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Święta Wielkanocne to czas refleksji 
i nadziei. Życzę Państwu aby nadchodzące 
Święta Wielkiej Nocy napełniły Państwa 
serca radością i nadzieją, a chwile spędzone 
w gronie najbliższych dodały otuchy oraz 
wytchnienia od codziennego trudu. 
      Wesołego Alleluja

     Z wyrazami szacunku
    Wójt Gminy Wisznia Mała
     Jakub Bronowicki

NASZ KRAJAN MISTRZEM EUROPY!

 W niedawno zakończonych 34. Halowych 
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Bel-
gradzie jedną z jaśniejszych postaci naszej repre-
zentacji był Rafał Omelko, który w biegu na 400 
metrów wynikiem 46,08 s zdobywając srebrny 
medal pobił równocześnie swój rekord życiowy. 
To jednak nie koniec, w sztafecie 4x400 metrów 
poszedł o krok dalej. Wraz z Kacprem Kozłow-
skim, Łukaszem Krawczukiem i Przemysławem 
Waścińskim w pięknym stylu zdobył złoty medal. 
Wierzymy, że te wszystkie chwile wzruszeń jakich 
dostarczył nie tylko kibicom z gminy Wisznia 
Mała Rafał Omelko to nie koniec i jeszcze nie raz 
będziemy dumni z mieszkańca naszych Krzyża-
nowic. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z 
Panem Rafałem,  który będąc wielkim sportow-
cem pozostaje jakże skromnym naszym sąsiadem. 

Archiwum R. Omelko
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Gmina Wisznia Mała liderem w pozyskiwaniu kasy!

Jest czym się chwalić, 
jesteśmy liderem w po-

zyskiwaniu funduszy unij-
nych! 

Nasza gmina jest najsku-
teczniejsza wśród gmin 
wiejskich w całym woje-
wództwie dolnośląskim. W 
latach 2007 – 2013 wg staty-
styk na naszym terenie be-
neficjenci podpisali umowy 
na łączną kwotę 1,7 mld zł!  
Z czego na realizację swoich 
inwestycji inwestorzy otrzy-
mali 662 mln zł dotacji!
 Na jakie projekty prze-
znaczono tak dużą kwotę? 
Największą część stanowi 
budowa dróg krajowych S5 
i S8, modernizacja przecho-
dzącej przez naszą gminę 
linii kolejowej Wrocław – 
Poznań i budowa systemów 
gazowych. Ponadto należy 
też wspomnieć m.in. o roz-
budowie Szkoły Podstawo-
wej w Szewcach, budowie 
Ośrodka Zdrowia w Wiszni 
Małej, Stacji Uzdatniania 
Wody w Machnicach, świe-
tlic w Mienicach, Rogożu i 
Krzyżanowicach, a także o 
budowie kanalizacji w Li-
gocie Pięknej, Wiszni Małej 
i Wysokim Kościele. W tym 
okresie zrealizowaliśmy ok. 
40 projektów.

Na terenie naszej gminy 
ważną grupę beneficjentów 
stanowią przedsiębiorcy. 
Oni również są bardzo za-
angażowani w pozyskiwanie 

środków zewnętrznych, któ-
re wpływając pozytywnie na 
rozwój ich firm prowadzą 
w konsekwencji do wzrostu 
zatrudnienia na naszym te-
renie. 
 Mimo niezaprzeczalnych 
sukcesów gmina Wisznia 
Mała cały czas czuje nie-
dosyt i nie spoczywa na 
laurach. Nadal szukamy 
środków zewnętrznych na 
realizację planów i marzeń 
mieszkańców. W samym 
tylko 2016 roku złożyliśmy 
17 wniosków, gdzie łączny 
koszt zadań wynosi ok. 130 
mln zł!

Naszym nadrzędnym ce-
lem było otrzymanie dota-
cji na budowę kanalizacji. I 
udało nam się uzyskać do-
finansowanie w wysokości 
34,7 mln zł na realizację 
tego zadania, którego koszt 
całkowity to prawie 67 mln 
zł! Dzięki temu będziemy 
mogli przyłączyć do kana-
lizacji miejscowości wcho-
dzące w skład obrębu aglo-
meracji wrocławskiej: Psary, 
Szymanów, Krzyżanowice. 
Wybudujemy sieć kanaliza-
cyjną o długości 37 km i sieć 
wodociągową o długości 2,1 
km. Inwestycję będziemy 
realizowali w latach 2017-
2021.

Ponadto pozyskaliśmy do-
finansowanie w wysokości 
8,7 mln złotych na roz-
budowę oczyszczalni ście-

ków w Strzeszowie, budo-
wę kanalizacji sanitarnej w 
Wiszni Małej w rejonie ulic 
Strzeszowskiej i Przy Dębie 
oraz przebudowę  rurocią-
gu tranzytowego ścieków  w 
Strzeszowie. Zostanie rów-
nież przebudowana stara 
magistrala wodociągowa w 
Wiszni Małej i Strzeszowie, 
co znacząco zmniejszy wy-
stępowanie awarii na sieci 
wodociągowej i przerw w 
dostawach wody dla miesz-
kańców.   

Kolejnym projektem, któ-
ry przeszedł akceptację i bę-
dzie realizowany, to rozbu-
dowa szkoły podstawowej 
w Psarach. Powstanie nowy, 
nowoczesny budynek, który 
zostanie połączony z obec-
nym. Uczniowie uzyskają 
nowe sale lekcyjne i pracow-
nie (matematyczno-przy-
rodniczą i cyfrową) oraz z 
salę gimnastyczną i stołów-
kę. Planowany termin za-
kończenia inwestycji to IV 
kwartał 2018 r., a wartość 
całkowita to ok. 7,3 mln zł.

Możemy także pochwalić 
się otrzymaniem dotacji na 
realizację ścieżki rowerowej 
z Wiszni Małej do Strze-
szowa w ramach zadania 
pt. „Budowa sieci dróg dla 
rowerów oraz parkingów 
Parkuj i Jedź (P&R) na tere-
nie gmin Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Oleśnica i 
miasta Oleśnica”. Projekt 
zrealizowany zostanie w 
Partnerstwie Agencji Roz-
woju Aglomeracji Wrocław-
skiej SA – Lidera Projektu 
oraz w/w gmin – Partnerów 
Projektu. Przedmiotem Pro-
jektu jest budowa dróg dla 
rowerów w gminach part-
nerskich oraz parkingów 
„Bike&Ride” oraz „Parkuj 
i jedź”, w celu zapewnienia 
ciągłości komunikacyjnej 
z drogami rowerowymi na 
terenie gmin uczestniczą-
cych w Partnerstwie oraz 
odciążenia komunikacyjne-
go Wrocławia. W ramach 
tego zadania gmina Wisznia 
Mała zrealizuje drogi ro-
werowe o długości 1,8 km. 
Wartość tej inwestycji w 
gminie Wisznia Mała wyno-
si ponad 1,9 mln zł, a dofi-

nansowanie z UE i budżetu 
państwa wyniesie ponad 1,6 
mln zł. 

W zeszłym 2016 roku gmi-
na Wisznia Mała była jedyną 
gminą z terenu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorial-
nych obszaru Wrocławia 
(ZIT WrOF), która otrzyma-
ła dofinansowanie projektu 
dla szkół ze środków unij-
nych na projekt pn.: „Wzrost 
jakości edukacji szkolnej w 
gminie Wisznia Mała”.

Projekt zakłada prowa-
dzenie dodatkowych zajęć 
szkolnych oraz pozaszkol-
nych dla uczniów i uczennic 

od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej do ostatniej 
gimnazjum, jak również 
wyposażenie gabinetów 
lekcyjnych w odpowiednie 
pomoce szkolne potrzebne 
do realizacji zadań. Dzięki 
temu projektowi uczniowie 
mają możliwość wzięcia 
udziału w niezwykle inte-
resujących zajęciach poza- 
szkolnych w laboratoriach i 
placówkach badawczych, by 
zobaczyć jak w praktyce wy-
gląda naukowa praca ekspe-
rymentalna. Zajęcia trwają 
już od września 2016 roku i 
cieszą się dużym zaintereso-
waniem uczniów. 

W tym roku złożyliśmy 
kolejny projekt dla szkół, 

obejmujący szkoły podsta-
wowe w Krynicznie, Psarach 
i Szewcach oraz gimnazjum 
w Szewcach pn. „Edukacja 
XXI wieku w gminie Wisz-
nia Mała”. Niestety ze wzglę-
du na osiągnięcie przez 
szkołę podstawową w Wisz-
ni Małej wyższego poziomu 
nauczania od średniej woje-
wództwa, nie mogła ona zo-
stać objęta tym projektem. 
Realizujemy także projekt 
Akcja Integracja! To kolejny 
program współfinansowa-
ny przez UE. Jest to projekt 
partnerski realizowany w 
latach 2017-2018 wspólnie 

z gminą Wrocław, gminą 
Oborniki Śląskie i gminą 
Żórawina.

W gminie Wisznia Mała 
projekt będzie realizowa-
ny przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, gdyż 
przedsięwzięcie ma na celu 
wsparcie dla osób zagro-
żonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym 
poprzez udział w formach 
aktywnej integracji. 

Obecnie oczekujemy na 
rozstrzygnięcie 7 projektów 
na łączną kwotę wartości za-
dań ok. 18 mln zł. I na tym 
nie zamierzamy poprzestać. 
Mamy mnóstwo pomysłów i 
potrzeb, które postaramy się 
zrealizować.

Fot. Świetlica w Mienicach

Fot. Budowa drogi ekspresowej S5

Fot. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szewcach.
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Budowa i modernizacja receptą na lepsze życieGmina Wisznia Mała 
rozwija się bardzo dy-

namicznie. Rokrocznie 
konsekwentnie realizuje-
my swoje plany i zadania, 
a poprzeczkę ustawiamy 
coraz wyżej. Planując zada-
nia wsłuchujemy się w głos 
mieszkańców zawsze stara-
jąc się wychodzić naprzeciw 
ich potrzebom.  
Poniżej przedstawiamy in-
westycje, które zrealizowali-
śmy w 2016 roku i te, które 
zamierzamy zrealizować w 
roku bieżącym.
 

DROGI
W 2016 roku wykonaliśmy 

4,6 km nowych nawierzch-
ni asfaltowych za kwotę 2,1 
mln zł. Liczba ta obejmu-
je przebudowę dróg, które 
otrzymały nową nawierzch-
nię oraz zjazdy do posesji. 
Nową nawierzchnią asfalto-
wą mogą pochwalić się: ul. 
Wiosenna w Krynicznie, ul. 
Fiołkowa w Ligocie Pięknej, 
ul. Słoneczna w Malinie, 
część ul. Długiej w Szew-
cach, ul. Wiśniowa w Piotr-
kowiczkach i ul. Sportowa 
w Ozorowicach, część ul. 
Wolności w Psarach. Nowe 
oblicze otrzymały także dro-
gi powiatowe przebiegające 
przez naszą gminę. Gmina 
włączyła się finansowo w 
budowę drogi w Pierwoszo-

także o bezpieczeństwo 
mieszkańców Krzyżanowic 
poprzez budowę chodnika 
w rejonie świetlicy.

W 2017 roku będziemy 
kontynuować działania z 
lat poprzednich.  W ra-
mach funduszów sołeckich 
planowane jest wykonanie 
nawierzchni asfaltowych w 
Krynicznie (ul. Ogrodowa), 
Ligocie Pięknej (ul. Lipo-
wa) i w Rogożu (ul. Wierz-
bowa). Nową nawierzchnię 
asfaltową otrzymają  też 
ul. Mienicka oraz część ul. 
Ozorowickiej w Strzeszo-
wie (teren wokół kościoła), 
a nawierzchnię z betonowej 
kostki brukowej ul. Kręta w 
Piotrkowiczkach. Ponadto 
planujemy wykonać od-
wodnienie ul. Wiosennej 
w Krynicznie. Planowane 
jest także położenie no-
wej nawierzchni na drodze 
wojewódzkiej nr 404 na ul. 
Długiej w Szewcach przy 
udziale środków z budżetu 
województwa dolnośląskie-
go.

W planach na rok bieżący 
mamy także opracowanie 
dokumentacji projektowej 
obejmującej budowę no-
wych nawierzchni w Ligo-
cie Pięknej (ul. Brzozowa i 

 OŚWIETLENIE
Od lat sukcesywnie do-

świetlamy wszystkie miej-
scowości.  W 2016 r. na te-
renie gminy Wisznia Mała 
zamontowaliśmy 89 lamp, 
ułożyliśmy 4416 mb kabla 
za kwotę 574 tys. zł.

Pierwoszowie, ul. Wierzbo-
wa w Rogożu (w kierunku 
Szymanowa), ul. Letniej w 
Szymanowie, ul. Nad Poto-
kiem i dalszy ciąg na ul. Or-
likowej, ul. Kwiatowej i ul. 
Polnej w Wiszni Małej.

W tym roku przygotuje-
my dokumentację projekto-
wą na oświetlenie drogowe 
w Mienicach i Wysokim 
Kościele, ul. Kwiatowej i ul. 
Kolejowej w Szewcach, ul. 
Sportowej i ul. Ogrodniczej 
w Szymanowie.

Na bieżący rok zaplano-
waliśmy  doświetlenie na-
stępujących miejscowości: 
Krzyżanowice, Machnice, 
Ozorowice, Pierwoszów, 
Piotrkowiczki, Rogoż, Strze-
szów, Wysoki Kościół,
ul. Brzoskwiniowej w Ligo-
cie Pięknej, ul. Kalinowej i ul. 
Miłej w Malinie, ul. Malino-
wej w Psarach, ul. Letniej w 
Szymanowie, ul. Orlikowej, 
ul. Nad Potokiem, ul. Polnej 
i ul. Wrzosowej w Wiszni 
Małej oraz ulic w Mienicach 
i Piotrkowiczkach.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
W 2016 roku trwały in-

tensywne prace związane z 
budową sieci wodociągo-
wej: wybudowaliśmy 1,6 
km sieci wodociągowej za 
kwotę 340 tys. zł.

W Strzeszowie przebudo-
waliśmy sieć wodociągową 
i wybudowaliśmy kanaliza-
cję deszczową wzdłuż ulicy 
Młynarskiej i Mienickiej. 
Rozbudowana również zo-
stała sieć wzdłuż ul. To-
polowej w Szewcach i ul. 
Jodłowej oraz ul. Łąkowej w 
Ozorowicach.

KANALIZACJA
Jednym z ważniejszych 

wyzwań, które są przed 
nami, to skanalizowanie 
gminy. W 2016 r. pozy-
skaliśmy dofinansowanie 
ze środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości 8,7 
mln złotych na rozbudo-
wę oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie, budowę 
kanalizacji sanitarnej w 
Wiszni Małej  w rejonie 
ulic Strzeszowskiej i Przy 
Dębie oraz przebudowę  
rurociągu tranzytowego 
ścieków  w Strzeszowie. 
Zostanie również prze-
budowana  stara magi-
strala wodociągowa w 
Wiszni Małej i Strzeszo-
wie, co znacząco zmniej-
szy występowanie awarii 
na sieci wodociągowej  i 
przerwy w dostawie wody 
dla mieszkańców gmi-
ny.  Wszystkie inwestycje 
będą zrealizowane przez 
gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Strzeszowie do 
końca 2018 r. 

W poprzednim roku 
rozbudowaliśmy kanali-
zację w Wysokim Kościele 
na ul. Na Skarpie i ul. Par-
kowej. Łącznie położyli-
śmy 400 mb sieci za kwotę 
161 tys. zł. 

Pozyskaliśmy pozwole-
nie na budowę kanaliza-
cji dla Psar, Szymanowa 
i Krzyżanowic o łącznej 
długości 37 km sieci ka-
nalizacyjnej i 2,1 km sieci 
wodociągowej. Realizacja 
inwestycji: 2017 – 2021 r.

Ponadto uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę ka-
nalizacji w Ligocie Pięknej 
na ul. Stawowej, ul. Brzo-
skwiniowej, ul. Morelowej, 

wie oraz zakończyła w 2016 
r. przebudowę drogi powia-
towej w Szymanowie – ul. 
Lotnicza. 

Wyremontowaliśmy także 
część ulic z kostki brukowej 
w Piotrkowiczkach (ul. Wi-
dokowa) i w Ligocie Pięk-
nej (ul. Główna). Natomiast 
nową nawierzchnię tłucz-
niową otrzymała ul. Jodłowa 
w Ozorowicach. Zadbaliśmy 

ul. Sosnowa), Malinie (ul. 
Bociania) i w Wiszni Ma-
łej (ul. Łąkowa i Stawowa). 
Ponadto zamierzamy opra-
cować dokumentację na 
przebudowę ul. Kwiatowej 
w Szewcach, ul. Szkolnej w 
Wiszni Małej, ul. Ogrodo-
wej w Wysokim Kościele 
oraz budowę chodnika w 
Pierwoszowie wzdłuż ul. 
Leśnej.  

W ramach tych środków 
zostało wykonane oświe-
tlenie na: ul. Wiosennej w 
Krynicznie (kontynuacja), 
ul. Starorzecznej, ul. Mosto-
wej i w Krzyżanowicach, ul. 
Sportowej i Jodłowej w Ozo-
rowicach, ul. Wiosennej i 
Osiedlowej w Pierwoszo-
wie. Doświetliliśmy również 
ulice w Piotrkowiczkach, ul. 
Długą w Psarach, ul. Lipową 
i ul. Słoneczną w Rogożu, 
ul. Mienicką w Strzeszowie, 
ul. Długą w Szewcach, ul. 
Parkową w Szymanowie, ul. 
Łąkową i Orlikową w Wisz-
ni Małej oraz ul. Słoneczną 
w Wysokim Kościele.

Zadowoleni powinni być 
również użytkownicy bo-
iska „Orlik” w Krzyżanowi-
cach. Zostało tam zdemon-
towane stare oświetlenie 
i założone nowe energo-
oszczędne oprawy LED.

W kolejnych latach za-
mierzamy nadal montować 
oświetlenie w miejscach, 
które tego wymagają. W 
tym celu przygotowaliśmy 
w poprzednim roku doku-
mentację oświetleniową dla 
następujących miejscowo-
ści: ul. Kalinowa i ul. Miła 
w Malinie, ul. Ogrodowa w 

Fot. Oświetlenie na ulicy 
Głównej w Ligocie Pięknej 

Fot. Gmina Wisznia Mała dofinansowała budowę drogi powiatowej w 
Pierwoszowie

Fot. Ulica Długa w Szewcach
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ul. Wiśniowej i ul. Polnej. 
Łącznie wybudujemy ok 3,2  
km sieci kanalizacji sanitar-
nej. Projekt został zgłoszony 
do dofinansowania z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 w ra-
mach Działania „Podstawo-
we usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”. Obec-
nie wniosek jest w trakcie 
oceny formalnej.

W 2017 r. przed nami ko-
lejne wyzwania, tym razem 
budowa sieci wodno – kana-
lizacyjnej na odcinku Psary 
– Wrocław oraz rozpoczęcie 
prac w Psarach na ul. Głów-
nej. Będziemy budować 
także kanalizację w Ligocie 
Pięknej na ul. Stawowej i w 
Wiszni Małej na ul. Strze-
szowskiej i ul. Przy Dębie. 

I N F R A S T R U K T U R A 
SPORTOWA I MAŁA AR-

CHITEKTURA
Priorytetem gminy Wisz-

nia Mała jest dbanie o miej-
sce do relaksu i odpoczynku 
dla dzieci i młodzieży. W 
tym celu doposażamy siłow-
nie zewnętrzne, place zabaw 
oraz budujemy nowe miej-
sca rekreacyjno – sportowe. 
W naszej gminie wszystkie 
miejscowości mają własną 
przestrzeń, w której miesz-
kańcy mogą aktywnie spę-
dzać czas, poprawiać swoją 
kondycję i spotykać się z są-
siadami.

W poprzednim roku od-
daliśmy do użytkowania 
przez mieszkańców plac 
rekreacyjno – sportowy w 
Wiszni Małej (przed bu-
dynkiem  OKSiR-u), gdzie 
aktywnie mogą spędzać czas 

zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Już po raz kolejny doposa-

żyliśmy place zabaw,  w po-
przednim roku w 15 sztuk 
nowych zabawek (tj. sprę-
żynowce, altanki, domki, 
zestawy zabaw ze zjeżdżal-
nią) w następujących miej-
scowościach: Ozorowice, 
Pierwoszów, Psary, Rogoż, 
Strzeszów, Wisznia Mała, 
Malin, Mienicach, Szyma-
nowie i Ligocie Pięknej.
12 nowych sztuk urządzeń 
siłowni zewnętrznych poja-
wiło się w miejscowościach: 
Mienice, Pierwoszów, Piotr-
kowiczki, Psary, Szewce, 
Strzeszów (ścieżka zdro-
wia), ul. Różana w Ligocie 
Pięknej i Krzyżanowice. 
Łącznie na doposażenie 
placów zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej wydaliśmy 140 
tys. zł.

Aktywnie czas można 
spędzać również oddając 
się spacerom po świeżym 
powietrzu. By uprzyjemnić 
to naszym mieszkańcom 
przeprowadziliśmy pra-
ce  porządkowe w parku w 
Malinie, gdzie wykonaliśmy 
odkrzaczanie, odwodnienie 
i oczyszczenie. Metamor-
fozę przeszedł także park 
w Wiszni Małej, gdzie wy-
budowaliśmy nowe alejki. 
Powstało w ten sposób nie 
tylko miejsce spacerowe, ale 
też do uprawiania joggingu 
lub nordic walking.    

Z myślą o sportowcach 
boisko w Machnicach prze-
szło renowację, wykonali-
śmy  odwodnienie terenu 
oraz nową murawę. Z ko-
lei boisko w Ozorowicach 
otrzymało nową trawiastą  

murawę poszerzoną do wy-
miarów pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego. Zosta-
ło ono również ogrodzone 
oraz doposażone w bramki 
do gry. Ogrodziliśmy też 
boisko w Szymanowie oraz 
wyremontowaliśmy szatnię 
sportową w Krynicznie. 
Przygotowaliśmy również 
projekt budowy nowego 
boiska wraz z zapleczem so-
cjalnym i małą architekturą 
w Piotrkowiczkach.

Dodatkowo gmina Wisz-
nia Mała wsparła projekt 
Fundacji „Krzyżanowice 
Plus” umożliwiając po-
zyskanie dofinansowania 
z budżetu województwa 
dolnośląskiego w ramach 
programu „Odnowa Wsi 
Dolnośląskiej”, na zakup i 
montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznej przy świetlicy i 
obiekcie sportowym „Orlik” 
w Krzyżanowicach. Inwe-
stycja została już zrealizo-
wana i urządzenia są gotowe 
do użycia. 

BUDYNKI GMINNE
Zakończyliśmy rozbudo-

wę „Galerii na zakręcie” w 
Wiszni Małej. Rozbudowa 
galerii została wsparta przez  
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego kwotą 
98 tys. zł. Pieniądze pocho-
dziły z Funduszu Promocji 
Kultury w ramach programu 
"Rozwój infrastruktury kul-
tury", a wartość całego pro-
jektu wyniosła 346 tys. zł. 

Natomiast w Psarach zo-
stał wybudowany budynek 
gospodarczo – spotkanio-
wy zgodnie z zaakceptowa-
nym i uzgodnionym przez 
sołectwo projektem oraz 
zaangażowaniem funduszu 
sołeckiego Psar. Miejsce to  
będzie służyć mieszkańcom 
oraz uczniom ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w 
Psarach. Inwestycja koszto-
wała 400 tys. zł.

ŚWIETLICE
Świetlice wiejskie to 

ważne miejsce integracji 
mieszkańców. Dlatego suk-

cesywnie remontujemy je, 
doposażamy,  a gdy jest taka 
konieczność oraz możli-
wości finansowe budujemy 
nowe budynki. W 2016 roku 
doposażyliśmy świetlicę w 
Mienicach. Opracowaliśmy 
dokumentację projektową 
remontu świetlicy w Ligocie 
Pięknej na ul. Głównej oraz 
zakupiliśmy nowy sprzęt do 
świetlicy w Szymanowie, 
który został dofinansowany 
z programu „Odnowy Dol-
nośląskiej Wsi” z UWMD. 

Opracowaliśmy projekt 
zagospodarowania boiska 
w Malinie oraz zasilenia w 
wodę i energię elektryczną 
boiska w Piotrkowiczkach.

W tym roku w planach 
mamy przebudowę świetlicy 
w Ligocie Pięknej oraz kuch-
ni w świetlicy w Szymano-
wie. Oczekujemy na decyzję 
dotyczącą dofinansowania 
modernizacji świetlicy w 
Malinie. W przypadku po-
zytywnej decyzji w 2018 r. 
przeprowadzimy moderni-
zację energetyczną budynku.

W planach ujęte są rów-
nież tereny sportowo – re-
kreacyjne. W bieżącym  
roku zamierzamy doposa-
żyć  place zabaw w Szyma-
nowie i Wysokim Kościele. 

Ogrodzone zostaną place 
zabaw w Krynicznie przy 
ul. Spacerowej i w Machni-
cach oraz plac rekreacyjny 
w Ligocie Pięknej na ul. Ró-
żanej. Doposażone zostaną 
także siłownie zewnętrzne 
w Krynicznie, Krzyżanowi-
cach, Malinie i Psarach na 
ul. Kasztanowej, a na boisku 
sportowym Mienicach zo-
stanie wybudowana altana.
Natomiast przy budynku 

gospodarczo-spotkanio-
wym w Psarach zostanie 
wybudowana ścieżka zdro-
wia, a plac z szachownicą 
powstanie na boisku przy 
przedszkolu w Strzeszowie.

Zagospodarujemy także 
park w Psarach i będziemy 
kontynuować prace w par-
ku w Wiszni Małej. Zostanie 
również opracowana do-
kumentacja projektowa na 
zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy w Rogożu.

Z myślą o cyklistach w tym  
roku rozpoczniemy prace 
projektowe ścieżki rowero-
wej prowadzącej z Wiszni 
Małej do Strzeszowa. Re-
alizacja tego zamierzenia 
zostanie dofinansowana z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego kwotą ponad 
1,6 mln zł.

SZKOŁY
Zmiany nie ominą także 

szkół. Przeprowadzimy mo-
dernizację obiektów oświa-
towych, szkoła w Szewcach 
zostanie zmodernizowana 
energetycznie po otrzyma-
niu dofinansowania. Będzie 
to obejmowało wymianę 
okien oraz nową podłogę w 
sali gimnastycznej. W 2017 
roku dzięki dofinansowaniu 
rozpoczniemy rozbudowę i 
wyposażenie szkoły podsta-
wowej w Psarach. Planowa-
ny termin zakończenia in-
westycji to IV kwartał 2018 
r., a wartość całkowita to ok. 
7,3 mln zł.

W tym roku jeszcze przed 
nami rozpoczęcie budowy 
cmentarza w Krynicznie 
oraz rekultywacja składo-
wisk odpadów.

AP

Fot. Zestaw zabawowy w Rogożu

Fot. Budynek spotkaniowy w Psarach
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Nagrodzono najlepszych Sołtysów roku 2016 Z okazji  Dnia Soł-
tysa – Opiekuna 

i  Gospodarza Wsi,  11 
marca we Wrocławiu 
odbyła się  Gala Fina-
łowa konkursu Sołtys 
Roku 2016.  To już ko-
lejna edycja konkursu 
podczas której  nagro-
dzone zostały osoby, 
które z  zaangażowa-
niem działają na rzecz 
lokalnych społeczności 
i  zabiegają o poprawę 
warunków życia miesz-
kańców swoich miej-
scowości.  

Z naszej  gminy no-
minowane zostały dwie 
osoby :  Pani Dorota 
Kuleta z  Malina oraz 

Pan Marek Łukaszek z 
Szewc. 

Nominowani odebrali 
dyplomy oraz drobne 
upominki z  rąk Woje-
wody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka.  W tym 
szczególnym wydarze-
niu naszym sołtysom 
towarzyszyła Pani Sła-
womira Misiura – Her-
mann Zastępca Wójta 
oraz Pani Małgorzata 
Ottenbreit  Przewodni-
cząca Rady Gminy.

Gratulujemy sołty-
som i  życzymy dalszych 
sukcesów i  wytr wało-
ści  w pracy na rzecz 
mieszkańców gminy 
Wisznia Mała.

Wójt Jakub Bronowicki na podium

Gazeta Wrocławska 9 
listopada 2016 r. ogło-

siła plebiscyt „Czy to był 
dobry wybór”, który miał 
na celu ocenę prezydentów 
miast, burmistrzów i wój-
tów wybranych w ostatnich 
wyborach samorządowych. 
To dobry moment do oce-
ny samorządowców na pół-
metku trwania kadencji, a 
także refleksji nad tym, czy 
dokonaliśmy dobrego wy-
boru.

W plebiscycie na najlep-
szego wójta brało udział 
51 kandydatów. Jednym z 
nich był Wójt Gminy Wisz-
nia Mała Jakub Bronowic-

ki, który zajął II miejsce 
uzyskując 1633 głosy! To 
znakomity wynik, biorąc 
pod uwagę, że kandydat 
zamykający ranking osią-
gnął wynik minus 242 gło-
sy. Jest to również najlepszy 
wynik osiągnięty w Powie-
cie Trzebnickim. Kolejny 
kandydat (Agnieszka Wer-
sta, Wójt Gminy Zawonia) 
otrzymał 521 głosów. 

Laureaci plebiscytu 10 
stycznia 2017 roku zostali 
uhonorowani na specjalnej 
konferencji „Jak zaprezen-
tować samorząd online”.  
Odbyła się ona w Dolnoślą-
skim Centrum Filmowym, 

a została przygotowana 
przez Gazetę Wrocławską. 
Wyróżnienia wręczył re-
daktor naczelny Gazety 
Wrocławskiej Arkadiusz 
Franas. 

Wygrana w plebiscycie to 
duże wyróżnienie nie tylko 
dla wójta, ale również dla 
całej gminy. Warto podkre-
ślić, że to już druga kaden-
cja, na którą to mieszkańcy 
wybrali Jakuba Bronowic-
kiego.

Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszej gmi-
ny za oddane na mnie gło-
sy – powiedział wójt Jakub 
Bronowicki. Potwierdza 

to właściwy kierunek ob-
ranej przeze mnie drogi w 
samorządzie lokalnym i, co 
najważniejsze, docenianej 
przez innych. To również 
efekt ciężkiej pracy przez 
ostatnie lata. Wynik plebi-
scytu potwierdza słuszność 

podejmowanych decyzji. 
Zawsze działam na rzecz 
naszej społeczności. 

Gratulujemy panu wój-
towi Jakubowi Bronowic-
kiemu i życzymy dalszych 
sukcesów w działaniach na 
rzecz gminy Wisznia Mała.

Otrzymaliśmy 34,7 mln dotacji!

Dwudziesty ósmy mar-
ca był ważnym dniem 

dla gminy Wisznia Mała. W 
Warszawie, w siedzibie Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie nastą-
pił akt zawarcia umowy na 
realizację projektu  pn. „Bu-
dowa systemu gospodarki 
wodno - ściekowej w aglome-
racji Wrocław - Psary, Szyma-
nów, Krzyżanowice”. Umo-
wa została podpisana przez 
Prezesa Zarządu NFOŚiGW 
Kazimierza Kujdę oraz Pre-
zesa Zarządu Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. w Wiszni 

Małej Grażynę Chwastek. 
W tym ważnym momencie 
uczestniczył również Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki, Dyrektor De-
partamentu Ochrony Wód 
NFOŚiGW Ewa Kamieńska, 
koordynator projektu z ra-
mienia NFOŚiGW Dorota 
Dąbrowska oraz koordynator 
projektu z ramienia PGK Sp. 
z o.o. Izabela Rucińska. 

Całkowity koszt projektu 
został oszacowany na ok. 67 
mln zł, a otrzymane dofinan-
sowanie  to kwota 34,7 mln 
zł. Dzięki inwestycji miej-
scowości wchodzące w skład 
ściekowej aglomeracji wro-

cławskiej: Psary, Szymanów, 
Krzyżanowice zostaną wzbo-
gacone o kanalizację sanitar-
ną. Zostanie wybudowana 
sieć kanalizacyjna o długości 
37 km i sieć wodociągowa o 
długości 2,1 km, 6 przepom-
powni ścieków oraz stacja 
zlewna ścieków. Realizacja 
inwestycji pozwoli połączyć 
system wodno–ściekowy na-
szej gminy z systemem kana-
lizacyjnym i wodociągowym 
Wrocławia, co stworzy nowe 
możliwości rozwoju gminy. 
Inwestycja będzie realizowa-
na w latach 2017-2021 przez 
PGK Sp. z o.o.

Projekt pn. „Budowa sys-
temu gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji 
Wrocław- Psary, Szymanów, 

Krzyżanowice” będzie reali-
zowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020, 
PRIORYTET: II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu, DZIAŁA-
NIE: 2.3 Gospodarka wod-
no-ściekowa w aglomera-
cjach, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z 
Funduszu Spójności.
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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

Budynek spotkaniowy w Psarach otwarty!

W sobotę 4 lutego 2017 
roku mieszkańcy Psar 

uczestniczyli w uroczystym 
otwarciu budynku spotka-
niowego w swojej miejsco-
wości.

Na otwarcie przybyło dużo 
osób, zarówno zaproszonych 
gości, jak i tych najbardziej za-
interesowanych, czyli miesz-
kańców Psar. Na począt-
ku licznie zgromadzonych 
gości przywitał wójt Jakub 
Bronowicki. Następnie wójt 
wraz z sołtysem Psar Jerzym 
Szczerbikiem oraz dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Psarach Ja-
rosławem Andrzejczakiem 
dokonali wspólnie przecięcia 
wstęgi. Poświęcenia obiektu 
dokonał ks. Adam Prażak. 

Otwarcie budynku uświet-
nił występ artystyczny 
uczniów ze szkoły w Psarach 

z przedstawieniem „Czerwo-
ny Kapturek” przygotowa-
nym pod kierunkiem pani 
Małgorzaty Miklas. Kolej-
nym punktem artystycznym 
był występ zespołu Szyma-
nowianie, a chwilę po nich 
lokalnej artystki Anny Woj-
tas. Zaprezentowała się ona z 
rockowym repertuarem, go-
rąco zachęcając publiczność 
do wspólnego śpiewania.

Po części oficjalnej na 
wszystkich czekał poczęstu-
nek oraz świetna zabawa do 
późnych godzin nocnych 
przy muzyce zaproponowa-
nej przez DJ.

Nowy budynek spotkanio-
wy w Psarach to kolejna za-
kończona inwestycja w gmi-
nie Wisznia Mała. Powstał 
zgodnie z zaakceptowanym i 
uzgodnionym przez sołectwo 
projektem oraz zaangażowa-

niem funduszu sołeckiego. 
Budynek jest parterowy o 
powierzchni użytkowej 92,45 
m2 wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną. Budy-
nek posiada również taras, 
który w czasie sprzyjającej 
pogody będzie stanowił prze-
dłużenie sali. Gospodarzem 
obiektu jest Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Wiszni 
Małej.

To kolejna przestrzeń pu-
bliczna w naszej gminie, któ-
ra ma służyć mieszkańcom w 
integracji, realizowaniu swo-
ich pasji oraz organizowaniu 
warsztatów, spotkań i zebrań. 
W tym roku wyjątkowo po-
służy od września także naj-
młodszym uczniom ze szko-
ły w Psarach, którzy do czasu 
rozbudowy szkoły będą ko-
rzystali z pomieszczenia w 
budynku spotkaniowym.  
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„Galeria na zakręcie” już otwarta!

Na ten moment miesz-
kańcy czekali od daw-

na. W piątek 20 stycznia 
2017 roku w Wiszni Małej 
miała miejsce  uroczystość 
otwarcia „Galerii na zakrę-
cie”, która zgromadziła po-
nad100 gości.

Otwarcie galerii roz-
poczęło się od przecięcia 
wstęgi, której dokonali wójt 
Jakub Bronowicki, Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Wisznia Mała Małgorzata 
Ottenbreit oraz pan Ryszard 
Glegoła, a proboszcz Parafii 
Wysoki Kościół Józef Sad-

kiewicz poświęcił galerię.
Uroczystość uświetnił 

koncert zespołu wokalnego 
Kagyuma w składzie: Kama 
Salach, Julka Kulpa i Marta 
Mackiewicz. Grupa ma w 
swoim CV liczne osiągnię-
cia, takie jak finał 37. Prze-
glądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu, Nagrodę 
TRYTON dla największej 
osobowości artystycznej 46. 
Festiwalu FAMA czy Grand 
Prix Ogólnopolskiego Festi-
walu Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej w Bydgoszczy.

Po koncercie wójt doko-

nał otwarcia wystawy hi-
storycznej „46”, która zo-
stała przygotowana przez 
pana Ryszarda Glegołę. Na 
wystawę złożyły się zdjęcia 
mieszkańców gminy Wisz-
nia Mała z lat powojen-
nych, kiedy to jako pionie-
rzy przyjechali na tutejsze 
ziemie po zakończeniu II 
Wojny Światowej. Wśród 
zgromadzonych gości w ga-
lerii znalazło się kilka osób, 
które zostały uwiecznione 
na zdjęciach. Oglądający 
wystawę mieli okazję spró-
bować rozpoznać znajome 

twarze na zdjęciach. Wie-
czór uświetnił tort w kształ-
cie budynku Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji z 
dobudowaną galerią.

Po części oficjalnej, kon-
cercie i otwarciu wystawy 
goście zostali zaproszeni 
na bliższe zapoznanie się z 
prezentowanymi zdjęciami 
oraz eksponatami. 

Rozbudowa "Galerii na 
zakręcie" to ostatni etap 
modernizacji i przebudo-
wy obiektu Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji, 
która zaczęła się w 2008 
roku. Projekt polegał na 
adaptacji tarasu przyle-
głego do budynku, dzięki 

czemu znacznie powięk-
szył się i został dużo lepiej 
przystosowany do prezen-
tacji obrazów i sztuk wi-
zualnych. OKSiR otrzymał 
nowoczesną, jasną i prze-
stronną przestrzeń, która 
służy wszystkim miesz-
kańcom i jest kolejnym 
punktem na kulturalnej 
mapie gminy. 

Rozbudowa galerii została 
wsparta przez  Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego kwotą 98 tys. zł. 
Pieniądze pochodzą z Fun-
duszu Promocji Kultury w 
ramach programu "Rozwój 
infrastruktury kultury", a 
wartość całego projektu to 
346 tys. zł. 
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Gminne spotkanie noworoczne

W Święto Trzech Króli w 
Piotrkowiczkach od-

było się gminne spotkanie no-
woroczne, na które przybyło 
wielu mieszkańców. Takie wy-
darzenie to już tradycja naszej 
gminy,  okazja do wspólnego 
spotkania oraz miłej zabawy. 

Spotkanie rozpoczęło się 

o godzinie 15.00 mszą św. w 
kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Piotrko-
wiczkach. Wyjątkową opra-
wę muzyczną w czasie mszy 
zapewniła Gminna Orkiestra 
Dęta oraz Chór Amicorum. 
Po mszy św. uczestnicy prze-
szli do pobliskiej świetlicy. 

Wszystkich przybyłych przy-
witał dyrektor Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji Paweł 
Kamiński. Następnie Jakub 
Bronowicki złożył wszystkim 
życzenia noworoczne oraz 
wygłosił toast.

Następnym punktem pro-
gramu był występ młodych 
aktorów z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Wisz-
ni Małej w przedstawieniu 
pt. ‘’Urodziny”. Ten autorski 
spektakl, to dzieło dwóch 
nauczycielek: Jolanty Kupis i 
Anny Piszczek. 

Poza przedstawieniem na 
scenie z repertuarem bożo-
narodzeniowym wystąpili: 
Zespół Ludowy „Szymano-
wianie”, Chór Amicorum 
pod dyrekcją Mateusza Fran-
czaka, Anna Wojtas oraz 

Gminna Orkiestra Dęta pod 
kierownictwem Pawła Mali-
czowskiego.  

Ostatnim punktem spotka-
nia był występ zespołu Dan-
ce Menu, z wokalistką Anną 
Wojtas. Parkiet zapełnił się 
tańczącymi osobami. W ten 
miły sposób zakończyło się 
spotkanie noworoczne.

Dziękujemy organizato-
rom, sołectwu Piotrkowiczki 

z panią sołtys Barbarą Wilk 
wraz z Radą Sołecką i radnym 
Władysławem Synowcem za 
przygotowanie sali oraz po-
częstunek dla gości.  

OKSiR oraz Rada Sołecka 
Piotrowiczek składa podzię-
kowania sponsorom: Fer-
mie Drobiu Ami z Piotrowi-
czek oraz Państwu Grażynie 
i Janowi Szymańskim z Ro-
goża.
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Noworoczne spotkania z seniorami

Spotkanie Noworoczne sta-
ło się już tradycją w gmi-

nie Wisznia Mała. 6 stycznia 
w Piotrkowiczkach odbyło 
się spotkanie dla wszyst-
kich mieszkańców, na które 
przybyło ponad 100 osób. 
Wydarzenie to rozpoczęło 
noworoczny cykl imprez dla 
seniorów, na których wójt 
Jakub Bronowicki oraz za-
stępca wójta Sławomira Mi-
siura-Hermann gościli miesz-

kańców. W tym roku odbyło 
się ich piętnaście.
Pierwsze spotkanie odbyło się 
14 stycznia w świetlicy w Mie-
nicach, a kolejne w Wysokim 
Kościele, Pierwoszowie, Kry-
nicznie, Szymanowie, Krzy-
żanowicach, Rogożu, Ligocie 
Pięknej, Malinie, Psarach, 
Strzeszowie, Ozorowicach, 
Piotrkowiczkach, Szewcach 
oraz Wiszni Małej.

Na wszystkich spotka-

niach panowała przyjazna 
atmosfera. Seniorzy mieli 
okazję spędzić wspólnie czas 
w gronie znajomych i sąsia-
dów. Była to dobra okazja do 
wymiany wspomnień, jak i 
wspólnego kolędowania przy 
akompaniamencie m.in. Je-
rzego Kowalczyka. W każdej 
miejscowości niespodzianką 
był również występ jednego 
z lokalnych artystów: Klau-
dii Adamus, Anny Wojtas, 
Estery Wrony, Mariana Ko-
walskiego, Ernesta Pociejow-
skiego, Jana Samołyka bądź 
Zespołów Ludowych Strze-
szowianki lub Szymanowia-
nie. Spotkanie w Krynicznie 
uświetnił występ zespołu te-
atralnego miejscowego gim-
nazjum ze spektaklem „Ca-
sting” przygotowanym przez 

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu infor-
muje, że z dniem 1 marca 2017 r.  organami po-
datkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: 
naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzę-
du celno – skarbowego i dyrektor izby admini-
stracji skarbowej.
Zadania wynikające  z ustawy o podatku akcyzo-
wym w zakresie między innymi:
•	 rejestracji podmiotów, 
•	 przyjmowania powiadomień pośredniczą-

cych podmiotów węglowych, gazowych, ty-
toniowych,

•	 przyjmowania deklaracji podatkowych,
•	 wydawania zezwoleń na działalność w podat-

ku akcyzowym,
•	 przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
•	 przyjmowania deklaracji podatku akcyzowe-

go z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 
samochodów osobowych,

•	 znaków akcyzy

wykonywać będą:

•	 Naczelnik Urzędu Skarbowego  Wrocław - 
Śródmieście, ul. M.J Piłsudskiego 27-29 , 
50-044 Wrocław
Punkty przyjmowania dokumentów: 
1. Wrocław, ul. Karmelkowa 31 - deklaracje  

w zakresie podatku akcyzowego z tytułu 
nabycia wewnątrzwspólnotowego samo-
chodów osobowych,

2. Wrocław, ul. Podwale 64 - pozostałe do-
kumenty z zakresu podatku akcyzowego 
(deklaracje, wnioski, inne pisma),

•	 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzy-
chu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

Obsługa podatników 
w zakresie akcyzy, w 
tym przyjmowanie 
deklaracji z tytułu na-
bycia wewnątrzwspól-
notowego samocho-
dów osobowych, 
będzie odbywała się w 
dotychczasowych lo-
kalizacjach tj:
1. ul. Ogrodowa 

15,  58-306 Wał-
brzych,

2. ul. Okopowa 6, 
58-500 Jelenia 
Góra,

•	 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Le-
gnicy ul. Wrocławska 
37, 59-220 Legnica 
Obsługa podatników 
w zakresie akcyzy, w 
tym - deklaracji na-
bycia wewnątrzwspól-
notowego samo-
chodów osobowych 
- będzie odbywała się 
w dotychczasowych 
lokalizacjach tj:
1. ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
2. ul. Krzywa 3, 59-101 Polkowice
3. Żarska Wieś, 59-900 Żarska Wieś

Przypominamy, że deklaracje podatkowe można, 
jak do tej pory, składać także w centrach obsługi 
podatnika, działających w:
1. Urzędzie Skarbowym Wrocław – Krzyki, ul. 

Sztabowa 100, 53-310 Wrocław,
2. Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul. Lwowska 

1, 55-200 Oława,
3. Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej, ul. 

Oławska 5 A, 55-300 Środa Śląska
4. Urzędzie Skarbowym w Wołowie, ul. Ko-

ściuszki 17, 56-100 Wołów

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU AKCYZOWEGO 
W ZAKRESIE  MIEJSC OBSŁUGI, ZADAŃ I KOMPETENCJI ORGANÓW

panie: Monikę Kielan i Iza-
belę Candmanowską-Pierz-
chałę.

Ponadto, na wszystkich 
uczestników spotkań w każ-

dej z świetlic czekał słodki 
poczęstunek.

Dziękujemy sołtysom wraz 
z Radami Sołeckimi za przy-
gotowanie spotkań. 
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VII Gminny Przegląd Małych form teatralnych o tematyce Bożonarodzeniowej

W piątek, 13 stycznia, w 
świetlicy w Krynicz-

nie odbył się już VII Gmin-
ny Przegląd Małych Form 
Teatralnych o Tematyce 
Bożonarodzeniowej pod 
Patronatem Wójta Gminy 
Wisznia Mała Jakuba Bro-
nowickiego. Tegoroczne 
przedstawienia prezento-
wały wysoki poziom, były 
bogate w dekoracje i stroje, 
a sami aktorzy byli znako-
micie przygotowani i wolni 
od tremy.

W tym roku obejrzeliśmy 
osiem przedstawień. Ich po-
ziom był wyrównany, a wy-
stępy oceniało profesjonal-
ne jury w składzie: Ryszard 
Glegoła – przewodniczący, 
Sylwia Drząszcz, Ernest 
Pociejowski i Jan Samołyk. 
Grupy teatralne konkuro-
wały w trzech kategoriach: 
przedszkolaki, szkoły pod-
stawowe, szkoły gimnazjal-
ne.

Jako pierwsi wystąpili 
najmłodsi aktorzy z przed-

szkola w Wiszni Małej z 
przedstawieniem pt. „Daw-
no, dawno temu” przygoto-
wanym przez panią Klau-
dię Juchowicz-Kościelniak. 
Chwilę po nich na scenie 
pojawili się wychowanko-
wie przedszkola w Strzeszo-
wie z przedstawieniem pt. 
„Dzisiaj w Betlejem” przy-
gotowanym pod kierow-
nictwem pani Katarzyny 
Buczak. 

Jury po krótkiej naradzie 
przyznało obu grupom I 
miejsce ex aequo. Po wrę-
czeniu nagród rozpoczęła 
się prezentacja w kategorii 
„Szkoły Podstawowe”.

Pierwsi wystąpili ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
w Psarach z przedstawie-
niem „Adwentowe Spełnie-
nie”, które uczniowie przy-
gotowali wspólnie z siostrą 
Liberią Tokarz. Tuż po nich 
na scenie zaprezentowali 
się uczniowie ze szkoły w 
Wiszni Małej ze swoim au-
torskim przedstawieniem 

pt. „Urodziny” pod kierow-
nictwem pani Jolanty Kupis 
i pani Anny Piszczek. W 
dalszej kolejności na scenie 
wystąpili aktorzy ze szko-
ły w Szewcach z przedsta-
wieniem „Cudowna Noc” 
przygotowanym przez pa-
nią Martynę Białecką, pa-
nią Justynę Kołodziej i pana 
Przemysława Rumin oraz 
uczniowie z Kryniczna z 
przedstawieniem „Jaka wia-
ra, takie cuda” przygotowa-
nym pod kierownictwem 
Magdaleny Dardas.

Wysoki poziom przedsta-
wień sprawił, że dopiero po 
burzliwej dyskusji jury było 
wstanie podać werdykt.

Ostatecznie szkoły zajęły 
następujące miejsca:
I miejsce - Zespół Szkół w 
Krynicznie, 
II miejsce - Szkoła Podsta-
wowa w Psarach,
III miejsce – Zespół Szkol-
no – Przedszkolny w Wiszni 
Małej,
IV miejsce – Zespół Szkol-

no – Przedszkolny w Szew-
cach.

Po krótkiej przerwie na 
scenie pojawili się gimna-
zjaliści z Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Szew-
cach, którzy zaprezentowali 
historię pt. „Współczesne ko-
lędowanie” przygotowaną 
pod kierownictwem pani 
Marii Krzewiny. Tuż po nich 
wystąpili uczniowie ze szko-
ły w Krynicznie z współ-
czesną wersją opowieści 
bożonarodzeniowej pt. „Ca-
sting” przygotowanej przez 
panią Monikę Kielan i pa-
nią Izabelę Candmanowską
-Pierzchałę. W tej kategorii 
pierwsze miejsce przypadło 
aktorom ze szkoły w Kry-
nicznie. 

W tym roku nagrodzono 
również najlepszych mło-
dych aktorów. W kategorii 
„szkoła podstawowa” na-
grodę odebrała Hanna Ma-
lina ze szkoły w Psarach, a 
w kategorii „gimnazja” Mi-
chał Jaroszewicz ze szkoły 

w Krynicznie. Poza konkur-
sem wyróżniono jeszcze kil-
ku wyjątkowych uczniów, 
którzy zwrócili uwagę jury 
swoja grą. A byli to: Krzysz-
tof Buczak, Maja Kwiecień 
oraz Karolina Kosowska (za 
wokal) ze szkoły w Wisz-
ni Małej, Tomasz Pisula ze 
szkoły w Szewcach i Kuba 
Mazur ze szkoły w Krynicz-
nie. Gratulujemy.

Zwycięzcom dyplomy 
oraz nagrody wręczyli: Wójt 
Gminy Wisznia Mała – Ja-
kub Bronowicki, Dyrektor 
Ośrodka Kultury – Paweł 
Kamiński oraz członkowie 
Jury.

Ten dzień był wyjątko-
wy zarówno dla uczniów 
jak i dla publiczności - pe-
łen radości i wzruszeń i 
pełnej świadomości czym 
jest teatr. Kolejny już VIII 
Gminny Przegląd Małych 
Form Teatralnych o Tema-
tyce Bożonarodzeniowej 
za rok.

AP
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ferie z OKSiR Wisznia Mała

Przez dwa tygodnie ferii 
dzieci z gminy Wisz-

nia Mała mogły korzystać 
z oferty Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Przy-
gotowano zajęcia zwią-
zane z kulturą, sportem, 
jak i rekreacją. Ponadto 
przewidziano ciekawe wy-
cieczki.

W każdy dzień ferii, 
przez cztery godziny, dzie-

ci mogły ciekawie spędzić 
czas w OKSiRze. Więk-
szość dni rozpoczynał po-
ranek filmowy. Regular-
nym punktem programu 
były także zajęcia plastycz-
ne oraz zajęcia taneczne. 
Przewidziano również 
sport, kreatywne warsz-
taty w bibliotece, a także 
zajęcia kulinarne. Ponad-
to fani gier komputero-
wych spróbowali swoich 

sił w kultowych pozycjach 
sprzed lat, w ramach tzw. 
Retro-grania. Prawdziwa 
gratka czekała dzieci za-
interesowane Afryką - w 
czwartek spotkały się z 
Bolesławem Grabowskim, 
podróżnikiem, który po-
kazywał jak wygląda po-
dróż w głąb czarnego lądu.

To nie wszystko! W ra-
mach ferii z Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
dla młodych uczestników  
przygotowano wycieczkę 
do Kreatywnego Obiektu 

Multimedialnego w Mili-
czu. Szczególnym dniem 
był piątek, kiedy odbyła 
się Gminna Zabawa Kar-
nawałowa dla dzieci, która 
miała miejsce w świetlicy 
w Piotrkowiczkach. 

W drugim tygodniu fe-
rii dzieci również ogląda-
ły filmy, bawiły się przy 
grach komputerowych 
sprzed lat, poznawały bi-
bliotekę, tańczyły i uczyły 
się jak gotować. Poza tym, 
w środę, wyjechały do Mu-
zeum Figur Woskowych 

we Wrocławiu, gdzie spo-
tkały m.in. Shreka, Batma-
na, Freda Flinstona i Lor-
da Vadera. W piątek miała 
miejsce bardzo udana wy-
cieczka do Magicznego 
Teatru Muzycznego we 
Wrocławiu, podczas której 
najmłodsi wzięli udział w 
warsztatach i interaktyw-
nym przedstawieniu "Ma-
rionetki kontra muppe-
ty". Dzieci m.in. śpiewały, 
występowały na scenie i 
doświadczały, że praca po-
płaca.

JS
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Jarmark i konkurs wielkanocny OKSiR Wisznia Mała 
zaprasza na Jarmark 

Wielkanocny, który od-
będzie się w niedzielę 9 
kwietnia w Psarach. Pod-
czas wydarzenia będzie 
można skosztować trady-
cyjnych potraw, zobaczyć 
piękne pisanki i palmy, 
a także posłuchać muzy-
ki ludowej. Ponadto po-
znamy zwycięzców kon-
kursu plastycznego na 
stroik wielkanocny, który 
był organizowany przez 
Ośrodek Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Wiszni 

Małej. Zabawa jest skie-
rowana do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkol-
nym, a także do uczest-
ników zajęć w świetlicach 
środowiskowych na tere-
nie gminy. Najlepsze pra-
ce zostaną pokazane na 
specjalnej wystawie po-
konkursowej.

Regulamin konkursu 
oraz kartę zgłoszeniową 
można znaleźć na stronie 
oksir.wiszniamala.pl. Do 
wygrania atrakcyjne na-
grody.

JS

Wystawa fotografii wiszeńskiej artystki

W piątek, 3 marca w 
„Galerii na zakręcie” 

odbył się wernisaż fotografii 
Moniki Dawidowicz. 

Monika Dawidowicz to 
młoda mieszkanka naszej 
gminy, która profesjonalnie 
zajmuje się fotografią. Szcze-
gólnie jest jej bliskie fotogra-
fowanie rodzin, a zwłaszcza 
kobiet i dzieci. Duża część jej 
prac powstaje w plenerach 
gminy Wisznia Mała. 

Zdjęcia prezentowane na 
wystawie są bardzo auten-
tyczne, wykonane na ło-
nie natury, a osoby na nich 

przedstawiane uchwycone 
są z naturalnością i sponta-
nicznością. 

W trakcie wernisażu, 
oprócz spotkania z autorką 
fotografii i zapoznania się 
z jej pracami, można było 
wysłuchać koncertu portu-
galskiego wokalisty Joao De 
Sousa. Swój występ prze-
platał on humorystycznymi 
opowieściami o swoim życiu 
w Polsce, a także o swoim 
kraju rodzimym. 

Spotkanie w „Galerii na 
zakręcie” było również oka-
zją do uczczenia jubileuszu 

30-lecia pracy w Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej Pani Elż-
biety Laszczyk. Pani Elż-
bieta otrzymała gratulacje 
i podziękowania od wójta 
Jakuba Bronowickiego oraz 
dyrektora OKSiR Pawła 
Kamińskiego. Za wspólną 
pracę otrzymała również 
podziękowania od byłe-
go wójta Stanisława Moika 
wraz z małżonką. Docenie-
nie trudu jej pracy okazało 
się być dla niej całkowitym 
zaskoczeniem i nie obyło się 
bez wzruszenia. 

Fot. Występ portugalskiego wokalisty Joao De Sousa uświetnił 
wystawę.

Fot. Monika Dawidowicz autorka  fotografii.

Fot. Wójt Jakub Bronowicki przekazał gratulacje pani Elżbiecie 
Laszczyk z okazji 30-lecia pracy. 
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Retro Dzień Kobiet w Wiszni Małej

Czwartego marca „Ga-
leria na zakręcie” w 

OKSiR w Wiszni Małej go-
ściła prawie 100 pań, które 
w tym miejscu zdecydo-
wały się miło spędzić wie-
czór z okazji Święta Dnia 
Kobiet. 

Wszystkim Paniom na 
powitanie został wręczo-

ny symboliczny goździk 
i lampka szampana przez 
wójta Jakuba Bronowickie-
go oraz dyrektora OKSiR 
Pawła Kamińskiego.

Wieczór uświetnił wy-
stęp Jana Samołyka z ze-
społem, który grał  głównie 
muzykę z lat 60. Jego lider 
pokazał, że umie zawład-

nąć publicznością, jego 
uśmiech i pogoda ducha 
były wręcz zaraźliwe. Nie 
zabrakło brawurowo wy-
konywanych hitów Beat-
lesów, Czerwonych Gitar, 
Skaldów, Elvisa Presleya, 
czy Johnny Casha. Parkiet 
zapełnił się paniami i po-
kazał, że luz i dobra zaba-

wa nie zależy od wieku. Po 
koncercie pałeczkę przejął 
DJ z Wąsem, czyli Błażej 
Nowicki, znany warszaw-
ski dziennikarz muzyczny. 
Między występami do za-
bawy skutecznie zachęcał 
Panie znany konferansjer 
Adrian Walczak.

Dodatkowo dla uczestni-
czek zorganizowano kon-
kursy, w których można 
było wygrać ciekawe na-

grody. Był quiz muzycz-
ny, konkurs na najlepszą 
kreację i inne. Można było 
również zrobić pamiątko-
we zdjęcie w fotobudce. 
Ponadto na wszystkie Pa-
nie czekał smaczny poczę-
stunek.

To była bardzo kolorowa 
i pozytywna impreza już 
na stałe wpisana w kalen-
darz wiszeńskich wyda-
rzeń.
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Siła Orkiestry Dętej Muzyczna Wisznia Mała
rozmowa z kapelmistrzem Panem Pawłem Maliczowskim

- Skąd narodził się pomysł 
utworzenia orkiestry? Po-
dejrzewam, że nie jest to 
proste zadanie.
Orkiestra Dęta powstała z 
inicjatywy muzyków miesz-
kających na terenie gminy 
Wisznia Mała oraz gminnych 
władz lokalnych. Dzięki ser-
deczności wójta Pana Jakuba 
Bronowickiego oraz dyrek-
tora OKSIR-u Pana Pawła 
Kamińskiego działamy od 
2015 roku i w chwili obec-
nej w skład orkiestry wcho-
dzi 40 osób. Celem zespołu 
jest kształcenie muzyczne 
od podstaw wszystkich chęt-
nych mieszkańców gminy 
niezależnie od wieku. Dzię-
ki temu w skład orkiestry 
wchodzą nie tylko dzieci w 
wieku szkolnym, które szcze-
gólnie są nam bliskie, ale tak-
że osoby dorosłe chcące zre-
alizować swoje marzenia o 
grze na instrumencie dętym.
- Z pewnością niełatwo za-
panować nad tak dużą gru-
pą?
Prowadzenie orkiestry rze-
czywiście nie jest łatwe. 
Chciałbym zauważyć, że gros 
naszego zespołu uczy się gry 
na instrumencie od podstaw. 
Przeważnie trafiają do nas 

osoby, które nigdy wcześniej 
nie widziały zapisu nutowe-
go ani nie grały na żadnym 
instrumencie. Powoli, ma-
łymi krokami tworzymy ze-
spół. Trzeba mieć dużo cier-
pliwości i zrozumienia dla 
każdego, zwłaszcza młodego 
muzyka. Musi minąć trochę 
czasu, zanim uczniowie opa-
nują grę na poszczególnych 
instrumentach i zaczną siebie 
słuchać nawzajem.
- Na jakich instrumentach 
gracie?
Jest to typowa orkiestra dęta 
składająca się z fletów, klar-
netów, saksofonów, które 
prowadzi Pani Mariola Mol-
czyk, trąbek prowadzonych 
przez Panią Justynę Mali-

czowską oraz sakshornów, 
puzonów, tub i instrumentów  
perkusyjnych prowadzonych 
przeze mnie. Częściowo są 
to instrumenty wypożyczo-
ne, a częściowo są własnością 
uczniów. Jako orkiestra stale 
borykamy się z problemem 
pozyskiwania instrumentów. 
Ciągle poszukujemy spon-
sorów, którzy byliby chętni 
wspomóc nas finansowo lub 
przez zakup instrumentów 
dla orkiestry.  
- Jak wygląda praca zespo-
łu? 
Spotykamy się na próbach 
raz w tygodniu w każdą so-
botę od godz.10:00 do 13:00 
w OKSiR w Wiszni Małej. 
Najczęściej w poszczegól-
nych sekcjach, a następnie 
wspólnie - cały zespół. Żeby 
osiągnąć zamierzone efek-
ty, trzeba cały czas ćwiczyć. 
To musi być wspólna, syste-
matyczna praca wszystkich 
członków orkiestry. Oprócz 
tego prowadzone są zajęcia 
indywidualne.
- Co wpływa na dobór re-
pertuaru i co jest dla Pana 
najistotniejsze podczas 
układania programu kon-
certów?
Dobór repertuaru uwarun-

kowany jest uroczystościa-
mi  na jakich gramy. Swój 
pierwszy popis umiejętności 
Orkiestra z powodzeniem 
dała na koncercie kolęd w 
Kościele p.w. Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Wysokim Kościele 
w 2015 roku. Dalsze nasze 
występy to: uroczystość ob-
chodów Święta Narodowego 
3 Maja w Piotrkowiczkach, 
festyn szkolny w Psarach, fe-
styn „Średniowieczny Piknik 
pod Wiszniakiem”, dożynki 
gminne w Szymanowie, ob-
chody dnia Niepodległości 11 
listopada w Piotrkowiczkach. 
W czasie Świąt Bożego Naro-
dzenia w 2016 roku Orkiestra 
uświetniła mszę Pasterską i 
mszę św. w drugi dzień świąt 
dając także koncert kolęd dla 
mieszkańców gminy. W dniu 
6 stycznia 2017 r. braliśmy 
udział w Gminnym Spotka-
niu Noworocznym.
Mając wpływ na program 
koncertu staram się sprawić 
przyjemność orkiestrze i pu-
bliczności. Często są to znane 
i lubiane, a więc oczekiwane 
utwory. 
- Jakie  macie plany na przy-
szłość?
Orkiestra wciąż poszerza 

swoje szeregi i zaprasza 
wszystkich chętnych, w wie-
ku od 7 lat, do nauki gry na 
instrumentach dętych i per-
kusyjnych oraz do wspólnego 
muzykowania. 
Chciałbym zwrócić uwagę 
na pozytywny wpływ przy-
należności do orkiestry dę-
tej młodych ludzi oraz na 
kształtowanie ich charakteru. 
Bycie członkiem orkiestry 
wymaga samodyscypliny, za-
angażowania, umiejętności 
współpracy dla osiągnięcia 
wspólnego celu. Jest to duży 
trud, ale staramy się, żeby 
nie była to tylko nauka, ale 
odkrywanie swoich talentów 
i poznanie siebie. Rozwój 
emocjonalny dzieci mają-
cych regularny kontakt z mu-
zyką jest bardziej harmonij-
ny. Stają się one wrażliwsze 
na otaczający je świat, często 
są dojrzalsze od swoich ró-
wieśników. Pragniemy, aby 
na tym etapie była to świetna 
zabawa i doskonały sposób 
na spędzenie wolnego czasu. 
Dlatego oprócz wystąpień 
oficjalnych staramy się orga-
nizować dzieciom możliwość 
pokazania się w ciekawych 
miejscach, a w zamian za wy-
konany koncert zapewniamy 
im różne atrakcje. Tak było 
między innymi w pierwszą 
niedzielę ferii, gdzie Orkie-
stra dzięki uprzejmości Pani 
Emilii Ptak zaprezentowa-
ła się na SNOW & SKI przy 
Starym Folwarku w Mach-
nicach. Dzieci mogły sko-
rzystać z białego szaleństwa 
jeżdżąc na nartach i sankach 
oraz posilić się kiełbaskami 
pieczonymi na ognisku. 
Kończąc zachęcam wszyst-
kich czujących „pociąg do 
muzyki” do sprawdzenia 
swoich sił w Orkiestrze Dętej 
w Wiszni Małej.
Dziękuję za rozmowę.
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Jubileusz 100 – lecia Pani Weroniki Kuźnik

Pierwszego marca miesz-
kanka Psar Pani Wero-

nika Kuźnik obchodziła ju-
bileusz 100 urodzin! 

W tym niezwykłym 
dniu towarzyszyła jej licz-
nie zgromadzona rodzina.  
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki miał za-
szczyt złożyć jej życzenia, 
przekazać list gratulacyjny 
i prezenty. Z życzeniami 
przybyli również dyrektor 

Oddziału Regionalnego 
KRUS we Wrocławiu Ewa 
Pawelec wraz z kierowni-
kiem Placówki Terenowej 
KRUS w Trzebnicy Józefem 
Mnich.

Pani Weronika Kuźnik (z 
domu Nolbert) urodziła się 
1 marca 1917 roku w nie-
mieckim miasteczku Neu-
ruppin (obecnie Treskow). 
Jej rodzina mieszkała tam 
do 1945 roku pracując na 

roli u niemieckiego gospo-
darza. Kolejnym miejscem 
zamieszkania rodziny była 
mała miejscowość Aniołka 
w gminie Trzcinica. Tam 
Pani Weronika poznała 
swojego męża Kazimierza, 
z którym przeprowadziła 
się do wsi w gminie Rych-
tal – Wielki Buczek. Nie 
mieszkali tam długo, gdyż 
ponownie przeprowadzi-
li się do Krzyżownik w tej 

samej gminie. W tym miej-
scu zamieszkania Pani We-
ronika spędziła 21 lat wraz 
z czwórką swoich dzieci 
(jedną córką i trzema syna-
mi) prowadząc własne go-
spodarstwo rolne, z którego 
żyli. W 1973 roku rodzina 
sprzedała swój dobytek i 
wraz z córką i jej mężem 
przyjechała w jego rodzinne 
strony, do Psar, gdzie miesz-
kają do dnia dzisiejszego.

Pani Weronika jest bardzo 
sympatyczna i pogodna. Ma 
nadal wyśmienitą pamięć, 
a i jej  sprawność ruchowa 
jest wyjątkowo dobra. Ape-
tyt dopisuje jej do tej pory 
i bardzo lubi słodycze. Jesz-
cze do niedawna jubilat-
ka spacerowała po swojej 

miejscowości rozmawiając 
z sąsiadami. Przez większą 
część swojego życia praco-
wała w gospodarstwie rol-
nym, również po przepro-
wadzce do Psar. W wolnych 
chwilach z wielką pasją od-
dawała się robieniu na dru-
tach. Wykonywała piękne 
serwety i obrusy, jak rów-
nież skarpety.
Pani Weronika wychowała 
czworo dzieci, doczekała się 
9 wnucząt i 13 prawnucząt 
i ma jeszcze szansę zostać 
praprababcią.

Życzymy zacnej Jubilatce 
i jej najbliższym by radość 
życia oraz zdrowie towarzy-
szyło im jak najdłużej.        

AP

Zuzanna Kobel  - uczennica klasy VI, artystka i optymistka

Zuzię kilkakrotnie mo-
gliśmy podziwiać na 

szkolnych uroczystościach, 
kiedy śpiewała, czasami 
tańczyła... w każdym razie 
nigdy nie bała się wystąpić 
przed publicznością. Zuzia 
chce Wam wszystkim po-
wiedzieć, że marzenia 
się spełniają, że wy-
starczy tylko moc-
no chcieć i upar-
cie dążyć do celu. 
Dziewczynka, 
rozmawiając ze 
mną uśmiecha 
się nieśmiało i 
po chwili do-
daje: „proszę 
Pani, ale bez 
pracy nie ma 
kołaczy”.

Czym interesu-
je się Zuzia i co 
mówi o swojej pa-
sji ?
W przyszłości chcę zostać 

aktorką i zrobię wszystko, 
aby to osiągnąć. 

Przygodę z warsztatami w 
Młodzieżowej Akademii 

Musicalowej rozpoczęłam w 
2012 roku, będąc uczennicą 
II klasy. Na zajęcia do Wro-
cławia jeżdżę w każdą sobo-
tę, a w trakcie wakacji jeż-
dżę aż do Sulejowa, gdzie 
organizowane są Letnie 
Warsztaty Musicalo-
we. Podczas naszych 
spotkań realizujemy 
trzy bloki tematycz-

ne – śpiew, teatr i 
ruch sceniczny. W 
przeciągu całego 
roku pracujemy 
nad dużym spek-
taklem. Ci, którzy 
nas oglądają, mogą 
zauważyć naszą cięż-
ką pracę  i ogromne 
zaangażowanie. Nasze 

spektakle z roku na rok 
są coraz lepsze. Spektakl 

„Mam Metro”, w którym 
grałam główną rolę koń-
czył sezon 2014/2015. W 
kolejnym spektaklu, zamy-
kającym sezon 2015/2016, 

byłam Zagubionym Chłop-
cem.
 Dzięki tym zaję-
ciom, rozwinęłam w sobie 

różne umiejętności, takie 
jak: śpiew, taniec, wyraźną 
mowę oraz odwagę. Pozby-
łam się też tremy.
 Dziś, będąc już w 

VI klasie, mam świado-
mość, jak wiele trzeba 

włożyć pracy, wy-
siłku, jak bardzo 
trzeba się zaanga-
żować, aby osią-
gnąć cel. 
 Każdy rok 
przynosi mi 
wiele nowych 
wyzwań i pod-
daje wielu 
próbom. Dzię-
ki zajęciom 
zawarłam też 

wiele przyjaźni z 
ludźmi o podob-

nych do moich za-
interesowaniach.

Jako wychowawczyni 
mogę powiedzieć, że na 
Zuzi zawsze można pole-
gać. 
Izabela Mielnik – wycho-
wawczyni klasy VI (Szew-
ce)
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Sukcesy sportowe uczniów z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
w Szewcach

Uczniowie klasy V ze 
Szkoły w Szewcach 

wygrali zawody gminne w 
piłkę nożną oraz piłkę siat-

kową. W Powiatowych Za-
wodach w Piłce Nożnej Ha-
lowej zajęli V miejsce.
Natomiast w Powiatowych 

Nasza reprezentantka na 
zawodach w Berlinie

Oliwia Zielińska, 
uczennica klasy IV, 

zaprezentowała swoje 
pływackie umiejętności 
na Międzynarodowych 
Zawodach Pływackich – 

Internationaler Wedding
-Pokal, które odbyły się 5 
lutego 2017 r. na Pływalni 
Schwimm – und Sprung-
halle w Berlinie - najwięk-
szym tego typu obiekcie w 
stolicy Niemiec. W zawo-
dach wystartowało około 
340 zawodników z 28 klu-
bów pływackich.

Zawodniczka wystarto-
wała w trzech kategoriach, 
osiągając doskonałe wyni-
ki:
4. miejsce na 200 m stylem 
dowolnym - czas 03:08,24
6. miejsce na 50 m grzbie-
tem - czas 00:44,58
7. miejsce na 100 m stylem 
dowolnym - czas 01:24,80

Monika Witczak

ZIMA W PRZEDSZKOLU W STRZESZOWIE

Zimą zwierzęta śpią, ro-
śliny zwalniają wegeta-

cję, ale u nas te zasady nie 
obowiązują. Przedszkolaki 
ze Strzeszowa są pełne ener-
gii i zapału do pracy. A jak 
najlepiej to spożytkować – 
śpiewać, tańczyć i chwalić 
się swoimi umiejętnościa-

mi. Tak też było w naszym 
przedszkolu w zimowych 
miesiącach. Świąteczne przy-
gotowania zaczęliśmy od 
wizyty w fabryce bombek w 
Krośnicach. Z racji tego, że 
Boże Narodzenie to rodzin-
ne święta – zaprosiliśmy do 
nas rodziców na świąteczne 

zajęcia otwarte, które odby-
wały się we wszystkich pię-
ciu grupach. Była też okazja 
do zaprezentowania jasełek, 
żmudnie przygotowywanych 
przez najstarszą grupę Żucz-
ków. Już w nowym roku wy-
ruszyliśmy z naszym przed-
stawieniem do Kryniczna, 
gdzie udało nam się wywal-
czyć I miejsce w Gminnym 

Zawodach w Mini Piłce 
Siatkowej zajęli III miej-
sce.

Piotr Adamczyk

„Ojczyzno ma”

Dnia 4 marca 2017 
roku szóstoklasist-

ki Karolina Kosowska i 
Weronika Biernat wzię-
ły udział w odbywają-
cych się we Wrocławiu 
eliminacjach regional-
nych XI Dolnośląskie-
go Przeglądu Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej 

„Ojczyzno ma”. Weroni-
ka zaśpiewała piosenkę 
"Taki kraj", natomiast 
Karolina "Mury". Wyko-
nanie Karoliny zyskało 
uznanie jurorów, którzy 
przyznali tej utalento-
wanej młodej wokalistce 
wyróżnienie.

Monika Witczak

Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych o Tematyce Bo-
żonarodzeniowej. W stycz-

niu nie spoczęliśmy jednak 
na laurach i wszystkie grupy 
pilnie przygotowywały wy-
stępy i liczne niespodzianki 
dla babć i dziadków, aby móc 
pięknie się zaprezentować w 
dniu ich święta. Nasze przed-
szkole jednak nie tylko im-
prezami żyje i w przerwach 
pomiędzy występami, ko-
rzystaliśmy z uroków dość 
śnieżnej w tym roku zimy.

Katarzyna Buczak

Fot. Oliwia z Otylią Jędrzejczak 

Fot. Karolina Kosowska Fot. Weronika Biernat
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Sieć szkół po reformie

W piątek 17 lutego w 
Ośrodku Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Wisz-
ni Małej odbyła się sesja 
Rady Gminy Wisznia Mała. 
Głównym punktem obrad 
było rozpatrzenie uchwały 
w sprawie przyjęcia projek-
tu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolne-
go, wprowadzonego ustawą 
– prawo oświatowe.

W związku z faktem, że od 
01 września 2017 r. sześcio-
letnie szkoły podstawowe 
zostaną przekształcone w 
ośmioletnie szkoły podsta-
wowe, a także w związku z 

zakładanym stopniowym 
wygaszaniem gimnazjów w 
piątek radni dyskutowali o 
funkcjonowaniu szkół i osta-
tecznej wersji projektu sieci 
szkół. W projekcie uwzględ-
niono potrzeby uczniów i 
rodziców, odległość od szkół 
oraz warunki lokalowe.

W gminie Wisznia Mała, 
jak dotychczas, będą funk-
cjonowały cztery szkoły 
podstawowe, które zostaną 
przekształcone z sześciolet-
nich na ośmioletnie:
1. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w 
Psarach,
2. Publiczna Szkoła Podsta-

wowa im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Krynicznie,
3. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Szewcach,
4. Publiczna Szkoła Podsta-

Lp. Nazwa szkoły Projekt granic obwodu szkoły od 1 
września 2017 r.

1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Psarach

Psary, Szymanów, Krzyżanowice

2 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Ślą-
skiej w Krynicznie

Kryniczno, Rogoż, Malin, Ligota Pięk-
na, Cienin

3 Szkoła Podstawowa w Szewcach w Zespo-
le Szkolno – Przedszkolnym w Szewcach

Szewce, Paniowice, Ozorowice, Strze-
szów

4
Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Wiszni 
Małej

Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki 
Kościół, Machnice, Mienice, Piotrko-
wiczki

Powyższy podział szkół oraz ich obwodów będzie również obowiązywał od 1 września 
2019 roku. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i została przesłana do zaopiniowania przez Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty.

wowa w Wiszni Małej.
Ponadto w szkole podsta-

wowej w Krynicznie oraz w 
Szewcach bez zmian pozo-
staną klasy gimnazjalne aż 

do ich wygaszenia w 2019 
roku.

Przyjęta uchwała określa 
również granice obwodów 
dla szkół podstawowych.  

Nowinki ze szkolnej biblioteki

W dzisiejszym świecie 
coraz rzadziej spotyka 

się tak zwaną  „młodzież czy-
tającą”. Częściej można zna-
leźć tych „zalogowanych”. Czy 
wszędzie większością są  tech-
nologiczni maniacy? Czy jest 
gdzieś jeszcze człowiek, który 
czyta?
Co dzieje się w bibliotece 
szkolnej w Szewcach?
„DUMA NAS ROZPIERA”. 
To krótka i rzeczowa odpo-
wiedź.

W ostatnim czasie uczniowie 
naszej szkoły pokazali, że po-
trafią, chcą i lubią czytać. Na-
sze „biblioteczne szaleństwa” 

doprowadziły do wzbogacenia 
księgozbioru o nowe, atrakcyj-
ne dla młodego czytelnika po-
zycje książkowe. Zakupiliśmy 
książki, które młodzież sama 
wybrała, takie, które są, jak to 
mówią „na topie”..., a wszystko 
to dzięki możliwościom, jakie 
pojawiły się dzięki Programo-
wi „Książki naszych marzeń” 
oraz „Narodowemu Progra-
mowi Rozwoju Czytelnictwa”. 

Szykujemy się do następnych 
zakupów, gdyż otrzymaliśmy 
kolejne wsparcie finansowe. 

Dziś chcielibyśmy pochwa-
lić się cyklem pomysłów pt: 

„Biblioteka wychodzi do 
uczniów”. 

W ramach szerzenia czy-
telnictwa i promocji kon-
kretnych książek uczennice 
organizują pracę biblioteczną 
na korytarzu szkolnym. Tam 
można wypożyczyć książkę. 
28 lutego przeprowadzona zo-
stała akcja pod hasłem „Czy 
można pokochać Małgorzatę 
Musierowicz?” . W podobnym 
stylu planujemy spotkanie z 
twórczością Krystyny Siesic-
kiej, Edmunda Niziurskiego 
oraz Zbigniewa Nienackiego. 
Wszystkich ciekawych zapra-
szamy już w marcu. Będzie 
warto.
Izabela Mielnik – nauczyciel 
(Szewce)

Izabela Iwańczyk finalistką II Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek 2016/17

Droga do finału tego 
prestiżowego konkur-

su przebiegała wieloetapo-
wo. Dwa pierwsze etapy 
(szkolny oraz powiatowy) 
realizowane były w oparciu 
o platformę  e-learningową 
Wyższej Szkoły Filologicz-
nej we Wrocławiu i polegały 
na rozwiązaniu testu kon-
kursowego w trybie on-line.  
Iza – jako jedyna spośród 
15 uczestników z powiatu 
trzebnickiego – dostała się 
do finału konkursu, któ-
ry składał się z dwóch eta-
pów – pisemnego i ustnego. 

Czwartoklasistka pomyślnie 
przeszła przez część pisem-
ną, sprawdzającą umiejęt-
ność słuchania i czytania 
ze zrozumieniem, pisania 
oraz znajomość bardziej za-
awansowanej (w stosunku 
do etapu szkolnego i powia-
towego) leksyki, gramatyki 
i ortografii, a także bardziej 
szczegółowych (w stosunku 
do etapu szkolnego i powia-
towego)  zagadnień zwią-
zanych z realioznawstwem 
krajów angielskiego obszaru 
językowego.  Dnia 3 mar-
ca 2017 r. Izabela Iwańczyk 

– jako jedna z 30 finalistów 
– przystąpiła do ostatniej, 
decydującej rundy – czę-
ści ustnej, składającej się z 
dwóch zadań: prezentacji te-
matu związanego z materia-
łem stymulującym (np. obra-
zek, fotografia), połączonej 
z elementami dyskusji oraz 
krótkiej rozmowy pomiędzy 
finalistą a członkiem komi-
sji w oparciu o wylosowany 
przez ucznia scenariusz sy-
tuacji. Jesteśmy niezmiernie 
dumni z dotychczasowych 
osiągnięć Izabeli.

Monika Witczak
Fot. Izabela Iwańczyk finalistka II Dolnośląskiego Konkursu Języka 
Angielskiego zDolny Ślązaczek 2016/17.
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W szkole nikt nie nudzi się!

Wzrost jakości eduka-
cji szkolnej w gmi-

nie Wisznia Mała – pod 
takim tytułem jest reali-
zowany projekt w trzech 
zespołach szkół naszej 
gminy (w Krynicznie, 
Szewcach i Wiszni Małej).

Od września 2016 r. 
uczniowie od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej 
do ostatniej gimnazjum 
korzystają z dodatkowych 
zajęć szkolnych oraz po-
zaszkolnych. W ramach 
zajęć szkolnych odbywają 
się dodatkowe godziny z 
matematyki, zarówno dla 
dzieci zdolnych w celu 
poszerzenia ich umiejęt-
ności, jak również zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów 
potrzebujących wsparcia. 
Ponadto organizowane 
są zajęcia przyrodniczo – 
doświadczalne, robotyka 
z programowaniem, język 
angielski, zajęcia logope-
dyczne, zajęcia korekcyj-
no – kompensacyjne oraz 
doradztwo zawodowe.

W ramach projektu, 
oprócz organizacji zajęć, 
powstały pracownie ma-
tematyczne, przyrodni-
cze i cyfrowe w szkołach 
w Krynicznie, Szewcach 
i Wiszni Małej z nowym 
wyposażeniem potrzeb-
nym do realizacji zadań, 
a nauczyciele będą mieli 

możliwość podwyższenia 
swoich kompetencji po-
przez szkolenia z zakresu 
matematyki i technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych. Dzieci wezmą też 
udział w niezwykle intere-
sujących zajęciach pozasz-
kolnych w laboratoriach i 
placówkach badawczych, 
by zobaczyć jak w prakty-
ce wygląda naukowa pra-
ca eksperymentalna. Od 
września 2017 r. przyzna-
ne będą także stypendia 
dla dzieci wyróżniających 
się wynikami na zajęciach 
w ramach projektu. Prze-
widziano po 2000 zł na 
jedno dziecko wypłacane 
w 10 ratach po 200 zł.

Dzięki przyznanej do-
tacji szkoły mają możli-
wość stworzyć dzieciom 
korzystniejsze warunki do 
osiągania coraz lepszych 
wyników oraz poszerza-
nia swoich horyzontów, a 
także zmniejszać bariery 
wśród uczniów i uczen-
nic poprzez m.in. zajęcia 
wspierające rozwój dziec-
ka jak logopedyczne i ko-
rekcyjno – kompensacyj-
ne.

Przypomnijmy, że gmi-
na Wisznia Mała to jedy-
na gmina z terenu Zin-
tegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych obszaru 
Wrocławia (ZIT WrOF), 

która otrzymała dofi-
nansowanie projektu dla 
szkół ze środków unijnych 
w 2016r. Z 18 złożonych 
wniosków weryfikację 
Urzędu Marszałkowskie-
go przeszły tylko 4 i to na-
sza gmina wygrała współ-
zawodnictwo o unijne 
pieniądze.

28 lutego 2017 r. gmi-
na Wisznia Mała złożyła 
kolejny projekt dla szkół, 
obejmujący szkoły pod-
stawowe w Krynicznie, 
Psarach i Szewcach oraz 
gimnazjum w Szewcach 
pn. „Edukacja XXI wieku 
w gminie Wisznia Mała”. 
Ze względu na osiągnięcie 
przez szkołę podstawową 
w Wiszni Małej wyższe-
go poziomu nauczania od 
średniej województwa, 
nie mogła ona zostać ob-
jęta tym projektem.

W ramach zajęć szkol-
nych będą przepro-
wadzone dodatkowe 
godziny matematyczno
-przyrodnicze, zarówno 
poszerzające umiejętności 
uczniów, jak i wspierają-
ce. Zajęcia przyrodnicze 
będą organizowane w try-
bie doświadczalnym, gdyż 
w ramach obecnie realizo-
wanych projektów szkoły 
wyposażane są w pracow-
nie przedmiotowe: mate-
matyczne, przyrodnicze 
i cyfrowe. Nowy projekt 
pozwoli także uzyskać 
dodatkowe elementy wy-
posażenia jak mikrosko-
py, tablety, zestawy od-
czynników chemicznych, 
zestawy do ćwiczeń bio-
logicznych, fizycznych i 
geograficznych. Przewi-
dziano także szkolenia dla 
nauczycieli.

Ponadto w ramach pro-
jektu realizowane będą 
zajęcia z robotyki i pro-
gramowania, język angiel-
ski, logopedyczne, zajęcia 
korekcyjno – kompen-
sacyjne oraz doradztwo 
zawodowe. Zaplanowano 
także stypendia dla dzieci 
osiągających szczególnie 
dobre wyniki w nauce.

Dzieci, podobnie jak w 
obecnie trwającym pro-

jekcie, będą miały moż-
liwość wzięcia udziału w 
niezwykle interesujących 
zajęciach pozaszkolnych 
w laboratoriach i placów-
kach badawczych.

Obecnie z niecierpliwo-
ścią oczekujemy na roz-
strzygnięcie konkursu, 
które powinno nastąpić w 
lipcu 2017 r.

Realizowany projekt 
„Wzrost jakości edukacji 

szkolnej w gminie Wisz-
nia Mała”:
Koszt realizacji projektu: 
780.860,00 zł
Dofinansowanie ze środków 
unijnych: 741.820,00 zł
Wkład własny gminy 
Wisznia Mała: 39.043,00 zł

Przy czym wkład własny 
zostanie wniesiony głów-
nie w postaci niepienięż-
nej (zasoby lokalowe).

RJ

II miejsce zawodniczek z Kryniczna

Dnia 1 lutego odbyły się 
Zawody Powiatowe w 

Mini Piłce Siatkowej kl. V 
dziewcząt w Trzebnicy. Dru-
żyna prowadzona przez panią 
Małgorzatę Kraszewską od-
niosła wielki sukces zajmując 
w całym turnieju II MIEJ-
SCE.  Szkoła Podstawowa z 
Kryniczna pokonała takie 

szkoły jak Zawonię, Żmigród 
i Trzebnicę. W wyrównanym 
meczu uległa tylko drużynie z 
Oborniki Śl. Wielkie Gratula-
cje!
Skład zespołu: Natalia Pie-
gońska, Pola Pogoda,  Sandra 
Owsiańska, Iga Woźniak, Oli-
wia Sobol i Maja Krykwińska.

Małgorzata Kraszewska
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Rafał Omelko Mistrzem Europy!

Zapraszamy do przeczyta-
nia wywiadu z mistrzem 

Europy. 
Na mistrzostwach Europy 
w Belgradzie zdobył Pan 2 
medale, złoty i srebrny. Któ-
ry medal jest dla Pana cen-
niejszy?
Oba medale są dla mnie bar-
dzo cenne. Medal ze sztafety 
jest dla mnie pierwszym zło-
tem zdobytym na mistrzo-
stwach Europy. Jednak to 
krążek wywalczony w poje-
dynkę daje mi większą sa-
tysfakcję, mimo że jest z gor-
szego kruszcu. Lekkoatletyka 
to przede wszystkim sport 
indywidualny. Ciężko praco-
wałem na ten sukces, zarów-
no przez cały okres przygoto-
wawczy na treningach jak i w 
samym Belgradzie. Trzy biegi 
w ciągu dwóch dni to spory 
wysiłek. Dlatego to srebro 
jest mi bliższe, tym bardziej 
że wywalczone z nowym 
rekordem życiowym w hali 
(46,08s).
Kiedy rozpoczął  Pan przy-
godę z lekkoatletyką?
Przygodę z lekkoatletyką 
zacząłem stosunkowo póź-
no, bo w wieku 16 lat. Mój 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego (i obecny trener) 
Jacek Skrzypiński dostrzegł 
we mnie potencjał i zapro-
wadził na trening do klubu 
MKS MOS Wrocław, gdzie 
pod okiem trenera Willia-
ma Rostka uczyłem się lek-
kiej atletyki przez następne 
trzy lata. Wcześniej jednak 
dużo biegałem. Były biegi 
na orientację, biegi ulicz-

ne, a nawet górskie. Było to 
bardzo amatorskie i robiłem 
to ,bo ciężko było mi wysie-
dzieć w domu.
Czy pamięta Pan jakiś spek-
takularny moment, w któ-
rym dostrzegł Pan (albo 
zrobił to ktoś inny), że od-
staje Pan talentem ponad 
przeciętność?
Nie przypominam sobie ta-
kiego momentu. Zawsze 
miałem duży potencjał i na 
pewno sporo talentu. Począt-
ki nie były jednak łatwe. By-
łem wysoki i bardzo szczupły, 
co powodowało że non stop 
przytrafiały mi się kontuzje. 
To też hamowało w dużym 
stopniu mój rozwój sporto-
wy. Z czasem jednak orga-
nizm „okrzepł” i przywykł 
do ciężkiego treningu, wtedy 
pojawiły się wartościowe wy-
niki. Myślę jednak, że przede 
wszystkim obecne wyniki 
zawdzięczam ciężkiej, syste-
matycznej pracy i wytrwa-
łości w dążeniu do celu. To, 
co kibice mogą oglądać na 
bieżni, trwa kilkadziesiąt se-
kund. Żeby dojść do takiego 
poziomu trzeba przez wiele 
lat „wylewać ostatnie poty” 
na treningach. Każdy profe-
sjonalny lekkoatleta spędza 
poza domem około 300 dni 
w roku na zgrupowaniach i 
zawodach. Dochodzi więc 
też spore obciążenie psy-
chiczne.
Jakie są dla Pana różnice w 
nastawieniu psychicznym 
do startu indywidualnego i 
sztafety?
Zawsze jest ogromna presja, 

bardziej wynikająca z wła-
snych oczekiwań niż innych. 
Jest stres, ale działa on mobili-
zująco. Najgorsze jest oczeki-
wanie. Zaśnięcie dzień wcze-
śniej, a w dniu startu jedzenie 
na siłę, mimo że żołądek od-
mawia posłuszeństwa. Stres 
ustępuje jednak systematycz-
nie kiedy idę na rozgrzewkę, 
a kiedy staję przed blokami 
ogarnia mnie spokój. Kon-
centruję się na zadaniu, które 
mam do wykonania. Podczas 
samego biegu nie ma już zbyt 
wielu myśli, daje o sobie znać 
automatyzm wypracowany 
na treningach. Ze sztafetą 
jest trochę inaczej. Na roz-
grzewce i przed startem to-
warzyszą mi koledzy. Z jed-
nej strony dodaje to otuchy, 
z drugiej jednak pojawia się 
dodatkowa odpowiedzial-
ność. Wiem, że każdy mój 
błąd będzie kosztować nas 
wszystkich. Jesteśmy jednak 
drużyną więc wspieramy się i 

jak widać są tego efekty.
Jakie jest Pana największe 
marzenie sportowe?
Od wielkich marzeń wolę 
stawiać sobie realne cele do 
wykonania. Na najbliższy 
sezon letni jest to pokonanie 
bariery 45 sekund. Brakuje 
mi niewiele, bo mój rekord 
życiowy to 45,14s. Gdyby to 
się udało następnym celem 
byłoby rekord Polski, który 
też jest już coraz bliżej. Biega-
nie na tym poziomie pozwo-
liłoby mi wejść do światowej 
czołówki. A na tym zależy mi 
najbardziej, żeby walczyć jak 
równy z równym o medale 
najważniejszych imprez lek-
koatletycznych.
Jakie ma Pan plany na naj-
bliższe miesiące?
Najbliższe miesiące to dalsza 
praca nad szlifowaniem for-
my. Już trzy dni po powro-
cie z Belgradu rozpocząłem 
zgrupowanie w Szklarskiej 
Porębie, gdzie obecnie prze-
bywam. Prosto stąd wracam 
do domu, przepakowuję się 
i lecę na zgrupowanie kli-
matyczne na Teneryfę. Na 
przełomie kwietnia i maja 
zaczną się już pierwsze starty 
w sezonie letnim. Na począ-
tek światowy festiwal sztafet, 
który jak co roku odbywa się 
na wyspach Bahama, a póź-
niej starty na meetingach w 
Europie.
Co lubi Pan robić prze-
rwach między treningami?
Tego czasu nie ma zbyt wiele, 
tym bardziej, że kiedy jestem 
w domu między obozami sta-
ram się nadrobić zaległości 
związane ze studiami dokto-

ranckimi na wrocławskiej 
AWF oraz znaleźć czas dla 
najbliższych. Natomiast kie-
dy jestem na zgrupowaniu i 
trenuję dwa razy dziennie po 
około 2,5 h to odpoczywam 
czytając książki lub oglądając 
seriale.
W kalendarzu wydarzeń 
gminy Wisznia Mała, której 
jest Pan mieszkańcem, po-
jawiła się cykliczna impre-
za biegowa Wiszeńska (za)
Dyszka. Bierze w niej udział 
sporo mieszkańców na-
szej gminy, również bardzo 
młodych. Czy mógłby Pan 
dać im jakąś radę jak najle-
piej przygotowywać  się do 
tego typu imprez?
Polecałbym przede wszyst-
kim przygotować się do tego 
typu startów kilka tygodni 
wcześniej. Wyjść pobiegać 
2-3 razy w tygodniu. Zadbać 
o systematyczność. Orga-
nizm musi przyzwyczaić się 
do wysiłku, który czeka go 
podczas zawodów. To nie 
musi być długi kilometraż. 
Na początek wystarczy po-
truchtać 30 min, zrobić kilka 
szybszych przebieżek, no i 
przede wszystkim pamiętać 
o odpowiedniej rozgrzew-
ce. Ćwiczenia rozciągające, 
stretching dynamiczny, to są 
metody na przeciwdziałanie 
występowaniu urazów oraz 
wzmocnienie mięśni. Dla 
bardziej zaawansowanych 
poleciłbym wplecenie w tre-
ning biegowy elementów siły 
biegowej, takich jak skipy, 
wieloskoki lub podbiegi.
Dziękuję za rozmowę

APArchiwum R. Omelko

Archiwum R. Omelko
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Lotnisko Szymanów – sportowa wizytówka Gminy na świecie 

Wielkimi krokami zbli-
ża się wiosna. Jak 

zwykle o tej porze roku, pi-
loci w Szymanowie otwiera-
jąc ogromne drzwi hangaru, 
snują plany i dyskutują o 
tym co przyniesie najbliższy 
sezon. W tym roku rozmo-
wy są wyjątkowo gorące. 
Oto bowiem stało się coś, o 
czym jeszcze niedawno nikt 
nawet nie próbował marzyć 
- nasza Gmina i lotnisko 
Aeroklubu Wrocławskiego, 
już w najbliższych miesią-
cach będą areną rozgrywek 
najwyższych rangą zawo-
dów w sportach lotniczych. 
Ale również imprez mniej-
szych, które koniecznie 
trzeba obejrzeć na żywo!

23 kwietnia zaplanowane 
są zawody modelarskie Air 
Combat. Modele samolo-
tów sterowanych radiem, 
będą toczyć symulowane 
walki powietrzne. Ogromne 
prędkości i niewiarygodne 
ewolucje na pewno spodo-
bają się szczególnie dzie-
ciom i młodzieży.

Od 25 maja do 03 czerwca 
lotnisko będzie gościć naj-
lepszych pilotów szybowco-
wych świata. W tych dniach 
rozegrane zostaną zawody 
8 Serii Mistrzostw Świata 
w Wyścigach Szybowco-
wych. Ogromne szybowce 
ze skrzydłami o rozpiętości 
18 metrów będą ścigać się z 
prędkościami dochodzący-
mi do 300 km/h! Piloci ry-
walizować będą na dolno-
śląskim niebie, ale specjalny 

system kamer i nadajników 
umieszczonych w kabinach, 
umożliwi oglądanie wyści-
gu na ekranach umieszczo-
nych na lotnisku. Ci, którzy 
nie będą mogli przybyć oso-
biście, będą mogli śledzić 
transmisję telewizyjną i 
internetową.

Od 07 do 10 lipca po-
nownie przyjedzie do Szy-
manowa grupa najlepszych 
skoczków spadochrono-
wych Team Alter Ego, z 
pięciokrotnym Mistrzem 
Świata w składzie. Będą 
prezentować swoje umie-
jętności, przygotowując 
równocześnie polską Kadrę 
Narodową do zawodów w 
ultranowoczesnej dyscypli-
nie – Canopy Piloting. 

Nasze lotnisko zosta-
ło wybrane do organizacji 
pokazów w ramach Swoop 
Camp, ponieważ jedyni w 
Polsce i Europie posiadamy 
obiekt w pełni certyfikowa-
ny do zawodów kategorii I 
(Mistrzostwa Świata, Pu-
char Świata, Igrzyska Lot-
nicze). W tym względzie 
jesteśmy już dziś światową 
elitą. Najlepszym dowodem 
jest fakt, że po raz pierwszy 
w historii, Polsce zostało 
przyznane prawo do orga-
nizacji Spadochronowych 
Mistrzostw Świata CP. Od-
będą się one w przyszłym 
roku (2018) właśnie na szy-
manowskim lotnisku!!

Nie mniej ważnym wyda-
rzeniem sportowym będą 
tegoroczne The World Ga-

mes Wrocław 2017. Od 19 
do 24 lipca od wczesnych 
godzin porannych, do póź-
nego wieczora, będzie moż-
na podziwiać zawodników 
ze najwyższych miejsc świa-
towego rankingu, którzy 
staną w szranki w Akroba-
cji Szybowcowej, sportach 
spadochronowych (Canopy 
Piloting) oraz Slalomie Mo-
toparalotniowym. Zoba-
czymy w akcji aktualnych 
i byłych Mistrzów Świata, 
Mistrzów Europy przyby-
łych na zaproszenie Świato-
wej Federacji Sportów Lot-
niczych.

Będzie to jedyna impreza, 
na którą należy wcześniej 
kupić bilety – wejściówki w 
cenie 20 zł dostępne są na 
stronie internetowej The-
WorldGames2017.com
Aeroklub Wrocławski bę-
dzie także organizatorem 
tegorocznych Spadochro-

nowych Mistrzostw Pol-
ski, podzielonych na różne 
konkurencje:  w lipcu (17-
18.07) rozegrane zostaną 
one w dyscyplinie Canopy 
Piloting, zaś w sierpniu (24-
27.08) w Canopy Forma-
tion i Formation Skydiving. 
Chcecie dowiedzieć się 
czym różnią się te sporty? 
Koniecznie należy odwie-
dzić lotnisko!

Na ostatni tydzień sierpnia 
zaplanowane są Polonijne 
Igrzyska Lotnicze. Na za-
proszenie organizatorów, 
przybyć mają z całego świata 
piloci samolotów turystycz-
nych, balony, szybowce… 
Wspólne świętowanie za-
kończy się tradycyjnym Pik-
nikiem na Lotnisku (27.08). 

Działalność lotniska nie 
zamarła tej zimy. Przez cały 
rok na niebie można było 
oglądać małe, nowoczesne 
samoloty którymi władze 
Aeroklubu zastąpiły wiel-
kie, ciężkie i nieco już prze-
starzałe Wilgi i Gawrony. 
Mieszkańcy z pewnością 
odczuli zmniejszenie się 
hałasu – co było jednym 
z priorytetów. Codzienna 
działalność sportowa, nie 
powinna więc budzić już 
tylu emocji. 

Jednak w najbliższych ty-
godniach na lotnisku po-
nownie zagoszczą większe 
samoloty. Charakterystycz-
ny dźwięk silników Anto-
nowa będzie sygnałem, że 
rozpoczęła się walka z plagą 
komarów – bazą dla pilotów 
wykonujących opryski jest 
właśnie Szymanów. Na pły-

tę postojową powróci także 
majestatyczny Dromader – 
samolot który będzie strzegł 
nasze lasy przed pożarami. 
Warto zdawać sobie spra-
wę, że to nasi lotnicy dbają 
o to żeby wieczór na ganku 
przed domem był przyjem-
nością, nie zakłócaną przez 
chmary insektów.

Może zatem warto czę-
ściej niż dotąd bywać w 
Szymanowie? Zachęca do 
tego uruchomiony niedaw-
no bar z napojami i jedze-
niem. Wkrótce ruszy mini 
plac zabaw dla dzieci. Lot-
nisko właśnie przechodzi 
kolejne metamorfozy – bu-
dowane są toalety dla gości, 
wymieniane jest oświetlenie 
wzdłuż alejek, a nowe drzwi 
hangaru są wizytówką zna-
ną już w całej Polsce.

W każdy weekend, po-
cząwszy od kwietnia, na 
lotnisku wykonywane będą 
skoki spadochronowe (rów-
nież w tandemie) i loty 
szybowcowe i samolotowe. 
Każdy chętny może spró-
bować przelotu z doświad-
czonym instruktorem. War-
to dodać, że od tego roku, 
Aeroklub jest posiadaczem 
Certyfikatu Przewoźnika 
Lotniczego.

Władze Aeroklubu dążą 
do tego, aby lotnisko w Szy-
manowie było dla miesz-
kańców przyjaznym miej-
scem, w którym całe rodziny 
będą aktywnie spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Go-
rąco zapraszamy do odwie-
dzin przez cały rok.

Marek Jóźwicki
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V Zawody Pływackie już za nami

W sobotę 4 marca od-
były się V  Pływackie 

Mistrzostwa Uczniów Szkół 
Gminy Wisznia Mała w 
Gminnym Parku Wodnym 
– Trzebnica Zdrój. 

Zawody rozpoczęły się o 
godz.9.15, a ich otwarcia do-
konał wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki. Do 
rywalizacji stanęli ucznio-

wie wszystkich szkół gminy 
Wisznia Mała. Zawody roz-
grywane były w dwóch blo-
kach. W pierwszym bloku 
startowali najmłodsi zawod-
nicy, którzy prezentowali 
swoje umiejętności w base-
nie rekreacyjnym na dystan-
sie 12,5 metrów stylem do-
wolnym. W drugiej grupie 
uczestnicy rywalizowali na 

basenie sportowym, ucznio-
wie szkół podstawowych 
na dystansie 25 m stylem 
dowolnym, natomiast gim-
nazjaliści na dystansie 50 m 
również stylem dowolnym. 

Wśród szkół podstawo-
wych I miejsce przypadło 
szkole z Wiszni Małej (za-
wodnicy uzyskali łącznie 
64 punkty), II szkole z Psar 

(42 pkt), a miejsce III szkole 
z Kryniczna (36 pkt). Szko-
ła z Szewc zajęła IV miejsce 
(18 pkt). Z kolei w kategorii 
szkół gimnazjalnych ucznio-
wie z Kryniczna zajęli miej-
sce I (24 pkt), a z Szewc – II 
(14 pkt). Medale, puchary, 
dyplomy i nagrody wręczyli: 
wójt Jakub Bronowicki oraz 
dyrektor SAPO Agnieszka 
Moździerz.

Rywalizacja była bardzo 
zacięta, towarzyszyła jej 
jednak przyjazna, a zara-
zem sportowa atmosfera. 
Wszystkich sportowców 
mocno dopingowali rodzi-
ce, licznie zgromadzeni na 
trybunach obiektu za co im 
wójt Jakub Bronowicki ser-
decznie podziękował. Za-
wody przebiegały bardzo 
sprawnie, a zawodnicy wy-
kazali się dużymi umiejęt-
nościami i zaangażowaniem. 

Konsekwentnie prowa-
dzone działania gminy po-
legające na organizowaniu i 
finansowaniu nauki pływa-
nia dla uczniów wiszeńskich 
szkół zaowocowały kilkoma 

talentami w tej dyscypli-
nie sportu. Gimnazjaliści z 
naszej gminy trenują już w 
klubach wrocławskich i na 
pewno jeszcze o ich wyni-
kach usłyszymy. 

Jednym z takich uczniów 
jest Maciej Ziółkowski, 
przedstawiciel szkoły pod-
stawowej w Szewcach, który 
zajął I miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej. Po swoim 
starcie dodatkowo zmierzył 
się również ze starszymi od 
siebie gimnazjalistami na 
dystansie 50 m w stylu do-
wolnym, gdzie także był nie-
pokonany.  

Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy 
na kolejne zawody w 2018 
roku, dziękując jednocze-
śnie opiekunom ze szkół: 
Małgorzacie Kraszewskiej, 
Małgorzacie Ligas, Piotrowi 
Adamczykowi, Henrykowi 
Kiewra, Piotrowi Zaleskie-
mu za przygotowanie re-
prezentacji, nie rzadko po-
przedzone wewnętrznymi 
eliminacjami.

AP

Ależ początek sezonu
45 medali dla karateków z naszej gminy !!!

W lutym odbył się V 
Otwarty Turniej 

Karate Goju Wińsko Cup 
– pierwszy w tym roku tur-
niej, na który stawiło się 
25 karateków z Klubu Jin-
kaku Kansei z Kryniczna. 
Wielogodzinne zmagania 
w Wińsku dla podopiecz-
nych senseia Dawida Gra-
czyka zakończyły się zdo-
byciem 45 medali!

Najmłodsi zawodnicy 
rywalizowali w torze prze-
szkód, w którym Klara Ko-
ścielniak (2010 i młodsze) 
zdobyła brązowy medal, 
a Aleksandra Połowczuk 
i Joanna Sztochel (2008-
2009) odpowiednio srebro 
i brąz.

W konkurencji kihon 
zdobyliśmy 11 medali! Zło-
te przywieźli: Anna Książ-
kiewicz(2008), Aleksandra 
Połowczuk (2007-2008), 
Szymczuk Mikołaj (2008) 
i Jakub Mikołajczak (2009 
i młodsi); srebrny - Alek-

sandra Cieślak (2008), a 
brązowe: Joanna Stochel 
(2007-2008), Aleksan-
dra Hruszowiec (2009 i 
młodsze), Julia Garncarek 
(2009 i młodsze), Oskar 
Łaba, Kryspin Kot oraz 
Igor Ulatowski w kategorii 
wiekowej 2009 i młodsi.

Kolejna konkurencja 
to fantom, czyli kumite 
(walka) przed stojącym 
workiem (fantomem), na 
którym początkujący ka-
rateka prezentuje techniki 
walki. I znowu 11 medali, 
tym razem złote dla: Da-
rii Handke (2006) i Klary 
Kościelniak (2008 i młod-
sze), srebrne dla: Kryspina 
Kota i Oskara Łaby(2010 
i młodsi), Aleksandry 
Połowczuk, Aleksandry 
Cieślak i Anny Książkie-
wicz (2008 i młodsze), 
Igora Ulatowskiego (2009 
i młodsi), Mikołaja Szym-
czuka (2008-2009) i brą-
zowe dla: Jakuba Mikołaj-

czaka (2010 i młodsi) i Julii 
Brykasz (2008 i młodsze).

Kata, czyli układy kara-
te to kolejne indywidual-
ne triumfy zawodników 
z Kryniczna, na najwyż-
szym stopniu podium sta-
nęli: dwukrotnie Jędrzej 
Sobieski w roczniku 2006 
i 2007, Klaudia Łoba-
czewska (2007), Karolina 
Pogoda (2006), Krystian 
Karaszewski (2008), na 
drugim stopniu podium 
zobaczyliśmy: Eryka Kwa-
tera (2007), Aleksandra 
Połowczuka (2005) i Mi-
kołaja Szymczuka (2008), a 
na trzecim stopniu podium 
odbierali dyplomy i meda-

le: Daria Handke i Klaudia 
Łobaczewska (2006), Karo-
lina Pogoda (2007), Eryk 
Kwater (2006) i Aleksandra 
Cieślak (2008).

Na koniec turnieju, 
kumite (walka sportowa), 
które dostarcza największej 
dawki adrenaliny  zawod-
nikom i widzom. Złotem 
okryła się Klaudia Łoba-
czewska, wspaniale spisała 
się debiutująca w kumite 
Julia Skrzypczak (2008-
2009), która wywalczyła 
srebro. Taki samym  meda-
lem udekorowano kolejną 
debiutantkę, Darię Handkę 
(2006) oraz Eryka Kwatera 
(2007). Brązowe krążki do-

rzucili do swoich zdobyczy 
Karolina Pogoda (2007), 
Jędrzej Sobieski (2007) 
i Krystian Karaszewski 
(2008-2009).

To był najlepszy start w 
kilkuletniej historii klubu. 
45 medali na jednej im-
prezie sportowej robi wra-
żenie. To zasługa utalento-
wanych dzieci i młodzieży 
ćwiczących w sekcji. Rekor-
dziści stawali na podium 
po każdej konkurencji, w 
której brali udział! Niektó-
rzy wrócili bez nagród, ale 
to początek roku i dopiero 
się rozkręcamy. Brawa dla 
wszystkich obecnych.

Alicja Skotny 
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Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w 

Wiszni Małej informuje, 
że w miesiącu kwietniu 
2017 r. odbędzie się spo-
tkanie z osobami niepeł-
nosprawnymi zamiesz-
kałymi na terenie gminy 
Wisznia Mała. Celem spo-
tkania będzie omówienie 
potrzeb i problemów tej 
ważnej grupy naszego lo-
kalnego społeczeństwa.

Ustalenie właściwego 
kierunku wsparcia spo-
łecznego adresowanego 
do osób niepełnospraw-
nych jest możliwe tylko 
przy zaangażowaniu się 
osób zainteresowanych.

Zapraszamy na spotka-
nie wszystkie osoby nie-
pełnosprawne, rodziny 
osób niepełnosprawnych 
oraz osoby zaangażowane 

w niesienie pomocy oso-
bom niepełnosprawnym. 

Szczegółowe informa-
cje zostaną umieszczone 
w kwietniu br na stro-
nie internetowej GOPS 
w Wiszni Małej: gops@
wiszniama,pl. Osoby za-
interesowane zapraszamy 
do kontaktu telefonicz-
nego 71 310 68 32 w go-
dzinach od 8.00-14.00 od 
poniedziałku do piątku.

„Mam Dobrą Moc”

W marcu 2017 r. na te-
renie szkół podsta-

wowych w gminie Wisznia 
Mała odbywają się warszta-
ty dla wszystkich uczniów 
klas III szkół podstawo-
wych. Celem spotkań jest 
uwrażliwienie dzieci na 
problemy dotyczące agresji 
rówieśniczej oraz wyposa-
żenie młodego pokolenia 
w sposoby radzenia sobie z 
tym zjawiskiem.

Organizatorem akcji jest 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Ma-
łej, a zajęcia prowadzone są 
przez pracownika socjalne-

go oraz psychologa – Peł-
nomocnika Wójta ds Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień.

W trakcie warsztatów po-
ruszane są zagadnienia:
- czym są emocje i uczucia. 
Pogłębienie świadomości 
dotyczącej ich przeżywania.
- po co nam złość oraz w 
jaki sposób ją wyrażamy.
- sposoby kontrolowania 
swojego zachowania w trak-
cie przeżywania złości.

W ramach warsztatów 
odbywa się również kon-
kurs plastyczny.

A G-K 

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 Wisz-
nia Mała. W serwisie można 
wyszukać  następujące infor-
macje:
- 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,
- przedwojenne mapy topo-
graficzne
Prezentowana w serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może sta-
nowić formalnej podstawy 
dla czynności administracyj-
nych czy urzędowych.  

W wybranych miejsco-
wościach w maju 

zostaną ustawione konte-
nery wyłącznie na odpady 
zielone dla właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych, 
którzy złożyli w gminie de-
klarację „śmieciową”. 
Odpady zielone które bę-
dziemy chcieli wyrzucić w 
czasie akcji zalecamy gro-
madzić w workach do mak-
symalnie dwóch dni przed 
terminem podstawienia 
kontenera, aby odpady w 

worku foliowym nie zaczęły 
się rozkładać. Do tego czasu 
odpady zielone można trzy-
mać na wolnym powietrzu, 
dzięki temu stracą nadmiar 
wilgoci, zmniejszymy ich 
objętość i będą też lżejsze w 
transporcie (oczywiście za-
leżnie od warunków atmos-
ferycznych).
Wrzucając odpady do kon-
tenera prosimy o wysypanie 
zawartości worka, tak jak 
zalecamy robić w punkcie 
selektywnej zbiórki odpa-

dów, tak aby w kontenerze 
znajdowały się tylko odpady 
zielone, a worki wyrzucić do 
pojemnika na plastik/metal.
Kolejne harmonogramy ak-
cji będą dostępne na stronie 
internetowej www.wisznia-
mala.pl

Zbiórka odpadów zielonych

HARMONOGRAM AKcJI

Do kontenera na odpady 
zielone można wrzucać:
■ trawe
■ liście
■ rozdrobnione gałęzie
■ pozostałości roślinne

Poza terminami zbiórki odpady zielone można oddawać  
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mienicach.

Data 
podstawienia 
kontenera

Data  
odbioru 
kontenera

Miejscowość Miejsce podstawienia kontenera

05.05.2017 08.05.2017 KRYNICZNO przy skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Wiosennej

05.05.2017 08.05.2017 KRZYŻANOWICE ul. Parkowa przy Orliku

05.05.2017 08.05.2017 LIGOTA PIĘKNA ul. Sportowa (przy budynku starej szkoły)

05.05.2017 08.05.2017 PSARY ul. Kasztanowa przy boisku sportowym

08.05.2017 10.05.2017 MALIN ul. Wspólna

08.05.2017 10.05.2017 WISZNIA MAŁA ul. Leśna przy skrzyżowaniu ul. Na Kolonii

08.05.2017 10.05.2017 SZEWCE ul. Sportowa przy boisku sportowym

08.05.2017 10.05.2017 ROGOŻ ul. Parkowa obok sklepu

08.05.2017 10.05.2017 SZYMANÓW ul. Lotnicza przy boisku sportowym
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Od p a d a m i 
biodegradowal-
nymi w  naszych gospo-

darstwach domowych są przede wszystkim 
resztki roślinne, czyli liście, chwasty, trawa, 
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin oraz wió-

ry i  odpady 
z  drewna. Bio-

odpadami są również 
odpadki kuchenne np.: obierki po warzy-
wach i owocach, fusy po kawie i herbacie, 
skorupki jajek oraz papier (niekolorowy). 

Te rzeczy możemy powtórnie wykorzystać! 
Poprzez np. kompostowanie. Odpowiednio 
przygotowany kompost stanowi idealny 
nawóz do ogrodów przydomowych i traw-
ników. Można go stosować w nieograniczo-
nej ilości, ponieważ nie stanowi zagrożenia 
skażenia gleby, wręcz przeciwnie, poprawia 
jej strukturę oraz wzbogaca w  substancje 

pokarmowe. Kompost nie tylko nic nie 
kosztuje, ale pozwala nam oszczędzić na 
wywozie bioodpadów i na kupnie nawozów 
do trawnika lub ogrodu.

Zakładamy kompostownik
Zaczynamy od znalezienia odpowiedniego 
miejsca. Najlepiej w  miejscu osłoniętym 

Kompost – niedoceniony skarb

ANKIETA
cz. 1/2
Dla właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Wisznia Mała 
– zainteresowanych instalacją 
odnawialnych źródeł energii

Prosimy wypełnioną ankietę złożyć  
w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, 
przekazać Sołtysowi lub przesłać jej 
skan na adres: ankieta@wiszniamala.pl

I.  Dane właściciela/użytkownika nieruchomości: 

Imię i nazwisko …….…………….……….…….……….…….…

Telefon …….……….…….………… 

email …….…..........................…….

Miejscowość …….……….…….…… 

ulica …….…….……….…….…. nr domu …….………. 

II.  Dane dotyczące budynku, w którym 
planowana jest instalacja odnawialnych 
źródeł energii: 

a. typ budynku: 

 wolnostojący

 szeregowy 

 bliźniak 

b. Rok budowy: …….……….

c. Powierzchnia ogrzewana: …….……….

d. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość: ….……….

e. czy budynek został ocieplony?

 tak 

 nie 

 nie, ale planuję (proszę podać rok) …….……….

f.  czy w budynku wykonano ocieplenie dachu/
stropodachu?

 tak 

 nie 

 nie, ale planuję (proszę podać rok) …….……….

g. czy w budynku wymieniono stolarkę okienną?

 tak 

 nie 

 nie, ale planuję (proszę podać rok) …….……….

h. czy w budynku wymieniono stolarkę drzwiową?

 tak 

 nie 

 nie, ale planuję (proszę podać rok) …….……….

i. czy budynek jest podpiwniczony?

 tak, w jakiej części: …….……….

 nie

III.  Dane dotyczące wykorzystywanego  
źródła ciepła: 

a.  Proszę zaznaczyć właściwy rodzaj  
i wpisać średnią ilość wykorzystywanego  
dotychczas paliwa w ciągu roku: 

 węgiel  …….……….ton/rok

 ekogroszek  …….……….ton/rok

 olej opałowy  …….……….m3/rok

 drewno   …….……….ton/rok

 gaz   …….……….m3/rok

 energia elektryczna   …….……….MWh/rok

 inne (jakie?)  …….……….…….……….…….……….…….…

 …….…….……….….....….……….…….……….

Szanowni Państwo! 
W związku z planowanym 
ubieganiem się gminy Wisznia 
Mała o dofinansowanie na 
odnawialne źródła energii na terenie 
gminy, zachęcamy mieszkańców 
zainteresowanych montażem tego 
typu instalacji w swoich domach,  
do wypełnienia ankiety. 
O dofinansowanie ubiegać się będą  
mogły osoby zameldowane na 
terenie gminy Wisznia Mała oraz 
posiadające budynki mieszkalne, 
jednorodzinne. 

cz. 2/2 na str 24 >>>



24 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ MARZEC 2017

ANKIETA
cz. 2/2
Dla właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Wisznia Mała 
– zainteresowanych instalacją 
odnawialnych źródeł energii

SUROWcE NADAJącE SIę DO KOMPOStOWANIA:

•	 skoszona trawa (powinna być układana
•	 cienkimi warstwami)
•	 liście, igliwie sosnowe (najlepiej wymieszane z innymi 

odpadami np. skoszoną trawą)
•	 gałęzie drzew i krzewów (powinny być pocięte)
•	 słoma i siano
•	 skorupki jaj (zgniecione)
•	 fusy od kawy i herbaty
•	 popiół drzewny
•	 resztki warzyw i owoców, chwasty, łęty (nie mogą być zbyt 

wilgotne i zarażone chorobami roślin)
•	 wytłaczanki papierowe po jajkach (najlepiej rozdrobnione)

tEGO NIE NALEży KOMPOStOWAć:

•	 resztek kuchennych w postaci mięsa, kości
•	 ryb, serów
•	 odchodów psów i kotów
•	 kolorowo zadrukowanego papieru
•	 roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami
•	 toreb z odkurzacza
•	 popiołu, resztek budowlanych, chemikaliów
•	 metalu, plastiku, szkła
•	 niedopałków papierosów
•	 materiałów higienicznych np. pieluch
•	 resztek jedzenia w płynie

ŚWIEży KOMPOSt 
– WPROSt Z KOMPOStOWNIKA

(po kilku miesiącach kompostowania 
odpadów) można bezpośrednio 
wykorzystać:
•	 pod drzewa i krzewy owocowe oraz 

kwiatowe
•	 przed sadzeniem krzewów, 

drzewek lub kapusty i ziemniaków 
(przekopać ziemię z kompostem na 
2 tygodnie przed sadzeniem)

•	 jako nawóz pod warzywa takie jak: 
pomidory, ogórki, kapusta, dynia

od wiatru i  częściowo zacienionym. Za-
pewni to mniejszą utratę wilgotności kom-
postu. Kompost może być przechowywany 
na pryzmie, w kompostownikach drewnia-
nych lub plastikowych.
Pryzma – nie wymaga dużego nakładu na-
szej pracy, wystarczy składać nasze biood-
pady równomiernie w wyznaczonym miej-
scu. Zaletą jest nieograniczona pojemność, 
a wadą jej nieciekawy wygląd.
Drewniany pojemnik kompostowy – moż-
na go zbudować samemu, dostosować roz-
miar do własnych potrzeb. Trzeba pamiętać 
o  impregnowaniu drewna. Jednak później 
może być problem z ewentualnym przenie-
sieniem pojemnika i z czasem może zacząć 
wyglądać nieestetycznie.
Gotowy kompostownik z tworzywa sztucz-
nego – jest najprostszym rozwiązaniem. 
Jest wodoszczelny, odporny na promie-
niowanie UV, wygląda estetycznie i  jest 
bardzo łatwy w montażu. Można go kupić 
w  różnych kształtach i  rozmiarach. O  po-
jemności od 280 do 900 litrów. Dostępne 
są również termokompostowniki, w  któ-

rych dzięki odpowiedniej temperaturze 
i  wilgotności, gotowy kompost możemy 
uzyskać już po 4 miesiącach. A  używając 
aktywatora do kompostu przyśpieszymy 
cały proces jeszcze bardziej, a  kompost 
wzbogacimy o cenne minerały oraz zniwe-
lujemy nieprzyjemny zapach.

Jak prawidłowo kompostować trawę?
Skoszona trawa jest idealna do tworzenia 
kompostu, dzięki temu, że można ją czę-
sto pozyskiwać. Częste koszenie dobrze 
wpływa na trawnik, staje się on bardziej za-
gęszczony i rośnie na nim mniej chwastów. 
Odpowiednia długość dla naszego trawni-
ka to 5-10 cm.
Pierwszą warstwą w  naszym kompo-
stowniku powinna być luźna warstwa 
z  drobnych gałęzi lub słomy, zapewni to 
dobrą cyrkulację powietrza. Na takie pod-
łoże układamy skoszoną trawę. Pamiętajmy 
również, że bioodpady w  kompostowniku 
układamy w miarę cienkimi warstwami, na 
przemian suche i mokre. Mokre to będzie 
nasza świeżo skoszona trawa, sucha war-

stwa to rozdrobnione gałęzie, grube łodygi 
i inne twarde odpadki. Jeśli naszej trawy do 
kompostowania jest naprawdę dużo, war-
to przed wrzuceniem do kompostownika 
podsuszyć ją przez 2-3 dni, straci wtedy 
nadmiar wilgoci i zajmie mniej miejsca.
Zazwyczaj własny kompost mamy średnio 
po 8 miesiącach, jednak proces ten można 
skrócić nawet do paru miesięcy stosując 
odpowiedni termokompostownik i  pro-
dukty przyśpieszające kompostowanie. Do-
brze jest również rozdrabniać odpady i od 
czasu do czasu przerzucać pryzmę.

Nasz gotowy kompost
Kompost, który już dojrzał, powinien 
mieć ciemny kolor i ziemisty zapach. Jego 
struktura powinna być zwarta i  krucha 
oraz dobrze wchłaniać wodę. Jeśli znajdu-
ją się w nim pozostałości roślin, należy go 
przesiać i  te pozostałości złożyć dalej na 
pryzmę. 
Nawóz możemy jesienią przekopać ra-
zem z ziemią, przygotowując grządki pod 
przyszłoroczne uprawy. Na wiosnę stosu-
jemy go jako ściółkę oraz rozsypujemy na 
trawniku.

b. Dane dotyczące kotła: 

rok produkcji kotła: …….……….

(jest na tabliczce znamionowej kotła,  
jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)

moc kotła:  …….………. kW

IV.  czy w budynku wykorzystywana jest 
energia odnawialna?
 tak  

 nie

Jeśli tak to jaka: ……….……….……….…….……….…….……

V.  Źródła pozyskiwania ciepłej wody 
użytkowej:
 to samo, co w przypadku źródła ciepła

 bojler elektryczny

 piecyk gazowy

 inne (jakie?) ……….……….…….……….……….…….……

……….…….……….……….……………….…………….……….

VI. Dane dotyczące dofinansowania:
a.  Jestem zainteresowany otrzymaniem  

dofinansowania na:

 pompę ciepła

 kocioł spalający biomasę (np. na pelet)

 kocioł gazowy 

 instalacje fotowoltaiczną

 kolektory słoneczne

  kotły węglowe c.o. spełniające  
wymagania 5 klasy emisji

 instalacje na którą będzie dofinansowanie 

 inne (jakie?)  ……….……….……….……….…….…….……

b. Proszę określić maksymalny wkład własny:

 10-20%

 20-40%

 40-50%

 Inny ……………………… ………………………

c.  czy będzie Pan/Pani zainteresowany/a 
dofinansowaniem instalacji odnawialnego źródła 
energii,  jeśli warunkiem będzie wykonanie 
ocieplenia (termomodernizacji) budynku  
tj. np. ścian zewnętrznych, stropodachu,  
wymiany stolarki okiennej?

 tak

 nie 

d.  czy w ramach wymiany kotła konieczna  
jest również wymiana instalacji grzewczej?

 tak, jaka………………………………………….

 nie 

VII.  Proszę określić preferowany  
rok realizacji inwestycji:
 2017

 2018

 2019

 2020

 inny …….……….

Prosimy wypełnioną ankietę złożyć  
w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, 
przekazać Sołtysowi lub przesłać jej 
skan na adres: ankieta@wiszniamala.pl

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Urząd Gminy Wisznia Mała w celu 

oszacowania potrzeb mieszkańców gminy 
w zakresie wymiany pieców i instalacji 

odnawialnych źródeł energii.

............................................................................
(miejscowość i data)

............................................................................
(podpis)


