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Rewitalizacja 
zakończona

Kryniczno

Centrum Kryniczna przy ulicy Space-
rowej otrzymało nowy, piękny wy-

gląd. Powstała tam nowoczesna i przyja-
zna przestrzeń publiczna. Dla kierowców 
przygotowano liczne miejsca postojo-
we, dla pieszych zostały wykonane nowe 
chodniki z  ustawionymi wzdłuż nich ła-
weczkami. 

Wydzielono miejsca zielone, które będą 
stanowić doskonałe miejsce do wypoczyn-
ku. Spragnieni będą mogli korzystać ze 
zdroju ulicznego. 

Z myślą o rowerzystach została zamon-
towana wiata i stojaki na rowery. Ponad-
to istniejące oświetlenie terenu zostało 
wzbogacone o  latarnie parkowe z  opra-
wami LED.

Rewitalizacja w Krynicznie to jeden 
z trzech projektów realizowanych 

w ramach zadania pt. „Nadanie nowych 
funkcji terenom zdegradowanym 

w gminie Wisznia Mała”, który obejmuje 
następujące miejscowości: Wisznia 

Mała, Kryniczno i Strzeszów.

Przebudowa  
infrastruktury

Strzeszów

W  Strzeszowie w  rejonie 
ulicy Mienickiej zakoń-

czyła się przebudowa infra-
struktury wraz z  poszerzeniem 
drogi. W centrum miejscowości 
wykonano chodniki z kostki ba-
zaltowej oraz przygotowano dla 
kierowców miejsca postojowe 
wzdłuż ulic: Mienickiej i  Ozo-
rowickiej. Wykonawcą zadania 
była firma RAVEA Sp. z  o.o. 
z Wrocławia. 

DOŻYNKI 
GMINNE

 Gwiazda wieczoru:
zespół Bayer Full!31 sierpnia 2019 r.

Szymanów
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Każdego roku liczne pla-
ce zabaw zlokalizowane 

w  gminie Wisznia Mała są 
remontowane. Równocześnie 
sukcesywnie są one doposaża-
ne, tak by korzystające z nich 
dzieci miały wiele możliwo-
ści zabawy i  rozwoju. W tym 
roku planujemy wyremonto-
wać oraz doposażyć następu-
jące place zabaw: 
 � Jeden z najstarszych placów 

zabaw w gminie, w miej-
scowości Kryniczno (ul. 
Spacerowa), zostanie zmo-
dernizowany poprzez wy-
mianę zabawek na nowe. 
Zostaną tam zamontowane: 
zestaw zabawowy, huśtaw-
ka wahadłowa, huśtawka 
bocianie gniazdo oraz huś-

tawka wagowa. Z terenu 
przy boisku sportowym 
zostanie przeniesiony ze-
staw wspinaczkowy i sprę-
żynowiec.

 � Plac zabaw w Psarach (ul. 
Kasztanowa) zostanie do-
posażony w linarium i ka-
ruzelę.

 � Przy świetlicy w Rogożu 
ma powstać siłownia na 
świeżym powietrzu. Zo-
staną tam zamontowane: 
orbitrek i wioślarz, jeździec 
i narty, krzesło do wyciska-
nia i wyciąg górny, rower 
i biegacz.

 � Ponadto w Pierwoszowie 
zostanie zamontowany 
zestaw zabawowy dla naj-
młodszych dzieci i huś-

tawka bocianie gniazdo, 
w Ligocie Pięknej na ul. 
Różanej huśtawka wagowa 
i linowy zestaw wspinacz-

kowy, a na ulicy Leśnej 
zestaw sprawnościowy. 
W Mienicach ma powstać 
długo oczekiwany plac za-

baw. W pierwszej kolejno-
ści zostanie zamontowany 
pierwszy w gminie zjazd 
linowy – tyrolka.

Piętnastego czerwca została 
oficjalnie otwarta ścieżka ro-

werowa Wisznia Mała - Strzeszów. 
Ścieżka została zrealizowana w ra-

mach zadania pt. „Budowa sieci 
dróg dla rowerów oraz parkingów 

Parkuj i Jedź (P&R) na te-
renie gmin Oborniki Śląskie, 

Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Ole-
śnica” i  dofinansowana z  funduszy 
unijnych. 

relacja z otwarcia na str. 19

Place zabaw
Gmina Wisznia Mała

Ligota Piękna

Wisznia Mała

Trwa budowa kanalizacji deszczowej 
na ul. Brzozowej w Ligocie 
Pięknej. Jest to pierwszy etap prac 
związany z przebudową drogi w tej 
miejscowości. 

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Przy Dębie 
w miejscowości Wisznia Mała. Wykonawcą jest firma 
FILMAR Usługi Budowlane Marian Filipek. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 31 lipca 2019 r.

Wisznia Mała
Strzeszów

W Malinie zakończono 
budowę kanalizacji 
deszczowej, która 
stanowi I etap 
przebudowy drogi. 

Malin
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Dwudziestego siód-
mego czerwca odbył 
się odbiór kolejnego 

etapu budowy sieci kanaliza-
cyjnej budowanej w Ligocie 
Pięknej (ul. Brzoskwiniowa i 
Polna), który stanowi zakoń-
czenie całego zadania. Inwe-
stycja realizowana była w ra-
mach projektu pn. ,,Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Ligota Piękna 
oraz sieci wodociągowej w 
miejscowości Machnice, gmi-
na Wisznia Mała – Etap II”. Za-
danie to wykonywane było w 
ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji  w energię 
odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

W odbiorze uczestniczyli: 
Naczelnik Wydziału RIiOŚ 

Sławomira Misiura – Her-
mann, Prezes Zarządu 
PGK Sp. z o.o. Wisznia 
Mała – Grażyna Chwa-
stek, Kierownik  JRP - Iza-

bela Rucińska, Koordy-
nator Projektu - Krzysztof 

Cieślik, Kierownik oczysz-
czalni ścieków w Strzeszowie 
– Łukasz Salamaga, Inspek-

tor nadzoru 
– Radosław 
Szkudlarek, Kie-
rownik Budowy – 
Tomasz Gulej.

Wykonawcą inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Inżynieryj-
no-Budowlane HYDRO-TAP 
Stanisław Kafel, a wartość za-
dania to 1.768.125,00 zł brutto. 
Wysokość dofinansowania to 
811.918,80 zł, tj. 63,63 % war-
tości netto kosztów kwalifiko-
wanych zadania.

Wybudowana sieć kanaliza-
cyjna zdecydowanie podnie-
sie standard warunków życia 

mieszkańców, 
równocześnie 

wpłynie na popra-
wę jakości środowiska 

w zakresie ochrony wód po-
wierzchniowych, gruntowych 
i gruntu przed zanieczyszcze-
niem ściekami z nieszczelnych 
szamb. Po uzyskaniu przez 
PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała 
pozwolenia na użytkowanie 
mieszkańcy będą mogli przy-
łączać swoje nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej. Prze-
widywany termin uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie to 
dzień 12.07.2019 r.

Inwestycje w skrócie
Ligota Piękna
• Już niebawem rozpocznie się 

przebudowa ulicy Sportowej 
w Ligocie Pięknej. Zostanie 
wykonana nawierzchnia 
bitumiczna wraz z elementami 
BRD - progi zwalniające.  
Wykonanwcą prac jest firma 
RAVEA Sp. z o.o. z Wrocławia.

• Niedługo rozpocznie się 
przebudowa ulicy Polnej, 
na ten cel gmina otrzymała 
dofinansowanie z UMWD 
na ochronę, rekultywację i 
poprawę jakości gruntów 
rolnych.

Piotrkowiczki
Gmina Wisznia Mała podpisała 
umowę na dofinansowanie 
realizacji budowy placu zabaw 
w Piotrkowiczkach z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 w ramach poddziałania 
19.2  „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”.
W ramach zadania wykonany 
zostanie plac zabaw z 
nawierzchnią gumową, altana 
drewniana, ławki ze stołami, 
miejsce na ognisko i elementy 
małej architektury. Wartość 
projektu to ok. 150 tys. zł, z czego 
dofinansowanie wyniesie ponad 
95 tys. zł.

Szewce
• W lipcu b.r. rozpocznie się 

budowa dalszego odcinka ulicy 
Długiej w Szewcach (wzdłuż 
parku w kierunku ul. Lotniczej). 
W ramach inwestycji planowana 
jest budowa odcinka kanalizacji 
deszczowej.

• Gmina jest w trakcie 
opracowywania organizacji 
ruchu dla dwóch miejsc 
przystankowych na ulicy 
Strzeszowskiej (w rejonie 
kościoła oraz szkoły).

• Gmina złożyła wniosek o 
dofinansowanie budowy 
ścieżki rowerowej łączącej 
ul. Kwiatową przez Szewce 
do Zajączkowa, od ulicy 
Wrocławskiej do peronu oraz 
budowy zatoki autobusowej i 
parkingu przy stacji kolejowej.

Gmina Wisznia Mała
Co roku gmina doposaża 
miejscowości w nowe lampy 
uliczne. Czwartego czerwca 
ogłosiliśmy przetarg na budowę 
oświetlenia drogowego 
w ramach dwóch zadań 
w miejscowościach: 
Krzyżanowice, Ozorowice, Ligota 
Piękna, Strzeszów, Kryniczno, 
Malin, Pierwoszów, Wysoki 
Kościół, Wisznia Mała, Szymanów, 
Psary, Szewce. W ramach tych 
zadań zamontujemy 73 lampy 
i ułożymy ok. 3384 mb kabla.

Ligota Piękna

Budowa sieci kanalizacyjnej zakończona

• Wyłoniono wykonawcę projektu 
zagospodarowania działki pod budowę skateparku, 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Projekt wykona 
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Jerzy 
Żurawski z Wrocławia, a jego koszt to ponad 19 tys. 
zł. Termin realizacji projektu to 7 miesięcy.

Drogi i mosty
• Wyłoniono wykonawcę dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej przebudowy 
infrastruktury drogowej w następujących 
miejscowościach:

• Ligota Piękna (dz. nr ewid. 425/2 AM-1)
• Malin, ulice Miła, Kalinowa, Jesionowa  

i Ogrodowa
• Ozorowice, ulice Łąkowa i Jałowcowa
• Rogoż, ulice Stawowa, Topolowa  

i Słoneczna
• Szymanów, ulice Polna i Ogrodnicza
• Wisznia Mała, ul. Polna
• zatoka autobusowa w Szymanowie

• Wykonana zostanie również dokumenta-
cja projektowa na realizację remontu mo-
stów: Strzeszów – Ozorowice, Strzeszów 
– Mienice na drogach gminnych.

• Planowane jest także podpisanie umo-
wy na realizację  dokumentacji projek-
towej na przebudowę drogi gminnej  
w Machnicach (dz. nr ewid. 74/1, 63, 64) 
i w Ligocie Pięknej dla następujących 
ulic: Stawowa, Brzoskwiniowa, Polna, 
Morelowa i Wiśniowa.

• Po ostatniej nawałnicy gmina usuwała 
skutki zalania Machnic lawiną błotną.

Projekt budowy skateparku
Strzeszów

• Rozpoczęto procedurę wyłonienia 
wykonawcy budowy świetlicy 
wiejskiej oraz zagospodarowania 
terenu wokół niej. Pierwszy przetarg 
nie przyniósł rozstrzygnięcia, 
ogłoszony jest kolejny przetarg.
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W II kwartale roku gmi-
na Wisznia Mała po-

zyskała następujące środki 
ze źródeł zewnętrznych na 
realizację następujących in-
westycji na terenie gminy: 
 � „Przebudowa drogi 

gminnej NR 104933D 
relacji KRYNICZNO-
PSARY, gm. Wisznia 
Mała, odcinek KM 
0+530,00 do KM 
1+281,55”.

 � „Budowa infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej 
w Piotrkowiczkach, Gm. 
Wisznia Mała”

 � „Ligota Piękna, droga 
dojazdowa do gruntów 
rolnych”

Równocześnie trwa reali-
zacja nowych inwestycji, na 
które dofinansowanie ze źró-
deł zewnętrznych pozyskano 
we wcześniejszym okresie. 
Są to m.in.:

 � „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w 
Gminach: Dobroszyce, 
Wisznia Mała, Oborniki 
Śląskie”.

 � „Nadanie nowych funkcji 
terenom zdegradowanym 
w gminie Wisznia Mała”.

 � „Innowacyjna Edukacja 
w gminach Czernica, 

Długołęka, Oborniki 
Śląskie i Wisznia Mała”. 

W II kwartale 2019 r. koń-
czy się realizacja jednego z 
projektów dla szkół: „Edu-
kacja XXI wieku w gminie 
Wisznia Mała”.

cd. na stronie 5

to projekt mający na celu przebu-
dowę drogi biegnącej od skrzy-
żowania z drogą powiatową nr 
1368D relacji Kryniczno – Malin 
– Ligota Piękna do skrzyżowania 
z drogą powiatową 1370D relacji 
granica powiatu – Szymanów – 
Psary – Krzyżanowice. 

W ramach programu planowa-
nymi pracami zostanie objęty 
odcinek od skrzyżowania z ulicą 
Usługową (granica działki nr 173 
i 176/2 w Obrębie Kryniczno), a 
koniec opracowania zlokalizowa-
no na wysokości skrzyżowania 
z drogą gruntową (działka 315) 

łączącej się z drogą 104933D w 
obrębie Malin.
Przedmiotowy projekt nie jest 
bezpośrednią kontynuacją, nie-

mniej warto zauważyć, że w 
2014r. Gmina Wisznia Mała zre-
alizowała zadanie pn. „Remont 
drogi powiatowej nr 1368D na 

odcinku Kryniczno-Malin” obej-
mującym m.in. skrzyżowanie z 
drogą gminną nr 104933D, które 
w połączeniu z bieżącym projek-
tem tworzy spójną sieć komuni-
kacyjną umożliwiającą komuni-
kację przez gminę Wisznia Mała 
do drogi nr 5. 

„Przebudowa drogi gminnej NR 104933D relacji KRYNICZNO-PSARY, gm. Wisznia Mała, odcinek KM 0+530,00 do KM 1+281,55” 

Wydatki ogółem na zadanie: 1 242 465,55 zł
Dofinansowanie: 621 232,77 zł

W czerwcu zakończyła się reali-
zacja projektu pt. „Edukacja XXI 
wieku w gminie Wisznia Mała”.
Projektem objęto dzieci oraz pe-
dagogów z trzech Szkół Podsta-
wowych w Krynicznie, Psarach 
i  Szewcach oraz gimnazjum w 
Szewcach. Celem projektu był 
wzrost jakości edukacji w gmi-
nie na przestrzeni 2 lat, poprzez 
przeprowadzenie:
• zajęć rozwijających i wyrów-

nawczych z matematyki, 
nauk przyrodniczych, języka 
angielskiego, programowania 
oraz robotyki. 

• zajęć doświadczalnych, w 
tym pozaszkolnych z wyko-
rzystaniem laboratoriów i 
placówek badawczych, celem 
ukierunkowania dzieci na 
karierę edukacyjną i zawo-
dową w naukach ścisłych i 
przyrodniczych;

• zajęć korekcyjno-kompensa-
cyjnych i logopedycznych;

• zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego i kreowania 
ścieżki edukacyjnej;

• dwóch rodzajów szkoleń dla 
nauczycieli dostępnych dla 
kadry z każdej szkoły objętej 
projektem w tym dla mate-
matyków i dla potrzebują-
cych wsparcia w wykorzysta-
niu narzędzi TIK w nauczaniu.

Warto podkreślić, że dzięki pro-
jektowi szkoły pozyskały kil-
kadziesiąt laptopów oraz inny 
sprzęt elektroniczny jak roboty 
edukacyjne, aparat cyfrowy itp., 
jak również różnorodne wypo-
sażenie pracowni przyrodni-
czych i matematycznych. 
Projekt umożliwił także pozy-
skanie środków na ufundowa-
nie stypendiów dla 15 dzieci ze 
wszystkich szkół objętych pro-
jektem. 
Zadanie było realizowane w la-
tach 2018-2019. Wszystkie cele 
zostały osiągnięte.

Wydatki ogółem na zadanie: 471 600,00 zł
Dofinansowanie: 448 020,00 zł

„Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE 
ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH

Jest to projekt partnerski, w 
ramach którego jedno z zadań 
obejmuje działania w gminie 
Wisznia Mała. Jest to wdrożenie 
elektronicznych usług w Gminie 
Wisznia Mała wraz z zakupem 
sprzętu teleinformatycznego i 
szkoleniami.
W ramach zadania Partner Pro-
jektu gmina Wisznia Mała pla-
nuje wdrożyć elektroniczną 

usługę - Gminny Portal Podat-
kowy. Dodatkowo w ramach 
zadania zakupiony zostanie od-
powiedni sprzęt komputerowy. 
Dzięki temu powstaną znaczące 
ułatwienia dla mieszkańców 
gminy w zakresie wykonywania 
rozliczeń i realizacji spraw admi-
nistracyjnych w urzędzie gminy. 
Czas realizacji zadania to lipiec 
2018 - wrzesień 2019.

Wydatki ogółem na zadanie: 301 842,00 zł
Dofinansowanie: 256 565,70 zł

 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w 
Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie”

Gmina Wisznia Mała nie ustaje w 
rozwijaniu nowoczesnej oświaty 
oferującej dzieciom innowacyjne 
rozwiązania edukacyjne. Najnow-
sze przedsięwzięcie jest realizowa-
ne w partnerstwie gminy Wisznia 
Mała, lidera projektu z gminami 
Czernica, Długołęka i Oborniki Ślą-
skie. Projekt obejmuje dodatkowe 
zajęcia szkolne oraz pozaszkolne 
dla uczniów i uczennic od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej do ostat-
niej gimnazjum. W ramach zajęć 
szkolnych były to dodatkowe godzi-
ny z przedmiotów przyrodniczych, 
zarówno dla dzieci zdolnych w celu 
poszerzenia ich umiejętności, jak 
również zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów potrzebujących wsparcia. 

Zajęcia przyrodnicze były organi-
zowane w trybie doświadczalnym, 
gdyż w ramach obecnie realizowa-
nych projektów szkoły wyposażono 
w pracownie przedmiotowe: mate-
matyczne, przyrodnicze i  cyfrowe. 
Nowy projekt pozwolił także uzy-
skać dodatkowe elementy wyposa-
żenia jak np. mikroskopy, tablety, ze-
stawy odczynników chemicznych, 
zestawy do ćwiczeń biologicznych, 
fizycznych i geograficznych, tablice 
multimedialne itp.
Ponadto w ramach projektu re-
alizowane były zajęcia z robotyki 

i programowania z  wykorzysta-
niem specjalnie dedykowanych 
dzieciom, nowoczesnych zesta-
wów robotów.
W II kwartale 2019 r. dzieci miały 
możliwość wzięcia udziału w nie-
zwykle interesujących zajęciach 
pozaszkolnych w  laboratoriach i 
placówkach badawczych, by zo-
baczyć jak w praktyce wygląda 
naukowa praca eksperymental-
na. Łącznie było to kilkadziesiąt 
godzin dydaktycznych dla dzieci 
z trzech szkół: Kryniczno, Psary i 
Szewce.

„Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka,  
Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”

Wydatki ogółem na zadanie: 749 375,00 zł
Dofinansowanie: 711 906,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Ligota Piękna ul. 
Prosta na działce nr 415/5, ob-
ręb Ligota Piękna gmina Wisz-
nia Mała na odcinku 0,3 km od 
działek 176/1 i 189/1 do działki 
181/7 i 182/1. 

W ramach projektu zostanie 
położona nowa nawierzchnia 
bitumiczna znacząco poprawia-
jąc warunki dojazdu dla maszyn 
rolniczych do gruntów rolnych 
oraz dla okolicznych mieszkań-
ców.

Wydatki ogółem na zadanie: 500 000,00 zł
Dofinansowanie: 63 000,00 zł

„Ligota Piękna, droga dojazdowa  
do gruntów rolnych”

Gmina Wisznia Mała w 2019 r. 
kończy realizację projektu re-
witalizacji terenów zdegrado-
wanych. 
W  2018 r. zagospodarowano 
centrum wsi Wisznia Mała, 
natomiast w I połowie 2019 r. 
zakończono prace nad zago-

spodarowaniem centrum wsi 
Kryniczno (opis na 1 str. Wieści 
Gminnych). 
Do końca września 2019 r. 
mają zakończyć się prace nad 
zagospodarowaniem terenu 
wokół przyszłej świetlicy we 
wsi Strzeszów. 

Wydatki ogółem na zadanie: 1 598 442,98 zł
Dofinansowanie: 1 278 754,39 zł

 „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym  
w gminie Wisznia Mała”
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Gmina Wisznia Mała pro-
wadzi nabór wniosków do 

Programu Ograniczenie Niskiej 
Emisji – Wymiana pieców – 
edycja II. Celem programu jest 
zmniejszenie ilości zanieczysz-
czeń trafiających do powie-
trza – pochodzących z procesu 
spalania złej jakości węgla lub 
odpadów komunalnych w pie-
cach starej generacji. Ponadto 
realizacja programu zakłada 
wzrost udziału odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w wy-
twarzaniu energii cieplnej. 
Program obejmuje swoim 
zakresem wyłącznie zreali-
zowane przedsięwzięcia 
związane z  wymianą/
likwidacją lokalnych 
źródeł ciepła zasi-

lanych paliwami stałymi lub 
biomasą, które nie zakwalifi-
kowały się do programu „Czy-
ste Powietrze”. Przedsięwzięcia 
nie kwalifikujące się do pro-
gramu „Czyste Powietrze” to 
m.in.: przedsięwzięcia, których 
koszty poniesione zostały od 
01.01.2017 do 31.12.2017 r.; 
przedsięwzięcia dotyczące za-
kupu kotłów 5 klasy (wg normy 
PN-EN 303-5:2012) – w  pro-

gramie „Czyste Powietrze” 
wymagany jest kocioł 5 
klasy (wg PN-EN 303-

5:2012) z certyfikatem 
ekoprojektu (ecodesi-
gn); lokale mieszkalne 

w  zabudowie wieloro-
dzinnej oraz inne przy-
czyny wskazane przy 

weryfikacji wniosków przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu.

Wysokość dofinansowania 
to: 50% poniesionych wydat-
ków przedsięwzięcia, jednak 
nie więcej niż 10.000,00 zł dla 
domu jednorodzinnego, na-
tomiast dla mieszkania w blo-
ku wielorodzinnym kwota ta 
wynosi 7.000,00. Nabór wnio-
sków trwa od dnia 10.06.2019 
r. do dnia 31.08.2019 r. Wnio-
sek oraz pozostałe informacje 
można uzyskać w  Urzędzie 
Gminy Wisznia Mała w  pok. 
nr 1 (parter) oraz telefonicznie: 
Aleksandra Maciejewska (71) 
308 48 32 oraz na stronie www.
wiszniamala.pl 

Program Ograniczenie Niskiej Emisji  
– Wymiana pieców – EDYCJA II

SO3
CONOx

CO2

to projekt, którego celem jest 
stworzenie kompleksu spor-
towo – rekreacyjnego w Piotr-
kowiczkach. W ramach zada-
nia zostanie wykonany plac 
zabaw, którego nawierzchnia 
zostanie wyłożona odpowied-
nią nawierzchnią gumową. Na 
placu zostaną zainstalowane 
następujące urządzenia: huś-
tawka wahadłowa podwójna, 
bujak na sprężynach oraz ze-
staw systemowy ze zjeżdżalnią 
i drabinkami. Ponadto na pla-
cu zostanie ustawiona wiata i 
elementy małej architektury 
takie jak:  ławki, stoliki, stojaki 
na rowery itp. 
Opisana powyżej infrastruk-
tura turystyczno-rekreacyjna 
będzie udostępniona wszyst-

kim zainteresowanym użyt-
kownikom bezpłatnie. Teren 
będzie ogólnodostępny. Za-
planowano, że na powstałym 
terenie rekreacyjno-tury-
stycznym odbywać się będą 
ogólnodostępne wydarzenia, 
w tym kulturalne, sportowe i 
społeczne. 
Budowa przedmiotowej infra-
struktury zapewni wszystkim 
zainteresowanym dostęp do 
aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu oraz za-
chęci do aktywności w czasie 
wolnym od pracy, co będzie 
służyć zdrowiu i lepszemu sa-
mopoczuciu. 
Realizację i rozliczenie prac 
objętych wnioskiem zaplano-
wano na 2019 rok.

Wydatki ogółem na zadanie: 149 862,04 zł
Dofinansowanie: 95 357,00 zł

„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  
w Piotrkowiczkach, Gm. Wisznia Mała”

Dziesiątego maja w  ra-
mach Dni Otwartych 

Funduszy Europejskich, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Wisz-
ni Małej zorganizowało wyda-
rzenie pt. „Poznaj infrastruk-
turę wodno-kanalizacyjną 
w gminie Wisznia Mała”.

Do wzięcia udziału w  tym 
wydarzeniu zostali zaprosze-
ni uczniowie szkół podsta-
wowych klas ósmych z Szewc, 
Kryniczna i  Wiszni Małej 

oraz klasy piątej ze szkoły 
w Psarach. Pracownicy Spółki 
omówili cele budowy zbior-
czego systemu kanalizacji sa-
nitarnej w  aspekcie ochrony 
środowiska naturalnego oraz 
opowiedzieli o trzech projek-
tach realizowanych ze środ-
ków UE. Uczniowie zostali 
zapoznani z  zasadami dzia-
łania systemu kanalizacyjne-
go i  oprowadzeni po głów-
nej przepompowni ścieków 
w Psarach.

Największym zainteresowa-
niem (zwłaszcza wśród naj-
młodszych uczestników) cie-
szyła się prezentacja działania 
pojazdu ssąco-płuczącego do 
czyszczenia kanałów i kamery 
do monitoringu rurociągów. 
Każdy mógł osobiście poste-
rować kamerą. Uczniowie kla-
sy 5 świetnie poradzili sobie 
z postawionym przed nimi za-
daniem polegającym na wła-
ściwej segregacji odpadów. 

PGK

Zajęcia edukacyjne w PGK

adres redakcji:
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W  dniu 15 
kwietnia 

2019 r. odbyło 
się w  OKSIR 
Wisznia Mała 
s p o t k a n i e 
informac yj-
ne poświęcone 
tematyce ograni-
czenia niskiej emisji 
na terenie gminy Wisznia 
Mała oraz programowi ogło-
szonemu przez Ministerstwo 
Środowiska w  porozumieniu 
z  Narodowym i  Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wod-
nej – CZYSTE POWIETRZE. 
Program ma na celu dofi-
nansowanie nowych źródeł 
ciepła i  termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych.  
Program skupia się na wy-
mianie starych pieców i  ko-
tłów na paliwo stałe na nowo-
czesne i  ekologiczne źródła 
ciepła oraz termomoderni-
zacji budynków jednorodzin-
nych by efektywnie zarządzać 

energią. Działania 
te nie tylko po-

mogą chronić 
środowisko, ale 
i  naszym zda-
niem, dodat-

kowo zwiększą 
domowy budżet, 

dzięki oszczędno-
ściom finansowym. Pro-

gram skierowany jest rów-
nież do osób posiadających 
pozwolenie na rozpoczęcie 
budowy budynku jednoro-
dzinnego.

Spotkanie informacyjne  
„Czyste Powietrze”

Wnioski składa się do:  
Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, ul. Jastrzębia 24. 
Więcej informacji: www.

wfosigw.wroclaw.pl

Nabór nadal 
trwa!
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GEFCO zapowie-
działo uruchomie-

nie pod koniec roku 
swojego największego 
magazynu w  Polsce. 
Obiekt o  powierzchni 
32 500 m kw. powsta-
je w  Psarach k. Wrocławia – sercu Dolnego 
Śląska i  jest częścią nowopowstającego parku 
logistycznego. Nowy magazyn GEFCO bę-
dzie światowym centrum dystrybucyjnym dla 
wiodącego producenta komponentów i części 
motoryzacyjnych. 

GEFCO Polska wprowadzi się do parku 
w  Psarach w  listopadzie. Przewiduje się, że 
kolejne dwa miesiące zajmie zatowarowanie 
i faza rozruchu obiektu. Z ponad 32 500 m kw. 
powierzchni część magazynowa zajmie niemal 
całość, pozostawiając 400 m kw pod część biu-
rową. Cała powierzchnia magazynu zostanie 
dostosowana do obsługi i kompletacji zamó-
wień dla branży motoryzacyjnej. 

W  najbliższych tygodniach GEFCO prze-
prowadzi działania wspierające rekrutację wy-
kwalifi kowanej kadry do nowego magazynu. 
Wśród 70 pracowników najliczniejszą grupą 
będą operatorzy wózków i pracownicy maga-
zynowi zajmujący się kompletacją zamówień.

Warto dodać, że GEFCO przewiduje dla 
swoich pracowników szeroki pakiet benefi tów. 
Obok opieki medycznej i ubezpieczenia gru-
powego, którym pracownicy mogą objąć także 
członków swoich rodzin, mogą również sko-
rzystać z  dopłat do wypoczynku, niskoopro-
centowanych pożyczek, czy okazjonalnych kart 

podarunkowych. Pracownicy mają możliwość 
nauki języka angielskiego i niemieckiego po-
przez Internet. Dodatkowo, mogą skorzystać 
z dofi nansowania do zajęć sportowych, nabyć 
bilety na różnego rodzaju wydarzenia kultural-
ne lub skorzystać z systemów rabatowych.

Chętne osoby zapraszamy 
do składania aplikacji na adres 

hrpolska@gefco.net 

O Grupie GEFCO
GEFCO jest światowym liderem w  zakresie 

kompleksowych rozwiązań dla łańcucha dostaw 
i europejskim liderem logistyki dla branży mo-
toryzacyjnej. W oparciu o 70-letnie doświadcze-
nie oraz zespół 13 000 pracowników, GEFCO 
projektuje inteligentne i elastyczne rozwiązania 
łańcucha dostaw w różnych sektorach przemy-
słu. Grupa działa w 47 krajach, a dzięki silnej 
sieci partnerów o zasięgu globalnym obsługuje 
300 lokalizacji na całym świecie. W 2017 roku 
obroty Grupy GEFCO wyniosły 4,4 mld euro.

www.gefco.net

W Psarach buduje się największy 
magazyn GEFCO w Polsce

Zgłaszanie szkód 
powstałych w wyniku 
ulewy i gradobicia

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

Referat Ochrony 
Środowiska 
Marcin Buczak
71 308 48 30 
m.buczak@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)
Elżbieta Baryś 
71 308 48 62 
e.barys@wiszniamala.pl

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

W związku z gwałtowny-
mi ulewami i  burzami, 

które miały miejsce w czerwcu 
informujemy, że poszkodowa-
ni mogą się starać o udzielenie 
pomocy fi nansowej. 
Budynki i lokale mieszkalne
Pomoc fi nansowa udzielana 

jest  na remont albo odbudo-
wę budynku mieszkalnego lub 
lokalu mieszkalnego, który zo-
stał zniszczony lub uszkodzony 
w wyniku powodzi, podtopień, 
intensywnych opadów atmos-
ferycznych, silnych wiatrów, 
wyładowań atmosferycznych 
lub osunięć ziemi, zwanych da-
lej „zdarzeniem klęskowym”. 

Pomoc przyznawana jest ro-
dzinom lub osobom samotnie 
gospodarującym, prowadzą-
cym, w dniu wystąpienia zdarze-
nia klęskowego, gospodarstwo 
domowe w  budynku mieszkal-
nym lub lokalu mieszkalnym 
zniszczonym lub uszkodzonym 
w wyniku tego zdarzenia. 

Dla rodzin i  osób samotnie 
gospodarujących, które w wy-
niku klęski żywiołowej ponio-
sły straty w  gospodarstwach 
domowych i  znalazły się 
w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej, w  której nie mogą 
zaspokoić niezbędnych po-
trzeb bytowych, przewidziana 
jest specjalna pomoc fi nan-
sowa, realizowana w  ramach 
zadania zleconego z  zakresu 
administracji rządowej. 

Pomoc udzielana jest na 
wniosek osoby uprawnionej. 
Wniosek należy złożyć do 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej ul. 
Wrocławska 2, tel. 71 310 68 
32. 

Uprawy rolne
Gospodarstwa rolne lub 

działy specjalne produkcji rol-
nej, mogą zostać uznane za 
dotknięte niekorzystnym zja-
wiskiem atmosferycznym: po-

wodzią, deszczem nawalnym, 
gdy spełnią poniższe warunki: 
� gospodarstwo rolne winno 

posiadać minimalną po-
wierzchnię 1 ha (fi zycznego 
lub przeliczeniowego). 

� minimalna powierzchnia 
jednolitej uprawy na działce, 
na której zostały uszkodzo-
ne uprawy, nie może być 
mniejsza niż 0,10 ha. 

� Zgłoszenie o wystąpieniu 
szkód rolnicy mogą złożyć 
w Urzędzie Gminy (w se-
kretariacie) na obowiązują-
cym wniosku o szacowanie 
szkód w terminie do 10 dni 
od dnia wystąpienia nieko-
rzystnego zjawiska atmos-
ferycznego. 

� Dla poszkodowanych go-
spodarstw rolnych w wy-
niku suszy, gradu, deszczu 
nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, 
przymrozków wiosennych, 
powodzi, huraganu, pioru-
na, obsunięcia się ziemi lub 
lawiny możliwe jest udzie-
lenie pomocy w postaci 
kredytów „klęskowych” na 
wznowienie produkcji rol-
nej (kredyt obrotowy) oraz 
przywrócenie funkcji użyt-
kowych zniszczonych lub 
uszkodzonych budynków 
gospodarczych, ciągników 
i urządzeń rolniczych, plan-
tacji wieloletnich (kredyt 
inwestycyjny) oraz pomoc 
fi nansowa Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

W przypadku tego typu zda-
rzeń, w  następstwie których 
uszkodzeniu ulegają budynki 
i  lokale mieszkalne oraz upra-
wy rolne każdy mieszkaniec 
gminy może starać się o udzie-
lenie pomocy fi nansowej. 

Informacje oraz druki 
wniosków dostępne są na 
stronie www.wiszniamala.pl

Spotkanie w sprawie 
budowy kanalizacji

W dniach 27 i 29 maja 2019 
r. z  inicjatywy Przedsię-

biorstwa Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Wiszni Małej od-
były się spotkania informacyjne 
z  mieszkańcami miejscowości 
Szymanów i  Krzyżanowice 
w  sprawie rozpoczynającej się 
budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej w tych miejscowościach. 
Licznie przybyłych mieszkań-
ców powitał Wójt Gminy Wisz-
nia Mała Jakub Bronowicki oraz 
Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. 

w  Wiszni 
Małej Pani 
Grażyna Chwastek. Przedstawi-
ciele PGK Sp. z o.o. zaprezento-
wali projekt sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz harmonogramem 
realizacji robót. Każdy uczestnik 
spotkania mógł zapoznać się 
z zaprojektowaną trasą kanałów, 
uzyskać informacje o podłącze-
niu swojej posesji lub wyjaśnić 
ewentualne wątpliwości. Omó-
wione zostały również zasady 
budowy przyłączy do nowej sie-

ci kanalizacyjnej oraz możliwo-
ści uzyskania dofi nansowania 
na ten cel. W spotkaniach brali 
również udział przedstawiciele 
wykonawcy robót budowla-
nych – Przedsiębiorstwa Ro-
bót Wodnych i  Ekologicznych 
EKO-WOD Sp. z  o.o  ze Świd-
nicy, którzy omówili sprawy do-
tyczące organizacji robót przy 
budowie kanalizacji na terenie 
miejscowości. PKG
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IKP jest internetową apli-
kacją dostępną pod lin-

kiem https://pacjent.gov.pl/, 
dzięki której w łatwy, szybki 
i  bezpieczny sposób można 
odnaleźć informacje o  swo-
ich danych medycznych, 
które dotychczas były roz-
proszone w  różnych miej-
scach.

Jak wynika z  informacji 
z  resortu zdrowia aplikacja 
jest w  trakcie rozwoju, ale 
już teraz dzięki niej można 
odebrać i  zrealizować e-re-
ceptę, a  następnie między 
innymi weryfikować histo-
rię zrealizowanych recept 
mając tym samym dostęp 
np. do dawkowania jakie 
zalecił lekarz czy do wyka-
zu zakupionych w ostatnim 
czasie leków. Logując się do 
IKP uzyskujemy również 
dostęp do historii swoich 
wizyt, za które zapłacił Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, 
a  w  przypadku rodziców 
również do analogicznych 
danych dla swoich dzieci. Za 
pomocą tej aplikacji można 
wypełnić ankietę zdrowego 
stylu życia i  dowiedzieć się 
o  możliwości skorzystania 
z  wybranych programów 
profilaktyki zdrowotnej. To 
tylko część funkcjonalno-
ści, a praktycznie z każdym 
kwartałem będzie ich coraz 
więcej. Wkrótce w  IKP bę-
dzie można sprawdzić m.in. 
swoje deklaracje lekarza, 
pielęgniarki lub położnej 
podstawowej opieki zdro-
wotnej.

Dostęp do IKP może uzy-
skać każdy za pomocą 
dwóch prostych kroków:
1. Założenie Profilu 

Zaufanego - jeżeli jeszcze 
nie jest założony,

2. Logowanie do IKP 
następuje na stronie 
www.pacjent.gov.pl  
za pomocą Profilu 
Zaufanego. Warto 
zwrócić uwagę, że 
logowanie do IKP 
poprzez Profil Zaufany 
gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo danych.

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa py-

tania dotyczące wystawiania re-
cept przez pielęgniarki informuję, 
że  zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o 
zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 1136), z dniem 1 stycznia 
2016 roku, pielęgniarki i położne 
mogą wystawiać recepty na leki 
zawierające określone substancje 
czynne oraz na środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, oraz zlecenia na określo-
ne wyroby medyczne. 

Znowelizowana ustawa wyróż-
nia dwie grupy osób uprawnio-
nych (zgodnie z art. 15a ustawy z 
dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej): 

Grupa Pierwsza – są to pie-
lęgniarki i położne posiadające 
dyplom ukończenia studiów dru-
giego stopnia na kierunku pielę-
gniarstwo lub położnictwo (tytuł 
magisterski) oraz pielęgniarka i 
położna posiadające tytuł specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa 
– jeżeli ukończyły kurs specjali-
styczny w tym zakresie (tj. pre-
skrypcji i ordynacji). 

Grupa Druga – są to pielęgniar-
ki i położne posiadające dyplom 
ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo 
(licencjat) - jeżeli ukończyły kurs 
specjalistyczny w tym zakresie. 

W SP ZOZ Ośrodku Zdrowia 
w Wiszni Małej żadna z zatrud-
nionych pielęgniarek nie posiada 
uprawnień do wystawiania recept. 
W Ośrodku Zdrowia recepty wy-
stawiają, na chwilę obecną, wy-
łącznie lekarze.

Bardzo proszę, aby zapotrze-
bowanie na recepty na leki kon-
tynuowane składać odpowiednio 
wcześniej. Nie zawsze jest moż-
liwość wypisania recepty w dniu 
zgłoszenia. W okresie wzmożonej 
zachorowalności czas oczekiwa-
nia na recepty może ulec wydłu-
żeniu.

Proszę pamiętać, że wypisanie 
recepty jest procesem czasochłon-
nym. Lekarz musi każdą receptę 
udokumentować. Wypisanie leku 
refundowanego musi być uza-
sadnione udokumentowanymi 
względami medycznymi.  

Zasady wystawiania recept na 
leki refundowane przez NFZ
Jeżeli jesteś osobą uprawnioną 

do świadczeń finansowanych ze 
środków publicznych, masz pra-
wo do refundowanych produktów 
(np. leków, materiałów opatrun-
kowych). Podstawą ich wydania 

jest recepta. Receptę na leki re-
fundowane możesz zrealizować 
w każdej aptece (lub punkcie ap-
tecznym), która zawarła umowę 
z NFZ na realizację recept. Taka 
apteka oznaczona jest specjalną 
tablicą lub nalepką umieszczoną 
w widocznym i łatwo dostępnym 
miejscu, zawierającą informację o 
zawarciu umowy oraz widoczne z 
zewnątrz logo NFZ.

Aby zapisany na recepcie lek 
refundowany mógł być wydany 
z właściwą odpłatnością, recepta 
powinna być opatrzona unikal-
nym numerem nadanym przez 
NFZ i zawierać odpowiednie in-
formacje dotyczące świadczenio-
dawcy, osoby przepisującej leki, 
dane pacjenta oraz niezbędne 
informacje dotyczące przepisywa-
nych leków.

Jakie dane pacjenta powinny 
być umieszczone na recepcie
 � imię i nazwisko,
 � adres (nazwa miejscowości, 

ulica, numer domu, numer 
lokalu, jeżeli nadano): 
 � miejsca zamieszkania albo
 � miejsca pełnienia służby 

wojskowej, jeżeli dotyczy, 
albo

 � miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej albo siedziby 
urzędu gminy lub gminne-
go ośrodka pomocy spo-
łecznej

 � w przypadku świadczenio-
biorcy, wobec którego wy-
dano decyzję, albo siedziby 
świadczeniodawcy, który 
udzielił świadczenia opieki 
zdrowotnej – w przypadku 
osoby bezdomnej,

 � wiek – w przypadku pacjenta 
do lat 18, o ile nie można go 
ustalić na podstawie numeru 
PESEL znajdującego się na 
recepcie,

 � kod uprawnień dodatkowych 
pacjenta, określony w załącz-
niku nr 1 do rozporządzenia, 

jeżeli dotyczy,
 � numer poświadczenia, w 

przypadku korzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej 
na podstawie przepisów o 
koordynacji, a w razie braku 
tego poświadczenia – numer 
dokumentu uprawniającego 
do korzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej na podsta-
wie przepisów o koordynacji 
wystawionego przez właściwą 
instytucję zagraniczną,

 � numer PESEL – jeżeli dotyczy, 
a w przypadku dziecka niepo-
siadającego numeru PESEL 
lub niemożności ustalenia 
tego numeru – numer PESEL 
przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna faktycznego wraz 
z adnotacją o zamieszczeniu 
numeru PESEL osoby innej 
niż pacjent i podpisem osoby 
uprawnionej, w przypadku 
pacjenta, który skończył 75 rok 
życia, nieposiadającego nume-
ru pesel – datę jego urodzenia,

 � numer paszportu lub 
innego dokumentu ze 
zdjęciem potwierdzającego 
tożsamość – w przypadku 
cudzoziemca niebędącego 
osobą uprawnioną do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
na podstawie przepisów o 
koordynacji, a w przypadku 
osoby posiadającej Kartę 
Polaka – numer Karty Polaka;

 � numer oddziału wojewódz-
kiego NFZ; w przypadku gdy 
adres pacjenta nie jest zgodny 
z numerem oddziału woje-
wódzkiego Funduszu, osoba 
wydająca może zrealizować 
receptę,

 � jeżeli przysługują Ci uprawnie-
nia dodatkowe, osoba wysta-
wiająca receptę powinna umie-
ścić na niej właściwy kod.

Prawidłowo wystawiona recep-
ta musi także posiadać datę wy-
stawienia, datę realizacji od (jeżeli 
jej nie określono - znak X) oraz 

zostać opatrzona odręcznym pod-
pisem i danymi osoby wystawia-
jącej receptę - w formie nadruku, 
pieczątki lub naklejki. Odręcznym 
podpisem i odciskiem pieczątki 
osoby wypisującej powinna być 
opatrzona także każda poprawka.

Warto wiedzieć
 � Na jednej recepcie może zostać 

przepisanych do 5 (pięciu) 
różnych leków gotowych, środ-
ków spożywczych, wyrobów 
medycznych.

 � Osoba przepisująca leki na 
recepcie lekarskiej może wysta-
wić do 12 (dwanaście) recept 
na następujące po sobie okresy 
stosowania nieprzekraczające 
łącznie 360 (trzysta sześćdzie-
siąt) dni, z zastrzeżeniem , że 
na jednej recepcie nie można 
przypisać leku na więcej niż 
120 (sto dwadzieścia) dni sto-
sowania.

 � Wymiary recepty będącej 
przedmiotem refundacji nie 
mogą być mniejsze niż 90x200 
mm, ale gdy kształt i rozmiar 
nie odpowiadają wzorowi re-
cepty to osoba wydająca może 
zrealizować receptę.

Ważne! Pacjentowi przebywają-
cemu i leczonemu w szpitalu przy-
sługują w ramach tego leczenia 
wszystkie niezbędne świadczenia 
- także leki. Niedopuszczalne jest 
wystawianie recept i zmuszanie 
pacjentów do wykupienia leków 
koniecznych do prowadzenia le-
czenia w szpitalu. Przy wypisie ze 
szpitala lekarz powinien wystawić 
pacjentowi receptę na niezbędne 
leki wymienione w karcie infor-
macyjnej.

Ważność recept 
Pamiętaj, że recepty wystawio-

ne przez lekarza lub felczera nie 
są ważne bezterminowo. Najczę-
ściej ważność recepty wynosi 30 
(trzydzieści) dni od daty jej wysta-
wienia lub od wyznaczonej daty 
realizacji - jeśli taka została okre-
ślona na recepcie. Od tej reguły 
są jednak wyjątki i w przypadku 
niektórych leków termin realizacji 
recept może być krótszy (np. na 
antybiotyki) lub dłuższy (np. na 
preparaty immunologiczne).

Termin realizacji wystawionych 
recept nie może przekroczyć
 � antybiotyki - 7 (siedmiu) dni 

od daty wystawienia,
 � preparaty immunologiczne - 

90 (dziewięćdziesięciu) dni od 
daty wystawienia,

 � leki sprowadzane z zagranicy 
- 120 (stu dwudziestu) dni od 
daty wystawienia.

Opracowała Bożena Kołpak na 
podstawie informacji NFZ.

Zasady wystawiania recept na leki 
refundowane przez NFZ

Aplikacja  
IKP

WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI PACJENTA
Szanowni Państwo!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aby móc skorzystać 
z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków, świadczeniodawca 
zobowiązany jest dokonać weryfikacji uprawnień pacjenta do 
świadczeń opieki zdrowotnej.
Pracownicy placówki medycznej mają obowiązek sprawdzić 
tożsamość osoby, która prosi o udostępnienie dokumentacji 
medycznej (recepta, wyniki badań laboratoryjnych itp. to także jest 
dokumentacja medyczna). Tylko w taki sposób zyskują pewność, że 
wydadzą dokument osobie do tego upoważnionej.
Celem zachowania zasad ochrony danych osobowych pracownicy 
rejestracji proszą pacjentów o okazanie dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem.
Proszę pamiętać o okazaniu w przychodni dokumentu tożsamości, 
ponieważ pracownicy placówek medycznych mają obowiązek 
potwierdzania tożsamości pacjentów.
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Od 1 lipca 2019 roku świad-
czenie wychowawcze bę-

dzie przysługiwało na wszyst-
kie dzieci do 18. roku życia, bez 
względu na dochody uzyskiwa-
ne przez rodzinę. 

Wnioski o przyznanie świadcze-
nia na nowych zasadach będzie 
można składać online od 1 lipca 
(poprzez kanał bankowości elek-
tronicznej, portal Emp@tia lub 
portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną (w urzędzie lub 
listownie pocztą).

Do kiedy trzeba złożyć wnio-
sek, by móc uzyskać prawo do 
świadczenie 500+ na nowych  za-
sadach już od startu programu?

Aby uzyskać prawo do świad-
czenia 500+ na nowych zasadach 
tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na 
które obecnie nie pobiera tego 
świadczenia, musi złożyć wniosek 
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie 
wniosku do końca września 2019 
r. gwarantuje takiemu rodzicowi, 
że świadczenie wychowawcze na 
nowych zasadach zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wnio-
sek po 30 września 2019 r., świad-
czenie będzie przysługiwać od 
miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone 
pierwsze pieniądze na nowych 
zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, 
w którym zostanie złożony wnio-
sek. Tak przedstawiają się po-
szczególne, maksymalne  terminy 
wypłat w  zależności od miesiąca 
złożenia wniosku:
 Złożenie wniosku w okresie li-

piec – sierpień 2019 r. oznacza, 
że świadczenie, z  wyrówna-
niem od lipca, zostanie wypła-
cone najpóźniej do dnia 31 paź-
dziernika 2019 r. 

 Złożenie wniosku we wrześniu 
2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z  wyrównaniem od lipca, zo-
stanie wypłacone najpóźniej do 
dnia 30 listopada 2019 r. 

 Złożenie wniosku w  paździer-
niku 2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z wyrównaniem jedynie 
od października, zostanie wy-
płacone najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2019 r. 

 Złożenie wniosku w listopadzie 

2019 r. oznacza, że świad-
czenie, z  wyrównaniem je-
dynie od listopada, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 
dnia 31 stycznia 2020  r. 

 Złożenie wniosku w  okre-
sie od 1 grudnia 2019 r. do 
31 stycznia 2020 r. oznacza, 
że świadczenie, z  wyrówna-
niem jedynie od miesiąca 
złożenia wniosku, zostanie 
wypłacone najpóźniej do 
dnia 29 lutego 2020 r. 
Co z  terminami dla rodzi-

ców, którzy mają przyznane 
świadczenie na drugie i kolej-
ne dziecko, a chcą wnioskować 
o „500+” również na pierwsze 
dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie 
przyznane świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolejne dzieci 
do 30 września 2019 r., składają 
od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny 
wniosek o  ustalenie prawa do 
świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 
lipca 2019 r. prawo do świadcze-
nia na pierwsze dziecko (na które 
obecnie nie pobierają 500+), na-
tomiast od 1 października 2019 
r. na pozostałe dzieci (na które 
świadczenia są już przyznane do 
30 września 2019 r.). 

Uwaga, rodzice ci muszą pa-
miętać aby złożyć wniosek do 30 
września 2019 r. jeśli chcą otrzy-
mać świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko z wyrówna-
niem od lipca 2019 r. 

Czy procedura składania 
wniosku i  przyznawania świad-
czeń zostanie uproszczona?

Jak już wiadomo, zniesione zo-
staje kryterium dochodowe. To 
oznacza, że  rodzice nie będą już 
musieli dokumentować swojej 
sytuacji dochodowej. Formularz 
wniosku zostanie więc znacznie 
uproszczony i  skrócony. Dzięki 
temu łatwiej także będzie można 
składać wnioski drogą elektro-
niczną.

To nie koniec uproszczeń pro-
ceduralnych. Od 1 lipca 2019 r. 
prawo do świadczenia wycho-
wawczego nie będzie już uzależ-
nione od ustalenia alimentów 
na dziecko od drugiego rodzica 
w  przypadku wniosków składa-
nych przez rodziców samotnie 
wychowujących dziecko. Odpada 

więc czasochłonna weryfi kacja 
wymogu ustalenia alimentów na 
dziecko.

Finalnie wypłaty przyznanych 
świadczeń odbywać się będą 
szybciej, gdyż zlikwidowany zo-
stanie obowiązek rozstrzygania 
o przyznaniu świadczenia wycho-
wawczego w drodze decyzji admi-
nistracyjnej. Teraz  wydawana bę-
dzie szybsza i mniej pracochłonna 
informacja o  przyznaniu świad-
czenia. Właściwy organ wyśle 
wnioskodawcy na wskazany we 
wniosku adres poczty elektro-
nicznej informację potwierdza-
jącą przyznanie świadczenia, zaś 
w przypadku braku adresu e-ma-
ilowego osoba ta będzie mogła 

odebrać informację o przyznaniu 
świadczenia w postaci papierowej.

Czy świadczenie będzie wy-
płacane w  przypadku śmierci 
jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego 
z  rodziców, któremu świadcze-
nie zostało wcześniej przyznane 
lub który zmarł przed rozpa-
trzeniem złożonego wniosku, 
wprowadzona zostaje ciągłość 
świadczenia wychowawczego. 
Oznacza to, że rodzic, który zo-
stał z dzieckiem, nie traci auto-
matycznie prawa do przyznane-
go świadczenia na dziecko. Aby 
zachować ciągłość świadczenia   
rodzic, który został z dzieckiem, 
musi złożyć wniosek w  termi-

nie 3 miesięcy od dnia śmierci 
drugiego rodzica.

Istotne jest, że powyższe roz-
wiązanie ma zastosowanie do 
spraw w których śmierć rodzica 
nastąpiła po dniu 30 czerwca 
2019 r.

Czy program obejmie teraz 
wszystkie dzieci w  pieczy za-
stępczej?

Dotychczas świadczenia z pro-
gramu „Rodzina 500+” otrzy-
mywały dzieci w  rodzinach za-
stępczych, rodzinnych domach 
dziecka oraz w  placówek opie-
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego.   Od 1 lipca 2019 r. 
świadczenie otrzymają również 
dzieci umieszczone w  innych 
instytucjonalnych formach pie-
czy zastępczej, czyli w  pozosta-
łych placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych, regionalnych 
placówkach opiekuńczo-tera-
peutycznych i   interwencyjnych 
ośrodkach preadopcyjnych. 
Program obejmie także dzieci 
umieszczone w domach pomocy 
społecznej. 

Jaki termin na złożenie wnio-
sku mają świeżo upieczeni ro-
dzice?

Obecnie świadczenie wycho-
wawcze przysługuje, co do zasady, 
od miesiąca złożenia wniosku. 
Brak złożenia wniosku w miesią-
cu, w którym dziecko się urodziło, 
oznaczało brak prawa do świad-
czenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą 
mieli aż 3 miesiące od urodzenia 
dziecka na złożenie wniosku. To 
ważny zapas czasu w tak gorącz-
kowym okresie, wypełnionym 
nowymi obwiązkami. Oczywi-
ście świadczenie 500+ otrzymają   
z wyrównaniem od dnia narodzin 
dziecka. Istotne jest, że powyższe 
rozwiązanie dotyczy dzieci uro-
dzonych po 30 czerwca 2019 r.

Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze można złożyć w gminie, 
w której mieszkamy, listownie za 
pośrednictwem Poczty Polskiej 
oraz przez Internet. E-wniosek 
o  świadczenie wychowawcze 
można złożyć za pomocą porta-
lu  empatia.mrpips.gov.pl,  PUE 
ZUS  oraz  bankowości elektro-
nicznej. 

GOPS w Wiszni Małej zachęca 
do skorzystania z możliwości skła-
dania wniosków w  formie elek-
tronicznej, co znacznie usprawni 
procedurę rozpatrywania wnio-
sków.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Termin składania wniosków 
elektronicznych

Termin składania wniosków 
tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r.
Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 
31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 31 października 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. 
do 30 września 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 
2019 r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. 
do 30 listopada 2019 r. nastąpi do 31 stycznia 2020 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. 
do 31 stycznia 2020 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI 
Termin składania wniosków 
elektronicznych

Termin składania wniosków 
tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r.
Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 
31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. 
do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 
r. do 31 grudnia 2019 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
Termin składania wniosków 
elektronicznych

Termin składania wniosków 
tradycyjnych (papierowych)

Od 1 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r.
Terminy realizacji wniosków

Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 
31 sierpnia 2019 r. nastąpi do 31 października 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 września 2019 r. 
do 30 września 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 października 2019 
r. do 31 października 2019 r. nastąpi do 31 grudnia 2019 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 listopada 2019 r. 
do 30 listopada 2019 r. nastąpi do 31 stycznia 2020 r.
Realizacja kompletnych wniosków złożonych w okresie od 1 grudnia 2019 r. 
do 31 stycznia 2020 r. nastąpi do 29 lutego 2020 r.

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne, 
świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, 

świadczenia Dobry Start, na okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i realizowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, 
ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, w godzinach:
 • poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00
 (w sierpniu w każdy poniedziałek od 7.00 do 17.00) 
 • wtorek od godz. od 8.00 do 16.00
 • środa od godz. 8.00 do 17.00
 • czwartek od godz. 8.00 do 16.00
 • piątek od godz. 8.00 do 15.00
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2, pod nr 
telefonu: 71 3106832

Zmiany w programie „Rodzina 
500+” od 1 lipca 2019 roku
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Trzeciego maja uroczy-
ście obchodziliśmy 228 
rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Obcho-
dy rozpoczęły się mszą świętą 
w  intencji Ojczyzny konce-
lebrowaną przez proboszcza 
Józefa Sadkowskiego i  ks. Ro-
berta Stachowicza w  kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Piotrkowiczkach. 

Dalsza część uroczystości 
odbyła się pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Wartę 
honorową pełniła Jednostka 
Strzelecka „Strzelec” 3003, 
a  uroczystość prowadził bry-
gadier ZS Roman Chandoha. 
W  obchodach udział wzięli: 
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki, pani Sła-
womira Misiura – Hermann 
– Radna Powiatowa, Przewod-
nicząca Rady Gminy Wisznia 
Mała – Małgorzata Ottenbreit, 
radni, sołtysi, poczty sztanda-
rowe ze szkół wraz z dyrekto-
rami. Ponadto Dyrektor SAPO 
Agnieszka Moździerz, delega-
cja Ośrodka Zdrowia w Wisz-
ni Małej z  panią Kierownik 
Bożeną Kołpak, poczet sztan-
darowy Jednostki Strzeleckiej 
„Strzelec”, Klub Rowerowy 
„Rowerówka” z  Kryniczna 
(członkowie przybyli tradycyj-

nie na rowerach) oraz miesz-
kańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęła się 
wygłoszonym przez wójta 
Jakuba Bronowickiego oko-
licznościowym przemówie-
niem, w  którym wójt zwrócił 
się do obecnych mówiąc: 
3 dzień maja to 
Święto Konstytu-
cji. 3 maja 1791 
roku nastąpiło 
uchwalenie Kon-
stytucji, pierw-
szej w  oświeconej 
Europie, i  to jest 
nasz wkład w historię Europy... 
Po 15 latach uczestnictwa w tej 
nowej Europie XXI wieku, cał-
kiem inaczej możemy popatrzeć 
na naszą historię. I  możemy 
z niej być jak najbardziej dum-
ni. W 1569 roku Polacy i Litwi-
ni zawarli Unię Lubelską, która 

może być pierwowzorem zjed-
noczonej Europy, gdyż to tam 
dwa narody zjednoczyły się dla 
wspólnego dobra. Dzisiaj po 15 
latach wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej mo-
żemy po-
chwa-

lić się obecnością bardzo wielu 
potrzebnych rzeczy na terenie 
naszej gminy. Bardzo się cieszę, 
że potra� liśmy właściwie wy-
korzystać ten czas dla rozwoju 
naszego kraju, ale i również na-

szej gminy, bo takie jest nasze 
wspólne zadanie... 

Po przemówieniu od-
było się złożenie wień-
ców i  kwiatów pod 
pomnikiem przez 
poszczególne dele-
gacje. Uroczystość 

uświetnił występ 
Gminnej Orkiestry 

Dętej pod kierunkiem 
Pawła Maliczowskiego. 

Po zakończeniu części ofi -
cjalnej wszyscy przeszli do 
pobliskiej świetlicy, gdzie 
Młodzieżowa Rada Gminy 
Wisznia Mała zaprezentowa-
ła swój projekt edukacyjno 
– społeczny pt. #Konstytu-
cjęPodajDalej mający na celu 
promowanie czytania Konsty-
tucji. Ostatnim punktem ob-
chodów 228 rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja był 
występ Ady Maksymowicz 
z patriotycznym repertuarem. 
Miłą niespodzianką było przy-
gotowanie przez strażaków 
z  OSP Wisznia Mała gorącej 
grochówki.

WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ

nie na rowerach) oraz miesz-

Uroczystość rozpoczęła się 
wygłoszonym przez wójta 
Jakuba Bronowickiego oko-
licznościowym przemówie-
niem, w  którym wójt zwrócił 
się do obecnych mówiąc: 

Uroczyste obchody Narodowego Święta

Trzeciego Maja
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W  Niedzielę Palmową 
odbył się Jarmark 
Wielkanocny, tym 

razem w Malinie. Podczas tegorocz-
nego kiermaszu pogoda dopisała, 
na licznych stoiskach można było 
nabyć m.in. świąteczne dekoracje, 

piękne artystyczne rękodzieła, jak 
również spróbować tradycyjnych 

wypieków. Uczestnikom jarmarku 
towarzyszyła muzyka lokalnych 
zespołów ludowych oraz młodych 
talentów wokalnych. 

Ofi cjalnego otwarcia Jarmarku 
dokonał wójt Jakub Bronowicki, 
który wręczył podziękowania za 
prezentację palm wielkanocnych 

wystawionych przez sołectwo Kry-
niczno, sołectwo Malin i Koło Go-
spodyń Wiejskich w Wiszni Małej. 
Następnie odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego 
pn. „PALMA WIELKANOCNA”, 

na który wpłynęło 58 prac, w tym 
46 prac indywidualnych oraz 

12 prac zbiorowych, wykona-
nych łącznie przez 111 osób. Po 
ogłoszeniu wyników konkursu 

i  nagrodzeniu zwycięzców przez 
wójta, na scenę wyszły lokalne 
zespoły ludowe, które umilały 
czas uczestnikom jarmarku. 

Wysłuchaliśmy zespołów: Mali-
nienie, Strzeszowianki i Szymano-

wianie. Tuż po nich wystąpili młodzi 
wokaliści, którzy brali udział w  pro-
jekcie „Wiszeńskie Talenty” prowa-
dzonym przez OKSiR w Wiszni Małej 
pod kierunkiem Janka Samołyka. Mo-
gliśmy wysłuchać aranżacji różnorod-
nych przebojów wykonanych przez 
Weronikę Biernat, Konrada Bielickie-
go, Wiktorię Herkę i  Justynę Master-
nak. Zwieńczeniem jarmarku był wy-
stęp Anny Wojtas – Gaweł.

Podczas wydarzenia odbyła się rów-
nież akcja charytatywna - zbiórka 
pieniędzy na leczenie i  rehabilitację 
Roksany Siódmak ze Strzeszowa. Dat-
ki między innymi można było przeka-
zywać na stoisku Gminnej Biblioteki 
Publicznej z  Wiszni Małej kupując 
oprócz książek różnorodne wypieki.

Serdeczne podziękowania należą się 
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej oraz Radzie Sołeckiej 
Malina wraz z sołtysem Dorotą Kule-
tą za wkład pracy w przygotowanie IX 
Jarmarku Wielkanocnego. 

IX Jarmark 
Wielkanocny

LAUREACI KONKURSU:
KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI

1. Mikołaj Chudzik I miejsce

2. Piotr Skonieczny II miejsce

3. Wiktor Kobusiński III miejsce

4. Krystian Łata wyróżnienie

5. Zofi a Szulc wyróżnienie

6. Wiktor Lisek wyróżnienie

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III

1. Maja Kościelniak I miejsce

2. Alicja Suwaj II miejsce

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI

1. Maja Szulc I miejsce

2. Sandra Koczenasz II miejsce

3. Michalina Bociek III miejsce

4. Kaja Bednarska wyróżnienie

5. Konrad Łata wyróżnienie

6. Aleksander Duplaga wyróżnienie

KATEGORIA KL.VII-VII ORAZ III GIMNAZJUM

1. Vanessa Domeradzka I miejsce

2. Aleksandra Borowska II miejsce

3. Weronika Kałęka III miejsce

KATEGORIA OSOBY DOROSŁE

1. Bernadetta Kałęka I miejsce

2. Justyna Szulc II miejsce

KATEGORIA PRACE ZBIOROWE

1. Przedszkole Publiczne 
w Ligocie Pięknej

I miejsce

2. Przedszkole przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Psarach

I miejsce

3. Świetlica w Ozorowicach wyróżnienie

4. Praca grupowa wykonana 
przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Psarach

wyróżnienie



11WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJczerwiec 2019

Już po raz dwunasty spo-
tkaliśmy się w  Szyma-
nowie na Folkloriadzie 

zorganizowanej przez Ze-
spół Ludowy Szymanowia-
nie przy udziale Rady So-
łeckiej Szymanowa i OKSiR 
w  Wiszni Małej. Była to 
prawdziwa uczta dla mi-
łośników muzyki ludowej. 
W  tegorocznym przeglą-
dzie wystąpiło 10 zespołów, 
w  tym Gminna Orkiestra 
Dęta z Wiszni Małej. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół 
Rhiannon Celtic Band pre-
zentujący celtycki repertuar. 

Wydarzenie rozpoczęło 
się od ofi cjalnego otwarcia 
dokonanego przez Dyrektor 
OKSiR w  Wiszni Małej Re-
natę Cybulską – Kaczałko 
oraz Przewodniczącą Rady 
Gminy Wisznia Mała Mał-
gorzatę Ottenbreit. Imprezę 
prowadził Grzegorz Mar-

kocki, muzyk znany z wielu 
programów telewizyjnych, 
laureat „Szansy na sukces” 
oraz fi nalista reality-show 
„Bar I”.

Jako pierwsza na sce-
nie wystąpiła Gminna 
Orkiestra Dęta z Wisz-
ni Małej, a  tuż po niej 
Szymanowianie z  Szyma-
nowa. Podczas swojego wy-
stępu Szymanowianie od-
śpiewali „Sto lat!” z  okazji 
jubileuszu 80-lecia urodzin 
członkini zespołu Pani Jani-

ny Gęborys. Następnie wy-
słuchaliśmy utworów w wy-
konaniu zespołów: Aster 

z  Domasława, Mali-
nianie z  Malina, 
Trzy Dęby z  Bo-
rówka, Strzeszo-

wianki ze Strzeszowa, Świ-
tezianie z Jelcza - Laskowic, 
Kulinianie z  Kulina i  Cicha 
Woda z  Udanina. Każdy 
z  zespołów został nagro-
dzony pamiątkowym fl ako-
nem (przygotowanym przez 
artystę Ryszarda Glegołę) 

oraz dyplomem. Specjalne 
wyróżnienie trafi ło także 
do pani Barbary Gareckiej, 
mamy Witolda Gareckiego, 
który przez wiele lat był kie-

rownikiem Zespołu 
Szymanowianie. 

Po występach 
z e s p o ł ó w 

ludowych 
na scenie 
zaprezen-
t o w a ł a 
się głów-

na gwiazda 
p r z e g l ą d u : 

zespół Rhian-
non Celtic Band, 

który wykonał celtyckie 
utwory. Impreza zakończyła 
się zabawą taneczną. 

Folkloriada to nie tylko 
występy artystyczne. Na go-
ści czekały pyszne przekąski 
z grilla oraz domowe wypie-
ki. Dla dzieci przygotowano 
szereg atrakcji. Chętni mo-
gli także zwiedzić stoiska 
z rękodziełem. 

Dziękujemy za zaangażo-
wanie Zespołowi Ludowe-
mu Szymanowianie, który 
był głównym gospodarzem 
imprezy oraz sołtysowi 
Marcinowi Ziętkowi i  całej 
Radzie Sołeckiej Szymano-
wa.

XII Folkloriada 
w Szymanowie!
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W środę 15 maja odbyło się spo-
tkanie autorskie z  Marianem 

Pietrzykiem (pseudonim literacki Ar-
tur Marino) autorem książki pt. „Na 
Wołyniu skończył się świat”. Spotkanie 
było zwieńczeniem XVI Ogólnopol-
skiego Tygodnia Bibliotek, w którym 
brała udział Wisznia Mała. Pisarza 

przedstawiła kierow-
nik Gminnej Bi-
blioteki Publicz-
nej w  Wiszni 
Małej Sylwia 
Drząszcz, na-

stępnie kilka 
słów wprowa-

d z e n i a 

wygłosił dr Sebastian Węgrzynowski 
(dyrektor Powiatowego Ośrodka Do-
radztwa Metodyczno-Programowego 
w Trzebnicy), który dokonał meryto-
rycznej korekty książki. 

Wydarzenie zgromadziło liczną 
widownię. Autor bardzo wyraziście 
przedstawił tragedię wołyńską i  bar-
barzyństwo, które się tam dokonało. 
Marian Pietrzyk przytaczał m.in. tra-
giczne historie mieszkańców powiatu 
trzebnickiego, których relacje zosta-
ły zamieszczone w  książce. Uwiecz-
nienie tych historii ma szczególną 
wartość dla lokalnej społeczności. 
Wystąpienie autora zostało wzboga-
cone przez trafne komentarze Pana 
Sebastiana Węgrzynowskiego, który 
równocześnie wyjaśniał wiele poru-
szanych kwestii. 

Spotkanie było bardzo emocjonują-
ce, padło wiele nurtujących pytań i nie 

obyło się bez sporów, w efekcie 

bardzo konstruktywnych. Marian 
Pietrzyk przedstawiał również pozo-
stałe swoje książki, głównie w kontek-
ście wydarzeń na Wołyniu. W  trak-
cie spotkania omawiany był przede 
wszystkim dramat Polaków, ale autor 
wspomniał Ukraińców, którzy potra-
fili się przeciwstawić barbarzyńskiej 
ideologii UPA, często przypłacając to 
własnym życiem. Wieczór z autorem 
książki był wyjątkową i  bardzo nie-
powtarzalną lekcją historii, która za-
pewne wielu uczestnikom na zawsze 
pozostanie w sercu.

Na Wołyniu skończył się świat...

Orkiestra Dęta działa na te-
renie gminy już od 4 lat 

uświetniając swoją obecnością 
wszytkie ważne uroczystości. 
W sezonie wiosennym Orkiestra 
bardzo często bierze udział w fe-
stynach organizowanych przez 
OKSiR Wisznia Mała takich 
jak Folkloriada w  Szymanowie, 
Dzień Dziecka w Ligocie Pięknej. 

Jednak działalność zespołu nie 
ogranicza się tylko do miejsco-
wych występów. 2 maja dzięki 
zaproszeniu Miejskiego Ośrodka 

Kultury i  Sportu w  Dusznikach 
Zdroju mieli przyjemność wystą-
pić na dusznickim rynku prezen-
tując swój repertuar, co zostało 
niezwykle miło przyjęte przez 
obecnych słuchaczy. 

8 czerwca wystąpili na Pikniku 
Rodzinnym w  Będkowie. Cieka-
wą formą występów jest koncert 
solistów Orkiestry Dętej, któ-
ry odbył się 18 czerwca z  okazji 
wernisażu Wystawy prac dzie-
ci i  młodzieży z  Gminy Wisznia 
Mała pod tytułem „Mój piękny 

sen”. Młodzi podopieczni zespo-
łu przy akompaniamencie Pani 
dr Katarzyny Kluczewskiej dali 
popis swoich umiejętności, któ-
re zdobyli na indywidualnych 
zajęciach prowadzonych przez 
instruktorów Orkiestry Dętej. 
Ostatni występ zespołu miał 
miejsce 22 czerwca w  Prószko-
wie w  województwie opolskim 
na XI Paradzie Orkiestr Dętych. 
Orkiestra brała udział w paradzie 
ulicami Prószkowa, dała koncert 
na jednej ze scen, a finałem całej 

imprezy było wspólne wykonanie 
o północy przez 12 orkiestr „Odę 
do Radości” przy pokazie sztucz-
nych ogni.

Stowarzyszenie „Muzyczna Wisznia 
Mała” prowadzi rekrutacje dla 
wszystkich chętnych, którzy pragną 
rozpocząć przygodę nauki gry na 
instrumentach dętych. Na sobotnich 
zajęciach w OKSiR Wisznia Mała 
wykwalifikowani instruktorzy uczą 
od podstaw czytania nut, wydobycia 
dźwięku oraz pracy w dużym zespole 
muzycznym. 

Orkiestra Dęta zaprasza do wspólnego muzykowania

Artur Marino 
(pseudonim literacki - właściwe 
nazwisko Marian Pietrzyk), 
ur. 26.04.1964 we Wrocławiu, 
absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji. Autor książek: 
„Widziałem Ciemne Słońce. 
Doświadczenie Depresji”, wydanej 
przez Jacka Santorskiego w 1995 
roku. Pozycja ta została niedawno 
wznowiona i poszerzona o część 
drugą i obecnie nosi tytuł: 
„Widziałem Ciemne Słońce. Studium 
Depresji”. Artur Marino napisał także 
książki: „Sen Brahmy” i „Rasputin 
Nie Znany”. Ostatniej, wydanej 
w 2002 roku pozycji miesięcznik 
„Nieznany Świat” przyznał tytuł 
publikacji miesiąca. Artur Marino 
jest także autorem kilkudziesięciu 
artykułów, które na przestrzeni lat 
ukazywały się m.in. w periodykach: 
ALBO Albo, Dotknięcie Życia, 
Nieznany Świat, Odkrywca, Wiedza 
Tajemna i Czwarty Wymiar. Pracuje 
w administracji publicznej, mieszka 
w Trzebnicy, ma żonę i dwie córki.
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Ludzie kultury świętują

Dwudziestego czwar-
tego maja w  Ośrodku 

Kultury Sportu i  Rekreacji 
w  Wiszni Małej świętowa-
no Dzień Działacza Kultury 
i Bibliotekarza. 

Osoby odpowiadające za 
świetlice wiejskie, instruk-
torzy, przedstawiciele szkół, 
artyści oraz pracownicy 
OKSiR-u spotkali się w Ga-
lerii na Zakręcie by posłu-
chać występu muzycznego 
i  obejrzeć wystawę. W  wy-

darzeniu brał 
udział wójt Jakub 

Bronowicki, który po-
dziękował wszystkim za 
krzewienie kultury w naszej 
gminie oraz cenną pracę 
na rzecz lokalnej społecz-
ności. Następnie wspólnie 
z  Przewodniczącą Rady 
Małgorzatą Ottenbreit oraz 
dyrektorką OKSiR Renatą 
Cybulską - Kaczałko wrę-
czył wszystkim przybyłym 
na spotkanie po symbolicz-
nej róży. 

Obchody święta rozpo-
częły się występem Justy-
ny Masternak, mieszkanki 

Piotrkowiczek, uczestniczki 
Wiszeńskich Talentów, któ-
ra wystąpiła z  recitalem pt. 
„Mistrzowie piosenki”. Ju-
styna zaśpiewała znane i lu-
biane utwory m. in. Edyty 
Bartosiewicz i Burta Bacha-
racha, a  akompaniował jej 
muzyk Jan Samołyk. 

Po występie odbyło się 
otwarcie wystawy pt. 
„ Mi ę d z y p okol e n i owe 
więzi”. Tym razem mo-
gliśmy obejrzeć akwa-
rele malowane przez 
Jana Myszkowskiego 
i  Justynę Martę Kra-
marzewską z  Mysz-
kowskich. Pani Justyna 
przedstawiła siebie oraz 
opowiedziała o  swo-

ich obrazach, na których 
uwiecznia nowe, poznawa-
ne podczas podróży, miej-
sca. 

Wydarzenie zakończyło 
się degustacją tortu specjal-
nie przygotowanego na tę 
szczególną okazję. 

Spotkanie z młodą wiszeńską kulturą

Galeria na Zakręcie przy-
zwyczaiła wielbicieli 

sztuki, że można w  niej zo-
baczyć prace artystów zna-
nych w całym kraju. Tym ra-
zem kurator Ryszard Glegoła 
zwrócił uwagę widzów na 
młode talenty z naszej gminy. 
Mimo wtorkowego terminu, 
sala była pełna zarówno mło-
dych artystów, jak i widzów.

18 czerwca na ścianach 
galerii pojawiły się prace 
uczniów wiszeńskich szkół, 
którzy licznie pojawili się na 
wernisażu. Część muzyczna 

wydarzenia również 
była ściśle związana 
z Wisznią Małą. Na sce-
nie pojawili się młodzi 
soliści z  Orkiestry Dętej, 
która działa pod kierownic-
twem Pawła Maliczowskiego. 
Wielkie brawa uzyskali m.in. 
młodzi ksylofoniści, którzy 
grali niesamowicie widowi-
skowo oraz klarnecistki, gra-
jące na wyjątkowo wysokim 
poziomie. Inne instrumenty, 
które mogliśmy usłyszeć to 
m.in. trąbka, puzon i kornet. 
Koncert młodych muzycz-

nych talentów z  wdziękiem 
prowadziła Pani Justyna Ma-
liczowska. Dyrektor OKSiR-u 
Renata Cybulska-Kaczałko 
była pod wielkim wrażeniem 
solistów i  od razu zapowie-
działa zgromadzonym, że taki 
koncert na pewno zostanie 
powtórzony w przyszłości. 

JS

Majówka Klubu 
„Senior+” i grupy ON

Majowe słoneczne 
przedpołudnie człon-

kowie Klubu „Senior+” 
z  Ligoty Pięknej wspólnie 
z grupą ON spędzili na placu 
rekreacyjnym przy ul. Róża-
nej. Okazją do spotkania była 
zorganizowana przez GOPS 
w Wiszni Małej „Majówka”. 

Atrakcją spotkania był wy-
stęp seniorów z  Klubu „Se-
nior+”, którzy zaprezentowali 
przedstawienie premierowe 
pt. „Orkiestra” przygotowane 
pod kierunkiem zawodowe-
go mima Andrzeja Kozłow-
skiego. Po przedstawieniu 
nagrodzonym gromkimi 
brawami, do wspólnego śpie-
wania zachęcał Pan Jerzy Ko-
walczyk. Spotkanie przebie-
gło w radosnej i rozśpiewanej 
atmosferze integrując uczest-
ników oraz zaproszonych go-
ści.
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Wakacje z OKSIR
Gdy dzieci kończą rok szkol-

ny, do akcji wkrocza Ośro-
dek Kultury Sportu i  Rekre-
acji z  Wiszni Małej, oferując 
młodym ludziom bezpłatne 
zajęcia, spotkania i  warsztaty. 
W planie są również wycieczki 
do ciekawych miejsc!

Przez cały lipiec rodzice 
mogą przywieźć swoje po-
ciechy do OKSiR-u, w  któ-
rym czekać będą na nich 
animatorzy. Najmłodsi będą 
mogli wspólnie oglądać fi l-
my, grać na komputerze, ba-
wić się, a także spędzać czas 
na aktywnościach rucho-
wych i  artystycznych. Po-
znają także tajemnice gmin-
nej biblioteki. 

Udział w  wakacjach 
z  OKSiR Wisznia Mała jest 
bezpłatny, oprócz wycie-
czek, które są częścio-
wo odpłatne. Szcze-
gółowe informacje 
o  programie będą 
dostępne na stronie 
internetowej Ośrod-
ka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni 
Małej – oksir.wisz-
niamala.pl oraz na 
Facebooku www.
f a c e b o o k . c om /
oksirwisznia. 

Z a p i s a ć 
dziecko moż-
na osobiście 
w OKSiR (ul. Szkol-
na 1, Wisznia Mała). 

Zajęcia półkolonijne 
dla dzieci pt. „Śladami 
Stanisława Moniuszki”

Cyklicznie, jak co roku, 
gmina Wisznia Mała organi-
zuje nieodpłatne półkolonie 
dla dzieci. Podczas tegorocz-
nych wakacji zajęciami objęte 
będzie 13 miejscowości na te-
renie naszej gminy. Cykl zajęć 
półkolonijnych, w  związku 
z  rokiem moniuszkowskim, 
będzie przebiegał pod prze-
wodnim hasłem: „Śladami 
Stanisława Moniuszki”. 

W  zaję-
ciach uczest-

niczyć mogą 
wszystkie dzieci 

z terenu naszej gminy, 
w wieku od lat 6 do 13. W każdej 
miejscowości liczebność grupy 
dzieci będzie wynosiła maksy-
malnie 30 osób. Zapisy będą 
prowadzone pierwszego dnia 
zajęć w danej miejscowości.

Podczas półkolonii ze stro-
ny organizatora, dzieci będą 
zaopatrzone w  słodki poczę-
stunek w  postaci bułki droż-
dżowej oraz mineralną wodę 
niegazowaną.

Koordynatorem wakacyj-
nych zajęć jest Pełnomocnik 
Wójta ds Profi laktyki Uzależ-
nień Joanna Boćko-Sornat.

Wakacje w gminie 
Wisznia Mała

WAKACJE!Szczegóły na 24 stronie

Kwietniowa sesja Rady 
Gminy Wisznia Mała 

znacznie różniła się od wszyst-
kich pozostałych. Przed roz-
poczęciem obrad Pani Barbara 
Wilk (była sołtys Piotrkowi-
czek) została uhonorowana 
Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi. Odznaczenia wręczył jej, 
w  imieniu Prezydenta RP, 
Doradca Wojewody Dolnoślą-
skiego Damian Mrozek. Od-
znaczenie zostało przyznane 
za działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej. 

Podczas uroczystości pani 
Barbara przyjęła również po-
dziękowania od wójta Jakuba 
Bronowickiego za lata pracy na 
rzecz lokalnej społeczności, za 
wieloletnią współpracę i jej po-
zytywne efekty. 

Pani Barbara to wyjątkowa 

i lubiana osoba, bardzo zaanga-
żowana w życie swojej miejsco-
wości. Jest znana z  otwartości 
i przychylności ludziom, chęt-
nie pomaga potrzebującym. 
Przez wszystkie lata aktywnie 
angażowała się we wszystkie 
inicjatywy dotyczące spraw 
mieszkańców. Funkcję sołtysa 
pełniła ponad 41 lat. 

Srebrny Krzyż  Zasługi 
dla Barbary Wilk

W czasie upalnych dni, 
wiemy jak ważną rolę 

w  życiu człowieka odgrywa 
woda, ale tak samo jest ważna 
dla zwierząt. Dlatego pamiętaj-
my, aby nasz pies i kot zawsze 
miały w  miejscu nienasło-
necznionym miskę ze świeżą 
wodą. Jeśli nawet nie mamy 
żadnego zwierzaka, to 
warto wystawiać 
taką miskę 
przed posesję 
dla dziko ży-

jących kotów lub zbłąkanego 
psa, a  także dla okolicznych 
ptaków. Nie zostawiajmy też 
swojego pupila zamkniętego 
w aucie w czasie upałów, skut-
ki mogą być katastrofalne. 

Zwracajmy uwagę na wszel-
kie przypadki pozostawienia 
zwierząt bez należytej opieki 
podczas letnich upałów. Nie 

bądźmy obojętni, sami 
też pomagajmy po-

trzebującym i zagro-
żonym zwierzakom.

Pies, Kot i Upały Mieszkańcy sołectwa Kryniczno 
dzień pierwszego czerwca spędzili 
na wycieczce do Poczdamu. Wyjazd 
był znakomitą okazją do zwiedzenia 
licznych zabytków miasta oraz 
integracji. 

Z wielkim smutkiem oraz 
żalem zawiadamiamy, 
iż w piątek 28 czerwca, 

po długiej chorobie, 
Pani Barbara Wilk 

zmarła. Pozostanie na 
zawsze w naszej pamięci 

jako wrażliwy 
i życzliwy ludziom 

społecznik.
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W
is

ze

ński Dzień Dziecka

W sobotę 1 czerwca swoje 
święto obchodziły dzieci. Z tej okazji 

wysłuchaliśmy występu Gminnej Orkiestry 
Dętej i Wiszeńskich Talentów, a ochotnicy mogli 

spróbować swoich sił na scenie śpiewając wybrane 
utwory. Były pokazy tańca, wiszeńskich karateków 

oraz konkursy sportowe i fitness ze sceny, można było 
również zagrać w ringo. Wieczór zakończył występ 

grupy Wesołe Gitary, który wykonał znane i lubiane 
przeboje polskiego big-bitu. Dla uczestników 

przygotowano wiele atrakcji, były dmuchańce, 
bungee, byk rodeo, animacje dla dzieci, 

fotobudka i wiele innych niespodzianek. 
Tegoroczny Dzień Dziecka był wyjątkowy, 

pełen wrażeń i pozytywnych 
emocji.
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ZDOLNY WISZNIAK
to wyróżnienia, które zostały 
przyznane pierwszy raz w hi-
storii gminy. Tytuły „Zdolny 
Wiszniak” przyznawane są 
szczególnie uzdolnionym 
uczniom, uczęszczającym do 
szkół w gminie Wisznia Mała, 
wielokrotnym laureatom 

konkursów, zawodów 
sportowych oraz 

nauczycielom 
wyróżnionych 

uczniów.
Są one przy-
znawane 
w następują-
cych katego-

riach:
1. Laureaci 

konkursów,
2.  Laureaci konkur-

sów i zawodów 
sportowych,

3.  Nauczyciel wyróżnionego 
ucznia tytułem Zdolny Wisz-
niak,

4.  Nauczyciel 
wyróżnio-
nego ucznia 
– sportowca/ 
najlepszej dru-
żyny sportowej 
wyróżnionych 
tytułem Zdolny 
Wiszniak,

5. Złoty Zdolny 
Wiszniak.

Tytuły przyznaje 
komisja, w skład której 

wchodzi po jednym przedsta-
wicielu z każdej szkoły gminy 
Wisznia Mała. Komisja może 
również przyznać tytuł „Zdol-
ny Wiszniak” uczniowi/ grupie 
uczniów/ drużynie, którzy 
osiągnęli wybitne wyniki nie 
ujętymi regulaminem.
Tytuł „Złoty Zdolny Wisz-
niak” otrzyma uczeń, 
któremu po raz trzeci 
przyznano tytuł „Zdolny 
Wiszniak” w kategorii 

„Laureaci konkursów” 
(od klasy I szkoły 

podstawowej 
do klasy VIII).

„Złote Sowy” Powiatu Trzebnickiego

Najlepsi uczniowie z gminy 
Wisznia Mała otrzymali 

stypendia. 17 czerwca pod-
czas Gali Stypendialnej Gminy 
Wisznia Mała 137 sportowców 
odebrało wyróżnienia. Z  ko-
lei następnego dnia stypendia 
zostały wręczone uczniom za 
wybitne osiągnięcia naukowe 
(8), za bardzo dobre wyniki 
w nauce (45) i artystyczne (9).

Poniedziałkowa Gala odbyła 
się w  świetlicy w  Krynicznie. 
Oprócz wyróżnień wręczo-
nych za osiągnięcia sportowe 
wójt Jakub Bronowicki dodat-
kowo wyróżnił Borysa Ko-
łeckiego z  Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Szewcach za 
wyjątkowe osiągnięcia w pod-
noszeniu ciężarów. 

Podczas Gali zostali ponadto 
wyróżnieni sportowcy z gminy 

Wisznia Mała, którzy osiągnęli 
wyjątkowe wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym 
lub międzynarodowym. Na-
grody zostały przyznane przez 
Wójta oraz Radę Gminy Wisz-
nia Mała. Wśród nagrodzo-
nych znaleźli się: Aleksandra 
Cieślak, Jowita Hebdowska, 
Klara Kościelniak, Aleksander 
Połowczuk, Igor Ulatowski, 
Krystian Karaszewski, Klaudia 
Łobaczewska, Hubert Piwko, 
Jakub Piwko, Emilia Gisztero-
wicz, Antoni Kowalski, Nor-
bert Rybak, Leszek Kuczyński 
i  Krzysztof Gaweł. Gala była 
również okazją do złożenia po-
dziękowań dla senseia Dawida 
Graczyka (trenera i  prezesa 
Dolnośląskiego Klubu Kara-
te Jinkaku Kansei z  Rogoża) 
za zasługi sportowe dla gminy 
Wisznia Mała.

W tym roku, po raz pierwszy, 
został wręczony tytuł „Zdolny 
Wiszniak 2019”. To tytuł przy-
znawany szczególnie uzdolnio-
nym uczniom, uczęszczającym 
do szkół w  gminie Wisznia 
Mała, wielokrotnym laure-
atom konkursów, zawodów 
sportowych oraz nauczycielom 
wyróżnionych uczniów. „Zdol-
nego Wiszniaka 2019” w kate-
gorii sportowej otrzymali na-
stępujący uczniowie: Karolina 
Cholaszczyńska, Iga Woźniak, 
Oliwia Zielińska i  Karol Mol-
czyk. Wyróżniona została także 
drużyna pływacka w  składzie: 
Julia Borodycz, Maja Hartel, 
Oliwia Pachciarek, Oliwia Zie-
lińska i  Piotr Zaleski. Nagro-
dzone zostały również nauczy-
cielki: Małgorzata Kraszewska 
ze Szkoły Podstawowej w Kry-
nicznie i Jolanta Lawrenz z Ze-

społu Szkolno 
- Przedszkol-
nego w  Wiszni 
Małej.

We wtorek odbyła 
się kolejna Gala Stypen-
dystów Gminy Wisznia Mała. 
Tym razem uczniowie odebrali 
wyróżnienia za wybitne osią-
gnięcia naukowe, za bardzo 
dobre wyniki w  nauce i  arty-
styczne. Wręczone zostały także 
statuetki dla osób wyróżnio-
nych tytułem „Zdolny 
Wiszniak 2019”. Otrzy-
mały je Maja Sajkow-
ska ze szkoły w  Psarach, 
Hanna Jordanek ze szkoły 
w Krynicznie oraz nauczy-
ciel pani Aneta Szostek ze 
szkoły w  Psarach. Podczas 
obu Gal wysłuchaliśmy wy-
stępów wiszeńskich uczniów: 
Karoliny Merty, Franciszka 
Biernata, Marii Bomby, duetu 
Aleksandra Drzazgi i Konrada 
Bielickiego, Weroniki Biernat, 
Angeliny Domaradzkiej, Hanny 
Jordanek i Hanny Iwanowskiej. 

Wszystkim laureatom gra-
tulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów oraz 
motywacji do osiąga-
nia kolejnych celów. 

Hanna Jordanek i Iga Woź-
niak laureatkami „Złotych 

Sów”! Na uroczystej XI Gali 
„Złote Sowy” Powiatu Trzebnic-
kiego 2019, której gospodarzem 
była gmina Prusice, zostali na-
grodzeni najlepsi uczniowie, na-
uczyciele, dyrektorzy szkół oraz 
szkoły z całego powiatu. W te-
gorocznej edycji zostały wyróż-

nione dwie uczennice z  gmi-
ny Wisznia Mała. W  kategorii 
„szkoła podstawowa klasy VII 
– VIII” wyróżnienie otrzyma-
ła Hanna Jordanek. Natomiast 
w  kategorii „sportowiec roku 
szkoła podstawowa” Iga Woź-
niak. Obie laureatki są uczen-
nicami Szkoły Podstawowej im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicz-

nie.  Wyróżnienia zostały 
przyznane na podstawie 
rankingu konkursów, za-
wodów sportowych oraz 
dodatkowych osiągnięć. 
Laureatkom gratuluje-
my i  życzymy dalszych 
sukcesów oraz wytrwa-
łości w  dążeniu do ce-
lów.

„Złote Sowy” Powiatu Trzebnickiego
nie.  Wyróżnienia zostały 
przyznane na podstawie 

Stypendia dla najlepszych
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Dwudziestego czwartego 
maja na wrocławskim 

rynku odbyło się uroczyste 
podsumowanie X edycji ak-
cji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Szkołę Pod-
stawową im. św. Jadwigi Śl. 
w  Krynicznie reprezentowała 

delegacja uczniów i  nauczy-
ciela z pocztem sztandarowym 
szkoły. Dwudniowy koncert 
rozpoczęła defilada Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądo-
wych oraz przemarsz pocztów 
sztandarowych szkół. Wśród 
zaproszonych gości był m.in. 
sekretarz stanu w  Kancelarii 
Prezydenta RP Andrzej Dera, 
przedstawiciele władz mia-
sta, Kurator Oświaty oraz 
pomysłodawczyni i  orga-
nizatorka przedsięwzięcia 
pani Grażyna Orłow-
ska-Sondej. Tradycyjnie 
na scenie pojawiły się 
zespoły zaprzyjaźnione 
z Wrocławiem: PODOL-

SKI KWIAT z  Koziatyna, 
BARWINOK z Winnicy, Ze-

spół Tańca Ludowego UMCS 
w  Lublinie, a  także artyści 
z Wileńszczyzny.

SP Kryniczno

Hotele dla owadów w Wiszni Małej!

Czas na wakacje 

Dziewiętnasty czerwca, 
to dzień, na który wie-

le osób czekało od dawna. Po 
całym roku wytężonej nauki 
i  pracy uczniowie odebrali 
świadectwa i rozpoczęli długo 
wyczekiwane wakacje. W tym 
roku wójt Jakub Bronowic-
ki wziął udział w  uroczystym 
zakończeniu roku klas I  – III 
w  Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Psarach. Pod-
czas uroczystości uczniowie 
odebrali nagrody, a  rodzice, 
którzy aktywnie brali udział 
w  życiu szkolnym, podzięko-
wania. Podczas ceremonii wójt 
złożył także podziękowania 
za owocną pracę, życzliwość, 
energię i pasję Pani Alicji Szy-
manowskiej, która zdecydo-
wała się przejść na emeryturę 
po 36 latach pracy w Szkole 
Podstawowej w Psarach. Uro-
czystość zakończenia roku 

szkolnego była urozmaicona 
o występy uczniów, którzy mo-
gli pochwalić się swoimi wy-
jątkowymi zdolnościami. Po 
części oficjalnej wszyscy udali 
się z  wychowawcami do klas 
w celu odebrania świadectw. 

Przed uczniami ponad dwa 
miesiące wakacji. Po tym cza-
sie z  pewnością wrócą pełni 
energii oraz z zasobem sił do 
zdobywania dalszej wiedzy 
i  umiejętności. A  dzisiaj ży-
czymy im pogodnych, peł-
nych niezapomnianych wra-
żeń, a  zarazem bezpiecznych 
wakacji.

Koło teatralne „Nic takie-
go” ze Szkoły Podstawo-

wej w Krynicznie w tym roku 
szkolnym osiągnęło prawdzi-
wy sukces. Młodzi aktorzy 
wzięli bowiem udział w XVII 
Wrocławskim Festiwalu Te-
atralnym Zielona Gęś 2019, 
który organizuje Szkoła Pod-
stawowa nr 45 we Wrocła-
wiu. W  tym roku tematem 
festiwalu była „Zielona Gęś 
z  historią w  tle...”. Uczniowie 
pod kierunkiem pani Moniki 
Kielan przygotowali spektakl 

na podstawie ballady Ada-
ma Mickiewicza pt. „Lilije”. 
Utwór, choć znany, został 
przedstawiony w zupełnie no-
watorski sposób i zauważony 
przez profesjonalistów (jury 
w  składzie: Jerzy Welterm, 
Maria Lubieniecka, Anna 
Charewicz, Katarzyna Kabat). 
Przedstawienie zostało doce-
nione i wyróżnione za kreacje 
sceniczne oraz scenografię 
spektaklu. 

Spośród dziewiętnastu grup 
teatralnych tylko siedem zo-

stało nagrodzonych i  wyróż-
nionych. Nagrodą był m.in. 
występ podczas gali na de-
skach Teatru Lalek we Wro-
cławiu. Dodatkowo młodzi 
aktorzy zostali zaproszeni 
na warsztaty organizowane 
przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną we Wrocławiu (Mul-
ticentrum). W  ramach zajęć 
uczniowie będą mieli możli-
wość stworzenia własnej mini 
kompozycji - oryginalnych 
dzwonków komórkowych.

MoK

X edycja akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia”

Wyróżnienie w XVII Wrocławskim 
Festiwalu Teatralnym Zielona Gęś 2019

Czwartego czerwca Ośro-
dek Kultury Sportu i Re-

kreacji z Wiszni Małej gościł 
dziesiątki dzieci z  okazji ob-
chodów Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska. Pro-
gram był wyjątkowo boga-
ty! Pamiątką po wydarzeniu 
zostały hotele dla owadów, 
które stanęły przy drodze do 
ośrodka.

Młodzi uczniowie 
z  naszej gminy po-
znali znaczenie 
owadów dla eko-
systemu. Naj-
pierw obejrzeli 
film o  życiu 
pszczół, na-
stępnie spotkali 
się z  hodow-
cami tych owa-
dów, a także wzięli 
udział w  warsztatach. Oczy-
wiście była również chwila na 
skosztowanie pysznego mio-

du od lokalnych hodowców. 
Centralnym punktem dnia, 

było coś co zostanie w  pa-

mięci uczestników 
na długie lata. Mło-
dzi ludzie razem 
z  dyrektor OKSiR-
-u Renatą Cybulską-

-Kaczałko, wspólnie 
postawili i  zapełni-

li chrustem specjalne 
hotele dla owadów. Wszyscy 
chętni mogą zobaczyć je te-
raz przy budynku OKSiR-u.
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Klasyfi kacja generalna kl. III 
I miejsce – SP Kryniczno 
II miejsce – SP Wisznia Mała
III miejsce – SP Psary

Klasyfi kacja generalna kl. IV
I miejsce – SP Kryniczno
II miejsce – SP Wisznia Mała 
III miejsce – SP Szewce 
IV miejsce – SP Psary 
Gratulujemy

Dwudziestego szóstego maja na terenie szkoły w Wiszni Małej 
zostały zorganizowane Mistrzostwa Gminy w trójboju LA 
kl. III - IV szkół podstawowych. Uczniowie rywalizowali w skoku w dal, 
rzucie piłeczką i biegu na 60 m.  MK

Czwartego czerwca w Szko-
le Podstawowej im. Jana 

Pawła II w  Psarach odbyła 
się pierwsza edycja gminne-
go turnieju pt. „Bezpieczna 
i  pewna turystyka rowerowa” 
pod patronatem p. Jakuba 
Bronowickiego – Wójta Gmi-
ny Wisznia Mała. Szczególnie 
ciekawa jest formuła zawo-
dów, która zakłada rywaliza-
cję drużyn nie tylko w  kate-
goriach sportowych, ale także 
technicznych i  teoretycznych. 

Wymiana pękniętej dętki, 
zdjęcie koła czy rozpoznawa-
nie części roweru dały uczest-
nikom możliwość wykazania 
praktycznych umiejętności. 
Test wiedzy o  ruchu drogo-
wym sprawdził przygotowanie 
młodych cyklistów do użytko-
wania dróg i  ścieżek rowero-
wych. Wiele emocji wzbudziła 
„jazda żółwia”, w której należa-
ło pokonać odcinek drogi na 
rowerze w  możliwie najdłuż-
szym czasie.

Impreza jest częścią au-
torskiego programu p. Hen-
ryka Kiewry, nauczyciela 
wychowania fi zycznego, pt. 
„Aktywność ruchowa dla 
każdego”. W ramach progra-
mu odbywają się m. in. tak-
że cykliczne rajdy rodzinne 
(np. na Ślężę, Wielką Sowę), 
które cieszą się wśród ro-
dziców ogromną popular-
nością. Niejednokrotnie są 
to jedne z nielicznych okazji 
wspólnego spędzenia czasu 
z  dziećmi, w  oderwaniu od 
codziennej rutyny i  pośpie-
chu, w  otoczeniu pięknej 
przyrody. Każdorazowo rajd 
kończy się integracyjnym 
ogniskiem, wspólnym śpie-
wem i zabawą.

Mamy nadzieję, iż suk-
ces pierwszej edycji zawo-
dów gminnych zaowocuje 
rozszerzeniem tej formu-
ły propagowania turystyki 
rowerowej na obszar całe-
go powiatu trzebnickiego 
w roku przyszłym.

JA

Bezpieczna i pewna turystyka rowerowa 
w Psarach

Siódmego czerwca we Wrocławiu zostały zorganizowane 
przez klub Pegaz „Zawody na łodziach smoczych - 
Wiosłomania 2019”. Szkoła Podstawowa w Krynicznie 
wystawiła dwie załogi: z kl. VIII i oddziału gimnazjalnego. 
Grupy w składzie wioślarze i jeden sternik płynęli na 
dystansie 200 m po kanale. W klasyfi kacji generalnej szkoła 
z Kryniczna została sklasyfi kowana na II miejscu w kategorii 
szkół podstawowych i na III miejscu gimnazjów.  MK

Dnia 10 czerwca 2019 roku odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Trzebnickiego w pływaniu szkół podstawowych 
i gimnazjalmych. Z przyjemnością informujemy, że drużyna 
z Gimnazjum z Kryniczna zajęła I miejsce w klasyfi kacji 
generalnej szkół gimnazjalnych w Powiecie Trzebnickim 
(LENA SZTURA – III miejsce w stylu dowolnym, III miejsce 
w stylu klasycznym i III miejsce w stylu grzbietowym. Łukasz 
Rosiński – I miejsce w stylu dowolnym, I miejsce w stylu 
grzbietowym i I miejsce w sztafecie 4x50 m w składzie: 
Małgorzata Kraszewska, Łukasz Rosiński, Lena Sztura 
i Wiktoria Łącka). Wielkie gratulacje. MK

Wisłomania 2019Wisłomania 2019

I miejsce drużyny 
z Kryniczna
I miejsce drużyny 
z Kryniczna

Zachęcamy do korzysta-
nia z gminnego serwisu 

mapowego: www.geowisznia.
pl. Przeglądarka umożliwia 
sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości oraz 
obiektów znajdujących się na 
terenie gminy Wisznia Mała. 

Informacje dodatkowe moż-
na uzyskać w pok. nr 12 Urzędu 
Gminy Wisznia Mała, ul. Wro-
cławska 9 lub telefonicznie pod 
nr 71 308 48 54.

www.geowisznia.pl

Szóstego czerwca 
w Żmigrodzie odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu 
w biegach na orientację - 

Orientuj się w Aglomeracji. 
Gminę Wisznia Mała 

reprezentowała drużyna 
ze Szkoły Podstawowej 

z Kryniczna. Najlepiej pobiegli 
Marcelina Biegańska - III 

miejsce, Lidia Czajkowska 
- III miejsce i Małgorzata 
Kraszewska. Wszystkim 

gratulujemy udziału w biegu 
i zapraszamy za rok.

MK
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Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

MTB Cross 
Country  
w Mienicach

MTB Cross 
Country  
w Mienicach

Piętnasty czerwca obfito-
wał w  moc atrakcji. Pora-

nek rozpoczął się od otwarcia 
ścieżki rowerowej Wisznia 
Mała – Strzeszów. W  uroczy-
stości uczestniczyli cykliści, 
radni, sołtysi oraz zaproszeni 
goście m. in. Tomasz Studen-
ny Dyrektor ARAW SA, Marta 

Kamińska Dyrektor Sto-
warzyszenia Gmin i  Po-
wiatów DKR. Wszystkich 

powitał wójt Jakub Brono-
wicki. Było przecięcie wstę-

gi, a następnie przejazd nową 
ścieżką do Strzeszowa na miej-
sce pikniku pt. „Powitanie lata”. 

Na miejscu na wszystkich 
czekało wiele różnorodnych 
atrakcji. Podczas pikniku od-
był się także SKATE-DAY re-
alizowany w  ramach MBO. 
Uczestnicy oglądali Rowero-
we Show w  wykonaniu Alexa 
Żółtowskiego, a  chętni wzięli 
udział w  warsztatach rowero-

wych. Podczas show, ochotnicy 
wyłonieni spośród publiczno-
ści musieli wykazać się odwagą 
lub umiejętnościami. Dwóch 
śmiałków (Jaromir Wiński i 

Miłosz Wroński), wspólnie z 
prowadzącym, rywalizowali 
kto skoczy wyżej wzwyż na ro-
werze. W tej konkurencji lep-
szy okazał się Jaromir. 

Imprezie towarzyszyła 
zbiórka charytatywna na 
rehabilitację dla Roksan-
ki. Dziękujemy za wsparcie 
dziewczynki.

Kolejny MTB Cross Coun-
try przeszedł już do historii. 

Wiosenna edycja zawodów tra-
dycyjnie odbyła się w  Mienicach. 
W  zawodach wzięło udział po-

nad 70 zawodników w rywali-
zacji dorosłych oraz ok. 40 

w  rywalizacji dla dzieci 
i  młodzieży. Wiszeński 

MTB Cross Country 
to znany i  doceniany 

wyścig wśród miłośni-
ków kolarstwa górskiego. 

Zawody rozpoczęły się od startu 
najmłodszych zawodników, którzy 
rywalizowali na trzech dystansach: 3 
km (9 lat i młodsi), 4,5 km (10-13 lat) 
i 9 km (14-16 lat). Wśród nich naj-
lepsi okazali się: w  kategorii D1 Do-
mink Jantos, w kategorii D2 Hania 
Wiśniewska i Robert Łopyta, a w ka-

tegorii D3 Zuzanna 
Makuch i  Szymon 
Jagiełka. Zwycięzcy 
otrzymali pucha-
ry, dyplomy oraz 
nagrody, a  każdy 
z  uczestników na 
mecie otrzymał 
medal oraz pa-
miątkowy zestaw 
gadżetów. 

Po rywalizacji młodszych za-
wodników na linii startu stanęli 
zawodnicy głównego biegu. Kobie-
ty startowały na dystansie 13 km, 
natomiast mężczyźni pokonywali 
dwie pętle, w sumie 26 km. Zawod-
nicy mieli do przejechania wyma-
gającą trasę, która równocześnie 
była bardzo malownicza i  prowa-
dziła przez Wzgórza Trzebnickie. 

Jako pierwszy metę przekro-
czył Jakub Kowalczyk z Obornik 
Śl. z  czasem 1:10:38. Wśród ko-
biet najlepsza okazała się Moni-
ka Strychar z  Wrocławia, która 
osiągnęła czas 43:40. Zwycięzcom 
w  kategorii Open Puchar Wójta 
Gminy Wisznia Mała oraz nagro-
dy wręczył osobiście wójt Jakub 
Bronowicki. Przyznane były rów-
nież puchary i nagrody dla zwy-
cięzców w  poszczególnych kate-
goriach wiekowych. Pierwszy raz 
przyznane zostały również nagro-
dy w  kategorii zawodnik gminy 
Wisznia Mała. Najlepszymi wi-
szeńskimi zawodnikami zostali 
Marcin Jędraszek z Szymanowa 
(I  miejsce), Roman Woźniak 
z Szymanowa (II miejsce) i Ro-
man Turocha z  Malina (III 
miejsce). 

Podczas dekoracji wójt podzięko-
wał za przygotowanie i pomoc w or-
ganizacji zawodów Stowarzysze-
niu Team Extreme Off Road Club 
z Wysokiego Kościoła, Panu Roma-
nowi Turosze mieszkańcowi Malina 
dodatkowo za wyznaczenie trasy 
wyścigu, wolontariuszom z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Szew-
cach oraz pani sołtys Alicji Walęc-
kiej i  Radzie Sołeckiej Mienic, bez 
których udziału organizacja tego 
wydarzenia nie byłaby możliwa. 

Podczas wyścigu dzieci mogły 
korzystać z  licznych atrakcji, były 
dmuchańce, malowanie twarzy, 
bańki mydlane itp. Można również 
było obejrzeć wóz Strażacki OSP - 
Wisznia Mała. Dla spragnionych 
kolarzy PGK Sp. z  o.o. z  Wiszni 
Małej przygotowała wody smako-
we, a Rada Sołecka Mienic domo-

we wypieki. 

Kolejne MTB Cross  Country28.09.2019 r. Wysoki  Kościół 
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Za nami kolejna edycja 
Wiszeńskiej (za)Dysz-
ki. Mimo niesprzyjają-

cych warunków pogodowych 
na starcie biegu stanęło prawie 
250 zawodników. W rywaliza-
cji na 10 km wystartowało po-
nad 180 osób, w biegu na 3 km 
udział wzięło 8 nastolatków, 
a  w  biegu na 1,5 km wystar-
towało 54 

dzieci. Pogoda nie rozpiesz-
czała, ale temperaturę zawo-
dów podnosiła Anna Turkie-
wicz, która wspólnie z  córką 
prowadziła rozgrzewkę dla 
wszystkich zawodników.

Start odbył się z  terenu 
przed przedszkolem w  Ligo-
cie Pięknej, a wójt Jakub Bro-
nowicki wcielił się w rolę star-
tera. W  pierwszej kolejności 
na starcie stanęli zawodnicy 
biegu na 10 km. Tuż po nich 
wystartowały w  dwóch gru-
pach dzieci oraz młodzież.

Tegoroczna trasa biegu ule-
gła małej modyfikacji, co spra-
wiło iż dłuższy jej fragment 
przebiegał przez tereny leśne 
pomiędzy Ligotą Piękną, Mali-
nem a Pierwoszowem. W kla-
syfikacji Open kobiet trium-

fowała Anna Zajączkowska 
z  wynikiem 40 minut 

16 sekund. Wśród 
mężczyzn naj-

szybszy był Pavel 
Szepanenso z wynikiem 
33 minut 26 sekund. 

Tak jak w poprzednich edy-
cjach biegu została przepro-
wadzona odrębna klasyfikacja 
wśród mieszkańców gminy 
Wisznia Mała. Pierwsze miej-
sce w  kategorii kobiet zaję-
ła Anna Korgól z  Rogoża, II 
miejsce Yana Suchocka z Kry-
niczna, a III miejsce Agata Szy-
dło z  Ligoty Pięknej. Wśród 
mężczyzn najlepszy okazał 
się Krzysztof Kręzel z  Wiszni 
Małej, II miejsce zajął Tomasz 
Klin z Malina, a III miejsce Ja-
rosław Roślicki z Ozorowic. 

Wśród najmłodszych za-
wodników startujących w bie-
gu na 1,5 km najlepsi okazali 
się: Maja Stępień z Wrocławia 
i  Maciej Kojs z  Ligoty Pięk-
nej. W biegu na 3 km najlepsi 
byli: Julita Jasiak ze Strzeszowa 
i Adam Pakulski z Psar. Każdy 

z  zawod-
ników otrzy-
mał pamiątkowy 
medal oraz upominek, 
a  zwycięzcy dodatkowo pu-
chary i nagrody rzeczowe.

Na mecie na wszystkich 
zawodników czekał regene-

racyjny posiłek. Można było 
również kupić domowe wy-
pieki przygotowane przez 
Przedszkole Publiczne ze 
Strzeszowa.

Szczególne podziękowania 
należą się Stowarzyszeniu 
Team Extreme Off Road Club 
z  Wysokiego Kościoła oraz 
panu Romanowi Turosze za 
niezbędną pomoc przy orga-
nizacji tej wspaniałej imprezy, 
OSP Wisznia Mała, Strzelcom 
ze Strzeleckiej Jednostki 3003, 
wolontariuszom z  Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnemu 
w Szewcach oraz LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich.

Szósta  
Wiszeńska  
(za)Dyszka

Szósta  
Wiszeńska  
(za)Dyszka

Kolejna

Wiszeńska  

(za)Dyszka 

14.09.2019 r.
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Sześćdziesięciu trzech 
uczestników wzięło udział 

w  kolejnym turnieju szacho-
wym z  cyklu IV Pory Roku 
- Wiosna. Tym razem spotka-
liśmy się w Ośrodku Kultury 
Sportu i  Rekreacji w  Wiszni 
Małej. Oficjalnego otwarcia 
turnieju dokonał wójt Jakub 
Bronowicki. 

Zawody były skierowane do 
uczniów szkół podstawowych 
i  podzielone na dwie grupy: 
Turniej A  (V-VIII klasa SP), 
Turniej B (I-IV klasa SP). 
Zdecydowaną większość za-
wodników stanowili ucznio-
wie szkół z  gminy Wisznia 
Mała, przez pojedyncze oso-
by reprezentowane były rów-
nież Trzebnica i  Wrocław. 
W grupie młodszej zwyciężył 
Szymon Kołodziejczyk z Kry-
niczna, który w 6 partiach po-
zwolił swoim przeciwnikom 
na wywalczenie tylko jednego 
remisu. Po 5 pkt na 6 możli-
wych uzyskali Bartosz Kurek 
z  Wiszni Małej i  Julian Klin 
z Kryniczna. Pierwszą piątkę 
uzupełnili Jakub Wołoszczuk 
(syn nauczyciela i instruktora 

szachów z  ZSP Szewce) oraz 
Mateusz Kubacki z  Krynicz-
na. Wszyscy wymienieni uzy-
skali IV kategorie szachowe, 
a 9 innych zawodników zdo-
było kategorią V. 

W  grupie starszej wystąpiły 
32 osoby, w  tym już bardziej 
doświadczeni członkowie 
sekcji klubu Biały Król Wisz-
nia Mała. Zwyciężył Wojciech 
Matysiak z  Kryniczna, po-
dobnie jak Szymon w  grupie 
młodszej, zdobywając 5,5 pkt. 
Pół oczka mniej uzyskali Bar-
tłomiej Bakun z Szewc i  Jere-
mi Hebdowski z  Kryniczna, 

uzupełnia-
jąc podium 
zawodów. 
Rewelacją 
turnieju był 
jednak Ma-
teusz Smuga 
z  Kryniczna. 
Mateusz nie 
posiadający do-
tychczas kategorii sza-
chowej, świetnie radził sobie 
z wyżej notowanymi przeciw-
nikami zajmując 4 miejsce 
i  zdobywając IV kategorię 
szachową. To zadanie udało 
się również Piotrowi Żakowi 

z Szewc, Aleksandrowi Dupla-
dze z Wiszni Małej i Damiano-
wi Dominiakowi z Kryniczna. 

Dziękujemy uczniom za 
liczny udział, a  za spraw-

ną organizację: dyrekto-
rowi Szkoły Podstawowej 
w  Wiszni Małej Piotrowi 
Zaleskiemu, Michałowi 
Wołoszczukowi z  Szewc, 

sędziemu klasy międzyna-
rodowej Rafałowi Siwikowi, 
klubowi Biały Król Wisznia 
Mała reprezentowanym przez 
prezesa Łukasza Butkiewicza 
oraz Ernesta Pociejowskie-
go. Impreza nie byłaby rów-
nież możliwa bez współpracy 
i  użyczenia sali przez Ośro-
dek Kultury Sportu i  Rekre-
acji w Wiszni Małej.

ŁB

Druga edycja turnieju szachowego IV Pory Roku

Mistrzostwa Dolnego Śląska w blitzu

Klub Sportowy Szymanów wzbogacił się o kolejne medale 
na Mistrzostwach Polski w Kwidzyniu. Ze złotymi medalami 
wrócili: Anna Sadowska, Piotr Krukowski, Leszek Kuczyński, 
Jarosław Rogielski i Grzegorz Droszczak. Natomiast 
z medalem srebrnym wrócił Krzysztof Gaweł. Gratulujemy!

Sala sportowa Szkoły Pod-
stawowej w  Psarach była 

w  niedzielę 16 czerwca areną 
najsilniejszego turnieju szacho-
wego w historii naszej gminy. 

W  Mistrzostwach Dolne-
go Śląska wystąpiły 72 oso-
by, w  tym 2 arcymistrzów: 
Wojciech Moranda i  Marcin 
Tazbir. Faworyci nie zawie-
dli oczekiwań zajmując dwie 
pierwsze lokaty w  wymienio-
nej powyżej kolejności. Do 
końca deptał im po piętach 
Kamil Stachowiak, grający kie-
dyś w klubie Biały Król Wisz-
nia Mała. Porażka w ostatniej 

rundzie spowodowała jednak, 
że musiał zadowolić się brązo-
wym  medalem. Nasi najlepsi 
szachiści nie mogli wystąpić 
w zawodach lub zajmowali się 
ich organizacją, stąd nie liczyli 
się w walce o najwyższe lokaty. 

Szachiści Wiszni Małej uzy-
skali jednak parę wyróżnień 
w klasyfikacjach dodatkowych. 
Do rankingu 1600 najlepszy 
okazał się Krzysiek Plichta, 
który na ten turniej przyje-
chał aż z  rodzinnych Siedlec!   
Najlepszym juniorem z powia-
tu trzebnickiego był Kacper 
Bochenek, a  wśród zawodni-

ków z gminy zwyciężyli Bartek 
Rutkowski i  Dawid Pachucy 
(junior). Ekipę organizacyjną 
z  naszego klubu tworzyli na-
tomiast: Monika Owczarek, 
Marek i  Ernest Pociejowscy, 
sędzia IA Michał Dzikowski 
i szef całego zamieszania - Łu-
kasz Butkiewicz. 

Za organizację dziękuje-
my również: Dolnośląskie-
mu Związkowi Szachowemu, 
Starostwu Powiatowemu 
w Trzebnicy, Urzędowi Gmi-
ny Wisznia Mała oraz Ośrod-
kowi Kultury Sportu i Rekre-
acji w Wiszni Małej. ŁB
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Jedenastego maja w  hali sportowej Ptak 
Machnice odbył się III Ogólnopolski Tur-

niej Ringo - Dolny Śląsk 2019 zorganizowa-
ny przez Dolnośląską Akademię Ringo we 
współpracy z DKS Ringo Wisznia Mała, Ptak 
Machnice i  OKSiR w  Wiszni Małej, a  dofi-
nansowany przez gminę Wisznia Mała.

W turnieju uczestniczyło 120 zawodników 
z różnych miejscowości w Polsce (Trzebnica, 
Wrocław, Legnica, Warszawa, Miłki, Barto-
szyce) oraz zaprzyjaźniona drużyna z Klubu 
Ringo „Lutra” w Czechach.

Część oficjalną otworzyła, w  imieniu Sta-
rosty Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak, 
radna Powiatu Trzebnickiego Sławomira Mi-
siura - Hermann i prezes Polskiego Towarzy-
stwa Ringo pani dr Krystyna Anioł - Strzy-
żewska. Wśród zaproszonych gości obecni 
byli profesorowie z  wrocławskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego: Iwona Wierz-
bicka-Damska i  Wojciech Cieśliński 
oraz Ireneusz Osenkowski dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Krynicz-
nie, Piotr Zaleski dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
w Wiszni Małej, Renata 
Cybulska – Kaczałko 

dyrektor OKSiR, sołtys Machnic Aneta Ka-
sprzyk i sołtys Kryniczna Małgorzata Tyska. 

Turniej rozgrywany był w kilku kategoriach 
wiekowych: żaki, młodziki, kadeci, juniorzy, 
grupa otwarta (dorośli). Na podium w każdej 
z kategorii stanęli najlepsi zawodnicy klubów. 
A byli to reprezentanci Dolnośląskiej Akade-
mii Ringo z Kryniczna, DKS Ringo Wisznia 
Mała i KS „Olimpia” z Miłek. Każdy z nagro-
dzonych sportowców otrzymał dodatkowo 
zestaw pamiątkowy z  gminy Wisznia Mała 
oraz z Powiatu Trzebnickiego. Równocześnie 
rozgrywany był II Ogólnopolski Turniej Rin-
go Prawników 2019. 

Oba wydarzenia miały ogromny rozmach 
i  zostały wspaniale przygotowane przez or-
ganizatorów turnieju jedynej polskiej dyscy-
pliny jaką jest RINGO. Szczególne podzię-
kowania należą się głównej organizatorce 

Pani Dorocie Olbryt z Kryniczna, jak 
również pozostałym osobom, które 
miały wkład w organizację imprezy: 
Jolancie Lowrenz, Jolancie Łakom-

skiej, Monice Kielan, Mai Kwiecień 
oraz wolontariuszom – uczniom i absol-

wentom Szkoły Podstawowej w Krynicznie. 
DO

Ogólnopolski Turniej Ringo  
w Machnicach

Wyśmienita końcówka 
sezonu karate dla 
Jinkaku Kansei

Trzy ostatnie turnieje wy-
jazdowe z  maja i  czerw-

ca potwierdziły bardzo dobrą 
dyspozycję zawodników dzia-
łającego w naszej gminie klubu 
karate WKF Jinkaku Kansei. 
W  maju podopieczni senseia 
Dawida Graczyka świetnie 
pokazali się na międzyna-
rodowym turnieju X Grand 
Prix Śląska Polsko-Czeskiego 
w  Głubczycach (Opolszczy-
zna) zdobywając tam 15 meda-
li, w tym 6 złotych i ostatecznie 
kończąc zmagania na 2 miej-
scu w klasyfikacji generalnej. 

Sukces ten został powtó-
rzony pod koniec maja na 
III Ogólnopolskim Turnieju 
Karate HAYASHI CUP w Do-
piewie (Wielkopolska), gdzie 
kadra Jinkaku wywalczyła 11 

medali. 5 złotych pozwoliło 
na uzyskanie 2 miejsca w kla-
syfikacji medalowej. 

Imprezy wyjazdowe w  tym 
sezonie zakończył start w za-
wodach ogólnopolskich orga-
nizowanych w Leszcznie. Jin-
kaku spisał się wyśmienicie. 
15-osobowa kadra zdobyła 18 
medali, z czego 8 złotych wy-
windowało klub na 1 miejsce 
w klasyfikacji generalnej. 

Przed zasłużonymi waka-
cjami młodzi karatecy powal-
czyli jeszcze na własnym tere-
nie o kolejne medale. Za nimi 
turniej karate WKF w  Kry-
nicznie o Puchar Gór Kocich 
pod patronatem Wójta Gminy 
Wisznia Mała, podczas które-
go zdobyli 102 medale (relacja 
na stronie 23). DG

Skład kadry Jinkaku Kansei:
Młodsza grupa wiekowa:   Jakub Piwko, Bartosz Kalicki, Kryspin Kot, 

Franciszek Sadowski, Emilia Giszterowicz, 
Klara Kościelniak, Jowita Hebdowska,  
Julia Brykarz.

Średnia grupa wiekowa:   Igor Ulatowski, Hubert Piwko,  
Piotr Szymczuk, Aleksandra Cieślak,  
Julia Skrzypczak, Joanna Sztochel.

Starsza grupa wiekowa:   Jędrzej Sobieski, Eryk Kwater, Aleksander 
Połowczuk, Krystian Karaszewski, Klaudia 
Łobaczewska, Daria Handke.
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VII Turniej Karate WKF o Puchar Gór Kocich na koniec sezonu
Organizacją VII edycji Tur-

nieju Karate o Puchar Gór 
Kocich pod patronatem Wójta 
Gminy Wisznia Mała klub Jin-
kaku Kansei zakończył sezon. 
Zawody odbyły się 15 czerwca 
na hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Krynicznie. Organiza-
cję imprezy wsparł urząd gminy 
oraz OKSIR działające w naszej 
gminie, a sprawnie przygotowa-
ła, a potem obsługiwała ją grupa 
rodziców aktywnie działających 
w Jinkaku. Słodką niespodzian-
kę dla wszystkich zawodników, 
w  postaci pysznych pączków, 
przygotowała piekarnia Jul-Ka.

Do Kryniczna przyjechało 
160 zawodników z  kilku klu-
bów z Dolnego Śląska i z Wiel-
kopolski. Po raz pierwszy 
zmagania odbywały się pod 
patronatem Polskiej Unii Kara-
te, która jest jedynym polskim 
przedstawicielem World Kara-
te Federation. Karatecy mogli 
liczyć na bardzo dobrą obsadę 
sędziowską, a co za tym idzie, 

sprawny i  sprawiedliwy prze-
bieg zawodów. Warto dodać, że 
w składzie sędziowskim, powo-
łanym przez PUK znalazło się 
trzech sędziów z klubu Jinkaku. 

Dzieci i  młodzież rywalizo-
wali w  54 konkurencjach, od 
toru przeszkód dla początku-
jących po kihon, czyli formy 

podstawowe, fantom – wal-
kę na worku stojącym, kata 
i kumite. Rozegrano także jed-
ną konkurencję dla mastersów, 
grupy wiekowej powyżej 35 lat. 
Najmłodszy, startujący w Kry-
nicznie karateka miał trzy lata, 
a najstarszy czterdzieści. 

Świetnie spisali się zawodni-

cy senseia Dawida Graczyka 
zdobywając rekordową liczbę 
102 medali. Ten występ po-
twierdził tylko znakomitą dys-
pozycję karateków z  Jinkaku, 
którzy za sobą mają kolejny 
udany sezon, podczas którego 
udało się im wywalczyć 406 
medali, w tym tych 10 najcen-

niejszych, bo z  Mistrzostwa 
Świata w Portugalii.

W  tabeli przedstawiamy 
tych karateków, którzy zdobyli 
najwięcej medali, najmocniej 
przyczynili się do sukcesu DKK 
Jinkaku Kansei oraz promowali 
naszą gminę w Polsce i za gra-
nicą. DG

Ranking wiekowy najlepszych zawodników 
DKK Jinkaku Kansei w sezonie 2018/2019
Najlepsi zawodnicy w rocznikach 2006-2007

1 Łobaczewska Klaudia Sobieski Jędrzej 

2 Pogoda Karolina Kwater Eryk 

3 Handke Daria Połowczuk Aleksander 

Najlepsi zawodnicy w rocznikach 2008-2009

1 Giszterowicz Emila Piwko Hubert 

2 Cieślak Aleksandra Karaszewski Krystian 

3 Skrzypczak Julia Ulatowski Igor 

Najlepsi zawodnicy w rocznikach 2010-2011

1 Kościelniak Klara Piwko Jakub 

2 Hebdowska Jowita Kot Kryspin 

3 Brykarz Julia Kalicki Bartosz 

Najlepsi zawodnicy w rocznikach 2012 i mł.

1 Kopecka Aleksan dra 

2 Makowska Nina 

Po raz siódmy reprezentanci szkół 
gminy Wisznia Mała rywalizowa-

li w  zawodach pływackich. W  wyda-
rzeniu wzięli udział najlepsi pływacy 
z  poszczególnych szkół. Uroczystego 
otwarcia VII Pływackich Mistrzostw 
Uczniów Szkół Gminy Wisznia Mała 
dokonał wójt Jakub Bronowicki oraz 
prezes GPW Trzebnica - Zdrój Łukasz 
Zielonka. Zawodników dopingowała 
dyrektor SAPO Agnieszka Moździerz, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz ro-
dzice i dziadkowie. 

 Zawody rozpoczęły się od startu naj-
młodszych zawodników (rocznik 2012 
i  młodsi) w  basenie rekreacyjnym na 
dystansie 12,5 m stylem dowolnym. 
Następnie w basenie sportowym na dy-
stansie 25 m startowali zawodnicy sty-
lem dowolnym (klasy I-III). Tuż po nich 
rozpoczęła się rywalizacja uczniów klas 
IV – VIII oraz gimnazjum na dystansie 
25 m stylem dowolnym i grzbietowym. 

Ostatnią kategorią, budzącą najwięk-
sze emocje, był start sztafety poszczegól-
nych szkół. W wyścigu sztafetowym 4 x 
25 metrów stylem dowolnym startowa-
ło 3 uczniów i jeden nauczyciel (szkołę 
z Psar reprezentował rodzic). Wszyscy 
zawodnicy byli znakomicie przygoto-
wani, co spowodowało, że różnice cza-

sowe między poszczególnymi szkołami 
były nieduże. Ostatecznie w  kategorii 
szkół podstawowych I  miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Psarach, II miej-
sce Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej, 
III miejsce Szkoła Podstawowa w Szew-
cach, a miejsce IV szkoła Podstawowa 
w Krynicznie.

W  ogólnej klasyfi kacji szkół 
I  miejsce zdobyła Szkoła Podsta-
wowa w  Wiszni Małej, II miejsce 
Szkoła Podstawowa w  Psarach, III 
miejsce Szkoła Podstawowa w Kry-
nicznie i  IV miejsce Szkoła Pod-
stawowa w  Szewcach. Wśród szkół 
gimnazjalnych I miejsce zajęła szko-

ła w  Krynicznie i  II miejsce szkoła 
w Szewcach. 

Ponadto młodzi pływacy byli nagra-
dzani indywidualnie. Najlepsi zawod-
nicy, którzy zajęli miejsca I-III zostali 
otrzymali medale oraz dyplomy. Wielu 
uczniów stawało na podium nawet po 
2 razy. 

VII Pływackie Mistrzostwa Uczniów Szkół 
Gminy Wisznia Mała




