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Święta Bożego Narodzenia to okres 
szczególny i wyjątkowy, pełen radości 
i optymizmu. To także czas refleksji, 
nadziei i radosnych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych. Z tej okazji 
życzę Państwu, mieszkańcom gminy 
Wisznia Mała radosnego świąteczne-
go nastroju oraz by ten czas był pełen 
niezapomnianych chwil, jak również 
okazją do wspomnień i refleksji oraz 
spotkań z najbliższymi. A Nowy 
Rok 2017 niech będzie pełen optymi-
zmu i wiary w lepsze jutro.

Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki
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Gmina Wisznia 
Mała to nieustan-

ny plac budowy. Re-
alizowane są zadania 
inwestycyjne przez 
agendy rządowe, tj. 
droga ekspresowa S5 
oraz wały przeciwpo-
wodziowe przy Wida-
wie. Również Urząd 
Gminy wykonuje róż-
ne inwestycje. Ponad-
to z myślą o swoich 
mieszkańcach zwięk-
sza się dostęp do edu-
kacji, poprawia bez-
pieczeństwo, jakość i 
komfort życia. 

Inwestujemy 
 i remontujemy

Drogi i kanalizacja 
deszczowa

W październiku zakoń-
czono przebudowę dróg w 
Piotrkowiczkach (ul. Wi-
śniowa), Ozorowicach (ul. 
Sportowa), Krynicznie (ul. 
Wiosenna), Malinie (ul. 
Słoneczna) i w Szewcach 
(ul. Długa). Drogi te otrzy-
mały nową nawierzchnię 
asfaltową oraz zjazdy do 
posesji. Następnie rozpo-
częła się przebudowa drogi 
w Ligocie Pięknej (ul. Fioł-
kowa wraz z fragmentem ul. 
Jaśminowej). Remontowa-
no część ulicy Widokowej 
w Piotrkowiczkach,  ulicę 
Główną w Ligocie Pięk-
nej oraz ulicę Wolności w 

Psarach. W 2016 r. prze-
budowano ok. 1 km ulic 
gminnych, ułożono nowe 
nawierzchnie asfaltowe za 
ponad 1 mln zł. W Krzy-
żanowicach zakończono 
układanie ścieżki z kostki 
betonowej na terenie boiska 
oraz trwały prace drogowe 
na ul. Jaśminowej. Z kolei 
w Psarach były prowadzone 
prace przy budowie oświe-
tlenia drogowego na ul. 
Długiej.

Zrealizowano także pra-
ce melioracyjne, w miejsco-
wości Mienice przeprowa-
dzono konserwację rowów 
w kierunku Węgrzynowa, 
wyczyszczono łapacze na 
drogach. W Rogożu przy 
ulicy Stawowej przeprowa-
dzono konserwację rowu, 
a w Wysokim Kościele od-
prowadzono namuł z dro-
gi na ulicy Słonecznej. W 
Szymanowie odwodniono 

część ulicy Polnej.  
W Strzeszowie trwa bu-
dowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji deszczowej. Ro-
boty prowadzone są na ul. 
Młynarskiej i Mienickiej i 
obejmują położenie ok. 1 
km sieci wodociągowej oraz 
budowę kanalizacji desz-
czowej. W przyszłym roku 
w rejonie powyższych ulic 
zostaną wykonane nowe 
nawierzchnie drogi wraz z 
chodnikiem i parkingiem 
przy Kościele.

Pomimo wielu corocznych 
inwestycji drogowych po-
trzeb jest coraz więcej. Stare 
nawierzchnie ulic wymaga-
ją napraw, a corocznie po-
wstają nowe ulice zabudo-
wane nowymi budynkami. 
Urząd Gminy przez okres 
jesienny na bieżąco usuwał 
ubytki powstałe na 80 km 
ulic na terenie całej gminy.

Oświetlenie
Na terenie naszej gminy 
obecnie trwają prace zwią-

Fot. Zakończono przebudowę ulicy Długiej w Szewcach

Fot. Nowa nawierzchnia asfaltowa w Malinie na ul. 
Słonecznej.

zane z budową oświetlenia 
drogowego w miejscowości 
Strzeszów na ul. Mienickiej, 
w Krynicznie na ul. Wio-
sennej, w Szewcach na ul. 
Długiej, w Pierwoszowie na 
ul. Osiedlowej, w Ozorowi-
cach na ul. Sportowej oraz 
w Wysokim Kościele na ul. 
Słonecznej. Planowane jest 
zamontowanie 14 punktów 
świetlnych. Jest to drugi 
etap realizacji inwestycji w 
bieżącym roku.

Baza rekreacyjno – sporto-
wa stale ulepszana

Tworzenie miejsc zabaw i 

rekreacji dla najmłodszych, 
jak i dorosłych mieszkań-
ców to jeden z priorytetów 
gminy. Nie ma już  miejsco-
wości, która nie posiadałaby 
przynajmniej jednego takie-
go miejsca. Co roku dodat-
kowo gmina Wisznia Mała 
doposaża place zabaw zgod-
nie z potrzebami sygnalizo-
wanymi przez mieszkańców 
przy współfinansowaniu z 
funduszy sołeckich.
W tym roku trzynaście 
miejscowości zostało wzbo-
gaconych o kolejne urzą-
dzenia zabawowe oraz urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej. 
I tak zostały doposażone 
place zabaw w: Wiszni Ma-
łej, Malinie, Rogożu, Pier-
woszowie, Piotrkowiczkach, 
Ozorowicach, Ligocie Pięk-
nej, Szymanowie i Psarach. 
Natomiast nowe urządzenia 
siłowni zewnętrznej zostały 
zamontowane w miejsco-
wościach: Strzeszów, Szew-
ce, Ligota Piękna, Mienice, 
Pierwoszów, Piotrkowiczki 
i Krzyżanowice. Wydatki 
na doposażenie wyniosły 
ogółem  ponad 112 tys. zł. 
Dodatkowo jeszcze w grud-
niu w urządzenia zabawowe 
o łącznej wartości ok. 27  
tys. zł zostaną doposażone 

Fot. Przebudowa ul. Fiołkowej w Ligocie Pięknej
Fot. Nowe punkty świetlne w Piotrkowiczkach na  
ul. Spacerowej

Fot. W Szymanowie doświetlono teren wokół 
świetlicy.

Fot. Ul. Wolności w Psarach

Fot. Nowe punkty świetlne w Piotrkowiczkach na  
ul. Spacerowej

Fot. Siiłownia zewnętrzna w Ligocie Pięknej
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dwa place zabaw. Jeden w 
miejscowości Ligota Pięk-
na, a drugi w miejscowości 
Mienice. Przyczyni się to 
zapewne do jeszcze większej 
aktywności mieszkańców, a 
miejsca spotkań będą jesz-
cze bardziej atrakcyjne. 

Pamiętamy również o 
sportowcach, to z myślą o 
nich boiska przeszły reno-
wację. Na boisku w Mach-
nicach wykonano  odwod-
nienie terenu oraz nową 
murawę. Boisko w Ozo-
rowicach otrzymało nową 
murawę, zostało ogrodzone 
oraz doposażone w bram-
ki do gry. Z kolei do boiska 
w Malinie wykonano drogę 
dojazdową z odwodnieniem, 
zlecono opracowanie doku-
mentacji projektowej na za-
gospodarowanie terenu wo-
kół boiska oraz wykonanie 
projektu sieci wodociągowej 
wraz z przyłączem do szat-
ni sportowej. Zlecono także 
opracowanie dokumentacji 

Fot. Budynek spotkniowy w Psarach

Fot. Altana w Wiszni Małej

Fot. Siłownia w Krzyżanowicach

Fot. Plac zabaw w Strzeszowie

projektowej na zagospo-
darowanie terenu boiska w 
Piotrkowiczkach, natomiast 
na zagospodarowania tere-
nu boiska w Szymanowie 
wraz z jego ogrodzeniem 
wykonano opracowanie do-
kumentacji projektowej. W 
listopadzie wykonano ogro-
dzenia boiska w Szymano-
wie oraz dostawiono zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią.

Budynek spotkanio-
wy w Psarach

W Psarach dobiegła końca 
budowa budynku spotka-
niowego i obecnie trwa-
ją odbiory. Już niedługo 
mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z nowej przestrze-
ni. Jest to kolejne miejsce 
spotkań, gdzie mieszkańcy 
mogą integrować się, roz-
wijać swoje pasje oraz ini-
cjatywy społeczne. Ułatwi 
to im również organizację 
szkoleń, warsztatów, konfe-
rencji itp. 

Renowacja szkolnych 
pomieszczeń 

W Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Wiszni 
Małej dobiegają końca pra-
ce renowacyjne w pomiesz-
czeniach przyziemia. Ściany 
pokryto nowym tynkiem 
przeznaczonym do obiek-
tów zabytkowych. Nato-
miast w parku obok szkoły 
wybudowano kolejne ścież-
ki.

Prace projektowe
Obecnie trwają również 

prace nad przygotowaniem 
dokumentacji projektowej 
m. in. dla nowych inwe-
stycji. W Ligocie Pięknej 
planowane jest wykonanie 
remontu i modernizacji ist-
niejącej świetlicy wiejskiej 
na ul. Głównej. Obiekt po-
większy się o aneks kuchen-
ny. Zostanie on przeniesio-
ny na parter, natomiast na 
pierwszym piętrze zloka-
lizowane będzie zaplecze 
gospodarczo-magazynowe. 
Świetlica zyska także bezob-
sługowe, centralne ogrzewa-
nie z kotłem na gaz ziemny. 
Sala wielofunkcyjna zosta-
nie poddana gruntownej re-
nowacji (m.in. z wymianą 
podłogi, oświetlenia i odno-
wieniem ścian).

Natomiast w Machnicach 
projektowany jest nowocze-
sny budynek gospodarczo
-integracyjny o powierzch-
ni ok. 200 m². Zgodnie z 
założeniami, obiekt ma w 
przyszłości spełniać jak naj-
szerszą funkcję, dlatego jego 
część będzie przeznaczona 
na szatnię sportową. Znaj-
dzie się tam również miejsce 
na salę wielofunkcyjną (dy-
daktyczno-rozrywkową), 
zaplecze kuchenne i po-
mieszczenia magazynowe 
m.in. na sprzęt niezbędny 
do obsługi przyległych te-
renów sportowo-rekreacyj-
nych. 

Opracowywany jest rów-
nież projekt przebudowy 
ulicy Lipowej w Szymano-
wie. 

Pomagamy w 
 projektach organiza-
cji pozarządowych

Siłownia zewnętrzna przy 
obiekcie sportowym „Or-

lik” w Krzyżanowicach
Gmina Wisznia Mała 
wsparła projekt Funda-
cji „Krzyżanowice Plus” 
umożliwiając pozyskanie 
dofinansowania z budżetu 
Województwa Dolnoślą-
skiego w ramach programu 
„Odnowa Wsi Dolnoślą-
skiej”, na zakup i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrz-
nej przy świetlicy i obiek-
cie sportowym „Orlik” w 
Krzyżanowicach. Inwesty-
cja została już zrealizowana 
i urządzenia są gotowe do 
użycia. Chociaż w tej chwi-
li aura nie jest szczególnie 
sprzyjająca, zachęcamy do 
aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu z wyko-
rzystaniem do ćwiczeń no-
wych urządzeń.

Pozyskujemy środki 
z Uni Europejskiej

Projekt dla szkół gminy 
Wisznia Mała na pierw-

szym miejscu!
Gmina Wisznia Mała to 
jedyna gmina z terenu 
Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych obszaru 
Wrocławia (ZIT WrOF), 
która otrzymała dofinan-
sowanie projektu dla szkół 
ze środków unijnych. Przy-
gotowany własnymi siłami 
projekt pn.: „Wzrost jakości 
edukacji szkolnej w gminie 
Wisznia Mała” uzyskał naj-
wyższą ocenę. Z 18 złożo-
nych wniosków weryfikację 
Urzędu Marszałkowskiego 
przeszły tylko 4 i to nasza 
gmina wygrała współza-
wodnictwo o unijne pienią-
dze.
Projekt obejmuje dodat-
kowe zajęcia szkolne oraz 
pozaszkolne dla uczniów i 
uczennic od pierwszej kla-
sy szkoły podstawowej do 
ostatniej gimnazjum. Zaję-
cia szkolne obejmują dodat-

kowe godziny z matematyki, 
zarówno dla dzieci zdol-
nych w celu poszerzenia ich 
umiejętności, jak również 
zajęcia wyrównawcze dla 
uczniów potrzebujących 
wsparcia. Ponadto będą 
organizowane zajęcia przy-
rodniczo – doświadczalne, 
informatyka z programo-
waniem i robotyką, język 
angielski, logopedyczne, 
zajęcia korekcyjno – kom-
pensacyjne oraz doradztwo 
zawodowe.
Dodatkowo powstaną pra-
cownie matematyczne, 
przyrodnicze i cyfrowe w 
szkołach w Krynicznie, 
Szewcach i Wiszni Małej 
z nowym wyposażeniem 
potrzebnym do realizacji 
zadań, a nauczyciele będą 
mieli możliwość podwyż-
szenia swoich kompetencji 
poprzez szkolenia z zakresu 
matematyki i technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych. Dzieci będą też 
miały możliwość wzięcia 
udziału w niezwykle intere-
sujących zajęciach pozasz-
kolnych w laboratoriach i 
placówkach badawczych, 
by zobaczyć jak w prakty-
ce wygląda naukowa praca 
eksperymentalna.
Dzięki przyznanej dotacji 
szkoły stworzą dzieciom 
korzystniejsze warunki do 
osiągania coraz lepszych 
wyników oraz poszerzania 
swoich horyzontów, a także 
zmniejszania barier wśród 
uczniów biorących udział w 
zajęciach logopedycznych i 
korekcyjno – kompensacyj-
nych.
Zapraszamy uczniów i 
uczennice do udziału w 
zajęciach. Rekrutacja jest 
prowadzona przez szkoły 
w Krynicznie, Szewcach i 
Wiszni Małej. 
Koszt realizacji projektu: 
780.860,00 zł
Dofinansowanie ze środ-
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Lokalny Program Rewitalizacji

13 października 2016 r. w 
świetlicy w Krynicznie odby-

ło się spotkanie z mieszkańcami 
gminy Wisznia Mała na temat 
przygotowywanego przez gmi-
nę Lokalnego Programu Rewi-
talizacji (LPR). W spotkaniu ze 
strony organizatorów uczest-
niczyli: Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki, Za-
stępca Wójta Sławomira Misiu-
ra – Hermann, zespół ds. rewi-
talizacji gminy Wisznia Mała 
oraz przedstawiciele wykonaw-
cy przygotowującego LPR.
Na spotkaniu przedstawiono 
wynik dotychczasowych prac 
nad LPR, możliwości uzyskania 
dofinansowania, zaprezento-

wano obszary zakwalifikowa-
ne do rewitalizacji na podsta-
wie diagnozy oraz propozycje 
przedsięwzięć na tych terenach. 
Wysłuchano również opinii 
mieszkańców. 
Na początku przedstawiciele 
wykonawcy przygotowujące-
go LPR wykonali prezentację, 
którą następnie uzupełnili swo-
im wystąpieniem Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Brono-
wicki oraz Zastępca Wójta Sła-
womira Misiura – Hermann. 
Następnie pracownik Urzędu 
Gminy Wisznia Mała ds. fun-
duszy europejskich Rafał Jur-
neczko przedstawił informacje 
na temat projektów gminy: 

już realizowanych, złożonych 
wniosków o dofinansowanie 
oraz planowanych. Ponadto 
wskazał zakres przedsięwzięć 
społecznych możliwych do uję-
cia w LPR.
Na koniec przeprowadzono 
warsztaty z udziałem miesz-
kańców, którzy zgłaszali wła-
sne pomysły przedsięwzięć re-
witalizacyjnych i przygotowali 
fiszki proponowanych projek-
tów do ujęcia w LPR. Pomo-
cy w przemianie pomysłów 
na konkretne zapisy udzielili 
przedstawiciele wykonawcy 
sporządzającego LPR oraz 
pracownicy Urzędu Gminy 
Wisznia Mała, którzy na bieżą-

ków unijnych: 741.820,00 zł
Wkład własny gminy Wisz-
nia Mała: 39.040,00 zł
Przy czym wkład własny 
zostanie wniesiony głównie 
w postaci niepieniężnej (za-
soby lokalowe).

Dofinansowanie z Uni 
Europejskiej na rozbu-

dowę SP w Psarach
Pod koniec październi-

ka gmina uzyskała kolejną 
dotację UE! Tym razem do-
finansowanie w wysokości 
prawie 800 tys. zł ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
uzyskał projekt pn. „Rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej 

w Psarach, gmina Wisznia 
Mała”.  Zadanie będzie re-
alizowane w latach 2017 – 
2018 ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego, poddziałanie 7.1.2 
„Inwestycje w edukację 
przedszkolną, podstawową 
i gimnazjalną – ZIT WrOF”. 
Celem przedsięwzięcia jest 
rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Psarach. Projekt 
zakłada wybudowanie połą-
czonego z obecnym nowego 
budynku wyposażonego w:
•	 4 przestronne sale 

szkolne wraz z niezbęd-
nym zapleczem, w tym 
doskonale wyposażony-

mi pracowniami przed-
miotowymi;

•	 stołówkę;
•	 pokój nauczycielski;
•	 oraz nowoczesną i mul-

tifunkcjonalną salę 
gimnastyczną wraz z za-
pleczem sportowym.

Obiekt będzie dostępny 
dla osób niepełnospraw-
nych m.in. poprzez zamon-
towaną windę.
Dzięki projektowi zostaną 
urządzone i specjalistycz-
nie wyposażone pracownie: 
matematyczno – przyrod-
nicza oraz informatyczna. 
Zostanie zakupiony sprzęt 
dydaktyczny dla uczniów 
o specjalnych potrze-

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

Projekt zwiększy dostęp-

ność do edukacji na pozio-
mie podstawowym na te-
renie gminy Wisznia Mała 
i pozwoli na wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci 
z terenów wiejskich. Pla-
nowane rozpoczęcie prac 
budowlanych to II kwartał 
2017 roku, a zakończenie – 
koniec 2018 r.

Wszystkie działania w gmi-
nie to efekt współpracy 
mieszkańców z władzami 
gminy. Całej społeczności 
lokalnej zależy na tym, aby 
współpraca dawała trwałe 
efekty i służyła przez długie 
lata.

AP

co konsultowali z mieszkańca-
mi treść fiszek projektowych.
Na podstawie przeprowadzo-
nej diagnozy wstępnie jako 
obszary do rewitalizacji ujęte 

w LPR zaproponowano miej-
scowości: Kryniczno, Piotr-
kowiczki, Strzeszów i Wisznia 
Mała.

RJ

Rozbudowa „Galerii na zakręcie” na finiszu!Każdy mieszkaniec 
Wiszni Małej, prze-

jeżdżając obok budynku 
OKSiR, zauważy rozbu-
dowaną galerię, która po-
wstała na skutek adaptacji 
tarasu. Aktualnie trwają 
ostatnie poprawki budow-

lane. Huczne otwarcie od-
będzie się najprawdopo-
dobniej 20 stycznia 2017 
roku.

"Wierzę, że nowa galeria 
będzie ważnym punktem 
na kulturalnej mapie regio-

nu i miejscem spotkań ludzi 
wrażliwych na sztukę. Prace 
budowlane jeszcze trwają, 
ale zespół OKSiR już przy-
gotowuje uroczyste otwar-
cie, które wstępnie zapla-
nowaliśmy na 20 stycznia." 
- mówi wójt Jakub Brono-
wicki.

W dniu otwarcia będzie 
można obejrzeć wystawę 
historyczną, którą przygo-
towuje pan Ryszard Gle-
goła. Będzie ona dotyczyć 
1946 roku, czyli wyjątkowe-
go czasu, gdy po II Wojnie 

Światowej polscy pionierzy 
zasiedlali Wisznię Małą. Po-
nadto wystąpi żeński kwar-
tet wokalny Kagyuma, który 
tworzą: Kama Salach, Agata 
Majewska, Julka Kulpa i 
Marta Mackiewicz. Grupa 
ma w swoim CV liczne osią-
gnięcia, jak finał 37. Prze-
glądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu, Nagroda 
TRYTON dla największej 
osobowości artystycznej 46. 
Festiwalu FAMA czy Grand 
Prix Ogólnopolskiego Festi-
walu Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej w Bydgoszczy. 

Szykuje się prawdziwa mu-
zyczna gratka.
Rozbudowa "Galerii na za-
kręcie" to ostatni etap mo-
dernizacji i przebudowy 
obiektu OKSiR, która za-
częła się w 2008 roku. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wsparło 
rozbudowę kwotą 98 tys. zł. 
Pieniądze pochodzą z Fun-
duszu Promocji Kultury w 
ramach programu "Roz-
wój infrastruktury kultury, 
priorytet Infrastruktura do-
mów kultury".

JS
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Jedyny taki certyfikat w powiecie

Gmina Wisznia Mała 
jako jedyna z gmin 

wiejskich w województwie 
dolnośląskim uzyskała 
certyfikat jakości „Samo-
rządowy Lider Edukacji”. 
To już drugi raz kiedy gmi-
na uzyskuje to wyróżnie-
nie (pierwszy raz laur SLE 
został przyznany w 2014 
roku). Gala Finałowa VI 
edycji Programu „Samo-
rządowy Lider Edukacji” 
odbyła się 12 października 
2016 r. w Sali Białej Pałacu 
Jana III Sobieskiego w Wi-
lanowie. W uroczystości 
uczestniczył Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Brono-
wicki. Nasza gmina dodat-

kowo otrzymała certyfikat 
Primus przyznawany jed-
nostkom samorządu tery-
torialnego, które uzyskały 
najwyższą liczbę punktów 
rankingowych.  W tej kate-
gorii wyróżnionych zostało 
osiem gmin i jeden powiat. 
W czasie tegorocznej gali 
certyfikaty wręczał prof. 
Dariusza Rotta, wykładow-
ca Uniwersytetu Śląskiego 
i przewodniczący Komisji 
Certyfikacyjnej Programu 
„Samorządowy Lider Edu-
kacji” oraz Grażyna Kacz-
marczyk, Prezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego. W 
Gali wzięło udział prawie 

150 samorządowców z tere-
nu całej Polski.
Ideą Programu, który jest 
realizowany od 2011 roku, 
jest promowanie najlep-
szych i najbardziej efektyw-
nych w sferze oświatowej 
polskich samorządów, a 
także podnoszenie jakości 
działań samorządów w sfe-
rze lokalnej polityki eduka-
cyjnej. Certyfikat otrzymują 
samorządy, które wyróżnia-
ją się na tle innych w dzia-
łaniach na rzecz edukacji, 
znacząco wykraczając poza 
ustawowe minimum. Sa-
morządy, które są kreatyw-
ne i pomysłowe oraz chęt-
nie wdrażają nieszablonowe 

działania. 
Certyfikat został przyzna-
ny na podstawie analizy 
dokonanej przez Kapitu-
łę naukowców złożoną z 
wybitnych naukowców re-
prezentujących wybrane 
polskie uczelnie, takie jak 
Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Śląski czy Ka-
tolicki Uniwersytet Lubel-
ski Jana Pawła II. Komi-
sja Certyfikacyjna bardzo 
wysoko oceniła działania 
oświatowe w naszej gminie. 
Według nich władze gminy 
Wisznia Mała postrzegają 
sferę edukacji jako jeden z 
filarów JST, łącząc go ści-
śle z długofalową wizją 
rozwoju gminy. O tym jak 
istotny jest rozwój oświaty 
dla władz gminy świad-
czyć może stan gminnych 
finansów, gdzie oświata 
jest najistotniejszą pozy-
cją  (w 2015 i 2016 roku na 
ok. 28 mln wydatków ogó-
łem, efektywne zarządza-
nie oświatą kosztowało JST 
odpowiedni 12 i 12,7 mln 

zł, co daje ok. 45 proc. ca-
łości wydatków). Ponadto 
recenzenci byli pod dużym 
wrażeniem rozmachu oraz 
priorytetowości planowa-
nych i realizowanych dzia-
łań przez gminę. Komisja 
podkreśliła także osobiste 
zaangażowanie w kreowa-
nie nowoczesnej polityki 
oświatowej Wójta Gminy 
Wisznia Mała Jakuba Bro-
nowickiego, który kładzie 
duży nacisk na pozyskiwa-
nie środków unijnych. Po-
nadto wspiera pracę kadry 
dyrektorskiej w zarządza-
niu podległymi jednostka-
mi i jest „otwarty na suge-
stie oraz propozycje zmian 
płynące ze strony interesa-
riuszy oświatowych”.  
Uhonorowanie gminy cer-
tyfikatem Samorządowy 
Lider Edukacji jest nagrodą 
za wieloletnie działania w 
zakresie polityki oświato-
wej, a także mobilizacją do 
dalszych działań na rzecz 
oświaty.

AP

Wspólna inicjatywa mieszkańców Ligoty Pięknej

W sobotę 8 paździer-
nika oficjalnie za-

kończono budowę wiaty 
w Ligocie Pięknej. Była to 
wspólna inicjatywa miesz-
kańców, którzy wiatę wy-
budowali. Wcześniej w 
czynie społecznym oczy-

ścili cały teren, wywieźli 
18 przyczep ziemi i śmie-
ci oraz posadzili 150 tui. 
Wspierał ich, również w 
pracach fizycznych, Wójt 
Gminy Wisznia Mała Ja-
kub Bronowicki. Dzięki 
ciężkiej pracy, zaangażo-

waniu wielu osób, którzy 
stworzyli grupę AKTYW-
NA LIGOTA oraz wsparciu 
finansowym Gminy Wisz-
nia Mała powstała prze-
strzeń publiczna, z której 
będą korzystać wszyscy 
mieszkańcy Ligoty Pięk-
nej. Inicjatywa ta to dobry 
przykład dla mieszkań-
ców innych miejscowości: 
wspólnie można więcej. 
Mieszkańcy Ligoty Pięknej 
zyskali przyjazne miejsce 
spotkań, imprez, jak rów-
nież zwykłego codzienne-
go odpoczynku z całymi 
rodzinami lub znajomymi.

Szczególne podziękowania 
za włożoną pracę należą się: 
Waldemarowi Sadownikowi, 
Jerzemu Puchaczowi, Mieczy-
sławowi Hruszowcowi, Marko-
wi Hagiel, Stanisławowi Żyła, 
Tomaszowi Szmidt, Stanisła-
wowi Szymanowicz, Kamilowi 
Woźniak, Jarosławowi Jurczyk, 
Krzysztofowi Palka, Krzysz-
tofowi Wieczorek, Stefanowi 
Fiedorow, Tadeuszowi Górce, 

Zbigniewowi Stawińskiemu, 
Leopoldowi Bratuń, Zbignie-
wowi Jana, Jadwidze Mróz, 
Marianowi Filipek, Danieli 
Ciecierskiej, Mirosławowi Du-
dzik, Mieczysławowi Tać, Wie-
sławie Żyła, Beacie Jordanek, 
Pani Król z synem. W pracach 
brali udział również młodzi 
ludzie jak : Szewczak Łukasz, 
Dudzik Miłosz, Chruślak Da-
niel, Janiga Tomasz.



6 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ GRUdZIEŃ 2016

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

Orzeł Agrobiznesu 2016

Pod koniec września 
Wójt Gminy Wisznia 

Mała Jakub Bronowicki 
miał zaszczyt wręczyć fir-
mie Flott Sp. z o.o. z Kry-
niczna  nominację do na-
grody Orzeł Agrobiznesu 
2016 za sukcesy rynkowe. 
Nominacja otwiera drogę 
do zdobycia Orła Agro-
biznesu 2016 w 57 edycji 
– grudzień 2016. Nagroda 

ta to szczególne wyróż-
nienie dla firmy, gdyż lau-
reatami zostają najlepsze 
firmy, bardzo starannie 
wyselekcjonowane.
Firma Flott swoją dzia-
łalność na terenie gminy 
Wisznia Mała prowadzi 
od 2013 roku, a jej właści-
cielami są Państwo Aneta 
i Jarosław Ukleja. Od lu-
tego 2016 roku przedsię-

biorstwo produkuje bato-
ny bakaliowe marki Oho, 
które są sprzedawane w 
ponad 200 sklepach w ca-
łej Polsce. Są to sklepy ze 
zdrową żywnością, a same 
batony są najwyższej ja-
kości. Produkty te prze-
znaczone są dla klientów 
preferujący zdrowy tryb 
życia, nie posiadają cukru 
oraz żadnych konserwan-
tów. Są idealne dla spor-
towców, jak również dla 
wegetarian, dzieci, kobiet 
w ciąży. 

Uzyskaliśmy certyfi kat „GMINA PRZYJAZNA INWESTOROWI”

Od listopada zeszłe-
go roku braliśmy 

udział w cyklu spotkań 
szkoleniowo – warszta-
towych pt.  "Dolnośląski 
Projekt wsparcia JST w 
pozyskiwaniu i obsłudze 
inwestorów". Szkolenia 
organizowały wspólnie 
Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodar-
czej i Polska Agencja 

Informacji i 
Inwestycji Za-
granicznych, a 
ich celem było 
p o d n i e s i e n i e 
a t r a k c y j n o ś c i 
i n w e s t y c y j n e j 
s a m o r z ą d ó w 
poprzez kom-
pleksową pomoc 
m e r y t o r y c z n ą . 

Szkolenia poprzedzony 
był badaniami przepro-
wadzonymi przez DAWG 
wśród inwestorów. W 
badaniach inwestorzy 
oceniali poziom przygo-
towania samorządów do 
obsługi i pozyskiwania 
nowych inwestycji.
W trakcie spotkań przed-
stawiciele samorządów 
uzyskiwali wiedzę, w jaki 

sposób pozyskiwać inwe-
storów, jak współpraco-
wać z instytucjami zwią-
zanymi z biznesem, jak 
przeprowadzać wizyty in-
westorskie i w jaki sposób 
promować swoje tereny 
inwestycyjne. Uczestni-
cy spotkań dowiadywali 
się, z jakich źródeł moż-
na pozyskiwać środki na 
promocję oraz rozwój in-
frastruktury.
Przeprowadzone spo-
tkania były bardzo in-
teresujące i inspirujące 
dla przedstawicieli JST. 
Na koniec uczestniczące 
gminy otrzymały z rąk 
Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego certyfika-
ty.

Cieszy nas, że taka fir-
ma prowadzi działalność 
na terenie naszej gminy i 

równocześnie życzymy jej 
zdobycia Orła Agrobizne-
su 2016. 
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Krajowa Mapa Zagrożeń. Reaguj na zagrożenia!

5 października w siedzibie 
Urzędu Gminy Wisznia 

Mała odbyło się spotkanie 
funkcjonariuszy Komen-
dy Policji w Trzebnicy z 
sołtysami oraz przedstawi-
cielami urzędu. Zastępca 
Naczelnika Wydziału Pre-
wencji KPP w Trzebnicy 
starszy aspirant Krystian 
Płoszaj oraz rzecznik Ko-
mendy Policji starszy aspi-
rant Piotr Dwojak przed-
stawili dwa nowe narzędzia 
służące usprawnieniu kon-
taktu społeczeństwa z Poli-
cją oraz mające sprawić, że 

nasza okolica będzie jeszcze 
bardziej bezpieczna.
Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa to pierw-
sza aplikacja przedstawiona 
przez policjantów. Aplika-
cja ta przez 3 miesiące w 
wersji pilotażowej była te-
stowana w województwach 
podlaskim, pomorskim i 
mazowieckim. We wrześniu 
została uruchomiona na te-
renie całej Polski. Aplikacja 
składa się z dwóch części: 
danych statystycznych do-
tyczących zagrożeń oraz 
mapy interaktywnej, na 

którą można nanosić za-
grożenia istniejące w naszej 
okolicy. Obsługa mapy jest 
bardzo prosta, a użytkow-
nicy mają do wyboru 25 za-
grożeń. Zgłoszeń dokonuje 
się anonimowo, a każdy 
użytkownik może dokonać 
jednego zgłoszenia na dobę 
z jednego urządzenia (z jed-
nego numeru IP). Wszyst-
kie zgłoszenia są odbierane, 
a następnie monitorowane 
przez policję.
WAŻNE: strona nie służy 
do zgłaszania potrzeby pil-
nej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach 
należy korzystać z numerów 
alarmowych 112, 997.
Drugą przedstawioną apli-
kacją była aplikacja mobilna 
„Moja Komenda”, dzięki 
której szybko zlokalizujemy 
dzielnicowego, który opie-
kuje się naszym miejscem 
zamieszkania oraz najbliż-
szą komendę lub posterunek 
policji. Aplikacja ta oprócz 
szybkiego zidentyfikowania 
dzielnicowego z imienia i 
nazwiska, umożliwia za po-
mocą jednego kliknięcia, 
połączenie się z nim telefo-

nicznie. Istotny jest również 
fakt, iż wyszukiwarka działa 
w trybie offline, wystarczy 
jedynie ją wcześniej po-
brać na swojego smartfona. 
Dzięki aplikacji możemy 
odnaleźć najbliższą komen-
dę lub posterunek policji, a 
po włączeniu usług lokali-
zacyjnych w telefonie jedno 
kliknięcie wskaże nam dro-
gę do najbliższej komendy 
lub komisariatu. Korzysta-
jąc z aplikacji możemy tak-
że połączyć się z dyżurnym 
policjantem z wybranej jed-
nostki.
Aplikacja jest bezpłatna i 
dostępna na telefony z An-
droidem i na iOS. 

AP

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

8 października w świetlicy 
wiejskiej w Rogożu od-

była się uroczystość jubile-
uszu 50-lecia pożycia mał-

żeńskiego Państwa Teresy i 
Stanisława Szczypkowskich 
z Rogoża. 
Małżonkowie w otoczeniu 

rodziny odnowili swoją 
przysięgę małżeńską. Uro-
czystość prowadziła Kie-
rownik Urzędu Stanu Cy-
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wilnego Anna Piotrowska. 
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki wręczył 
jubilatom medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie,  
złożył najserdeczniejsze 
życzenia oraz przekazał list 
gratulacyjny. Pan Stanisław 
Szczypkowski to wyjątkowy 
mieszkaniec naszej gminy, 
gdyż obecnie pełni funkcję 
sołtysa Rogoża.

W uroczystości uczestni-
czyła również Przewodni-
cząca Rady Gminy Małgo-
rzata Ottenbreit oraz ojciec 
Jakub i ojciec Wiesław z Pa-
rafii św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Krynicznie.

Jubilaci przyjęli gratulacje i 
życzenia, nie obyło się bez 
łez wzruszenia. 
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serca, a zwłaszcza chorobą 
wieńcową i z przewlekłą nie-
wydolnością serca, szczepili 
się co roku przeciw grypie, po 
to, żeby uniknąć jej kardiolo-
gicznych powikłań.
Ośrodek Zdrowia w Wisz-
ni Małej w ramach swojej 
działalności prowadzi szcze-
pienia dla wszystkich zain-
teresowanych osób. Osoby, 
które ukończyły 60 lat mogą 
zaszczepić się przeciw gry-
pie za darmo. Dla osób po-
niżej 60. roku życia szcze-
pienia są odpłatne. Koszt 
szczepienia osób poniżej 60 
roku życia wynosi: 
osoby dorosłe – 35 
zł, dzieci – 30 zł.

Źródło: Biuletyn 
Ogólnopolsk iego 
Programu Zwalcza-
nia Grypy

Badania USG
SP ZOZ Ośrodek 
Zdrowia w Wiszni 
Małej, wychodząc 
naprzeciw oczeki-
waniom pacjentów 
zakupił na potrzeby 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej nowy 
aparat USG. 

Sezon grypowy 
 w pełni! 

Jak podkreślają eksperci, 
szczepienia są najskutecz-
niejszym sposobem zabez-
pieczenia się przed grypą 
(ich skuteczność wynosi 
60–90%). Powinny się im 
poddawać głównie osoby z 
grup ryzyka, tzn. przewle-
kle chorzy, diabetycy, dzieci, 
osoby po 65 roku życia oraz 
kobiety w ciąży. Według da-
nych NIZP-PZH w sezonie 
2016/17 od początku wrze-
śnia do 22 listopada w Pol-
sce z powodu grypy i chorób 
grypopodobnych leczyło się 
już 903 117 pacjentów. Jest 
to 11,5% więcej niż w ana-
logicznym okresie w roku 
ubiegłym. Hospitalizacji po-
trzebowało już o 5,4% wię-
cej, a to oznacza, że zapo-
wiada się jeszcze surowszy 
sezon grypowy niż w tam-
tym roku. 
Grypa wywołuje bardzo 
dużo powikłań pogrypo-
wych, które mogą prowa-
dzić nawet do zgonów. Jed-
nym z najpoważniejszych 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Wisznia Mała

W listopadzie 2016 roku 
Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej przystąpił 
do opracowania Strategii 
rozwiązywania problemów 
społecznych. Zestaw narzę-
dzi - ankiet - umożliwiają-
cych zebranie materiałów 
niezbędnych do opracowania 
strategii będzie rozpowszech-
niony wśród mieszkańców 
gminy oraz przedstawicieli 
instytucji działających na te-
renie naszej gminy.
Ankiety będą kierowane 

również do:
•	 członków władz gminy,
•	 radnych,
•	 kierowników referatów w 

urzędzie gminy,
•	 członków komisji roz-

wiązywania problemów 
alkoholowych,

•	 dyrektorów placówek 
oświatowych i kultural-
nych,

•	 kierowników jednostek 
ochrony zdrowia,

•	 działaczy organizacji po-
zarządowych,

•	 przedstawicieli innych 
instytucji w gminie - po-
licji, a także

•	 parafii.

 Gminna Strategia 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych służyć będzie 
jako podstawa określająca 
kierunki zamierzeń rozwo-
jowych w obszarze pomocy 
społecznej na terenie Gminy 
Wisznia Mała w latach 2017-
2020.

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych bę-
dzie miała istotne znaczenie 
dla realizacji lokalnej polity-
ki społecznej. Zorientowana 
będzie na rozszerzenie i po-
głębienie form pracy socjal-
nej, współpracę z różnymi 
instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi oraz insty-
tucjami działającymi w szer-
szym obszarze polityki spo-
łecznej takim jak: edukacja, 
polityka zdrowotna, bezpie-
czeństwo publiczne, pomoc 

niepełnosprawnym, zapo-
bieganie wykluczeniu spo-
łecznemu, polityka równego 
statusu kobiet i mężczyzn.
Działania będą kierowane 
głównie do środowisk, które 
pozostają na marginesie życia 
społecznego, wykluczonych 
społecznie lub zagrożonych 
tym zjawiskiem.

Agnieszka Gaweł-Karwatka
Kierownik GOPS w Wiszni 
Małej

Fot. Nowy aparat USG

powikłań jest zapalenie 
mięśnia sercowego, a osoby 
leczące się z powodu chorób 
układu krążenia, w sezonie 
grypowym mają 2–3 krotnie 
większe ryzyko wystąpienia 
zawału. 
Prof. nadzw. IK, dr hab. 
med. Andrzej Ciszewski, 
ekspert Ogólnopolskiego 
Programu Zwalczania Gry-
py w wywiadzie dla Biulety-
nu mówi:
Najczęstszym kardiologicz-
nym powikłaniem pogry-
powym jest zaostrzenie czy 
destabilizacja istniejącej 
choroby wieńcowej, a w nie-
których przypadkach nawet 
zawał serca. Drugim poważ-
nym powikłaniem jest wiru-
sowe zapalenie mięśnia serca 
czy osierdzia. Jest to choroba 
autoimmunologiczna. Otóż 
pojawienie się wirusa grypy 
w naszym organizmie cza-
sami może spowodować wy-
twarzanie przeciwciał, które 
zamiast wirusa grypy, ata-
kują komórki naszego serca. 
Dzieję się tak zazwyczaj z 
kilkutygodniowym opóźnie-

niem po infekcji grypowej, 
bo tyle czasu potrzeba, aby 
powstały auto-przeciwciała i 
zaatakowały nasze serce. Od-
czuwamy to najczęściej jako 
znaczne osłabienie, szybkie 
męczenie przy niedużych wy-
siłkach. Taki stan zazwyczaj 
przechodzi po następnych 
kilku tygodniach. Niestety 
u części osób uszkodzenie 
serca, osłabienie jego kurcz-
liwości pozostaje na stałe i 
może doprowadzić do prze-
wlekłej niewydolności serca 
czy tzw. kardiomiopatii roz-
strzeniowej. Czasami powi-
kłaniem pogrypowym może 
być arytmia serca. Obecnie 
wiele osób cierpi na różne 
postacie przewlekłych aryt-
mii serca i wszystkie te osoby, 
muszą się liczyć z tym, że w 
wypadku infekcji grypowej 
może dochodzić do nasilenia, 
nawrotu czy ujawnienia się 
arytmii. Kolejnym poważ-
nym powikłaniem pogrypo-
wym może być zaostrzenie 
przewlekłej niewydolności 
serca u pacjentów leczonych 
z tego powodu. Reasumując 
z tych powodów towarzystwa 
kardiologiczne na całym 
świecie zalecają, aby pacjen-
ci z przewlekłymi chorobami 

ABC Pacjenta
Teraz dorośli pacjenci skie-
rowani na badanie USG 
brzucha mogą badanie wy-
konać na miejscu w Wiszni 
Małej.
Badania USG brzucha 
u osób dorosłych wyko-
nywane są na podstawie 
skierowania wystawionego 
przez lekarza POZ Ośrod-
ka Zdrowia w Wiszni Małej 
po wcześniejszej rejestracji 
i przygotowaniu.
Badania wykonywane są 
w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 12.00- 18.00 
przez dr Agnieszkę Kuś

Podziękowanie dla Pani dr Grażyny Boberskiej-Weyman
W imieniu swoim i całego zespołu pracowników SP ZOZ Ośrodka Zdrowia w Wiszni 
Małej pragnę serdecznie podziękować Pani dr Grażynie Boberskiej- Weyman za dłu-
goletnią pracę, obowiązkowość, profesjonalizm, zaangażowanie oraz osobisty wkład w 
rozwój przychodni i opiekę nad pacjentami.
Dziękując za owocną współpracę, życzę dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności za-
równo w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Bożena Kołpak
Kierownik SP ZOZ Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej

Informujemy, że od 01.01.2017r. nastąpi zmiana le-
karza pediatry w Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej.
Dr Stanisława Marcjoniak przyjmować będzie:
 Poniedziałek  8.00-12.00
 Wtorek 13.00-18.00
 Środa  8.00-12.00
 Czwartek 13.00-18.00
 Piątek  8.00-12.00
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Co piszczy w trawie i co szumi w lesie? 

We wrześniu pracow-
nicy Urzędu Gminy 

zajmujący się na co dzień 
ochroną środowiska odwie-
dzili Publiczne Przedszkole 
w Strzeszowie. Celem wizy-
ty było pokazanie najmłod-
szym co tak piszczy w trawie 
i co szumi w lesie, czyli bo-
gactwa przyrody, uświado-
mienie roli, jaką pełnią ro-
śliny i zwierzęta w naszym 
codziennym życiu. Warsz-
taty zostały sfi nansowane 

ze środków NFOŚ i GW w 
ramach realizacji projektu 
„Zadrzewienia Śródpolne 
dla ochrony bioróżnorod-
ności i klimatu”. Jak rozpo-
częliśmy zajęcia? Przedsta-
wieniem znanych dzieciom 
postaci bajkowych: Zającz-
ka Parauszka, Muminków, 
wróbelka Ćwirka, Krecika, 
Mrówkę Z i innych bohate-
rów naszego dzieciństwa, a 
co je łączy? Dbałość i sza-
cunek do przyrody którą 

wszczepiamy naszym dzie-
ciom. Czy Kubuś Puchatek 
nie uwielbiał miodu któ-
ry produkują jakże cenne 
pszczoły? A kto z nas nie zna 
najsłynniejszej pszczółki na 
świecie... pszczółki Mai? Od 
najmłodszych lat uczymy 
się szacunku do świata na-
tury i tego że mamy ogrom-
ny wpływ na ochronę roślin 
i zwierząt. Powinniśmy o 
tym pamiętać i w dorosłym 
życiu.

Zadbaj zimą o psa i kota

Przypominamy, iż w 
okresie zimowym 

szczególną uwagę należy 
zwrócić na nasze zwierzaki, 
zwłaszcza te, które trzyma-
my na zewnątrz. Zarówno 
psom jak i kotom musimy 

zapewnić dobrze ocieploną 
budę aby zabezpieczyć je 
przed zimnem. Jej wnętrze 
najlepiej wyłożyć słomą 
lub styropianem, gdyż koce 
czy ręczniki chłoną wilgoć 
i zamarzają przy niskich 

temperaturach. Dobrze jest 
usytuować budę w miejscu 
osłoniętym od wiatru, naj-
lepiej w zadaszonym kojcu 
oraz pamiętać o umiesz-
czeniu jego podłogi ponad 
gruntem. W czasie niskich 
temperatur pamiętajmy też 
o bardziej kalorycznym i 
ciepłym pożywieniu dla na-
szych pupili. Psy trzymane 

na łańcuchach obowiąz-
kowo powinny być z niego 
spuszczane, co najmniej raz 
dziennie. 
Niezapewnienie odpowied-
nich warunków zwierza-
kom może skutkować karą 
pieniężną, a nawet wyda-
niem decyzji o czasowym 
odebraniu zwierzęcia. 
Również właściciele psów, 

którzy pozwalają im swo-
bodnie poruszać się po tere-
nach publicznych bez spra-
wowania nad nimi opieki, 
mogą zostać ukarani man-
datem. 

Fot. Bogadztwo naszej przyrody, czyli szyszki, kasztany, żołędzie, 
jabłka, gruszki, winogrona i wiele innych znakomitości...

Fot. Kilka roślinek posadziliśmy również przed 
budynkiem przedszkola. 

Fot. Każdy przedszkolak otrzymał sadzonkę wrzosu do 
posadzenia w swoim ogrodzie.

Fot. Co łączy Kubusia Puchatka i Pszczółkę Maję? 

Fot. Trzcina to doskonały surowiec aby zbudować „dom” dla 
pożytecznych owadów.

Idą Świeta ...
Pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej od 
listopada br. prowadzili 
akcję pt. „I TY MOŻESZ 
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MI-

KOŁAJEM W GMINIE 
WISZNIA MAŁA”.
W ramach akcji miesz-
kańcy gminy mogli prze-
kazać prezenty dla dzie-
ci z najuboższych rodzin 

mieszkających na naszym 
terenie. Dnia 16 grud-
nia odbędzie się uroczy-
sta Wigilia dla klientów 
Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w cza-
sie której każde dziecko 
otrzyma Mikołajkowy pre-
zent. Gościem na Wigilii 
będzie Pan Jakub Brono-

wicki Wójt Gminy Wisznia 
Mała.
Wszystkim darczyńcom: 
Firmie Europe Distribu-
tion Group Sp. z o.o. z 
Kryniczna , Firmie Electra
-Power z Psar, Firmie Ami 
Argo s.c., Firmie „TODO” 
z Piotrkowiczek oraz in-
nym osobom zaangażo-

wanym w Akcję składam 
serdeczne podziękowania.
Życzę mieszkańcom gminy 
Wisznia Mała radosnych, 
ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia.

Agnieszka Gaweł-Karwat-
ka - Kierownik GOPS w 
Wiszni Małej
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300 metrów ścieżki - tylko chodzić!

Zakończył się kolejny 
etap zagospodarowa-

nia parku w Wiszni Małej, 
od listopada możemy się 
cieszyć kolejnymi metrami 
ścieżek. Nowe trasy w parku 

powstały na miejscu dobrze 
nam znanych szlaków. Pod-
czas prac prowadzonych w 
tym roku część z nich zosta-
ła poszerzona, wykoryto-
wana, wysypana mieszanką 

mineralną  i ograniczona od 
otaczającego terenu specjal-
nymi listwami. Wszystko 
po to aby można było po 
nich swobodnie spacero-
wać, jeździć rowerem i bie-

gać. W różnych miejscach 
możemy zauważyć utwar-
dzone place, na razie nie-
zagospodarowane, ale już 
wkrótce staną na nich ławki, 
siłownie zewnętrzne i place 
zabaw dla dzieci. Ścieżki 
będą też oświetlone, już w 
tym roku wykonano  prace 
pod przyszłe lampy, tzn. za-

montowano osłony kablowe 
pod ścieżkami w miejscach 
skrzyżowań alejek i placów 
z projektowanym oświetle-
niem.  Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców naszej 
gminy do spacerów po tym 
pięknym terenie o każdej 
porze roku: zimą, wiosną, 
latem i jesienią.

Fot. Piękne alejki zachęcają do spacerów. Fot. Na wolnych placach już wkrótce staną ławki i zostanie zamontowane oświetlenie.

Fot. A tak wyglądały nasze alejki w czasie prac ziemnych.

Miotłą po asfalcie?

Późna jesień to coraz 
krótszy dzień, częste 

opady deszczu i pierwsze 
przymrozki, jeśli do tego 
dodamy jeszcze obłoconą 
drogę to warunki dla kie-
rowców stają się wyjątkowo 
niebezpieczne. Dlatego wła-
ścicielom pojazdów, wyjeż-
dżającym z pól, dróg grun-
towych lub placów budowy, 
przypominamy iż ich obo-
wiązkiem jest uprzątnięcie z 
drogi pozostawionej za sobą 
warstwy błota. Za niezasto-
sowanie się do tego prze-
pisu grozi mandat do 200 
zł. Zanieczyszczona droga 

jest nie tylko nieestetyczna, 
ale i bardzo niebezpieczna, 
zwłaszcza na zakrętach, po-
krywająca je warstwa błota 

Dziękujemy najmłodszym
Gmina Wisznia Mała dziękuje Dyrekcji, Dzieciom, Na-
uczycielom i Rodzicom z Przedszkola Publicznego w 
Strzeszowie za zorganizowanie zbiórki dla bezdomnych 
zwierząt z terenu naszej gminy. W ramach akcji zebrano 
kilkadziesiąt kilogramów suchej i mokrej karmy, które 
zostaną chętnie skonsumowane przez naszym tymczaso-
wych podopiecznych. Zachęcamy też inne placówki z te-
renu naszej gminy, aby przyłączały się do tego typu akcji.

Uwaga mieszkańcy Ligoty Pięknej i Psar!

Od 1 stycznia 2017 wywóz odpadów zmieszanych z ca-
łej miejscowości LIGOTA PIĘKNA będzie odbywał się  
w co drugi WTOREK. Pierwszy wywóz odbędzie się już 
3 stycznia 2017.
Od 1 stycznia 2017 wywóz odpadów zmieszanych z ca-
łej miejscowości PSARY  będzie odbywał się w co dru-
gi PONIEDZIAŁEK. Pierwszy wywóz odbędzie się już  
2 stycznia 2017.

lub gliny powoduje dużo 
słabszą przyczepność opon 
do podłoża. Dlatego nie tyl-
ko w obawie przed manda-
tem, ale przede wszystkich 
dla własnego bezpieczeń-
stwa pilnujmy porządku na 
naszych drogach.
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Pijmy wodę z kranu!

Dlaczego kupujemy 
w sklepie wodę bu-

telkowaną, skoro woda z 
naszych kranów idealnie 
nadaje się do picia? Może 
sądzimy, że ta zakupiona w 
markecie ma lepszy skład, 
może obawiamy się, że ka-
mień z wody nam zaszko-
dzi, a może po prostu działa 
na nas reklama telewizyjna?
Kupując wodę w sklepie 
płacimy około 300 razy 
więcej niż za wodę z kra-
nu. Dlaczego kosztuje to aż 
tyle? Płacimy za: butelkę, 
reklamę, utrzymanie całej 
rozlewni, magazynowanie 
produktu, jego transport, 
zysk producenta, hurtow-
nika i sklepu, a na samym 
końcu za wodę. Gdzie tu 
ekologia, a gdzie ekono-
mia? Prawdopodobnie win-
na jest niewiedza, czyli zbyt 
słabo rozpowszechniona 
informacja o tym, że woda 
z kranu jest nie tylko zdat-
na do picia, ale też często 
ma lepszy skład, tj. więcej 
składników mineralnych, 
od sklepowych wód, za któ-
re po prostu przepłacamy. 

Kupujemy „kranówę” w bu-
telce ze zdjęciem górskie-
go potoku. Przykre, ale tak 
jest. Spora część producen-
tów zarabia zatem na naszej 
nieświadomości. 
A co gwarantuje jakość 
wody w kranie? Woda prze-
znaczona do spożycia musi 
spełniać wymagania okre-
ślone przez polskie prawo 
- Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopa-
da 2015 r. w sprawie jako-
ści wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi oraz 
regulacje Unii Europejskiej. 
Te same przepisy obowią-
zują producenta wody bu-
telkowej i zakład wodo-
ciągowy. Przeprowadzanie 
badań nie jest dobrą wolą 
zakładów wodociągowych, 
a ich obowiązkiem. Skład 
wody jest pod ścisłym nad-
zorem Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sa-
nitarnego, co gwarantuje 
jej jakość. PGK Sp. z o.o. 
w Wiszni Małej udostęp-
nia wyniki kontroli jakości 
wody w siedzibie spółki 
oraz publikuje na stronie 

internetowej. Wodę z kranu 
możemy bezpiecznie pić!
Jeżeli woda jest twarda, 
czyli bogata w związki wap-
nia i magnezu, to znaczy, 
że kamień będzie się od-
kładał w instalacjach pod-
czas podgrzewania wody. 
Osadzający się kamień to 
nic innego jak cenne mine-
rały. Taka woda jest uciąż-
liwa dla czajników, kotłów 
i przewodów grzewczych, 
ale nie dla naszego orga-
nizmu! Wręcz przeciwnie, 
wapń i magnez są nam bar-
dzo potrzebne. Mają wpływ 
m.in. na: pompowanie 
krwi do wszystkich tkanek, 
strukturę kości i stawów, 
pracę mięśni, odpowia-
dają za naszą energię oraz 
za ukojenie nerwów. A to 
właśnie z wody te związki 
są najłatwiej przyswajalne. 
Trzeba wiedzieć, że goto-
wanie wody ją zmiękcza, tj. 
pozbywa minerałów. Stąd, 
zalecane jest picie wody 
nieprzegotowanej.

Koniecznie należy obalić 
mit dotyczący wpływu picia 
„kranówy” na powstawanie 
kamieni nerkowych czy 
żółciowych. Nie ma żad-
nego związku między tymi 
chorobami a piciem wody 
z kranu. Przyczyny powsta-
wania kamieni nerkowych 
to m.in. wady w budowie 
układu moczowego, od-
wodnienia, zaburzenia me-
taboliczne, różne choroby, 
długie unieruchomienie, 
zażywanie niektórych le-
ków, a czynniki sprzyjające 
tworzeniu się kamieni żół-
ciowych to m.in.: otyłość, 
cukrzyca, liczne ciąże, duże 
stężenie trójglicerydów we 
krwi, mukowiscydoza, na-
gła utrata masy ciała, cho-
roby jelita cienkiego i gru-
bego, niektóre leki.
Kolejny mit krążący wokół 
„kranówki”, to nazywanie 
jej siedliskiem bakterii. Aby 
zapobiegać rozwojowi bak-
terii w wodzie, dodaje się 
do niej chlor w celu dezyn-

fekcji, czyli usunięcia znaj-
dujących się w niej drobno-
ustrojów. I z tego względu 
najlepszym rozwiązaniem 
jest odstawienie nalanej z 
kranu wody na kilka go-
dzin, aby chlor odparował 
albo korzystanie z dzban-
ków z filtrami.
To jak ważne jest prawi-
dłowe nawodnienie i jakim 
zagrożeniem jest odwod-
nienie organizmu jest po-
wszechnie wiadome. Leka-
rze zalecają spożywanie 30 
ml wody na kg masy ciała. 
Czyli osoba o wadze 60 kg, 
powinna codziennie wypić 
około 1,8 l wody. Wodę na-
leży pić porcjami przez cały 
dzień. Warto wspomnieć, 
że czarną herbatę, kawę i 
alkohol „liczymy na mi-
nus”, te napoje odwadniają 
i wypłukują tak potrzebne 
składniki mineralne – uzu-
pełniajmy je „kranówą”. 
Picie wody z kranu jest bez-
pieczne, wygodne i ekolo-
giczne, zatem  „po co prze-
płacać”?
 
PGK Sp. z o.o. w Wiszni 
Małej
Polecamy zajrzeć na: Akcja 
Piję wodę z kranu - www.
pijewodezkranu.org

Podatki, podatki… ważne terminy

Stawki podatków i opłat 
lokalnych co roku ustala 

rada gminy, uchwały z ak-
tualnymi stawkami na 2017 
– podatek od nieruchomo-
ści, podatek rolny, podatek 
leśny, podatek od środków 
transportowych będą do-
stępne na BIP-e UG Wisz-
nia Mała od stycznia 2017 r. 
wraz z aktualnymi deklara-
cjami. 
Warto jednak już dziś przy-
pomnieć sobie ważne ter-
miny, w składaniu poszcze-
gólnych deklaracji:
1. do 15.01.2017 r. osoby 

prawne oraz jednostki 
organizacyjne składają 
deklarację na podatek 
rolny i leśny na 2017 
rok;

2. do 31.01.2017 r. osoby 
prawne oraz jednostki 
organizacyjne składają 
deklarację na podatek 

od nieruchomości na 
2017 rok;

3. do 15.02.2017 r. oso-
by fizyczne i prawne 
składają deklarację na 
podatek od środków 
transportowych na 
2017 rok.

Podatek akcyzowy
Przypominamy o termi-
nie składania wniosków o 
zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej
O zwrot podatku ubiegać 
się może producent rolny, 
czyli osoba fizyczna , praw-
na bądź jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, będąca 
posiadaczem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu prze-
pisów o podatku rolnym. 
Każdy rolnik, który chce 

odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędo-
wy używany do produkcji 
rolnej powinien zbierać fak-
tury VAT

•	 w terminie od 1 lute-
go 2017 r. do 28 lutego 
2017 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza w 
zależności od miejsca 
położenia gruntów rol-
nych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 
sierpnia 2016 r. do 31 
stycznia 2017 r., 

•	 w terminie od 1 sierp-
nia 2017 r. do 31 sierp-
nia 2017 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w 
zależności od miejsca 
położenia gruntów rol-
nych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędo-
wego w okresie od 1 lu-
tego 2017 r. do 31 lipca 
2017 r.  w ramach limitu 
zwrotu podatku okre-
ślonego na 2017 r. 

Określenie limitu zwro-
tu podatku akcyzowego w 
2017 r. 
Limit zwrotu przysługują-
cego producentowi rolne-
mu określa się na cały rok 
na podstawie art. 4 ust. 2 
ustawy o zwrocie podat-
ku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej.
Kwotę limitu określa się w 
następujący sposób:
86,00 zł * ilość ha użyt-
ków rolnych na dzień 
1.02.2017 r.

Kwotę zwrotu oblicza się na 
podstawie przedstawionych 
faktur VAT potwierdzają-
cych zakup oleju napędo-
wego. 

Stawka zwrotu za 1 litr  w 
roku 2017 wynosi 1,00 zł

Kwotę zwrotu oblicza się wg 
wzoru:
ilość litrów zakupionego 
oleju napędowego x 1,00 zł

Wypłata zwrotu przyzna-
nego na podstawie decyzji 
następuje w terminach:
1 - 30 kwietnia danego 
roku w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym ter-
minie
1 - 31 października danego 
roku w przypadku złożenia 
wniosku w drugim terminie
Formularz wniosku będzie 
dostępny w tutejszym Urzę-
dzie Gminy w godzinach 
pracy urzędu oraz na stro-
nie gminy Wisznia Mała. 



12 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ GRUDZIEŃ 2016

Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku, 11 listo-
pada po raz 98 Po-

lacy obchodzili Narodowe 
Święto Niepodległości. To 
szczególny dzień, kiedy 
to świętujemy odzyskanie 
niepodległości po 123 la-
tach niewoli. W tym dniu 
Polacy w całym kraju brali 
udział w uroczystościach 
oraz marszach. 
 Obchody święta dla 
mieszkańców gminy Wisz-
nia Mała odbywały się w 
Piotrkowiczkach. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą 

Św. w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w Piotrkowiczkach. Mszę 
uświetnił udział Chóru 
Amicorum oraz Gminna 
Orkiestra Dęta z Wisz-
ni Małej. W eucharystii 
wzięli udział Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki, pani Sławomira 
Misiura – Hermann - Za-
stępca Wójta, Przewodni-
cząca Rady Gminy Mał-
gorzata Ottenbreit, radni, 
sołtysi, delegacje szkół 

wraz z dyrektorami, przed-
stawiciele Uniwersytetu 
Dorosłego Człowieka oraz 
licznie zebrani mieszkań-
cy.
Po mszy delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty pod po-
mnikiem Pamięci Naro-
dowej. Czynny udział w 
obchodach święta miała 
Jednostka Strzelecka 3003 
im. Orląt Lwowskich. W 
trakcie uroczystości głos 
zabrał Wójt Gminy Wisz-
nia Mała Jakub Brono-
wicki, którym w swoim 

przemówieniu podkreślił 
wagę tego święta dla nas, 
mieszkańców niepodległej 
Polski oraz podziękował 
wszystkim obecnym za 
przybycie.
Po części oficjalnej wszy-
scy zebrani z zaintereso-
waniem obserwowali in-
scenizację „Front 1918” w 
wykonaniu grupy rekon-
strukcji historycznej Art. 
Celebra.
Następnie uczestnicy uro-
czystości przeszli do świe-
tlicy, gdzie czekała na nich 
część artystyczna oraz po-
częstunek. Pierwsi na sce-
nie wystąpili uczniowie z 
Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Wiszni Małej 
z autorskim występem te-
atralnym pt. „Trudne po-
wroty”. Kolejnym punktem 
programu był występ na-
szych lokalnych zespołów 
ludowych: Szymanowianie 
i Strzeszowianki, którzy 
wyśpiewali pieśni patrio-
tyczne. A na zakończenie 
obchodów Święta Nie-
podległości wystąpił Chór 
Wratislavia z Wrocławia.
Dziękujemy sołectwu 
Piotrkowiczki oraz pani 
sołtys Barbarze Wilk wraz 
z Radą Sołecką, jak rów-
nież wszystkim pozosta-
łym zaangażowanym w or-
ganizację uroczystości.
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Jarmark Bożonarodzeniowy i Gminne Mikołajki

11 grudnia w niedzielę 
odbył się Jarmark Bożo-

narodzeniowy. Mieszkańcy 
naszej gminy oraz ościen-
nych miejscowości spotka-
li się w Wiszni Małej przy 
Ośrodku Kultury, Sportu 
i Rekreacji. A powitał ich 
główny bohater – Św. Mi-
kołaj w towarzystwie Śnie-
żynki oraz Elfa, który już od 

14.00 spędzał czas z dziećmi 
i rozdawał prezenty. 
Mimo niezbyt sprzyjających 
warunków atmosferycz-
nych, panował świąteczny 
nastrój. Wszystkich zebra-
nych o godz. 15.00 przy-
witał Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki. 
Przy dźwiękach kolęd i pa-
storałek wykonywanych na 

scenie, w wyjątkowej at-
mosferze można było wę-
drować między stoiskami w 
poszukiwaniu przysmaków 
oraz niebanalnych, ręcznie 
wykonanych prezentów. 
Wybór był bardzo duży, od 
stroików i ozdób świątecz-
nych, po aniołki i inne de-
koracje. Dodatkowo można 
było spróbować regional-

nych pierogów, górskich 
serów, wędlin lub innych 
potraw. Oprócz artykułów 
typowo bożonarodzenio-
wych, można było kupić 
piękną, ręcznie wykonaną 
biżuterię. Powodzeniem 
cieszyła się fotobudka, w 
której chętni robili pamiąt-
kowe zdjęcia.
Czas w trakcie Jarmarku 

uświetniały występy arty-
stów: Klaudii Adamus (wo-
kalistka znana m. in. z gru-
py Czereda), Estery Wrony, 
Anny Wojtas, Ernesta Po-
ciejowski, zespołu ludowe-
go Strzeszowianki oraz na 
sam koniec kapeli uElektro-
Górale.
Tegoroczny jarmark w po-
równaniu do zeszłoroczne-
go był bogatszy w atrakcje i 
mamy nadzieję, że z roku na 
rok będzie się rozrastał. 

AP
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MIKOŁAJKI W GMINIE WISZNIA MAŁA

Zgodnie ze świąteczną 
tradycją do grzecznych 

dzieci, a także dorosłych 
przybywa wyjątkowy gość – 
Św. Mikołaj. Zawitał również 
do naszej Gminy, aby spotkać 
się i obdarować życzliwych 

prezentami.  Dzieci z wielką 
radością witały oczekiwane-
go Dobroczyńcę. W tym roku 
Św. Mikołaj gościł w świetlicy 
w Krzyżanowicach, Rogożu, 
Wiszni Małej i Strzeszowie.
W czasie spotkania Klaun 

Jasiek, podszywając się pod 
Świętego Mikołaja, chciał 
wszystkim udowodnić, że On 
nie istnieje, ale dzieci nie dały 
się zwieść jego śmiesznym 
sztuczkom i nadal oczekiwa-
ły na przybycie prawdziwego 

Świętego. Przygotowując się 
na odwiedziny „Starszego 
Siwego Pana” dzieci rado-
śnie śpiewały i tańczyły, aby 
usłyszał ich nawoływania i 
jak najszybciej do nich przy-
jechał na złocistych saniach 
ciągniętych przez rogate re-
nifery. Wszyscy wspaniale się 
bawili, ponieważ Św. Mikołaj 
nikomu nie przywiózł rózgi 

tylko słodkie prezenty.
 Również Sołtysi, Radni, Pa-
nie świetlicowe, a także sam 
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki otrzymali 
słodkie upominki za dobre 
sprawowanie i pracę na rzecz 
Gminy. 

Justyna Kołodziej
Janusz Górka

ZABAWA ANDRZEJKOWA 2016r. W MIENICACH

Dziękujemy bardzo ro-
dzicom oraz dzieciom 

za wspaniałą zabawę an-
drzejkową, którą przepro-
wadziliśmy przy współpra-

cy z Panią Sołtys oraz Radą 
Sołecką Mienic. 
Wszyscy rewelacyjnie ba-
wiliśmy się przy muzyce 
proponowanej przez pro-

fesjonalnego DJ-a. Mamy 
nadzieję, że za rok nastąpi 
powtórka z rozrywki. 

Justyna Kołodziej
Janusz Górka

Pierwszy pomnik na Dolnym Śląsku

W p o n i e d z i a ł e k 
12.12.2016 r. w 

Trzebnicy za Skwerem ks. 
Antoniego Kiełbasy przy 
ul. 1-go Maja został uro-
czyście odsłonięty pierw-
szy na Dol-
nym Śląsku 
p o m n i k  
p u ł k ow n i -
ka Ryszarda 
Kuklińskie-
go.
P o m n i k 
powstał z 
i n i c j at y w y 
m i e s z k a ń -
ca naszej 
gminy prof. 
M i c h a ł a 
Mierzejew-
skiego. 
Wydarzenie 

związane z odsłonięciem 
pomnika zostało objęte 
Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy.
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Z Wiszni Małej DO DOLINY KRZEMOWEJ?

W Gminnej Biblio-
tece Publicznej w 

Wiszni Małej 22 listopada 
2016 r. zagościły roboty, 
które zostały wykorzysta-
ne podczas warsztatów z 
kodowania. W zajęciach 
uczestniczyło w sumie po-
nad 30 uczniów ze szkół 
podstawowych z Wiszni 
Małej i Szewc.
Zadaniem młodych ludzi 
było stworzenie programu 
do sterowania Finchem 
- robotem, przypomina-
jącym niewielką płaszcz-
kę na kółkach. Można go 

było zaprogramować tak, 
by poruszał się we wszyst-
kich kierunkach, świecił 
i reagował na światło. Na 
zakończenie spotkania 
wszystkie roboty wzięły 
udział w wyścigu w labi-
ryncie ułożonym 
z książek i pudełek - mu-
siały ominąć wszystkie 
przeszkody i jak najszyb-
ciej dotrzeć do celu.
Warsztaty prowadził  
Krzysztof Polasik - przed-
siębiorca, project manager 
w firmie programistycznej.
Młodzi ludzie podczas 

warsztatów zdobyli  kom-
petencje, które zaprocen-
tują w przyszłości, a może 
także przyczynią się do 
wyboru studiów czy zawo-
du związanego z nowymi 
technologiami. Być może 
programowanie stanie się 
kiedyś ich pasją jak w przy-
padku Marka Zuckerberga 
i podobnie jak on trafią do 
Doliny Krzemowej albo tak 
jak Bill Gates założą firmę 
znaną na całym świecie?
Przygoda z kodowaniem 
w Wiszni Małej jednak 
się nie kończy. Biblioteka  

planuje kontynuację zajęć 
w ramach Lokalnego Klu-
bu Kodowania, który roz-
pocznie swoja działalność 
w styczniu w filii w Piotr-
kowiczkach. Do udziału w 
nim zapraszamy wszyst-
kich, szczególnie tych, 
którzy nie mieli jeszcze do 
czynienia z programowa-
niem i robotami, a chcie-
liby o nich dowiedzieć się 
więcej.
Warsztaty odbyły się dzię-
ki udziałowi w projekcie 
„Link do przyszłości. Za-
programuj swoją karierę”, 

do którego Gminna Biblio-
teka Publiczna w Wiszni 
Małej zakwalifikowała się 
jako jedna ze stu instytucji 
w całej Polsce. Celem tego 
przedsięwzięcia jest zachę-
canie młodych ludzi 
z małych miejscowości do 
nauki kodowania. Pro-
jekt jest realizowany przez 
Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjne-
go ze środków Microso-
ft, w ramach inicjatywy 
YouthSpark. Został objęty 
patronatem honorowym 
Ministerstwa Cyfryzacji, 
Ministra Edukacji Narodo-
wej oraz Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

SD
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Oratorium „Bóg Ciebie ochrzcił! Bóg dał ci Siłę”

W sobotę 12 listopada 
w kościele pw. Nie-

pokalanego Serca NMP w 
Wysokim Kościele odbył się 
koncert uświetniający 1050 
rocznicę chrztu Polski. Z tej 
okazji zabrzmiało oratorium 
Roberta Grudnia „Bóg Cie-
bie ochrzcił! Bóg dał ci Siłę”.
 Oratorium autorstwa Ro-
berta Grudnia przytacza 
tysiącletnią historię chrze-
ścijaństwa w Polsce i jest czę-

ścią projektu „Dziedzictwo 
chrześcijaństwa i pamięć”. W 
oratorium wystąpiła Orkie-
stra 966, chór „Basilica Can-
tans” oraz znany aktor Maciej 
Zakościelny jako narrator. 
Koncert był kontynuacją 
XXIII Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej i Organowej, które-
go to gmina Wisznia Mała 
jest współorganizatorem. W 
ramach festiwalu w naszej 

gminie odbyły się cztery inne 
koncerty. 4 września w ośrod-
ku Miłocin przedstawiono  
oratorium „Gość oczekiwa-
ny” wg dramatu Zofii Kossak 
z muzyką Janusza Kohuta. W 
koncercie wystąpili: Katarzy-
na Broda – Firla (wokal), Jó-
zef Broda (śpiew), trombity, 
flety i Janusz Kohut (piano, 
organy). 
11 września w kościele p.w. 
Św. Anny w Szewcach za-

brzmiał jeden z częściej wy-
konywanych utworów mu-
zycznych  „Stabat Mater” 
Giovanniego Batisty Pergo-
lesiego. Niezwykłą atmosferę 
stworzyły Iryna Makovetska 
(sopran), Romanna Hunko 
(alt) oraz towarzysząca im 
Nadiya Velychko (organy). 
Recytował znany aktor te-
atralny i filmowy Olgierd Łu-
kaszewicz. 
Kolejny koncert miał miejsce 
w kościele p.w. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Kry-
nicznie 18 września. Przed 
publicznością wystąpił ze-
spół barokowy im. Teleman-
na oraz Piotr Sadowski, który 
zagrał na skrzypcach. Wyko-

nawcy przedstawili „Ave Ma-
ria” oraz „Cztery pory roku” 
A. Vivaldiego. 
Czwarty koncert odbył się 9 
października w kościele p.w. 
Niepokalanego Serca NMP 
w Wysokim Kościele i był to 
występ pt. „Miniatury baro-
ku” w wykonaniu Tomasza 
Marczaka (trąbka) i Andrzeja 
Sochockiego (organy).
Wszystkie koncerty były wy-
jątkowe i zapewne na długo 
pozostaną w pamięci. A już 
teraz możemy zaprosić na 
XXIV Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Kameralnej i 
Organowej, który odbędzie 
się w 2017 roku. 

AP

Andrzejkowy koncert Kasi Mirowskiej

25 listopada, w pięknie 
przystrojonej świetlicy w 

Krynicznie, wystąpiła Kasia 
Mirowska - utalentowana 
wokalistka z Wrocławia. Na 
godzinę publiczność zosta-
ła przeniesiona w zmysłową 
krainę jazzu.
Kasia Mirowska to utalen-
towana piosenkarka, której 
muzyka oscyluje w klima-
tach awangardowego popu, 

nu jazzu i neo soulu. Woka-
listka jest znana ze współ-
pracy m.in. z wrocławskimi 
formacjami The Crackers 
Band, The Sound Office, 
triem RGG (Raminiak-Gar-
bowski-Gradziuk) czy Bi-
g-Bandem Zielonogórskim. 
W Krynicznie akompanio-
wał jej bardzo utalentowany 
pianista Dominik Mąkosa, 
który kilkakrotnie pokazał 

wirtuozerskie umiejętności.
W repertuarze znalazły 
się piosenki z debiutanc-
kiej płyty artystki, a także 
wielkie przeboje, jak "Byłaś 
serca biciem" czy "Czas nas 
uczy pogody". Publiczność 
przybyła na koncert zosta-
ła poczęstowana nie tylko 
piękną muzyką ale i pysz-
nym ciastem.

JS
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Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami

Jesień to szczególna pora dla 
pierwszoklasistów z gminy 

Wisznia Mała. To czas kie-
dy stają się pełnoprawnymi 
uczniami swoich szkół. W 
każdej ze szkół uroczyście 
przyjmuje się uczniów do 
społeczności szkolnej. Skła-
dają oni ślubowanie oraz zo-
stają pasowani przez dyrek-
torów swojej szkoły. Podobna 
ceremonia pasowania odby-
wa się również w przedszko-
lach.
W naszej gminie 21 paź-

dziernika jako pierwsi zostali 
pasowani uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Psarach, następnie 
25 października odbyło się 
pasowanie w Zespole Szkół 
w Krynicznie.  27 paździer-
nika kolejni uczniowie zo-
stali pasowani na uczniów. 
Tym razem byli to gimna-
zjaliści Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Szewcach. 
Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Szewcach zostali 
przyjęci w  poczet uczniów 8 

listopada, natomiast ucznio-
wie rozpoczynających naukę 
w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Wiszni Małej 24 
listopada. Następnego dnia 
odbyło się także uroczyste 
pasowanie w Przedszkolu Pu-
blicznym w Ligocie Pięknej. 
Sama uroczystość pasowania 
na ucznia lub przedszkolaka 
jest bardzo szczególna i waż-
na dla dzieci.  Jest to dla nich 
powód do dumy związany 
z przyjęcia do społeczności 
szkolnej lub przedszkolnej. 

To dzień pełen wzruszeń i 
pozytywnych emocji. Sama 
uroczystość w każdej ze szkół 
była poprzedzona wcześniej-
szymi przygotowaniami, tak 
by wzbogacić przebieg całej 
ceremonii. 
W każdej ze szkół uroczy-
stość pasowania przebiega-
ła w określony sposób. Na 
początku po przemówieniu 
dyrektora szkoły, była część 
artystyczna przygotowana 
przez uczniów wraz z ich 
wychowawczyniami. W każ-
dej ze szkół scenariusz był 
indywidualnie opracowywa-
ny. Następnie po części arty-
stycznej uczniowie składali 

ślubowanie i zostali pasowa-
ni przez dyrektora szkoły 
lub przedszkola. Uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, drobne upominki od 
rodziców oraz prezent dla 
każdej z klasy i „ indywidu-
alny zestaw bezpieczeństwa” 
(kamizelkę odblaskową, opa-
skę odblaskową na rękę oraz 
odblask do tornistra) prze-
kazany przez Wójta Gminy 
Jakuba Bronowickiego. 
Po części oficjalnej wszyscy 
zgromadzeni zastali zapro-
szeni na poczęstunek przygo-
towany przez rodziców.
W uroczystościach uczestni-
czyli zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Wisznia Mała Ja-
kub Bronowicki, Kierownik 
SAPO Karolina Kempiszak, 
Przewodnicząca Rady Gmin-
nej Małgorzata Ottenbreit, 
rodzice, dziadkowie i rodzeń-
stwo.
Wszystkim pierwszoklasi-
stom życzymy sukcesów w 
nauce i samych radosnych 
chwil w towarzystwie przy-
jaciół. A przedszkolakom 
wesołej zabawy i zawsze 
uśmiechniętej buzi.

APFot. Zespół Szkół w Krynicznie

Fot. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiszni Małej

Fot. Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Ligocie Pięknej

Fot. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach

Fot. Gimnazjaliści z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szewcach

Fot. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szewcach
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Oliwia Rapalska, uczennica klasy VI, Nasza Duma, Nasza Biegaczka. 

Sukces w koszykówce

Oliwia nie po raz pierw-
szy pokazała nam, że 

doskonale radzi sobie w bie-
gach długodystansowych.
Tym razem wystartowała w 
„Wiszeńskim” biegu na 1,5 
kilometra (za) Dyszka i za-
jęła II miejsce otrzymując 
przepiękny medal, puchar i 
dyplom.
Co mówi o swojej pasji Oli-
wia?
„Pierwszy bieg, w którym 
brałam udział był charyta-
tywny „ Bieg dla Maćka”. 
Dochód tego biegu prze-
znaczony był na rehabili-
tację chorego chłopca. Co 
roku we Wrocławiu dla 
wszystkich chętnych przy-

gotowane są różne dystan-
se, ja przebiegłam 2500 m 
i zajęłam 12 miejsce. Ogól-
nie wzięło udział około 400 
osób. Kolejnym ważnym 
biegiem w jakim brałam 
udział był „City trail junior” 
jest to największy cykl bie-
gów dla dzieci w Polsce. Jest 
organizowany w 10 mia-
stach i wzięło w nim udział 
ponad 2100 dzieci. Na je-
sienno – zimowy cykl skła-
da się sześć biegów po 1 km, 
są to biegi dla wytrwałych, 
gdyż zawody organizowane 
są w trudnych warunkach 
pogodowych. Biegłam w 
słońcu, deszczu, mrozie 
(-11o C) i śniegu. Zajęłam 

5 miejsce w kategorii 11 – 
12 lat, otrzymałam medal i 
jestem z niego bardzo dum-
na. Ostatnio, w biegu, który 
odbył się we Wrocławiu, w 
marcu otrzymałam medal 
za uczestnictwo. Staram 
się uczestniczyć w różnych 
biegach charytatywnych, 
rodzinnych, które oprócz 
zabawy i rywalizacji spor-
towej dają wiele satysfakcji. 
Na końcu chciałabym do-
dać, że na takich imprezach 
organizatorzy zapewniają 
nagrody i dużo atrakcji, dla-
tego bardzo zachęcam do 
brania w nich udziału”.
Oliwia to skromna dziew-
czynka. Jako wychowaw-
czyni mogę powiedzieć, że 
zawsze można na niej pole-
gać. Jest koleżeńska i uczyn-
na, zawsze pomaga innym i 
nigdy nie oczekuje niczego 
w zamian. Uczniowie z kla-
sy Oliwii także docenili jej 
„Złote Serduszko”, przyzna-
jąc jej tytuł „Osoby najbar-
dziej Fair”.
Izabela Mielnik – wycho-
wawczyni klasy VI (Szewce)

15 listopada 2016 w Obor-
nikach Śl. zostały zorga-

nizowane Zawody Powia-
towe w piłce koszykowej 
dziewcząt. Gminę Wisznia 
Mała reprezentowała dru-
żyna z Gimnazjum Publicz-
nego im. Św. Jadwigi Śl. w 

Krynicznie pod kierun-
kiem trenera Małgorzaty 
Kraszewskiej. Po zaciętych 
meczach drużyna wywal-
czyła III MIEJSCE w Po-
wiecie ustępując zespołom 
z Oborniki Śl. i Żmigrodu. 
Skład brązowych medali-

stek: Oliwia Makowczyń-
ska,  Oliwia Zalewska,  
Nicoletta Dudzik,  Ame-
lia Bolesławska,  Wiktoria 
Wejman,  Marta Jana,  Elż-
bieta Kręzel, Zoja Biesz-
czad,  Zuzanna Galińska,  
Wiktoria Woźniak,  Karo-
lina Prosta, Justyna Iwanic-
ka. 
Wielkie gratulacje!!!

Małgorzata Kraszewska
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Kolejne książki do szkolnej biblioteki w Szewcach.

W ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” - Priorytet 3 
uzyskaliśmy wsparcie finan-
sowe na zakup książek dla 
naszego Gimnazjum. Udało 
się!!! Otrzymaliśmy na zakup  
3100 zł. Za te pieniądze zaku-
piono 153 książki.
Zapraszam do biblioteki 
wszystkich czytelników, któ-
rzy mają ochotę na odrobinę 
nowości :-). 

Izabela Mielnik

Święto Dynii

8 października tego roku 
odbył się piknik integra-

cyjny pod hasłem: "Święto 
Dynii". Uczestnikami im-
prezy były przedszkolaki z 
Przedszkola Publicznego w 
Strzeszowie, Rodzice i per-

sonel przedszkola. Zabawa 
była przednia, na uczestni-
ków czekało moc atrakcji, 
niespodzianek, konkursów i 
słodkości. Teraz czekamy na 
kolejny rok, bo już planuje-
my dalsze niespodzianki.

MIESIĄC  CZYNIENIA DOBRA  

Pracując  i ucząc się w 
szkole, która nosi imię  

Świętej  Jadwigi Śląskiej na-
leży wiedzieć, że ma się  pew-
ne  zobowiązania. Odpowie-
dzialność  ciąży nie tylko na 
uczniach, ale i nauczycielach. 
W Zespole Szkół w Krynicz-
nie wszyscy  doskonale zdają 
sobie sprawę, że czynienie 
dobra, to zwyczajna sprawa. 
Dlatego właśnie w miesiącu  
październiku - kojarzącym się  
przede wszystkim ze świętą  
Jadwigą -  organizowane były  
rozmaite inicjatywy charyta-
tywne. 
W tym roku uczniowie chęt-
nie pomagali w akcji „Po-
dziel się  posiłkiem”, zbierając 
żywność w sklepach i super-
marketach dla  najuboższych 
rodzin. Oprócz tego pisali 
kartki do chorych dzieci le-
żących w szpitalach, stając 
się tym samym ich  Anio-
łami Stróżami. Dzieci oraz 
młodzież  potrafiły okazać 
serce również  naszym  czwo-
ronożnym przyjaciołom w 
schroniskach. Poza  tym już 
drugi raz został  zorganizo-
wany  koncert  charytatywny. 

Uzyskane pieniądze ( w wy-
sokości 10421,72 zł) zostały 
przeznaczone na leczenie 
oraz rehabilitację mieszkańca  
Kryniczna-  pana Krzysztofa, 
który  w kwietniu tego roku 
uległ ciężkiemu wypadkowi. 
W „Jesiennym koncercie”- 
4.11.2016r.  wystąpili ucznio-
wie, nauczyciele, absolwen-
ci oraz  zaproszeni goście, 
śpiewając  lub grając melan-
cholijne utwory o tematyce 
jesiennej.  Wśród  wykonaw-
ców należy wymienić: Annę  
Wojtas, Esterę Wronę, Pawła 
Augustyna, Krzysztofa i Ka-
jetana  Sarnów, Małgorzatę 
Galińską, Konrada Bielickie-
go, Aleksandrę  Gryszczuk, 
Hannę Jordanek, Hannę  Ro-
szewską, Oliwię Mikołajczak 
oraz Orkiestrę Dętą z Pasiku-
rowic. Impreza, która  zgro-
madziła w świetlicy wiejskiej 
w Krynicznie  wielu gości 
przebiegła w miłej, ciepłej i 
radosnej atmosferze. Nie za-
brakło pysznych  ciast, kawy 

i herbaty. 
Aby bardziej poznać  św. Ja-
dwigę, w szkole  organizowa-
ne były konkursy historyczne, 
plastyczne, literackie, ciekawe 
lekcje religii, zabawy, np. w 
poszukiwanie dzieci św. Ja-
dwigi, układanie na schodach 
kalendarium z życia patron-
ki, dekorowanie korytarzy.   
W Trzebnicy – w bazylice   
można było podziwiać  wy-
stawę prac uczniów ze szkoły 
podstawowej z  Kryniczna, 
dotyczącą  świętej. Ucznio-
wie wraz z nauczycielami  
uczestniczyli również w piel-
grzymce pieszej do Trzebnicy, 
wędrowali też  Dużą Ścieżką  
św. Jadwigi. Pod koniec  paź-
dziernika  odbyło się  podsu-
mowanie  wszystkich działań 
oraz rozdanie nagród dla  
najbardziej zaangażowanych 
uczniów. 
Jak widać,  w szkole w Kry-
nicznie wiele się  dzieje...A to 
dopiero początek !    

Monika Kielan

www.geowisznia.pl
Zachęcamy do korzystania z 

gminnego serwisu mapo-
wego: www.geowisznia.pl
Przeglądarka umożliwia 
sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości oraz 
obiektów znajdujących się na 
terenie gminy Wisznia Mała. W 
serwisie można wyszukać  na-
stępujące informacje:
- nr działki;
- nr porządkowy działki;
- nazwa ulicy;
- obiekty (w tym również 
obiekty turystyczne, zabytki, 
pomniki przyrody);
- obowiązujące plany zago-
spodarowania przestrzenne-
go;
- stadium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wisz-

nia Mała,
- przedwojenne mapy topo-
graficzne
Prezentowana w serwisie in-
ternetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może stano-
wić formalnej podstawy dla 
czynności administracyjnych 
czy urzędowych.  
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Dwa wydarzenia szachowe w jednym

Trzeciego grudnia w 
Krynicznie odbyła 

się symultana szachowa 
Aleksandra Marka Sko-
rupy z młodzieżą oraz 
VIII Otwarte Mistrzo-
stwa Okręgu Podwro-
cławskiego w Szachach 
Szybkich. Wydarzenia 
zebrały w jednym miej-
scu szachistów w nie-
mal każdym wieku. W 
klasyfikacji open zwy-
ciężył Filip Cukrowski, 
a drugie miejsce zajął 
Łukasz Butkiewicz z 
Wiszni Małej.

Symultana szachowa to 
zawody, w których mło-
dzi zawodnicy mogą 
zmierzyć się z mistrzem. 
Aleksander Marek Sko-
rupa, który jest preze-
sem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocła-

wiu, grał jednocześnie 
z ponad dwudziestoma 
młodymi szachistami. 
Doświadczony zawod-
nik zwyciężył w prawie 
wszystkich pojedynkach 
- jedynie raz przegrał i 
raz zremisował. Wszyscy 
młodzi zawodnicy otrzy-
mali upominki od Alek-
sandra Marka Skorupy i 
wójta Jakuba Bronowic-
kiego.

Następnie odbyły się 
VIII Otwarte Mistrzo-
stwa Okręgu Podwro-
cławskiego w Szachach 
Szybkich. Udział w nich 
wzięły aż 62 osoby, a 
wśród nich zarówno 
dorośli, młodzież, jak i 
dzieci. Startowało kilku 
utytułowanych mistrzów, 
ale także zawodnicy z 
niskimi kategoriami lub 
bez kategorii. Po sied-
miu rundach wygrał Fi-

lip Cukrowski z Brzegu 
Dolnego, a za nim upla-
sował się Łukasz But-
kiewicz z Wiszni Małej. 
Tytuł najlepszego junio-
ra przypadł Jakubowi 
Luberańskiemu z klubu 
Polonia Wrocław.

W ramach turnieju ro-
zegrane zostały także 
Mistrzostwa Dolnego 
Śląska Osób Niepełno-
sprawnych. Tytuł naj-
lepszego juniora przy-
padł Krzysztofowi 
Bronowickiemu z Wisz-
ni Małej. Wydarzenie 
otworzył wójt Jakub 
Bronowicki. Organiza-
torami byli: Przemysław 
Lichwa (Prezes Pod-
wrocławskiego Okręgu 
Dolnośląskiego Związ-
ku Szachowego), Marek 
Pociejowski oraz OKSiR 
Wisznia Mała.

JS Fot. Symultana szachowa Aleksandra Marka Skorupy z młodzieżą

Sukcesy w ringo

Sportowcy Dolnoślą-
skiej Akademii Rin-

go w Krynicznie w dniu 
19.11.2016 r. wzięli udział 
w Międzynarodowym Tur-
nieju w Czechach o nazwie 
„Turnaj v Ringu IV. ročník 
VYDŘÍHO TURNAJE”. 
Wzięło w nim udział pra-
wie trzystu zawodników 
i około 50 drużyn w ka-
tegorii 8-12 lat, 13-16 i 
powyżej. Nasza reprezen-
tacja wywalczyła w zacię-
tych zmaganiach sporto-

wych w grupie młodszej 
trójek mieszanych II, III i 
IV miejsce, a w starszej II 
miejsce. Jesteśmy z nich 
bardzo dumni, bo repre-
zentowali nasz kraj i Dol-
ny Śląsk bardzo godnie, do 
tego w dyscyplinie sporto-
wej, która narodziła się w 
Polsce  
IV m-ce wywalczyła dru-
żyna najmłodsza: Maja 
Kwiecień SP Wisznia Mała, 
Kuba Woźniak i Michał Tu-
daj z ZS w Krynicznie; III 

m-ce Natalia Blok 
SP w Żurawinie, 
Marta Rymarczuk 
i Krzysztof Kanar 
z ZS w Krynicz-
nie; II m-ce Natalia 
Piegońska, Jakub 
Mazur i Sebastian 
Bogińczuk z ZS w 
Krynicznie oraz II 
m-ce w grupie star-
szej Karolina Pro-
stak, Szymon Staroń 
i Michał Małkiewicz 
z ZS w Krynicznie.

Dorota Olbryt

„Rowerówka“

K lub Rowerowy „ 
Rowerówka“ roz-

miłowany w obozach, 
wyprawach i  wyciecz-
kach już od 6 lat  jak 
co roku odwiedził  z 
l icznymi produkta-
mi pier wszej  potrzeby 
wrocławskie Schroni-
sko dla Bezdomnych 
Zwierząt .
Dzieci  i  młodzież „  Ro-

werówki“ oprócz relak-
su i  aktywności  rucho-
wej uczą się  nie ty lko 
wolontariatu,  a le  także 
nawyku uczestnictwa 
w uroczystościach pa-
tr iotycznych w naszej 
gminie,  a  także wza-
jemnej pomocy i  dba-
nia o młodszych i  s łab-
szych.

Dorota Olbr yt
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I Wiszeńska (za)Dyszka już za nami

130 zawodników z Polski 
oraz zagranicy wzięło 

udział w I Wiszeńskiej (za)
Dyszce w sobotę 1 paź-
dziernika w Ligocie Pięk-
nej. Imprezie towarzyszyła 
piękna słoneczna aura. Była 
to pierwsza edycja imprezy 
biegowej rozegrana na tere-
nie gminy Wisznia Mała.
Przed rozpoczęciem biegu 
pani Anna Hupa przeprowa-
dziła rozgrzewkę dla wszyst-
kich zawodników. Zaraz po 
rozgrzewce zawodnicy wy-
startowali do biegu na dy-
stansie 10 km w lesie między 
Ligotą Piękną, Malinem a 
Pierwoszowem.  
Start odbył się z terenu 
przed przedszkolem w Ligo-
cie Pięknej. W role startera 

wcielił się Wójt Gminy Jakub 
Bronowicki. Wyznaczona 
trasa biegu była bardzo ma-
lownicza i przyjazna dla bie-
gaczy. Wszyscy zawodnicy 
ukończyli bieg. Klasyfikację 
Open kobiet wygrała Do-
minika Napieraj z wynikiem 
37 minut 9 sekund. Wśród 
mężczyzn najszybszy był 
Obukhovskyi Oleksii z wy-
nikiem 31 minut 47 sekund. 
Równocześnie była prowa-
dzona odrębna klasyfikacja 
wśród mieszkańców z te-
renu gminy Wisznia Mała. 
Pierwsze miejsce wśród 
kobiet zdobyła  Agnieszka 
Czochara uzyskując wy-
nik 54 minuty 31 sekund, a 
wśród mężczyzn Krzysztof 
Kręzel z czasem 38 minut 57 

sekund. Wszyscy startujący 
otrzymali medal oraz pakiet 
startowy. Zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca od I do III w 
określonej kategorii wieko-
wej otrzymali dodatkowo 
dyplom, puchar i nagrodę 
rzeczową. 
Nagrodami w kategorii 
Open były odpowiednio (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.
 Bezpośrednio po starcie 
zawodników na 10 km, na 
trasę o długości 1,5 km wy-
ruszyły dzieci, których na 
starcie stanęło 32. Wśród 
dzieci triumfowali Karolina 
Cholaszczyńska i Krzysztof 

Matysiak. A każdy z mło-
dych zawodników otrzymał 
pamiątkowy medal oraz 
upominek. 
Nieoceniona była praca 
wolontariuszy z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Szewcach, którzy wspo-
magali organizatorów biegu, 
a dzięki swojemu oryginal-
nemu przebraniu stanowili 
dodatkową atrakcję imprezy. 
 Po zakończeniu biegu na 
wszystkich czekał rege-
neracyjny posiłek. Wszy-
scy dobrze bawili się, a at-
mosfera było wyjątkowa. 
Zwycięzcom osiągniętych 
wyników gratulował Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki oraz dyrektor 
OKSiR-u Paweł Kamiński, 
który na sam koniec zaprosił 
sportowców na kolejną edy-
cję biegu, która odbędzie się 
już wiosną 2017 r. Dziękuje-

my wszystkim za wspaniałą 
sportową atmosferę w trak-
cie trwania imprezy i zapra-
szamy na kolejny bieg.
 Organizatorzy dziękują pa-
nom Tomaszowi Janikowi z 
Wysokiego Kościoła i panu 
Romanowi Turocha z Ma-
lina oraz Stowarzyszeniu 
Team Extreme Off Road 
Club za pomoc w organiza-
cji I Wiszeńskiej (za)Dyszki 
oraz wcześniejszych wyda-
rzeniach tj. MTB Cross Co-
untry w Mienicach. Bez ich 
wsparcia nie byłoby możliwe 
tak sprawne przeprowadze-
nie tych imprez sportowych. 
Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich rów-
nież wsparło to wydarzenie. 
Zapraszamy na kolejną Wi-
szeńską (za)Dyszkę w maju 
2017.

AP
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10-lecie sekcji szachowej z Wiszni Małej

W tym roku sekcja 
szachowa OKSiR 

Wisznia Mała obchodzi 
swoje 10-lecie powstania. 
Był to szczególny jubile-
usz, gdyż obecnie sekcja 
reprezentuje naszą gminę 
w Ekstralidze Szachowej!

Sekcja powstała latem 2006 
roku z inicjatywy pana Łu-
kasza Butkiewicza oraz 
jego ojca Krzysztofa. Na 
przełomie 10 lat drużyna 
regularnie brała udział w 
rozgrywkach. Początkowo 
w lidze okręgowej i dolno-

śląskiej, której wygranie w 
sezonie 2009/2010  zapew-
niło awans do II ligi, roz-
grywanej już na szczeblu 
centralnym. Na tym po-
ziomie drużyna występo-
wała do 2014 roku, kiedy 
to uzyskała promocję do I 
ligi.
Do sukcesu przyczynili się:  
Łukasz Butkiewicz-kapi-
tan, Michał Luch, Marcin 
Krzyżanowski, Mateusz 
Bronowicki, Marcin Stę-
pień, Aleksandra Zmarzły. 
Wcześniej na sukces klub 
wpływ mieli również:  Li-
dia Zdziarska, Radosław 
Zaręba, Urszula Krokay, 
Michał Lercel,Jarosław 
Gomułka oraz Jerzy Ku-

bień. 
Szczególnie ważny w roz-
woju sekcji był rok 2015.  
Do kolejnych rozgrywek 
zawodnicy przygotowy-
wali się w sposób bardzo 
intensywny. W tym czasie 
dodatkowo drużyna zo-
stała wzmocniona przez: 
Arkadiusza Skawińskiego, 
Kamila Plichtę oraz Ewę 
Przeździecką. Ostatecz-
nie zajęli I miejsce, dzięki 
czemu uzyskali awans do 
Ekstraligi!  Oprócz wła-
snego zaangażowania i 
ciężkiej pracy, znaczny 
wpływ na uzyskany wynik 
miało wsparcie ze strony 
sponsora tytularnego fir-
my Baumatech oraz gminy 
Wisznia Mała. 
Sekcja z Wiszni Małej po-
siada również drugą dru-
żynę, prowadzoną przez 

Marka Pociejowskiego. 
Występuje ona w rozgryw-
kach ligowych na szczeblu 
dolnośląskim i okręgo-
wym. 
 W OKSiR w Wiszni Ma-
łej od 2010 roku prowa-
dzone są zajęcia szachowe 
w przedziale wiekowym 6 
– 18 lat. Juniorzy już trzy-
krotnie brali udział w Dol-
nośląskiej Lidze Juniorów. 
Zainteresowanych grą w 
szachy zachęcamy do do-
łączenia się do szkółki, 
niezależnie od posiada-
nych umiejętności. Zajęcia 
prowadzone przez Łukasza 
Butkiewicza odbywają się 
w czwartki w godzinach 
18-19.30 w OKSiR, nato-
miast w szkole w Krynicz-
nie młodych zawodników 
uczy Ernest Pociejowski.  

AP

105 medali karateków z Dolnośląskiego Klubu Karate Jinkaku Kansei w pierwszym kwartale sezonu 2016/2017

Sezon sportowy Dol-
nośląskiego Klubu 

Karate Jinkaku Kansei 
działającego w ramach 
Stowarzyszenia Sportu i 
Kultury Paideia pokrywa 
się z rokiem szkolnym, 
gdyż to uczniowie pla-
cówek edukacyjnych w 
naszej gminie są jego za-
wodnikami. W krótkiej, 
trzyletniej historii klu-
bu każdy następny sezon 
okazywał się lepszy. W 
roku szkolnym 2014/2015 
udało się zdobyć 94 me-
dale. Poprzednik sezon 
(2015/2016) przyniósł 
kolejne, wielkie sukcesy. 
Podopieczni senseia Da-
wida Graczyka zdobyli 
206 medali, z czego 30 na 
imprezach międzynaro-
dowych. Zwieńczeniem 
świetnych startów było 
uzyskanie 4 medali na 
Mistrzostwa Świata Kara-
te WSF (World Shotokan 
Federation) – 1 złotego 
i 3 brązowych. W ciągu 
dwóch lat DKK Jinkaku 
Kansei osiągnął bardzo 
dobre wyniki w pracy z 
młodzieżą z podstawó-
wek. Z uwagi na ilość i 
jakość sukcesów sporto-
wych możemy mówić, że 

w naszej gminie funkcjo-
nuje najlepszy klub dzie-
cięcy spośród wszystkich 
z powiatu trzebnickiego. 
W województwie dol-
nośląskim DKK Jinka-
ku Kansei ustępuje tylko 
trzem największych zrze-
szeniom karate olimpij-
skiego: z Wrocławia, Le-
gnicy i Ścinawy.
Poza pracą senseia za-
sługa to utalentowanych 
młodych sportowców 
oraz ich rodziców, na 
co dzień bardzo moc-
no wspierających rozwój 
swoich pociech. Spośród 
najbardziej utalentowanej 
młodzieży warto wskazać 
Mistrzynie Świata, Klau-
dię Łobaszewską i Maję 
Kopciuch, brązowego 
medalistę MŚ, Aleksan-
dra Połowczuka, utytu-
łowanych Karolinę Pogo-
dę, Jędrzeja Sobieskiego, 
Bernarda Bernasńskiego 
czy Eryka Kwatera. To 
już wytrawni sportowcy 
reprezentujący Polskę na 
arenie międzynarodowej. 
Do tych zawodników do-
łączają ich młodsi kole-
żanki i koledzy, m. in. 
Julia Skrzyczak, Emilia 
Bogaczewicz, Aleksandra 

Cieślak, Anna Książkie-
wicz czy Igor Ulatowski 
i Krystian Karaszewski. 
Odnoszą oni coraz więk-
sze sukcesy. Przed kil-
koma tygodniami po raz 
pierwszy wystartowali 
najmłodsi zawodnicy, 
którzy karate uprawiają 
od września br. Niektórzy 
z nich mają zaledwie 6 
lat. W swoich pierwszych 
zmaganiach świetnie po-
kazali się: Aleksandra Po-
łowczuk, Klara Kościel-
niak, Joanna Sztochel, 
Maja Herda, a z chłopców 
Piotr Szymczuk.  
W obecnym sezonie 

(2016/2017) DKK Jinka-
ku Kansei dalej stawia 
na stabilny rozwój dzieci 
trenujących w sekcji. Dla 
wszystkich zapewniamy 
trening ogólnofizyczny, 
a dla chętnych udział w 
rywalizacji sportowej. W 
ciągu pierwszego kwarta-
łu nowego sezonu zawod-
nicy DKK Jnkaku Kansei 
brali udział w 9 turnie-
jach karate, 3 wojewódz-
kich i 6 międzynarodo-
wych, w tym najbardziej 
prestiżowym widowisku 
karate w kraju – Polish 
Open w Bielsku Białej, 
gdzie udało się zdobyć 

6 krążków (w poprzed-
nich sezonie dwa). Łącz-
ny uzyskany wynik w tym 
kwartale to 105 medali 
(26 złotych, 20 srebrnych 
i 59 brązowych), z czego 
43 na imprezach między-
narodowych. Do końca 
roku kalendarzowego po-
zostały jeszcze dwa starty 
oraz egzamin na stopnie 
uczniowskie kyu.
  Dzieciom trenującym w 
DKK Jinkaku Kansei i ich 
rodzicom życzymy dal-
szych sukcesów.

Sensei 
Dawid Graczyk  
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1 Szewce

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

30 13, 27 11, 23*

1 CZWARTEK 
07.01.17* 
02.02.17 
02.03.17 
06.04.17 

04 i 18.05.17 
1 i 17*.06.17 
6 i 20.07.17 
3 i 17.08.17 
7 i 21.09.17 

05.10.17 
02.11.17 
07.12.17

1 PIĄTEK 
05.01.17* 
03.02.17 
03.03.17 
07.04.17 
05.05.17 
02.06.17 
07.07.17 
04.08.17 
01.09.17 
06.10.17 
03.11.17 
01.12.17

1 ŚROdA 
01.02.17 
05.04.17 
07.06.17 
02.08.17 
04.10.17 
06.12.17

2 Strzeszów

3 Ozorowice

4 Piotrkowiczki 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*

1 CZWARTEK 
07.01.17* 
02.02.17 
02.03.17 
06.04.17 

04 i 18.05.17 
1 i 17*.06.17 
6 i 20.07.17 
3 i 17.08.17 
7 i 21.09.17 

05.10.17 
02.11.17 
07.12.17

1 PIĄTEK 
05.01.17* 
03.02.17 
03.03.17 
07.04.17 
05.05.17 
02.06.17 
07.07.17 
04.08.17 
01.09.17 
06.10.17 
03.11.17 
01.12.17

1 ŚROdA 
01.02.17 
05.04.17 
07.06.17 
02.08.17 
04.10.17 
06.12.17

5 Mienice

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*

3 CZWARTEK 
19.01.17 
16.02.17 
16.03.17 
20.04.17 

04 i 18.05.17 
1 i 17*.06.17 
6 i 20.07.17 
3 i 17.08.17 
7 i 21.09.17 

19.10.17 
16.11.17 
21.12.17

3 PIĄTEK 
20.01.17 
17.02.17 
17.03.17 
21.04.17 
19.05.17 
16.06.17 
21.07.17 
18.08.17 
15.09.17 
20.10.17 
17.11.17 
15.12.17

 3 ŚROdA 
15.02.17 
19.04.17 
21.06.17 
16.08.17 
18.10.17 
20.12.17

6 Pierwoszów

7

Wisznia Mała: Szkolna, 
Różana, Kwiatowa, Orlikowa, 
Chabrowa, Łąkowa, 
Strzeszowska, Krótka, Wąska, 
Wrocławska, Makowa, 
Wrzosowa, Stawowa, Parkowa, 
Sportowa, Polna, Pocztowa, 
Gajowa, Nad Potokiem

8
Krzyżanowice, Kryniczno:  
ul. Rakowa, Osiedle Toya, 
Cienin

11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 6*, 17, 
31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 4*, 15, 

29 13, 27

2 CZWARTEK 
12.01.17 
09.02.17 
09.03.17 
13.04.17 

11 i 25.05.17 
8 i 22.06.17 

13 i 27.07.17 
10 i 24.08.17 
14 i 28.09.17 

12.10.17 
09.11.17 
14.12.17

2 PIĄTEK 
13.01.17 
10.02.17 
10.03.17 
14.04.17 
12.05.17 
09.06.17 
14.07.17 
11.08.17 
08.09.17 
13.10.17 
10.11.17 
08.12.17

2 ŚROdA 
08.02.17 
12.04.17 
14.06.17 
09.08.17 
11.10.17 
13.12.17

9 Szymanów

10 Psary 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 
26.01.17 
23.02.17 
23.03.17 
27.04.17 

11 i 25.05.17 
8 i 22.06.17 

13 i 27.07.17 
10 i 24.08.17 
14 i 28.09.17 

26.10.17 
23.11.17 
28.12.17

4 PIĄTEK 
27.01.17 
24.02.17 
24.03.17 
28.04.17 
26.05.17 
23.06.17 
28.07.17 
25.08.17 
22.09.17 
27.10.17 
24.11.17 
22.12.17

4 ŚROdA 
22.02.17 
26.04.17 
28.06.17 
23.08.17 
25.10.17 
27.12.17

Zamawiający:

HARMONOgRAM wYwOZu ODPADów KOMuNALNYCH 
(zmieszanych oraz zbieranych selektywnie)

gmina wisznia Mała: styczeń – grudzień 2017

Wykonawca:

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.
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11 Ligota Piękna

3, 17,  
31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 12*, 

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

4 CZWARTEK 
26.01.17 
23.02.17 
23.03.17 
27.04.17 

11 i 25.05.17 
8 i 22.06.17 

13 i 27.07.17 
10 i 24.08.17 
14 i 28.09.17 

26.10.17 
23.11.17 
28.12.17

4 PIĄTEK 
27.01.17 
24.02.17 
24.03.17 
28.04.17 
26.05.17 
23.06.17 
28.07.17 
25.08.17 
22.09.17 
27.10.17 
24.11.17 
22.12.17

4 ŚROdA 
22.02.17 
26.04.17 
28.06.17 
23.08.17 
25.10.17 
27.12.17

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

13 Malin

4, 18 1, 15 1, 15,  
29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16,  

30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

3 CZWARTEK 
19.01.17 
16.02.17 
16.03.17 
20.04.17 

04 i 18.05.17 
1 i 17*.06.17 
6 i 20.07.17 
3 i 17.08.17 
7 i 21.09.17 

19.10.17 
16.11.17 
21.12.17

3 PIĄTEK 
20.01.17 
17.02.17 
17.03.17 
21.04.17 
19.05.17 
16.06.17 
21.07.17 
18.08.17 
15.09.17 
20.10.17 
17.11.17 
15.12.17

3 ŚROdA 
15.02.17 
19.04.17 
21.06.17 
16.08.17 
18.10.17 
20.12.1714

Wysoki Kościół 
wraz z ul.Pierwoszowską  
z Wiszni Małej, 

Machnice

15
Kryniczno  
 
Rogoż

4, 18 1, 15 1, 15,  
29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16,  

30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

2 CZWARTEK 
12.01.17 
09.02.17 
09.03.17 
13.04.17 

11 i 25.05.17 
8 i 22.06.17 

13 i 27.07.17 
10 i 24.08.17 
14 i 28.09.17 

12.10.17 
09.11.17 
14.12.17

2 PIĄTEK 
13.01.17 
10.02.17 
10.03.17 
14.04.17 
12.05.17 
09.06.17 
14.07.17 
11.08.17 
08.09.17 
13.10.17 
10.11.17 
08.12.17

2 ŚROdA 
08.02.17 
12.04.17 
14.06.17 
09.08.17 
11.10.17 
13.12.17

wSPóLNOTY MIESZKANIOwE

l.p. MIEJSCOWOŚĆ OdPAdy 
ZMIESZANE

PLASTIK 
CZWARTKI

PAPIER 
PIĄTKI

SZKŁO
Środa

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

poniedziałki
1 i 3 CZWARTEK

07* i 19.01.17; 02 i 16.02.17; 02 i 16.03.17; 06 i 20.04.17;  
04 i 18.05.17; 1 i 17*.06.17; 6 i 20.07.17; 3 i 17.08.17; 7 i 21.09.17;  

05 i 19.10.17; 02 i 16.11.17; 07 i 21.12.17

1 PIĄTEK
05.01.17*; 03.02.17; 03.03.17; 07.04.17; 
05.05.17; 02.06.17; 07.07.17; 04.08.17; 
01.09.17; 06.10.17; 03.11.17; 01.12.17

ŚROdA
11.01.17; 01.02.17; 08.03.17; 05.04.17; 
10.05.17; 07.06.17; 12.07.17; 02.08.17; 
13.09.17; 04.10.17; 08.11.17; 06.12.17

2 Wisznia Mała  
ul. Wąska 3 wtorki

3 PIĄTEK
20.01.17; 17.02.17; 17.03.17; 21.04.17; 
19.05.17; 16.06.17; 21.07.17; 18.08.17; 
15.09.17; 20.10.17; 17.11.17; 15.12.17

ŚROdA
11.01.17; 15.02.17; 08.03.17; 19.04.17; 
10.05.17; 21.06.17; 12.07.17; 16.08.17; 
13.09.17; 18.10.17; 08.11.17; 20.12.17

3 Psary  
ul. Polna 19, 21, 23 poniedziałki

2 i 4 CZWARTEK
12 i 26.01.17; 9 i 23.02.17; 9 i 23.03.17; 13 i 27.04.17; 11 i 25.05.17; 

8 i 22.06.17; 13 i 27.07.17; 10 i 24.08.17; 14 i 28.09.17;  
12 i 26.10.17; 09 i 23.11.17; 14 i 28.12.17

4 PIĄTEK
27.01.17; 24.02.17; 24.03.17; 28.04.17; 
26.05.17; 23.06.17; 28.07.17; 25.08.17; 
22.09.17; 27.10.17; 24.11.17; 22.12.17

ŚROdA
11.01.17; 15.02.17; 08.03.17; 19.04.17; 
10.05.17; 21.06.17; 12.07.17; 16.08.17; 
13.09.17; 18.10.17; 08.11.17; 20.12.17

Zamawiający:

HARMONOgRAM wYwOZu ODPADów KOMuNALNYCH 
(zmieszanych oraz zbieranych selektywnie)

gmina wisznia Mała: styczeń – grudzień 2017

Wykonawca:

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.


