
Sylwia Drząszcz Kierownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Wiszni Małej została 

laureatką Konkursu im. Olgi Rok w kategorii 
„placówka biblioteczna mniejsza”. Wyróżnie-
nie to jest ukoronowaniem jej 20-letniej pracy 
w bibliotece, pracy pełnej pasji i zaangażowa-
nia.
Pani Sylwia swoją życiową przygodę z biblio-

teką rozpoczęła w 1997 roku, kiedy to podję-

ła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej we 
Wrocławiu. Od 2010 roku pracuje w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej, od 2016 
roku jest jej kierownikiem.
Stypendium im. Olgi Rok jest finansowane ze 

środków funduszu wieczystego, utworzonego 
w 2012 roku z inicjatywy jej wnuczki – Ani, 
która w ten sposób chciała upamiętnić życie i 
pracę babci – bibliotekarki. Celem konkursu 

jest wsparcie rozwoju osobistego biblio-
tekarek z całej Polski, jak również zebra-
nie historii kobiet, które dzięki swojej 
pasji i zaangażowaniu wspierają rozwój 
lokalnych społeczności. 
Sylwia Drząszcz została doceniona za 

realizację projektów: „Ojczysty – dobrze 
zaprogramowany” i „Rozkwitam, bo 
czytam”. Pierwszy projekt miał na celu 
połączenie nauki języka polskiego z no-
wymi technologiami. Uczniowie biorący 

udział w projekcie m.in. tworzyli gry ortogra-
ficzne w języku Scratch, brali udział w zaję-
ciach językowo – programistycznych, jak rów-
nież uczestniczyli w spotkaniach z prof. Janem 
Miodkiem, Agnieszką Frączek, Michałem Ru-
sinkiem. W drugim projekcie uczniowie za 
każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę w 
bibliotece szkolnej i publicznej otrzymali ce-
bulki kwiatowe, które samodzielnie sadzili w 
strategicznych miejscach gminy. Klasy, które 
przeczytały największą ilość książek w nagro-
dę pojechały na  wycieczkę do Muzeum Pana 
Tadeusza we Wrocławiu i uczestniczyły w 
spotkaniu z pisarzem.   
Laureatka konkursu była także inicjatorem 

pierwszej konferencji dla bibliotekarzy i bi-
bliotekarek z powiatu trzebnickiego. Spotka-
nia te nadal są kontynuowane i umożliwiają 
wymianę doświadczeń oraz wzajemną współ-
pracę pomiędzy bibliotekami.
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Drodzy Mieszkańcy gminy Wisznia Mała,
bardzo dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem po raz trzeci. Uzyskane 
przeze mnie prawie 60% poparcia to duże zobowiązanie. Dziękuję również 
za oddane głosy na moich radnych do Rady Gminy Wisznia Mała. Wspólnie 
rozpoczęliśmy dalszą konsekwentną pracę na rzecz rozwoju naszej Gminy. 
Wygrana to odpowiedzialność i motywacja do działania. Rozpoczynając ko-
lejną kadencję myślę z optymizmem o czekających nas obowiązkach. Cieszę 
się jednak przede wszystkim z faktu, że osiągnęliśmy najwyższą frekwencję 
w wyborach samorządowych w historii. Ten ogromny kapitał i silny głos 

pokazują, że od naszego wyboru bardzo dużo zależy.

Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki

Trwają prace budowlane 
na drogach gminnych.

Mieszkańcy ulic już korzy-
stają z bezpiecznych dróg o 
nowych nawierzchniach. Za-
kończona została przebudo-
wa ulicy Letniskowej w Ligo-
cie Pięknej, ulicy Wierzbowej 
w Rogożu oraz ulicy Łąkowej 
w Krynicznie (droga gminna 
nr 104933D relacji Krynicz-
no-Psary). Dobiega końca 
przebudowa ulicy Leśnej w 
miejscowości Wisznia Mała/
Ligota Piękna. Natomiast w 
trakcie jest budowa I etapu 
chodnika wzdłuż ul. Leśnej 
w Pierwoszowie, który obej-
muje odcinek od skrzyżo-

Prace budowlane na drogach gminnych

wania z ul. Wrocławską do 
skrzyżowania z ul. Osiedlo-
wą oraz końcowy etap bu-
dowy chodnika wzdłuż uli-
cy Stawowej w Rogożu, od 
ulicy Lipowej do wysokości 
skrzyżowania z ul. Słonecz-
ną. Końca dobiega również 
budowa ścieżki rowerowej, 
która połączy Wisznię Małą 
ze Strzeszowem.

Pod koniec listopada zosta-
ła podpisana umową na wy-
konanie przebudowy ulicy 
Brzozowej poprzez wykona-
nie kanalizacji deszczowej w 
Ligocie Pięknej na al. Brzo-
zowej oraz w Malinie na ul. 
Bocianiej.

Ligota Piękna ulica Letniskowa przed remontem 

Ligota Piękna ulica Letniskowa po remoncie 

Kryniczno ulica Łąkowa przed remontem  

Kryniczno ulica Łąkowa po remoncie  

Rogoż ulica Wierzbowa po remoncie

Rogoż ulica Wierzbowa przed remontem  
Wisznia Mała, Ligota Piękna ulica Leśna
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PGK rozpoczyna II etap prac w Ligocie Pięknej i Machnicach

Szesnastego listopada w 
siedzibie PGK Sp. z o.o. 

w Wiszni Małej odbyło się 
podpisanie umowy na wy-
konanie II etapu robót bu-
dowlanych realizowanych 
w ramach inwestycji pn. 
„Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 

Ligota Piękna oraz sieci 
wodociągowej w miejsco-
wości Machnice, gmina 
Wisznia Mała – Etap II”. 
W/w inwestycja-operacja 
typu „Gospodarka wodno-
ściekowa” realizowana jest 
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. Termin 
realizacji zadania: czerwiec 
2019 r.

Wykonawcą inwestycji 
jest Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Budowlane HY-
DRO-TAP Stanisław Kafel. 
Umowa została zawarta 
na kwotę 1.768.125,00 zł 

brutto. Dofinansowanie 
ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-
2020 wynosi 811.918,80 zł, 
tj. 63,63 % wartości netto 
kosztów kwalifikowanych 
zadania. Z ramienia Przed-

siębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w 
Wiszni Małej umowę pod-
pisała Prezes Zarządu Pani 
Grażyna Chwastek, nato-
miast ze strony Wykonaw-
cy – Pełnomocnik Pan To-
masz Gulej.

MK

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy kanalizacji

W poniedziałek 8 paź-
dziernika br. w Szko-

le Podstawowej w Psarach 
odbyło się spotkanie wój-
ta Jakuba Bronowickiego 
oraz prezes PGK Sp. z o.o. 
Grażyny Chwastek z miesz-
kańcami dotyczące budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na spotkanie przybyli 
licznie mieszkańcy  Psar i 
części Szymanowa zainte-
resowani budową kanaliza-
cji w ich miejscowościach. 
W Psarach, Szymanowie i 
Krzyżanowicach od kwiet-
nia br. jest realizowana in-
westycje pod nazwą „Bu-
dowa systemu gospodarki 
wodno-ściekowej w aglo-
meracji Wrocław – Psary, 
Szymanów, Krzyżanowice”. 
Projekt dofinansowany jest 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

Zakres realizowanego 
Projektu obejmuje budowę 

36,64 km sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z prze-
pompowniami ścieków 
oraz budowę 2,12 km sieci 
wodociągowej na odcinku 
Psary – Wrocław. Wartość 
Projektu to ok. 67 mln zł. 
Obecnie trwa realizacja 
etapu budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej i wodo-
ciągowej na odcinku Psa-
ry – Wrocław (Widawa) o 
wartości 10,6 mln zł (pod 
wałami) oraz budowy 
przepompowni ścieków 
PP1 (2,8 mln zł).

W październiku br. roz-
poczęły się prace budowy 
kanalizacji w ulicach Szy-
manowa i Psar. Wartość 
kontraktu to 26,3 mln zł. 
W Szymanowie kanaliza-
cja obejmie ulice: Łąkową, 
Polną, Liliową, Storczyko-
wą,  Widawską, Kwiatową 
i Lawendową. Natomiast 
w miejscowości Psary uli-
ce: Nową, Łąkową, Kasz-

tanową, Główną (dawniej 
DK5) do ul. Długiej, Sta-
wową, Główną (gminną) 
do Głównej (DK5), Wol-
ności do Głównej (DK5), 
Wolności do ul. Parkowej, 
Parkową od parku do po-
czątku Krzyżanowic. Pozo-
stałe ulice (następny etap) 
zostaną skanalizowane w 
ramach kolejnego przetar-
gu, który odbędzie się w I 
kwartale 2019 roku. Zada-
nie to zostanie zrealizowa-
ne do 2021 roku.

W trakcie spotkania Kie-
rownik Robót Wykonawcy 
firmy Elektrotim S.A. pan 
Tomasz Stanejko prosił 
mieszkańców o wyrozu-
miałość w związku z uciąż-
liwościami. Na zakończe-
nieomówiono realizację 
przyłączy do domów oraz 
możliwości ich dofinanso-
wania, jak również odpo-
wiadano na pytania miesz-
kańców. 

Realizacja etapu budo-
wy sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągo-
wej na odcinku Psary – 

Wrocław (Widawa) pod 
wałami oraz budowa sie-
ci kanalizacji w rejonie 
ulic Psar i Szymanowa. 

Fot. Psary, ul. Wolności

Fot. Szymanów, ul. Widawska

Fot. Psary, ul. Wolności
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Rewitalizacja w Wiszni Małej

Teren w centrum Wiszni 
Małej znacznie zmienił 

swój wizerunek. Już teraz 
mieszkańcy mogą korzy-
stać z nowoczesnej, a zara-
zem przyjaznej przestrze-
ni publicznej. Teren przed 
urzędem został podzielony 
nowymi ciągami komuni-
kacyjnymi nazwiązujacymi 
do torów kolejki wąskotoro-
wej, która miała tutaj swoją 
stację. Została zamontowa-
na wiata przystankowa, ele-
menty małej architektury 
oraz miejsca postojowe dla 
rowerów. Ponadto zostały 
zasadzone rośliny oraz zało-

żony trawnik.
Rewitalizacja w Wiszni 

Małej to jeden z trzech pro-
jektów realizowanych w ra-
mach zadania pt. „Nadanie 
nowych funkcji terenom 
zdegradowanym w gminie 
Wisznia Mała”, który obej-
muje następujące miej-
scowości: Wisznia Mała, 
Kryniczno i Strzeszów. 
Kolejnym etapem będzie 
zagospodarowanie tere-
nu przestrzeni publicz-
nej przy ulicy Spacerowej 
w Krynicznie, na które-
go wykonanie została już 
podpisana umowa. W Kry-

nicznie zostaną wykonane 
chodniki oraz wydzielone 
miejsca zielone z elemen-
tami małej architektury tj. 
ławki, donice z kwiatami, 
zostanie odrestaurowana 

pompa wodna i postawio-
ny pomnik kryniczanki. 
Dodatkowo wydzielone 
zostaną miejsca postojowe 
dla samochodów. Z myślą 
o rowerzystach zostanie 

zamontowana wiata par-
kingowa i stojaki na ro-
wery. Ponadto istniejące 
oświetlenie terenu zostanie 
wzbogacone o latarnie par-
kowe z oprawami LED. 

Rozbudowa szkoły zakończona

Dobiegła końca roz-
budowa Szkoły 

Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Psarach. Już 
niebawem uczniowie 
rozpoczną naukę w no-
woczesnym, przestron-
nym budynku. Rozbu-
dowa szkoły to jedna z 
największych dotych-
czasowych inwestycji w 

gminie Wisznia Mała, 
wyczekiwana zarówno 
przez uczniów i ich rodzi-
ców, jak i kadrę nauczy-
cielską. Nowy budynek 
szkoły został połączony 
oszklonym łącznikiem 
z dotychczasową szko-
łą. W nowym budynku 
znajdują się przestron-
ne gabinety edukacyjne 

oraz multifunkcjonalna 
sala gimnastyczna z za-
pleczem sanitarnym i po-
kój nauczycielski. Obiekt 
jest także dostosowany 
dla osób niepełnospraw-
nych, dla których zosta-
ła zamontowana win-
da. Rozpoczęcie zajęć w 
szkole będzie spełnie-
niem marzeń uczniów o 
nauce w komfortowych i 
przyjaznych wnętrzach.

Wartość inwestycji to 
prawie 7,9 mln zł, na 
którą otrzymaliśmy do-
finansowanie z środków 
unijnych w wysokości 
ok. 800 tys. zł.
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Place zabaw

Dbamy o najmłod-
szych i przestrzeń dla 

nich. W ostatnim czasie 
w Krzyżanowicach, Piotr-
kowiczkach, Malinie i 
Szewcach zostały zamon-
towane zestawy zabawowe 
wyposażone w zjeżdżalnie, 
w Szewcach dodatkowo 
sprężynowiec. Dwa nowe 
sprężynowce pojawiły się 

również w Rogożu, gdzie 
postawiono także huśtawkę 
wahadłową, wagową, karu-
zelę oraz zestaw wspinacz-
kowy. Z kolei na placach 
zabaw w Psarach i Strze-
szowie zostały zamontowa-
ne zestawy StreetWorkout, 
które ułatwią młodzieży i 
dorosłym zadbanie o kon-
dycję fizyczną.

Fot. Krzyżanowice

Fot. Malin

Fot. Rogoż

Fot. Psary

W gminie rozbłysły nowe lampy

Każdego roku w gminie 
przybywa kilkadziesiąt 

nowych lamp.  W 2018 r. 
podpisano umowy na kwo-
tę przekraczającą 700 tys. zł 
na wykonanie oświetlenia 
drogowego na terenie gm. 
Wisznia Mała.

W ostatnim kwartale 
2018 roku na terenie gminy 
Wisznia Mała zamontowa-
liśmy 84 lamp, ułożyliśmy-
ok. 4700mb kabla. Zostało 
wykonane oświetlenie na: 
ul. Strzeszowskiej, Stawo-
wej, Łąkowej i Orlikowej w 
Wiszni Małej, ul. Widoko-
wej w Piotrkowiczkach, ul. 
Ogrodowej, Leśnej i Osie-
dlowej w Pierwoszowie, 
ul. Lawendowej w Mieni-
cach, ul. Parkowej, Cichej 
i Słonecznej  w Wysokim 
Kościele. Doświetliliśmy 
również ul. Ogrodniczą i 
Sportową w Szymanowie, 
ul. Jaśminową w Krzyżano-
wicach, ul. Kwiatową i Pie-
karniczą w Szewcach. Nowe 
lampy pojawiły się również 
na ul. Głównej, Kalinowej i 
Miłej w Malinie. 

W styczniu zamontowane 
zostaną kolejne lampy (13 
szt.), pod które przygoto-

wano już fundamenty oraz 
położono kable (886 mb). 
Nowe lampy rozbłysną na 
ul. Na Kolonii, Kwiatowej 
i Polnej w Wiszni Małej, 
ul. Polnej w Strzeszowie, 
ul. Bocianiej w Malinie, ul. 
Brzozowej w Ligocie Pięk-
nej i ul. Wierzbowej w Ro-
gożu. 

Fot. Krzyżanowice, ulica 
Jaśminowa

Fot. Szymanów, ul. Sportowa

Dofinansowania ze środków zewnętrznych  
- najnowsze działania

W okresie październik - 
listopad 2018 r. gmi-

na Wisznia Mała pozyskała 
kolejne środki finansowe ze 
źródeł zewnętrznych na re-
alizację projektu pt. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 
104933d relacji Kryniczno 
- Psary, gm. Wisznia Mała, 
odcinek km 0+530,00 do 
km 1+281,55”. 

Zadanie dotyczy prze-
budowy drogi gminnej nr 
104933D relacji Kryniczno
-Psary biegnącej od skrzy-

Fot. Droga nr 104933D

żowania z drogą powiatową 
nr 1368D relacji Kryniczno 
– Malin – Ligota Piękna do 
skrzyżowania z drogą po-
wiatową 1370D relacji gra-
nica powiatu – Szymanów 
– Psary – Krzyżanowice. 
Przedmiotowy projekt nie 
jest bezpośrednią konty-
nuacją, niemniej warto za-
uważyć, że w 2014 r. gmina 
Wisznia Mała zrealizowała 
zadanie pn. „Remont dro-
gi powiatowej nr 1368D na 
odcinku Kryniczno-Malin” 

obejmującym m.in. skrzy-
żowanie z drogą gminną nr 
104933D, które w połącze-
niu z bieżącym projektem 
tworzy spójną sieć komu-
nikacyjną umożliwiającą 
komunikację przez gminę 
Wisznia Mała do byłej dro-
gi krajowej nr 5. Ponadto 
właśnie zakończono prze-
budowę pierwszego odcin-
ka tej drogi od skrzyżowa-
nia z drogą powiatową nr 
1368D relacji Kryniczno – 
Malin – Ligota Piękna (in-
formacja o tym projekcie 
poniżej).

Projekty zakończone i 
rozliczone w bieżącym 

okresie

Okres realizacji: 
06.2019 - 11.2019
Wartość całkowita projek-
tu – 1 242 465,55 zł
Dofinansowanie – 621 
232,77 zł 
Źródło finansowania: 50% 
budżet państwa (Program 
Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-
2019) + 50% budżet Gmi-
ny Wisznia Mała.
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poprzez:
1. Utworzenie boiska tra-

wiastego do gry w piłkę 
nożną 

2. Utworzenie boiska do 
gry w koszykówkę 

3. Utworzenie siłowni ze-
wnętrznej 

wekcyjno-parowy, szafę 
chłodniczą, kuchnię gazo-
wą z piekarnikiem, okap, 
zmywarkę, taboret gazowy i 
zmiękczacz wody. 

„Upowszechnianie zdro-
wego stylu życia w Gmi-
nie Wisznia Mała poprzez 

„Przebudowa drogi gmin-
nej nr 104933 D relacji Kry-
niczno – Psary w gminie 
Wisznia Mała  – droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych”.

Projekt dotyczył przebudo-
wy drogi gminnej nr 104933 
D relacji Kryniczno – Psary 
w ramach pomocy finanso-
wej w formie dotacji celo-
wej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego na zadanie 
rekultywacyjne na 2018 rok. 
Została wykonana nowa na-
wierzchnia z masy bitumicz-
nej na odcinku 0,53 km. 
Dzięki temu mieszkańcy 
uzyskali znaczącą poprawę 
połączenia komunikacyjne-
go pomiędzy Krynicznem 
a Psarami, w tym leżący-
mi tam obszarami rolnymi. 
Projekt zakończono w listo-
padzie 2018 r.

rozbudowę infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej w 
miejscowości Psary”

Celem projektu była pro-
mocja zdrowego stylu życia 
na obszarach wiejskich, w 
szczególności w miejsco-
wości Psary, poszerzenie 
świadomości mieszkańców 
w zakresie prozdrowot-
nego wpływu aktywności 
fizycznej oraz upowszech-
nianie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców gminy 
Wisznia Mała, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. 
Zagospodarowanie terenu 
przy budynku spotkanio-
wym w Psarach nastąpiło 

Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Malinie, gmina 
Wisznia Mała

Cel głównym projektu był 
wzrost aktywności kultural-
nej i społecznej mieszkań-
ców gminy Wisznia Mała po-
przez wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Malinie. Projekt 
jest dopełnieniem świeżo 
zakończonej termomoder-
nizacji świetlicy w ramach 
projektu pn. „Termomo-
dernizacja Budynków Uży-
teczności Publicznej Gminy 
Oborniki Śląskie, Czernica 
oraz Wisznia Mała”.

W ramach projektu za-
kupiono laptopy, piec kon-

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

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

Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego
Anna Rabajczyk 71 308 48 54  
a.rabajczyk@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

Wisznia Mała liderem oświaty

Gmina Wisznia Mała po 
raz czwarty uzyskała 

certyfikat jakości „Samo-
rządowy Lider Edukacji”. 
13 października w Auli 
Nowodworskiego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie odbyła się uro-
czysta Gala Finałowa Kon-
kursu. W imieniu wójta 
Jakuba Bronowickiego w 
uroczystości uczestniczyła 
dyrektor SAPO Agnieszka 
Moździerz. Certyfikaty dla 
naszej gminy wręczyli prof. 
dr hab. Krzysztof Czekaj 
z Komisji Certyfikacyjnej 
oraz Grażyna Kaczmar-
czyk, Prezes Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Edukacji i 
Szkolnictwa Wyższego.

Gmina Wisznia Mała uzy-
skała również certyfikat 

„Srebrny” przyznawany 
samorządom, które po raz 
czwarty uzyskały certyfi-
kat „Samorządowy Lider 
Edukacji” potwierdzający, 
iż realizowana nowocze-
sna i innowacyjna polityka 
oświatowa ma charakter 
trwały i długookresowy. 

Certyfikat został przyzna-
ny na podstawie analizy 
dokonanej przez Kapitułę 
złożoną z wybitnych na-
ukowców reprezentujących 
wybrane polskie uczel-
nie, takiej jak Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet 
Śląski, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski Jana Pawła 
II. Komisja Certyfikacyj-
na bardzo wysoko oceniła 
działania oświatowe w na-
szej gminie. W swojej oce-

nie napisali m.in.: „gmina 
Wisznia Mała jest przy-
kładem zwartej społecz-
ności, która mimo dużych 
wyzwań stojących przed 
nią w obszarze zarządzania 
strategicznego, nie szczę-
dzi sił i środków aby za-
pewnić możliwie najlepszą 
jakość kształcenia, na bie-
żąco analizując potrzeby 
uczniów, nauczycieli i ro-
dziców celem ich możliwie 
pełnego realizowania.”     

Uhonorowanie gminy 
certyfikatem Samorządowy 
Lider Edukacji jest dużym 
wyróżnieniem oraz nagro-
dą za wieloletnie działania 
w zakresie polityki oświa-
towej, a także mobiliza-
cją do dalszych działań na 
rzecz oświaty.

Wydatki ogółem na za-
danie: 712.400,00 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
111.300,00 zł
Źródło finansowania: 
111.300,00 zł budżet Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
+ budżet Gminy Wisznia 

Mała.

Wydatki ogółem na 
zadanie: 260.591,48 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
110.000,00 zł
Źródło finansowania: 
110.000,00 zł budżet Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
+ budżet Gminy Wisznia 
Mała.

Wartość całkowita 
projektu – 39.445,99 zł
D o f i n a n s o w a n i e : 
19.723,00 zł
Źródło finansowania: 
50% zł budżet Wojewódz-
twa Dolnośląskiego + 
50% budżet Gminy Wisz-

nia Mała.

Fot. Teren sportowo - rekreacyjny w Psarach Fot. Sprzęt gastronomiczny w świetlicy w Malinie
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Warsztaty edukacyjne „Nie daj się czadowi”

Uwaga ZIMa!

W dniach 16 i 18 paź-
dziernika na te-

renie OKSIR w Wiszni 
Małej Fundacja Ludzie Je-
sieni przeprowadziła dwa 
warsztaty edukacyjno - in-
formacyjne polegające na 
wdrożeniu Programu Profi-
laktyki Ratowania Zdrowia 
i Życia Ludzkiego, związa-
nego z zapobieganiem za-
truciom niebezpiecznym 
tlenkiem węgla potocznie 
zwanego czadem pt. „Nie 
daj się czadowi” współfi-
nansowanego przez gminę 
Wisznia Mała. Warsztaty 
dodatkowo były wspiera-
ne przez: Dyspozytornię 
Pogotowia Ratunkowego 
we Wrocławiu, Państwową 
Straż Pożarną z Trzebnicy, 
Ochotniczą Straż Pożarną 
z Wiszni Małej, Regional-
ne Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych 
z Wrocławia i Firmę Fare-
Angel z Katowic i skiero-
wane były w szczególności 
do osób mniej zamożnych, 
z niepełnosprawnościa-
mi, a także i ich rodzin. 
W trakcie realizacji mode-
rator wraz z strażakami i 
ratownikami medycznymi 
przekazali w sposób inte-
raktywny i przystępny dla 
każdego bardzo ważne in-
formacje dotyczące postę-

powania przedmedycznego 
w zapobieganiu zaczadze-
niom, a także na temat 
świadomego uszczelniania 
mieszkań i używania od-
powiednich materiałów 
do ogrzewania mieszkań i 
domów. Wszystkim uczest-
nikom warsztatów zosta-
ły rozdane wysokiej klasy 
czujniki czadu. Osobom 
potrzebującym wsparcia 
strażacy zamontują czujni-
ki w ich domach.

Rozpoczęty okres zi-
mowy jest szczególnie 

trudny dla osób bezdom-
nych, starszych, samot-
nych, niepełnosprawnych 
i pozostających w trudnej 
sytuacji życiowej. W związ-
ku z tym zwracam się do 
Państwa z apelem o wzmo-
żoną w tym czasie czujność 
i odwagę reagowania na sy-
tuacje tego wymagające. W 
sytuacjach zagrożenia życia 
i zdrowia proszę o przeka-

zanie informacji Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej 
( telefon 71 310 68 32), Ko-
mendzie Powiatowej Policji 
w Trzebnicy (telefon 71 312 
07 71), lub wezwanie Pogo-
towia Ratunkowego (tele-
fon 112 lub 999.

Agnieszka Gaweł-Karwatka
Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej

Zostań rodziną wspierającą! 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Ma-
łej zaprasza do współpracy 
osoby i rodziny zaintere-
sowane wsparciem rodzin 
przeżywających trudno-
ści w wypełnianiu swoich 
funkcji opiekuńczo - wy-
chowawczych.

Zostając rodziną wspie-
rającą możesz podzielić się 
swoim doświadczeniem i 
wesprzeć inne rodziny. Za-
sady powoływania i współ-
pracy rodziny wspierają-
cej określają art. 29, 30, 31 
ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy za-
stępczej. Pełnienie funkcji 
rodziny wspierającej może 
być powierzone osobom z 
bezpośredniego otoczenia 
dziecka (np. sąsiedzi, dziad-
kowie, krewni, znajomi), 
które nie były skazane pra-
womocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo. Ro-
dzinę wspierającą ustana-
wia wójt właściwy ze wzglę-

du na miejsce zamieszkania 
rodziny wspieranej po uzy-
skaniu pozytywnej opinii 
kierownika ośrodka pomo-
cy społecznej wydanej na 
podstawie przeprowadzo-
nego rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. 

Rodzina wspierająca, przy 
współpracy asystenta rodzi-
ny, pomaga rodzinie prze-
żywającej trudności w opie-
ce i wychowaniu dziecka, 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, kształtowaniu 
i wypełnianiu podstawo-
wych ról społecznych. 

Osoby chętne do pełnie-
nia funkcji rodziny wspie-
rającej mogą zgłaszać swoją 
kandydaturę do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej, ul. 
Wrocławska 2, tel. 71 310 
68 32.

Agnieszka Gaweł-Karwatka
Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej
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Dzień edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodo-
wej to idealny moment 

by podziękować nauczycie-
lom za trud włożony w edu-
kację oraz wychowywanie 
dzieci i młodzieży. W piątek 
12 października do Galerii 
na Zakręcie, na zaprosze-
nie Wójta Gminy Wisznia 
Mała Jakuba Bronowickie-

go, przybyli nauczyciele 
szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Wisznia Mała. W 
uroczystości uczestniczyli 
również emerytowani na-
uczyciele wiszeńskich szkół 
oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Wisznia Mała Mał-
gorzata Ottenbreit, dyrek-
tor SAPO Agnieszka Moź-

dzierz oraz dyrektor OKSiR 
Paweł Kamiński. 

Podczas uroczystości wójt 
wyraził uznanie dla ak-
tywnej i twórczej postawy 
nauczycieli, podziękował 
za zaangażowanie szkół w 
życie lokalnej społeczno-
ści, jak również życzył wy-
trwałości w pełnieniu misji 
jaką jest wychowanie dzieci. 
Życzył także wszystkim sa-
tysfakcji z pracy zawodowej 
oraz wielu sukcesów. 

W trakcie spotkania wójt 
uhonorował nauczycieli i 
dyrektorów szkół. Za pracę 
w roku szkolnym 2017/2018 

listy gratulacyjne otrzy-
mali:
Pani Iwona Wojtaś, 
Pani Monika Kielan, 
Pani Maria Krzewina
Pani Agnieszka Maksi-
mow,
Pan Jarosław Andrzejczak.

Nagrody za wyjątkowe 
osiągnięcia z rąk wójta 
otrzymali:
Pani Katarzyna Garyga
Pani Jolanta Kosela
Pani Małgorzata Januszek
Pan Piotr Zaleski 
Pan Ireneusza Osenkowski
Pan Andrzej Kolada

Podczas uroczystości dwie 
nauczycielki odebrały no-
minacje na stopień nauczy-
ciela mianowanego oraz 
złożyły ślubowanie. W tym 
roku stopień nauczyciela 
mianowanego otrzymały:
Pani Katarzyna Buczak
Pani Aneta Szostek

Uroczystości uświetnił 
występ wokalny Marci-
na VEN Łuczyńskiego, a 
spotkanie zakończyło się 
wspólną rozmową i wymia-
ną doświadczeń pomiędzy 
pracownikami placówek 
oświatowych.

O konkursie oraz wyko-
nywaniu zawodu bi-

bliotekarza z Panią Sylwią 
Drząszcz Kierownikiem 
Biblioteki Publicznej w 
Wiszni Małej rozmawiała 
Anna Pietrzyk.

Co oznacza dla Pani wy-
grana w konkursie im. Olgi 
Rok?

Jest to dla mnie ogromne 
wyróżnienie i nagroda za 
to, że nigdy nie zwątpiłam 
w to, że biblioteka to moje 
miejsce. Kiedy po maturze 
wybrałam studium biblio-
tekarskie wiele osób odra-
dzało mi, tłumacząc, że w 
bibliotekach nie ma przy-
szłości. Jednak wszystko za-
leży od osób, które w nich 
pracują. Biblioteki, to insty-
tucje, które cieszą się dużym 
zaufaniem społeczeństwa, 
dlatego wiele inicjatyw jest 
skierowanych właśnie do 

nich. Wygrana w konkursie 
to także docenienie mojej 
pracy nie tylko przez lokal-
ną społeczność, ale także 
przez osoby, które mnie nie 
znają. W tym roku nagrodę 
przyznawano po raz siódmy, 
Kapituła Konkursu do tej 
pory przeczytała ponad 500 
wniosków, dlatego jest to dla 
mnie ogromna satysfakcja 
i radość, że moje działania 
zostały zauważone i doce-
nione.

Co najbardziej fascynuje 
Panią w zawodzie bibliote-
karza?

W zawodzie biblioteka-
rza fascynuje mnie to, że 
wbrew utartym opiniom i 
stereotypom praca ta wcale 
nie jest nudna. Codziennie 
mam możliwość kontaktu z 
osobami w różnym wieku i 
o różnych gustach czytelni-
czych, którym mogę pomóc 
w wyborze odpowiedniej 
lektury. W swojej pracy mu-
szę być dobrze zorientowa-
na, jakie pozycje znajdują się 
w księgozbiorze, ponieważ 
niektórzy nie wiedzą, jakiej 
książki szukają. Oczywiście 
nie jestem w stanie czytać 
wszystkich, ale dużo opo-
wiadają mi również sami 
czytelnicy, którzy chętnie 
dzielą się swoimi wrażenia-
mi po lekturze. Dzięki nim 
wiem, czy dana opowieść 

jest warta polecenia i komu 
może się spodobać. Oprócz 
tego w naszej pracy mamy 
możliwość gościć wielu zna-
nych pisarzy, których nor-
malnie nie miałabym okazji 
poznać. Naszą bibliotekę 
odwiedził profesor Jan Mio-
dek, Michał Rusinek, Marek 
Krajewski i in. W moim za-
wodzie wspaniałe jest też 
to, że mamy możliwość być 
na bieżąco z nowościami 
wydawniczymi, gdyż to my 
bibliotekarze kupujemy i 
opracowujemy książki, któ-
re znajdują się w bibliotece.

Jak zmieniło się funkcjo-
nowanie bibliotek na prze-
strzeni ostatnich lat?

W bibliotece pracuje 20 
lat i przez ten okres zmie-
niło się bardzo wiele. Na 
początku mojej pracy do 
biblioteki przychodziły gru-
py uczniów, aby odrobić 
lekcje, znaleźć materiały i 
książki potrzebne na zaję-
cia, a księgozbiór podręcz-
ny, z którego można było 
skorzystać tylko na miejscu, 
zajmował kilka regałów. 
Później w bibliotekach poja-
wiły się pierwsze komputery 
i tłumy dzieci, które chciały 
skorzystać z Internetu. Dzi-
siaj już rzadko kto korzysta 
z komputerów w bibliotece, 
jeszcze rzadziej przychodzą 
uczniowie sprawdzić coś w 

słowniku czy encyklopedii, 
natomiast biblioteki otwie-
rają się na nowe działania. 
Dzięki programom z mini-
sterstwa i różnych fundacji 
mamy możliwość pozyska-
nia dodatkowych fundu-
szy na realizacje ciekawych 
wydarzeń. W naszej biblio-
tece odbyły się dwie edycje 
projektu „O finansach... w 
bibliotece”, w trakcie któ-
rych seniorzy zgłębiali wie-
dzę z zakresu ekonomii i 
bankowości, pozyskaliśmy 
roboty i tablety z progra-
mu „Kodujemy w bibliote-
ce”i prowadzimy zajęcia z 
programowania. Ponadto 
w bibliotece w Wiszni Ma-
łej realizowaliśmy projekty 
pn. „Kosmiczna biblioteka”, 
„Ciekawa szkoła – cieka-
wa praca – ciekawa przy-
szłość”, „Zaprojektuj okład-
kę na nowo!”. Mieliśmy też 
możliwość zorganizowania 
warsztatów papierniczych i 
drukarskich, a w tym roku 
zrealizowaliśmy dwa projek-
ty „Ojczysty dobrze zapro-
gramowany i „Rozkwitam, 
bo czytam”. Bierzemy udział 
w ogólnopolskich akcjach 
takich jak: Codeweek, Hour 
of Code, Noc Bibliotek, Ty-
dzień Bibliotek, Narodowe 
Czytanie. 

Nie zapominamy też o co-
dziennej pracy, dlatego od 
kilku lat działa kompute-
rowy system wypożyczeń, 
dzięki któremu czytelnicy 
mogą sprawdzić księgozbiór 
i swoje konto on line. Po-

siadamy do wypożyczenia 
spory zbiór audiobooków 
i czytniki ebooków, a dla 
osób, które nie mają moż-
liwości oddania książek w 
godzinach pracy biblioteki 
zamontowaliśmy skrzynki 
do których można wrzucić 
książki. 

Zmienił się tez wizerunek 
bibliotekarza. To nie jest już 
pani, która tylko wypożycza 
książki, ale osoba aktywna, 
która potrafi poprowadzić 
warsztaty dla dzieci i doro-
słych, zorganizować spotka-
nia z ciekawymi osobami, 
jest animatorką kultury, któ-
ra poprzez swoją działalność 
promuje czytelnictwo i ni-
gdy nie zapomina, że książ-
ka jest najważniejsza!

Jakie ma Pani plany na 
przyszłość?

Swoją przyszłość planuję 
w gminie Wisznia Mała, bo 
praca w małej bibliotece daje 
mi największą satysfakcję. 
To dzięki działaniom w tej 
bibliotece realizuję się zawo-
dowo i otrzymałam główną 
nagrodę i stypendium im. 
Olgi Rok. Mam nadzieję, 
że w przyszłości uda nam 
się przenieść do nowego 
obiektu, który będzie speł-
niał oczekiwania wszyst-
kich mieszkańców. Ponadto 
jestem otwarta na wszelkie 
innowacje i lubię przenosić 
marzenia do rzeczywisto-
ści, dlatego mam nadzieję, 
że pomysłów na działania 
biblioteki mi nie zabraknie. 

Wywiad z laureatką ogólnopolskiego konkursu
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Spotkanie z pisarką

W listopadzie Gminna 
Biblioteka Publiczna 

w Wiszni Małej przez dwa 
dni gościła pisarkę Elizę 
Piotrowską. W spotkaniu z 
autorką i ilustratorką ksią-
żek uczestniczyli uczniowie 
zwycięskich klas, które w 
ramach projektu „Rozkwi-
tam, bo czytam” przeczytały 
najwięcej książek. W spo-
tkaniu wzięły udział nastę-
pujące klasy: VI z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 
Szewcach, IV a ze Szkoły 
Podstawowej w Wiszni Ma-
łej, V b ze Szkoły Podstawo-
wej w Psarach i klasy II a i 
b ze Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie. 

Pani Eliza jest najbardziej 
znana z serii książek o Cioci 
Jadzi, ale na swoim koncie 
ma również inne pozycje, w 
tym książkę dla dorosłych 
pt. „Obczyzno moja”. Autor-

ka na stałe mieszka w Brazy-
lii, a do Polski przyjeżdża na 
spotkania autorskie związa-
ne z promocją książek. Pani 
Eliza uczniom opowiadała o 
swoich książkach, o tym jak 
została pisarką oraz o życiu 
w Brazylii. Były to wyjątko-
we i bardzo ciekawe spotka-
nia, które na długo pozosta-
nie w pamięci uczestników.

Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

W słoneczne przedpo-
łudnie (7 listopada) 

uczniowie klasy III ze Szko-
ły Podstawowej w Krynicz-
nie i uczniowie klasy IV z 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach spę-
dzili w Wiszni Małej sa-
dząc sadzonki tulipanów, 
krokusów i cebulic przed 
Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji. W sumie dzie-

ci posadziły 900 sztuk ce-
bulek! Wiosną będziemy 
mogli podziwiać efekty ich 
dzisiejszych działań. Roz-
poczęta akcja, która trwała 
kilka dni, to element pro-
jektu Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wiszni Małej 
pt. „Rozkwitam, bo czy-
tam”. Za każdą wypożyczo-
ną i przeczytaną książkę 
w bibliotece szkolnej i pu-

Zaczytany Dom Kultury 2018

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Ma-

łej otrzymała pakiet książek, 
dzięki udziałowi w projekcie 
ogłoszonym przez Narodo-
we Centrum Kultury. Projekt 
NCK Zaczytany Dom Kul-

tury 2018 ma na celu wspie-
rać czytelnictwo, szczególnie 
wśród młodzieży i dorosłych, 
które zgodnie z badaniami 
czytelnictwa są objęte ten-
dencją zniżkową. Projekt ma 
upowszechniać dostępność 
książki naukowej i specjali-
stycznej, często niedostępnej 
w bibliotekach i czytelniach, 
ma również promować pol-
skie produkcje muzyczne 
dzięki obecności w pakietach 
płyt CD. Nasza biblioteka 
wzbogaciła swój księgozbiór 
o publikacje z zakresu szeroko 
rozumianej humanistyki. Za-
praszamy do wypożyczeń.

SD

blicznej uczniowie otrzy-
mali cebulki kwiatowe, 
które samodzielnie sadzili 
w strategicznych miejscach 
gminy. 

Po posadzeniu cebulek na 
uczniów czekał poczęstu-
nek. A tuż po nim krótka 
prelekcja o wodnym świe-
cie i rybach, prowadzona 
przez pana dr Jana Błachuta 
– ichtiologa. Dzieci z wiel-
kim zainteresowaniem słu-
chały informacji o rybach, 
jak również miały mnóstwo 
ciekawych pytań do pana 
Jana.  

Projekt pt. „Rozkwitam, 
bo czytam”, na który bi-
blioteka otrzymała dofi-

nansowanie  z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (w wysokości 
11730 zł) obejmowała róż-
norodne działania kultu-
ralne i edukacyjne. Oprócz 

akcji promującej czytanie 
nagrodzonej sadzeniem 
cebulek kwiatowych, klasy 
które przeczytały najwięk-
szą ilość pozycji czytelni-
czych w nagrodę pojechały 
na  wycieczkę do Muzeum 
Pana Tadeusza we Wrocła-
wiu i uczestniczyły w spo-
tkaniu z pisarzem. Dodat-
kowo zostali nagrodzeni 
indywidualnie poszczególni 
czytelnicy z każdej ze szkół, 
którzy przeczytali najwięk-
szą ilość książek. W trakcie 
trwania projektu odbywały 
się również warsztaty czy-
tania ze zrozumieniem i 
technik pamięciowych oraz 
warsztaty architektoniczne.

Rozkwitam, bo czytam
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Śpiewające Wsie w Malinie

Dziesiątego listopada 
w świetlicy w Malinie 

rozbrzmiały dźwięki utwo-
rów ludowych i patriotycz-
nych. Tego dnia odbyła się 
kolejna edycja wydarzenia 
pn. „Śpiewające Wsie”. Im-
preza rozpoczęła się od uro-
czystego otwarcia świetlicy 
po generalnym remoncie. 
W obecności zaproszonych 
gości i lokalnej społeczno-
ści uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali wójt Jakub 
Bronowicki, sołtys Malina 
Dorota Kuleta oraz dwie 
młode członkinie zespo-
łu „Malinianie”. Świetlica 
przeszła całkowite prze-
obrażenie. Budynek został 
rozbudowany o kolejne no-
woczesne pomieszczenia 
i już niebawem powstanie 
tam, kolejny w naszej gmi-
nie, oddział przedszkolny. 
Po przecięciu wstęgi pani 
Sławomira Misiura-Her-
mann odsłoniła tablicę pa-
miątkową upamiętniającą 
rocznicę 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę.

Po uroczystym otwar-
ciu świetlicy, przed licznie 
zgromadzoną publiczno-
ścią, wystąpiły następujące 
zespoły: Chór Amicorum, 
Szymanowianie wraz z 
młodym pokoleniem - gru-
pą Skowroneczki, Strzeszo-
wianki, Trzy Dęby, Stru-
pinianie oraz Malinianie. 
Wieczór zakończył się za-
bawą taneczną z Zespołem 
uElektrogórale. Występują-
cy artyści na upamiętnienie 
tego wydarzenia otrzymali 
okolicznościowe statuet-
ki. Kończąc przegląd pani 
sołtys Dorota Kuleta wraz 
z zespołem Malinianie po-
dziękowała wójtowi Jaku-
bowi Bronowickiemu za 
oddanie wyremontowanej 
świetlicy oraz pogratulowa-
ła mu wygranych wyborów 
na kolejną kadencję.

Atrakcją dnia był konkurs 
na najlepsze ciasto i deser 
z malin. W trakcie prze-
glądu konkurs, do którego 
zgłoszono 5 ciast i 6 dese-
rów, został rozstrzygnię-
ty. W kategorii najlepsze 

ciasto I miejsce otrzymał 
Tomasz Koźmiński, nato-
miast w kategorii najlepszy 
deser I miejsce przypadło 
Magdalenie Kwiatkowskiej. 
Nagrody dla uczestników 
ufundowało Stowarzysze-
nie LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich.

Dziękujemy sołectwu 
Malin wraz z panią sołtys 
Dorotą Kuletą za przygo-
towanie przeglądu wspól-
nie z wiszeńskim OKSiR 
oraz LGD Krainie Wzgórz 
Trzebnickich za ufundowa-
nie nagród w konkursie na 
malinowe przysmaki. 
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Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Wyjątkową wystawę 
mogliśmy oglądać 9 

listopada w Galerii na Zakrę-
cie. Z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę specjalnie dla wi-
szeńskiej publiczności swoje 
patriotyczne prace wysta-
wił Paweł Jaszczuk. Wśród 
przedstawionych prac zna-
lazły się m. in. portrety Żoł-
nierzy Niezłomnych. Szcze-
gólnie warte podkreślenia 
jest to, że inny z kolei arty-
sta - Bartosz Korotkiewicz 
- swój wielkoformatowy 
obraz przedstawiający bo-
haterską śmierć ks. kapelana 
Ignacego Skorupki namalo-

wał specjalnie na tą okazję. 
Kuratorem wystawy był Ry-
szard Glegoła. Wydarzeniu 
towarzyszył występ Chóru 

Wyjątkowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Tegoroczne obchody Na-
rodowego Święta Nie-

podległości były szczególne. 
W tym roku świętowaliśmy-
100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę po 
123 latach niewoli. Data ta 
była nadzwyczajną okazją 
do oddania hołdu walczą-
cym Polakom, dzięki któ-
rym żyjemy teraz w wolnej 
Polsce. W tym wyjątkowym 
dniu mogliśmy doświadczyć 

prawdziwej jedności i soli-
darności.  

Odbywająca się 11 listopa-
da uroczystość w Piotrko-
wiczkach była zwieńczeniem 
całorocznych obchodów 
tego szczególnego święta. Te-
goroczne obchody rozpoczę-
ły się Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa, której przewodniczył ks. 
ojciec Biskup Jacek Kiciński. 

Oprawę wydarzenia zapew-
niła Gminna Orkiestra Dęta 
z Wiszni Małej. W uroczy-
stości brali udział: wójt Jakub 
Bronowicki, zastępca wójta 
Sławomira Misiura-Her-
mann, Przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Otten-
breit, radni, sołtysi, delegacje 
szkół wraz z dyrektorami, 
poczty sztandarowe, przed-
stawiciele jednostek samo-
rządowych oraz licznie ze-
brani mieszkańcy.

Główna część obchodów 
miała miejsce pod pomni-
kiem Pamięci Narodowej 
w Piotrkowiczkach, gdzie 
strzelcy Jednostki Strzelec-
kiej 3003 im. Orląt Lwow-
skich pełnili wartę, a bry-
gadier Roman Chandoha 
poprowadził uroczystość. Na 
początku zebrani wspólnie 
odśpiewali hymn Polski w 
ramach ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do Hymnu”. 
Następnie głos zabrał wójt 
Jakub Bronowicki:

...Przez sto lat niepodległo-
ści tylko połowa tego okresu 
przypadła na wolną Polskę. 
Dlatego też przekazujmy 
młodemu pokolenia nasze 
historyczne doświadczenia, 
które wskazują im, że o wol-
ność  trzeba dbać i  zabiegać. 
Tak jak nam powiedział Jan 
Paweł II, o  wolność  trzeba 
codziennie walczyć. I to jest 

przesłanie dla naszego naj-
młodszego pokolenia. Żyje-
my obecnie w czasach wolnej 
Polski, ale urodziliśmy się w 
całkiem innej. Dlatego też 
pozwalamy sobie na przeka-
zanie młodemu pokoleniu 
naszego przesłania, naszego 
doświadczenia, naszej praw-
dziwej miłości do Polski. 
Chcemy wolnej Polski, Polski 
dla nas wszystkich. Wszyscy 

tu obecni różnimy się pod 
wieloma względami, ale sza-
nujemy naszą małą Ojczyznę 
- naszą gminę i naszą ojczy-
znę Polskę. Niech ten szacu-
nek zawsze nam towarzyszy 
w myśli o dniu codziennym i 
w myśli o naszej Ojczyźnie.  

Po okolicznościowym prze-
mówieniu wójta została od-
słonięta pamiątkowa tabli-
ca upamiętniająca rocznicę 

Amicorum, który wystąpił 
z repertuarem patriotycz-
nym. Na zakończenie wie-
czoru wysłuchaliśmy duetu 

Sam&Bart, który czerpiąc 
z najlepszych wzorców, w 
krótkim recitalu przedstawił 
nie tylko swoje, klimatyczne 

i melodyjne utwory, ale tak-
że świetnie zaaranżowane i 
wykonane „She loves you” 
Beatlesów.
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100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę, 
którą poświęcił biskup Jacek 
Kiciński. Po tej szczegól-
nej chwili delegacje złożyły 
kwiaty i wieńce pod pomni-
kiem. 

Dalsza część obchodów Na-
rodowego Święta Niepodle-
głości odbyła się w świetlicy 
wiejskiej w Piotrkowiczkach. 
W pierwszej kolejności Chór 
Amicorum zaprezentował 
pieśni patriotyczne. Tuż po 
występie chóru zebrani obej-

rzeli przedstawienie przy-
gotowane przez uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie pt. „Wolność to 
wśród mądrych ludzi żyć”. 
Po nich na scenie wystąpili 
uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Wiszni Małej, 
którzy przygotowali przed-
stawienie pt. „Może kiedyś, 
innym razem...”. Na zakoń-
czenie tej części obchodów 
uczniowie z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Szewcach 
przedstawili montaż słowno

-muzyczny pt. „Niepodległa”.
Została również zapre-

zentowana wystawa prac w 
ramach inicjatywy pt. „100 
listów od dzieci do 100 bo-
haterów poleci” w wyko-
naniu przedszkolaków z 
Przedszkola Publicznego w 
Strzeszowie oraz wystawa 
pt. „Wehikuł czasu. Drogi do 
Niepodległości” w wykona-
niu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Psarach. Wręczo-
no także nagrody Laureatom 
konkursu plastycznego 
„Kartka dla Niepodległej”. 
Zwycięzcą w kategorii klasy 
I-III został Kryspin Kot, a w 
kategorii IV-VIII Zofia Ko-
nieczna. 

W trakcie uroczystości w 
Piotrkowiczkach wójt Jakub 
Bronowicki wraz z biskupem 
Jackiem Kicińskim oraz prze-
wodniczącą rady Małgorzatą 
Ottenbreit udali się do ko-
ścioła w Wysokim Kościele, 
gdzie biskup pobłogosławił 
mieszkańców oraz poświecił 
kolejną pamiątkową tablicę 
upamiętniającą 100-lecie od-
zyskanie niepodległości.   

Dziękujemy sołectwu Piotr-
kowiczki wraz z Radą Sołec-
ką, jak również wszystkim 
pozostałym zaangażowanym 
w organizację uroczystości.

Kolejna część obchodów 
Narodowego Święta Niepod-
ległości odbyła się najpierw 
w Szewcach, a następnie w 
Krynicznie. W kościele pw. 
św. Anny w Szewcach w ra-
mach XXV Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej odbył 
się koncert, podczas którego 
usłyszeliśmy utwory w wy-
konaniu Magdaleny Durant 
(sopran) i Johna Kitchen 
(organy).W kościele w Szew-
cach została także poświęco-
na oraz odsłonięta kolejna 
pamiątkowa tablica. Nato-
miast wieczorem w kościele 
pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Krynicznie 
wysłuchaliśmy koncertu Ze-
społu wokalnego „Rondo”. 
W skład tego zespołu wcho-
dzą absolwenci Szkoły Mu-
zycznej I st. im. G. Bacewicz 
we Wrocławiu, byli członko-
wie Chóru „Con Brio”. Oba 
koncerty zgromadziły liczną 
publiczność, która z przy-
jemnością uczestniczyła w 
tych pięknych wydarzeniach. 
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XXV Międzynarodowy festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy

W środę 10 październi-
ka odbyła się pierw-

sza inauguracyjna Sesja 
Młodzieżowej Rady Gmi-

ny. Uczestniczyło w niej 16 
nowo wybranych radnych z 
terenu gminy Wisznia Mała. 
Wszystkich członków Rady 

oraz przybyłych gości po-
witał wójt Jakub Bronowic-
ki. Do momentu wybrania 
Przewodniczącego Rady 
obrady prowadził najstarszy 
z radnych Karol Michałek. 
Sesja rozpoczęła się od zło-
żenia ślubowania przez rad-
nych, a następnie przyjęciu 
od wójta zaświadczenie o 
wyborze na radnego.

W dalszej części przystą-
piono do wyboru prezy-
dium.W głosowaniu tajnym 
na Przewodniczącego został 
wybrany Oskar Bielak. Jego 
zastępcą został Krzysztof 
Matysiak, a sekretarzem 

Alan Gruby. Nad prawidło-
wym przebiegiem głosowa-
nia czuwała powołana do 
tego celu Komisja Skrutacyj-
na w składzie Maria Bomba, 
Krzysztof Buczak i Adam 
Pakulski.

Kolejnym punktem sesji 
był wybór dwóch radnych 
na członków komisji do-
tyczącej Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Zostali nimi Karol Micha-
łek i Maria Grzegorczyk. 
Na zakończenie wójt złożył 
gratulacje nowo wybranym 
radnym.

Radnym życzymy wielu 
sukcesów w działaniach po-
dejmowanych na rzecz mło-
dzieży oraz satysfakcji z peł-
nienia tak istotnej funkcji.

Już po raz kolejny miesz-
kańcy gminy Wisznia 

Mała mogli uczestniczyć w 
wyjątkowych wydarzeniach 
muzycznych jakie miały 
miejsca w ramach XXV Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Orga-
nowej. 

Pierwszy koncert odbył 
się 30 września w karczmie 
Miłocin w Pierwoszowie. 
Przed publicznością wystąpi-
ło Trio Jazzowe „Amane” w 
składzie: Sebastian Skrzypek 
- perkusja, Bogdan Siedrzyń-
ski - gitara, Grzegorz Piasec-
ki - kontrabas.

W niedzielę 7 październi-
ka w kościele p.w. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w 
Krynicznie odbył się kolejny 
koncert organizowany w ra-
mach XXV Międzynarodo-

wego Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej. Przed 
publicznością wystąpił duet: 
Dalia Jatautaité (organy) i 
MatasSamulionis (saksofon), 
który wykonał utwory J. S. 
Bacha, E. Bozza, J. G. Walthe-

Fot. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
wysłuchaliśmy utworów w wykonaniu Magdaleny Durant (sopran) i 
Johna Kitchen (organy)

ra, A. Marcello, J. Stanleya, A. 
Piazzolla oraz E. Morricone. 
Konferansjerem był pan pro-
fesor Piotr Rojek - Dyrektor 
Artystyczny Festiwalu.

Następny koncert z okazji 
100-lecia odzyskania nie-

podległości przez Polskę 
miał miejsce 11 listopada 
w kościele p.w. św. Anny w 
Szewcach. W tym wyjątko-
wym dniu wysłuchaliśmy 
utworów w wykonaniu Mag-
daleny Durant (sopran) i 

Johna Kitchen (organy), któ-
ry specjalnie na ten koncert 
przyleciał ze Szkocji.

Wszystkie koncerty były 
wyjątkowe i zapewne na 
długo pozostaną w pamięci 
uczestników.

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległościDziewiątego listopada w 
Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w Szewcach odbył 
się uroczysty apel z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. W tym 
dniu wszyscy uczniowie przy-
szli do szkoły ubrani na galo-
wo, większość miała też wła-
snoręcznie robione kotyliony. 
O godzinie 11.11 zaśpiewali 
wspólnie hymn narodowy, 
włączając się w akcję „Rekord 
dla Niepodległej”. 

Joanna Wieczorek 

Radni kadencji 
2018-2020

Oskar Bielak – Prze-
wodniczący
Krzysztof Matysiak – 
Zastępca Przewodni-
czącego
Alan Gruby – Sekretarz
Wiktoria Bagińska
Weronika Biernat
Maria Bomba
Aleksandra Borowska
Krzysztof Buczak
Maciej Falów
Maria Grzegorczyk
Maja Kwiecień
Karol Michałek
Arkadiusz Opaliński
Adam Pakulski
Aleksander Połowczuk
Patrycja Sobków

Fot. Przed publicznością wystąpił duet: Dalia Jatautaité (organy) i 
Matas Samulionis (saksofon)                   
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Pasowanie przedszkolaków

Dwudziestego siódmego listopada w Przedszkolu Pu-
blicznym w Ligocie Pięknej odbyło się pasowanie 

na PRZEDSZKOLAKA! 
Dzieci przed rodzicami i 
zaproszonymi gośćmi za-
prezentowały się tańcząc 
oraz śpiewając. Po części 
artystycznej i ślubowa-
niu dyrektor Piotr Zaleski 
specjalnym ołówkiem pa-
sował przejętych przed-
szkolaków. Na zakończenie 
każde dziecko odebrało 
prezenty od rodziców oraz 
wójta, a następnie wszyscy 
zostali zaproszeni na po-
częstunek.

Przedszkolakom życzymy 
wesołej zabawy i zawsze 
uśmiechniętej buzi. 

Do Hymnu

Wyjątkowe wydarze-
nie miało miejsce w 

Wiszni Małej. Szkoła Pod-
stawowa im. Małego Księcia 
z Wiszni Małej jako jedna z 

pięciu szkół z województwa 
dolnośląskiego uczestniczy-
ła w przesłuchaniu w ogól-
nopolskim konkursie „Do 
Hymnu” organizowanym 

przez Narodowe Centrum 
Kultury. Do Wiszni Małej 
przyjechało dwóch człon-
ków jury z Poznania, przed 
którymi dzieci zaśpiewały 
trzy utwory konkursowe: 
„Rotę”, „Gaude Mater Po-
lonia” oraz „Mazurka Dą-
browskiego” przygotowane 
pod kierunkiem pani Mał-
gorzaty Miśty. Poza kon-
kursem uczniowie odśpie-
wali hymn szkoły. Występ 
uczniów został zarejestrowa-
ny i zostanie przedstawiony 
w materiałach, które orga-
nizator udostępni na swoich 
stronach internetowych. 

Konkurs został zorgani-
zowany przez Narodowe 
Centrum Kultury w ramach 

aleksander Połowczuk stypendystą „zDOLNeGO ŚLĄSKa”

Aleksander Połow-
czuk, uczeń Szkoły 

Podstawowej w Krynicz-
nie, został stypendystą 
XVIII edycji programu 
stypendialnego „zDOL-
NY ŚLĄSK”.

Program stypendial-
ny „zDOLNY ŚLĄSK” to 
jeden z najstarszych w 
Polsce programów sty-
pendialnych stworzony 
przez Fundację Edukacji 
Międzynarodowej pod 
patronatem i finansowym 
wsparciem Marszałka 
Województwa Dolnoślą-
skiego. Stypendium jest 

przyznawane w trzech 
kategoriach: naukowej, 
sportowej, artystycznej. 
Laureaci są podzieleni na 
trzy kategorie wiekowe: 
szkoła podstawowa (kl. 
4-6), gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna.

Każdy z aplikujących 
oprócz osiągnięć w dzie-
dzinie, w której o stypen-
dium się ubiega, musi wy-
kazać się także wysokimi 
wynikami w nauce oraz 
działalnością społeczną w 
swoim środowisku.

Aleksander Połowczuk 
został laureatem w kate-

gorii sportowej uczniów 
szkół podstawowych kl. 
4-6 jako jedyny laureat 
w Powiecie Trzebnickim. 
Wszystkich laureatów we 
wszystkich kategoriach 
było 57. z całego woje-
wództwa dolnośląskiego.

Podczas Gali stypen-
dia wręczali: Andrzej Ja-
roch - Przewodniczący 
Sejmiku Dolnośląskiego 
i Marcin Krzyżanowski 
- Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go. Na gali obecny był 
m.in. Paweł Rańda - wice-
mistrz olimpijski, Dyrek-

tor Biura Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskie-

go oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Krynicz-
nie Ireneusz Osenkowski.

obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W wydarzeniu 
wzięło udział 300 szkół, w 
których co najmniej połowa 
uczniów miało zaśpiewać 
Mazurka Dąbrowskiego i 
dwie inne, wybrane pieśni 

hymniczne. Do udziału w 
konkursie zgłosiło się 559 
szkół, z czego 300 zostało 
zakwalifikowanych do prze-
słuchań. W województwie 
dolnośląskim zakwalifiko-
wało się tylko pięć szkół, w 
tym nasza wiszeńska! 
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Szkoła Kryniczno

Piętnastego października 2018 
roku obchodzono w Szkole Pod-

stawowej w Krynicznie Dzień Patronki 
– świętej Jadwigi Śląskiej. W tym dniu 
odbył się uroczysty apel, podczas któ-
rego uczniowie brali udział w Benefi-
sie dla Świętej. Wystąpiły same sławy. 
Uroczystość rozpoczęli: Aleksander 
Drzazga i Konrad Bielicki piosenką o 
patronce szkoły, którą ułożyli specjal-
nie na tę okazję, następnie wystąpiła  
Hania Roszewska, która  przepięknie 
zagrała na skrzypcach, Zosia Kwie-
cień wykonała układ baletowy, Hania 
Jordanek wzruszająco zaśpiewała, a 
Karolina Pogoda uświetniła występ 
napisanym przez siebie wierszem. Har-

cerze, wzorując się na Patronce, któ-
ra zawsze służyła pomocą pokazali, jak 
fachowo jej udzielić. Z kolei uczniowie 
klasy 2 b  zaśpiewali i przypomnieli, że 
każdy z nas - tak jak Jadwiga - może być 
świętym. Na końcu zaś rozbrzmiała fi-
nałowa piosenka „Księżna Jadwiga” , w 
śpiew której włączyli się wszyscy zebra-
ni. Kolejne obchody już za rok ...

Obchody Dnia Patrona w szkole 
w Krynicznie

Dwudziestego czwartego listopada 
drużyny dziewcząt ze Szkoły Podsta-

wowej z Kryniczna oraz Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Szewcach brały udział 
w Turnieju mini piłki siatkowej w Miękini. 
Na zawodach stawiło się 190 zawodniczek 
z 12 klubów (Janowice Wielkie, Szewce, 
Milicz, Brzeg Dolny, Trzebnica, Oborniki 
Śl. Twardogóra, Syców, Bierutów, Miękinia, 
Kąty Wrocławskie i Kryniczno). W grupie 
IV klas wystąpiło 34 zespoły. Najlepszy ze-
spół w „2” ze szkoły w Krynicznie w skła-
dzie Lidia Czajkowska i Inga Dudek zajął 
VI miejsce w całym turnieju. Dziewczęta w 
kategorii kl. VI oraz kl. V zajęły również VI 
miejsce. Gratulacje!

Reprezentacja z SP Kryniczno: Lidia 
Czajkowska, Inga Dudzik, Amelia Zalew-
ska, Julia Stępień, Hanna Roszewska i Maja 
Wróblewska

Reprezentacja z ZSP Szewce: Z.Waw-

rzykowska, A.Aksamit, P.Ryb-
czynska, K.Merta, M.Bociek, J.La-
skowska, N. Krzywaznia ,W.Zak, 
K.Kaliciak, Z.Szukalska, Z.Zięba 

Małgorzata Kraszewska, Edyta 
Formusiewicz

Turniej piłki siatkowej

Trzydziestego października 
siedmioro wolontariuszy akcji 

„Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia” ze Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie uczestniczyło w spotka-
niu z Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej panem Andrzejem Dudą i 
jego małżonką. Zaproszenie dla wo-
lontariuszy i opiekuna wyjazdów na 
Ukrainę (sprzątanie cmentarzy pol-
skich w Łopatynie, Szczurowicach i 
Pawłowie) wystosowała Kancelaria 
Prezydenta RP. W około stuosobo-
wej grupie zaproszonych wolonta-
riuszy Akcji z całego Dolnego Śląska 

znaleźli się także nasi uczniowie. Jest 
to z pewnością wielkie wyróżnienie dla 
Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Krynicznie. Relację ze spotka-
nia oprócz ogólnopolskich mediów za-
mieszczono również na stronie Kancela-
rii Prezydenta. 

Wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 
na spotkaniu u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Czternastego listopada 2018 roku Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-

łych Więźniów Politycznych, Środowisko Żołnierzy 
Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Połu-
dniowo - Wschodnich II RP i Rada Krajowa Środo-
wiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony 
z Kresów Południowo-Wschodnich II RP uhono-
rowała KRZYŻEM CZYNU ZBROJNEGO Polskiej 
Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospo-
litej Polskiej Panią Annę Gabryszewską-Konieczny 
i Pana Ireneusza Osenkowskiego za popularyzowa-
nie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w 
walce o niepodległość Polski podczas II wojny świa-
towej i po jej zakończeniu. Gratulujemy!

Nadanie Krzyża Czynu Zbrojnego Polskiej 
Samoobrony na Kresach Wschodnich 

Rzeczypospolitej Polskiej

Dwudziestego czwartego października w 
Szkole Podstawowej w Krynicznie zostały 

przeprowadzone lekcje wychowania fizycznego na 
ergometrach w ramach projektu szkolnego „Trzymaj 
formę - żyj zdrowo”. Pani Ewa i Pani Cyntia z klubu 
wioślarskiego PEGAZ z Wrocławia przeprowadziły 
pogadanki na temat wioślarstwa, sprzętu, zalet upra-
wiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 
Każdy uczeń miał możliwość spróbowania własnych 
sił na ergometrach. Na koniec odbyły się mini za-
wody klasowe. Zadaniem dla całej klasy było prze-
płynięcie jak najdłuższego dystansu w określonym 
czasie. Zabawy i emocji było co niemiara. Gratuluje-
my zwycięstw i zachęcamy do poszukiwania własnej 
aktywności.

Małgorzata Kraszewska

Zajęcia na ergometrach



16 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ GRUDZIEŃ 2018

Dwudziestego szóstego listopada 
odbyły się w Szewcach Zawody 

Gminne w piłce halowej chłopców.  W 
zawodach rywalizowali uczniowie ze 
szkoły w Szewcach i Krynicznie. Osta-
tecznie I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Krynicznie, którą repre-
zentowali: Jakub Mazur, Sebastian Ła-
zarski, Kuba Bogatek, Daniel Szczygieł, 
Adrian Piestrzyński, Dawid Owsiański, 
Patryk Wawrzykowski. Gratulacje!

Małgorzata Kraszewska 

Zawody Gminne w piłce 
halowej

Dnia 24.10.2018 
roku ucznio-

wie z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w 
Szewcach brali udział 
w ogólnopolskim wy-
darzeniu BohaterON - 
Włącz historię. Celem 
akcji było upamiętnie-
nie i uhonorowanie 
uczestników Powstania 
Warszawskiego. Wy-
chowankowie mogli 
zobaczyć powstanie 
przez pryzmat osób, 
które brały w nim 
udział. Powstały pięk-
ne kartki dla Powstań-
ców, które wysłali do 
Wrocławia.

Joanna Wieczorek

akcja BohaterON

Szkoła Szewce

Dnia 30.10.2018 roku do Ze-
społu Szkolno - Przedszkol-

nego w Szewcach przyjechał Teatr 
Regeneracja z Wrocławia. O go-

teatr w szkole

Pluszowe misie wraz ze swoimi właścicielami z 
klasy 0 ze Szkoły Podstawowej w Psarach świę-

towały w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni 
Małej swoje urodziny. Na pamiątkę spotkania każde 
dziecko otrzymało własnoręcznie wykonaną plakiet-
kę i słodkie „małe co nieco”.

Szkoła Psary

Dzień Misia

Na przełomie października i listopada w szko-
łach na terenie powiatu trzebnickiego obcho-

dzono po raz kolejny Dni Kultury Zdrowotnej pod 
hasłem ,,Zdrowe dzieci bogactwem przyszłości”. Or-
ganizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno 
- Epidemiologiczna w Trzebnicy, Oświata Zdrowot-
na i Promocja Zdrowia. W akcji wzięły udział także 
dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Psarach 
pod opieką p Lidii Kirys-Tarandy, gdzie zorganizo-
wano m.in. prezentacje z wykorzystaniem modelu 
człowieka, ankiety, konkursy plastyczne, konkursy 
wiedzy o substancjach odżywczych, zabawy rucho-
we, projekcje filmów edukacyjnych oraz warsztaty z 
panią pielęgniarką dotyczące higieny jamy ustnej.

Dni Kultury Zdrowotnej

dzinie 10.00 na 
sali gimnastycznej 
odbył się spektakl 
pt. „Próba na 100”.  
Widowisko obej-
rzeli uczniowie 
klas 5 SP - 3 GP. 
To już kolejny rok 
szkolny, w którym 
ZSP Szewce go-
ści teatr u siebie. 
Uczniowie po każ-
dym przedstawie-
niu są bardzo za-
dowoleni i czekają 
z niecierpliwością 
na kolejne występy.
Joanna Wieczorek
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Dwudziestego dziewią-
tego października w 

parku w Psarach ucznio-
wie wszystkich wiszeńskich 
szkół uczestniczyli w ostat-
nich warsztatach przyrod-
niczych prowadzonych 
przez wykładowców Uni-
wersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Wspólnie 
brali udział w akcji sadze-
nia drzew z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Park w Psa-
rach wzbogacił się o dęby, 
lipy i morwy. Uczniowie w 
trakcie warsztatów pozna-

wali także gatunki drzew, 
ich owoce oraz odkryli ta-
jemnicę zmiany kolorów li-
ści. Aktywne przedpołudnie 
zakończyło się pieczeniem 
kiełbasek w ognisku oraz 
degustowaniem pieczonych 
jabłek.

Przeprowadzone warsztaty 
były realizowane w ramach 
projektu pt. „Piastowski 
Ekoogród” prowadzonego 
przez pracowników Sta-
cji Badawczo-Dydaktycz-
nej Roślin Warzywnych 
i Ozdobnych Katedry 
Ogrodnictwa w Psarach.

Ostatnie warsztaty przyrodnicze
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Zadbaj zimą o psa i kota

Przypominamy, iż w 
okresie zimowym 

szczególną uwagę na-
leży zwrócić na nasze 
zwierzaki, zwłaszcza 
te, które trzymamy na 
zewnątrz. Zarówno 
psom jak i kotom mu-
simy zapewnić dobrze 
ocieploną budę aby za-
bezpieczyć ich przed 
zimnem. Wnętrze budy 
najlepiej wyłożyć słomą 
lub styropianem, gdyż 
koce czy ręczniki chło-
ną wilgoć i zamarzają 
przy niskich tempera-

turach. Dobrze jest usy-
tuować budę w miejscu 
osłoniętym od wiatru, 
najlepiej w zadaszonym 
kojcu oraz pamiętać o 
umieszczeniu jego pod-
łogi ponad gruntem. W 
czasie niskich tempe-
ratur pamiętajmy też o 
bardziej kalorycznym 
i ciepłym pożywieniu 
dla naszych pupili. A 
psy trzymane na łań-
cuchach obowiązkowo 
powinny być z niego 
spuszczane, co najmniej 
raz dziennie. 

Niezapewnienie odpowiednich warunków zwierzakom może skutkować 
karą pieniężną, a nawet wydaniem decyzji o czasowym odebraniu 

zwierzęcia. 
Również właściciele psów, którzy pozwalają im swobodnie poruszać się 

po terenach publicznych bez sprawowania nad nimi opieki, mogą zostać 
ukarani mandatem. 
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„Hubertus” w Mienicach

Spotkania z Mistrzami ŚwiataW ostatnim tygodniu 
listopada wójt Jakub 

Bronowicki oraz w imieniu 
wójta pani Sławomira Misiu-
ra-Hermann spotkali się ze 
sportowcami, którzy godnie 
reprezentowali gminę Wisz-
nia Mała na międzynarodo-
wych zawodach sportowych.

Wójt gościł u siebie dwóch 
sztangistów. Krzysztof Gaweł 
i Leszek Kuczyński to me-
daliści ostatnich zawodów 
Pucharu Świata w Chinach 
reprezentujący Klub Spor-
towy Szymanów. Krzysztof 
Gaweł zdobył złoty medal 
natomiast Leszek Kuczyński 
medal brązowy.Dwa złote 
medale zdobyli także dwaj 
pozostali sztangiści (nie-
obecni na spotkaniu): Jaro-
sław Rogielski i Tomasz Wa-
łęsa. Drużyna w klasyfikacji 
ogólnej zajęła VI miejsce! 

Sportowcy w rozmowie z 
wójtem podsumowali swoje 
ostanie starty oraz opowie-
dzieli o wrażeniach z wyjaz-
du do Chin. Podnoszenie 
ciężarów to pasja sztangi-
stów, która równocześnie 

wymaga od nich systema-
tycznej i intensywnej pracy.

Z kolei pani Sławomira Mi-
siura-Hermann spotkała się  
z karatekami należącymi do 
Dolnośląskiego Klubu Ka-
rate Jinkaku Kansei z Rogo-
ża. Młodzi sportowcy pod 
koniec października brali 
udział w XX Mistrzostwach 

Świata w Karate Shotokan fe-
deracji FSKA rozgrywanych 
w Portugalii. Ich wyjazd był 
bardzo owocny, gdyż wrócili 
z 10 medalami, w tym 6 zło-
tymi i 4 srebrnymi. Zawodni-
cy trenowali pod kierunkiem 
senseia Dawida Graczyka, 
który tym razem również 
startował w Mistrzostwach 
Świata. 

Karatecy bardzo intensyw-
nie przygotowywali się do 
startów w Portugalii. Pierw-
sze zgrupowania były już pod 
koniec wakacji. Następnie we 
wrześniu i październiku za-
wodnicy wystartowali w kil-
ku regionalnych turniejach i 
jednym międzynarodowym 
w Bielsku-Białej. Najinten-
sywniejsze i najtrudniejsze 

Mistrzowie Powiatu trzebnickiegoMistrzowie Powiatu 
Trzebnickiego w sza-

chach… to brzmi dumnie, 
ale wyjątkowo trafnie. W 
przypadku uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szewcach 
ten tytuł zdaje się, iż przy-
lgnął na stałe. W czwartek 
29 listopada b.r. w Pęgowie 
odbyły się Igrzyska mło-
dzieży szkolnej i dzieci w 
szachach drużynowych. 
Do rywalizacji  przystąpi-

ły najlepsze reprezentacje 
powiatu: 10 drużyn szkół 
podstawowych poziomu 
klas I-VI oraz 8 drużyn 
młodzieży klasy VII, VIII 
sp i gimnazjum. Po bar-
dzo wyrównanej i toczonej 
ze zmiennym szczęściem 
walce I miejsce w katego-

Trzynastego paździer-
nika miłośnicy jeź-

dziectwa uczestniczyli w 
„Hubertusie”. Wydarzenie 
odbyło się w Mienicach na 
boisku sportowym obok 
świetlicy. Organizatorem 
imprezy była Stajnia Giżyń-
scy, sołtys Alicja Walęcka 
wraz z Radą Sołecką Mie-
nic oraz OKSiR Wisznia 
Mała. W imprezie uczest-
niczył m.in. wójt Jakub 
Bronowicki, który wręczał 
nagrody zwycięzcom trady-
cyjnej gonitwy. Dla przyby-
łych przygotowano szereg 
atrakcji: pokaz jeździecki i 
pokaz skoków przez prze-
szkody, strzelanie z łuku, z 

wiatrówki i rzut podkową, 
pokaz woltyżerki. Ponadto 
można było obejrzeć wy-
stawę broni współczesnej i 
czarnoprochowej oraz wy-
stawę wyrobów rękodzieła. 

Organizatorzy pamiętali 
również o najmłodszych, 
dla których przygotowali 
gry i zabawy oraz konkursy. 
„Hubertus” zakończył się 
zabawą taneczną z dj-em.

rii młodzież zajęła Szkoła 
Podstawowa w Szewcach. 
Był to już czwarty z rzędu 
triumf uczniów tej pla-
cówki, co stanowi swoiste-
go rodzaju ukoronowa-
nie trwającej od pewnego 
czasu dominacji w Powie-
cie Trzebnickim. Równie 

dobrze wypadła dziecię-
ca reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Szewcach, 
zajmując II miejsce w roz-
grywkach. Jest to tym bar-
dziej radosne, iż w składzie 
drużyny pojawiły się osoby 
dopiero debiutujące w roz-
grywkach.

Jako gmina Wisznia Mała 
mamy wyjątkowy w tym 
roku powód do świętowa-
nia, albowiem I miejsce 

wśród uczniów młodszych 
w tych rozgrywkach zajęła 
po raz pierwszy reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej 
w Krynicznie, która w 
pięknym stylu dołączy-
ła do dzieci i młodzieży z 
Szewc, wzmacniając wra-
żenie szachowej dominacji 
uczniów gminy Wisznia 
Mała w Powiecie Trzebnic-
kim.

Michał Wołoszczuk

były dwa tygodnie przed za-
wodami, wtedy to sportowcy 
trenowali codziennie.

Młodzi zawodnicy podczas 
spotkania opowiadali o swo-
ich osiągnięciach oraz o wra-
żeniach z Portugalii. 

Wójt oraz pani Sławomira 
Misiura-Hermann wszyst-
kim sportowcom pogratu-
lowali sukcesów oraz prze-
kazali im listy gratulacyjne i 
upominki. Życzyli im rów-
nież kolejnych owocnych 
startów. 
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MtB Cross Country w Wysokim Kościele

Jesienna edycja MTB 
Cross Country odbyła się 

w sobotę 6 października. 
Tym razem kolarzy gościli 
mieszkańcy Wysokiego Ko-
ścioła, gdzie był start i meta 
zawodów. Miłośnicy kolar-
stwa górskiego pokonywali 
wymagającą trasę biegnącą 
od Wysokiego Kościoła po-
przez Machnice, Będkowo 
(las), Brochocin, Machnice 
kończąc ponownie w Wy-
sokim Kościele. Kobiety 
stratowały na dystansie 13 
km, natomiast mężczyźni 
mieli do pokonania trzy pę-
tle, w sumie ok. 37 km. Tra-
sa była zróżnicowana pod 
względem technicznym, 
jak również ze względu na 
ukształtowanie terenu. Pa-
górkowaty teren wymagał 
dobrego przygotowania 
fizycznego oraz kondycji. 
Natomiast piękna, słonecz-
na pogoda zachęcała do ry-
walizacji.

Zawody rozpoczęły się 
od startu dzieci, które ry-
walizowały w trzech gru-
pach wiekowych: dzieci z 
rocznika 2009 i młodsze 
startowały na dystansie 1,5 
km (MD1/KD1), roczniki 
2005-2008 na dystansie 3,5 
km (MD2/KD2), natomiast 
roczniki 2002-2004 na dy-
stansie 7 km (MD3/KD3). 
Łącznie na starcie zameldo-
wało się 22 młodych cykli-
stów. Najlepszymi zawodni-
kami wśród najmłodszych 
zostali: Hanna Szukalska i 
Stanisław Laskowski, w ka-
tegorii MD2/KD2 pierwsze 
miejsce zdobył Robert Ło-
pyta, natomiast w kategorii 
MD3/KD3 Tatiana Weso-
łowska i Kuba Wiśniewski.  

Po rywalizacji dzieci na 
trasę wyruszyło prawie 60 
uczestników głównego wy-
ścigu. W kategorii męż-
czyzn metę pierwszy prze-
kroczył Jakub Kowalczyk 
z czasem 1:17:38. Wśród 
kobiet pierwsza na mecie 
zameldowała się Agnieszka 
Szpocińska, która osiągnęła 
czas 00:34:12. Zwycięzcom 
w kategorii Open Puchar 
Wójta Gminy Wisznia Mała 
oraz nagrody wręczył osobi-
ście wójt Jakub Bronowicki. 

Przyznane były również pu-
chary oraz nagrody dla zwy-
cięzców w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 
Podczas dekoracji wójt po-
dziękował za przygotowa-
nie i pomoc w organizacji 
zawodów Stowarzyszeniu 
Team Extreme Off Road 
Club z Wysokiego Kościoła 
na czele z Tomaszem Jani-
kiem, Strzelcom z Jednostki 
Strzeleckiej „Strzelec” oraz 
licznej grupie mieszkańców 

Wysokiego Kościoła wraz 
z panią sołtys Katarzyna 
Janik i Radą Sołecką, bez 
których zaangażowania nie 
byłaby możliwa organizacja 
tego wydarzenia. 

Wyścigowi towarzyszy-
ły dodatkowe atrakcje. 
Dla dzieci były dmuchań-
ce, bańki mydlane i mały 
plac zabaw. Natomiast fani 
motoryzacji ucieszyli się z 
pokazu samochodów OFF 
ROAD. 
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10 medali na Mistrzostwach Świata w karate Shotokan!
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Wyśmienity występ 
zaliczyli młodzi za-

wodnicy Dolnośląskiego 
Klubu Karate Jinkaku Kan-
sei na XX Mistrzostwach 
Świata w Karate Shotokan 
federacji FSKA rozgrywa-
nych w Portugalii w 27-29. 
października 2018 roku. 
Podopieczni sensei Dawi-
da Graczyka, trenujący na 
co dzień  w gminie Wisz-
nia Mała przywieźli z kraju 
Vasco da Gamy 10 medali, 
w tym 6 złotych i 4 srebrne. 

Do podlizbońskiej Al-
mady, oblanej od Zachodu 
wodami Atlantyku, gosz-
czącej w ostatnich dniach 
października karateków z 
różnych stron świata, m. 
in. z Afryki, Azji i Amery-
ki Północnej przyjechała 

liczna, 18-osobowa grupa 
zawodników z DKK Jin-
kaku Kansei, którzy wraz z 
reprezentantami z innych 
klubów polskich tworzyła 
Kadrę Narodową. 

Mistrzostwa trwały trzy 
dni, od rana do nocy. W 
piątek (27.X) wystartowali 
mastersi, a wśród nich re-
prezentacji naszego powia-
tu Dawid Graczyk, Seba-
stian Łobaczewski i Elżbieta 
Madej. Ich występ można 
uznać za udany, wszyscy bo-
wiem dostali się do finało-
wych ósemek. O medalowe 
miejsca nie udało się jednak 
powalczyć. W sobotę wy-
startował Dawid Łobaczew-
ski. Zawodnik nie dostał 
się do finału, jednak zdobył 
bardzo cenne doświadcze-

nia. 
Ogromnym sukcesem za-

kończył się za to ostatni 
dzień Mistrzostw, w któ-
rym na tatami mierzyli się 
zawodnicy do 12 lat. Wy-
śmienicie spisały się druży-
ny kata. Klara Kościelniak, 
Jowita Hebdowska i Emi-
lia Giszterowicz zostały 
Mistrzyniami Świata w kata 
drużynowym dziewcząt po-
niżej 8 lat. Emila Gisztero-
wicz poprowadziła do zwy-
cięstwa kolejne drużyny: 
wraz z Klarą Kościelniak i 
Jakubem Piwko wywalczy-
li złoty medal w kata dru-
żynowym mix (chłopcy + 
dziewczęta) poniżej 8 lat, 
z Julią Skrzypczak i Alek-
sandrą Cieślak sięgnęły po 
złoto w kata drużynowym 
dziewcząt 9-10 lat, a z Kry-
stianem Karaszewskim i 
Hubertem Piwko wywal-
czyli mistrzostw w kata 
drużynowym mix 9-10 lat. 
Do czterech złotych meda-
lach w drużynie niesamowi-
ta Emilia dorzuciła jeszcze 
piąty, triumfując w kata in-
dywidualnym dziewcząt 7-8 
lat 9-8 kyu.

Bardzo dobrze spisały się 
pozostałe drużyny. Julia 
Skrzypczak, Igor Ulatow-
ski i Aleksandra Cieślak 
zdobyli 2 miejsce w kata 
drużynowym mix 9-10 
lat. Jędrzej Sobieski, Eryk 

Kwater i Aleksander Po-
łowczuk minimalnie prze-
grali walkę o złoty medal w 
kata drużynowym chłop-
ców 11-12 lat ostatecznie 
plasując się na drugiej po-
zycji. Również po zaciętej 
walce wicemistrzami w kata 
drużynowym mix 11-12 lat 
zostali Klaudia Łobaczew-
ska, Jędrzej Sobieski i Eryk 
Kwater. Blisko medalu w tej 
konkurencji była drużyna 
złożona z Karoliny Pogody, 
Krystiana Karaszewskiego i 
Aleksandra Połowczuka. 

Bardzo dobrze wypadły 
także konkurencje indywi-
dualne kata. Poza Emilią 
Giszterowicz, po złoto  - w 
konkurencji chłopców 9-10 
lat 9-8 kyu - sięgnął Hu-
bert Piwko, a po srebro w 
kategorii chłopców 7-9 lat 
9-8 kyu, jego brat – Jakub. 
Bardzo blisko medalu, bo 
plasując się na czwartym 
miejscu, byli Klaudia Łoba-
czewska w kata dziewcząt 
11-12 lat, Krystian Kara-
szewski w kata chłopców 
9-10 lat i Eryk Kwater w kata 
chłopców 11-12 lat. Dodać 
trzeba, że niektóre konku-
rencje były bardzo liczne, 
startowało w nich nawet 40 
zawodników.

Tak wspaniały sukces 
wynikał z odpowiednich 
przygotowań do zawodów. 
Pierwsze zgrupowanie ka-

dra klubu miała pod ko-
niec wakacji. We wrześniu 
i październiku zawodnicy 
wystartowali w kilku regio-
nalnych turniejach i jednym 
międzynarodowym w Biel-
sku-Białej. Do najtrudniej-
szych należały ostatnie dwa 
tygodnie przed startem, 
codzienne treningi i ciągłe 
powtarzane nastawione na 
eliminację błędów. 

To także ogromny sukces 
rodziców, którzy - z niema-
łym trudem - pokryli w ca-
łości wysokie koszty udziału 
w imprezie, w tym przeloty, 
zakwaterowanie, wyżywie-
nie i opłatę startową. Miej-
my nadzieję, że następnym 
razem uda się znaleźć spon-
sora. 

Czas po zakończeniu 
Mistrzostw młodzież wy-
korzystała na zwiedzanie 
przepięknej Lizbony. Udało 
się obejrzeć muzeum mor-
skie, oceanarium, pospa-
cerować po malowniczych 
uliczkach miasta pamiętają-
cych jeszcze mauretańskich 
mieszkańców, po zaułkach 
pełnych kawiarni z pysz-
ną kawą i ciasteczkami. Co 
wytrwalsi zaliczyli kąpiel w 
Atlantyku, a część dotarła 
nawet do najdalej wysunię-
tego na zachód przylądka 
Europy – Cabo da Roca.

Relacja sensei Dawid Gra-
czyk



22 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ GRUDZIEŃ 2018

Szachiści Wiszni Małej utrzymują się w ekstraklasie

W dniach 26-28 paź-
dziernika na Akade-

mii Wychowania Fizyczne-
go w Katowicach odbył się 
trzeci, ostatni zjazd tego-
rocznej szachowej ekstrali-
gi. Biały Król Wisznia Mała 
jechał na niego zaledwie z 
1 pkt meczowym na koncie 
i przedostatnim 9 msc w 
tabeli. Czekały nas jednak 
mecze z bezpośrednimi 
rywalami w walce o ligo-
wy byt, co dawało nadzieje 
na utrzymanie. I tą szansę 
udało nam się wykorzy-
stać śpiewająco. W piątek 
zmierzyliśmy się z Hetma-
nem Częstochowa. Mimo 
naszej przewagi na paru 
szachownicach, przeciwni-
kom udało się wywinąć ze 
stryczka i zakończyć mecz 
remisem. Oznaczało to, że 
również w kolejnych po-
jedynkach musieliśmy się 
starać o punkty zapewnia-
jące ligowy byt. W sobotę 
spotkaliśmy się z Wrzosem 
Międzyborów, z którym co 
roku toczymy zacięte boje. 
Mamy jednak szczęście do 
tej drużyny i zwykle wy-
chodzimy z tych pojedyn-
ków zwycięsko. Nie inaczej 
było tym razem, wygrana 
4-2 pozwoliła Wiszni Małej 
wydostać się ze strefy spad-
kowej. Utrzymanie przy-
pieczętowaliśmy tryumfem 
w derbowym starciu z Mie-
dzią Legnicą. Tym samym 
kończymy ekstraligę aż z 

Relacja Łukasza Butkiewicz prezesa sto-
warzyszenia Biały Król Wisznia Mała

6 punktami na koncie, to 
o 4 więcej niż w naszym 
debiutanckim sezonie dwa 
lata temu. Ostatecznie zaj-
mujemy 8 miejsce i w przy-
szłym roku znów będziemy 
mieli okazję rywalizować z 
krajową czołówką. Punkty 
w tegorocznej ekstralidze 
dla Wiszni Małej zdoby-
li: Łukasz Butkiewicz 4/9, 
Marta Bartel 3/6, Piotr Bro-
dowski 3/7, Michał Luch 
3/8, Arkadiusz Skawiński 
2,5/7, Krystian Kuźmicz 
2/7, Kamil Plichta, Mateusz 
Bronowicki i Ewa Przeź-
dziecka po 1/3. Medale w 
tym roku zdobyły drużyny 
WASKO GKS Katowice, 
Wieży Pęgów i  Stilonu Go-
rzów Wielkopolski. Gra-
tulujemy zwycięzcom, a 
naszym szachistom utrzy-
mania się w Ekstarklasie! 

Jednak nie tylko ekstraligą 
żyje nasz klub. Rozpoczęły 
się także rozgrywki ligowe 
na szczeblu dolnośląskim. 
W 3 lidze (wojewódzkiej) 
Biały Król Wisznia Mała w 
pierwszych meczach zre-
misował ze Skoczkiem Mi-
licz oraz Gońcem Żarów i 
pokonał w rozgrywanym 
w OKSiR Wisznia Mała 
meczu GIECEK Radków. 
Póki co zajmujemy 5 miej-
sce w stawce 12 drużyn. W 
IV lidze (okręgowej) zna-
komity start zanotowała 
III drużyna naszego klubu. 

Po trzech meczach z kom-
pletem zwycięstw prowa-
dzi w ligowej tabeli! W tej 
samej klasie rozgrywkowej 
występuje również Biały 
Król Wisznia Mała IV, zło-
żony przede wszystkim z 
naszych młodych zawod-
ników ogrywających się w 
starciach z silnymi prze-
ciwnikami. W tych okolicz-
nościach, jeden jak dotych-
czas wygrany mecz na trzy 
rozegrane trzeba traktować 
za niezły wynik. Świetnie 
wieści przyszły do nas rów-
nież z hiszpańskiej Malagi. 
W otwartym turnieju do 
rankingu 2200 z udziałem 
104 zawodników z 9 kra-
jów, 2 miejsce zajął szachi-
sta Biały Król Wisznia Mała 
Michał Dzikowski! Dobrze 
spisał się również inny re-
prezentant III-ligowej dru-
żyny Maciej Stelmaszuk. 
Zajął 14 lokatę i odebrał 
nagrodę za najlepszego za-
wodnika do rankingu 2000. 
Co ciekawe, turniej wygrał 
inny Polak - Aleksander 
Kumala.  

Po raz pierwszy w historii 
naszego klubu nasi junio-
rzy wystąpili w Półfinale 
Mistrzostw Polski rozgry-
wanym w Szczyrku. Olga 
Plichta była bliska awansu 
do rozgrywek finałowych, 
niestety zajęła pechowe 11 
msc- najwyższe nie premio-
wane awansem. Dla Kacpra 
Bochenka były to pierwsze 
w życiu zawody tak wyso-
kiej rangi, w związku z tym 
pojechał tam głównie w 
celach edkacyjnych. Uzy-
skał 3 punkty na 9 możli-
wych, co odpowiada jego 
aktualnemu poziomowi 
sportowemu. W podob-
nym terminie w Wągrow-
cu rozegrano Drużynowe 
Mistrzostwa Polski Niewi-
domych i Słabowidzących. 
Brał w nich udział wicepre-
zes naszego klubu - Marek 
Pociejowski, zajmując ze 
swoją drużyną świetne 3 
miejsce. Co najważniejsze, 
decydujące zwycięstwo w 
ostatniej rundzie zapew-
niające brązowy medal 
uzyskał właśnie Pan Marek! 

Ostatnie dobre wieści 

przyszły do nas z Legnicy. 
W minioną sobotę, w roz-
grywanych tam Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska w 
Szachach Szybkich, brą-
zowy medal zdobył czło-
nek ekstraligowej drużyny 
Wiszni Małej - Piotr Bro-
dowski. Serdecznie gratulu-
jemy! Nieźle w tym turnieju 
spisali się również zawod-
nicy reprezentujący nas w 
ligach dolnośląskich: Jakub 
Pietraszko oraz Maciej Stel-
maszuk. Obaj zajęli miejsca 
na początku drugiej dzie-
siątki.

 
Poza licznym udziałem w 

turniejach co opisaliśmy 
powyżej, działamy również 
aktywnie jako organizato-
rzy imprez szachowych. I 
tak, 17 listopada w Trzeb-
nicy odbył się VI już tur-
niej o Puchar Banku Spół-
dzielczego. Z rekordową 
frekwencją (85 osób w 2 
grupach) i najlepsza obsadą 
w historii. Po raz pierwszy 
w historii tych zawodów 
wystąpił w nim arcymistrz 
- Marcin Tazbir, mając za 
głównych rywali paru mi-
strzów międzynarodowych, 
krajowych oraz mistrzów 
FIDE. I to właśnie jeden z 
nich, Wojciech Reza oka-
zał się zwycięzcą zawodów. 
Wspomniany już faworyt 
finiszował na 2 miejscu. 
Bliski końcowego tryumfu 
był kapitan Wiszni Małej - 
Łukasz Butkiewicz, niestety 
porażka w ostatniej rundzie 
zepchnęła go najniższy sto-
pień podium. Wciąż niezłe 
przy tej obsadzie, jednak 
mały niedosyt w tej sytu-
acji oczywiście pozostaje. O 
poziomie turnieju najlepiej 
świadczy, że inny zawod-
nik ekstraligowej drużyny 
Wiszni Kamil Plichta zajął 
"dopiero" 6 miejsce. Nasi 
szachiści odebrali również 
nagrody w klasyfikacjach 
dodatkowych - dla miesz-
kańców powiatu trzebnic-
kiego. Najlepszym zawod-
nikiem był w tej kategorii 
Radosław Zaręba, kobietą 
jego żona Lidia, a juniorem 
Kacper Bochenek. Po raz 
pierwszy w historii roze-

graliśmy również turniej B 
- dla młodych zawodników 
nie mających jeszcze szans 
równorzędnej rywalizacji 
z szachowymi mistrzami. 
Zwyciężył  w nim Paweł 
Dudek, a wśród dziew-
czyn Zuzanna Zielezińska. 
Z reprezentantów naszego 
klubu najlepiej spisał się 
Dawid Pachucy- finiszując 
na 4 miejscu. 7 lokatę zajął 
Wojciech Wołoszczuk. Bar-
dzo dziękujemy Bankowi 
Spółdzielczemu w Trzebni-
cy za sponsoring i pomoc w 
organizacji turnieju! 

Natomiast 19 listopada 
w Szewcach rozegraliśmy 
Turniej Szachowy z oka-
zji Święta Niepodległości, 
będący jednocześnie jedną 
z imprez szachowych dla 
dzieci z cyklu „Cztery Pory 
Roku”. Głównym organi-
zatorem był nieoceniony 
nauczyciel i instruktor sza-
chowy z Szewc - Michał 
Wołoszczuk. Zagrało aż 82 
młodych zawodników ze 
szkół w Szewcach, Krynicz-
nie, Wiszni Małej, fundacji 
ECDiE im. Marcina Lutra 
z Wrocławia, oraz szachi-
ści Biały Król Wisznia Mała 
uczący się w innych pla-
cówkach. I to właśnie oni, 
wspomniani już w tym ar-
tykule Kacper Bochenek 
i Wojciech Wołoszczuk 
zajęli dwa pierwsze miej-
sca. Na trzecim finiszował 
Bartłomiej Bakun ze szkoły 
w Szewcach. Ta placówka 
okazała się też najlepsza w 
klasyfikacji drużynowej. 
Wśród dziewczyn najwyż-
sze miejsca zajęły: Ewa Ki-
tlińska (Szewce, Biały Król 
Wisznia Mała), Paulina 
Kowalczyk (Szewce) i Kor-
nelia Hamkało (Wisznia 
Mała). Liczymy na jeszcze 
więcej imprez z tak licznym 
udziałem młodych szachi-
stów! Zarówno w Trzebnicy 
jak i w Szewcach, za sprawy 
sędziowskie odpowiadał 
arbiter międzynarodowy 
- Rafał Siwik. Oba turnie-
je zostały przeprowadzone 
bardzo sprawnie i przebie-
gały w sportowej atmosfe-
rze!    

Fot. Turniej w Maladze. Na zdjęciu od lewej strony: Aleksander 
Kumala- zwycięzca turnieju i dalej Michał Dzikowski (2 msc) i Maciej 
Stelmaszuk (najlepszy zawodnik do rankingu 2000).
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SZKŁO  
ŚRODy

PLaStIK  
CZWaRtKI

PaPIeR  
PIĄtKI

Dni miesiąca – odpady zmieszane

1 Szewce 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30

1 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

02.01.19
06.03.19

04*.05.19
03.07.19
04.09.19 

1 CZWARTEK
05*.01.19
07.02.19
07.03.19
04.04.19

02 i 16.05.19
06 i 22*.06.19
04 i 18.07.19

01 i 17*.08.19
05 i 19.09.19

1 PIĄTEK
04.01.19
01.02.19
01.03.19
05.04.19

04*.05.19
07.06.19
05.07.19
02.08.19
06.09.19

2 Strzeszów 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30

2 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

09.01.19
13.03.19
08.05.19
10.07.19
11.09.19

3 Piotrkowiczki 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17

3 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

16.01.19
20.03.19
15.05.19
17.07.19
18.09.19

1 CZWARTEK
05*.01.19
07.02.19
07.03.19
04.04.19

02 i 16.05.19
06 i 22*.06.19
04 i 18.07.19

01 i 17*.08.19
05 i 19.09.19 

1 PIĄTEK
04.01.19
01.02.19
01.03.19
05.04.19

04*.05.19
07.06.19
05.07.19
02.08.19
06.09.19

4 Mienice 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17

3 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

16.01.19
20.03.19
15.05.19
17.07.19
18.09.19

3 CZWARTEK
17.01.19
21.02.19
21.03.19
18.04.19

2 i 16.05.19
6 i 22*.06.19
4 i 18.07.19

1 i 17*.08.19
5 i 19.09.19

3 PIĄTEK
18.01.19
15.02.19
15.03.19
19.04.19
17.05.19
21.06.19
19.07.19
16.08.19
20.09.19

5 Pierwoszów 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17

3 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

20.02.19
17.04.19
19.06.19
21.08.19

6

Wisznia Mała  
bez  
ul. Pierwoszowskiej, 
Przy Dębie,  
Na Kolonii i Leśnej

8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17

3 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

20.02.19
17.04.19
19.06.19
21.08.19

2 CZWARTEK
10.01.19
14.02.19
14.03.19
11.04.19

09 i 23.05.19
13 i 27.06.19
11 i 25.07.19
08 i 22.08.19
12 i 26.09.19

2 PIĄTEK
11.01.19
08.02.19
08.03.19
12.04.19
10.05.19
14.06.19
12.07.19
09.08.19
13.09.19

7

Kryniczno 
ul. Rakowa,  
Osiedle toya, 
Cienin

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 4*, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18

3 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

20.02.19
17.04.19
19.06.19
21.08.19 2 CZWARTEK

10.01.19
14.02.19
14.03.19
11.04.19

09 i 23.05.19
13 i 27.06.19
11 i 25.07.19
08 i 22.08.19
12 i 26.09.19

2 PIĄTEK
11.01.19
08.02.19
08.03.19
12.04.19
10.05.19
14.06.19
12.07.19
09.08.19
13.09.19

8 Krzyżanowice 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 4*, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18

2 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

13.02.19
10.04.19
12.06.19
14.08.19

9 Szymanów 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 4*, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18

4 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

23.01.19
27.03.19
22.05.19
24.07.19
25.09.19

10 Psary 14, 28 11, 25 11, 25 8, 20* 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23

2 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

13.02.19
10.04.19
12.06.19
14.08.19

4 CZWARTEK
24.01.19
28.02.19
28.03.19
25.04.19

9 i 23.05.19
13 i 27.06.19
11 i 25.07.19
8 i 22.08.19

12 i 26.09.19

4 PIĄTEK
25.01.19
22.02.19
22.03.19
26.04.19
24.05.19
28.06.19
26.07.19
23.08.19
27.09.19

11 Ozorowice 14, 28 11, 25 11, 25 8, 20* 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23

2 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

09.01.19
13.03.19
08.05.19
10.07.19
11.09.19

1 CZWARTEK
05*.01.19
07.02.19
07.03.19
04.04.19

02 i 16.05.19
06 i 22*.06.19
04 i 18.07.19

01 i 17*.08.19
05 i 19.09.19

1 PIĄTEK
04.01.19
01.02.19
01.03.19
05.04.19

04*.05.19
07.06.19
05.07.19
02.08.19
06.09.19

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.
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WSPóLNOty MIeSZKaNIOWe

Miejscowość ODPaDy 
ZMIeSZaNe SZKŁO (środy) PLaStIK (czwartki) PaPIeR (piątki)

Strzeszów: 
ul. Lipowa 1,3,5,7 
i ul.Osiedlowa 1,3,5,7

poniedziałki
2 ŚRODA: 09.01.19; 13.02.19; 13.03.19; 
10.04.19; 08.05.19; 12.06.19; 10.07.19; 

14.08.19; 11.09.19

1 i 3 CZWARTEK: 5* i 17.01.19; 7 i 21.02.19;  
7 i 21.03.19; 4 i 18.04.19; 2 i 16.05.19;  

6 i 22*.06.19; 4 i 18.07.19; 1 i 17*.08.19; 5 i 19.09.19

1 PIĄTEK: 04.01.19; 01.02.19; 01.03.19; 
05.04.19;  04*.05.19; 07.06.19; 05.07.19;  

02.08.19; 06.09.19

Wisznia Mała  
ul. Wąska 3

wtorki
3 ŚRODA: 16.01.19; 20.02.19; 20.03.19; 
17.04.19; 15.05.19; 19.06.19; 17.07.19;  

21.08.19; 18.09.19

2 i 4 CZWARTEK: 10 i 24.01.19; 14 i 28.02.19;  
14 i 28.03.19; 11 i 25.04.19; 9 i 23.05.19; 13 i 27.06.19;  

11 i 25.07.19; 8 i 22.08.19; 12 i 26.09.19

2 PIĄTEK: 11.01.19; 08.02.19; 08.03.19;  
12.04.19; 10.05.19; 14.06.19; 12.07.19;  

09.08.19; 13.09.19

Psary  
ul. Polna 19, 21, 23

poniedziałki
2 ŚRODA: 09.01.19; 13.02.19; 13.03.19; 
10.04.19; 08.05.19; 12.06.19; 10.07.19; 

14.08.19; 11.09.19

2 i 4 CZWARTEK: 10 i 24.01.19; 14 i 28.02.19;  
14 i 28.03.19;  11 i 25.04.19; 9 i 23.05.19;  

13 i 27.06.19; 11 i 25.07.19; 8 i 22.08.19; 12 i 26.09.19

4 PIĄTEK: 25.01.19; 22.02.19; 22.03.19;  
26.04.19; 24.05.19; 28.06.19; 26.07.19;  

23.08.19; 27.09.19

L.P. MIEJSCOWOŚĆ st
yc

ze
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lu
ty

m
ar

ze
c

kw
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ci
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w
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c
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c

si
er

pi
eń

w
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es
ie

ń

SZKŁO  
ŚRODy

PLaStIK  
CZWaRtKI

PaPIeR  
PIĄtKI

Dni miesiąca – odpady zmieszane

12 Ligota Piękna 3*, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24

4 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

27.02.19
24.04.19
26.06.19
28.08.19

4 CZWARTEK
24.01.19
28.02.19
28.03.19
25.04.19

9 i 23.05.19
13 i 27.06.19
11 i 25.07.19
8 i 22.08.19

12 i 26.09.19

4 PIĄTEK
25.01.19
22.02.19
22.03.19
26.04.19
24.05.19
28.06.19
26.07.19
23.08.19
27.09.19

13
Wisznia Mała:  
ul. Przy Dębie,  
Na Kolonii, Leśna

3*, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24

3 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

20.02.19
17.04.19
19.06.19
21.08.19

14 Machnice 3*, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 10, 24

3 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

16.01.19
20.03.19
15.05.19
17.07.19
18.09.19

2 CZWARTEK
10.01.19
14.02.19
14.03.19
11.04.19

09 i 23.05.19
13 i 27.06.19
11 i 25.07.19
08 i 22.08.19
12 i 26.09.19

2 PIĄTEK
11.01.19
08.02.19
08.03.19
12.04.19
10.05.19
14.06.19
12.07.19
09.08.19
13.09.19

15

Wysoki Kościół  
wraz  
z ul. Pierwoszowską  
z Wiszni Małej

2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25

3 ŚRODA    
(miesiąc nieparzysty)

16.01.19
20.03.19
15.05.19
17.07.19
18.09.19

2 CZWARTEK
10.01.19
14.02.19
14.03.19
11.04.19

09 i 23.05.19
13 i 27.06.19
11 i 25.07.19
08 i 22.08.19
12 i 26.09.19

2 PIĄTEK
11.01.19
08.02.19
08.03.19
12.04.19
10.05.19
14.06.19
12.07.19
09.08.19
13.09.19

16
Kryniczno,  
Rogoż,  
Malin

2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 11, 25

1 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

06.02.19
03.04.19
05.06.19
07.08.19

3 CZWARTEK
17.01.19
21.02.19
21.03.19
18.04.19

2 i 16.05.19
6 i 22*.06.19
4 i 18.07.19

1 i 17*.08.19
5 i 19.09.19

3 PIĄTEK
18.01.19
15.02.19
15.03.19
19.04.19
17.05.19
21.06.19
19.07.19
16.08.19
20.09.19

Pracownicy firmy Alba są zobowiązani do wykonywania dokumentacji 
pisemnej i zdjęciowej dotyczącej błędów w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi i przekazywania zebranych danych do gminy Wisznia Mała. 

POjeMNIKI NaLeży WyStaWIać PRZeD POSeSję Na DZIeń PRZeD teRMINeM ODBIORU. 
Odbiór odpadów odbywa się od godz. 2.00 w nocy! Pojemniki nie wystawione nie będą 
opróżniane, a reklamacje nie będą uwzględniane.

DO POjeMNIKóW NIe WRZUCaMy GORĄCeGO POPIOŁU  
I NIe CHŁODZIMy GO WODĄ!!!

Prosimy nie wrzucać odpadów zielonych  
z pielęgnacji ogrodów przydomowych (np. trawa, 

liście) do pojemników na odpady zmieszane. 
Gmina Wisznia Mała zaleca kompostować odpady 
zielone. We własnym zakresie można je oddać do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanym w Mienicach nr 92 (byłe składowisko 

odpadów). Jako Gmina jesteśmy zobowiazani 
ograniczyć masę odpadów organicznych 

przekazywanych do składowania razem  
z odpadami zmieszanymi.

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.

Wykonawca:
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