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Już niebawem zosta-
nie oddana do użytku 

droga ekspresowa S5. Jak 
podała GDDKiA prawdo-
podobnie po 10 grudnia 
będziemy mogli pokonać 
trasę Trzebnica – Wrocław 
nowym odcinkiem S5. To 
świetna wiadomość, gdyż 
na tę drogę oczekuje wielu 
mieszkańców. Nowa trasa 
udrożni ruch na krajowej 5 
i zmniejszy korki na wyso-
kości Kryniczna. 

Niestety budowa S5 ma 
również ciemne strony, 
czyli drastycznie zmniej-
szoną ilość ekranów aku-

Głośne strony drogi S5
stycznych i ekologicznych. 
Przed rozpoczęciem budo-
wy drogi mieszkańcy zo-
stali zapewnieni, że wzdłuż 
drogi, w newralgicznych 
miejscach, zostaną zamon-
towane powyższe ekrany. 

Wzdłuż trasy o długo-
ści 12 km miało zostać 
zamontowanych 8,5 km 
ekranów akustycznych 
do wysokości do 4,5 m.  
Wcześniej były prowadzo-
ne z mieszkańcami rozmo-
wy oraz konsultacje spo-
łeczne, w czasie których 
wszystko zostało ustalone 
i przez mieszkańców za-

akceptowane. Mieszkańcy 
wyrazili zgodę na budowę 
drogi w sąsiedztwie ich 
domów licząc, że jej uru-
chomienie zminimalizuje 
korek na drodze krajowej 
5. A zamontowane ekrany 
uchronią ich od uciążliwe-
go hałasu.

Tym bardziej, że w przy-
padku drogi S5 niektóre 
domostwa są oddalone od 
niej zaledwie o kilkadzie-
siąt metrów. Oznacza to 
dla ich właścicieli mieszka-
nie w ustawicznym hałasie. 
Nie tego oczekiwali, boją 
się  uciążliwego hałasu, a 
nawet wręcz utraty zdro-
wia.  Z uciążliwym hałasem 
zmagają się już mieszkańcy 
miejscowości położonych 
w pobliżu drogi S8, a te-
raz zostanie to wzmożone 
przez hałas z drogi S5.

Po zmianie ograniczającej 
ilości ekranów zjednoczyli 
się mieszkańcy Krzyżano-
wic, Kryniczna, Psar oraz 
mieszkańcy osiedla Toya 
Golf by wspólnie protesto-
wać i walczyć o przywró-
cenie ekranów zgodnie z 
projektem. W ich działa-
niach aktywnie wspiera ich 
samorząd wraz z Wójtem 
Gminy Wisznia Mała Jaku-
bem Bronowickim.

Mieszkańcy wielokrotnie 

protestowali, pisali pisma 
do GDDKiA, składali pod-
pisy pod pismem do mini-
sterstwa. Niestety do dnia 
dzisiejszego nic nie udało 
się osiągnąć. 

Wójt Jakub Bronowic-
ki od ponad roku czeka 
na decyzję ministra in-
frastruktury dotyczącą 
przywrócenia ekranów. 
Minister najpierw wydał 
decyzję o zmniejszeniu 
ilości ekranów, od której 
gmina odwołała się i do 
dzisiaj nie uzyskała żadnej 
odpowiedzi. Minister in-
frastruktury obiecał, że do 
końca stycznia rozpatrzy 
odwołanie, które złożyliśmy 
przed rokiem - powiedział 
wójt Jakub Bronowicki -  
ale  minister nie dotrzymał 
terminu rozpatrzenia, któ-

ry sam sobie wyznaczył. To 
jest wyraźnie lekceważenie 
mieszkańców naszej gminy.

Brak reakcji władzy i lek-
ceważenie protestujących 
mieszkańców spowodowa-
ło, że mieszkańcy przyłą-
czyli się do ogólnopolskiej 
akcji mającej na celu zmia-
nę przepisów. Ta ogólno-
polska inicjatywa polega 
na zbieraniu podpisów pod 
społeczną ustawą dotyczą-
cą obniżenia dopuszczal-
nych norm hałasu.  

Wszyscy mają nadzie-
ję, że jeszcze uda się osią-
gnąć kompromis i ekrany 
zostaną zamontowane. W 
przeciwnym razie Urząd 
Gminy Wisznia Mała nie 
wyklucza drogi sądowej.

O drodze ekspresowej S5 – rozmowa z Wójtem Gminy Wisznia Mała Jakubem Bronowickim 

Czy droga S5 to duży atut 
dla gminy Wisznia Mała? 
Jak pokazuje rozwój gmin, 
które mają dostęp do tras 
komunikacyjnych, to bar-
dzo duży atut na przyszłość. 
Aktualnie budowa drogi jest 
niestety dużym utrudnie-
niem, gdyż wydłuża kor-
ki, które mamy na terenie 
gminy, utrudnia dojazd. Z 
niecierpliwością czekamy 
na zakończenie inwestycji. 

Na pewno od strony ko-
munikacyjnej i dostępowej 
do europejskiej infrastruk-
tury transportowej to jest 
ogromny atut dla gminy i 
będziemy to wykorzystywać 
i promować, aby pozyskać 
nowych inwestorów z Polski 
i z zagranicy. 
Trasa zdynamizuje roz-
wój gospodarczy terenów 
przy niej położonych. Czy 
zwiększyło się zaintereso-

wanie przedsiębiorców na-
szą gminą?
Zainteresowanie wzrosło 
ogromnie, z racji tego, że 
faktycznie budowa trasy 
przyciąga tych, którzy chcą 
szybko i łatwo dotrzeć ze 
swoim towarem, bądź usłu-
gami do swoich klientów. A 
taka możliwość, jeśli chodzi 
o gminę Wisznia Mała bę-
dzie bardzo dobra. Węzeł w 
Krynicznie centralnie poło-
żony daje takie możliwości, 
aby każda firma która zlo-
kalizuje się na terenie gminy 
na tym zyskała. 
Czy budowa drogi eks-
presowej S5 przyczyni się 
także do zwiększenia ilości 
mieszkańców gminy?
Jeśli chodzi o ilość miesz-
kańców, to ona cały czas 
wzrasta. Tak więc tutaj nie 
wiem czy droga S5 wpłynie 
akurat na tą liczbę drastycz-
nie, bo w tej chwili trend 

jest stały i co roku przypły-
wa przynajmniej kilkuset 
mieszkańców. 
S5 to nie tylko same plusy, 
jest też ciemna strona tej 
inwestycji, a właściwie gło-
śna strona. Z czym zmaga-
ją się mieszkańcy i samo-
rząd? 
Każda tego typu inwestycja 
rodzi również zagrożenia 
środowiskowe, a szczególnie 
jeśli chodzi o tego typu trasy, 
to zagrożenia związane ze 
zwiększoną ilością hałasu. 
W tej chwili żyjąc i miesz-
kając przy drodze krajowej 
nr 5 wszyscy wiemy, jakie 
te uciążliwości są. A przy 
trasach szybkiego ruchu te 
uciążliwości po prostu wzra-
stają, bo wszyscy szybciej 
zaczynają jeździć i hałas ge-
nerowany przez samocho-
dy jest dużo, dużo większy 
niż ten, przy którym obec-
nie żyjemy. I niestety z tym 

hałasem będziemy musieli 
nadal walczyć. Myśleliśmy, 
że na etapie projektu i reali-
zacji tego zadania przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad problem 
został rozwiązany, tak jak 
społeczeństwo tego oczeki-
wało i na miarę czasów, w 
których żyjemy. Po prostu 
sami sobie nie powinni-
śmy szkodzić, ani ludzie lu-
dziom. Niestety okazuje się, 
że to nie jest takie proste, 
niektórzy uważają, że moż-
na na tym zaoszczędzić. Ale 
ta oszczędność jest dość nie-
współmierna do strat jakie 
my tutaj, jako mieszkańcy, 
z tytułu zagrożenia naszego 
zdrowia będziemy ponosili. 
Wobec tego ta ciemna stro-
na inwestycji musi być roz-
jaśniona w przyszłości.    
Panie Wójcie od jak dawna 
gmina boryka się z proble-
mem ekranów akustycz-

Fot. Już niebawem zostanie oddana do użytku droga ekspresowa S5.

Fot. Budowa wiaduktu nad drogą z Wiszni Małej do Strzeszowa.
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nych? Z czego wynika pro-
blem?
Problem wynika z tego, że 
ktoś w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
pomyślał sobie, że po co tyle 
ekranów skoro są nowe pod-
wyższone normy hałasowe i 
może w tym wypadku uda 
się coś zaoszczędzić. Z punk-
tu widzenia budowy całej 
trasy, to oszczędności z tytu-
łu, że ekranów nie będzie nie 
zauważyłem. Po przetargach  
inwestycja miała kosztować 
ok. 1,5 mld zł (cały odcinek 
z Wrocławia do Rawicza), a 
w tej chwili mówi się nawet o 
sumie rzędu 2 mld zł. Wobec 
tego oszczędności z tytułu 
zmniejszenia ilości ekranów 
nikt nie zauważył, wręcz 
przeciwnie koszty związane 
z ochroną wszystkich innych 
stworzeń poza ludzkimi 
wzrosły. Dlatego też prosimy 

o proporcjonalne podejście 
do sprawy i nie oszczędza-
nie na naszym zdrowiu.   
Jakie działania podjął Pan 
osobiście w kwestii ekra-
nów akustycznych? 
Wszelkie niezbędne i możli-
we do realizacji, aby ten stan 
rzeczy zmienić. Mianowicie 
interweniowałem u inwe-
storów w tym zakresie, czyli 
począwszy od Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oddział we Wro-
cławiu aż po Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju i 
ministra. Również podjęli-
śmy kroki prawne związane 
z tym, aby wszystkie wyda-
wane w tej sprawie decy-
zje nadzorować i w razie 
potrzeby móc się od nich 
odwołać. Udało nam się na 
początkowym etapie zdo-
być status strony postępo-
wania, bo tak się składa, że 

gmina nie jest z punktu wi-
dzenia prawa partnerem dla 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, mi-
nisterstwa czy Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środo-
wiska  tylko wyłącznie sami 
mieszkańcy. Udało nam się 
udowodnić, że gmina rów-
nież reprezentuje mieszkań-
ców i może w ich imieniu w 
tym zakresie występować. 
Dzięki wyrokowi sądu uzy-
skaliśmy status strony po-
stępowania. Wobec tego też 
dzisiaj możemy na ten temat 
rozmawiać. Gdyby nie po-
zytywny wyrok sądu, gmina 
nie mogłaby brać czynnego 
udziału w postępowaniach. 
Od początku w nich bie-
rzemy udział i za każdym 
razem wskazujemy na to, że 
te decyzje które zapadły od-
nośnie likwidacji ekranów 
są niezgodne z prawem. 

Zostały one narzucone spo-
łeczeństwu bez konsulta-
cji, bez uprzedzenia o tym, 
w przeciwieństwie do tych 
rozwiązań, które wcześniej 
podlegały takim właśnie 
procedurom. Wobec tego 
tylnymi drzwiami ktoś pró-
buje ułatwić sobie życie i nie 
budować ekranów, a nam je 
pogorszyć.      
To były działania podej-
mowane wcześniej. A jakie 
działania podejmie gmina 
na obecnym etapie? 
Kroki podejmujemy we 
wszystkich możliwych kie-
runkach oprócz tych, o 
których już wspomniałem, 
czyli udziale we wszystkich 
etapach postępowań admi-
nistracyjnych. Oczywiście 
jesteśmy przygotowani do 
tego aby przed sądami wy-
stępować w interesie naszych 
mieszkańców. Wspólnie 

z mieszkańcami bierzemy 
udział w protestach, bezpo-
średnio oddziaływując przez 
media (prasa, radio, telewi-
zja) na osoby które decydują 
o tych sprawach. Wspólnie 
ze społeczeństwem wystę-
pujemy z inicjatywą legi-
slacyjną dążącą do zmiany 
przepisów określających 
normy hałasu. Dążymy do 
ustalenia norm hałasu na 
poziomie zalecanym przez 
Światową Organizację Zdro-
wia, tj. 55 dB w ciągu dnia i 
40 dB w ciągu nocy. 
Przy okazji zwracam się z 
prośbą do mieszkańców na-
szej gminy o wsparcie nas 
oraz włączanie się do wszel-
kich akcji protestacyjnych, 
bo tylko w ten sposób być 
może głos suwerena zosta-
nie wysłuchany.
Dziękuję za rozmowę.

Anna Pietrzyk  

Prawie 2 mln dotacji dla gminy Wisznia Mała!

Mamy kolejny po-
wód do zadowole-

nia. Pozyskaliśmy prawie 
2 mln zł z środków ze-
wnętrznych na realizację 
zadań w gminie Wisznia 
Mała oraz oczekujemy 
na rozstrzygnięcie kolej-
nych konkursów na łącz-
ną kwotę dofinansowania 
wynoszącą ponad 2,7 mln 
zł. Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu zrealizu-
jemy dwa kolejne projek-
ty.

Gmina Wisznia Mała 
w partnerstwie z gmi-
ną Oborniki Śląskie oraz 
Czernicą otrzymała ko-
lejne pieniądze z Unii 
Europejskiej na realizację 
projektu pt: „Termomo-
dernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej  
Gminy Oborniki Śląskie, 
Czernica oraz Wisznia 
Mała”.  

W naszej gminie zo-
stanie wykonana termo-
modernizacja świetlicy 

w Krynicznie i Malinie 
oraz szkoły w Szewcach, 
co korzystnie wpłynie 
na funkcjonowania tych 
obiektów poprzez obni-
żenie kosztów eksploata-
cyjnych oraz poprawi es-
tetykę budynków. 

Wartość projektu dla 
gminy Wisznia Mała to 
ok. 3,5 mln zł, w tym 
dofinansowanie ok. 1,4 
mln zł ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach RPO 
WD. Planowany termin 
zakończenia realizacji 
rzeczowej projektu to III 
kwartał 2018 r. 

Kolejny projekt, na któ-
ry otrzymaliśmy dotację  
z budżetu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
społecznej to projekt pn. 
„Utworzenie i wyposa-
żenie Klubu Senior+”, w 
ramach Programu Wie-
loletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020. Projekt 

przewiduje utworzenie 
Klubu Senior+ w budyn-
ku świetlicy wiejskiej przy 
ulicy Głównej 19 w miej-
scowości Ligota Piękna. 
W ramach projektu zo-
stanie przeprowadzony 
gruntowny remont świe-
tlicy oraz zostanie zaku-
pione niezbędne wypo-
sażenie do prowadzenia 
zajęć rekreacyjnych, kul-
turalnych, edukacyjnych 
oraz zajęć usprawniają-
cych ruchowo. Realizacja 
projektu poszerzy ofertę 
świetlicy. W ośrodku bę-
dzie również możliwość 
przygotowania posiłku.

W ostatnim okresie 
podpisaliśmy porozumie-
nie z Dolnośląską Służbą 
Dróg i Kolei na realizację 

Termin realizacji – 
2017 rok.

Całkowity koszt zadania = 
357 667,78 zł. 

Dofinansowanie =  
150 000,00 zł.

projektu pn. „Przebudo-
wa drogi wojewódzkiej 
W-404 w miejscowości 
Szewce, gmina Wisznia 
Mała”. Obejmuje on prze-
budowę jezdni na odcin-
ku od skrzyżowania ulicy 
Długiej z drogą W 342 
(ul. Wrocławska) do sta-
cji PKP w Szewcach. 

Ponadto nie zwalniamy 
tempa lecz ustawicznie 
sięgamy po kolejne środ-
ki. Obecnie oczekujemy 
na rozstrzygnięcie kolej-
nych projektów.

Pierwszy z nich, to zło-
żony w marcu 2017 r. 
wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach kon-
kursu Odnowy Dolnoślą-
skiej Wsi finansowanego 

Termin wykonania – 
2017 rok. 

Całkowity koszt zadania = 
858 607,18 zł. 

Planowane dofinansowanie 
= 429 303,59 zł. 

z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. Projekt 
pn. „Zagospodarowanie 
terenu parku przypała-
cowego w Wiszni Małej” 
zostanie zrealizowany 
do końca 2017 r. i obej-
mie odnowę oraz budowę 
alejek parkowych, mon-
taż urządzeń siłowni ze-
wnętrznej, ławek parko-
wych, a także oświetlenia 
parkowego. Dzięki temu 
piękny park przy pałacu 
w Wiszni Małej nabierze 
życia dając mieszkańcom 
miejscowości atrakcyjne 
miejsce do wypoczynku i 
rekreacji.

Złożyliśmy również 
projekt na zagospoda-
rowania obszarów w 
Krynicznie, Strzeszowie 

Termin realizacji – 
2017 rok

Całkowity koszt zadania = 
126 540,14 zł

Planowane dofinansowanie 
= 30 000,00 zł


