seniorów i lidze dol-
nośląskiej. To jeden z 
nielicznych klubów 
w Polsce, który może 
pochwalić się dwom 
drużynami na pozio-
mie lig centralnych, 
w tym jedną w naj-
wyższej klasie roz-

grywkowej.
Zawodnicy klubu pro-

wadzą również intensyw-
ne zajęcia w wiszeńskich 
szkołach, poza szkołami i 
w świetlicy w Strzeszowie 
oraz organizują lokalne 
turnieje. Wspierają także 
potrzebujących przepro-
wadzając turnieje charyta-
tywne. W marcu 2022 roku 
zorganizowali wydarzenie 
pt. „Pomoc dla Ukrainy” w 
Szymanowie.

Wielkie brawa! Gratuluje-
my i dziękujemy za promo-
wanie gminy Wisznia Mała 
oraz życzymy dalszych spek-
takularnych wyników.

Klub szachowy Biały Król Wisznia Mała najlepszym klubem 2021 roku!

Charytatywny cykl tur-
niejów „Pomoc dla 
Ukrainy” to pierw-

sza z zorganizowanych przez 
nas imprez szachowych tej 
wiosny. Zaowocowało to ze-
braniem około 1600 zł na 
pomoc dla uchodźców prze-
bywających na terenie na-
szej gminy. Rozegraliśmy aż 
4 grupy turniejowe, otwarte 
oraz przeznaczone dla mło-
dzieży z możliwością uzy-
skania kategorii szachowych.  
Zwycięzcami poszczególnych 
zawodów okazali się Łukasz 
Butkiewicz minimalnie przed 
Radosławem Zarębą, Michał 
Rumiński oraz dwukrotnie 
Ignacy Zgorzelski. W turnie-
ju otwartym wyodrębniono 
klasyfikację rodzinną, w któ-
rej zgodnie z oczekiwaniami 
zwyciężyli Zarębowie (Rado-
sław, Lidia i Dawid). 

Tydzień później nasi repre-
zentanci będący jednocześnie 
studentami wystartowali na 
Akademickich Mistrzostwach 
Polski. W turnieju druży-
nowym złoty medal wśród 
uczelni społeczno-przyrodni-
czych uzyskuje Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, 
w składzie z Przemysławem 
Piotrowskim i Aleksandrem 
Wilkiem. 

Okres przed Wielkano-
cą był bardzo intensywny i 
już tydzień później byliśmy 

w Kudowie na zakończeniu 
Ligi Dolnośląskiej. Wygra-
ne z Gońcem Żarów i GIE-
CEK Radków pozwoliły nam 
utrzymać 2 miejsce w tabeli. 
Najlepszy wynik w naszej 
drużynie w przekroju całej 
ligi uzyskał Bartłomiej Mon-
drzycki. Rozegrane przy oka-
zji w Kudowie Drużynowe 
Mistrzostwach Wojewódz-
twa w Szachach Błyskawicz-
nych również kończymy na 
2 miejscu, także tym razem 
jedynie za aktualnym mi-
strzem Polski - Polonią Wro-
cław. Srebrny zespół tworzy-
li: Dawid Zaręba, Arkadiusz 
Skawiński, Przemysław Pio-
trowski, Łukasz Butkiewicz i 
Bartłomiej Mondrzycki. 

W ten sam weekend w El-
blągu odbywa się pierwszy 
turniej z cyklu o Puchar Pol-
ski, na którym znakomite 3 
miejsce uzyskuje Piotr Bro-
dowski! Majówka to War-
mińsko-Mazurski Festiwal 
Szachowy w Bęsi, na którym 
w grupie A zwycięża Jakub 
Suliborski. A już tydzień po 

niej, kolejne ważne wydarze-
nie - organizowane tym razem 
we współpracy z Starostwem 
Powiatowym w Trzebnicy 
Otwarte Mistrzostwa Regionu. 
55 zawodników rywalizowało 
w 3 grupach, otwartej połą-
czonej z juniorami starszymi, 
juniorach młodszych i mło-
dzikach. Zwycięzcami kolejno 
okazali się Kamil Stachowiak 
z Polonii Wrocław, nasz wy-
chowanek Michał Rumiński i 
Maksymilian Małas ze Środ-
mieścia Wrocław. W turnieju 
nie wziął tym razem udziału 
nasz Prezes Łukasz Butkie-
wicz, który tego dnia miał 
jeszcze ważniejszą uroczystość 
opisaną w osobnym artykule.  
Łukasz przy szachownicy poja-
wia się 2 tygodnie później, wy-
grywając w Ścinawce Średniej 
Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Ludowych Zespołów Sporto-
wych. W połączonej z seniora-
mi grupie juniorów starszych 
zwycięża natomiast Mikołaj 
Nawrot. Srebrny medal wśród 
kobiet uzyskuje Monika 
Owczarek. Pozostałe sukcesy 
naszych zawodników to nieco 

pechowe, ale korzystne biorąc 
pod uwagę ranking startowy 4 
miejsca Jakuba Pietraszki i Mi-
chała Rumińskiego. 

W tym samym czasie w 
Wągrowcu, w ogólnopolskim 
turnieju szachów klasycz-
nych rywalizuje wiceprezes 
zarządu Marek Pociejowski 
i zajmuje świetne 3 miejsce.  
Kolejne nasze osiągnięcie 
z opisywanego okresu to 
Mistrzostwo Dolnego Ślą-
ska Piotra Brodowskiego, 
zdobyte w ostatni weekend 
maja w Legnicy. Sukces tym 
większy że do turnieju po 
dłuższej przerwie zostali do-
puszczeni również zawod-
nicy spoza województwa.  
Medal zdobywamy również 
w Mistrzostwach Wojewódz-
twa do lat 7 i czyni to Dawid 
Zaręba, zajmując 3 lokatę na 
zawodach w Ziębicach. Uzy-
skuje przy okazji IV kategorię 
szachową. 

Bardzo intensywny sza-
chowy okres wieńczymy tur-
niejem na zakończenie roku 

przeznaczonym głównie dla 
młodzieży z naszej gminy 
podsumowujące prowadzone 
przez nas szkolenia w szkołach 
oraz OKSiR. Wspominany już 
Ignacy Zgorzelski wygrywa 
w grupie A i zdobywa III ka-
tegorię, podobnie jak drugi w 
klasyfikacji Bartosz Kurek. W 
grupie B grająca po raz pierw-
szy na turnieju szachowym 
Lila Stachura uzyskuje kom-
plet punktów i IV kategorię, 
podobnie jak Grzegorz Jur-
kowski oraz Celina Hermano-
wicz. 8 osób zdobywa w Szy-
manowie kategorię piątą. 

Nasi zawodnicy starają się 
podwyższać również swoje 
umiejętności w zakresie or-
ganizacyjnym, instruktor-
skim i sędziowskim. W ostat-
nim czasie kurs instruktorski 
ukończyła Lidia Zdziarska-
-Zaręba, która została rów-
nież niedawno wicepreze-
ską Dolnośląskiego Związku 
Szachowego do spraw mar-
ketingu i promocji. Ernest 
Pociejowski, Paweł Gawlik 
i Jacek Ćwikliński uzyskali 
natomiast licencje sędziow-
skie. Wszyscy wymienie-
ni aktywnie uczestniczą w 
organizowanych przez nas 
wydarzeniach szachowych.  
Większość z nich odbywa 
się przy współpracy z gminą 
Wisznia Mała i OKSiR. 

Relacja Łukasza Butkiewicza 
prezesa Klubu Biały Król 

Wisznia Mała

Biały Król Wisznia Mała. Nasze wiosenne działania
RELACJA


