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Święta Bożego Narodzenia to czas 
radości, pojednania i oczekiwania.  
Z tej okazji życzę Państwu  
– mieszkańcom gminy Wisznia Mała, 
spokojnych Świąt, uwolnionych  
od codziennego pośpiechu i niepokoju. 
Niech przy świątecznym stole nie 
zabraknie zrozumienia, wzajemnej 
życzliwości i rodzinnej 
atmosfery. A Nowy 
Rok 2018 przyniesie 
spełnienie osobistych  
i zawodowych planów 
oraz mnóstwo satysfakcji 
z ich realizacji.

Gmina Wisznia Mała Liderem Edukacji! 

Jarmark 
Bożonarodzeniowy  
i Gminne Mikołajki

str. 12

Budowa szkoły
rozpoczęta

str. 2 Podczas uroczystej Gali, która od-
była się 9 grudnia w Auli Colle-

gium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie wójt Jakub 
Bronowicki wraz z dyrektor SAPO 
Agnieszką Moździerz mieli przyjem-
ność odebrać certyfikat jakości „Sa-
morządowy Lider Edukacji”. Gmina 
została również doceniona Wyróż-
nieniem Nadzwyczajnym w kategorii 
„Lider Jakości Kształcenia”. W czasie 
tegorocznej gali prowadzonej przez 
prof. WSH dr hab. Michała Kacz-
marczyka certyfikaty wręczał prof. 
Dariusz Rotta, wykładowca Uniwer-
sytetu Śląskiego i przewodniczący 
Komisji Certyfikacyjnej Programu 
„Samorządowy Lider Edukacji” oraz 
Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Za-

rządu Fundacji Rozwoju Edukacji i 
Szkolnictwa Wyższego. Uroczystości 
towarzyszyła piękna oprawa muzyczna 
w wykonaniu Krzysztofa Knapczyka, 
wokalisty młodego pokolenia. 

ciąg dalszy na str. 11

Edukacja to dla 
mnie jeden  

z priorytetów 
 - mówi wójt Jakub 

Bronowicki.

Ruszyła budowa 
magistrali wodociągowej

str. 4
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Budowa szkoły rozpoczęta

Rozpoczęła się kolejna 
duża inwestycja w gmi-

nie Wisznia Mała. W pią-
tek 20 października została 
podpisana umowa na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Psarach, 
a niedługo później ruszyły 
prace budowlane. To wycze-
kiwana inwestycja zarówno 
przez uczniów i ich rodzi-
ców, jak i kadrę nauczyciel-
ską. 

Prace budowlane prowadzi 
firma Baumatech sp.  z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu na 
ul. Jedności Narodowej 194, 
która zamierza współpraco-
wać przy realizacji kontraktu 
z lokalnymi przedsiębiorca-
mi.  Koszt zadania to 7 448 
110,89 zł brutto. 

Zadanie przewiduje wy-
budowanie połączonego z 
obecnym nowego budynku 
szkolnego wyposażonego w 
cztery przestronne sale lek-
cyjne wraz z niezbędnym 
zapleczem, w tym doskona-
le wyposażonymi pracow-

niami przedmiotowymi, 
stołówko – świetlicę, pokój 
nauczycielski, nową kotłow-
nię i niezbędne zaplecze 
administracyjne oraz nowo-
czesnej i multifunkcjonalnej 
sali gimnastycznej wraz z za-
pleczem sportowym. Obiekt 
będzie dostępny dla osób 
niepełnosprawnych m.in. 
poprzez zamontowaną win-
dę. 

Projekt zwiększy dostęp-
ność do edukacji na pozio-
mie podstawowym na te-
renie gminy Wisznia Mała 
i pozwoli na wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci z 

Fot. Podpisanie umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Psarach.

terenów wiejskich. Na budo-
wę nowego obiektu gmina 
Wisznia Mała otrzymała do-
finansowanie w wysokości 
prawie 800 tys. zł ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
(projekt pn. „Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Psa-
rach, gmina Wisznia Mała”). 
Zadanie to będzie realizo-
wane w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnoślą-
skiego, poddziałanie 7.1.2 
„Inwestycje w edukację 
przedszkolną, podstawową 
i gimnazjalną – ZIT WrOF”.

Budowa szkoły to kolejny 
ważny etap rozwoju gminy, 
który poprawi jakość edu-
kacji najmłodszych miesz-
kańców. Zakończenie prac 
planowane jest w listopadzie 
2018 r.

Fot. Wizualizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach.

Fot. Wylano ławy pod nowy budynek szkoły.  

Kolejne przebudowy dróg Drogi to jeden z najważ-
niejszych priorytetów 

gminy Wisznia Mała. Bezu-

stannie prowadzone są prace 
inwestycyjne na drogach, któ-
re realizujemy zgodnie z pla-
nem i potrzebami mieszkań-
ców. Potrzeb jest dużo więcej 
niż możliwości ich realizacji, 
ale sukcesywnie, w miarę po-
siadanych środków staramy 
się poprawiać warunki i kom-
fort życia mieszkańców.

W ostatnim czasie zakoń-
czyliśmy I etap przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych relacji Szymanów – 
Szewce o długości ok. 820 m. 
Droga ta została wykonana 
z masy bitumicznej, a pobo-
cza z kruszywa. Droga ta ma 
umożliwić dojazd rolnikom 
do ich pól, jak również umoż-
liwić korzystanie z niej rowe-
rzystom. Budowa drogi była 
możliwa dzięki otrzymaniu 

dotacji z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na zada-
nia rekultywacyjne na 2017 
rok.

Rozpoczęliśmy przebudowę 
drogi wojewódzkiej nr 404 
w Szewcach (od ulicy Wro-
cławskiej do przejazdu kole-
jowego). Na odcinku długości 
ok. 950 m zostanie położona 
masa bitumiczna, a pobocza 
zostaną wykonane z kruszy-
wa. Jest to I etap prac. Przebu-
dowa drogi jest możliwa dzię-
ki współfinansowaniu przez 
zarządcę drogi wojewódzkiej 
- Dolnośląską Służbę Dróg i 
Kolei we Wrocławiu. Kolejny 
etap to budowa ciągu pieszo – 
rowerowego, który jest aktual-
nie projektowany. Realizacja 
nastąpi po zapewnieniu fi-
nansowania tego zamierzenia.
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Scena w PsarachW Psarach została za-
kończona budowa 

sceny w parku. To kolejny 
etap zadania pn. „Zagospo-
darowanie parku w Psarach”. 
W zeszłym roku został wy-
budowany plac z szachow-
nicą, a w tym roku scena 
plenerowa.

Scena o powierzchni 
42 m2 posiada drewnia-
ną konstrukcję oraz dach 

czterospadowy oparty w 
narożnikach  na czterech 
podświetlonych halogena-
mi podporach. Koszt inwe-
stycji to prawie 80 tys. zł.

Scena będzie służyć 
mieszkańcom nie tylko 
Psar, ale również mieszkań-

com całej gminy. To idealne 
miejsce do integracji, orga-
nizacji imprez kulturalno - 
rekreacyjnych, festynów czy 
wydarzeń sportowych. Jest 
to odpowiedź na realne po-
trzeby mieszkańców. 

Pozostałe inwestycje

Spełniając potrzeby mieszkańców realizujemy, 
oprócz wielu kosztownych inwestycji tj. budowa 

dróg, kanalizacji, oświetlenia, budynków publicz-
nych itp., inne zadania służące lokalnym społecz-
nościom. Działania te poprawiają komfort życia, 
umożliwiają integrację oraz służą spędzaniu aktyw-
nie czasu na łonie przyrody. 

Fot. Trwa budowa nawierzchni na placu zabaw w Psarach

Jednym z takich przedsięwzięć jest wybudowana w Strze-
szowie szachownica plenerowa przy placu zabaw, która już 
niebawem będzie użytkowana przez mieszkańców.  

Fot. Szachownica plenerowa w Strzeszowie

Boisko w Mienicach, obok którego w ostatnich miesiącach 
została wybudowana wiata,  zostało ogrodzone. 

Fot. Ogrodzone boisko w Mienicach

W Szymanowie obok świetlicy mieszkańcy już niedługo będą mogli korzystać z wiaty. 

Fot. Wiata w  Szymanowie

Z kolei na sąsiadującym z terenem budynku spotkanio-
wego boisku zostały zamontowane piłkochwyty. Podobne 
piłkochwyty zostały także zamontowane na boisku sporto-
wym w Ozorowicach. 

Fot. Piłkochwyty na boisku w Ozorowicach 

Natomiast w Psarach na terenie przy budynku spotkaniowo-gospodarczym, który niedaw-
no został ogrodzony,  wykonywana jest obecnie nowa nawierzchnia na placu zabaw. A już 
niedługo zostanie zamontowana ścieżka zdrowia, z której ucieszą się i dorośli, jak i młodsi 
użytkownicy. 
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Szlaki rowerowe gminy Wisznia Mała

Mamy dobą wiadomość dla rowerzy-
stów. Odnowiliśmy szlaki rowerowe 

przebiegające przez naszą gminę. Ozna-
czenia szlaków na długości 44 km zostały 
odnowione, uzupełnione o nowe słupki, 
tabliczki i drogowskazy. 

Szlaki rowerowe w gminie Wisznia Mała 
tworzą jedną długą pętlę, która nadaje się 
idealnie na jednodniową wycieczkę. Dla 
mniej wytrawnych rowerzystów trasę moż-
na podzielić na dwie mniejsze korzystając 
ze ścieżki rowerowej przebiegającej przez 
środek. Turyści do Szewc i do Pierwoszo-
wa mogą rower dowieźć koleją, a potem 
już tylko wyruszyć w plener.

Korzystając z uroków przyrody warto 
wybrać się z rowerem do naszej gminy by 
spędzić wolny czas na łonie przyrody. To 
dobra alternatywa dla miłośników aktyw-
nego spędzania czasu oraz miłośników 
przyrody. 

Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej podpisanaDziewiątego listopada 
Wójt Gminy Wisznia 

Mała Jakub Bronowicki pod-
pisał umowę z firmą Specjali-
ści Energetyczni s.c. na budo-
wę instalacji fotowoltaicznej 
na potrzeby Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Szewcach.  
Instalacja fotowoltaiczna 
przetwarza światło słoneczne 
na energię elektryczną czyli 
inaczej wytwarza prąd z pro-
mieniowania słonecznego. 

W ramach podpisanej umo-
wy eksperci z firmy Specjali-
ści Energetyczni s.c. zaprojek-
tują instalację, zamontują ją 
na dachu szkoły i podłączą do 
sieci energetycznej. Efektem 
działania zamontowanych 
urządzeń będzie wytworze-
nie co najmniej 26.600 kWh 
energii elektrycznej w skali 

roku, co pokryje w całości za-
potrzebowanie szkoły w tym 
zakresie. Inwestycja przynie-
sie zatem gminie Wisznia 
Mała znaczące oszczędności 
finansowe. Ekologiczna ener-
gia oświetli szkolne klasy już 
w styczniu 2018 r.

Systemy fotowoltaiczne to 
najbardziej ekologiczna tech-
nologia pozyskiwania ener-
gii elektrycznej, nie generuje 
zanieczyszczeń  i hałasu, a 
panele po okresie użytkowa-
nia podlegają recyklingowi. 
Inwestycja to również dosko-
nała promocja ekologicznego 
stylu życia wśród mieszkań-
ców naszej gminy.  

Zadanie  to jest częścią 
projektu partnerskiego pn. 
"Termomodernizacja Budyn-
ków Użyteczności Publicz-
nej Gminy Oborniki Śląskie, 
Czernica oraz Wisznia Mała" 
realizowane go w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej (Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego). 

Ruszyła budowa magistrali wodociągowej
Od wbicia symbolicznej łopaty rozpoczęły się prace przy budo-
wie magistrali wodociągowej WISZNIA MAŁA - STRZESZÓW.

Fot. Trwa budowa magistrali wodociągowej 

W piątek 10 listopada ofi-
cjalnie rozpoczęła się 

budowa sieci wodociągowej. 
Symbolicznego wbicia pierw-
szej łopaty dokonał Skarbnik 
Gminy Wisznia Mała Kon-
rad Buczek. W wydarzeniu 
tym udział  wzięli: Sławomira 
Hermann-Misiura Zastępca 
Wójta Gminy Wisznia Mała, 
Grażyna Chwastek Prezes 
Zarządu PGK Sp. Z o.o. w 

Wiszni Małej, Tomasz Gulej 
kierownik budowy, Marcin 
Sługocki inspektor nadzoru,  
Izabela Rucińska kierownik 
Jednostki Realizującej Pro-
jekt i Krzysztof Cieślik koor-
dynator projektu. 

Inwestycja obejmuje budo-
wę 2,6 km wodociągu w ul. 
Osiedlowej i Lipowej w Strze-
szowie wraz z przyłączeniami 
na odcinku od S5 do ul. Osie-

dlowej.  Planowane do budo-
wy odcinki sieci wodociągo-
wych mają na celu zastąpić 
istniejące, będące w złym sta-
nie technicznym, odcinki że-
liwnego wodociągu zlokali-
zowanego pomiędzy Wisznią 
Małą a Strzeszowem. Nowe 
wodociągi będą odgrywały 
kluczową rolę w zaopatrze-
niu w wodę pitną Strzeszowa, 

Ozorowic oraz dynamicznie 
rozbudowujących się Szewc. 
Sieci te zlokalizowane będą 
w poboczach dróg powiato-
wych oraz gminnych.

Wykonawcą inwestycji 
jest Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Budowlane HY-
DRO-TAP Stanisław Kafel z 
Wrocławia. Cała inwestycja 
ma kosztować 1 769 970 zł, 
dofinansowanie  ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
wynosi 910 743,10 zł. Pla-
nowany termin realizacji to 

kwiecień 2018 roku.
Budowa sieci będzie wiązała 

się z pewnymi uciążliwościa-
mi dla mieszkańców, związa-
nymi z pracami na drogach 
oraz chwilowymi przerwami 
w dostarczaniu wody. Jed-
nak po niedogodnościach 
mieszkańcy odczują znaczną 
poprawę, nowa magistra-
la zmniejszy występowanie 
awarii na sieci wodociągowej  
i przerwy w dostawie wody 
dla mieszkańców gminy oraz 
doprowadzi wodę w najlep-
szej jakości.
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Pozyskujemy środki z Unii Europejskiej

REWITALIZACJA
Gmina Wisznia Mała pozy-

skała kolejne dofinansowa-
nie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020. Tym razem 
zostanie przeprowadzona re-
witalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzez zagospo-
darowanie centrum wsi Kry-
niczna, obszaru przed Urzę-
dem Gminy w Wiszni Małej 
oraz terenu wokół przyszłej 
świetlicy w Strzeszowie. Zo-
staną wykonane chodniki, 
miejsca postojowe dla samo-
chodów, infrastruktura dla ro-
werzystów, wiata przystanko-
wa w Wiszni Małej, elementy 
małej architektury (ławki, do-
nice itp.), nasadzenia zieleni, 
plac zabaw i ścieżka zdrowia 
w Strzeszowie, oświetlenie itd.

Dzięki realizacji projektu 
trzy w/w miejscowości zyska-
ją nowy blask, a mieszkańcy 
otrzymają nowe miejsca do 
wypoczynku i różnorodne 
ułatwienia komunikacyjne.
Wartość całkowita: 
1 598 442,98
Wartość dofinansowania: 
1 147 483,63
Termin realizacji – data roz-

poczęcia: 2018-01-02; data 
zakończenia realizacji: 2019-
08-31

INNOWACYJNA EDUKA-
CJA W GMINIE WISZNIA 

MAŁA
Gmina Wisznia Mała nie 

ustaje w rozwijaniu nowocze-
snej oświaty oferującej dzie-
ciom innowacyjne rozwiąza-
nia edukacyjne. Pozyskano 
dofinansowanie na już czwar-
ty projekt dla placówek oświa-
towych w ciągu ostatnich 2 
lat. Najnowsze przedsięwzię-
cie będzie realizowane w 
partnerstwie Gminy Wisznia 
Mała, lidera projektu z gmi-
nami Czernica, Długołęka i 
Oborniki Śląskie. Warto pod-
kreślić, że mimo wysuwanych 
przez Instytucję Organizującą 
Konkurs propozycji istotnego 
zmniejszenia wartości pro-
jektu, właściwa argumentacja 
wnioskodawcy przekonała ją 
do wszystkich planowanych 
zamierzeń i wydatków. Dzię-
ki temu cztery gminy pozy-
skały łącznie 711.906,00 zł 
dofinansowania. Całkowita 
wartość projektu wyniesie 
749.375,00 zł, przy czym 
wkład własny w wysokości 

37.469,00 zł zostanie wniesio-
ny głównie w postaci niepie-
niężnej. Tym samym żadne 
dodatkowe środki z budżetu 
gminy Wisznia Mała nie będą 
potrzebne.

Projekt obejmuje dodatkowe 
zajęcia szkolne oraz pozasz-
kolne dla uczniów i uczen-
nic od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej do ostatniej 
gimnazjum. W ramach zajęć 
szkolnych będą to dodatko-
we godziny z przedmiotów 
przyrodniczych, zarówno dla 
dzieci zdolnych w celu posze-
rzenia ich umiejętności, jak 
również zajęcia wyrównawcze 
dla uczniów potrzebujących 
wsparcia. Zajęcia przyrod-
nicze będą organizowane w 
trybie doświadczalnym, gdyż 
w ramach obecnie realizo-
wanych projektów szkoły 
wyposażane są w pracownie 
przedmiotowe: matematycz-
ne, przyrodnicze i cyfrowe. 
Nowy projekt pozwoli tak-
że uzyskać dodatkowe ele-
menty wyposażenia jak np. 
mikroskopy, tablety, zestawy 
odczynników chemicznych, 
zestawy do ćwiczeń biologicz-
nych, fizycznych i geograficz-
nych, tablice multimedialne 

itp.
Ponadto w ramach projek-

tu realizowane będą zajęcia 
z robotyki i programowania 
z wykorzystaniem specjalnie 
dedykowanych dzieciom, no-
woczesnych zestawów robo-
tów.

Dzieci będą też miały moż-
liwość wzięcia udziału w 
niezwykle interesujących 
zajęciach pozaszkolnych w 
laboratoriach i placówkach 
badawczych, by zobaczyć jak 
w praktyce wygląda naukowa 
praca eksperymentalna.

Dzięki przyznanej dotacji 
szkoły stworzą dzieciom ko-
rzystniejsze warunki do osią-
gania coraz lepszych wyni-
ków oraz poszerzania swoich 
horyzontów. Ponadto projekt 
przewiduje szkolenia dla ka-
dry pedagogicznej szkół w 

zakresie m.in. wykorzystania 
w dydaktyce nowoczesnych 
urządzeń i oprogramowania 
edukacyjnego. Szkolenia i za-
kupiony sprzęt typu tablice 
interaktywne, laptopy, pro-
jektory, zestawy robotów, uła-
twią prowadzenie ciekawych, 
multimedialnych zajęć, nie 
tylko w projekcie, ale także w 
ramach normalnych lekcji.

Zapraszamy uczniów i 
uczennice do udziału w zaję-
ciach, które planowane są w 
roku szkolnym 2018/2019. 
Termin realizacji – 
01.04.2018 r. - 30.06.2019 r.
Całkowity koszt realizacji 
projektu: 749.375,00 zł
Dofinansowanie ze środków 
unijnych: 711.906,00 zł
Wkład własny (łącznie): 
37.469,00 zł.

Rafał Jurneczko

Fot. Zajęcia prowadzone w ramach projektu pt. „Wzrost jakości 
edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” 

Ćwiczenia służb ratunkowych na S5Ósmego grudnia na od-
cinku drogi ekspre-

sowej przy węźle Trzebni-
ca odbywały się ćwiczenia 
służb ratowniczych. W po-
zorowanym wypadku zde-
rzyły się dwa samochody, w 
którym zostały uwięzione 
trzy osoby. Na miejsce wy-
padku zostały wezwane słu-
ży ratunkowe, które spraw-
nie przeprowadziły akcję 

ratunkową.
Tego typu działania są ko-

nieczne by sprawdzić proce-
dury współdziałania służb 
ratunkowych w akcji. Ćwi-
czenia pokazały szybkość 
reakcji i profesjonalizm 
służb ratunkowych. Daje 
to gwarancję bezpieczeń-
stwa dla przyszłych użyt-
kowników drogi. Według 
informacji pozyskanych od 

przedstawicieli GDDKiA 
odcinek S5 od Wrocławia 
do węzła Krościna ma być 
otwarty w tym roku.

W ćwiczeniach uczestni-
czyli przedstawiciele Wo-
jewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiato-

wej Państwowej Straży Po-
żarnej, Policji, Pogotowia 
Ratunkowego, Służb dro-
gowych. Sprawną akcję ra-
towania ludzi obserwowali 
przedstawiciele Inwestora 
– GDDKiA, Starostwa Po-
wiatowego w Trzebnicy w 

osobie starosty Waldema-
ra Wysockiego, samorzą-
du gmin (zastępca wójta 
Sławomira Misiura – Her-
mann, burmistrz Żmigro-
du Robert Lewandowski) 
oraz przedstawiciele me-
diów.



6 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ GRUDZIEŃ 2017

Klub „Senior+” w Ligocie Pięknej

Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Brono-

wicki zaprasza mieszkańców 
gminy do składania wnio-
sków w naborze do Klubu 
„Senior+” w Ligocie Pięknej.  
To pierwszy dzienny dom 

pobytu dla osób starszych na 
terenie gminy Wisznia Mała
Od stycznia 2018 r. roz-
pocznie swoją działalność 
Klub"Senior+" w Ligocie 
Pięknej, ul. Główna 19. Pla-
cówka czynna będzie od po-

niedziałku do piątku w godz. 
8.00-16.00.

Na seniorów nieaktywnych 
zawodowo w wieku "60+" 
czekają terapeuci i anima-
torzy, którzy zapewnią nie 
tylko opiekę, ale również or-
ganizację czasu wolnego. W 
ramach zajęć dla podopiecz-
nych organizowane będą 
różnego rodzaju zajęcia ak-
tywizujące, edukacyjne, kul-
turalne oraz rekreacyjne.

- Mam nadzieję, że ten ośro-
dek będzie lekiem na jesień 
życia dla seniorów oraz że 
wkrótce powiedzą, iż jest to 
miejsce do którego chcą wra-
cać, przebywać i polecać in-
nym. Mam również nadzieję, 
że ten ośrodek pozwoli im na 
rozwijanie zainteresowań i 
pasji, które w nich drzemią 

– powiedział Jakub Brono-
wicki Wójt Gminy Wisznia 
Mała.

Klub "Senior+" w Wiszni 
Małej otrzymał dofinanso-
wanie w ramach Programu 
Wieloletniego "Senior+ na 
lata 2015-2020. 

Bezpośrednimi adresatami 
jest 12 osób nieaktywnych 
zawodowo w wieku 60+ z 
terenu gminy Wisznia Mała. 
Osoby zainteresowane kie-
rowane będą przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej na podstawie 
decyzji administracyjnej. 
Podstawą do wydania de-
cyzji będzie przeprowadzo-
ny wywiad środowiskowy 
z seniorem w miejscu jego 
zamieszkania przez pracow-
nika socjalnego Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wiszni Małej. Pod-
stawowe kryteria rekrutacji: 
kolejność zgłoszeń, sytuacja 
materialna, stan zdrowia, sy-
tuacja rodzinna i społeczna.
Klub „Senior+” w Ligo-
cie Pięknej znajduje się w 
strukturze organizacyjnej 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wiszni 
Małej.

Więcej informacji na te-
mat Klubu "Senior+" moż-
na odnaleźć na stronach 
internetowych Urzędu 
Gminy w Wiszni Małej - 
www.wiszniamala.pl  oraz 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Wiszni 
Małej -  gops.wiszniamala.pl 
. Telefon: 71 310 68 32 

Umowy na granty podpisaneWe wtorkowe popołu-
dnie, 5 grudnia 2017 

roku, w Galerii na Zakręcie 
w Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Małej 
odbyło się uroczyste podpi-
sanie umów z beneficjentami, 
którzy otrzymali wsparcie z 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich na realiza-
cję zgłoszonych projektów. 
Wszystkich przybyłych po-
witał Wójt Gminy Wisznia 

Mała Jakub Bronowicki, po-
dziękował za udział w projek-
cie i pogratulował otrzymania 
grantów.

Po części wstępnej nastąpi-
ło podpisanie umów z pod-
miotami, którym przyznano 
dofinansowanie. Ze strony 
LGD umowy podpisały Pre-
zes Stowarzyszenia Katarzyna 

Jarczewska oraz Wiceprezes 
Zarządu Magdalena Tabiś. 

Granty zostało przyznane w 
dwóch kategoriach: wzmoc-
nienie kapitału społecznego 
oraz budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej niekomer-
cyjnej infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej. Limit 
dostępnych środków wynosił 

300 tys. zł, a war-
tość jednego grantu 
między 5-25 tys. zł. 

Z gminy Wisznia 
Mała dofinansowa-
nie otrzymały czte-
ry podmioty:
•	 Stowarzysze-

nie Rozwoju i 
Promocji na rzecz Wiszni 
Małej „Nasza Wisznia”

•	 Wysoki Kościół – Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Pro-
mocji Wsi

•	 Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Wiszni Małej

•	 Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Dorosłego Człowie-
ka   

Beneficjent:
Gmina Wisznia mała
Beneficjent pokrywa koszty:

- wynajmu pomieszczeń na kluby
- wyposażenia nowych miejsc opieki

TyTuł projekTu:
„Utworzenie na terenie gminy Wisznia Mała miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat, które przyczyni się do 
zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się 
dziećmi w tym wieku”

Cel projekTu: 

Celem projektu jest aktywizacja, co najmniej 10 kobiet  
z 20-tu uczestników projektu powracających na rynek 
pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i pozostających bez zatrudnienia, które 
sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 10-ciu nowych miejsc opieki w formie 
opiekunów dziennych i zapewnienie opieki nad dziećmi przez przynajmniej 10 miesięcy nie dłużej niż 12 
miesięcy każde.

197.950,00 pln Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt.

w w w . m a p a d o t a c j i . g o v . p l

zmiana terminu składania ofert do 03.01.2017 r.
szczegóły w Gminnym ośrodku pomocy społecznej tel.: 71 310 68 32 lub na stronie internetowej: http://bip.ugwiszniamala.nv.pl/article/get/id,20114.html 
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Finisaż wystawy Dariusza Szmajdy-Gecka

W piątek, 20 paździer-
nika w Galerii na 

Zakręcie w Wiszni Małej 
odbył się finisaż wystawy 
Dariusza Szmajdy-Gecka 
autora cyklu pt. „Wier-
szem białym”. Obrazy 
można było oglądać przez 
ostatnie trzy tygodnie. 

Wszystkich przybyłych 
na finisaż gości przywi-
tał Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki 
oraz Dyrektor OKSiR-u 
Paweł Kamiński.  Naj-
ważniejszą osobą tego 
wieczoru był oczywiście  
Dariusz Szmajda – Geck, 

Fot. Wydarzenie uświetnił występ wołowskiego artysty
Petera J. Bircha.

który bardzo ekspresyjnie 
opowiadał o swoich obra-
zach, o całej swojej pracy 
oraz przebiegu kariery ar-
tystycznej. 

Wydarzenie uświetnił 
występ wołowskiego arty-
sty Petera J. Bircha, który 
wykonywał autorskie pio-
senki akompaniamentując 
sobie na gitarze. Artysta 
jest znany w świecie arty-
stycznym już od kilku lat, 
a niedawno został laure-
atem nagrody WARTO.

Po wysłuchaniu mini re-
citalu uczestnicy finisażu  
mieli okazję porozmawiać 
z zaproszonym gościem. 
W miłej atmosferze mo-
gli zgłębiać tajniki  pracy 
twórczej i dowiedzieć się 
wiele rzeczy o malarstwie.  Fot. Po wysłuchaniu mini recitalu uczestnicy finisażu  mogli zgłębiać 

tajniki  pracy twórczej i dowiedzieć się wiele rzeczy o malarstwie.  
Fot. Wszystkich przybyłych na finisaż gości przywitał Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Bronowicki.

Narodowy Dzień Edukacji

W piątek, 13 paździer-
nika w Galerii na 

Zakręcie odbyły się uroczy-
ste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. Na zaproszenie 
Wójta Gminy Wisznia Mała 
Jakuba Bronowickiego przy-
byli nauczyciele i pracow-
nicy szkół oraz przedszkoli 
gminy Wisznia Mała oraz 
Dyrektor SAPO Agnieszka 
Moździerz, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Małgorza-
ta Ottenbreit i Dyrektor 
OKSiR w Wiszni Małej Pa-
weł Kamiński. Ponadto w 
uroczystości uczestniczyli 
również emerytowani na-
uczyciele wiszeńskich szkół, 
w tym byli dyrektorzy.

Wójt Jakub Bronowicki 
wyraził uznanie dla ak-
tywnej i twórczej postawy 
nauczycieli, podziękował 
za zaangażowanie szkół w 
życie lokalnej społeczności 
oraz życzył wszystkim sa-
tysfakcji z pracy zawodowej 
oraz wielu sukcesów. 

Dzień Edukacji Narodo-
wej to idealny moment na 
uhonorowanie nauczycieli 
wyróżniających się osią-
gnięciami zawodowymi. 
W tym roku wójt  wręczył 
nagrody za rok szkolny 

2016/2017 następującym 
nauczycielom:
Annie Białeckiej - dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Szewcach
Annie Gabryszewskiej – 
Koniecznej – Zespół Szkół 
w Krynicznie
Annie Piszczek - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Wiszni Małej
Dorocie Krawiec - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Szewcach
Małgorzacie Ligas - Szkoła 
Podstawowa w Psarach

W trakcie uroczystości 
cztery nauczycielki ode-
brały nominacje na stopień 
nauczyciela mianowanego 
oraz złożyły ślubowanie.  W 
tym roku stopień nauczy-
ciela mianowanego otrzy-
mały:
Justyna Kołodziej - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Szewcach
Martyna Białecka - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Szewcach
Sylwia Golonka - Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Szewcach
Monika Kielan - Zespół 
Szkół w Krynicznie
Agata Klin - Zespół Szkół 

w Krynicznie 
Magdalena Just - Szkoła 
Podstawowa w Psarach

Uroczystości uświetnił 

występ zespołu The Sound 
Pack -  jazzowy kwartet 
wokalny. A wspólne spo-
tkanie nauczycieli placówek 

Fot. Wójt Jakub Bronowicki wręczył nagrody pięciu pedagogom wyróżniającym się w pracy zawodowej. 

oświatowych gminy Wisz-
nia Mała było idealną oka-
zją do rozmowy i wymiany 
doświadczeń.   

Fot. W trakcie uroczystości cztery nauczycielki odebrały nominacje na stopień nauczyciela mianowanego 
oraz złożyły ślubowanie.  
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Razem ponad pół wieku

Dwudziestego ósmego 
października Bogu-

sława i Zdzisław Łukaszek 
mieszkający w Szewcach 
obchodzili 50-lecia po-
życia małżeńskiego. Uro-

czystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele pw. 
Św. Anny w Szewcach. 
Po mszy małżonkowie, 
w obecności rodziny i 
przyjaciół, zostali odzna-

czeni przez wójta Jakuba 
Bronowickiego medalem 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie oraz przy-
jęli od niego życzenia i 
prezenty. Przed wręcze-

niem medali Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego 
Anna Piotrowska złoży-
ła Jubilatom serdeczne 
życzenia, a małżonkowie 
odnowili przysięgę mał-
żeńską.  W tej wyjątkowej 
uroczystości uczestniczy-
ła także Przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata 

Ottenbreit oraz proboszcz 
Mariusz Bąkowski. Jubi-
laci przyjęli gratulacje i 
życzenia od wszystkich 
gości, nie obyło się bez łez 
wzruszenia. 

Państwu Łukaszek ży-
czymy zdrowia, pomyśl-
ności i szczęścia na dalsze 
lata wspólnego życia.

Wisznia Mała gospodarzem Konwentu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Wiszeński Ośrodek 
Kultury był gospo-

darzem regionalnego kon-
wentu programu Dom 
Kultury+Inicjatywy lo-
kalne. 26 października w 
Galerii na Zakręcie spotka-
li się licznie zgromadzeni 
pracownicy i animatorzy 
kultury z regionu Dolne-
go Śląska, Wielkopolski i 
Śląska. Celem tegoroczne-
go konwentu była wszech-
stronna wymiana doświad-
czeń oraz podniesienie 
kwalifikacji kadr. Spotka-
nie oficjalnie otworzył Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki oraz Dyrektor 
Ośrodka Kultury Sportu i 

Rekreacji Paweł Kamiński. 
Wśród gości obecna była 
Anna Pasznik, koordynator 
programu Dom Kultury+ 
z Narodowego Centrum 
Kultury w Warszawie.

Na początku zaprezen-
tował się Robert Chmie-
lewski, dyrektor Ośrodka 
Działań Artystycznych 
Firlej we Wrocławiu, który 
przedstawił działania ka-
wiarni sąsiedzkiej Firleja, 
która przeszła wyjątkową 
przemianę, z klubu mu-
zycznego grającego ciężką 
heavy metalową muzykę 
przeobraziła się w klub 
osiedlowy tętniący życiem 
i cieszący się popularno-

ścią wśród mieszkańców 
osiedli zlokalizowanych w 
pobliżu.  

Kolejna prezentację 
przedstawiła Maria Zięba, 
która od wielu lat zajmuje 
się organizacjami pozarzą-
dowymi.  Opowiadała o 
współpracy instytucji pu-
blicznych z organizacjami 
pozarządowymi, grupami 
nieformalnymi i mieszkań-
cami. O korzyściach takiej 
współpracy, jak i trudno-
ściach i problemach.

Następnie Marek Sztark, 
niezależny animator kul-
tury przedstawił prezenta-
cję pt. „Jak czytać miasta? 

Diagnoza i animacja w 
sieci miast epickich”. Ma-
rek Sztark to niezależny 
animator kultury i rozwoju 
lokalnego, doradca, trener 
i wykładowca działający w 
wielu organizacjach poza-
rządowych. 

Ostatnim prelegentem był 
Dyrektor OKSiR w Wisz-
ni Małej Paweł Kamiński, 
który oprócz tego, że peł-
ni funkcję dyrektora, jest 
również menedżerem i ani-
matorem kultury oraz pre-
zesem Stowarzyszenia Dy-
rektorów Samorządowych 
Instytucji Kultury. Opo-
wiadał on o roli instytucji 

w budowaniu lokalnego 
kapitału społecznego. 

Po prezentacji nastąpił 
czas na warsztaty, które od-
były się pod hasłem: „Jak 
instytucje kultury mogą 
budować lokalny kapitał 
społeczny?” Zebrane oso-
by pracowały w grupach, 
po czym przyszedł czas na 
wnioski i podsumowanie 
konwentu.  Dzięki takim 
spotkaniom, które groma-
dzą osoby zaangażowane w 
życie społeczności lokalnej 
jest szansa na coraz więk-
szą ilość ciekawych inicja-
tyw oraz rozwój palcówek 
kulturalnych w Polsce.
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Bardzo Młoda Kultura w Wiszni Małej

Co łączy profesjonalny 
zespół muzyki kla-

sycznej ArTrio, znany z 
występów na scenach wie-
lu polskich i europejskich 
instytucji kultury, uczniów 
Szkoły Podstawowej w Psa-
rach im. Jana Pawła II oraz 
osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną z Fun-
dacji im. Brata Alberta? 
Na to pytanie mogą odpo-

wiedzieć wszyscy, którzy 
uczestniczyli we wrześniu 
i październiku w cyklu 
koncertów pt. „Bajkowe 
Igraszki”. Koncerty te były 
bowiem zwieńczeniem 
dwumiesięcznych warszta-
tów muzycznych, podczas 
których dzieci oraz osoby                                                
z niepełnosprawnością, pod 
okiem instruktorów two-
rzyły sekcję rytmiczną do 

utworów zaaranżowanych 
przez ArTrio. Łączenie na 
co dzień jakże różnych śro-
dowisk we wspólnym two-
rzeniu muzyki, edukacja 
kulturowa, a przede wszyst-
kim wspaniała, integrująca 
zabawa, stały się możliwe 
dzięki udziałowi Szkoły 
Podstawowej w Psarach w 
projekcie Narodowego Cen-
trum Kultury pt. Bardzo 
Młoda Kultura. Projekt ten,  
koordynowany  na Dolnym 
Śląsku przez wrocławski 
OKiS, został objęty hono-
rowym  patronatem Wójta 
Gminy Wisznia Mała. 

Centralnym wydarzeniem 
w ramach działań projek-
towych był wspólny występ 
dzieci u boku ArTrio w sali 
Narodowego Forum Mu-
zyki we Wrocławiu. Było 
to dla wszystkich niezapo-
mniane przeżycie, szczegól-
nie iż wiele osób spośród 
widowni po raz pierwszy 
miało okazję uczestniczyć 
w wydarzeniu kulturalnym 
w tym pięknym, monumen-
talnym gmachu. Z dumą i 
wzruszeniem słuchaliśmy 
zaskakujących aranżacji 
utworów znanych min. z 
polskich bajek. Ich wykona-
nie z udziałem naszych naj-
młodszych artystów uświa-
domiło nam, iż połączenie 
dźwięków harfy, wioloncze-
li i skrzypiec z bębenkami, 
pudełkami akustycznymi 

oraz mnóstwem innych in-
strumentów o najdziwniej-
szych nazwach jest nie tylko 
możliwe, ale daje wspaniały 
efekt. Wiele godzin wspól-
nych prób, nauki i zabawy 
stworzyło szczególny kli-
mat więzi wśród uczestni-
ków projektu. Aż trudno 
uwierzyć, że występ w go-
ścinnych progach Ośrodka 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej w niedzielę 
22 października był ostat-

nim akcentem tej przygody. 
Ale jak w znanym powie-
dzeniu – coś się kończy, coś 
się zaczyna – już kiełkują 
nowe pomysły na kolejne 
działania. Bo chyba wszy-
scy zrozumieliśmy lepiej, że 
kultura to źródło potężnej, 
pozytywnej energii, któ-
re dzięki współpracy może 
wnieść wiele życia do naszej 
codzienności.

Jarosław Andrzejczak

Od września 2017 SP ZOZ Ośro-
dek Zdrowia w Wiszni Małej 

świadczy usługi w 
zakresie ORTODONCJI DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY w ra-

mach umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

Lekarz ortodonta- Joanna Mę-
drecka- Rymarczuk.

Obowiązuje wcześniejsza reje-
stracja osobista lub telefoniczna 

( 71 312 70 16, 71 312 70 21)
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Narodowe Święto Niepodległości w Piotrkowiczkach

W Piotrkowiczkach 11 
listopada odbyła się 

uroczystość związana z 99 
rocznicą odzyskania nie-
podległości po 123 latach 
niewoli. W pełnej powa-
gi atmosferze mieszkańcy 
gminy Wisznia Mała ob-
chodzili Narodowe Święto 
Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Piotrkowiczkach, 
o której oprawę zadba-
li Gminna Orkiestra Dęta 
z Wiszni Małej oraz chór 
Amicorum. W eucharystii 
udział brali: Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Brono-
wicki, pani Sławomira Mi-
siura – Hermann - Zastęp-
ca Wójta, Przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata 
Ottenbreit, radni, sołtysi, 
delegacje szkół wraz z dy-

rektorami oraz licznie ze-
brani mieszkańcy.

Bezpośrednio po mszy 
odprawionej przez pro-
boszcza Józefa Sadkie-
wicza wszyscy zebrali się 
pod pomnikiem Pamięci 
Narodowej, gdzie strzelcy 
Jednostki Strzeleckiej 3003 
im. Orląt Lwowskich peł-
nili wartę, a brygadier Ro-
man Chandoha poprowa-
dził uroczystość. Delegacje 
uczciły to wyjątkowe świę-
to poprzez złożenie kwia-
tów i wieńców. W trakcie 
uroczystości ksiądz Robert 
Stachowicz poświęcił pa-
miątkową kutą tablicę (z 
okazji 10-tej rocznicy po-
wstania pomnika), która 
została zamontowana obok 
odnowionego przez strzel-
ców Jednostki Strzeleckiej 
pomnika w ramach dotacji 
z gminy Wisznia Mała.

Po poświęceniu tablicy 

wójt Jakub Bronowicki za-
brał głos wygłaszając oko-
licznościowe przemówie-
nie. W krótkich słowach, 
z okazji 150 rocznicy uro-
dzin, przypomniał postać 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, a także Ignacego 
Paderewskiego, którzy – 
jak powiedział - otworzyli 
drzwi wolności do naszego 
domu, do naszej ojczyzny. 
Przypomniał także postać 
generała Tadeusza Ko-
ściuszki, który wybudował 
fundamenty tego domu - 
wolności. Dzięki któremu 
mogliśmy z powrotem za-
cząć żyć w wolnej ojczyźnie. 
Koniec przemówienia wój-
ta wieńczyła puenta: Chcie-
libyśmy również my jako 
gmina upamiętnić jednych 
z najważniejszych w histo-
rii Polski ludzi. W tym celu 
zwróciłem się do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad o to by nowo 
powstałe ronda na drodze 
S5, które łączą naszą gmi-
nę z siecią dróg krajowych 
i europejskich nazwać imie-
niem generała Tadeusza 
Kościuszki oraz  Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Niech 
łączą nas z Europą, ale też 
będą bramą dla mieszkań-
ców naszej gminy do tej 
wolności jaką nam dali.  

Kolejnym punktem te-
gorocznych obchodów 
Narodowego Święta Nie-
podległości była część ar-
tystyczna w świetlicy wiej-
skiej w Piotrkowiczkach. 
Rozpoczęła się występem 
zespołu ludowego Strze-
szowianki, który zapre-
zentował ludowe pieśni 
patriotyczne. Następnie 
po nich na scenie pojawi-
li się uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Wiszni Małej z autor-

skim przedstawieniem 
teatralnym „Ryzykowna 
gra” przygotowanym pod 
kierownictwem pań: Jolan-
ty Kupis i Anny Piszczek.  
Jako ostatni z folkowym re-
pertuarem wystąpił zespół 
Obierek z Wrocławia.  

Dalsza część obchodów 
święta odbyła się w Kry-
nicznie o godz. 18:00. W 
kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika wy-
stąpił Chór Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wro-
cławiu ARS CANTANDI 
pod dyrekcją Anny Gra-
bowskiej-Borys. Koncert 
zgromadził liczną publicz-
ność, która z przyjemno-
ścią uczestniczyła w tym 
pięknym wydarzeniu. 

Dziękujemy sołectwu 
Piotrkowiczki oraz pani 
sołtys Barbarze Wilk 
wraz z Radą Sołecką, jak 
również wszystkim pozo-
stałym zaangażowanym 
w organizację uroczysto-
ści.
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Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szewcach
 warsztaty filmoteki szkolnej w Gdańskim Centrum Filmowym - 3 dni
 matematyka na wesoło - 2 dni
 zajęcie sportowe: piłka nożna - 2 dni
 zajęcia przyrodnicze - 1 dzień
 zajęcie w klasa 0-3 - 5 dni

Szkoła Podstawowa w Psarach
 W pierwszym tygodniu ferii (15 - 19 stycznia)  

półkolonie sportowe, prowadzone przez klub sportowy LZS Widawa - Psary. 
Zapisy:  p. Maciej Mytych, tel. 518 258 840

OKSiR w Wiszni Małej 
organizuje w trakcie 

ferii specjalny program dla 
dzieci, które spędzają ten zi-
mowy czas w naszej gminie. 
Od 15 stycznia najmłodsi 
będą mogli odwiedzać Ośro-
dek Kultury, Sportu i Re-
kreacji, by spędzać czas na 
zajęciach artystycznych oraz 
ruchowych.

Dzieci mogą spodziewać się 
zajęć sportowych, plastycz-
nych i tanecznych, a także 

wspólnego oglądania filmów 
oraz poznawania gier kom-
puterowych sprzed lat. Naj-
młodsi pojadą również na 
ciekawe wycieczki. Akcja na 
ferie zakończy się uroczystym 
balem dla najmłodszych.

OKSiR w Wiszni Małej za-
prasza w czasie ferii codzien-
nie od godziny dziesiątej 
- zajęcia będą trwały cztery 
godziny. Szczegółowy plan 
będzie dostępny na stronie 
oksir.wiszniamala.pl.

Ferie z OKSiRem

Gmina Wisznia 
Mała kolejny 

raz została wyróżnio-
na w Ogólnopolskim 
Programie Certyfi-
kacyjnym. Uzyskany 
certyfikat jest jednym 
z najbardziej presti-
żowych, elitarnych 
i rozpoznawalnych 
certyfikatów jakości, 
jakie może otrzymać 
jednostka samorządu 
terytorialnego. Wyróż-
nienie naszej gminy po-
twierdza, iż gmina wy-
różnia się na tle innych 
samorządów w zakresie 
działań w sferze poli-
tyki edukacyjnej; dba 
o rozwój szkolnictwa, 
wspiera środowiska oświato-
we oraz inwestuje w edukację 
i infrastrukturę oraz wdraża 
nowoczesne formy kształce-
nia dzieci i młodzieży.

Edukacja to dla mnie jeden 
z priorytetów – mówi wójt 
Jakub Bronowicki. Na bie-
żąco z dyrektorami naszych 

szkół oraz SAPO poszukuje-
my nowych rozwiązań, które 
umożliwią podnoszenie jako-
ści nauczania. W realizacji 
wielu działań wspieramy się 
środkami zewnętrznymi, w 
tym z Unii Europejskiej. Ak-
tualnie realizujemy trzy ta-
kie projekty, a czwarty czeka 

na rozstrzygnięcie. 
Równocześnie syste-
matycznie inwestuje-
my w poprawę infra-
struktury oświatowej, 
o czym świadczy np. 
rozpoczęcie rozbu-
dowy Szkoły Pod-
stawowej w Psarach, 
termomodernizacja 
budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkol-
nego w Szewcach czy 
też bieżące remon-
ty. Inwestycje to nie 
wszystko, co roku za-
bezpieczamy środki 
na realizację licznych 
zajęć pozalekcyjnych, 
wyrównawczych oraz 
rozwijających talenty 

dzieci i młodzieży. Powyższe 
działania procentują wysoki-
mi wynikami w nauce osiąga-
nymi przez naszych uczniów, 
jak również znaczącymi suk-
cesami odnoszonymi przez 
nich w licznych konkursach 
czego im serdecznie gratu-
luję.

Gmina Wisznia Mała Liderem Edukacji! cd. ze str. 1

Ferie zimowe w szkołach

Spotkania noworoczne 
z mieszkańcami

Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Brono-

wicki zaprasza na spotkania 
noworoczne z miesz-

Spotkanie noworoczne dla mieszkańców Ligoty Pięknej 
będzie połączone z otwarciem świetlicy. Termin zostanie 
ogłoszony w późniejszym terminie.

05.01.2018 Strzeszów

06.01.2018 

Kryniczno  
(spotkanie  
mieszkańców  
Kryczniczna  
oraz Malina)

07.01.2018 Psary
12.01.2018 Pierwoszów
13.01.2018 Szewce
14.01.2018 Krzyżanowice

19.01.2018 

Wisznia Mała  
(spotkanie  
mieszkańców Wiszni  
Małej oraz Machnic)

20.01.2018 Mienice
21.01.2018 Piotrkowiczki
26.01.2018 Ozorowice
27.01.2018 Szymanów
28.01.2018 Rogoż 
05.02.2018 Wysoki Kościół

kańcami. Zaplanowano trzy-
naście spotkań. W progra-
mie m.in. lampka szampana, 

wspólne śpiewanie, a 
także występy lokalnych 

talentów. Najważniej-
sze jednak jest wspól-
ne spędzenie czasu 

w noworocznej 
atmosferze pełnej 
najlepszych ży-
czeń.
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Jarmark Bożonarodzeniowy i Gminne Mikołajki

W niedzielę, 10 grud-
nia w świątecznej at-

mosferze mieszkańcy gmi-
ny Wisznia Mała oraz gmin 
ościennych spotkali się na 
Jarmarku Bożonarodzenio-
wym w Wiszni Małej. Wy-
jątkową magiczną atmos-
ferę tworzyły dekoracje 
oraz kramy z świątecznym 
rękodziełami. Głównym 
bohaterem Jarmarku był 
wyczekiwany szczególnie 
przez dzieci Św. Mikołaj, 
który przybył ze swoja świ-
tą. Zanim Mikołaj przystą-
pił do oczekiwanego rozda-

wania prezentów, najpierw 
rozmawiał z maluchami 
oraz spędził z nimi czas na 
wspólnej zabawie.    

Jarmark Bożonarodzenio-
wy o godz. 15.30 otworzył 
oficjalnie wójt Jakub Bro-
nowicki. Przy dźwiękach 
kolęd i pastorałek wykony-
wanych na scenie, licznie 
przybyli wędrowali pomię-
dzy stoiskami w poszuki-
waniu ozdób świątecznych 
i prezentów. Wybór był 
bardzo duży i każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Przy-
byli chętnie degustowali 

bożonarodzeniowe potra-
wy, domowe ciasta, a nawet 
lokalne wino z Winnicy Ja-
dwiga z Ozorowic.

Dużym powodzeniem 
cieszyła się fotobudka, w 
której można było zro-
bić pamiątkowe zdjęcia w 
przebraniu. Dla wielbicieli 
prac ręcznych Pan Ryszard 
Glegoła prowadził warsz-
taty malowania bombek. 
A na stoisku Publicznej 
Biblioteki Gminnej można 
było nabyć książkę za sym-
boliczną złotówkę.

Czas w trakcie Jarmarku 

uświetniły występy zespo-
łów ludowych: „Malinia-
nie”, „Strzeszowianki” i 
„Szymanowianie”. Następ-
nie dzieci z grup tanecz-
nych prowadzonych przez 
Marka Hajduka dały po-
kaz tańca. Tuż po nich na 
scenie wystąpili młodzi 
soliści, którzy pod czuj-
nym okiem Janka Samoły-
ka, przygotowali utwory w 
ramach projektu Wiszeń-
skie Talenty realizowanego 
przez OKSiR Wisznia Mała 
ze wsparciem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego. Zwieńczeniem 
Jarmarku był występ lo-
kalnej artystki Anny Woj-
tas-Gaweł i na zakończenie 
Hanki Wójciak – wokalist-
ki z Zakopanego.

W trakcie Jarmarku prze-
prowadzona została zbiór-
ka oraz licytacja, z której 
dochód zostanie przekaza-
ny dla rodziny z Krynicz-
na, która w wyniku pożaru 
utraciła dach nad głową. 
Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy.

Mimo mroźnej pogody 
w Jarmarku uczestniczyło 
wiele osób, które poczuły 
atmosferę nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia.  
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Pasowanie pierwszoklasistów

To już tradycja, że w 
pierwszych miesiącach 

szkoły najmłodsi uczniowie 
szkół podstawowych inten-
sywnie przygotowują się by 
móc uroczyście zostać przy-
jętymi w poczet społeczno-
ści szkolnej. By to jednak na-
stąpiło najpierw muszą zdać 
symboliczny „egzamin”, a 
następnie zostać pasowani 
przez dyrektora szkoły.

W tym roku szkolnym 

nej. Wszyscy pierwszokla-
siści już od pierwszych dni 
września rozpoczynali przy-
gotowywania do tego szcze-
gólnego dnia. W uroczysto-
ści brali udział zaproszeni 
goście: rodzice, Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki, Dyrektor SAPO 
Agnieszka Moździerz, Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Wisznia Mała Małgorzata 
Ottenbreit, sołtysi oraz pro-

Fot. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie 

Fot. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Psarach 

Fot. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej 
jako pierwsi zostali paso-
wani uczniowie ze szkoły w 
Krynicznie (19.10.2017 r.), a 
kolejnego dnia (20.10.2017 
r.) uczniowie szkoły w Psa-
rach. Następnie ślubowanie 
złożyli uczniowie ze szkoły 
w Wiszni Małej (27.10.2017 
r.), a jako ostatni pierwszo-
klasiści ze szkoły w Szew-
cach (3.11.2017 r.).

Z uroczystością pasowania 
na ucznia wiąże się wiele 
emocji i wrażeń. To dzień 
szczególny dla najmłod-
szych uczniów i powód do 
dumy związany z przyję-
ciem do społeczności szkol-

boszczowie.
Uroczystości w szkołach 

przebiegały według ustalo-
nego scenariusza. Rozpo-
czynały się przemówieniem 
dyrektora szkoły, po którym 
uczniowie występowali z 
przygotowaną częścią ar-
tystyczną, w trakcie której 
zdawali symboliczny „egza-
min”. Po części artystycznej 
następowało ślubowanie 
oraz pasowanie na ucznia. 
Na zakończenie  z ciepłymi 
słowami  zwracał się do nich 
wójt Jakub Bronowicki, któ-
ry równocześnie przekazał 
wszystkim pierwszoklasi-

stom pakiet: „ indywidualny 
zestaw bezpieczeństwa” (ka-
mizelkę odblaskową, opaskę 
odblaskową na rękę oraz od-
blask do tornistra). 

Wyjątkowo w Szkole Pod-
stawowej w Wiszni Małej 
wójt przekazał także do bi-
blioteki szkolnej trzy ob-
cojęzyczne egzemplarze 
książki Antoine’a de Sain-
t-Exupéry’ego pt. „Mały 
Książę”. Egzemplarz książki 
w języku gruzińskim poda-
rował również uczeń kla-
sy pierwszej Piotr Paluch. 
Przypomnijmy, że szkoła 
w czerwcu tego roku przy-
jęła imię Małego Księcia i 
z tej okazji wójt podarował 
szkole mapę świata wraz z 
pięcioma egzemplarzami 
książki „Mały Książę” w 
różnych językach. Zwrócił 
się także z prośbą o zazna-
czanie na mapie państw, z 
których szkoła posiada już 
egzemplarz książki. Od tego 
dnia uczniowie szkoły oraz 
zaprzyjaźnione osoby przy-
wiozły z różnych zakątków 
świata ponad 30 egzempla-
rzy książki. 

Dodatkowo wszyscy 
pierwszoklasiści otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki od rodziców. Po 
zakończeniu części oficjal-
nej wszyscy zgromadzeni 
zastali zaproszeni na poczę-
stunek przygotowany przez 
rodziców. 

Wszystkim pierwszoklasi-
stom życzymy sukcesów w 
nauce i samych radosnych 
chwil w towarzystwie przy-
jaciół.

Fot. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Szewcach 

Pasowanie przedszkolaków

Dwudziestego dzie-
wiątego listopada w 

Przedszkolu Publicznym 
w Ligocie Pięknej odbyła 

się wyjątkowa uroczystość. 
Najmłodsze dzieci zostały 
pasowane na przedszkola-
ków. Całą uroczystość oraz 

występ artystyczny dzieci w 
skupieniu oglądali rodzice, 
dziadkowie oraz zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Wisz-

nia Mała Jakub Bronowicki, 
Dyrektor SAPO Agnieszka 
Moździerz. Po części ar-
tystycznej dyrektor Piotr 

Zaleski specjalną kredką 
pasował każde dziecko, a 
następnie przedszkolaki 
odebrały prezenty zarów-

no od rodzi-
ców, jak i od 
wójta.  Na 
zakończenie 
wszyscy zo-
stali zapro-
szeni na po-
częstunek.

Przedszko-
lakom ży-
czymy we-
sołej zabawy 
i zawsze 
uśmiechnię-
tej buzi. 
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Wiszeńskie talenty zaśpiewają na żywo i z płytyWiszeńskie Talenty 
to projekt realizo-

wany przez OKSiR Wisz-
nia Mała ze wsparciem 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowe-
go. Młodzi wokaliści z na-
szej gminy, pod czujnym 
okiem Janka Samołyka, 
przygotowali utwory, któ-
re następnie zarejestro-
wali w profesjonalnym 
studio nagrań. Gotowa 
płyta CD będzie zapre-
zentowana 22 grudnia 
na uroczystym koncercie 
wieńczącym projekt.

W projekcie wzię-
li udział: Aleksander 
Drzazga i Konrad Bielic-
ki, Daria Tynecka, Da-
ria Szczucińska, Ernest 
Pociejowski, Angelina 

Domeradzka, Justyna 
Masternak oraz Han-
na Jordanek. Wokaliści 
wzięli na warsztat bar-
dzo różnorodny reper-

tuar. Wśród gatunków 
muzycznych jest zarówno 
rock, pop, hip hop, jak i 
piosenka dziecięca.
Dzięki projektowi Wi-

szeńskie Talenty, młodzi 
wokaliści z Wiszni Małej 
nagrywali w prawdziwym 
studio, a wcześniej pra-
cowali nad repertuarem 
z profesjonalnym muzy-
kiem. Każdy uczestnik 
mógł też skorzystać z lek-
cji śpiewu. Przed nami 
również występ na żywo! 
- opisuje działania Jan Sa-
mołyk, koordynator pro-
jektu i animator kultury 
z OKSiR Wisznia Mała, 
na codzień wokalista, gi-
tarzysta i producent mu-
zyczny.

Finał projektu będzie 
miał miejsce 22 grudnia w 

Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji w Wiszni Małej. 
Zaprezentowana zostanie 
płyta CD z nagraniami 
wokalistów, a uczestnicy 
zaśpiewają dla publicz-
ności na żywo. Początek 
o godzinie 18:00 w sali 
Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji.

Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Zaprojektuj okładkę na nowo

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Ma-

łej od września do listopada 
realizowała swój autorski 
projekt pn. „Zaprojektuj 
okładkę na nowo!”, na któ-
ry otrzymała dofinansowa-
nie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu "Part-
nerstwo dla książki 2017".

Projekt  obejmował prze-
prowadzenie działań kul-
turalnych i edukacyjnych 
skierowanych do wszyst-
kich grup wiekowych ze 
szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieży.

W ramach realizowanego 
projektu odbyły się warsz-
taty plastyczne  z wrocław-
ską ilustratorką książek 
Katarzyną Kołodziej oraz 
spotkania z graficzką kom-
puterową Anną Kwartą.  
W zajęciach uczestniczyły 
dzieci i młodzież z gminy 

Wisznia Mała.
Katarzyna Kołodziej jest 

wrocławską ilustratorka 
książek, którą skończyła 
wrocławską ASP. Współ-
pracuje z wieloma wy-
dawnictwami, wykonała 
ilustracje między innymi 
do książek Mai Popielar-
skiej, Beaty Ostrowickiej, 
Katarzyny Sowuli, Kata-
rzyny Majgier i innych. Na 
spotkaniu w Wiszni Małej 
ilustratorka pokazywała 
dzieciom w jaki sposób 
tworzyć okładki książek, 
tak by były one atrakcyjne 
oraz intrygujące i zachęca-
ły czytelnika do sięgnięcia 
po daną książkę. Dzieci 
wspólnie, pod czujnym 
okiem pani Katarzyny, 
tworzyły własne okładki. 
A na zakończenie każda 
osoba otrzymała rysunek 
na bieżąco rysowany przez 
ilustratorkę specjalnie dla 

niej.
Z kolei z pani Anna 

Kwarta mieszkająca w 
Szewcach, prowadząca 
pracownię grafiki kompu-
terowej w Wyższej Szkole 
Informatyki Stosowanej 
HORYZONT we Wrocła-
wiu, praktyk i projektant, 
przybliżyła uczniom różne 
techniki i programy kom-
puterowe wykorzystywane 
przy tworzeniu ilustracji. 
Warsztaty te były bardzo 
owocne i pozwoliły dzie-
ciom w zupełnie innym 
świetle spojrzeć na książ-
kę.

Oprócz przeprowadzo-
nych warsztatów ogłoszo-
ny został konkurs plastycz-

ny dla dzieci i młodzieży 
pt. „Zaprojektuj i zachęć 
do przeczytania”. Celem 
konkursu było zaprojekto-
wanie okładki do książek, 
które są dziś zapomniane 
i mało czytane, a jedną z 
przyczyn tego stanu jest 
nieatrakcyjna okładka. 
To ona jest opakowaniem 

Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

LISTA LAUREATÓW
Kategoria klasy 1-3 

I miejsce Nikodem Kwarta 
II miejsce Maja Szulc

III Oliwia Łowejko 
Kategoria klasy 4-6

I miejsce Pola Ślęzakiewicz 
II miejsce Maja Kwiecień 

III miejsce Joanna Sztochel 
Wyróżnienie 
Marta Biernat 

Veronika Kornaha 
Kategoria klasy 7, 2-3 Gimnazjum 

I miejsce Tomasz Mendruń 
II miejsce Zuzanna Mielnik 

III miejsce Julia Jasiak

treści, dociera do odbior-
cy jako pierwsza, często 
wpływa na naszą decyzję, 
czy warto sięgnąć po daną 
książkę.

Projekt zakończył się  w 
wieczór andrzejkowy wer-
nisażem i wystawą prac, 
które wzięły udział w kon-
kursie, w trakcie którego 
laureatom wręczono na-
grody. Odbył się  również 
koncert członków Sto-
warzyszenia „Muzyczna 
Wisznia” , które był  part-
nerem projektu.
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Artystyczne Andrzejki

Andrzejki to idealna 
okazja do zabawy 

przed adwentem. Tego-
roczne Andrzejki w gmi-
nie Wisznia Mała były 
wyjątkowo artystyczne, 
kolorowe i magiczne.

30 listopada o godzinie 

17:00 Galeria na Zakręcie 
zapełniła się dziećmi oraz 
dorosłymi. W tym dniu 
odbył się finał projektu re-
alizowanego przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną 
pn. „Zaprojektuj okładkę 
na nowo” oraz wernisaż 

wystawy pokonkursowej. 
Wójt Jakub Bronowicki 
wraz z dyrektorem Paw-
łem Kamińskim wręczyli 
nagrody dla autorów naj-
lepszych prac. 

Następnie zebrani wy-
słuchali występu Gmin-
nej Orkiestry Dętej, który 
różnił się od ich dotych-
czasowych koncertów 
tym, że muzycy wystę-
powali indywidualnie. 
Po występie orkiestry na 
scenie pojawiły się kra-
snoludki, czyli grupa te-
atralna ze Szkoły Pod-
stawowej w Krynicznie, 
która zaprezentowała 
przedstawienie pt. „W 
Karzełkowie … zabawa za 
kurtyną” przygotowane 
pod kierunkiem pani Do-
roty Olbryt i pani Moniki 
Kielan. Przedstawienie to 
powstało w ramach „Kul-
tury na Zakręcie”. Wystę-
pujący uczniowie zadbali 
również o kolorową sce-
nografię i  kostiumy te-
atralne. Przedstawienie 
zostało bardzo dobrze 
przyjęte przez dzieci, 
które przeniosły się do 
bajkowego lasu. Na za-
kończenie Artystycznych 
Andrzejek para Czaro-
dziejów zachęciła dzieci 
do wspólnej zabawy prze-
platanej andrzejkowymi 
wróżbami.

Fot. Laureaci projektu pn. „Zaprojektuj okładkę na nowo”

Fot. Muzycy z Gminnej Orkiestry Dętej

Fot. Występ teatralny pt. „W Karzełkowie … zabawa za kurtyną”

Fot. Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie

Fot. Zabawa Andrzejkowa z Czarodziejami

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

SZEWCE DUMĄ NASZEJ GMINy!!!
zDolny Ślązak Gimnazjalista

W październiku 2017 r. 
uczniowie klasy II i 

III Gimnazjum brali udział 
w konkursach na etapie 
szkolnym  zDolny Ślązak 
Gimnazjalista. 

Do etapu powiatowego 
XVIII Dolnośląskiego Kon-
kursu dla Gimnazjalistów 
– zDolny Ślązak Gimna-
zjalista w roku szkolnym 
2017/2018 – blok    przy-
rodniczy (biologia, chemia, 
geografia) zakwalifikowani 

zostali uczniowie  III klasy 
gimnazjum: Zuzanna Miel-
nik i Tomasz Musz

Do etapu powiatowego 
XVIII Dolnośląskiego Kon-
kursu dla Gimnazjalistów 
– zDolny Ślązak Gimna-
zjalista w roku szkolnym 
2017/2018 – blok    mate-
matyczno-fizycznej zakwa-
lifikowana została Zuzanna 
Mielnik. Gratulujemy !

Agnieszka Falów
ZSP w Szewcach

Zuzia i Tomek serdecznie dziękują swoim nauczycielom: Pani Jolancie Dziubie – Ma-
łeckiej i Panu Andrzejowi Koladzie za nieocenioną pomoc, ogromną cierpliwość i czas 
poświęcony na przygotowania do konkursów.



17WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJGRUDZIEŃ 2017

Obchody Święta Patrona Szkoły w Krynicznie - św.  Jadwigi Śląskiej

Od trzech lat patron-
ką Zespołu Szkół w 

Krynicznie jest św. Jadwi-
ga Śląska. W poniedziałek 
uczniowie uczcili jej pa-
mięć przygotowując uro-
czysty apel. W uroczystości 
uczestniczyli zaproszeni 
goście: wójt Jakub Brono-
wicki, przewodnicząca rady 
gminy Małgorzata Otten-
breit, proboszcz Jakub Wło-

darczyk, dyrektor OKSiR 
w Wiszni Małej Paweł Ka-
miński oraz dyrektor SAPO 
Agnieszka Moździerz wraz 
z dyrektorami szkół gminy 
Wisznia Mała. 

Zgromadzeni uczniowie 
oraz goście, z okazji Święta 
Patronki szkoły, obejrzeli 
ciekawą część artystyczną, 
którą rozpoczęła piosenka 
pt. „Święta Jadwiga – M i M” 

w wykonaniu uczniów kla-
sy VII. Tuż po nich szkolna 
grupa teatralna przedstawi-
ła interesujący spektakl te-
atralny o życiu św. Jadwigi 
pt. „Droga świętej Jadwigi 
Śląskiej” przygotowany pod 
kierunkiem pani Moniki 
Kielan. Po przedstawieniu 
wystąpiło dwóch uczniów 
(Aleksander Drzazga i 
Konrad Bielicki) z autorską 
piosenką o patronce. Dużą 
niespodzianką był teledysk 
nakręcony przez uczniów 
gimnazjum o patronce in-
spirowany piosenką Marci-
na Stycznia pt. „Księżna Ja-
dwiga”. Ostatnim punktem 
uroczystości była piosenka 
pt. „Św. Jadwiga” w wyko-
naniu uczniów szkoły.  

Na koniec dworki św. Ja-
dwigi częstowały gości wła-
snoręcznie upieczonymi 
ciasteczkami według prze-
pisu patronki.

Biegać każdy może! Z mapą – tym bardziej!

Dzięki połączonym si-
łom Aglomeracji 

Wrocławskiej, The World 
Games 2017 Wrocław oraz 
Dolnośląskiemu Związkowi 
Orientacji Sportowej dzie-
ci ze szkół podstawowych 
w regionie Dolnego Śląska 
mają szansę uczestniczyć w 
zajęciach biegów na orienta-
cję. Dnia 18.10.17 r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z 
Kryniczna wzięli udział w 

Trzydziestego września 
w Hali Widowiskowo 

– Sportowej GOSiR-u w 
Twardogórze odbył się tur-
niej Upowszechniania Piłki 
Siatkowej 2017, rozpoczy-
nający siatkarskie zmaga-
nia na Dolnym Śląsku w 
sezonie 2017/2018. Został 
on zorganizowany przez 
Fundację Kraina Siatków-
ki oraz siatkarski klub Echo 
Twardogóra. Całość nadzo-
rował dyrektor Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Twardogórze Jan Świerad. 
W zawodach wzięło udział 
ok. 140 zawodniczek klas IV 
– VI z terenu Dolnego Ślą-
ska. Turniej rozpoczął się o 
godzinie 10:20, a zakończył 
chwilę po godzinie 14:30. 

W kategorii „2” zgłosiło 
się 115 zespołów, W kate-
gorii „3” - 13, a w kategorii 
„4” - 10 zespołów. Zostały 
rozegrane 124 mecze. Na 
turnieju obecny był rów-

turniej PUPS 2017 
nież burmistrz Twardogóry 
Zbigniew Potyrała, który 
uczestniczył w ceremonii 
nagradzania wręczając zwy-
cięzcom puchary i medale. 
Dla uczestników turnieju 
oprócz sportowych emocji 
przygotowana została rów-
nież zdrowa przekąska. 

Drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Krynicznie, która 
w "3" wystąpiła w składzie: 
Inga Woźniak, Oliwia Miko-
łajczak, Martyna Nawrocik, 
Matylda Stafiniak zdobyła 
IV miejsce w turnieju. Gra-
tulujemy!

zawodach. Rewelacyjnie 
pobiegli uczniowie kl. VII 
zajmując: I miejsce Krzysz-
tof Puk, II miejsce Marcel 
Woźniak i III  miejsce Do-
minik Bieszczad. Gratula-

cje. Łącznie wystartowało 
25 uczniów z klas IV - VII. 
Opiekunami drużyn były: 
p. Dorota Olbryt i p. Małgo-
rzata Kraszewska.
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Eko-Logiczni

W Szewcach wszystko zaczyna się od marzeń

Jak co roku w całej Polsce 
szkoły ochoczo przystępu-

ją do akcji „Sprzątanie świa-
ta”. Formy są różnorodne: 
happeningi, wystawy tema-
tyczne, prelekcje, czy wresz-
cie prace społeczne w terenie, 
gdzie dzieci wraz z opieku-
nami dosłownie „sprzątają” 
swój mały świat w każdej 

miejscowości, które zamiesz-
kują. W ZSP w Szewcach od-
była się kampania informa-
cyjna. 

W ramach godzin wycho-
wawczych dzieci poznawa-
ły problematykę ochrony 
środowiska, w holu szkoły 
zorganizowany został hap-
pening proprzyrodniczy pod 

hasłem „Ekologiczni?”, który 
poprzez sztukę prowokował 
do refleksji nad naszą co-
dziennością pełną odpadów, 
które nie zawsze trafiają tam 
gdzie powinny. Uczniowie kl. 
IVa, VII SP oraz II i III Gim-
nazjum selekcjonowali two-
rzywa sztuczne, które mają 
szansę ponownie być prze-

tworzone. 
Całość tegorocznej akcji 

zamknął Rajd ekologiczny z 
Szewc do Mienic, gdzie dzie-
ci miały okazję poznać za-
dania proekologiczne gminy 
zwiedzając teren Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, o którym 
opowiedział zasłużony dla 

sprawy ochrony środowiska 
w gminie Wisznia Mała Pan 
Marcin Buczak. Przysłowio-
wą „wisienką na torcie” było 
zorganizowane ognisko inte-
gracyjne, w trakcie którego 
uczestnicy uczyli się zasad 
bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego oraz poznawali ga-
tunki grzybów leśnych.

Widzieć pasję i zainte-
resowanie w oczach 

swojego ucznia to najwyż-
sza nagroda dla nauczyciela. 
Może dlatego, że narodzenie 
owej pasji u owego ucznia 
przypisuje właśnie sobie ;-)
Nauczyciel zastanawia się, 
czy on „zaraził”, wzbudził 
zainteresowanie a może po-
mógł, ukształtował czy wła-
śnie wskazał drogę.

Na zajęciach Koła Przy-
rodniczego uczeń Piotr Fa-

lów z klasy 6 opowiedział 
nam w jaki sposób z nasion 
pomidora wyhodował ko-
lejne owoce. 
„Wszystko zaczęło się od 
tego, że rzuciłem w brata 
pomidorem” - zaczął swoją 
prelekcję Piotr.
Chłopiec sam wyizolował 
nasionka pomidora, wymył 
je i przygotował do kiełko-
wania. Kiedy pojawiły się 
małe roślinki rozdzielił je 
do doniczek. Codziennie 
wynosił małe pomidorki na 
słońce, a wieczorem chro-
niąc przed chłodem wnosił 
do ciepłego salonu. 

Jako biolog, mogę powie-
dzieć jedynie - „Szacun Pio-
trze”. W dzisiejszych czasach 
rzadko spotyka się ucznia z 
pasją, takiego, który „się nie 
nudzi”, ucznia, który sam 
czegoś chce.
Jestem bardzo dumna z mo-
jego ucznia i z jego pracy. 
Wiem, że jego marzeniem 
jest posiadanie mini szklar-
ni, w której mógłby hodować 
rośliny.... cóż może Mikołaj 
pomyśli ;-)

Izabela Mielnik
nauczyciel przyrody - 

Szewce

dofinansoWanie
odnawialne źródła energii

Gmina Wisznia mała

Ze względu na światowy, 
w tym ogólnopolski, pro-

blem związany ze smogiem i 
niską emisją, czyli przenosze-
niem się chorobotwórczych 
pyłów i szkodliwych gazów 
pochodząca z lokalnych ko-
tłowni węglowych i domo-
wych pieców grzewczych, 
gmina Wisznia Mała bierze 
udział w programie priory-
tetowym pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego 
– wymiana pieców” ogłoszo-
nym przez Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. 

Celem programu 
jest zmniejszenie 
ilości zanieczysz-
czeń trafiających 
do powietrza - po-
chodzących z pro-
cesu spalania złej 
jakości węgla lub 
odpadów ko-
munalnych 
w piecach 
starej gene-
racji. Ponadto 

realizacja programu zakłada 
wzrost udziału odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w wy-
twarzaniu energii cieplnej.

Program obejmuje swoim 
zakresem likwidację ko-
tłów węglowych starej 

generacji oraz zakup i 
montaż nowych, przy-

jaznych środowisku, 
źródeł ciepła, tj.:
  kotłów gazowych,
  kotłów na lekki olej 

opałowy,
  pieców zasilanych prą-

dem elektrycznym,

  kotłów na paliwa stałe lub 
biomasę (co najmniej 5 kla-
sa wg PN-EN 303-5:2012),

  OZE – pomp ciepła, 
kolektorów słonecznych, 
ogniw fotowoltaicznych, 
przydomowych elektrowni 
wiatrowych - służących 
zasileniu źródła.

Dofinansowaniem objęte są 
nieruchomości, na których 
zlikwidowano dotychczasowe 
stare źródło ciepła, wraz z ko-
minkiem (jeśli występuje na 
nieruchomości) i zamonto-
wano wyżej wymienione no-
woczesne, ekologiczne kotły. 
Wysokość dofinansowania to: 
50 % poniesionych wydatków 
przedsięwzięcia, jednak nie 

więcej niż:
  dla domu jednorodzinnego 

– 10.000,00 zł
  dla mieszkania w bloku 

wielorodzinnym  
– 7.000,00 zł

Ze względu na duże zain-
teresowanie mieszkańców 
możliwością wymiany kotłów  
NABÓR WNIOSKÓW zo-
staje przedłużony do dnia 16 
stycznia 2018 r. 

Wniosek oraz pozostałe 
informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Wisznia 
Mała w pok. nr 1 (parter) oraz 
telefonicznie: Aleksandra 
Maciejewska (71) 308 48 32.

SO3
CONOx

CO2
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Zerwane łańcuchy w Krynicznie

W Szkole Podstawowej 
w Krynicznie odby-

ły się w listopadzie zajęcia 
pod tytułem „Zerwijmy 
łańcuchy”, które prowa-
dziła Pani Joanna Boćko-
Sornat wraz z Panią Kata-
rzyną Kasprzak z Urzędu 
Gminy Wisznia Mała. Za-
jęcia miały na celu uwraż-
liwić dzieci na krzywdę i 

złe traktowanie zwierząt. 
W prelekcji bardzo aktyw-
nie uczestniczyły wszyst-
kie dzieci, które wykazały 
się dużą wiedzą dotyczącą 
odpowiedzialności za po-
siadanego psa. Mają świa-
domość, iż potrzebuje on 
budy, jedzenia, przestrze-
ni do biegania i przede 
wszystkim naszego czasu i 

wychowania. Jak również, 
że jest to obowiązek na bli-
sko 15 jak nie 20 lat i duża 
odpowiedzialność za żywe 
stworzenie.

Dlatego ważne jest by za-
wsze przed adopcją zwie-
rzaka poważnie zastanowić 
się czy nas na niego stać i 
czy będziemy w stanie się 
nim zajmować przez tak 

długi okres, a nie tylko do 
najbliższych wakacji. Bar-
dzo ważne jest również aby 
nasz pupil miał właściwe 
warunki bytowe, jeśli trzy-
mamy go na dworze musi 
mieć ocieploną budę i stały 
dostęp do wody i jedzenia. 
Często psy trzymane są w 
kojcach lub na łańcuchach 
i tu bardzo ważne jest aby 
były one odpowiednich 
rozmiarów (kojec musi być 
na tyle duży by zwierzak 
mógł się w nim swobod-
nie poruszać, a minimalna 
długość łańcucha to 3 m). 
Psy trzymane na łańcuchu 
bądź w kojcu należy też 
regularnie wypuszczać lub 
brać na spacer, tak by mo-
gły się wybiegać.

Uczniowie w trakcie spo-
tkania mogły na własnych 
rękach poczuć ciężar łań-
cucha. Widząc psa, który 
jest zaniedbany i trzyma-
ny w nieodpowiednich 
warunkach powinniśmy 

zawsze reagować. Dzieci 
powinny powiadamiać o 
takich przypadkach swo-
jego dorosłego opiekuna, 
a on odpowiednie służby, 
np. Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami lub poli-
cję.

Potworem w SMOG-aJesienią przeprowadzili-
śmy dla dzieci z terenu 

gminy Wisznia Mała kon-
kurs plastyczny pt 
„Narysuj Potwo-
ra Smoga”. W od-
powiedzi na ten 
wbrew pozorom 
trudny temat wpły-
nęło ponad trzy-
dzieści prac, bardzo dzięku-
jemy jeszcze raz wszystkim 
dzieciom za udział. Wszyst-
kie prace były niezwykle 
ciekawe, wykonane z wielką 
starannością i spełniające 
kryteria regulaminu kon-
kursu. Widać iż pro-
blem zanieczyszczenia 
powietrza jest znany 
naszym dzieciom, tylko 
dlaczego ciągle my do-
rośli palimy w piecach 
śmieciami? Potwór smog 
ma naprawdę straszne ob-
licze i już wkrótce trafi na 
ulotki i plakaty o szkodli-
wości palenia śmieci. Mamy 
nadzieję, że dzięki nim już 
nikt nie wrzuci butelki pla-
stikowej do pieca.
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Jesienne prace w zabytkowym parku

W listopadzie prowa-
dziliśmy pierwsze 

nasadzenia w zabytkowym 
parku przypałacowym w 
Wiszni Małej. W pracach 
pomagali nam uczniowie z 
5, 6 i 7 klasy Szkoły Pod-

stawowej im. Małego Księ-
cia w Wiszni Małej pod 
opieką Pani Celiny Wa-
rzechy i Pani Anny Pisz-
czek. Młodzież najpierw 
rozpoznawała gatunki ro-
ślin, a następnie sadziła 

je w uprzednio przygoto-
wanych miejscach. Posa-
dziliśmy dokładnie: 235 
tawuł gęstokwiatowych, 
150 śnieguliczek, 45 tawuł 
wczesnych, 3 lilaki pospo-
lite, 3 jaśminowce wonne 
i 2 lipy srebrzyste. Lipa 
posadzona tuż przy śnie-
guliczkach, została nazwa-
na przez dzieci „Wiesią”, 
a druga posadzona przy 
siłowni terenowej otrzy-
mała imię „Ania”. Oby-
dwa drzewa, choć na razie 
małe, już wkrótce wyrosną 
na piękne okazy, które być 
może zostaną przez na-
stępne pokolenia nazwa-
ne pomnikami przyrody. 
Mamy nadzieję że wszyst-
kie roślinki się przyjmą i 
będą cieszyć nasze oczy na 
rodzinnych spacerach po 
parku.

SERCE DLA DZIECKA
Biblioteka Szkolna – Zaprasza!!!

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie

W Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym 

w Szewcach po raz kolej-
ny organizujemy akcję -   
„Nowe Życie Książki”.
Zwracamy się z prośbą 
do wszystkich tych, któ-
rzy mają w domach takie 
książki, których już nie 
czytają, a którym chcie-
liby nadać „Nowe Życie”, 
aby przynosili je do naszej 
biblioteki. Książki te tra-
fią do nowych właścicieli 

podczas organizowanych 
przez nas KIERMASZY 
KSIĄŻEK.
Kiermasze będą trwały do 
22 grudnia!!!
Zapraszamy wszystkich 
szalonych czytelników po 
nowe skarby.
Dobrowolne wpłaty prze-
znaczone będą na pomoc 
dla naszego kochanego 
Małego Motylka – Micha-
linki Plewki, dziewczynki, 
która urodziła się z bardzo 

rzadką chorobą genetycz-
ną skóry EB (Epidermoly-
sis Bullosa) – Pęcherzowe 
oddzielanie się naskórka.
KOCHANI, JEŻELI 
CHCECIE WESPRZEĆ 
NASZĄ AKCJĘ – PRZY-
NOŚCIE KSIĄŻKI – 
CHĘTNIE PRZYJMIEMY 
WASZ DAR SERCA!!!

Izabela Mielnik 
ZSP w Szewcach

„Mały miś, pluszowy miś
kocha dzieci nie od dziś”.

W dniu 27.11.2017 r. z inicjatywy 
Pani Joanny Kowalczyk- nauczycielki 
przedszkola dzieci uczestniczyły w ob-
chodach Światowego Dnia Pluszowe-
go Misia. W tym dniu przybyły wraz 
ze swymi małymi, dużymi, kolorowy-
mi, puchatymi i mięciutkimi misiami. 
Każdy miś był piękny i wyjątkowy. 

Świętowanie rozpoczęło się od zajęć- 
warsztatów  w grupach wiekowych. 
Przedszkolaki poznały historię świę-
ta, brały udział w zabawach rucho-
wych, gimnastyce z misiami, quizie 
„Co wiemy o misiach?” oraz zabawach 
plastycznych podczas których każda z 
grup wykonała portret misia wybraną 

techniką. Prace dzieci zostały wyeks-
ponowane w korytarzu przedszkol-
nym.

Kolejnym elementem zabawy była 
parada misiów, misiowe tańce przy 
piosenkach  oraz degustacja „misio-
wego co nieco”. Na zakończenie każde 
dziecko otrzymało dyplom „Przyjacie-
la prawdziwego małego misia pluszo-
wego”.

Ten zwykły, ale i niezwykły dzień w 
przedszkolu rozbrzmiewał muzyką 
i uśmiechem. W  przyszłym roku do 
naszego przedszkola również zaprosi-
my wszystkie najukochańsze misie.

Wicedyrektor ZSP
 w Szewcach 

                       Jolanta Kosela
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IX Otwarte Mistrzostwa Podokręgu Wrocławskiego w Szachach Szybkich

Ogólnopolski turniej Ringo w Krynicznie

W Krynicznie 23 wrze-
śnia 2017 r w sali 

sportowej szkoły odbył się I 
Ogólnopolski Turniej Ringo 
- Dolny Śląsk 2017 r. Było to 
dość znamienne dlatego, że 
województwo dolnośląskie 
do tej pory nie miało takie-
go wydarzenia związanego 
z jedyną polską dyscypliną 
sportową na tą skalę. Gość-
mi turnieju był zarząd Pol-
skiego Towarzystwa Ringo: 

prezes PTR pani dr. Kry-
styna Anioł-Strzyżewska,  
wiceprezes ds. współpracy 
międzynarodowej profesor 
Antoni Stasch, wiceprezes 
ds sportowych PTR pan 
Mariusz Wangryn, członek 
zarządu PTR Andrzej Osak 
i przedstawiciel Ogólnopol-
skiej Spartakiady Prawni-
ków.

Honorowymi gospodarza-
mi imprezy byli: Wójt Gmi-
ny Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki i dyrekcja Szkoły 
Podstawowej im.św. Jadwigi 
Śląskiej: dyrektor Ireneusz 

Osenkowski i icedyrektor 
Iwona Wojtaś.

Organizator turnieju i za-
łożycielka Dolnośląskiej 
Akademii Ringo wraz z by-
łymi i obecnymi zawodni-
kami DAR, bardzo sprawnie 
poradziła sobie z organi-
zacją turnieju i doskonałą 
atmosferą. Wyniki turnieju 
były miłym zwieńczeniem 
tego dnia dla zawodników 
DAR w Krynicznie i w 
Wiszni Małej. Młodzi spor-
towcy zdobyli wiele medali 
w różnych kategoriach. 

W niedzielę 26 listo-
pada w Ośrodku 

Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej, odbyły się 
tradycyjne już IX Otwar-
te Mistrzostwa Podokręgu 
Wrocławskiego w Szachach 
Szybkich. Na otwarciu tur-
nieju obecny był Wójt Gmi-
ny Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki oraz radny i 
instruktor szachowy z Kry-
niczna Ernest Pociejowski. 

Frekwencja dopisała, na 
starcie stanęło 60 zawodni-
ków z całego województwa. 
Po raz pierwszy w historii 
naszych turniejów mieliśmy 
zaszczyt gościć w naszej 
gminie szachowego arcy-
mistrza Marcina Tazbira. 
Choć nie bez problemów, 
potwierdził on swoją klasę 
i zwyciężył w zawodach wy-
przedzając Filipa Cukrow-
skiego oraz prezesa klubu 
Biały Król Wisznia Mała 
Łukasza Butkiewicza, który 
odebrał nagrodę dla najlep-
szego zawodnika w okręgu 
podwrocławskim. Dalsze 

miejsca w tej klasyfikacji 
zajęli Robert Kossobudzki z 
Oleśnicy oraz Krzysztof Ka-
siańczuk z Brzegu Dolnego. 
Przewidziano również inne 
klasyfikacje dodatkowe w 
których zwyciężyli: 
- wśród kobiet Magdalena 
Pawicka, w okręgu Małgo-
rzata Nowak 
- wśród juniorów Jakub Lu-
beranśki, w okręgu Maciej 
Kurtycz 
- wśród zawodników nie-
pełnosprawnych Andrzej 
Janas.

W zawodach wystąpiła 
liczna grupa młodych sza-
chistów reprezentujących 
klub Biały Król Wisznia 
Mała lub miejscowości w 
naszej gminie. Najlepszy z 
nich okazał się Mikołaj Na-
wrot zajmując 17 miejsce, 
18 był Kacper Bochenek, 
a 24 Oskar Bielak. Wyniki 
naszych juniorów potwier-
dzają postępy, jakie w ostat-
nim okresie zrobiła drużyna 
wychowanków klubu. Dzię-
kujemy bardzo władzom i 

pracownikom gminy Wisz-
nia Mała oraz Ośrodka Kul-
tury za udostępnienie sali, 
pomoc w organizacji oraz 
wsparcie finansowe impre-
zy. Swoje środki na ten cel 
przekazał również nowy 
sponsor klubu Biały Król 
Wisznia Mała, piekarnia 
Julka w Krynicznie. 

Klub szachowy w Wiszni 
Małej istnieje już od roku 
2006. We wrześniowych 
rozgrywkach Drużynowych 
Mistrzostw Polski – I Liga 
Seniorów zajęliśmy 3 miej-
sce, będąc o krok od awan-
su do ekstraklasy. Nasi za-
wodnicy odnoszą również 
spore sukcesy indywidualne 
w turniejach krajowych i 
międzynarodowych. Z te-
gorocznych wydarzeń war-
to wspomnieć zwycięstwa 
Michała Lucha w portugal-
skiej Combrze oraz Piotra 
Brodowskiego we francu-
skim Villard de Lans. Nasza 
druga drużyna oraz zespół 
juniorski występują w li-
gach dolnośląskich. Mło-
dych szachistów szkolimy w 
każdy czwartek w Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej na zajęciach 
z mistrzem międzynarodo-
wym Łukaszem Butkiewi-
czem. Szkolenia są bezpłat-
ne, serdecznie zapraszamy 
w godzinach 17-18 do gru-
py podstawowej oraz 18-
19.30 do grupy zaawanso-
wanej dla zawodników z 
przynajmniej IV kategorią 
szachową. 

Łukasz Butkiewicz
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III Wiszeńska (za)Dyszka

Trzecia Wiszeńska (za)
Dyszka już za nami. W 

tej edycji, w promieniach 
jesiennego słońca, na trasę 
wybiegło prawie 300 za-
wodników. 

W tym roku do biegu 
zgłosiło się rekordowo dużo 
dzieci. Łącznie w biegu na 
1,5 km i 3 km wystartowało 
ponad 100 dzieci i młodzie-
ży. Natomiast w biegu na 
10 km wystartowało prawie 
120 osób.

Przed startem obowiązko-
wo odbyła się rozgrzewka. 
Poprowadziła ją Pani Anna 
Turkiewicz, która przygo-
towywała zawodników do 
bezkontuzyjnego pokona-
nia trasy zawodów. Podob-
nie do poprzedniej edycji 
biegów zawodnicy starto-
wali w Ligocie Pięknej, a w 
rolę startera wcielił się wójt 
Jakub Bronowicki. Jako 
pierwsi wystartowali za-
wodnicy na 10 km. Tuż po 
nich na starcie stanęli naj-
młodsi zawodnicy, którzy 
pokonywali trasę o długości 
1,5 km, a po nich zawodni-
cy, którzy startowali na od-
cinku 3 km. W biegu na 1,5 
km wystartowało 80 mło-
dych zawodników, a jako 
pierwsi na mecie zameldo-
wali się Martyna Zejman 
oraz Mateusz Ząbek. Z ko-
lei w biegu na 3 km udział 
wzięło 21 osób i pierwsze 
miejsca zdobyli: Wiktoria 
Smereka oraz Maciej Pu-
terko. Każdy z zawodników 
otrzymał pamiątkowy me-
dal oraz upominek.

W biegu na 10 km w ka-
tegorii open najlepsi byli: 
Anna Zajączkowska z 
Trzebnicy, która trasę poko-
nała w czasie 00:41:12 oraz 
Volodymyr Timashon z 
Truskawiec (Ukraina), któ-
ry osiągnął wynik 00:35:43.
Wszyscy startujący otrzy-
mali medal oraz pakiet star-
towy. Zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca od I do III w 
określonej kategorii wieko-
wej otrzymali dodatkowo 
dyplom, puchar i nagrodę 
rzeczową. Dla najlepszych 
zawodników w kategorii 
Open były przygotowane 
następujące nagrody (za-

równo dla kobiet, jak i męż-
czyzn): za I miejsce – 500 
zł oraz puchar, za zajęcie II 
miejsca - 300 zł, a za zajęcie 
miejsca III – 200 zł.

Zgodnie z tradycją prowa-
dzona była odrębna klasyfi-
kacja wśród mieszkańców z 
terenu gminy Wisznia Mała. 
Pierwsze miejsce wśród ko-
biet zdobyła Sonia Duliba z 
Wiszni Małej uzyskując wy-
nik 47 minut i 23 sekundy, a 
wśród mężczyzn Krzysztof 
Kręzel również z Wiszni 
Małej z czasem 37 minut i 
36 sekund, czym poprawił 
swoje wyniki uzyskane w 
poprzednich edycjach Wi-
szeńskiej (za)Dyszki. 
 Po zakończeniu biegu na 
wszystkich czekał regene-
racyjny posiłek. Zwycięz-

com osiągniętych wyni-
ków gratulował wójt Jakub 
Bronowicki oraz dyrektor 
OKSiR-u Paweł Kamiński. 
Dodatkową atrakcją było 
losowanie dwóch zegarków 
firmy Polar o łącznej war-
tości 2000 zł. Warunkiem 
wzięcia udziału w losowa-
niu było ukończenie biegu 
na 10 km. Zegarki zakupio-
no dzięki sponsorom: firmie 
Baumatech.pl, Mistrz Grilla 
oraz OKSiR wisznia Mała. 

W trakcie imprezy za-
wodnicy mogli zawalczyć 
o nagrody na stoisku fir-
my Energy Fitness Club 
z Trzebnicy. Dodatkowo 
każdy mógł również prze-
prowadzić analizę składu 
swojego ciała oraz uzyskać 
fachową poradę. Ponad to 

bity był rekordy w podno-
szeniu odważników kettle-
bell, utrzymaniu ciała w po-
zycji plank (deska) oraz na 
największą ilość pompek.
Dziękujemy wszystkim 
za sportową rywalizację i 
wspaniałą atmosferę w trak-
cie trwania imprezy oraz 
zapraszamy na kolejny bieg, 
który odbędzie się wiosną.

Szczególne podziękowania 
należą się Stowarzyszeniu 

Team Extreme Off Road 
Club z Wysokiego Kościo-
ła za pomoc w wytyczeniu 
i zabezpieczeniu trasy, pani 
sołtys Ligoty Pięknej Da-
nieli Ciecierskiej, zarządowi 
Klubu Sportowego „Grom” 
Ligota Piękna za przygo-
towanie obiektu wraz z 
szatniami, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Wiszni 
Małej oraz wolontariuszom 
z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Szewcach.
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dni miesiąca

1 Szewce

8, 22 5, 19 5, 19 5*, 16,  
30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15,  

29 12, 26 10, 24

1 CZWARTEK 
04.01.18 
01.02.18 
01.03.18 

07*.04.18 
05* i 17.05.18 

7 i 21.06.18 
5 i 19.07.18 
2 i 16.08.18 
6 i 20.09.18 

04.10.18 
03*.11.18 
06.12.18

1 PIĄTEK 
05.01.18 
02.02.18 
02.03.18 
06.04.18 
04.05.18 
01.06.18 
06.07.18 
03.08.18 
07.09.18 
05.10.18 
02.11.18 
07.12.18

1 ŚROdA 
07.02.18 
04.04.18 
06.06.18 
01.08.18 
03.10.18 
05.12.18

2 Strzeszów

3 Piotrkowiczki 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17,  
28* 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16,  

30 13, 27 11, 22*

1 CZWARTEK 
04.01.18 
01.02.18 
01.03.18 

07*.04.18 
05* i 17.05.18 

7 i 21.06.18 
5 i 19.07.18 
2 i 16.08.18 
6 i 20.09.18 

04.10.18 
03*.11.18 
06.12.18

1 PIĄTEK 
05.01.18 
02.02.18 
02.03.18 
06.04.18 
04.05.18 
01.06.18 
06.07.18 
03.08.18 
07.09.18 
05.10.18 
02.11.18 
07.12.18

1 ŚROdA 
07.02.18 
04.04.18 
06.06.18 
01.08.18 
03.10.18 
05.12.18

4 Mienice

9, 23 6, 20 6, 20 3, 17,  
28* 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 

 30 13, 27 11, 22*

3 CZWARTEK 
18.01.18 
15.02.18 
15.03.18 
19.04.18 

05* i 17.05.18 
7 i 21.06.18 
5 i 19.07.18 
2 i 16.08.18 
6 i 20.09.18 

18.10.18 
15.11.18 
20.12.18

3 PIĄTEK 
19.01.18 
16.02.18 
16.03.18 
20.04.18 
18.05.18 
15.06.18 
20.07.18 
17.08.18 
21.09.18 
19.10.18 
16.11.18 
21.12.18

3 ŚROdA 
21.02.18 
18.04.18 
20.06.18 

11*.08.18 
17.10.18 
19.12.18

5 Pierwoszów

6

Wisznia Mała 
bez ul. 
Pierwoszowskiej, 
Przy dębie,  
Na kolonii  
i Leśnej

7

Krzyżanowice, 
Kryniczno:  
ul. Rakowa, 
Osiedle Toya, 
Cienin

10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16,  
30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17,  

31 14, 28 12, 29*

2 CZWARTEK 
11.01.18 
08.02.18 
08.03.18 
12.04.18 

10 i 24.05.18 
14 i 28.06.18 
12 i 26.07.18 
09 i 23.08.18 
13 i 27.09.18 

11.10.18 
08.11.18 
13.12.18

2 PIĄTEK 
12.01.18 
09.02.18 
09.03.18 
13.04.18 
11.05.18 
08.06.18 
13.07.18 
10.08.18 
14.09.18 
12.10.18 
09.11.18 
14.12.18

2 ŚROdA 
14.02.18 
11.04.18 
13.06.18 
08.08.18 
10.10.18 
12.12.18

8 Szymanów

9 Psary 30.12.17*, 
15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16,  

30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17,  
31

4 CZWARTEK 
25.01.18 
22.02.18 
22.03.18 
26.04.18 

10 i 24.05.18 
14 i 28.06.18 
12 i 26.07.18 
09 i 23.08.18 
13 i 27.09.18 

25.10.18 
22.11.18 
27.12.18

4 PIĄTEK 
26.01.18 
23.02.18 
23.03.18 
27.04.18 
25.05.18 
22.06.18 
27.07.18 
24.08.18 
28.09.18 
26.10.18 
23.11.18 
28.12.18

4 ŚROdA 
28.02.18 
25.04.18 
27.06.18 
22.08.18 
24.10.18 

29*.12.18

10 Ozorowice 30.12.17*, 
15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16,  

30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17,  
31

1 CZWARTEK 
04.01.18 
01.02.18 
01.03.18 

07*.04.18 
05* i 17.05.18 

7 i 21.06.18 
5 i 19.07.18 
2 i 16.08.18 
6 i 20.09.18 

04.10.18 
03*.11.18 
06.12.18

1 PIĄTEK 
05.01.18 
02.02.18 
02.03.18 
06.04.18 
04.05.18 
01.06.18 
06.07.18 
03.08.18 
07.09.18 
05.10.18 
02.11.18 
07.12.18

1 ŚROdA 
07.02.18 
04.04.18 
06.06.18 
01.08.18 
03.10.18 
05.12.18

 

Zamawiający: Wykonawca:

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.
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l.p. MIEJSCOWOŚĆ

ODPADy ZMIESZANE | StyCZEń – GRUDZIEń 2018

PLAStIK 
CZWARTKI

PAPIER 
PIĄTKI

SZKŁO
ŚROdy
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dni miesiąca

11 Ligota Piękna

2, 16,  
30 13, 27 13,27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17,  

31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18

4 CZWARTEK 
25.01.18 
22.02.18 
22.03.18 
26.04.18 

10 i 24.05.18 
14 i 28.06.18 
12 i 26.07.18 
09 i 23.08.18 
13 i 27.09.18 

25.10.18 
22.11.18 
27.12.18

4 PIĄTEK 
26.01.18 
23.02.18 
23.03.18 
27.04.18 
25.05.18 
22.06.18 
27.07.18 
24.08.18 
28.09.18 
26.10.18 
23.11.18 
28.12.18

4 ŚROdA 
28.02.18 
25.04.18 
27.06.18 
22.08.18 
24.10.18 

29*.12.18
12

Wisznia Mała:  
ul. Przy dębie, 
Na Kolonii, 
Leśna

13

Malin

Wysoki Kościół 
wraz z ul.
Pierwoszowską  
z Wiszni Małej

Machnice

3, 17,  
31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 18*, 

 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

3 CZWARTEK 
18.01.18 
15.02.18 
15.03.18 
19.04.18 

05* i 17.05.18 
7 i 21.06.18 
5 i 19.07.18 
2 i 16.08.18 
6 i 20.09.18 

18.10.18 
15.11.18 
20.12.18

3 PIĄTEK 
19.01.18 
16.02.18 
16.03.18 
20.04.18 
18.05.18 
15.06.18 
20.07.18 
17.08.18 
21.09.18 
19.10.18 
16.11.18 
21.12.18

3 ŚROdA 
21.02.18 
18.04.18 
20.06.18 

11*.08.18 
17.10.18 
19.12.18

14
Kryniczno
 
Rogoż

3, 17,  
31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 18*,  

29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

2 CZWARTEK 
11.01.18 
08.02.18 
08.03.18 
12.04.18 

10 i 24.05.18 
14 i 28.06.18 
12 i 26.07.18 
09 i 23.08.18 
13 i 27.09.18 

11.10.18 
08.11.18 
13.12.18

2 PIĄTEK 
12.01.18 
09.02.18 
09.03.18 
13.04.18 
11.05.18 
08.06.18 
13.07.18 
10.08.18 
14.09.18 
12.10.18 
09.11.18 
14.12.18

2 ŚROdA 
14.02.18 
11.04.18 
13.06.18 
08.08.18 
10.10.18 
12.12.18

WSPóLNOty MIESZKANIOWE

l.p. MIEJSCOWOŚĆ OdPAdy 
ZMIESZANE

PLAStIK 
CZWARTKI

PAPIER 
PIĄTKI

SZKŁO
ŚROdy

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

poniedziałki

1 i 3 CZWARTEK
04 i 18.01.18; 01 i 15.02.18; 01 i 15.03.18; 05 i 19.04.18;  

05* i 17.05.18; 07 i 21.06.18; 05 i 19.07.18; 02 i 16.08.18;  
06 i 20.09.18; 04 i 18.10.18; 03* i 15.11.18; 06 i 20.12.18

1 PIĄTEK
05.01.18; 02.02.18; 02.03.18; 06.04.18; 
04.05.18; 01.06.18; 06.07.18; 03.08.18; 
07.09.18; 05.10.18; 02.11.18; 07.12.18

ŚROdA
10.01.18; 07.02.18; 14.03.18; 04.04.18; 
09.05.18; 06.06.18; 11.07.17; 01.08.18; 
12.09.18; 03.10.18; 14.11.18; 05.12.18

2 Wisznia Mała  
ul. Wąska 3 wtorki

1 i 3 CZWARTEK
04 i 18.01.18; 01 i 15.02.18; 01 i 15.03.18; 05 i 19.04.18;  

05* i 17.05.18; 07 i 21.06.18; 05 i 19.07.18; 02 i 16.08.18;  
06 i 20.09.18; 04 i 18.10.18; 03* i 15.11.18; 06 i 20.12.18

3 PIĄTEK
19.01.18; 16.02.18; 16.03.18; 20.04.18; 
18.05.18; 15.06.18; 20.07.18; 17.08.18; 
21.09.18; 19.10.18; 16.11.18; 21.12.18

ŚROdA
10.01.18; 21.02.18; 14.03.18; 18.04.18; 

09.05.18; 20.06.18; 11.07.18; 11*.08.18; 
12.09.18; 17.10.18; 14.11.18; 19.12.18

3 Psary  
ul. Polna 19, 21, 23 poniedziałki

2 i 4 CZWARTEK
11 i 25.01.18; 8 i 22.02.18; 8 i 22.03.18; 12 i 26.04.18;  

10 i 24.05.18; 14 i 28.06.18; 12 i 26.07.18; 09 i 23.08.18;  
13 i 27.09.18; 11 i 25.10.18; 08 i 22.11.18; 13 i 27.12.18

4 PIĄTEK
26.01.18; 23.02.18; 23.03.18; 27.04.18; 
25.05.18; 22.06.18; 27.07.18; 24.08.18; 
28.09.18; 26.10.18; 23.11.18; 28.12.18

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

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.

POJEMNIKI NALEży WyStAWIAĆ PRZED POSESJę NA DZIEń PRZED tERMINEM ODBIORU. 
Odbiór odpadów odbywa się od godz. 2.00 w nocy! Pojemniki nie wystawione nie będą 
opróżniane, a reklamacje nie będą uwzględniane.

DO POJEMNIKóW NIE WRZUCAMy GORĄCEGO POPIOŁU  
I NIE ChŁODZIMy GO WODĄ!!!

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

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

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

odpadów). Jako Gmina jesteśmy zobowiazani 
ograniczyć masę odpadów organicznych 

przekazywanych do składowania razem  
z odpadami zmieszanymi.

Zamawiający:

hARMONOGRAM WyWOZU ODPADóW KOMUNALNyCh 
Gmina Wisznia Mała: styczeń – grudzień 2018 r.

Wykonawca:


