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Już 6 października MTB Cross Country!

Uwaga Mieszkańcy Ligoty Pięknej i Szewc!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała Nr VII/XLII/344/18 z dnia 
 25 kwietnia 2018 roku uległy zmianie adresy siedzib lokali wyborczych dla Państwa miejscowości.

Mieszkańcy Ligoty Pięknej będą głosować w świetlicy wiejskiej w Ligocie Pięknej, ul. Główna 19, 
 a Mieszkańcy Szewc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach, ul. Strzeszowska 7.

Wójt Gminy Wisznia Mała
Jakub Bronowicki

Kolarze górscy tradycyjnie 
zawalczą o Puchar Wój-

ta Gminy Wisznia Mała. Wi-
szeńskie tereny, pełne wzgórz 
i natury, idealnie nadają się do 
organizacji zawodów MTB. Do-
tychczasowe wyścigi z sukce-
sem odbywały się w Mienicach. 
Tym razem kolarze wystartują 
w Wysokim Kościele i pojadą 
trasą prowadzącą przez Mach-
nice, Będkowo i Brochocin.

Warto wybrać się do Wysokie-
go Kościoła całą rodziną. Poza 
możliwością wystartowania w 
wyścigu, podpatrywania no-
winek sprzętowych i kibicowa-
nia, organizatorzy przewidzieli: 
znakowanie rowerów z Policją, 
pokaz samochodów OFF Road, 
prezentacje możliwości wozu 
strażackiego OSP Wisznia Mała 
oraz catering. 

Wydarzenie rozpocznie 
się w sobotę 6 października 
o godzinie 11:00 w parku 
w Wysokim Kościele. 
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Budowa szkoły na finiszu

Dobiega końca rozbu-
dowa Szkoły Podsta-

wowej im. Jana Pawła II 
w Psarach. Już niebawem 
uczniowie będą mogli ko-
rzystać z nowoczesnej prze-
strzeni. Aktualnie trwają 
prace wykończeniowe oraz 
zagospodarowanie terenu 
na zewnątrz.

Stary budynek szkoły zo-
stał połączony z nowym, 
w którym powstały 4 prze-
stronne sale szkolne wraz 
z niezbędnym zapleczem, 

w tym doskonale wypo-
sażonymi pracowniami 
przedmiotowymi, stołów-
ka, pokój nauczycielski 
oraz nowoczesna i multi-
funkcjonalna sala gimna-
styczna wraz z zapleczem 
sportowym.Obiekt będzie 
dostępny dla osób niepeł-
nosprawnych m.in. poprzez 
zamontowaną windę.

W nowej szkole zostaną 
urządzone i specjalistycz-
nie wyposażone pracownie: 
matematyczno – przyrod-

nicza oraz informatyczna. 
Zostanie zakupiony sprzęt 
dydaktyczny dla uczniów 
o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, w tym 
dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Zakupio-
ne wyposażenie zostanie 
zainstalowane zarówno w 
nowopowstałych pracow-
niach, jak i w już istnie-
jących pomieszczeniach 
szkolnych. Dzięki temu w 
szkole powstanie możli-
wość prowadzenia zajęć do-
świadczalnych o szerokim 
zakresie (biologia, chemia, 
fizyka, geografia, przyro-
da dla dzieci młodszych), a 
także nauki informatyki na 
wysokim poziomie z wy-
korzystaniem wydajnego 
sprzętu komputerowego.

Budowa szkoły to koszt 
prawie 7,9 mln zł. Gmina 
Wisznia Mała otrzymała 
dofinansowanie w wyso-
kości prawie 800 tys. zł ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (projekt pn. 
„Rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Psarach, gmina 

Wisznia Mała”). Zadanie to 
jest realizowane w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, pod-

działanie 7.1.2 „Inwestycje 
w edukację przedszkolną, 
podstawową i gimnazjalną 
– ZIT WrOF”.

Wkrótce otwarcie świetlicy w Malinie

Już niedługo mieszkańcy 
Malina będą korzystać 

z nowoczesnej świetlicy. 
Budynek przeszedł gene-
ralny remont oraz został 
rozbudowany o dodatkowe 
pomieszczenia. W głów-
nej części została wyburzo-
na ściana, co umożliwiło 
stworzenie dużej sali z za-
pleczem kuchennym oraz 
sanitarnym. Z kolei dobu-
dowane pomieszczenia do-
celowo będą służyły jako 
punkt przedszkolny dla naj-
młodszych mieszkańców. 

Aktualnie trwają prace 
związane z zagospodaro-
waniem terenu. W ramach 
zadania wokół świetlicy zo-
stała wykonana kanalizacja 
deszczowa oraz powstały 
tarasy, estrada plenerowa, 
ścieżki, chodniki i tereny 
utwardzone. Zostaną rów-
nież zamontowane urządze-
nia małej architektury oraz 
zostaną wykonane trawniki 
i nasadzenia zieleni. 

Inwestycja jest realizo-

wana w ramach projektu 
„Termomodernizacja Bu-
dynków Użyteczności Pu-
blicznej Gminy Oborniki 
Śląskie, Czernica oraz Wisz-

nia Mała”, na który gmina 
pozyskała dofinansowanie 
z Regionalnego Projektu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
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Budowa szkoły w Wiszni Małej coraz bliżej

Długo oczekiwana bu-
dowa szkoły w Wisz-

ni Małej jest coraz bliższa 
realizacji. Gmina wykupi-
ła grunt pod budowę oraz 

przygotowała koncepcję 
obiektu. We wrześniu wójt 
Jakub Bronowicki spotkał 
się z rodzicami uczniów 
uczęszczających do Szko-

ły Podstawowej w Wiszni 
Małej w celu przedstawie-
nia koncepcji oraz dalszych 
planów związanych z budo-
wą. 

Szkoła ma składać się z 
trzech budynków połą-
czonych ciągami komu-
nikacyjnymi. W jednym 
z budynków będzie część 
dydaktyczna, w drugim 
- sportowa, a w trzecim – 
stołówka oraz przedszkole. 
W szkole znajdzie się 15 
sal lekcyjnych, pracownie 
komputerowe i językowe, 
aula multimedialna, gabinet 
lekarski, stomatologiczny 
i psychologa, jak również  
biblioteka szkolna i publicz-
na, węzły sanitarne, część 
administracyjna oraz ko-
tłownia.

Uczniowie będą mieli do 
dyspozycji pełnowymiaro-
wą salę sportową, boisko 
do piłki ręcznej, siatkówki, 
koszykówki, siłownię i salę 
do fitnessu. Dodatkowo bę-
dzie osobna sala do zajęć 
ruchowych dla dzieci klas 
I-III. Budynek zostanie wy-

Wójt wizytował realizowane inwestycjeNa terenie gminy Wisz-
nia Mała realizowa-

nych jest równocześnie 
wiele inwestycji. Wójt Jakub 
Bronowicki wraz ze swo-
ją zastępczynią Sławomirą 
Misiurą-Hermann oraz pre-
zesem PGK Sp. z o.o. Gra-
żyną Chwastek wizytował w 
czasie wakacji postęp prac 
związanych z inwestycjami 
realizowanymi przez Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej. 

W Machnicach dobiegała 
końca budowa odcinka sie-
ci wodociągowej dla potrzeb 
dostawy wody do budynków 
mieszkalnych. Równocze-
śnie rozpoczęte zostały pra-
ce związane z wytyczeniem 
sieci kanalizacyjnej w Ligo-
cie Pięknej na ulicach: Brzo-
skwiniowej, Morelowej, Wi-
śniowej, Stawowej i Polnej. 
Realizacja obu inwestycji (w 
Machnicach i Ligocie Pięk-
nej) to koszt ponad 1,8 mln 
zł, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w wysokości 
839.470,59 zł. Wykonawcą 
obu robót jest Przedsiębior-
stwo Inżynieryjno-Budow-
lane HYDRO-TAP Stani-
sław Kafel z Wilczyc. 

Trwały prace przy budo-
wie sieci kanalizacji sani-
tarnej i wodociągowej w 
Psarach. Wójt wizytował 
miejsce budowy przepom-
powni ścieków PP-1 w Psa-
rach, której wykonawcą jest 
firmy ELEKTROTIM S.A. z 
Wrocławia. 

Rozpoczęła się także bu-
dowa wodociągowej sieci 
przesyłowej łączącej Psa-
ry z wrocławską Stacją 
Uzdatniania Wody. Sieć 
wodociągowa będzie pełnić 
funkcję tranzytową, uzu-
pełniając zasoby wodne sta-
cji uzdatniania wody zloka-
lizowanej w miejscowości 
Psary. Wykonawcą prac jest 
IDS-BUD S.A. z siedzibą 

w Warszawie. Projekt reali-
zowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 
– 2020. 

Ostatnim punktem wizy-
tacji była pompownia ście-
ków w Wiszni Małej na uli-
cy Przy Dębie. Inwestycję 
zakończono i do sieci ka-
nalizacyjnej systematycznie 
przyłączają się nowi użyt-
kownicy. Wykonawcą prac 
była firma Zakład Budow-
nictwa Ogólnego i Inżynie-
ryjnego Edward Kucułyma 
Sp. z o.o. z Oleśnicy. Pro-
jekt został zrealizowany w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 i współfinanso-
wany ze środków Unii Eu-
ropejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 

posażony w węzeł sanitarny 
z natryskami, znajdzie się w 
nim zaplecze lekkoatletycz-
ne, szatnie i pomieszczenie 
techniczne.

W osobnym budynku bę-
dzie znajdowała się część 
przedszkolna i gastrono-
miczna. Na parterze budyn-

ku umiejscowiona będzie 
kuchnia wraz z zapleczem 
i ogólnodostępną stołówką. 
Natomiast pierwsze pię-
tro będzie pełniło funkcję 
przedszkolną. W bezpo-
średnim sąsiedztwie części 
przedszkolnej zlokalizowa-
no plac zabaw.

 Przepompownia ścieków w Psarach

 Pompownia ścieków w Wiszni Małej na ulicy Przy Dębie
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Już niebawem rowerzyści 
będą mogli korzystać z no-

wej drogi rowerowej. Rozpoczę-
ły się prace związane z budową 
ścieżki rowerowej z Wiszni Ma-
łej do Strzeszowa. Do tej pory 
położono kabel i wykonano 
fundamenty pod oświetlenie. 
W dalszej kolejności zostaną za-
montowane lampy oraz zostanie 
wykonana nawierzchnia ścieżki.  
Ścieżka rowerowa z Wiszni Ma-
łej do Strzeszowa jest realizowa-
na w ramach zadania pt. „Budo-
wa sieci dróg dla rowerów oraz 
parkingów Parkuj i Jedź (P&R) 
na terenie gmin Oborniki Ślą-
skie, Wisznia Mała, Oleśnica i 
miasta Oleśnica” i dofinansowa-
na z funduszy unijnych.

Ogrodzenia terenów gminnych

Został rozstrzygnięty 
przetarg na wyko-

nanie ogrodzeń na tere-
nie gminy Wisznia Mała. 
Wykonawcą prac została 
firma DRU-MAR Systemy 
Ogrodzeniowe Marek Ha-
mela z Trzebnicy. Wartość 
inwestycji to ponad 121 
tys. zł.

W ramach zadania przy 
Szkole Podstawowej w 
Wiszni Małej brama zo-
stanie zastąpiona furtką, 
a ogrodzenie wokół stawu 
bedzie wymienione. Na 
boisku w Machnicach zo-
staną zamontowane dwa 
piłkochwyty, natomiast na 
placu w Krynicznie bra-

ma. Na boisku sportowym w Malinie również zostaną zamontowa-
ne brama oraz dwie furtki. Plac zabaw w Strzeszowie zostanie ogro-
dzony oraz wzbogacony o bramę oraz dwie furtki. Na terenie wokół 
świetlicy w Rogożu będzie zamontowane ogrodzenie wraz z furtką.

Przebudowa drógRozpoczęła się prze-
budowa trzech dróg w 

ramach zadania pt. „Prze-
budowa dróg gminnych 
na terenie gminy Wisznia 
Mała”. W ramach podpisa-
nej umowy z firmą Ravea 
Sp.z o.o. z Wrocławia zo-
stanie przebudowana ul. 
Leśna w miejscowości 
Wisznia Mała/Ligota Pięk-
na, ulica Letniskowa w Li-
gocie Pięknej oraz droga 
gminna nr 104933D rela-
cji Kryniczno–Psary. Na 
ulicach zostanie położona 
nawierzchnia mineralno
-bitumiczna, zostaną wyko-
nane zjazdy do posesji oraz 

wykonany chodnik i studnie chłonne na ulicy Leśnej, a pobocza na 
ulicy Letniskowej. Na ulicy Leśnej trwają już intensywne prace ziem-
ne. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi ok. 1,5 mln zł.

Wiata i budynek gospodarczyMieszkańcy Ozorowic już 
mogą korzystać z nowej wiaty 

o powierzchni ok. 34 m2. Wiata wy-
konana jest z drewna, ustawiona na 
kostce betonowej i zadaszona. Wiata 
została wybudowana przy udziale fun-
duszu sołeckiego. To kolejne miejsce, 
w którym mieszkańcy Ozorowic mogą 
wspólnie spędzić wolny czas.

Natomiast na terenie przy świetli-
cy w Mienicach został postawiony 
drewniany budynek gospodarczy o 
powierzchni 16 m2, który będzie słu-
żył mieszkańcom do przechowywania 
m.in. sprzętów niezbędnych do zago-
spodarowania i utrzymania terenów 
sportowych przy świetlicy. Wiata w OzorowicachBudynek gospodarczy w Mienicach

Ścieżka 
rowerowa
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Dalsza rewitalizacja parku w Wiszni Małej

Trwają prace związane z rewi-
talizacją parku przypałacowe-

go w Wiszni Małej. W parku zosta-
ną zamontowane urządzenia ścieżki 
zdrowia (drążki gimnastyczne do 
brzuszków, zestaw słupków slalomo-
wych, rura do balansowania, zestaw 
płotków gimnastycznych) oraz jed-
no urządzenie siłowni zewnętrznej. 
Ponadto zostanie zamontowanych 8 
lamp parkowych typu LED.  Sprawi 
to, iż teren parku będzie idealnym 
miejscem wypoczynku i rekreacji 

dla mieszkańców gminy Wisznia 
Mała oraz turystów odwiedzających 
gminę. Park będzie również  służył 
uczniom pobliskiej Szkoły Podstawowej 
do ćwiczeń w terenie. 

Zadanie pt. „Montaż urządzeń ścież-
ki zdrowia i siłowni terenowej w parku 
przypałacowym w Wiszni Małej” będzie 
realizowane przez firmę Croquet Sp. z 
o.o. z siedzibą w miejscowości Szczodre. 
Koszt zadania to ponad 28 tys. zł i jest on 
współfinansowany przez LGD „Wzgórza 
Trzebnickie” w ramach projektu pt. „Za-
gospodarowanie terenu parku przypała-
cowego w Wiszni Małej w ramach LGD” 
(środki unijne z programu LEADER.

Zostały rozstrzygnięte prze-
targi na doświetlenie ulic w 

miejscowościach naszej gminy. 
Działania te znacznie poprawią 
bezpieczeństwo mieszkańców i 
kierowców oraz zwiększą ich kom-
fort w okresie jesienno-zimowym. 
W ramach zadania przybędzie 
w gminie 90 kolejnych punktów 
świetlnych w technologii LED. 
Nowe lampy zostaną zamontowa-
ne w następujących miejscowo-
ściach: Krzyżanowice (ul. Jaśmi-
nowa), Mienice (ul. Lawendowa), 
Ligota Piękna (ul. Brzozowa), 
Malin (ul. Bociania, ul. Główna, 

Place zabaw

W najbliższym czasie 9 miejscowo-
ści zostanie wzbogacone o nowe 

urządzenia zabawowe. Doposażone zo-
staną place zabaw w następujących miej-
scowościach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, 
Psary, Krzyżanowice, Piotrkowiczki, Ma-
lin, Ligota Piękna i Mienice. Urządzenia 

montowane na placach zabaw są odpo-
wiedzią na potrzeby najmłodszych miesz-
kańców i są współfinansowane z fundu-
szy sołeckich.Wykonawcą została firma 
Croquet Sp. z o.o. z Szczodrego. Wydatki 
na wyposażenie oraz montaż urządzeń 
wyniosą ogółem ponad 148 tys. zł.

A może rowerowa autostrada?

Nowa trasa rowerowa 
wzdłuż drogi S5? To 

jest możliwe! W Rawiczu 
spotkali się samorządowcy 
z 17 gmin i powiatów, któ-
rzy podpisali list intencyjny 
w sprawie powołania stowa-
rzyszenia „Rowerowa S5”, 
którego celem jest budowa 
autostrady dla rowerów. 
Naszą gminę reprezentowa-
ła zastępca wójta Sławomira 
Misiura-Hermann. W spo-
tkaniu wzięli udział również 
przedstawiciele GDDKiA, 

Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Lasów Państwowych. 

Powołanie stowarzyszenia 
ma na celu budowę trasy 
rowerowej z Poznania do 
Wrocławia wykorzystując 
drogi techniczne oraz po-
bliską infrastrukturę. Nowa 
droga rowerowa służyła-
by zarówno turystom, jak 
i dojeżdżającym do pracy. 
Stowarzyszenie „Rowerowa 
S5” zostanie założone jesz-
cze w tym roku. 

ul. Kalinowa i ul. Miła), Pierwoszów 
(ul. Ogrodowa, ul. Leśna), Piotrkowiczki 
(ul. Widokowa), Rogoż (ul. Wierzbowa), 
Strzeszów (ul. Polna), Szewce (ul. Kwia-
towa, ul. Piekarnicza), Szymanów (ul. 
Ogrodnicza, ul. Sportowa), Wisznia Mała 
(ul. Na Kolonii, ul. Kwiatowa, ul. Łąko-
wa, ul. Makowa, ul. Orlikowa, ul. Polna, 
ul. Strzeszowska i ul. Stawowa) i Wysoki 
Kościół (ul. Cicha i ul. Parkowa). Koszt 
całkowity inwestycji to ponad 594 tys. zł.

Budowa oświetlenia drogowego
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Rewitalizacja przestrzeni publicznej
WISZNIA MAŁA

Trwa rewitalizacja prze-
strzeni publicznej w 

Wiszni Małej. Teren przed 
urzędem gminy zostanie 
uporządkowany, obsadzo-
ny roślinami i podzielo-
ny ciągami pieszymi, przy 
których będą stały ławki. 
Zostanie zamontowana 
wiata przystankowa wraz 
z elektronicznymi tablica-
mi odjazdów i przyjazdów 
busów, zostaną postawione 
elementy małej architektu-
ry. Dodatkowo powstaną 
w tym miejscu dwa miej-
sca postojowe dla rowerów, 
dostępne bezpośrednio z 
głównego ciągu pieszego 
oraz przy wiacie przystan-
kowej. Powstanie atrakcyj-

na i przyjazna mieszkań-
com przestrzeń publiczna. 
Wykonawcą prac została 
firma RAVEA Sp. z o.o. z 
Wrocławia. Koszt zadania 
to 549 tys. zł. Projekt jest 
dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 
ponad 400 tys. zł.

Rewitalizacja w Wisz-
ni Małej to jeden z trzech 
projektów realizowanych 
w ramach zadania pt. „Na-
danie nowych funkcji te-
renom zdegradowanym w 
gminie Wisznia Mała”. Całe 
zadanie  obejmuje zagospo-
darowanie centrów wsi w 
Krynicznie i Wiszni Małej 
oraz terenu wokół przyszłej 

świetlicy wiejskiej w Strze-
szowie i jest dofinansowane 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-
2020.

KRYNICZNO
 W Krynicznie na tere-

nie przy ul. Spacerowej 
zostaną także wykonane 
chodniki oraz wydzielone 
miejsca zielone z elemen-
tami małej architektury tj. 
ławki, donice z kwiatami, 
zostanie odrestaurowana 
pompa wodna i postawiony 
pomnik kryniczanki. Do-

datkowo wydzielone zosta-
ną  miejsca postojowe dla 
samochodów. Ucieszą się 
również rowerzyści z in-
frastruktury przygotowanej 
dla nich: wiaty parkingowej 
i stojaków na rowery. Po-
nadto istniejące oświetlenie 
terenu zostanie wzboga-
cone o latarnie parkowe z 
oprawami LED.

STRZESZÓW
W Strzeszowie zostanie 

zagospodarowany teren 
wokół przyszłego budyn-
ku świetlicy wiejskiej (ul. 
Osiedlowa). Zostanie tam 

zamontowana ścieżka zdro-
wia składająca się z sześciu 
urządzeń do ćwiczeń plene-
rowych. Dla najmłodszych 
zostanie wybudowany plac 
zabaw o bezpiecznej na-
wierzchni. Z kolei dla mi-
łośników biesiadowania zo-
stanie wykonane zadaszenie 
plenerowe oraz wydzielone 
miejsce na ognisko wraz z 
siedziskami. Teren zostanie 
odpowiednio doświetlony i 
upiększony roślinami. Dla 
zmotoryzowanych powsta-
ną 22 miejsca parkingowe, 
w tym dla niepełnospraw-
nych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na wymianę piecówSześćdziesiąt dziewięć go-
spodarstw z terenu gmi-

ny Wisznia Mała otrzyma 
dofinansowanie na wymia-
nę starych, szkodliwych dla 
środowiska pieców na nowe. 

24 sierpnia 2018 r. w Woje-
wódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu 
zastępca wójta Sławomira 
Misiura-Hermann i zastępca 
skarbnika Teresa Czaniecka 
podpisały umowę na dofi-
nansowanie przedsięwzięć 
związanych z ogranicze-
niem niskiej emisji na tere-
nie gminy Wisznia Mała w 
ramach programu priory-
tetowego „Wymiana pieców 

- ograniczenie niskiej emisji 
na obszarze województwa 
dolnośląskiego”.

Na realizację projektu gmi-
na Wisznia Mała zaciągnęła 
pożyczkę z WFOŚiGW w 
wysokości 545 tys. zł. Pla-
nowany, całkowity koszt re-
alizacji zadania wynosi oko-
ło 1,2 mln zł. Mieszkańcy, 
którzy biorą udział w pro-
gramie otrzymają zwrot do 
50% kosztów kwalifikowa-
nych przedsięwzięcia.

Program polegał na wy-
mianie starych pieców wę-

glowych tzw. kopciuchów na 
nowe, ekologiczne kotły. By 
móc skorzystać z dofinan-
sowania należało wypełnić 
wniosek, a następnie złożyć 
go w Urzędzie Gminy Wisz-
nia Mała. Programem objęte 
zostało 69 nieruchomości, w 
których zainstalowanych zo-
stanie:

-  42 szt. kotłów gazowych,
- 21 szt. kotłów węglowych 5 
klasy,
- 4 szt. pieców elektrycznych
- 3 szt. pomp ciepła (jedna 
jako źródło dodatkowe).
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Referat Remontowo – Inwestycyjny  
i Ochrony Środowiska
Joanna Kubacka 71 308 48 20 
j.kubacka@wiszniamala.pl

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

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

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

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

Sprzęt ratowniczy dla OSP

Wójt Jakub Bronowic-
ki osobiście przeka-

zał nowe wyposażenie dla 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej Wisznia Mała. Zakupio-
ny sprzęt ratowniczy został 

Promesa na wyposażenie świetlicy w Malinie 

Dwudziestego czwarte-
go sierpnia zastępca 

wójta Sławomira Misiu-
ra-Hermann oraz zastępca 
skarbnika Teresa Czaniecka 
odebrały z rąk Marszałek 
Województwa Dolnośląskie-
go Cezarego Przybylskiego 

dofinansowany z dotacji z 
Funduszu Sprawiedliwości 
w ramach ogólnopolskiego 
programu na wyposażanie 
i zakup urządzeń ratowni-
czych dla OSP. Strażacy z 

Wakacyjne remonty szkół 

W okresie wakacyjnym 
w wiszeńskich szko-

łach trwały prace budowla-
ne.

Największa inwestycja to 
rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Psarach. Budynek 

na zewnątrz jest wykończo-
ny, aktualnie trwają prace 
związane z wykończeniem 
wnętrz. Rozpoczęły się pra-
ce przyzagospodarowaniu 
terenu wokół budynku. Na-
tomiast w starym budynku 

 Szkoła Podstawowa w Psarach  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach 

szkoły została wymienio-
na instalacja centralnego 
ogrzewania. Stary i nowy 
budynek będzie miał wspól-
ną nową kotłownię gazową. 

W Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Szew-
cach zakończyła się termo-
modernizacja budynku, 
która rozpoczęła się na 
przełomie maja i czerwca. 

Wykonana została elewa-
cja oraz wymieniona pod-
łoga w sali gimnastycznej. 
Została wymieniona rów-
nież część stolarki budow-
lanej (w tym okien na sali 
gimnastycznej) oraz wy-
mieniono źródła światła. 
Zmodernizowano również 
kotłownię z olejowej na 
gazową.

Prace remontowe trwały 
także w Szkole Podstawo-
wej w Wiszni Małej. Zo-
stały pomalowane sale oraz 
korytarz na I piętrze, a ba-
lustrada i schody zostały 
odrestaurowane. Natomiast 
w przyziemiu przygotowa-
no nowe szatnie, a ściany 
zostały pokryte tynkami re-
nowacyjnymi.

promesę w wysokości 25 
tys. zł na realizację zadania 
pt. „Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Malinie, gmina 
Wisznia Mała”. Zadanie bę-
dzie realizowane w ramach 
konkursu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” w roku 2018. 

Ochotniczej Straży Pożar-
nej Wisznia Mała otrzyma-
li defibrylator oraz zestaw 
ratownictwa medycznego 
typu PSP R1, w skład któ-
rego wchodzi torba PSP R1 
z wyposażeniem, oddzielny 
pokrowiec z szynami Kra-
mera oraz deską ortope-
dyczną.
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Gmina Wisznia Mała w czołówce gmin

Gmina Wisznia Mała 
jest jedną z najbar-

dziej aktywnych gmin w 
Polsce w zakresie pozy-
skania dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych. W 
tej chwili gmina realizuje 
20 projektów, z czego w 
trzech beneficjentem jest 
PGK sp. z o.o. (gminna 
spółka komunalna).
1. 13 dofinansowanych ze 

środków Unii Europej-
skiej

•	w tym aż 9 w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Wrocław-
skiego Obszaru Funk-
cjonalnego – ZIT WrOF 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 (RPO WD). 
W jednym projekcie be-
neficjentem jest PGK sp. 
z o.o.);
•	1 projekt realizowany 

przez PGK sp. z o.o. z 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-

sko (POIŚ) – jest to naj-
większy projekt w gminie 
o wartości nominalnej 
prawie 67 mln zł, aczkol-
wiek po przeprowadzeniu 
zamówień publicznych i 
aktualizacji kosztorysów 
wartość inwestycji rośnie, 
•	2 projekty dofinansowane 

w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 (PROW);
•	1 projekt dofinansowa-

ny w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.

2. 7 dofinansowanych z in-
nych źródeł np. budżet 
państwa, budżet woje-
wództwa.

Projekty te obejmują 
szerokie spektrum za-
gadnień. Gross wartości 
dofinansowania dotyczy 
budowy sieci wodno-ka-
nalizacyjnych i budowy 
dróg po realizacji tych sie-
ci – projekty realizowane 
przez PGK Sp. z o.o.

Z pozostałych projektów 

wyróżnia się rozbudowa 
SP Psary o wartości prawie 
8 mln zł, gdzie praktycznie 
jest już ukończona nowo-
czesna sala gimnastyczna 
wraz z dodatkowymi sala-
mi lekcyjnymi, szatniami, 
stołówką, sanitariatami i 
pomieszczeniami admi-
nistracyjnymi. Inwestycja 
zwiększa dwukrotnie do-
stępną powierzchnię do-
stępną dla dzieci w SP Psa-
ry.

Istotnym przedsięwzię-
ciem jest też świeżo za-
kończono termomo-
dernizacja budynków 
użyteczności publicznej 
tj. świetlice w Krynicznie 
i Malinie oraz ZSP Szewce, 
która wpłynie na obniże-
nie kosztów użytkowania, 
dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom energetycz-
nym. Koszt inwestycji w 
gminie Wisznia Mała to 
3,5 mln zł.
Oblicze gminy zmienia się 

znacząco dzięki projek-

tom rewitalizacji, w ra-
mach którego diametralnie 
zmieni się centrum wsi w 
Krynicznie i Wiszni Małej 
oraz powstanie nowy ob-
szar kulturalno-sportowy 
w Strzeszowie wokół nowej 
świetlicy. Obecnie trwa-
ją już roboty budowlane 
w centrum Wiszni Małej. 
Wartość całego projektu to 
ponad 1,5 mln zł.

Specyfiką projektów re-
alizowanych w ramach 
ZIT WrOF jest koopera-
cja z wieloma gminami 
(większość z nich to pro-
jekty partnerskie), co po-
zwala na realizację szerszej 
strategii rozwoju gminy. 
Przykładem jest tu bu-
dowa sieci dróg rowero-
wych mających połączyć 
okoliczne gminy z Wro-
cławiem. Już rozpoczęła 
się budowa ciągu pieszo
-rowerowego na odcinku 
Wisznia Mała – Strzeszów, 
będącego elementem w/w 
sieci, który znacząco po-
prawi możliwości komuni-
kacyjne i bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Promocja gminy zarów-
no w zakresie turystycz-
nym, jak i inwestycyjnym 
(obszary dla inwestorów) 
znacząco zyskała dzięki 
realizacji wspólnego pro-
jektu promocji aglomera-

cji wrocławskiej, w któ-
rym bierze udział 9 gmin z 
udziałem Wrocławia.

Gmina Wisznia Mała jest 
także niezwykle aktywna w 
dziedzinie rozwoju eduka-
cji na wszystkich etapach. 
W ciągu ostatnich 2 lat 
gmina realizuje 4 projekty 
dla szkół i przedszkoli, z 
czego 2 właśnie się zakoń-
czyły. Projekty te obejmują 
wyposażenie szkół w róż-
norodny sprzęt multime-
dialny i doświadczalny, a 
także wiele rodzajów zajęć 
dodatkowych dla uczniów 
np. matematycznych, 
przyrodniczych, robotyka 
itp., w tym zajęcia w pro-
fesjonalnych ośrodkach 
edukacyjnych, jak Uniwer-
sytet Przyrodniczy. Obej-
mują one także pomoc 
stypendialną dla uczniów 
i uczennic oraz szkolenia 
nauczycieli. Udział w nich 
bierze kilkaset dzieci i kil-
kudziesięciu nauczycieli 
z samej gminy Wisznia 
Mała. Znakomite efekty 
wdrażania tych projektów 
zachęciły ościenne gminy 
do wybrania Wiszni Małej 
na lidera projektu partner-
skiego, który będzie wy-
konany w roku szkolnym 
2018/2019 z udziałem 15 
szkół z 4 gmin.

W okresie lipiec-wrzesień 2018 r. gmina Wisznia Mała pozyskała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na kolejne pro-
jekty pn.:
1. „GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie”
2. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malinie, gmina Wisznia Mała”

Celem głównym projektu 
jest podniesienie efektyw-
ności i skuteczności pomocy 
społecznej w gminie Wisznia 
Mała. Wykorzystując środki 
z dotacji zostaną wdrożo-
ne zmiany organizacyjne w 
Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej poprzez roz-
dzielenie zadań administra-
cyjnychośrodka od pracy 
socjalnej i usług socjalnych 
w okresie od 01.09.2018 r. 
do 29.02.2020 r. Zaplanowa-
no zmianę struktury organi-
zacyjnej tj. wyodrębnienie 4 

obligatoryjnych zespołów 
i stanowisk pracowników 
socjalnych, zatrudnienie 2 
nowych pracowników: so-
cjalnego i asystenta rodziny 
wraz z doposażeniem ich 
stanowisk pracy. Reorgani-
zacja obejmie wszystkich 
pracowników socjalnych 
GOPS i całą jednostkę.

Wartość całkowita projektu 
– 410 807,50 zł
Dofinansowanie – 410 
807,50 zł, Działanie 2.5 PO-
WER

GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie
Celem głównym projektu 
jest wzrost aktywności kul-
turalnej i społecznej miesz-
kańców gminy Wisznia 
Mała poprzez wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Mali-
nie.

W ramach projektu zapla-
nowano zakup:
•	 laptopów- 2 szt.
•	 pieca konwekcyjno-pa-

rowego- 1 szt. 
•	 szafy chłodniczej- 1 szt.
•	 kuchni gazowej z piekar-

nikiem- 1 szt.

•	 okapu- 1 szt.
•	 zmywarki- 1 szt.
•	 taboretu gazowego- 1 

szt.
•	 zmiękczacza wody – 1 

szt.

Okres realizacji: od 
01.07.2018 r. do 31.10.2018 
r. 
Wartość całkowita projektu 
– 51 500,00 zł
Dofinansowanie – 25 000,00 
zł, Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malinie
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Wisznia Mała wśród Liderów

Po raz kolejny gmina 
Wisznia Mała znalazła 

się w czołówce gmin w Pol-
sce! W środę 12 września w 
Warszawie odbyła się uro-
czysta Gala podczas której 
otrzymaliśmy tytuł Lidera 
Ogólnopolskiego Progra-
mu Zwalczania Grypy. 

Uroczystą Galę poprzedzi-
ła X Debata Ekspertów Flu 
Forum 2018, podczas któ-
rej była okazja do wymia-
ny wiedzy i doświadczeń 
ekspertów medycznych, 

przedstawicieli instytucji 
państwowych, towarzystw 
medycznych oraz wszyst-
kich interesariuszy zaan-
gażowanych w działania 
na rzecz upowszechniania 
profilaktyki grypy w Polsce.

Po zakończeniu debaty 
odbyło się wręczenie na-
gród Samorządowy Lider 
Ogólnopolskiego Progra-
mu Zwalczania Grypy. 
Nagrodę w imieniu wójta 
Jakuba Bronowickiego ode-
brała Kierownik SPZOZ w 

Wiszni Małej Bożena Ko-
łpak, która realizuje pro-
gram w Ośrodku Zdrowia. 
Serdecznie za to dzięku-
jemy Pani Kierownik oraz 
całemu personelowi przy-
chodni.

Od 2013 roku gmina Wisz-
nia Mała prowadzi bezpłat-
ne szczepienia przeciwko 
grypie. Inicjatorem wdro-
żenia projektu był Wójt 
Gminy Wisznia Mała Ja-
kub Bronowicki oraz Rada 
Gminy. Mając świadomość 
jak niebezpieczną chorobą 
jest grypa, szczególnie dla 
osób starszych, darmowe 
szczepienia zostały prze-
widziane dla mieszkańców 
gminy, którzy ukończyli 65 
rok życia. W związku z tym, 
że szczepienia cieszą się du-
żym zainteresowaniem, od 
2016 roku szczepieniami 
zostały objęte osoby, któ-
re ukończyły 60 rok życia. 
Osoby zakwalifikowane do 
szczepienia były szczepio-
ne szczepionką Vaxigrip w 
Ośrodku Zdrowia w Wisz-
ni Małej.  

Gmina Wisznia Mała ma 
świadomość, że na profi-
laktyce nie należy oszczęd-
ność. Dlatego co roku 
zostają w budżecie zapew-
nione pieniądze na ten cel. 
31 stycznia 2018 roku zosta-

ła przyjęta Uchwała Rady 
Gminy, na mocy której pro-
gram szczepień przeciwko 
grypie jest kontynuowany. 
Pozwoli to zwiększyć liczbę 
osób zaszczepionych prze-

ciwko grypie wśród popu-
lacji objętej programem, 
a tym samym zapobiegnie 
zachorowaniom na grypę 
i występowaniu powikłań 
pogrypowych. 
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Wakacje w gminie

Jak co roku Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w 

Wiszni Małej przygotował 
ciekawe zajęcia. Codzien-
nie w godzinach od 10:00 
do 14:00 dla dzieci prowa-
dzone były warsztaty m.in. 
artystyczne, ruchowe, ta-
neczne i komputerowe. 
Dodatkowo zaplanowano 
seanse filmowe, oraz gry 
planszowe i komputero-
we. Lubianym przez dzieci 

wydarzeniem wakacyjnym 
były środowe wycieczki. 
Dzieci były m.in. w Oborni-
kach Śląskich w Papugarnii, 
odwiedziły Muzeum Pana 
Tadeusza oraz Indiańską 
Wioskę. Atrakcję stanowiły 
również przedstawienia te-
atralne. Odbyło się spotka-
nie z teatrem DUET, który 
wystąpił z przedstawieniem 
pt. „Podwodny Świat”. W 
trakcie wakacji dzieci mogły 

jeszcze obejrzeć przedsta-
wienie pt. „Złota Kaczka” w 
wykonaniu teatru Krakart.
Dużą atrakcją był Piknik 
Wędkarski, w trakcie które-
go mogły poznać podstawy 
wędkowania i samodzielnie 
złowić rybę.

Równocześnie dzie-
ci z gminy Wisznia Mała 
uczestniczyły w nieodpłat-
nych półkoloniach prze-
prowadzanych w trzynastu 
miejscowościach. Nawiązu-
jąc do przeróżnych działań 
i aktywności naszej gminy z 

okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę, 
cykl zajęć półkolonijnych 
przebiegał pod przewod-
nim hasłem „Moja Mała 
Ojczyzna”. Każdego dnia 
podczas wspólnej radosnej 
zabawy, wychowawcy pro-
wadzili spotkania wprowa-
dzające dzieci w zagadnie-
nia związane z tożsamością, 
począwszy od najmniejszej 
jednostki: JA - jako osoba 
i stopniowo rozszerzając 
obszar: MOJA RODZINA; 
MOJA MIEJSCOWOŚĆ; 
MOJA GMINA, POWIAT; 

MOJA OJCZYZNA-POL-
SKA.

W ramach zajęć prowa-
dzone były także warsztaty 
ekorecyklingu, które miały 
na celu pokazanie uczest-
nikom, jak ważna dla śro-
dowiska jest segregacja 
śmieci. Dzieci oprócz uzy-
skanej wiedzy uczyły się 
samodzielnie wykonywać 
zabawki  z rzeczy codzien-
nego użytku: piłkę z gazet, 
pompon z worka, kwiatki z 
reklamówek, węża z nakrę-
tek czy też samolot z gazety.
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Narodowe Czytanie w Wiszni Małej

W sobotę 8 września 
2018 r.  odbyła się 

kolejna edycja Narodowego 
Czytania. Tym razem cała 
Polska czytała „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego. 
W wydarzeniu, które miało 
miejsce w Galerii na Zakrę-
cie w Wiszni Małej, wzięło 
udział kilkadziesiąt osób, 
wśród nich wójt Jakub Bro-
nowicki. 

Organizatorki zadbały o 
wyjątkową scenografię na-
wiązującą do lat, w których 
rozgrywała się akcja książki. 
W jej przygotowanie zaan-
gażował się artysta Ryszard 
Glegoła, a jego działania 

wsparła eksponatami z epo-
ki nauczycielka ze szkoły w 
Szewcach Dorota Krawiec. 
Uczestnicy Narodowego 
Czytania stanęli również 
na wysokości zadania, wie-
le osób starannie dobrało 
strój, który nawiązywał do 
wydarzeń prezentowanych 
w książce. Prym w tym wio-
dła reprezentacja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
Szewcach.

 Czytanie zostało wzboga-
cone o występ solowy Janka 
Samołyka, który wykonywał 
znane utworu współgrające 
z czytaną lekturą. Na każ-
dą osobę czytającą czekała 

przygotowana przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną nie-
spodzianka: dyplom uczest-
nictwa oraz egzemplarz 
„Przedwiośnia” z odbitą  
pamiątkową pieczęcią Na-
rodowego Czytania. Atrak-
cją była również możliwość 
samodzielnego wykonania 
plakietki nawiązującej tre-
ścią do czytelnictwa.

Akcja Narodowe Czytanie 
organizowana jest przez Pre-
zydenta RP od 2012 roku. 
Została zainicjowana wspól-
ną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. W tym 
roku z okazji stulecia odzy-
skania niepodległości prezy-
dent Andrzej Duda zaprosił 
Polaków do przeczytania 
„Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego. 

1. Krzysztof Buczak
2. Joanna Krauze
3. Tadeusz Kotyla
4. Wiesława Pelucha
5. Kornelia Hamkało
6. Pola Ślęzakiewicz
7. Weronika Kałęka
8. Hanna Jordanek
9. Milena Czerwińska
10. Wiktoria Maliszewska
11. Ryszard Glegoła
12. Elżbieta Matyja
13. Roman Chandocha
14. Michał Bisikiewicz
15. Aleksandra Borowska
16. Oliwia Bojdo
17. Izabela Dulemba

18. Vanessa Domeradzka
19. Katarzyna Garyga
20. ks. Robert Stachowicz
21. Alicja Walęcka
22. Dorota Krawiec
23. Anna Białecka
24. Zuzanna Mielnik
25. Sylwia Zięba
26. Julita Jasiak
27. Weronika Gębuś
28. Olga Kitlińska
29. Oliwia Rapalska
30. Zuzanna Kobel
31. Wiktoria Bagińska
32. Karolina Cholaszczyńska
33. wójt Jakub Bronowicki
34. Bogusława Bronowicka

Uczestnicy Narodowego Czytania
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Dożynki Gminne Wiszni Małej 2018Tegoroczne Święto Plo-
nów w gminie Wisznia 

Mała odbyło się 25 sierp-
nia w Szewcach. Dożynki 
to jedno z najważniejszych 
wydarzeń dla całej społecz-
ności wiejskiej. To przede 
wszystkim czas zakończenia 
zbiorów i podziękowania za 
plony oraz okazja do świę-
towania przez wszystkich 
mieszkańców gminy oraz 
gości z gmin ościennych. 

Dożynki rozpoczęły się 
Mszą Świętą Dziękczynną 
w kościele pw. św. Anny w 
Szewcach, podczas której 
oprawę muzyczną zapewni-
ła Orkiestra Dęta z Wiszni 
Małej. Następnie barwny ko-
rowód przeszedł ulicą Strze-
szowską aż do boiska, gdzie 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
Dożynek Gminnych wraz z 
Obrzędem Dożynkowym. 
Starosta dożynek Stanisław 
Sanecki oraz starościna Do-
rota Sanecka przekazali Wój-
towi Gminy Wisznia Mała 
Jakubowi Bronowickiemu 
bochen chleba oraz Prze-
wodniczącej Rady Gminy 
Małgorzacie Ottenbreit sym-
boliczne dary z najnowszych 
plonów.  

Po oficjalnej części, koncer-
tem Orkiestry Dętej z Wisz-

ni Małej pod batutą Pawła 
Maliczowskiego, rozpoczęła 
się część artystyczna. Tuż po 
orkiestrze wystąpili lokalni 
wykonawcy: Zespół Ludowy 
Malinianie, Zespół Ludowy 
Szymanowianie, Zespół Lu-
dowy Strzeszowianki oraz 
Justyna Masternak (uczest-
niczka Wiszeńskich Talen-
tów), której akompaniował 
Jan Samołyk. Równocześnie 
na podeście pod sceną mo-
gliśmy podziwiać występ 
Mażoretek Delicje z Niechlo-
wa. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się pokaz sztuki 
walk rycerskich oraz pokaz 
tresury psów prowadzony 
przez Związek Owczarka 
Niemieckiego Długowłosego 
w Polsce. 

Emocjonującym momen-
tem były występy gwiazd 
wieczoru: zespołu uElektro-
górale oraz zespołu Łobuzy, 
które poderwały tłum osób 
do wspólnej zabawy pod sce-
ną. Goście dożynek do póź-
nych godzin nocnych bawili 
się z Zespołem Sami Swoi z 
Milicza. W trakcie zabawy 
tanecznej odbył się efektow-

ny pokaz fajerwerków ufun-
dowany przez lokalną firmę 
Triplex, która ma siedzibę w 
Mienicach. 

Tradycyjnie największym 
powodzeniem cieszyła się 
loteria fantowa, w której każ-
dy los wygrywał. Pod koniec 
dnia odbyło się losowanie na-
gród głównych, które zgro-
madziło liczną publiczność 
liczącą na wygranie cennej 
nagrody. Ponadto odbyła się 
wystawa wieńców dożynko-
wych oraz pokaz motocykli. 
Nie mogło zabraknąć Do-
żynkowego Turnieju Sołectw 
z licznymi konkurencjami 
sportowo- rekreacyjnymi. 
W tym roku w rywalizacji 
uczestniczyło sześć sołectw. I 
miejsce zajęły Piotrkowiczki, 
które otrzymały czek na 1100 
zł, II miejsce Szewce (500 zł) 
i III miejsce Mienice (300 zł). 
Zwycięzcom nagrody wrę-
czył  wójt Jakub Bronowicki.  

W trakcie dożynek można 
było zapoznać się z lokalny-
mi produktami, rękodziełem 
oraz uzyskać informacje lub 
zasięgnąć porady na sto-
iskach takich firm jak: WPO 

ALBA S.A., Nadleśnictwo 
Oborniki Śl., ARMiR, Bank 
Spółdzielczy z Trzebnicy, 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
PGK Strzeszów czy Ośro-
dek Zdrowia z Wiszni Małej. 
Zespół Ratownictwa Me-
dycznego uczył na fantomie 
udzielania pierwszej pomo-
cy. Z własną ofertą wystą-
pił Klub „Senior+” z Ligoty 
Pięknej, którego członkowie 
sprzedawali własnoręcznie 
wykonane ozdoby, poduszki 
oraz wypieki. Osobne stoisko 
miała Gminna Biblioteka 
Publiczna, na którym tra-
dycyjnie można było nabyć 
książkę za symboliczną zło-
tówkę. Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się stoisko 
gminy Wisznia Mała, gdzie 
do wygrania były krzewy 
ozdobne, budki dla ptaków 
oraz różnorodne gadżety 
gminne. 

Dla dzieci przygotowane 
było specjalne miasteczko, 
które obfitowało w szereg 
atrakcji. Każdy mały uczest-
nik znalazł coś ciekawego 
dla siebie. Był park rozrywki 
„Ekologiczna farma” (tzw. 

megadmuchańce), miastecz-
ko rodzinne, bungee, byk 
rodeo i fotobudka. Ponadto 
wiele gier i konkursów. 

Organizacja tak dużej im-
prezy to miesiące przygoto-
wań i zaangażowania wielu 
osób, szczególnie mieszkań-
ców będących gospodarza-
mi, jak również organizato-
ra OKSiR z Wiszni Małej. 
Dziękujemy za przygotowa-
nie Dożynek Gminnych ca-
łemu sołectwu Szewce wraz 
z sołtysem Markiem Łu-
kaszkiem i Przewodniczącą 
Rady Małgorzatą Ottenbreit 
oraz wszystkim pozostałym 
osobom i sponsorom, którzy 
mieli udział w organizacji tej  
imprezy. 

Szczególne podziękowania 
należą się firmie Triplex z 
Mienic za wyjątkowy pokaz 
fajerwerków oraz Strzel-
com ze Związku Strzeleckie-
go Strzelec i pracownikom 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Strzeszowie 
za pomoc w sprawnym prze-
prowadzeniu dożynek. Jak 
również firmie WPO ALBA 
S.A. za przekazanie kompo-
stowników dla mieszkańców 
gminy Wisznia Mała.



13WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJWRZESIEŃ 2018



14 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ WRZESIEŃ 2018

LISTA SPONSORÓW LOTERII FANTOWEJ 
DOŻYNEK GMINNYCH 2018

•	 SOŁTYS SZEWC MAREK ŁUKASZEK
•	 PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY 

MAŁGORZATA OTTENBREIT
•	 SKŁAD OPAŁU WK2 WISZNIA MAŁA 

CZESŁAW MIZINIAK, RAFAŁ KORDOS
•	 HOTEL „WENA” GRAŻYNA I PAWEŁ HA-

DAŁA Z ROGOŻA
•	 RADNA WISZNI MAŁEJ SYLWIA MIZI-

NIAK
•	 BEATA I ANDRZEJ JASISZCZAK SKLEP 

KUFEREK Z WROCŁAWIA
•	 „PERTEL” PIOTR I ANNA KRYKWIŃSCY 

Z MALINA
•	 DS-TECH DANIEL STARULA, SERWIS 

KOTŁÓW GAZOWYCH I STACJI UZDAT-
NIANIA WODY

•	 JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW 
MARIOLA I ANDRZEJ JASEK Z PSAR

•	 SKŁAD OPAŁU FELIKS KOMAR Z SZEWC
•	 MARIAN FILIPEK Z LIGOTY PIĘKNEJ 
•	 PSB- MRÓWKA PSARY
•	 JACKY AUTO SPORT Z WROCŁAWIA
•	 WYRÓB WĘDLIN JAN I GRAŻYNA SZY-

MAŃSCY Z ROGOŻA
•	  GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ 

KUCHARSKI ZE STRZESZOWA
•	 GOSPODARSTWO ROLNE DOROTA I 

STANISŁAW SANECCY Z SZEWC
•	 MARZANNA JURZYSTA- ZIĘTEK RADNA 

POWIATU TRZEBNICKIEGO
•	 BIURO PODRÓŻY „ELTUR” Z WROCŁA-

WIA
•	 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE  „TROP” 
•	 VOLT-TIM DARIUSZ RUDNICKI Z 

TRZEBNICY
•	 „TRIPLEX” Z MIENIC
•	 OŚRDEK KULTURY I SZTUKI WE WRO-

CŁAWIU
•	 YATO WROCŁAW
•	 BARBARA I ZDZISŁAW DĘBSCY, CEN-

TRUM OGRODNICZE MARKET PIK 
•	 Z WROCŁAWIA
•	 WOJCIECH SULIMA Z KRZYŻANOWIC
•	 ANETA LESZCZYSZYN Z PSAR
•	 „TIMBA” PAWEŁ NOWAK Z KRYNICZNA

•	 BBSHOP AGNIESZKA TCHÓRZOWSKA
•	 SIL-GAST ROMAN LIGOROWSKI, RE-

STAURACJA „PO DRODZE”  Z KRYNICZ-
NA

•	 STROMAR S.C. WROCŁAW
•	 SHOP AUTO SERVICE Z WROCŁAWIA 
•	 POL-TRANS JAN MATUSZEK Z SZEWC
•	 STACJA PALIW ORLEN Z SZEWC
•	 MAGDALENA JASISZCZAK Z SZEWC 

„MANI MANIA” STYLIZACJA PAZNOKCI 
•	 „TERMO- DACH” PAWEŁ KOZIOŁ Z 

SZEWC
•	 MARKUR S.C. Z WROCŁAWIA
•	 PSB- MRÓWKA OBORNIKI ŚLĄSKIE
•	 HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW 

„RADZIO”  Z SZEWC
•	 OCTOPUS Z WROCŁAWIA 
•	 BANK SPÓŁDZIELCZY Z TRZEBNICY
•	 STOLARSTWO „BOĆKO” JOLANTA I 

STEFAN BOĆKO Z PSAR
•	 „AGRO-MIG”- MIECZYSŁAW IGNATOW-

SKI Z LIGOTY PIĘKNEJ
•	 REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WOD-

NYCH Z TRZEBNICY
•	 ROMAN PIWOROWICZ Z WISZNI MA-

ŁEJ
•	 SABINA WIERZBICKA COLWAY Z SZY-

MANOWA
•	 IWONA SKORUPSKA
•	 RYSZARD GLEGOŁA Z WYSOKIEGO KO-

ŚCIOŁA
•	 FIRMA KULIK  S.J. Z TRZEBNICY
•	 WPO ALBA POLSKA SP. ZO.O.
•	 HURTOWNIA I SKLEP DETALICZNY 

„CERMAL” Z WROCŁAWIA
•	 „EUROCHEMIA” KRZYSZTOF GÓRNY Z 

KRYNICZNA
•	 RESTAURACJA „OAZA” Z WISZNI MAŁEJ
•	 MAŁGORZATA I EDWARD PTAK Z 

MACHNIC
•	 SKLEP SPOŻYWCZY „CYPIS” Z WISZNI 

MAŁEJ  MARZENA I MAREK OKOŃ
•	 HURTOWNIA „VALDI” Z TRZEBNICY
•	 AUTOMYJNIA RĘCZNA „WESOŁA GĄ-

BECZKA” Z WROCŁAWIA
•	 EKSPRES BUS TRZEBNICA
•	 BAWIN BEATA WIŃSKA Z WISZNI MA-

ŁEJ
•	 AGNIESZKA KARLIKOWSKA Z PRUSIC

•	 HALINA MATUSIAK Z WISZNI MAŁEJ
•	 MINGA-SZYCIE Z WISZNI MAŁEJ
•	 SALON FRYZJERSKI „MIDLETON” Z SZY-

MANOWA
•	 „SELKOP” JERZY KUKULSKI Z SZEWC
•	 RENATA ŁAKOMSKA Z WISZNI MAŁEJ
•	 ANNA TURKIEWICZ Z WISZNI MAŁEJ
•	 KRYSTYNA I LESZEK KORGÓL Z ROGO-

ŻA
•	 JADWIGA I ADAM ŚMIERTKA Z SZYMA-

NOWA
•	 DOWÓDCA ZWIĄZKU  STRZELECKIE-

GO STRZELEC  ST. SIERŻ. KRZYSZTOF 
DOROSZ

•	 „TARWA” BHP I PPOŻ ROBERT TARNOW-
SKI  

•	 GOSPODARSTWO ROLNE JOLANTA I 
WOJCIECH KOST Z SZEWC

•	 APTEKA „LEŚNA” Z WISZNI MAŁEJ
•	 GOSPODARTWO ROLNE TONNIS WIE-

RENGA I MARIOLA WOLAŃCZYK Z 
SZEWC

•	 GOSPODARSTWO SADOWNICZE LUCY-
NA I TOMASZ ŻURAWSCY Z ROGOŻA

•	 JUSTYNA KAFKA Z ROGOŻA
•	 MJS USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ 

MARIUSZ SIATECKI Z WROCŁAWIA
•	 „KONICZYNKA” PRODUKCJA RE-

KLAM&DRUKARNIA Z WROCŁAWIA
•	 PIEKARNIA „JUL-KA” DANUTA WOJCIE-

CHOWSKA Z KRYNICZNA
•	 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA 

WZGÓRZ TRZEBNICKICH 
•	 AEROKLUB WROCŁAW 
•	 ZOFIA I WŁADYSŁAW SYNOWIEC Z 

PIOTRKOWICZEK
•	 ANDRZEJ WALĘCKI Z MIENIC
•	 SOŁTYS MALINA Z RODZINĄ
•	 SOŁTYS ROGOŻA
•	 SOŁTYS LIGOTY PIĘKNEJ
•	 SOŁTYS KRZYŻANOWIC
•	 SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z PIOTRKO-

WICZEK
•	 SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z MIENIC
•	 SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z SZYMANO-

WA
•	 SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z OZOROWIC
•	 MIESZKAŃCY SZEWC
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Rozkwitam, bo czytam

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej 

realizuje projekt pn „Roz-
kwitam, bo czytam”, który 
otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 11 730 złotych 
z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Projekt 
skierowany jest do dzieci i 
młodzieży z gminy Wisz-

nia Mała i obejmuje reali-
zację działań kulturalnych 
i edukacyjnych.  W trakcie 
trwania projektu ogłoszono 
akcję promującą czytanie 
książek - za każdą wypoży-
czoną i przeczytaną książkę 
w bibliotece szkolnej i pu-
blicznej uczniowie otrzy-
mają cebulki kwiatowe, 
które będą posadzone w 
strategicznych miejscach w 

gminie. Najwięksi czytel-
nicy otrzymają nagrody, a 
zwycięska klasa pojedzie na 
wycieczkę do Muzeum Pana 
Tadeusza we Wrocławiu. 
Ponadto w trakcie trwania 
projektu odbędą się spotka-
nia z pisarzami, warsztaty 
czytania ze zrozumieniem 
i technik pamięciowych, 
warsztaty architektoniczne.

SD

Wernisaż wystawy elwiry Przewłockiej-Chomy i Karola Michałka

W piątek 14 września 
w Galerii na Zakrę-

cie w Wiszni Małej odbył 
się wernisaż wystawy ma-
larstwa Elwiry Przewłoc-
kiej-Chomy oraz fotografii 

Karola Michałka. 
Wszystkich przybyłych na 

wydarzenie gości przywitał 
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki oraz Dy-
rektor OKSiR-u Paweł Ka-

miński.  W trakcie wieczoru 
wójt złożył również podzię-
kowania Panu Ryszardowi 
Glegole - kuratorowi wy-
stawy za przygotowanie 
ekspozycji oraz Panu Sta-

nisławowi Przewłockiemu 
za przekazanie jednego z 
obrazu swojego autorstwa 
na aukcję charytatywną dla 
mieszkańca naszej gminy.

Autorka wystawy Elwira 
Przewłocka-Choma to 
pochodząca z Wrocławia 
autorka malarstwa sztalu-
gowego. W jej twórczości 
najczęstsze tematy to mar-
twa natura, akty, pejzaże, 
architektura i abstrakcja. W 
pracach przez nią malowa-
nych można dostrzec wpły-
wy stylu holenderskiego lub 
flamandzkiego. Natomiast 
Karol Michałek, młody 

mieszkaniec naszej gminy, 
to pasjonat fotografii.

Piątkowe wydarzenie 
uświetnił występ zespołu 
Iowa Super Soccer z My-
słowic, grającego muzykę 
inspirowaną amerykańską 
sceną niezależną. Zespół 
wielokrotnie grała na OFF 
Festivalu Artura Rojka, a 
także w Niemczech, Hisz-
panii i Chinach.

Po wysłuchaniu koncertu 
uczestnicy wernisażu  mie-
li okazję porozmawiać z 
zaproszonymi gośćmi i w 
miłej atmosferze zgłębiać 
tajniki  pracy twórczej.
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Wakacyjny wyjazd na 
cmentarze na Ukra-

inie to podsumowanie ca-
łorocznych działań reali-
zowanych w ramach akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Tradycyjnie 
już udaliśmy się do Łopatyna 
w powiecie radziechowskim, 
w tym roku jednak pracowa-
liśmy jeszcze na cmentarzu 
w Szczurowicach i  w Paw-
łowie. Każde z tych miejsc to 
osobliwa historia.

Kiedy szykowaliśmy się do 
tegorocznej wyprawy, wyda-
wało nam się, że skoro już 
trzeci raz wracamy na groby-
do Łopatyna, które tak skru-
pulatnie sprzątaliśmy w la-
tach ubiegłych, to będziemy 
mogli więcej czasu poświęcić 
na nowy cmentarz w Szczu-
rawicach. Nic bardziej myl-
nego… już dojeżdżając do 
granic miasteczka, wiedzieli-
śmy, że pracy będziemy mie-
li więcej niż dwa lata temu: 
na terenie całego cmentarza 
trwa od kilku miesięcy wy-
cinka drzew. Trzeba przy-
znać, że cmentarz zupełnie 
zmienił swój wygląd, a my 
potrzebowaliśmy dużo cza-
su, aby odnaleźć polskie 
groby. Na szczęście udało 
nam się również dotrzeć do 

miejsc, które wcześniej były 
niedostępne.

Pracę rozpoczęliśmy od 
cmentarza w Szczurowi-
cach: wykaszanie, odchwasz-
czanie, próba odczytania 
nazwisk… niestety wiele 
pomników jest na tyle znisz-
czonych, że tylko pojedyncze 
litery pozwalają przypusz-
czać, iż w grobach tych spo-
czywają polscy przodkowie. 
Dwa dni intensywnej pracy 
upłynęły szybko. Czasami 
podchodzili do nas miesz-
kańcy, zdziwieni naszym wi-
dokiem, ale chętnie opowia-
dali, o tym jak było dawniej; 
jak Polacy, Ukraińcy, Żydzi 
żyli i pracowali razem; teraz 
wioska pustoszeje: młodzi 
ludzie wyjechali, a pozostali 
tylko starsi i jest ich z każ-
dym rokiem coraz mniej… 

Z cmentarza widać wyraź-
nie zniszczony dach kościoła 
katolickiego: jak się dowia-
dujemy, nigdy nie został on 
konsekrowany: zarówno I 
jak i II wojna spowodowały 
ogromne zniszczenia i pomi-
mo starań poprzednich księ-
ży nie udało się zakończyć 
budowy; powojenne dzieje 
sprawiły, że kościół został 
zamieniony na stajnię i spi-
chlerz. 

Po skończonych pracach w 
Szczurowicach, zabraliśmy 
się za porządkowanie mogił 
w Łopatynie. Część grupy 
pojechała do Pawłowa, gdzie 
znajduje się grób polskiego 
poety romantycznego Kor-
nela Ujejskiego.

Kresy to nie tylko groby. 
Poznając przeszłość, nie mo-
gliśmy nie wrócić do Lwowa. 
Tym razem jednak poznali-
śmy zupełnie nowe miejsca: 
malownicze uliczki śródmie-
ścia ze wspaniałymi, pięknie 
zdobionymi kamienicami. 
Przewodnik co chwilę przy-
pominał: oglądajcie miasto 
powyżej pierwszego piętra! 
Zrezygnowaliśmy również 
z cmentarza na Łyczako-
wie, aby zobaczyć znacznie 
mniejszy, ale równie malow-
niczy i często pomijany przez 
wycieczki cmentarz Janow-
ski. Tam również znajdują się 
liczne polskie groby, którymi 
zajmują się organizacje i wo-
lontariusze polscy – wymaga 
to od nich wielkiego nakładu 
pracy i oczywiście środków 
finansowych, pozyskiwa-
nych z dobrowolnych skła-
dek i zakupów cegiełek.

Niezapomniane wrażenia 
wywołała także wyciecz-
ka do Krzemieńca, gdzie 
oglądaliśmy liceum krze-
mienieckie założone przez 
Tadeusza Czackiego i Hugo 
Kołłątaja w dawnym Kole-
gium Jezuickim oraz dom 
rodzinny Juliusza Słowac-
kiego. Wspaniałą panoramę 
miasta mogliśmy podziwiać 
z Góry Bony, nazwanej na 
cześć królowej, która otrzy-
mała w darze posiadłości 
krzemienieckie od swojego 
męża Zygmunta Starego. W 
drodze powrotnej zatrzy-
maliśmy się również w Po-
czajowie: znajduje się tam 
ławra Poczajowska – jeden 
z najważniejszych klaszto-
rów Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarcha-
tu Moskiewskiego, dawniej 
monaster bazyliański.

Za każdym razem kiedy 
jesteśmy w Łopatynie stara-
my się dotrzeć do naszych 
rodaków, którzy, jak sami 
przyznają, czekają na nasze 
odwiedziny. Po raz kolejny 
spotkaliśmy się z p. Bronią 
i jej synem, którzy żyją w 
skromnych warunkach, ale 
siły jeszcze pozwalają obojgu 

na uprawianie przydomowe-
go ogrodu i hodowanie kilku 
kóz. Pani Bronia wspomi-
na dawne czasy, chociaż nie 
wszystkie wspomnienia są 
miłe. 

W tym roku udało nam się 
też poznać panią Marię, 84 
letnią Polkę, która mieszka 
na końcu miasteczka. Dla 
pani Marii spotkanie było 
ważnym wydarzeniem: cze-
kała na nas cały dzień, przy-
gotowała stare fotografie i 
cierpliwie odpowiadała na 
nasze pytania: jak to było 
dawniej, co stało się z jej ro-
dziną, dlaczego zostali… Był 
to bardzo wyjątkowy wie-
czór pełen wrażeń dla nas 
wszystkich. Żegnając się z 
nami, pani Maria napomi-
nała: czekam na Was za rok, 
pamiętajcie, żeby mnie od-
wiedzić…

Podczas pobytu mogliśmy 
liczyć na wsparcie księdza 
Stanisława, który od ubie-
głego roku pomaga nam w 
zorganizowaniu pobytu na 
miejscu. Każde spotkanie z 
nim to krótka lekcja historii: 
ciekawie opowiada o prze-
szłości i ważnych wydarze-
niach związanych z miejsca-
mi, które odwiedzamy, ale 
stara się również tłumaczyć 
dzisiejszą, współczesną hi-
storię. 

A jak wspominają swój wy-
jazd młodzi wolontariusze?

Krzysiu Puk:
Przyjechałem tu (na Ukra-

inę), bo chciałem wyjść z 
domu, zrobić coś pożyteczne-
go. Jestem harcerzem i lubię 
pracować, więc uznałem że 
taki wyjazd będzie ciekawym 

Łopatyn 2018

 Wizyta w Poczajowie

 Spotkanie z panią Marią w Łopatynie

 Cmentarz we Lwowie

 Delegacja SP z Kryniczna kolejny raz wyjechała na Ukrainę
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Muzyczni goście Wiszeńskich 
Spotkań ze Sztuką

Wernisaże wystaw w 
Galerii na Zakrę-

cie zawsze odbywają się z 
towarzyszeniem muzyki. 
W ostatnim kwartale roku 
usłyszymy piosenki wybit-
nych twórców nurtu singer-
songwriter, czyli wokalistów, 
którzy opierają repertuar o 
autorskie teksty i kompozy-
cje. Jednym z gości będzie 
gwiazda piosenki poetyckiej 
Robert Kasprzycki.

Piątego października wy-
stąpi młoda ale wybitnie 
utalentowana Helaine Vis. 
Jej delikatny głos uzupełnia 
gitara w pełnym spektrum 
brzmień – od klasycznego i 
oszczędnego po ambiento-

we, stratosferyczne, a cza-
sami brudne. Dziewiątego 
listopada zagra duet Sam 
& Bart - dwóch wokalistów 
śpiewających na głosy, któ-
rzy mają w CV sukcesy na 
festiwalu w Jarocinie oraz w 
radiowej Trójce. Grupa bę-
dzie promować debiutancką 
płytę, a w jej składzie jest 
doskonale znany w gminie 
Janek Samołyk. Czternaste-
go grudnia zaśpiewa wielka 
gwiazda piosenki poetyc-
kiej, czyli Robert Kasprzyc-
ki. Trudno znaleźć osobę, 
która nie zna refrenu "Niebo 
do wynajęcia, niebo z wido-
kiem na raj". Tego występu 
nie można przegapić.

JS

Zajęcia w OKSiR Wisznia Mała 2018/2019

Wraz z końcem waka-
cji Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji zaprasza 
do wzięcia udziału w za-
jęciach. Ich nowy plan w 
pełni odzwierciedla  nazwę 
instytucji. Mieszkańcy gmi-
ny, wraz z profesjonalnymi 
instruktorami mogą m.in.: 

dbać o formę, uczyć się tań-
ca, gry na gitarze czy języka 
obcego, a także dołączyć do 
orkiestry dętej czy zaśpiewać 
w chórze. 

W ofercie są zarówno kur-
sy dla dorosłych, jak i zaję-
cia przeznaczone wyłącznie 
dla dzieci. Większość spo-

tkań odbywa się w budynku 
OKSiR, a część w świetlicach 
wiejskich oraz na boiskach 
sportowych. Pełny i aktual-
ny harmonogram wraz ze 
szczegółowymi informacja-
mi można znaleźć na stronie 
oksir.wiszniamala.pl.

JS

sposobem spędzenia czasu. 
Co więcej: mam korzenie kre-
sowe i chciałem coś zrobić dla 
dobra rodzinnej pamięci.

Szczotkowaliśmy nagrob-
ki, przekopywaliśmy za-
chwaszczoną ziemię wokół, a 
także wykopywaliśmy korze-
nie  krzewów  i  mniejszych 
drzew. To był dobry czas, na-
wet mimo braku ciepłej wody 
w łazience, i myślę że za rok 
też przyjadę. Cieszę się z ko-
lejnej pieczątki w paszporcie. 

Grzesiek Konieczny
Na Ukrainę przyjechałem, 

ponieważ chciałem zrobić coś 
pożytecznego w te wakacje, 
a także z powodu kresowych 
korzeni -  chciałem zobaczyć 
rodzinne strony. Zajmowałem 
się głównie grabieniem ściętej 
trawy i wykopanych korzeni i 
chwastów. Ścinałem też  krza-
ki sekatorem i pomagałem 
przy wynoszeniu śmieci.

Krzysztof Konieczny
Na Ukrainę, na akcję „Mo-

giłę pradziada ocal od zapo-
mnienia”, przyjechałem po 
raz trzeci. Ciągle kierują mną 
różne motywacje: z jednej 

strony sentyment do Kresów, 
nawet pomimo braku ko-
rzeni kresowych, a poniekąd 
katolicki imperatyw – nie 
mogłem się po prostu pogo-
dzić z myślą, że groby moich 
rodaków niszczeją bez żadnej 
opieki. W tym roku miałem 
także zaszczyt pracować przy 
grobie Kornela Ujejskiego, 
nazywanego ostatnim poetą 
romantyzmu polskiego, twór-
cy jednej z moich ulubionych 
pieśni – „Z dawna Polski Tyś 
Królową”.

Do moich zadań należało 
głównie wykopywanie chwa-

stów i krzaków. Słońce co 
prawda doskwierało swoim 
gorącem, ale była to przeszko-
da do przebycia. Cieszę się też 
z sobotniej wycieczki do Krze-
mieńca, w którym znajduje 
się liceum (słynne z wyedu-
kowania chociażby Juliusza 
Słowackiego czy Stanisława 
Worcella) i dom Juliusza Sło-

wackiego oraz do Poczajowa 
– kompleksu zborów („Ukra-
ińskiej Jasnej Góry”) oraz nie-
dzielnego zwiedzania Lwowa 
i Cmentarza Janowskiego. 
Jestem pewien, że za rok rów-
nież wezmę udział w akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”.

AG-K

 Sam & Bart

 Robert Kasprzycki

koncert 19.11.2018 r.

koncert 14.12.2018 r.

Zajęcia artystyczne:

Chór OKSiR, prowadzący: Mateusz 
Franczak

Zajęcia gitarowe, prowadzący: Jan Sa-
mołyk

Makatki, prowadząca: Julia Kojs

Zajęcia plastyczno-ceramiczne dla 
dzieci, prowadząca: Elżbieta Filipkiewicz 

Zajęcia plastyczno-ceramiczne dla doro-
słych, prowadząca: Elżbieta Filipkiewicz 

Zajęcia taneczne, prowadzący: Marek 
Hajduk (zajęcia odbywają się w Wiszni 
Małej, Psarach i Krzyżanowicach)

Zajęcia taneczne „Salsa dla dojrzałych 
Pań”, prowadząca: Jowita Woś-Tudaj

Orkiestra dęta, prowadzący: Paweł Mali-
czowski, Justyna Maliczowska, i Mariola 
Molczyk

Zajęcia sportowe i ruchowe:

Gimnastyka rehabilitacyjna, prowadzą-
cy Henryk Klewa (zajęcia odbywają się w 
Psarach i Ligocie Pięknej)

Gimnastyka korekcyjna dla dorosłych, 
prowadząca: Irmina Mrozowicz-Szmidt

Pilates, prowadząca: Anna Turkiewicz 

Body shape, prowadząca: Anna Turkie-
wicz

Zajęcia na orliku, prowadzący: Łukasz 
Szewczak (treningi odbywają się w Krzy-
żanowicach)

Zdrowe plecy, prowadzące: Izabela Knop 
i Katarzyna Drozdowska (Mienice oraz 
Krzyżanowice)

Treningi biegowe, prowadzący: Krzysz-
tof Krężel (boisko w Wiszni Małej)

Szkółka szachowa, prowadzący: Łukasz 
Butkiewicz

Joga, prowadzący: Arkadiusz Andrzejew-
ski 

Piłka nożna, prowadzący: Maciej Mytych 
(zajęcia odbywają się na orliku w Krzy-
żanowiacach lub w sali gimnastycznej w 
Krynicznie)

Akademia Ringo, prowadząca Dorota 
Olbryt (zajęcia odbywają się w szkole w 
Krynicznie)

Języki obce:

Język angielski, prowadząca: Renata Ła-
komska
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Nowy rok szkolny rozpoczęty

Dziękujemy Panie Profesorze

We wszystkich szko-
łach rozbrzmiał 

3-go września pierwszy 
dzwonek. W tym roku, w 
gminie Wisznia Mała do 
szkół będzie uczęszczało 
1025 uczniów. Wójt Jakub 
Bronowicki zainauguro-
wał rok szkolny 2018/2019 

w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Szewcach. W 
uroczystości uczestniczyli 
uczniowie, rodzice, licznie 
zgromadzeni rodzice oraz 
zaproszeni goście. Uczniów 
przywitała dyrektor Anna 
Białecka oraz wójt.

Cieszę się, że szkoła będzie 

gościła bardzo dużą grupę 
nowych uczniów klasy zero-
wej. Zerówka to miejsce, od 
którego zaczyna się spotka-
nie ze szkołą – powiedział 
wójt. Rok szkolny to czas 
pracy. W czerwcu miałem 
okazję bardzo dużej grupie 
was wręczać stypendia za 

wysokie osiągnięcia. Mam 
nadzieję, że w przyszłym 
roku równie liczna grupa lub 
liczniejsza będzie mogła ode-
brać nagrody za swoją pracę. 
Wszystkim życzę sukcesów w 
nowym roku szkolnym. 

W trakcie apelu wystąpił 
również radny Ernest Po-
ciejowski, który zachęcał 
uczniów do zgłaszania swo-
ich kandydatur do Młodzie-
żowej Rady Gminy Wisz-
nia Mała oraz aktywnego 

udziału w wyborach, które 
odbędą się 28 września na 
terenie każdej ze szkół. 

Na zakończenie uroczysto-
ści uczniowie upamiętnili 
również 79. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej. 
Następnie wraz ze swoimi 
wychowawcami udali się do 
sal lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym 
życzymy uczniom oraz na-
uczycielom wielu sukcesów 
i satysfakcji.

W ostatnich dniach 
sierpnia pożegna-

liśmy profesora Henryka 
Słowińskiego: żołnierza 27. 
Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej, pro-
fesora Akademii Rolniczej, 
świadka historii, działacza 
społecznego i autorytet dla 
wielu osób.

Profesor Henryk Słowiń-
ski w ostatnim czasie dwu-
krotnie spotkał się z naszą 
społecznością. Pierwszy raz 
w maju, kiedy jako świadek 
historii opowiadał o swojej 

działalności żołnierza 27. 
Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej i po 
raz drugi, kiedy podczas 
uroczystości zakończenia 
roku szkolnego wręczył na-
szemu sztandarowi szkol-
nemu Krzyż Honorowy 27. 
Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej.

 Nikt nie spodziewał się 
wtedy, że to jedna z ostat-
nich posług profesora 
Henryka Słowińskiego. 
Odszedł otoczony bliski-
mi mu osobami 18. sierp-

nia 2018 roku. Pogrzeb na 
cmentarzu Świętej Rodziny 
przy ul. Smętnej miał opra-
wę wojskową, którą wy-
stawił Komendant Garni-
zonu Wrocław i Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu, 
obecne były również pocz-
ty sztandarowe ze szkół i 
innych organizacji.

W wielu przemowach 
przewijały się słowa: czło-
wiek skromny, życzliwy, 
wielkiej wiary, dla którego 
słowa „Bóg, honor, ojczy-
zna” były drogowskazem, 
a swoim życiem dawał 
świadectwo, że pomimo 
bolesnej przeszłości histo-
rycznej warto żyć w przeba-
czeniu i przyjaźni. Często o 
jego pracy społecznika nie 
wiedziała nawet najbliższa 
rodzina, bo jak podkreślił 
jego syn o. Tomasz OP, p. 
Henryk nie mówił jak żyć, 
ale pokazywał to swoim 

życiem.  Jeden z przyjaciół 
pana profesora powiedział 
o nim: „ikona duszy wo-
łyńskiej”.

Posiadał wiele odznaczeń 
państwowych i wojsko-
wych. Do ostatnich dni 
był aktywny na polu pa-
triotyczno-społecznym.
To między innymi z jego 
inicjatywy upamiętniono 

ofiary pomordowane na 
Wołyniu. Pomniki i krzyże 
stanęły w dziesiątkach wsi i 
miejsc, gdzie ginęli Polacy. 
Wielokrotnie apelował o 
pamięć o ofiarach ludobój-
stwa na Kresach Wschod-
nich, występując wspólnie 
z wrocławskim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej. 
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 Profesor Henryk Słowiński (w środku) w Wiszni Małej jako bohater 
„spotkania ze świadkiem historii”

 Ostatnie pożegnanie profesora Henryka Słowińskiego
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Skończyłaś lub skończyłeś w tym roku 18 lat? Jesteś zameldowana lub zameldowany na 
terenie gminy Wisznia Mała? Jeśli tak, to zapraszamy Cię, z okazji osiągnięcia pełnolet-

ności, do odbioru power banku z panelem słonecznym. 

Startuje Młodzieżowa Rada Gminy www.geowisznia.pl

Zachęcamy do korzystania 
z gminnego serwisu ma-

powego: www.geowisznia.pl
Przeglądarka umożliwia 

sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości oraz 
obiektów znajdujących się na 
terenie gminy Wisznia Mała. 
W serwisie można wyszukać  
następujące informacje:

- nr działki;
- nr porządkowy działki;
- nazwa ulicy;
- obiekty (w tym również 

obiekty turystyczne, zabytki, 

pomniki przyrody);
- obowiązujące plany zago-

spodarowania przestrzenne-
go;

- stadium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy 
Wisznia Mała.

Prezentowana w serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może stano-
wić formalnej podstawy dla 
czynności administracyjnych 
czy urzędowych.  

Uczniowie wiszeńskich 
szkół po raz pierwszy 

wybiorą swoich reprezen-
tantów do Młodzieżowej 
Rady Gminy (MRG). Wybo-
ry odbędą się 28 września w 
godz. 12:00 – 17:00 w czte-
rech szkołach gminnych.

27 czerwca na sesji Rady 

Gminy radni przyjęli 
uchwałę dotyczącą powo-
łania Młodzieżowej Rady 
Gminy Wisznia Mała oraz 
nadania jej statutu. Mło-
dzieżowa Rada będzie miała 
charakter konsultacyjny, a 
jej zadaniem będzie wspie-
ranie swoich rówieśników w 

 Młodzieżowa Rada Miasta Dzierżoniów z wizytą w Wiszni Małej

działaniach prospołecznych, 
upowszechnianie idei samo-
rządu wśród młodzieży oraz 
wyrażanie opinii na temat 
działań gminy w kwestiach 
dotyczących dzieci i mło-
dzieży. 

Pomysłodawcą MRG był 
radny Ernest Pociejowski. 
W czerwcu odbyły się kon-
sultacje społeczne, spotka-
nia z uczniami, nauczycie-
lami i rodzicami w szkołach, 
ok. 300 osób wzięło udział 
w ankiecie internetowej. 
Ostatecznie 27 czerwca 2018 
roku została podjęta Uchwa-
ła Nr VII/XLIV/365/18 w 
sprawie powołania Młodzie-
żowej Rady Gminy Wisznia 
Mała.

Zapraszamy wszystkich 
uczniów wiszeńskich szkół 
do aktywnego udziału w 
wyborach do Młodzieżowej 
Rady Gminy. 
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Odbiór azbestu od mieszkańców

W sierpniu przepro-
wadziliśmy akcję 

odbioru i utylizacji azbe-
stu od mieszkańców gminy 
w ramach budżetu gminy 
Wisznia Mała oraz dotacji 
z Wojewódzkiego Fundu-

Przypominamy o NIE 
WYRZUCANIU go-

rącego popiołu i żużlu do 
pojemników na odpady 
komunalne. Umieszczanie 
w pojemnikach na odpady 
materiałów, które są gorą-
ce lub wręcz żarzące może 
skutkować uszkodzeniem, 
a nawet zniszczeniem po-
jemnika, a w najgorszym 
wypadku odpady mogą ulec 
zapaleniu i stwarzać zagro-

szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Akcja przebie-
gła sprawnie i co najważniej-
sze bezpiecznie, około 50 
ton tego materiału zostało 
odebrane od mieszkańców 

naszej gminy przez wyspe-
cjalizowaną firmę i poddane 
utylizacji.

Azbest, który jest głównym 
składnikiem eternitu, wy-
stępuje często w pokryciach 
dachowych jako cemento-
wo-włóknowe płyty faliste. 
Wyjątkową ostrożność na-
leży zachować podczas de-
montażu tego rodzaju po-
krycia, ponieważ w trakcie 
łamania lub cięcia  uwalnia 
się drażniący i rakotwórczy 
pył, który może wywoływać 
groźne dla życia choroby. 
Dlatego przy ściąganiu go 
z dachu najlepiej zatrudnić 
odpowiednią firmę, a azbest, 
do czasu odebrania z naszej 
działki, złożyć w taki sposób, 
aby nie stanowił zagrożenia 
dla środowiska, ani dla nas 
samych.

Jeśli na Twojej działce znaj-
duje się tego rodzaju odpad 
to należy złożyć wniosek o 
jego odbiór do Urzędu Gmi-
ny Wisznia Mała, podając 
swój adres i jego ilość.

Popiół musi być ZIMNy!

żenie dla zdrowia lub życia 
okolicznych mieszkańców. 
Do pojemników nie wrzu-
camy też gorącego popiołu i 
nie chłodzimy go wodą, po-
nieważ w niskich temperatu-
rach mokry popiół przymar-
znie do pojemnika i odpady 
nie zostaną prawidłowo ode-
brane. Dlatego pamiętajmy, 
iż do pojemników na odpa-
dy należy wrzucać wyłącznie 
suchy, zimny popiół. 

Warsztaty w Piastowskim ekoogrodzie

Wraz z rozpoczęciem 
kolejnego roku szkol-

nego uczniowie wiszeńskich 
szkół ponowniemieli moż-
liwość wzięcia udziału w 
warsztatach realizowanych 
w ramach projektu pt. „Pia-
stowski Ekoogród”. Warsz-
taty odbywają się w Stacji 

Badawczo-Dydaktycznej 
Roślin Warzywnych i 
Ozdobnych Katedry Ogrod-
nictwa w Psarach.

Tym razem uczniowie po-
znawali tajniki kompono-
wania ziół, własnoręcznie 
ozdabiali ekologiczne tor-
by za pomocą naturalnych 

barwników tj. kory dębu, hi-
biskusa, czerwonej kapusty, 
orzecha włoskiego itp.  Jak 
również samodzielnie kisili 
kapustę, którą ze smakiem 
będą mogli zjeść w domu. 
Tego typu warsztaty to prak-
tyczna, a do tego wyjątkowo 
ciekawa lekcja przyrody.

Odblaski ratują życie! 

Jesienią i zimą szybko 
zapada zmrok, przez co 

piesi i rowerzyści są sła-
bo widoczni na drodze i 
kierowca dostrzega ich z 
dużym opóźnieniem. Tak 
naprawdę kierowca widzi 
pieszego dopiero gdy jego 
sylwetka pojawia się w za-
sięgu świateł samochodu 
- zaledwie 20-30 metrów 

przed pojazdem. Dlatego 
tak ważne jest aby mieć 
zawsze na ubraniu ele-
menty odblaskowe, dzięki 
którym jesteśmy widoczni 
już z odległości 120 – 160 
metrów, co przy prędkości 
50 km/h daje kierowcy 10 
sekund na odpowiednią 
reakcję.

 Podczas warsztatów uczniowie samodzielnie kisili kapustę.
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Wieczorem, spacerując 
po osiedlu czujemy 

dziwny, żrący zapach, patrzy-
my w górę, a z naszego komi-
na unosi się czarny dym. Co 
w tej chwili wdychamy? Pyły, 
dioksyny i furany, chlorowo-
dór, cyjanowodortlenek wę-
gla, tlenek azotu, dwutlenek 
siarki. A co się kryje za tymi 
nazwami? Osłabienie pamię-
ci, utrata łaknienia, senność 
w dzień i bezsenność w nocy, 
upośledzenie psychiczne, 
choroby nowotworowe.

Może sobie pomyślisz, że 
mnie to nie dotyczy, jednak 

Nie pal śmieci! Skutki są katastrofalne!
to co znajduje się w powie-
trzu ma wpływ na cały nasz 
organizm, i choć skutków nie 
widzimy od razu to toksyny 
cały czas gromadzą się w na-
szym organizmie. Spalanie 
odpadów w domowym piecu 
odbywa się w niskiej tempe-
raturze, przez co w procesie 
tym wydziela się mnóstwo 
zanieczyszczeń, tak napraw-
dę w tym dymie z komina, 
który obserwujemy w czasie 
wieczornego spaceru, mo-
glibyśmy znaleźć prawie całą 
tablicę Mendelejewa. Naj-
bardziej na tego rodzaju za-

nieczyszczenia są narażone 
dzieci, na choroby związane 
z obniżoną odpornością i 
układem oddechowych co 
często objawia się jako aler-
gia.

A co tam zdrowie, ważne 
pieniądze…

Mówisz: „Problemy zdro-
wotne mnie nie dotyczą, 
butelki plastikowe mam za 
darmo, więc nimi palę”. A 
cóż piecem i przewodami 
kominowymi? Elementy in-
stalacji grzewczych nie są 
przystosowane do palenia ta-
kich materiałów jak: plastik, 
guma, pianki, płyty lamino-
wane, opony, pieluchy, czy 
też inne śmieci które „kre-
atywnie” do nich wrzucamy. 
Nasza oszczędność odbija 
się na szybszym zużywaniu 
sprzętów, a reklamacji wyni-
kających ze złej eksploatacji 
pieca sprzedawca nam nie 
uwzględni. Spalając wilgotne 
odpady możemy zatkać swój 
komin przez mokrą sadzę. A 
jaki jest skutek? Wytworzony 
tlenek węgla cofa się z prze-
wodu kominowego i może 
dojść do zatrucia! Opłaty za 
opał możemy sobie zmniej-
szyć w inny sposób - wymie-
niając piec czy też kocioł na 
energooszczędny, lub zmie-
niając rodzaj paliwa. Dzi-
siaj do dyspozycji mamy nie 
tylko węgiel czy drewno, ale 

też takie materiały jak pelety, 
brykiet, ekogroszek czy też 
miał węglowy.

Zaczynam od siebie
Wszyscy więc musimy so-

bie uświadomić, iż oszczęd-
ność palenia śmieci jest złud-
na, koszty tego procederu są 
często nieodwracalne. Zdro-
wia i życia za zaoszczędzone 
pieniądze sobie nie wrócimy. 
Nie palmy śmieci, mamy 
przecież możliwość selek-
tywnej zbiórki odpadów, 
mamy pojemniki na szkło, 
pojemniki na papier i worki 
do selektywnego zbierania 
tworzyw sztucznych z meta-
lami. Chcąc cieszyć się czy-
stym i świeżym powietrzem 
w czasie spacerów, nie tylko 
latem, ale i w sezonie grzew-
czym powinniśmy zacząć od 
siebie. Zadajemy sobie pyta-
nia: czy czasem nie zdarza mi 

się wrzucić butelki na rozpał-
kę, czy worka foliowego? 
Czy rozmawiam ze swoimi 
dziećmi jak segregować? Czy 
rozmawiam ze swoimi rodzi-
cami, iż stwierdzenie „Dzia-
dek palił śmieci, ojciec palił, 
więc ja też będę” ma zgubny 
wpływ na nas wszystkich? 
Zastanówmy się zatem, co 
my osobiście możemy zrobić 
by poprawić stan powietrza 
którym oddychamy. 

Jeśli masz pomysł na kam-
panię edukacyjną, plakat, re-
bus, krzyżówkę, wiersz lub coś 
całkiem innego, związanego 
z NIE paleniem śmieci, za-
praszamy do przesyłania pro-
pozycji na adres: redakcja@
wiszniamala.pl. Najciekaw-
sze pomysły opublikujemy na 
łamach naszej gazetki lub na 
profilu fb.

KK

5000 zł
tyle może wynieść grzywna za 

palenie śmieci

28 tysięcy
Polaków umiera co roku na choroby 

wywołane złym stanem powietrza 

300 kilogramów 
Tyle śmieci wytwarza statystyczny 

mieszkaniec naszej gminy

PYŁY – odpowiadają za zanieczyszczenie 
powietrza metalami ciężkimi, a te są bardzo 
szkodliwe dla zdrowia człowieka.
TLENEK WĘGLA (CZAD) – to silnie tru-
jący gaz, jest bezbarwny i bezwonny, łatwo 
miesza się z powietrzem i się w nim rozprze-
strzenia ponieważ jest tylko nieco od niego 
lżejszy. Powoduje bardzo duże uszkodzenia 
w naszym organiźmie, przede wszystkim w 
układzie krążenia i ośrodkowym układzie 
nerwowym. Do objawów i skutów zatrucia 
czadem należą: osłabienie pamięci, utrata 
łaknienia, senność w dzień i bezsenność w 
nocy, upośledzenie psychiczne.
TLENEK AZOTU – powoduje podraż-
nienia oraz może być przyczyną zapalenia 
płuc. Powoduje uszkodzenia liści u roślin.
DIOKSYNY I FURANY – powstają przy 
spalaniu śmieci. Należą do grupy rakotwór-
czych związków. Dioksyny są najbardziej 
szkodliwą substancją, jaką zidentyfikowano 
w środowisku, ich trujące właściwości są 10 
tysięcy razy większe od cyjanku potasu. W 
przyrodzie dioksyny opadają i magazynują 
się w glebie i w zbiornikach wodnych, skąd 
przedostają się do sieci wodnej oraz do ro-
ślin uprawnych i dalej do naszego łańcucha 
pokarmowego.
DWUTLENEK SIARKI – u ludzi powo-
duje trudności z oddychaniem, a u roślin 
obumieranie liści poprzez zanik chlorofilu. 
Powstają z niego siarczany i kwas siarkowy, 
za czym idą również kwaśne deszcze. Powo-
duje zakwaszenie i zasolenie gleby.
CHLOROWODÓR – w połączeniu z wodą 
tworzy kwas solny.
CYJANOWODÓR – tworzy z wodą kwas 
pruski.
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Łukasz Butkiewicz i Michał Luch z Pucharem Portugalii!

W dniach 14-15.07 
zakończyły się 

rozgrywki szachowego 
Pucharu Portugalii. W 
turnieju zwyciężyła Aca-
demica Coimbra z Łu-
kaszem Butkiewiczem 
i Michałem Luchem w 
składzie! W decydujących 
pojedynkach pokonali-
śmy drużyny z Porto. W 
całej edycji pucharu Łu-
kasz uzyskał 2 wygrane i 1 

porażkę w 3 rozegranych 
partiach, a Michał wygra-
ną i remis w dwóch poje-
dynkach. Co ważne, obaj 
nasi zawodnicy wygrali 
swoje mecze w finałowym 
starciu. Był to pierwszy 
zdobyty Puchar Portugalii 
w historii klubu z Coim-
bry! 

Michał i Łukasz reprezen-
tują barwy portugalskiego 
klubu już odpowiednio od 

Sierpień 2018

Miesiące wakacyjne to 
tradycyjnie okazja 

do większej ilości turniejów 
szachowych niż w pozosta-
łej części roku. Sierpień był 
bardzo udany dla zawodni-
ków klubu Biały Król Wisz-
nia Mała. Pierwszy sukces 
odnieśliśmy w Czechach, 
na tradycyjnym 21 już festi-
walu „Olomouckie Sachove 
Leto”. W turnieju otwartym 
wystąpiło aż 82 zawodników 
z 17 krajów. W tym między-
narodowym towarzystwie 
najlepszy okazał się Mateusz 
Bronowicki! Nasz szachi-
sta uzyskał 7 punktów na 9 
możliwych, co wystarczyło 
do samodzielnego zwycię-
stwa. Jeszcze na rundę przed 
końcem Mateusz zajmował 
dopiero 6 miejsce, ale zwy-
cięstwo w decydującej partii i 
korzystne rozstrzygnięcia in-
nych pojedynków pozwoliły 
mu przesunąć się na najwyż-
szy stopień podium. 

Kolejne dobre wieści przy-
szły już z Polski, a konkretnie 
z Poznania. W dniach 19-
26.08 rozegrano tam XXVI 
Poznański Festiwal Szacho-

wy. W bardzo silnie obsa-
dzonej grupie A wysokie 3 
miejsce zajął Kamil Plichta. 
W pokonanym polu zostawił 
między innymi wielokrotne-
go mistrza Polski arcymistrza 
Włodzimierza Schmidta i 
kilku mistrzów międzyna-
rodowych. Chyba z jeszcze 
większą radością przyjęliśmy 
jednak wieści z turnieju B. 
Na najwyższym stopniu sta-
nął w nim nasz wychowanek, 
Kacper Bochenek. Mieszka-
jący w Szewcach 16-latek w 9 
partiach odniósł 7 zwycięstw, 
raz zremisował i tylko raz dał 
się pokonać swojemu prze-
ciwnikowi. Tak jak w wypad-
ku Mateusza również tutaj 
mieliśmy wielkie emocje w 
ostatniej rundzie, ponieważ 
Kacper wyprzedził swojego 
głównego rywala jedynie o 
0.5 pkt Bucholtza (to tak jak-
by wygrać bilansem bramko-
wym o 1 gola w piłce nożnej). 
To największe osiągnięcie w 
jego dotychczasowej przygo-
dzie z szachami i miejmy na-
dzieję, początek prawdziwej 
kariery! 

ŁB

roku 2010 i 2011. W tym 
czasie zdobyli z drużyną 
parę medali Drużynowych 
Mistrzostw Portugalii, w 
tym złoty w roku 2012. 
W obecnym sezonie wraz 
z innym naszym zawod-
nikiem Piotrem Brodow-
skim pomogli klubowi w 
powrocie do ekstrakla-
sy, po niespodziewanym 
spadku w roku ubiegłym. 

ŁB
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Sportowcy z całego świata w Szymanowie

Początek lipca był pełen 
sportowych emocji. We 

wtorek, 3 lipca na lotnisku 
w Szymanowie rozpoczę-
ły się 7. Spadochronowe 
Mistrzostwa Świata w dys-
cyplinie CanopyPiloting, 
w których wzięło udział 
100 zawodników z ponad 
30 krajów, nawet tak odle-
głych jak Australia, USA, 
Argentyna, Nowa Zelandia 
czy Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Uczestnicy Mi-
strzostw to czołówka świa-
towych rankingów.

Przez cztery dni mogli-

śmy podziwiać skoczków 
spadochronowych, którzy 
wykazywali się najwyższym 
poziomem umiejętności i 
doświadczenia. CanopyPi-
loting to stosunkowo nowa 
dyscyplina sportu, bardzo 
widowiskowa i najbardziej 
spektakularna wśród spor-
tów spadochronowych. 
W konkurencji tej ocenie 
podlegała celność, dystans 
i prędkość, a skoczkowie lą-
dowali nadswoop pondem 
czyli basenem z wodą. 

To jednak nie koniec wra-
żeń, 5 lipca rozpoczął się 

Balonowy Puchar Dolnego 
Śląska. Odbyły się trzy star-
ty z pięciu zaplanowanych. 
W zawodach wystartowa-
ło 10 zespołów, a najlepszy 
okazał się Łukasz Goławski 
(balon Atlas), II miejsce za-
jął Piotr Radomski (balon 
Lindstrand) i III miejsce 
Ewelina Leszczuk (balon 
Balcerzak).

Ponadto po raz pierwszy 
zostały zorganizowane 1. 
Spadochronowe Mistrzo-
stwa Świata we Freestyle. 
Z powodu panujących wa-
runków atmosferycznych 
zawodnicy stratowali 7 lipca 
o wczesnych godzinach po-
rannych. Spadochroniarze 
wykonywali jak najbardziej 
spektakularne ewolucje 
podczas ślizgu nad wodą, 
które były oceniane przez 
sędziów.

Ceremonia medalowa od-
była się w sobotę (7 lipca) 
w godzinach wieczornych. 
Towarzyszył jej  pokaz balo-
nów, które wznosząc się nad 
szymanowskim lotniskiem 

dostarczyły licznie zgroma-
dzonym widzom niezapo-
mnianych wrażeń.  W uro-
czystości brał udział wójt 
Jakub Bronowicki, który 
docenił zarówno sportow-
ców za osiągnięte wyniki, 
ale także podkreślił wysoki 
profesjonalizm organizato-
rów tej międzynarodowej 
imprezy sportowej.

W klasyfikacji ogólnej w 7. 
Spadochronowych Mistrzo-
stwach Świata w dyscyplinie 
CanopyPiloting najlepszy 
okazał się Nicolas Batsch z 
USA, w konkurencji na do-
kładność - Curtis Bartholo-
mew z USA,w konkurencji 
na odległość - Cedric Veiga 
Rios z Francji, a w konku-

rencji na szybkość - Andrew 
Woolf z Austrii. Jako zespół 
najlepsza okazała się druży-
na z USA, II miejsce zajęła 
drużyna z Francji, a miejsce 
III ze Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich.

Natomiast w 1. Spado-
chronowych Mistrzostwach 
Świata we Freestyle najlep-
szy okazał się Abdulbari 
Qubaisi ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich.

W związku ze wszech miar 
udaną imprezą mamy pra-
wo oczekiwać, że w przy-
szłym roku lotnisko w Szy-
manowie ponownie stanie 
się areną lotniczych zmagań 
i przyciągnie jeszcze więcej 
uczestników i kibiców. 
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Karatecy z naszej gminy rozpoczynają nowy sezon

Sezon startów naszego 
gminnego klubu karate 

DKK Jinkaku Kansei roz-
począł się na dobre. Jakie 
są plany na ten rok? O to 
zapytaliśmy sensei Dawida 
Graczyka, trenera naszych 
młodych mistrzów. 

- Poprzedni sezon należał 
do najlepszych w czterolet-
niej historii klubu. Nie tylko 
z powodzeniem rywalizowa-
liśmy na dużych międzyna-
rodowych zawodach karate, 
zdobywając m.in. medale 
na Mistrzostwach Świata 
w Wielkiej Brytanii, ale też 
starliśmy się rozwijać sport 
Masters. 

Z dziećmi pracujemy po-
dobnie, jak w ubiegłych 
latach, kładąc nacisk na 
zrównoważony rozwój. Z 
większością trenujemy dla 
zdrowia i zabawy, a z bar-
dziej zaangażowanych w 
proces treningowy zawod-
ników utworzyliśmy kilku-
nastoosobową kadrę objętą 
profesjonalnym treningiem, 
często sprowadzającym się 
do indywidualnych zajęć z 
trenerem. Kadra ta przygo-
towała się do startów w tur-
niejach na treningach trwa-
jących podczas wakacji i 
będzie reprezentować gminę 
w kraju i za granicą. Za nami 
już pierwszy start w Marcin-
kowicach (15.09.2018), gdzie 
zdobyliśmy  23 medale. W 
dalszej kolejności rywalizuje-

my w Kobylinie (22.09.2018) 
i Lubinie (29.09.2018). 
Wszystkie te turnieje mają 
przygotować karateków do 
występu w dwóch najwięk-
szych imprezach przypada-
jących na październik, Po-
lish Open w Bielsku Białej 
(największy turniej w Środ-
kowo-Wschodniej Europie, 
na którym startuje około 
1500 zawodników z kilku-
dziesięciu państw z całego 
Świata) oraz Mistrzostw 
Świata w Karate Shotokan 
federacji FSKA zaplanowa-
nych pod koniec miesiąca w 
portugalskiej Almadzie. Do 
Almady leci bardzo szeroka 
20-osobowa kadra. Z założe-
nia startujemy w zawodach, 
ale chcemy również pokazać 
dzieciom ten piękny kraj. Nie 
zabraknie zatem wizyty na 
Atlantykiem, zwiedzania za-
bytków czy oceanarium. 

W przypadku dorosłych 
planujemy wciąż promować 
w gminie sport Masters. Tre-
ning karate to wszechstronny 
ruch, tak dla mężczyzn jak i 
dla kobiet, który niesie ze 
sobą dużo dobrego - pozwa-
la się zrelaksować, w sposób 
kontrolowany wyładować 
emocje, poprawić kondycję 
czy poczuć się pewniej. Za-
praszamy zatem do nasze-
go dojo (sali treningowej) w 
Szkole Podstawowej w Kry-
nicznie. 

DG

Zawodnicy Dolnośląskiej Akademii 
Ringo wzięli udział po raz czwarty 

w XVII Międzynarodowym Memo-
riale Włodzimierza Strzyżewskiego w 
Warszawie. Przed turniejem odwiedzi-
li grób Włodzimierza Strzyżewskiego 
na Warszawskich Powązkach. Wraz z 
panią prezes Polskiego Towarzystwa 
Ringo Krystyną Anioł-Strzyżewską 
zapalili znicz i złożyli kwiaty na gro-
bie twórcy gry w ringo. Wzruszona 
pani prezes oprowadziła zawodników 
DAR po najciekawszych miejscach na 
cmentarzu.

Turniej Ringo, jak zwykle na Memo-
riale w Warszawie był na wysokim po-
ziomie. Nasi zawodnicy zdobyli medal 
złoty, trzy srebrne i 5 brązowych nato-
miast kilkoro z nich uplasowało się na 
miejscach czwartych i piątych. 

DO

XVII Międzynarodowy Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w Warszawie 



BUDOWA ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W ROGOŻU

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W KRZYŻANOWICACH 

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO 
PAŁACU W WISZNI MAŁEJ

600 000 zł
wartość inwestycji 

340  000 zł
kwota dofinansowania  

700 000 zł
wartość inwestycji 

270 000 zł
kwota dofinansowania  

640 000 zł
wartość inwestycji 

390 000 zł
kwota dofinansowania  

Szanowni Państwo!

Dobiega końca kolejna kadencja sa-
morządu obejmująca lata 2014 – 2018. To 
doskonała okazja do dokonania podsu-
mowań,  przedstawienia Państwu bilansu 
osiągnięć oraz przypomnienia o  najważ-
niejszych wydarzeniach z  tego okresu. 
Mijające cztery lata to czas pełen wyzwań 
i  działań, niejednokrotnie trudnych, jed-
nak zakończonych sukcesem.

Kończącą się kadencję można uznać 
za bardzo udaną. W  latach 2014-2018 
zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć słu-
żących przede wszystkim rozwojowi gmi-
ny oraz wpływających na poprawę życia 
Mieszkańców. Zrealizowane inwestycje 
znacznie poprawiły infrastrukturę drogo-
wą, a  co się z  tym wiąże wzrosło bezpie-
czeństwo. Ponieśliśmy znaczne nakłady 
na oświatę, inwestując w  podnoszenie 
standardów jednostek oświatowych jak 
również, a może przede wszystkim, w pod-
noszenie poziomu kształcenia uczniów 
wiszeńskich szkół i  przedszkoli. Inwesto-
waliśmy w  poprawę opieki zdrowotnej 
i socjalnej. Wszystkie te działania wpłynę-
ły pozytywnie na poprawę jakości życia 
Mieszkańców tworząc dzięki temu dalsze 
perspektywy rozwoju.

Wiele działań obecnej kadencji to kon-
tynuacja zadań rozpoczętych w  poprzed-
nich  latach. Łączne nakłady na inwestycje 
w  latach 2014-2018 wyniosły 46 mln zł. 
Gmina z  sukcesem sięgała po środki ze-
wnętrzne (w tym unijne), które umożliwia-
ły realizację licznych inwestycji. 

W latach 2014-2018 gmina 
uzyskała 55 mln zł  

na realizację działań. 
Ze środków zewnętrznych realizowane 

są przede wszystkim inwestycje tj. budowa 
kanalizacji w  południowej części gminy, 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w  Psa-
rach, budowy świetlic itp. Ponadto pozy-
skujemy środki na projekty miękkie takie 
jak rozwój edukacji w  szkołach i  przed-
szkolach, Klub „Senior+”, doposażenie OSP.

Ostatnie lata to czas wytężonej pracy na 
rzecz gminy i  jej Mieszkańców. Dzięki Pań-
stwu mogę uznać lata mojej pracy jako wójt 
za wartościowe i  dające sens życiu. Osią-
gnięte cele pozwalają z  nadzieją patrzeć 
w  przyszłość, która z  pewnością przyniesie 
kolejne sukcesy. Dziękuję za okazane mi za-
ufanie, przed nami jeszcze dużo wyzwań, 
które mam nadzieję uda się zrealizować.

Przedstawiam Państwu najważniej-
sze działania zrealizowane przez gminę  
w ostatnich czerech latach.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki

Podsumowanie działań gminy 
Wisznia Mała w latach 2014-2018

400 000 zł
wartość inwestycji 

BUDOWA BUDYNKU 
GOSPODARCZO – SPOTKANIOWEGO 
W PSARACH

W I E Ś C I  G M I N N E  W I S Z N I  M A Ł E J  –  D O D A T E K  S P E C J A L N Y
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TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEWCACH

330 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

30 000 zł
kwota dofinansowania  

REMONT 
I WYPOSAŻENIE 
ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ 
W SZYMANOWIE

413 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

150 000 zł
kwota dofinansowania  

PRZEBUDOWA 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W LIGOCIE PIĘKNEJ

MODERNIZACJA OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI 
W WISZNI MAŁEJ - PARKING ORAZ PLAC ZABAW

89 000 zł
dotacja

400 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

98 000 zł
kwota dofinansowania  

ROZBUDOWA 
„GALERII NA ZAKRĘCIE” 

W WISZNI MAŁEJ

50 000 zł
wartość inwestycji 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 
BOISKA ORLIK W KRZYŻANOWICACH

882 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

501 000 zł
kwota dofinansowania  

BUDOWA SIECI
WODOCIĄGOWEJ 
W WISZNI MAŁEJ ORAZ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ, 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
I DESZCZOWEJ W LIGOCIE 
PIĘKNEJ (UL. KRÓTKA)

2 mln zł
całkowita wartość inwestycji 

950 000 zł
kwota dofinansowania  
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2 mln zł
wartość inwestycji 

230 000 zł
kwota dofinansowania  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W MALINIE

ROZBUDOWA 
SZKOŁY 
W PSARACH 8 mln zł

całkowita wartość inwestycji 

800 000 zł
kwota dofinansowania  

330 000 zł
wartość inwestycji 

130 000 zł
kwota dofinansowania  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
ŚWIETLICY W KRYNICZNIE

adres redakcji:

zamknięcie wydania:

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel.: (71) 308 48 00; fax (71) 312 70 68; e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
26.09.2018

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania, skracania i opatrywania 
własnymi tytułami nadesłanych tekstów. Oraz prawo do błędów 

w druku. Uwagi, uzupełnienia, propozycję tematów Wieści Gminnych 
można przesyłać na adres: redakcja@wiszniamala.pl

WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ – DODATEK SPECJALNY 
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Ozorowice,  
ul. Jodłowa

Ligota Piękna,  
ul. Osiedlowa

Ligota Piękna,  
ul. Różana

Rogoż, ul. Wierzbowa  
 w kierunku Szymanowa

Strzeszów,  
ul. Mienicka

15 mln zł
budowa, przebudowa  

oraz remont dróg 
gminnych

Ligota Piękna,  
ul. Lipowa

Machnice Szewce,  
ul. Sportowa

Szymanów,  
ul. Ogrodnicza

Ligota Piękna, 
ul. Fiołkowa

Malin,  
ul. Słoneczna

Malin,  
ul. Łąkowa

Szewce, ul. Długa

Ozorowice,  
ul. Sportowa

Kryniczno, 
ul. Wiosenna

Ligota Piękna,  
ul. Jaśminowa

Piotrkowiczki,  
ul. Wiśniowa

Szewce, 
ul. Polna

Wisznia Mała,  
ul. Krótka

Kryniczno,
ul. Ogrodowa

  REMONT DROGI POWIATOWEJ 
NR 1370D UL. LOTNICZA  
W SZYMANOWIE

1 500 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

765 000 zł
kwota dofinansowania  

1 350 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

755 000 zł
całkowita wartość inwestycji 

172 000 zł
kwota dofinansowania  

146 000 zł
wartość inwestycji 

PRZEBUDOWA DROGI  
SZYMANÓW - SZEWCE

PRZEBUDOWA ULICY KRĘTEJ 
W PIOTRKOWICZKACH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
1365D W PIERWOSZOWIE

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
NR W-404 W M. SZEWCE

250 000 zł
wkład Gminy Wisznia Mała
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600 000 zł
wartość inwestycji

7,6 mln zł
wartość inwestycji

OTRZYMANE 
ŚRODKI 
ZEWNĘTRZNE 
NA REALIZACJĘ 
INWESTYCJI

BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA NIERUCHOMOŚCIACH 
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE 
GMINY WISZNIA MAŁA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
NA TERENIE GMINY WISZNIA MAŁA

WKŁAD PIENIĘŻNY DO SPÓŁKI PGK NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA TERENIE GMINY WISZNIA MAŁA

1 769 970 zł
całkowita wartość projektu 

910 743 zł
kwota dofinansowania

budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

66 820 860,90  zł
całkowita wartość projektu 

34 786 159,24 
kwota dofinansowania  

BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ 
W AGLOMERACJI WROCŁAW - PSARY, SZYMANÓW, 
KRZYŻANOWICE

300 000 zł
wartość inwestycji

1,5 mln zł
wartość inwestycji

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
NA TERENIE GMINY WISZNIA 

MAŁA

BUDOWA MAGISTRALI 
WODOCIĄGOWEJ  
WISZNIA MAŁA - STRZESZÓW

10 mln zł

55  
mln zł

Program Operacyjny 
Infrastruktura  
i Środowisko

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Dolnośląskiego

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Odnowa  
Dolnośląskiej Wsi

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Program Senior+

Dotacje celowe z budżetu województwa dolnośląskiego dla JST 
na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Budżet państwa
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Pierwoszów

Krzyżanowice

Wisznia Mała

Szymanów

Rogoż

Mienice

Ozorowice

350 000 zł
budowa oraz doposażenie placów 

zabaw, montaż siłowni zewnętrznych
50 urządzeń siłowni zewnętrznych,  

60 urządzeń zabawowych

Wysoki KościółPsary

Szewce

Piotrkowiczki

Malin

Machnice

Ligota Piękna

Strzeszów

Strzeszów
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Pierwoszów,  
ul. Ogrodowa

Kryniczno, 
ul. Wiosenna

Kryniczno, 
ul. Ogrodowa

Ligota Piękna,
ul. Modrzewiowa

Rogoż,  
ul. Słoneczna

Krzyżanowice,  
ul. Mostowa

Szymanów, 
ul. Parkowa

Ozorowice, 
ul. Sportowa

Krzyżanowice,  
ul. Polna

Machnice

Mienice, na 
wjeździe  
do miejscowości

Ligota 
Piękna,  
ul. Główna

  Szewce,  
ul. Długa  

 Ozorowice,  
ul. Wiśniowa

Szymanów,  
teren wokół 
świetlicy

Piotrkowiczki

2,5 mln zł
budowa oświetlenia 

drogowego, ulic, 
placów

Rogoż,  
ul. Lipowa

Kryniczno,  
ul. Wiosenna

Krzyżanowice,  
ul. Starorzeczna

Wysoki Kościół,  
ul. Ogrodowa

Wisznia Mała,  
ul. Łąkowa

Pierwoszów,  
ul. Wiosenna

Piotrkowiczki, 
ul. Dębowa

Piotrkowiczki, 
ul. Ogrodowa

Wisznia Mała, 
ul. Wrzosowa

Wisznia Mała, 
ul. Orlikowa

Wisznia Mała, 
ul. Nad 
Potokiem

Malin,
ul. Kalinowa

Szymanów, 
ul. Letnia

Psary, 
ul. Malinowa

Krzyżanowice,
ul. Parkowa

Strzeszów

Strzeszów, 
ul. Lipowa

Ligota Piękna,
ul. Brzoskwiniowa

Malin, 
ul. Wierzbowa

położono 17 000 metrów kabla, 
zamontowano 300 lamp

Wysoki  
Kościół, 
ul. Słoneczna
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY
ORAZ JARMARK WIELKANOCNY
To pełne barw uroczystości, w czasie których mieszkańcy gminy obcują 
z kulturą. Podczas jarmarków odwiedzający mogą skosztować tradycyjnych, 
regionalnych potraw oraz kupić ozdoby i dekoracje świąteczne, jak również 
znaleźć inspirację do przygotowania własnych ozdób.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Kultura
Istotnym elementem życia jest integracja 
mieszkańców poprzez uczestnictwo w lokalnych 
wydarzeniach. Wspieramy oraz sami inicjujemy 
różnorodne inicjatywy lokalne poprzez organizację 
wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Dbając 
o zapewnienie szerokiego dostępu do kultury 
organizujemy m. in. wystawy, koncerty, warsztaty 

oraz wiele innych wydarzeń.

GMINNE SPOTKANIE NOWOROCZNE
Tradycją są spotkania noworoczne z mieszkańcami. Na przełomie 
stycznia i lutego wójt Jakub Bronowicki zaprasza mieszkańców do 
wspólnego spędzenia czasu oraz miłej zabawy. To idealna okazja by 
móc porozmawiać w nieformalnej i sympatycznej atmosferze.

To jedna z największych uroczystości gminnych. W tym dniu dzieci hucznie 
obchodzą swoje święto. Na najmłodszych czeka szereg atrakcji: występy 
artystyczne, specjalna strefa, w której znajdują się dmuchańce, bungee dla dzieci 
oraz miasteczko rodzinne. Ponadto przygotowanych jest wiele niespodzianek 
wywołujących uśmiech na twarzy dzieci.
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DOŻYNKI
Dożynki to nie tylko uwieńczenie żniw, to również 
okazja do wspólnego kultywowania wiejskich tradycji 
oraz zabawy. To wydarzenie bardzo znaczące dla całej 
społeczności wiejskiej.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
Gmina Wisznia Mała już od wielu lat aktywnie 
uczestniczy w organizacji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Organowej.  Impreza należy do 
najważniejszych wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska 
i co roku gromadzi coraz większą publiczność. Festiwal 
przypomina o chrześcijańskich korzeniach Polski i Europy, 
które są podstawą naszej tożsamości, przywołuje sakralny 
wymiar sztuki. Festiwal umożliwia obcowanie z wyjątkową 
sztuką oraz artystami. Gościliśmy u nas m.in. Olgierda 
Łukaszewicza,  Wojciecha Trelę, Macieja Zakościelnego, 
Roberta Grudnia. 

UROCZYSTOŚCI 
PATRIOTYCZNE
Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz 
Narodowe Święto Niepodległości są 
obchodzone uroczyście każdego roku. 
Główne uroczystości odbywają się 
w Piotrkowiczkach pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. Uwieńczeniem 
tych wyjątkowych dni są koncerty, 
które odbywają się w kościele pw. Św. 
Anny w Szewcach.
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA 

WISZEŃSKA 
ZA(DYSZKA) 
już na stałe wpisała się 
do kalendarza imprez 
sportowych. Wydarzenie to 
z roku na rok gromadzi coraz 
większą ilość zawodników,  
w tym także stale 
powiększające się grono 
mieszkańców naszej gminy.

MTB CROSS COUNTRY 
to impreza znana i doceniona w kolarskim świecie. Malownicza, 
a równocześnie wymagająca trasa potrafi niejednego kolarza zaskoczyć.

BAZA SPORTOWO – REKREACYJNA

Sport
Istotnym elementem jest również aktywność 
fizyczna, którą wspieramy poprzez organizację 
imprez sportowych. Efekt działań jest widoczny, 
gdyż coraz więcej mieszkańców naszej gminy biega 
oraz jeździ na rowerach. Cyklicznie organizujemy 
imprezę biegową Wiszeńska (za)Dyszka oraz MTB 
Cross Country dla kolarzy. Wydarzenia te cieszą się 

coraz większa popularnością.

Pamiętamy również o sportowcach, to 
z myślą o nich budujemy nowe boiska, 
a już istniejące przechodzą renowację. 
Większość boisk jest ogrodzonych,  
posiada infrastrukturę oraz ma zamonto-
wane piłkochwyty. 
Priorytetem gminy Wisznia Mała jest 
dbanie o miejsce do relaksu i odpoczyn-
ku dla dzieci oraz młodzieży. Gmina 
może pochwalić się szeroką bazą rekre-
acyjną. Wszystkie place zabaw i siłownie 
zewnętrzne są na bieżąco remontowane 
i doposażane. Przybywają nowe miejsca 
rekreacyjno – sportowe, a doposażając 
już istniejące zawsze bierze się pod 
uwagę potrzeby dzieci oraz ich ma-
rzenia. Nowe zakupione urządzenia są 

atrakcyjne, różnorodne i kolorowe, a co 
najważniejsze – spełniają normy bezpie-
czeństwa, co gwarantują odpowiednie 
certyfikaty. Urządzenia dobrane są tak 
by każdy użytkownik, bez względu na 
wiek, mógł z któregoś skorzystać. Dzięki 
tej różnorodności place zabaw stają się 
miejscem spotkań całych rodzin i wspól-
nego odpoczynku.
Na przestrzeni 2014-2018 roku zakupili-
śmy 60 urządzeń zabawowych oraz  
50 urządzeń siłowni zewnętrznych za 
łączną kwotę 350 tys. zł.
Dla dzieci i młodzieży przez cały rok 
prowadzone są przez animatora zajęcia 
sportowe na obiekcie sportowym Orlik 
w Krzyżanowicach.

to turniej, w którym każdego roku 
mogą sprawdzić się w sportowej 
rywalizacji kluby sportowe 
z terenu gminy Wisznia Mała.
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WAKACJE W GMINIE
Każdego roku w czasie wakacji oraz ferii zimowych Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji przygotowuje program dla dzieci bardzo bogaty 
w atrakcje, który zadowoli każdego, nawet najbardziej wymagającego 
uczestnika. Zajęciom towarzyszy radosna atmosfera, przeprowadzanych 
jest dużo ciekawych zabaw i śmiechu.

Edukacja jest jednym 
z priorytetów, dlatego staramy 
się intensywnie inwestować oraz 
pozyskiwać środki na poprawię 
warunków do nauki oraz jej 
jakość. 
W szkołach i przedszkolach 
realizujemy wiele projektów, 
także dofinansowanych z Unii 
Europejskiej.  
Do najważniejszych należą:
 Wzrost jakości edukacji szkolnej 

w gminie Wisznia Mała
 Umiem pływać i Mały Mistrz 

(dla klas I-III)

 Junior – Sport – Multi Sport  
(dla klas IV-VI)

Nasze działania w zakresie 
edukacji zostały dostrzeżone 
i uzyskaliśmy w latach 2014, 
2016 i 2017 w Ogólnopolskim 
Programie Certyfikacji - 
Certyfikat Jakości „Samorządowy 
Lider Edukacji”, a w 2016 roku 
dodatkowo nasza gmina 
otrzymała certyfikat Primus 
przyznawany jednostkom 
samorządu terytorialnego, 
które uzyskały najwyższą liczbę 
punktów rankingowych.

Od 2014 roku uczniowie, którzy odnieśli 
największe osiągnięcia w roku szkolnym 
otrzymują stypendia. Stypendia są 
finansowane z dochodów własnych gminy, 
a przyznawane przez Komisję Stypendialną. 
Przyznane są w czterech kategoriach: za 
wybitne osiągnięcia naukowe, za bardzo 
dobre wyniki w nauce, artystyczne 
i sportowe.

Od trzech lat Mieszkańcy biorą udział 
w konkursie pt. „Gmina Wisznia 
Mała najlepsza do życia”, w którym 
przyznawane są nagrody w formie 
karty podarunkowej. Zachęcamy 
osoby nie posiadające meldunku na 
pobyt stały, a  mieszkujące na terenie 
gminy Wisznia Mała do spełnienia 
obowiązku meldunkowego, 
czyli zameldowania się zgodnie 
z faktycznym miejscem zamieszkania. 
Dzięki temu gmina pozyskuje większe 
środki zewnętrzne na realizację 
inwestycji oczekiwanych przez 
Mieszkańców.
Od 2017 roku trwa Akcja „Nowy 
mieszkaniec gminy Wisznia Mała !”.  
W ramach Akcji najmłodsi 
Mieszkańcy otrzymują pakiet 
powitalny. Warunkiem odbioru 
prezentu jest zameldowanie na 
pobyt stały na terenie gminy Wisznia 
Mała dziecka oraz rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

SZCZEPIENIA
Decyzją Wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego 
oraz Rady Gminy każdego roku finansowane są szczepienia 
przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) i przeciwko grypie. 
Program szczepień realizuje Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej. 
W 2017 roku gmina Wisznia Mała otrzymała tytuł Nowego Lidera 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, a w 2018 roku 
Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. 

EDUKACJA

AKCJE SPOŁECZNE:

STYPENDIA NAUKOWE
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2 mln zł
rozbudowa ścieżek rowerowych

Pozostałe inwestycje, m.in. przebudowa 
budynków komunalnych,  zagospodarowanie 

gminnych działek, zakup kosiarek, 
modernizacja budynku GOPS

15 mln zł
przebudowy i remonty na 250 kilometrach dróg 

gminnych. W tym bieżące utrzymanie dróg - 7 mln zł 

250 000 zł
bezpieczeństwo, OSP, montaż 

prędkościomierzy

2,5 mln zł
budowa oświetlenia drogowego, ulic, 

placów (położono 17 000 metrów kabla, zamontowano 300 lamp)

kwota wszystkich wydatków  
na inwestycje w latach 2014-2018 

w gminie Wisznia Mała

5,5 mln zł
budowa i remonty świetlic  

oraz budynków spotkaniowych

46
 mln zł

11 mln zł
budowa i remonty obiektów 

oświatowych

10 mln zł
Wodociągi i kanalizacja

430 000
parki

1 650 000 zł
sport, rekreacja, boiska,  

place zabaw

250 000
cmentarze

670 000
zakup nieruchomości  

pod gminne inwestycje

750 000
rekultywacja składowisk odpadów  

w Mienicach i Piotrkowiczkach

R.I.P
R.I.P

Wisznia Mała
Pierwoszów
Szymanów

Szewce

3 mln zł


