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Zaplanuj z nami 
kulturę! 

INWESTYCJE GMINNE Szczepienia przeciwko 
COVID-19

Około 38% Twojego podatku 
to lokalne inwestycje: drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe, 
przedszkola, szkoły, parki, 

oświetlenie, świetlice i wiele 
innych.

Mieszkańcy gminy Wisznia 
Mała rozliczają się w Urzędzie 

Skarbowym w Trzebnicy, który 
znajduje się przy ul. Prusickiej 2.

W deklaracji 
podatkowej wskaż 

rzeczywiste miejsce 
zamieszkania  

(nie musisz być u nas 
zameldowany).

Rozlicz PIT
w gminie Wisznia Mała

wspieraj 
lokalnie!

Wielkanoc to niezwykły czas wypełniony refleksją, radością 
i wiosennym nastrojem. Niech nadchodzące Święta Wielkiej 

Nocy dodadzą sił do przezwyciężania trudności i odkrywania 
istoty naszego życia. Niech będą czasem spędzonym bez 

pośpiechu i zmartwień, w radosnej atmosferze  
z najbliższymi. A równocześnie będą źródłem życzliwości,  

wzajemnego wsparcia i wiary w lepszą przyszłość.   

Wesołego Alleluja

Wiszeńska Pisanka 
autorstwa Ryszarda Glegoły
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Żegnamy 
Mariusza 
Fedzina

We wtorek, 9 marca, na cmen-
tarzu w  Oleśnicy uczestniczy-
liśmy w  ostatniej ziemskiej 

drodze śp. Mariusza Fedzina – Sekretarza 
i  Zastępcy Wójta Gminy Wisznia Mała. 
Zmarł w  nocy 4 marca we wrocławskim 
szpitalu, gdzie przebywał od kilkunastu dni, 
zmagając się z powikłaniami po COVID-19.

Opuścił nas wyjątkowy człowiek, wspa-
niały współpracownik, dla niektórych 
z nas - Przyjaciel. 

Mariusz Fedzin pochodził z Małkowic, 
małej wsi pod Kątami Wrocławskimi. Był 
absolwentem Wydziału Prawa i Admini-
stracji na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Większość swojego zawodowego życia 
poświęcił samorządowi terytorialnemu: 
w  latach 1995 – 2000 pracował w  Urzę-
dzie Gminy i  Miasta Kąty Wrocławskie, 
między innymi pełniąc funkcję sekreta-
rza. Przez kolejne 11 lat był zatrudniony 
w Urzędzie Gminy Długołęka – najpierw 
jako sekretarz gminy, a później wicewójt. 
W 2011 roku związał się z Gminą Wisz-
nia Mała, piastując funkcję sekretarza, 
a od 2019 roku również zastępcy wójta. 

Był samorządowcem z  „krwi i  kości”, 

z  wielkim doświadczeniem i  ogromną 
wiedzą, nastawionym na rozwiązywanie 
problemów, świetnym organizatorem. 
Cechowała Go ogromna pracowitość 
i zaangażowanie w sprawy Gminy.

Mariusz Fedzin był osobą otwartą, ser-
deczną, a  przy tym – bardzo skromną. 
Zawsze pomocny, służył nie tylko do-

brą radą, ale i  konkretnym wsparciem. 
Jednocześnie przy całej swojej powadze, 
zważywszy na pracę jaką wykonywał, był 
jednocześnie człowiekiem uśmiechnię-
tym, towarzyskim, z  dużym poczuciem 
humoru. 

W  życiu Mariusza Fedzina wielką rolę 
pełniła także Wiara. Otwarcie mówił, 
że to Pan Bóg pomógł mu wydobyć się 
z  trudnego dzieciństwa i  pokonać wie-
le życiowych zakrętów. Spłacał ten dług. 
Aktywnie działał we wspólnotach religij-
nych, pomimo nawału obowiązków 
zawodowych i  społecznych 
znalazł czas na podjęcie 
studiów teologicznych na 
Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wrocławiu. 
Uzyskał tytuł magistra 

teologii, pozostawił po sobie otwarty 
przewód doktorski, którego niestety nie 
zdążył ukończyć. Tematem Jego pracy 
doktorskiej była historia Sanktuarium 
Matki Boskiej w  Gietrzwałdzie, miejsca 
szczególnie dla Niego bliskiego.

Chcemy Cię pożegnać Twoimi słowami  
i powiedzieć:

Szacun Sekretarzu, będzie nam Ciebie bardzo 
brakowało …

Mariusz Fedzin miał 
50 lat. Pozostawił żonę 
i dwoje dzieci. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do osób, które 
uczestniczyły w ostatniej drodze śp. Mariusza Fedzi-
na. Dziękujemy przedstawicielom Starostwa Powia-
towego w Trzebnicy ze starostą Małgorzatą Matusiak 
na czele, Zastępcy Wójta Gminy Długołęka Joannie 
Adamek, Sekretarzowi Gminy Zawonia Wojciechowi 
Hoffmanowi, Sekretarzowi Gminy Prusice Wiktorowi 
Lubienieckiemu, Komendantowi Powiatowemu PSP 
w Trzebnicy Rafałowi Przybylokowi oraz Antoniemu 
Kopciowi byłemu burmistrzowi Kątów Wrocławskich. 
Ponadto przedstawicielom społeczności gminy Wisz-
nia Mała oraz pozostałym, którzy uczestniczyli w cere-
monii pogrzebowej. Jeśli kogoś pominęliśmy to bardzo 
przepraszamy.
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INWESTYCJE GMINNE
ŚWIETLICE

CMENTARZ W 
KRYNICZNIE

Trwa budowa świetlicy w 
Pierwoszowie. Zakoń-

czono stawianie ścian oraz wy-
konano więźbę dachową. W 
dalszej kolejności zostaną po-
łożone instalacje wewnętrzne 
i rozpoczną się prace wykoń-
czeniowe. Zgodnie z projektem 
powstanie budynek partero-
wy z dwuspadowym dachem 
o powierzchni użytkowej ok. 
147 m2. W świetlicy znajdzie 
się sala wielofunkcyjna z zaple-
czem kuchennym oraz węzłem 
sanitarnym. Koszt budowy 
świetlicy to ponad 807 tys. zł. 

Obiekt będzie dostępny dla 
osób niepełnosprawnych. Zo-
staną zamontowane panele fo-
towoltaiczne, które zredukują 
koszty utrzymania obiektu. 

Planowane jest również zago-
spodarowanie terenu poprzez 
utwardzenie miejsc parkingo-
wych i wykonanie ogrodzenia.

Rozpoczęła się również 
budowa świetlicy w Mach-
nicach. Jest już wylana płyta 
fundamentowa. Do dyspozy-
cji mieszkańców powstanie 
nowoczesny budynek z salą 
wielofunkcyjną, z zapleczem 
kuchennym oraz węzłem sa-
nitarnym. Świetlica będzie 
także zaopatrzona w instalację 
fotowoltaiczną. Koszt budowy 
świetlicy to ponad 780 tys. zł.  

Powstałe nowe przestrze-
nie publiczne będą kolej-
nymi miejscami, w których 
mogą spotykać się mieszkań-

cy.  Będą to idealne miejsca 
do przeprowadzania szkoleń, 
warsztatów czy też imprez 
okolicznościowych.

Oba zadania są realizowane 
w ramach projektu pt. „In-
westycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne” w ramach 
działania „Podstawowe usłu-
gi i odbudowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Dofinansowanie do obu świe-
tlic ze środków europejskich 
wynosi ponad 786 tys. zł.

W marcu rozpoczął 
się II etap budo-

wy cmentarza. Jest to 
kontynuacja wcześniej 
prowadzonych prac. W 
bieżącym roku zostaną 
wykonane alejki, oświe-
tlenie oraz ogrodzenie 
wraz z bramami i furt-
kami. Koszt prac to po-
nad 480 tys. zł.
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BUDOWA KANALIZACJI 
W PSARACH

STACJA UZDATNIANIA WODY W PSARACH

DROGI

Trwa przebudowa al. 
Brzozowej i al. Sosnowej 

w Ligocie Pięknej (I i II etap). 
Na realizację inwestycji gmi-
na uzyskała dofinansowanie 
z Fundusz Dróg Samorządo-
wych w wysokości 675885,00 
zł oraz z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w 
wysokości 690754,47 zł. Koszt 
całkowity inwestycji to ok 1,4 
mln. zł. Planowany termin 
zakończenia prac to 31 
sierpnia 2021 r.

Ponadto dobiega-
ją końca prace przy 
budowie chodnika 
na ul. Na Kolonii w 
Ligocie Pięknej w 
okolicy przedszko-
la. Został wykonany 
chodnik z kostki beto-
nowej wraz z kanaliza-
cja deszczową.

W Psarach prowadzone są dalsze prace związa-
ne z budową kanalizacji sanitarnej. Aktualnie 

prowadzone są roboty w ul. Parkowej przy Szkole 
Podstawowej oraz w ul. Długiej (od ul. Polnej w kie-
runku ul. Malinowej oraz od ul. Malinowej w kierun-
ku ulicy Rakowskiej). Odcinki wykonywane są meto-
dą wykopu otwartego. Trwają również prace związane 
z przewiertami poziomymi w ul. Polnej.

Wykonawcą prac jest firma WUPRINŻ S.A., war-
tość robót to 12,9 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji: II 
kwartał 2022 roku. Zadanie jest realizowane w ra-
mach projektu pt. „Budowa systemu gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, 
Szymanów, Krzyżanowice”.

W rozbudowy-
wanej stacji 

uzdatniania wody 
w Psarach prowa-
dzone są prace we-
wnątrz budynku 
technologicznego. 
Układana jest in-
stalacja elektryczna 
i AKPiA oraz trwa-
ją prace wykończe-
niowe. Na zewnątrz budynku zamontowa-
no nowe oświetlenie terenu.

Inwestycja jest bardzo istotna dla miesz-
kańców południowej części gminy. Dzię-

ki prowadzonej 
modernizacji 
będzie moż-
na korzystać 
z wody z sieci 
wrocławskiej 
i wspomagać 
gminną stację 
w razie niedo-
borów wody w 
ujęciu.   

Wykonawcą jest firma Nexen Techno-
logiczny Sp. z o.o. Wartość robót to 1,7 
mln zł. Planowany termin zakończenia 
realizacji: sierpień 2021 roku.
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Czwartego lutego w siedzibie 
Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
wójt Jakub Bronowicki uczest-
niczył w spotkaniu dotyczącym 
zawarcia porozumienia o przy-
stąpieniu gminy Wisznia Mała 
do realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Porozumienie umoż-
liwi mieszkańcom gminy pozy-
skanie środków na wymianę tzw. 
kopciuchów i termomoderniza-
cję domów jednorodzinnych. 

Byłoby to dodatkowe źródło 
dofinansowania, gdyż gmina 
Wisznia Mała w ramach wła-
snego budżetu na 2021 rok 
zabezpieczyła środki na dota-
cje celowe dla mieszkańców 

gminy, którzy zdecydują się 
na wymianę węglowych ko-
tłów c.o. na kotły ekologiczne. 
Działania te mają przyczynić 
się do poprawy jakości powie-
trza atmosferycznego poprzez 
zmniejszenie ilości zanieczysz-
czeń trafiających do powie-
trza - pochodzących z procesu 
spalania złej jakości węgla lub 
odpadów komunalnych w pie-
cach starej generacji. 

„Czyste Powietrze” to ogól-
nopolski program z budżetem 
103 mld zł na lata 2018-2029, 
którego celem jest zmniejszenie 
lub uniknięcie emisji pyłów i 
innych zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne.

Spotkanie dotyczące programu 
„Czyste Powietrze”

W b i e ż ą c y m 
roku pod-

czas  styczniowej sesji 
Rada Gminy Wisznia 
Mała przyjęła Regula-
min udzielania i rozli-
czania dotacji celowej 
ze środków budżetu 
gminy Wisznia Mała 
na dofinansowanie 
przedsięwzięć zwią-
zanych z ogranicze-
niem niskiej emisji na terenie 
gminy Wisznia Mała. 

W budżecie gminy zostały 
zabezpieczone środki na do-
tację celową dla mieszkańców 
gminy, którzy zdecydują się na 
wymianę węglowych kotłów 
c.o. na kotły ekologiczne. Przy-
czyni się to do poprawy  jako-
ści powietrza atmosferycznego 
poprzez zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń trafiających do 
powietrza - pochodzących z 
procesu spalania złej jakości 
węgla lub odpadów komunal-
nych w piecach starej generacji.

Program obejmuje swoim 
zakresem likwidację kotłów 
węglowych starej generacji 
oraz zakup i montaż nowych, 
przyjaznych środowisku, źró-
deł ciepła, tj.: kotłów gazowych, 

kotłów na lekki olej opałowy, 
pieców zasilanych prądem elek-
trycznym, kotłów na paliwa 
stałe lub biomasę (co najmniej 
5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) 
z certyfikatem Ecodesign, OZE 
– pomp ciepła, ogniw fotowol-
taicznych - służących zasileniu 
źródła c.o. Dofinansowaniem 
objęte będą nieruchomości, 
na których zostanie zlikwido-
wane stare źródło ciepła, wraz 
z kominkiem (jeśli występuje 
na nieruchomości) i zamonto-

wane będą wyżej wymienione 
nowoczesne, ekologiczne kotły. 

Planowany termin przyjmo-
wania wniosków to kwiecień br. 
Warunkiem otrzymania dotacji 
jest: 
 � złożenie poprawnie wypeł-

nionego wniosku do urzędu 
gminy, 

 � podpisanie umowy na do-
tację,

 � realizacja przedsięwzięcia po 
podpisaniu umowy z gminą.

Wysokość dofinansowania 
to: 50% poniesionych wydat-
ków przedsięwzięcia, jednak 
nie więcej niż: < dla domu jed-
norodzinnego – 10.000,00 zł < 
dla mieszkania w bloku wielo-
rodzinnym – 7.000,00 zł. 
Dokumenty  
do pobrania  
będą na stronie  
www.wiszniamala.pl 
od 9 kwietnia 2021 r. 
Natomiast  
składanie wniosków 
możliwe będzie od  
15 kwietnia 2021 r. 
Więcej szczegółów na 
www.wiszniamala.pl

Dotacja z budżetu gminy Wisznia Mała  
na wymianę kotłów

Rozpoczęcie realizacji 
inwestycji 

NIE MOŻE 
nastąpić przed 

zawarciem umowy  
z gminą o udzielenie 

dotacji celowej

Kolejny etap budowy ka-
nalizacji sanitarnej w po-

łudniowej część gminy został 
zakończony. 23 marca odbył 
się oficjalny odbiór końcowy 
budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Szymanowie. In-
westycja została zrealizowana 
blisko 12 miesięcy wcześniej 
od przewidywanego terminu 
zakończenia prac.  W odbio-
rze uczestniczyli przedstawi-
ciele gminy, PGK Sp. z o.o. w 
Wiszni Małej i wykonawcy. 
Wśród zebranych osób byli: 
wójt gminy Jakub Bronowicki, 
prezes PGK Sp. z o.o. w Wisz-
ni Małej Grażyna Chwastek 
oraz przedstawiciele jednostki 
realizującej projekt. Od strony 
wykonawcy w odbiorze udział 
brali: prezes Zarządu Przed-
siębiorstwa Robót Wodnych i 
Ekologicznych „EKO-WOD” 
Sp. z o.o. Mariusz Sośniak, 

kierownicy robót oraz przed-
stawiciele inżyniera kontraktu 
- firmy Sweco Consulting Sp. 
z o. o.

Podczas spotkania wszyscy 
uczestnicy obejrzeli wbudo-
waną przepompownię ście-
ków PS-2 zlokalizowaną na 
ulicy Lotniczej przy boisku 
sportowym oraz przeszli uli-
cami, w których została poło-
żona kanalizacja. Tam spraw-
dzane były losowo wybrane 

studnie. Dodatkowo wyko-
nawca robót omówił zastoso-
waną technologię prac, jakość 
wykorzystanych do budowy 
materiałów oraz przedstawił 
napotkane problemy podczas 

wykonywania zadania.
Do odebranych sieci w Szy-

manowie mieszkańcy będą 
mogli wpiąć się z przyłączami 
kanalizacyjnymi. Gmina dofi-
nansuje przyłącza w wysoko-
ści maks. 75% wartości robót, 
jednak nie więcej niż 5000 zł. 

Inwestycja realizowana była 
od maja 2019 r., a jej kosz to 
23 036 158,39 zł brutto. Wy-
konanie całego projektu, któ-
rego zakres obejmuje ponad 36 

km sieci kanalizacyjnej w Psa-
rach, Szymanowie i Krzyżano-
wicach oraz ponad 2 km sieci 
wodociągowej będzie trwała 
do końca I kwartału 2022 r. Do 
chwili obecnej wybudowano 
już 30 km sieci kanalizacyjnej. 
Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej 
z Funduszu Spójności   w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014 – 2020.

Odbiór kanalizacji w Szymanowie

Przyłącza kanalizacyjne

Zachęcamy właścicieli po-
sesji, przy których jest 

wybudowana sieć kanaliza-
cyjna, do budowy przyłączy. 
Podłączenia do sieci kanali-
zacyjnej w miejscowościach, 
które są w nie zaopatrzone, są 
obowiązkiem właścicieli nie-
ruchomości co wynika z art. 5 
pkt. 1 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Gmina wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców 
wspiera dotacją do 75% kosz-
tów budowy przyłącza, jednak 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przyłącze. Wnioski należy skła-
dać w PGK Sp. z o.o. Informacje 
można uzyskać pod nr telefonu 
71 711 96 40.
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26 stycznia została podpisana 
umowa na rozbudowę i moder-
nizację oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie. Wykonawcą zada-
nia została firma HMK Sp. z o.o. 
z Pszczyny. Koszt dofinanso-
wanie w wysokości 15 473 400 
zł. Akt podpisania umowy miał 
miejsce w siedzibie PGK Sp. z 
o.o. w Wiszni Małej, a uczestni-
czyli w nim: wójt gminy Wisz-
nia Mała Jakub Bronowicki, 
Grażyna Chwastek prezes za-
rządu PGK Sp. z o.o. w Wisz-
ni Małej, pełnomocnik firmy 
HMK SP. z o.o. Błażej Helbik, z 
ramienia Biura Inwestorskiego 
Janusz Rybka, naczelnik RIiOŚ 
Sławomira Misiura-Hermann 
oraz przedstawiciele PGK Sp. 
z o.o. z Wiszni Małej (główna 
księgowa Honorata Dawido-
wicz, Kierownik JRP Izabela 
Rucińska, Koordynator Zada-
nia Krzysztof Cieślik i Kierow-
nik Oczyszczalni Ścieków Łu-
kasz Salamaga). 

Oczyszczalnia ścieków w 
Strzeszowie ma już ponad 20 
lat i wymaga pilnej moderni-
zacji. W ramach inwestycji, 
która będzie wykonywana w 
okresie od 2021 do 2022 roku 
zostanie przebudowany ciąg 

technologiczny, mechaniczny i 
biologiczny. Zostanie wybudo-
wany nowy zbiornik wyrów-
nawczy uwzględniający ścieki 
z roztopów i wód deszczowych. 
Wymienione zostaną pompy, 
urządzenia instalacji kanaliza-
cyjnej i elektrycznej. Zostanie 
wybudowany budynek stacji 
odwodnienia osadu.

Aktualnie wykonano roboty 
ziemne, podkład betonowy, a 
także płytę denną dla komo-
ry osadu czynnego oraz osad-
ników wtórnych. Wykonano 
również roboty ziemne oraz 
podkład betonowy dla zbiorni-
ka wyrównawczego. I etap re-
alizacji będzie koncentrował się 
przede wszystkim na obiektach 
kubaturowych (żelbetowych).

Całość prac spowoduje 
usprawnienie procesów oczysz-

czania ścieków, a najważniej-
sze to, że oczyszczalnia będzie 
mogła prawie podwoić swoją 
wydajność. Obecnie wydaj-
ność oczyszczalni wynosi 
3123 RLM (RLM – równo-
ważna liczba mieszkańców), 
a po modernizacji wzrośnie 
do 5950 RLM. Umożliwi to w 
przyszłości rozbudowę kana-
lizacji na terenie aglomeracji 
ściekowej Wiszni Małej.

Zadanie realizowane jest w 
ramach dotacji z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-
2020, działanie 4.2 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomera-
cjach, poddziałanie 4.2.2 - ZIT  
WrOF oraz wspierane jest po-
życzka z NFOŚiGW we Wro-
cławiu i środkami własnymi 
gminy Wisznia Mała. 

Przed Urzędem Gminy w Wiszni Małej zostało zamonto-
wane urządzenie do pomiaru jakości powietrza – EKO-

Słupek. Inicjatorem i fundatorem urządzenia jest Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy, które zamontowało po jednym urzą-
dzeniu pomiarowym w każdej z gmin. Dzięki temu urządze-
niu na bieżąco będziemy mogli monitorować aktualną jakość 
powietrza. Przeprowadzona przez starostwo akcja ma na celu 
zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a w 
konsekwencji poprawę jakości powietrza, a tym samy jakości 
życia mieszkańców.  

EKOSłupek wyposażony jest w oświetlenie LED, które na pod-
stawie wyników pomiarów przybiera barwy od zielonej przez 
żółtą, pomarańczową, czerwoną aż po ciemnobordową. Słupek 
mierzy stężenie różnych zanieczyszczeń w powietrzu – m.in. py-
łów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10, formaldehydów. Do-
datkowo, dokonuje też pomiaru ciśnienia atmosferycznego, tem-
peratury i wilgotności.

Pomiary dostępne są online poprzez aplikację EkoSłupek, któ-
rą można zainstalować w telefonie komórkowym lub tablecie, do 
czego zachęcamy.

Aplikacja EKOSłupek do pobrania w Google Play lub App 
Store.

EKOSłupek w Wiszni Małej
Spotkanie dotyczące 
infrastruktury drogowej 
na drogach powiatowych

Oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie 
zostanie rozbudowana i zmodernizowana 

W Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała od-
było się spotkanie 

wójta Jakuba Bronowickiego 
i naczelniczki RIiOŚ Sławo-
miry Misiury-Hermann z 
władzami Starostwa Powiato-
wego w Trzebnicy. Uczestni-
czyli w nim starosta Małgo-
rzata Matusiak, jej zastępca 
Grzegorz Terebun, dyrektor 
ZDP w Trzebnicy Paweł Kaź-
mierczak, pracownik ZDP 
Magdalena Jewiarz, przed-
stawiciel Biura Konstrukcyj-
no-Inżynieryjnego Bronisław 
Waluga oraz przewodnicząca 
Rady Gminy Wisznia Mała 
Małgorzata Ottenbreit. 

Spotkanie miało na celu 
omówienie współpracy po-
między gminą Wisznia Mała 
a Starostwem Powiatowym w 
Trzebnicy w bieżącym roku. 
Najważniejszym tematem 
była infrastruktura drogowa 
oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom naszej 
gminy. Omówiono potrze-
by w zakresie remontów na-
wierzchni dróg powiatowych, 
w szczególności odcinka w 
Ozorowicach od strony Za-
jączkowa, dalszy ciąg odcin-
ka od DK 5 do Piotrkowiczek 
oraz remonty na pozostałych 
drogach powiatowych (droga 
do Pierwoszowa, droga Strze-
szów - Szewce, droga Psary 
- Krzyżanowice). Wykonania 
nowych przejść dla pieszych 
m. in. w Szewcach i Ozoro-
wicach przy sklepach, usta-
wienia luster oraz radarowych 
wyświetlaczy prędkości.

Zaproszony na spotkanie 
projektant przedstawił po-

ziom zaawansowania prac 
przy następujących pro-
jektach dotyczących naszej 
gminy:
 � Przebudowa drogi powia-

towej nr 1367D wraz z 
budową drogi pieszo-ro-
werowej od cmentarza do 
drogi wojewódzkiej nr 342 
w m. Szewce,

 � Przebudowa drogi powia-
towej nr 1337D. Budowa 
chodnika w m. Machnice,

 � Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz kosz-
torysowej budowy ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej nr 1368D 
w m. Ligota Piękna od 
skrzyżowania z droga wo-
jewódzką (dawna DK 5) 
do ul. Leszczynowej, gm. 
Wisznia Mała.

Ponadto omówione zostały 
potrzeby w zakresie poprawy 
infrastruktury drogowej, a 
także planów inwestycyjnych 
na najbliższe lata. Wszystkie 
działania starostwa na terenie 
gminy dają dużo satysfakcji, 
chociaż nie rozwiązują one 
wszystkich problemów. Po-
trzeb związanych z poprawą 
jakości dróg powiatowych 
na terenie naszej gminy jest 
wiele, ale dzięki dobrej współ-
pracy pomiędzy samorządem 
gminnym a powiatowym suk-
cesywnie realizowane są nie-
zbędne działania.
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Wkrótce ruszy budowa 
nowych ciągów pieszo-

-rowerowych oraz parkingu 
Park&Ride na terenie gminy 
Wisznia Mała. W lutym wójt 
Jakub Bronowicki oraz skarb-
niczka gminy Teresa Czaniec-
ka podpisali trzy umowy na 
realizację zadań w ramach 
projektu: „Budowa sieci dróg 
dla rowerów oraz parkingów 
parkuj i jedź (P&R) na terenie 
gmin Oborniki Śląskie, Wisz-
nia Mała, Kobierzyce i Gminy 
Miasto Oleśnica”. Celem pro-
jektu jest zachęcenie miesz-
kańców do przesiadania się z 
samochodów na rowery i da-
lej na publiczne środki trans-
portu. Dodatkowym skut-
kiem ma być zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania 
indywidualnego ruchu dro-
gowego na środowisko, emisję 
spalin i hałas.

Wykonawcą dwóch pierw-
szych zadań, wyłoniony w 
drodze przetargu nieogra-
niczonego, została firma 
Decostar Development Se-
bastian Smolak. W ramach 
1. zadania „Budowa ciągu pie-
szo - rowerowego relacji Za-
jączków - Szewce - Wrocław, 
gm. Wisznia Mała” zostanie 
zaprojektowany i wybudo-
wany ciąg pieszo rowerowy o 
dł. 2,1 km wraz z przejściami 
dla pieszych oraz z zatokami 
autobusowymi. Termin reali-
zacji zadania to 18 miesięcy, 
a wartość zadania wynosi po-

nad 2 mln zł. 
Zadanie 2 „Budowa ciągu 

pieszo - rowerowego wzdłuż 
ul. Długiej w Szewcach, gm. 
Wisznia Mała (na odcinku od 
drogi wojewódzkiej do stacji 
PKP)” obejmuje ciąg pieszo 
- rowerowy o dł. 1 km i szer. 
3,0 m wraz z przejściami dla 
pieszych. Termin realizacji 
zadania to 12 m-cy, a wartość 
1,5 mln zł.

Z kolei wykonawcą zada-
nia 3 obejmującego budowę 
ciągów pieszo-rowerowych 
oraz parkingu (P&R+B&R) 
przy stacji kolejowej w Szew-
cach została firma Ravea 
Sp. z o.o. Zadanie obejmuje 
budowę łącznie ok. 62 miejsc 
parkingowych (w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych), 
miejsc zadaszonych z fotowol-
taiką na dachu dla rowerów, 
stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, monitorin-
gu oraz oświetlenia terenu. 
Ponadto zostaną wykonane 
nowe chodniki i drogi dojaz-
dowe oraz pętla autobusowa, 
zainstalowana zostanie mała 
architektura, a wokół zostanie 
zasadzona roślinność. Czas 
realizacji to 18 miesięcy, a 
koszt to ponad 1,8 mln zł.

Wszystkie zadania uzyska-
ły dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego – 2014-2020 
w wysokości 85%.

Umowy na budowę infrastruktury 
rowerowej podpisane

Mieszkańcy naszej 
gminy korzystający 
z linii autobuso-

wej relacji Psary, Szymanów, 
Krzyżanowice – Dworzec 
Nadodrze nr 908 oraz relacji 
Krzyżanowice – Kromera nr 
930 pod koniec stycznia zaczęli 
korzystać z nowoczesnych au-
tobusów. Wcześniej wójt Jakub 
Bronowicki uczestniczył w pre-
zentacji nowych pojazdów, któ-
ra odbyła się na parkingu przy 
Stadionie Wrocław.

Miasto Wrocław w ramach 
współpracy z Gminami Aglo-
meracji Wrocławskiej organizu-
je publiczny transport zbiorowy 
na tzw. liniach strefowych. Na 
potrzeby obsługi dwóch linii łą-
czących Wrocław Gminę Wisz-
nia Mała (908 i 930) operator 
tj. Dolnośląskie Linie Autobu-
sowe, nabył siedem fabrycznie 
nowych autobusów miejskich 
marki Mercedes-Benz.

Autobusy Mercedes-Benz 
Conecto wyposażone są w sil-
niki spełniające normy emisji 
spalin Euro 6D, zostały one 
dodatkowo wyposażone w mo-
duły rekuperacji co przekłada 
się na niższe zużycie paliwa a 
dzięki temu zmniejszenie emi-
sji spalin do atmosfery.

W zakresie udogodnień oraz 
dostępności autobusów dla pa-
sażerów, przewidziano łado-
warki USB dla urządzeń mo-
bilnych  i przyciski wewnętrzne 
oraz zewnętrzne posiadające 
opisy w języku Braille’a.

Wewnątrz znajduje się rów-
nież monitor LCD wyświetla-
jący, poza znanymi pasażerom 
komunikacji miejskiej we Wro-
cławiu informacjami, również 
dostępne przesiadki na inne 

linie komunikacji miejskiej i 
strefowej. Na monitorze wy-
świetlany jest również numer 
linii w barwach nawiązujących 
do herbu Gminy Wisznia Mała.

Dostarczone pojazdy są w 
pełni klimatyzowane. Zapew-
niają sprawą i szybką wymianę 
świeżego powietrza we wnętrzu 
pojazdu - w zależności od pory 
roku co dwie/cztery minuty. 
Powietrze to nie miesza się z 
powietrzem kabiny kierowcy, 
co jest rozwiązaniem zapew-
niającym bezpieczną podróż w 
czasie COVID-19.

Są to pierwsze we Wrocławiu 
i wraz z Jaworem pierwsze w 
Polsce autobusy wyposażone w 
fabryczny system bezpieczeń-
stwa firmy Mercedes-Benz o 
nazwie Sideguard Assist. Jeśli w 
bocznej strefie monitorowanej 
zidentyfikowany zostanie po-
ruszający się obiekt, informacja 
zostanie przekazana kierowcy 
w sposób wizualny. Kontrolka 
w słupku po stronie drzwi in-
tuicyjnie zwróci uwagę kierow-
cy na sytuację mającą miejsce 
obok jego pojazdu. Jeśli czujniki 
dostrzegą ryzyko kolizji, poja-
wi się dodatkowe ostrzeżenie 
wizualne w postaci czerwo-
nej diody LED w kształcie 
trójkąta wraz z dodatkowym 

ostrzeżeniem odczuwalnym 
jako „wibracje” w fotelu kierow-
cy. Asystent może rozróżniać 
obiekty ruchome i nieruchome, 
oparty jest na technologii ra-
darowej, zapewniając najlepsze 
możliwe bezpieczeństwo, szcze-
gólnie w warunkach pogorszo-
nej widzialności – na przykład 
w nocy, o zmierzchu lub we 
mgle. Powyższy system zapro-
ponowany przez przewoźnika 
i producenta autobusów w po-
wyższym postępowaniu będzie 
wymagany w kolejnych po-
stępowaniach prowadzonych 
przez Wydział Transportu UM 
Wrocławia.

Autobusy zostały wyposa-
żone na życzenie operatora w 
alkomaty wykrywające obec-
ność alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Alkomat, połączo-
ny z układem zapłonowym 
silnika, zatem zanim kierowca 
uruchomi pojazd, musi naj-
pierw sprawdzić stan trzeźwo-
ści. 

Nowe autobusy komunikacji miejskiej 
dla Wrocławia i Wiszni Małej
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„Nowoczesna edukacja 
w gminach Wisznia Mała i 
Oborniki Śląskie”
Trwa kolejny rok realizacji pro-
jektu zajęć dodatkowych dla 
uczniów i uczennic oraz szkoleń 
nauczycieli w szkołach w gmi-
nach Wisznia Mała i Oborniki 
Śląskie. Z uwagi na restrykcje 
pandemiczne część zadań pro-
jektu została przesunięta w cza-
sie (m.in. zajęcia pozaszkolne z 
nauk przyrodniczych), a część 
jest realizowana w trybie zdal-
nym. Mimo trudności projekt jest 
kontynuowany i obejmuje prawie 
70 nauczycieli oraz ponad 1,5 tys. 
uczniów. W jego ramach są pro-
wadzone zajęcia rozwijające kom-
petencje kluczowe, takie ja:
 � Matematyka rozwijająca
 � Matematyka wyrównawcza
 � Nauki Przyrodnicze
 � Język Angielski
 � Robotyka

oraz zajęcia specjalistyczne takie 
jak:
 � Korekcyjno-kompensacyjne
 � Społeczne
 � Logopedyczne
 � Opieka psychologiczna
 � Doradztwo zawodowe

Projekt ma zakończyć się w 
czerwcu 2021 roku, lecz z uwagi na 
pandemię SARS-CoV-2 planowa-
ne jest jego przedłużenie do 2022 
roku. Całkowita wartość projektu 
wyniesie ponad 2 mln zł, w tym 
ponad 1,9 mln zł dotacji UE.

„Budowa świetlic wiejskich w 
Gminie Wisznia Mała”

Trwa realizacja projektu bu-
dowy trzech świetlic w gminie 
Wisznia Mała: Strzeszów, Pier-
woszów i Machnice. Świetlica w 
Strzeszowie została zbudowana 
w 2020 roku, a świetlice w Pier-
woszowie i Machnicach zostaną 
ukończone w ciągu roku (zakoń-
czenie projektu w styczniu 2022 
roku). W obu przypadkach są 
zawarte umowy z wykonawcami 
i trwają już prace budowlane (w 
Pierwoszowie od listopada 2020 
roku, a w Machnicach od lutego 
2021 roku). Całkowita szacowa-
na wartość projektu wyniesie 
prawie 3 mln zł, w tym prawie 
1,3 mln zł dotacji UE.

„Budowa sieci dróg dla 
rowerów oraz parkingów 
parkuj i jedź (P&R) na terenie 
gmin Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Kobierzyce i 
Gminy Miasto Oleśnica”

W grudniu 2020 roku zawar-
to umowę o  dofinansowanie 
projektu. Gmina Wisznia Mała 
będąca jednym z partnerów 
projektu, wyłoniła już wyko-
nawców poszczególnych trzech 
inwestycji tj.:

Budowa ciągu pieszo - rowero-
wego relacji Zajączków - Szewce 
- Wrocław, gmina Wisznia Mała

Budowa ciągu pieszo - rowero-
wego wzdłuż ul. Długiej w Szew-
cach, gmina Wisznia Mała.

Budowa parkingu parkuj i 
jedz (P&R+B&R) przy stacji 
kolejowej w Szewcach, gmina 
Wisznia Mała

Trwają prace nad przygotowa-
niem szczegółowej dokumentacji 
projektowej.

Wartość inwestycji to ponad 5 
mln zł dofinansowane w 85% z 
dotacji UE.

„Budowa systemu gospodarki 
wodno-ściekowej w 
aglomeracji Wrocław – Psary, 
Szymanów, Krzyżanowice”

Ku końcowi zbliża się realizacja 
największego przedsięwzięcia in-
westycyjnego gminy w ostatnich 
latach. Projekt będzie realizowany 
jeszcze w 2022 roku, lecz większa 
część inwestycji jest już zakończo-
na. Realizatorem i beneficjentem 
jest PGK Sp. z o.o. w gminie Wisz-
nia Mała. Zakończenie zadania: II 
kwartał 2022 r.

Całkowita szacowana wartość 
projektu wyniesie ponad 90 mln 
zł, w tym prawie 48 mln zł dotacji 
UE.

„Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie wraz 
z uporządkowaniem 
gospodarki wodnej w gminie 
Wisznia Mała

W latach 2020 – 2022 PGK Sp. 
z o.o. w gminie Wisznia Mała re-
alizuje kolejny projekt dotyczący 
gospodarki wodno-ściekowej. 
Wartość inwestycji to ponad 22 

mln, w tym ponad 9 mln dotacji 
UE. Obejmie on m.in. moder-
nizację oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie.

„Przebudowa Al. Sosnowej 
i Brzozowej w miejscowości 
Ligota Piękna, Gmina Wisznia 
Mała”

W listopadzie 2020 roku roz-
poczęła się realizacja zadania 
pn. „Przebudowa Al. Sosnowej 
i Brzozowej w miejscowości 
Ligota Piękna, Gmina Wisznia 
Mała”.  Przedsięwzięcie finanso-
wane jest ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 
1 366 639,47 zł. w tym:

- środki Funduszu Dróg Samo-
rządowych: 675 885,00 zł

- środki Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych: 690 754,47 zł.

Planowany termin zakończenia 
realizacji zadania: 08.2021 r. 

W ramach planowanej inwesty-
cji powstaną drogi o nawierzchni 
bitumicznej wraz z kanalizacją 
deszczową. 

Realizacja zadania ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zapewnienie spójności 
sieci dróg publicznych, podniesie-
nie standardów technicznych dróg 
gminnych oraz zwiększenie do-
stępności transportowej obszaru.

Budowa cmentarza 
komunalnego w m. Kryniczno 
gm. Wisznia Mała – etap II

W lutym 2021 roku rozpoczę-
ła się realizacja zadania pn. Bu-
dowa cmentarza komunalnego 
w m. Kryniczno gm. Wisznia 
Mała – etap II. Zadanie jest 
finansowane ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Całkowita wartość 
inwestycji ponad 480 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje bu-
dowę ogrodzenia, wykonanie 
linii zasilającej oraz oświetlenia 
terenu, budowę parkingu, chod-
ników i dróg dojazdowych 

„Aktywna integracja  
w Gminie Wisznia Mała”

Gmina Wisznia Mała po-
myślnie przeszła negocjacje z 
Dolnośląskim Wojewódzkim 
Urzędem Pracy i  otrzymała 
dofinansowanie na realizację 
projektu aktywizacji społecznej 
i  zawodowej dla 50-ciu miesz-
kańców. Projekt będzie reali-
zowany przez GOPS w gminie 
Wisznia Mała od września 2021 
roku do grudnia 2022 roku. 
Źródłem finansowania dotacji 
jest Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020, poddzia-
łanie 9.1.1 Aktywna integracja. 
Trwa procedura zawarcia umo-
wy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projek-
tu (równa całkowitej wartości 
kwalifikowanej): 802 424,00 zł

Kwota dofinansowania: 682 
060,40 zł

Wkład własny: 120 363,60 zł 
(15% wartości kwalifikowanej)

Projekty UE realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.

W tym roku miejscowość 
Rogoż obchodzi 770-le-

cie. Najstarsza wzmianka o wsi 
pochodzi z 1251 r. Aby uczcić 
tak szacowny jubileusz Rogo-
ża gmina Wisznia Mała, przy 
czynnym udziale rady sołeckiej 
Rogoża, mieszkańca Rogoża hi-
storyka Dawida Graczyka oraz 
radnego z Kryniczna, przygoto-
wuje szereg działań i wydarzeń 
objętych patronatem wójta Ja-
kuba Bronowickiego.

Wśród planowanych wyda-
rzeń, które powinny rozpocząć 
się już w maju, znajdą się działa-
nia o charakterze kulturalnym, 
sportowym i integracyjnym. 
Między innymi planowane są 
spotkania z mieszkańcami, by 
wspólnie porozmawiać o roz-
woju kultury w ich miejscowo-
ści, jak również warsztaty ręko-
dzieła z lokalnymi artystami. 
Odbędą się imprezy o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym 
oraz turniej szachowy a’la Blitz, 

w którym jedna partia trwa 
tylko 770 sekund! Jubileusz to 
okazja do zaprezentowania wy-
stawy fotograficznej pt. „Rogoż 
dawniej i dzisiaj” połączonej z 
prezentacją gabloty pamiątko-
wej w formie „Mini-muzeum”. 

Kulminacją obchodów będzie 
Impreza Jubileuszowa 770-lecia 

istnienia Rogoża, 
którą planujemy 
na październik.  
To tylko część 
atrakcji mających 
na celu uczczenie 
tak wyjątkowego jubileusz. Po-
zostałe pomysły niech stanowią 
miłą niespodziankę.

Do obchodów 770-lecia 
Rogoża gmina Wisznia Mała 
przygotowywała się już od 

kilku lat. Na wniosek miesz-
kańców, w tym w szczegól-
ności młodzieży, opracowała 
projekt zagospodarowania 
terenu przy świetlicy. Jed-
nym z elementów tego pro-
jektu była budowa boiska 
wielofunkcyjnego z poliure-
tanu. Budowa boiska zosta-
ła wykonana w IV kwartale 
2020 r., a na płycie boiska, na 
pamiątkę tego szczególnego 
roku, została umieszczona 

informacja o 770-leciu 
Rogoża.

Z a p r a s z a m y 
wszystkich miesz-
kańców Rogo-
ża do czynnego 
udziału w obcho-
dach szacownego 

jubileuszu! Mamy 
nadzieję, że mimo 

trwającej pandemii, uda 
nam się przeprowadzić tak 
bogaty program.  

Obchody 770-lecia Rogoża
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Pan Wincenty Zięba urodził się 19 
lutego 1936 roku na Kielecczyźnie. 
Jego dzieciństwo przypadło na lata 

wojny. Wraz z rodziną został wygnany przez 
nazistów i skazany na nędzną wegetację. 
Jako młody człowiek obserwował ofensywę 
Armii Czerwonej w 1945 roku. Stała obec-
ność sowietów czyniła życie równie niebez-
piecznym. W czasie wojny jego dom został 
rozebrany. W życiu codziennym brakowało 
wszystkiego, szczególnie jedzenia. Niedo-
statek dał się szczególnie we znaki podczas 
srogiej zimy na przełomie 1945/1946 roku.

Część rodziny Pana Wincentego zdecydo-
wała się po wojnie opuścić zubożałą Kielec-
czyznę i szukać szczęścia na Ziemiach Za-
chodnich. Nasz bohater uczynił podobnie, 
przybywając do Rogoża w 1956 roku. Tam 
zasiedlił jedno z gospodarstw. Spalony, nie-
miecki dom rozebrał, a na jego miejscu  po-
stawił nowy, istniejący do dziś budynek. 

Pana Wincentego wyróżniała chęć do pra-
cy na rzecz innych. Szybko dał się poznać, 
jako człowiek pracowity, otwarty i działa-

jący na rzecz lokalnej społeczności. Moc-
no zaangażował się w działalność parafii w 
Krynicznie. Był przyjacielem franciszkani-
na, ojca Grzegorza. By uczcić pamięć dru-
ha wykonał metalową rzeźbę, która do dziś 
stoi po lewej stronie od wejścia do kościoła. 
Jest także autorem i wykonawcą postumen-
tu pod pomnik św. Stanisława usytuowa-
nego na placu przylegającym do świątyni. 
Dodatkowo pracował nad renowacją ob-
ramowań do witraży, wykonał posadzkę z 
franciszkańską symboliką w przedsionku 
kościoła. Budynek kościelny zawdzięcza 
znacznie więcej Panu Wincentemu. Nasz 
bohater łatał postrzelane w czasie II wojny 
mury budynku, reperował wieżę oraz krzyż 
i kopułę. On także przearanżował budynek 

dawnej dyżurki przed wejściem na teren 
szkoły w Krynicznie na kapliczkę.

Jako sołtys Rogoża, Pan Wincenty, był 
zaangażowany w działalność społeczną 
swojej wsi, lecz nie tylko. Uczestniczył w 
stawianiu wiejskiej świetlicy i współor-
ganizował życie kulturalne. Na jego czasy 
przypadła realizacja „Kolorowych wsi”, pro-
jektu polegającego na tworzeniu ludowych 
zespołów muzycznych, występujących na te-
renie powiatu trzebnickiego i wołowskiego. 
Zespół Rogoża, kultywujący twórczość lu-
dową z Kielecczyzny zdobywał liczne nagro-
dy. Podobną aktywność, Pan Wincenty, wy-
kazywał na rzecz Kryniczna.  Zaangażowany 
był m. in. przy stawianiu świetlicy. Obecnie 
jest to budynek na terenie posesji należącej 
do parafii w Krynicznie. 

Ps. Artykuł napisany na podstawie wywiadu przeprowa-
dzonego przez autora z Panem Wincentym Ziębą w Ro-
gożu w lipcu 2019. Autor wyraża smutek i żal, że tylko na 
tej jednej rozmowie zakończyła się znajomość z pasjonują-
cym świadkiem historii. 

Dawid Graczyk 

Zapomniany człowiek czynu i dobrego serca. 
Wspomnienie o śp. Wincentym Ziębie z Rogoża

W dniu 1 kwietnia 
2021 r., w całej 
Polsce, rozpocz-

nie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Miesz-
kań NSP 2021. Powszechny 
spis ludności i mieszkań od-
bywa się co 10 lat i jest on 
najważniejszym badaniem 
statystycznym nie tylko w 
Polsce, ale i w większości kra-
jów w  Europie i na świecie. 
Badanie pozwala na pozy-
skanie szczegółowych infor-
macji o liczbie ludności, jej 
terytorialnym rozmieszcze-
niu, strukturze demograficz-
no-społecznej i zawodowej, a 
także o ilościowym i jakościo-
wym stanie zasobów miesz-
kaniowych i budynkowych. 
Dane zebrane w ramach prac 

spisowych są wykorzystywa-
ne do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych, do 
tworzenia i aktualizacji przez 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego operatu do 
badań statystycznych. Udział 
w spisie ludności i mieszkań 
jest obowiązkowy. 

Najbliższy spis powszechny 
będzie przeprowadzony od 1 
kwietnia 2021 r. do 30 czerw-
ca 2021 r. Obowiązkiem spi-
sowym będą objęte: 
 � osoby fizyczne stale za-

mieszkałe i czasowo prze-
bywające w mieszkaniach, 
budynkach i innych za-
mieszkanych pomieszcze-
niach nie będących miesz-
kaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne nie mające 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

miejsca zamieszkania; 
 � mieszkania, budynki, 

obiekty zbiorowego za-
kwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia 
nie będące mieszkaniami. 

Narodowy Spis Powszech-

ny Ludności i  Mieszkań 
w 2021 r. będzie realizowany 
następującymi metodami
 � obowiązkowo:

 � metodą samospisu in-
ternetowego (CAWI)

 � uzupełniająco:

 � metodą wywiadu tele-
fonicznego (CATI)

 � metodą wywiadu bez-
pośredniego (CAPI)

Po  raz pierwszy w  historii 
polskiej statystyki publicznej 
samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Oczywiście 
jeśli ktoś (np.  ze  względu 
na zaawansowany wiek, stan 
zdrowia czy  niepełnospraw-
ność) nie  będzie się w  sta-
nie samospisać, pomogą mu 
w tym rachmistrze – bezpo-
średnio i telefonicznie.

Wszystkie informacje do-
tyczące Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2021sa dostępne 
na stronie internetowej: spis.
gov.pl
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Wójt Jakub Bronowicki 
w styczniu spotkał się z 

Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Marcinem 
Krzyżanowskim w celu omó-
wienia współpracy dotyczą-
cej dołączenia gminy Wisznia 
Mała do programu  „Profilak-
tyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego – ba-
dania na krew utajoną w kale 
dla kobiet i mężczyzn”.

Akcja ma na celu dotarcie 
do jak największej ilości osób 
kwalifikujących się do badań 
przesiewowych w zakresie 
raka jelita grubego i zachęce-
nia ich nie tylko do wykona-
nia testu na obecność krwi 

utajonej w kale, ale także pro-
filaktycznej kolonoskopii. 

Badanie jest przeznaczone 
dla osób w przedziale wieko-
wym:
 � 50 - 65 lat - niezależnie od 

wywiadu rodzinnego,
 � 40 - 49 lat - w przypadku 

kiedy u krewnego I stopnia 
rozpoznano raka jelita gru-
bego,

 � 25 - 49 - w przypadku 
stwierdzenia mutacji gene-
tycznej.

Zadanie będzie realizował 
Ośrodek Zdrowia w Wiszni 
Małej, a o szczegółach progra-
mu będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco.

Dwudziestego szóste-
go stycznia rozpoczę-

ły się szczepienia przeciwko 
COVID-19 w naszej gminie. 
Pierwszą grupą szczepionych 
były osoby, które ukończyły 80 
rok życia.  W dalszej kolejno-
ści nauczyciele oraz „młodsze 
roczniki”. Szczepienia realizo-
wane są według harmonogra-
mu opisanego w Narodowym 
Programie Szczepień.

Ośrodek Zdrowia w 
Wiszni Małej przystą-
pił do realizacji pro-
gramu szczepień. Do 
przychodni zgłaszają 
się wcześniej zareje-
strowani pacjenci, a ak-
cja szczepień przebiega spraw-
nie i zgodnie z planem. Przed 
zaszczepieniem każdy z pacjen-
tów jest przebadany przez leka-
rza oraz wypełnia ankietę.

Do dnia 31 marca personel 
Populacyjnego Punktu Szcze-
pień w Wiszni Małej podał 
480 dawek szczepionki Pfizera 
i 100 dawek szczepionki Astra 
Zeneci. Z tego 60 dawek zosta-
ło podanych przez zespół szcze-
pienny składający się z lekarza i 
pielęgniarki pacjentom leżą-
cym bezpośrednio w domach. 
By móc dotrzeć do pacjentów 
Ośrodek Zdrowia wynajął pro-

fesjonalny transport medyczny.
Dlaczego warto się szczepić?
Eksperci przekonują, że 

szczepienia to jedyny racjonal-
ny wybór, dzięki któremu bę-
dziemy mogli szybciej wrócić 
do normalności. Brak szczepień 
oznacza, że ok. 75 % społeczeń-
stwa zarazi się, a duża ich część 
zachoruje. Część osób umrze, 
duża grupa będzie się zmagać 

ze skutkami ubocznymi cho-
roby. Szczepiąc się uchronimy 

się przed zachorowaniem lub 
łagodniej będziemy ją przecho-
dzić.  Uchronimy nie tylko nas 
samych, ale również naszych 
najbliższych i przyjaciół.  Im 
więcej osób zostanie zaszcze-
pionych, tym szybciej osiągnie-
my odporność populacyjną. 

Aby osiągnąć cel musimy 
wykazać się solidarnością i od-
powiedzialnością i wziąć udział 
w Narodowym Programie 
Szczepień przeciw COVID-19. 
Szczepmy się dla zdrowia, dla 
powrotu do normalności i za-
kończenia pandemii. Napraw-
dę warto!

Profilaktyka i wykrywanie raka 
jelita grubego - gmina Wisznia Mała 
przystąpiła do programu

Szczepienia przeciwko COVID-19

Podziękowania dla Personelu Ośrodka 
Zdrowia w Wiszni Małej

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anio-
ły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzy-
deł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem  
dla wszystkich, którzy są w potrzebie”.

Phil Bosmans 

Tymi słowami i za pośrednictwem ga-
zety Wieści Gminne Wiszni Małej 

pragnę podziękować Personelowi Ośrodka 
Zdrowia w Wiszni Małej za ogromną cier-
pliwość, wyrozumiałość i zrozumienie, ja-
kie otrzymałam i zawsze otrzymuję w chwi-
li choroby. 

Pandemia nie odpuściła i nie zwolniła 
chorób przewlekłych, sezonowych czy tych 
zawsze zaskakujących. Pandemia wywo-
łała panikę i strach. Każdy z nas borykał 
się z pytaniem „co będzie jak zachoruję?”, 
może niekoniecznie na Covid, ale jak zwy-
kle… I w momencie, kiedy drżącą ręką 

wybierałam numer przychodni, kiedy z 
bezradności ściskało mi gardło usłyszałam 
w słuchawce pełne ciepła i otuchy słowa, 
które uspokajały. Tak bardzo potrzebne po-
cieszenie i wsparcie dostałam na dzień do-
bry już w rejestracji. Następnie teleporada, 
spokojny głos lekarza, konkretne pytania o 
stan zdrowia i dolegliwości, podjęte działa-
nia…Wszystko to sprawiło, że zdałam so-
bie sprawę, że mam wokół siebie ludzi, któ-
rzy mimo pandemii stoją na straży mojego 
zdrowia i są gotowi pomagać i wspierać. 

Szanowni Państwo, dziękuję Lekarzom 
i Pielęgniarkom z Ośrodka Zdrowia w 
Wiszni Małej za to, że w świecie, w którym 
„człowiek człowiekowi wilkiem”, potrafią 
być z pacjentem i dla pacjenta – w każdym 
czasie i mimo wszystko. 

Izabela Mielnik

Całodobowa infolina:  
989

www.gov.pl/szczepimysie 
#SZCZEPIMYSIE

Jak można zapisać się na 
szczepienie? Przedstawiamy 

cztery sposoby:
Pierwszy sposób - rejestra-

cja telefoniczna. Wystarczy 
zadzwonić na całodobową 
i bezpłatną infolinię – 989. 
Przygotowano również numer 
dla dzwoniących z zagranicy 
– 22-62-62-989. Seniora może 
zgłosić bliska osoba: wystarczy 
podać numer PESEL osoby 
chcącej się zaszczepić, wybrać 
dokładny termin i miejsce 
szczepienia. Na podanie dru-
giej dawki umawia się już w 
punkcie szczepień.

Drugi sposób - elektronicz-
ny zapis przez e-Rejestrację 
dostępną na stronie pacjent.
gov.pl. Ta metoda wymaga 
posiadania profilu zaufanego. 

Zgłaszający otrzymuje do wy-
boru pięć terminów w punk-
tach szczepień blisko miejsca 
zamieszkania. Po rezerwacji 
otrzymuje się SMS-a z potwier-
dzeniem, a dzień przed plano-
waną wizytą przypomnienie.

Trzeci sposób - kontakt z wy-
branym punktem szczepień. 

Czwarty sposób - wysłanie 
SMS-a na numer 664-908-
556 lub 880-333-333 o treści: 
SzczepimySie. System popro-
si o podanie numeru PESEL, 
a następnie o przesłanie kodu 
pocztowego. W ten sposób 
zaproponuje termin i punkt 
blisko miejsca zamieszkania. 
Jeśli jest dogodny, wystarczy 
odpowiedzieć „tak”, jeśli nie 
– należy wysłać wiadomość o 
treści „nie”.

Szczepienia przeciw 
COVID-19. Jak się zapisać?
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Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej 
znalazł się w gronie 50 jednostek kultury w Polsce, 
które zdobyły dofinansowanie z programu Narodowe-

go Centrum Kultury pn. „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2021”. Zgodnie z założeniem programu główny nacisk poło-
żony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z 
mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Na od-
krywanie talentów i aktywizowanie do podejmowania wspól-
nych inicjatyw z korzyścią dla społeczności lokalnych. 

„Młodych zwrot na Kulturę” to nowa odsłona projektu pn. 
„Kultura na Zakręcie” realizowanego przez OKSiR od 2015 r. 
- staramy się kontynuować założenia programu bo wiemy, że 
dom kultury musi być otwarty i zasłuchany w potrzeby swoich 
mieszkańców. 

Jak realizacja projektu będzie wyglądała w tym roku? 
Na początku przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturalnych 

i potencjału kulturotwórczego mieszkańców naszej gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących grup:
 � młodzieży (12-19 lat)
 � osób młodych aktywnych zawodowo (20-35 lat)
 � osób, które nie są rdzennymi mieszkańcami gminy (20-35 lat).

Do końca maja realizowane będą badania, które przeprowa-
dzą pracownicy OKSiR wspólnie z Badaczką, przy wsparciu 
animatorki z Narodowego Centrum Kultury Agaty Lisowicz-
-Wala. Będziemy odwiedzać miejscowości w gminie i rozma-
wiać z jej mieszkańcami. Poprosimy   ich, aby podzielili się z 
nami swoimi przemyśleniami na temat kultury w naszej gmi-
nie, tego czego oczekują w sferze kultury, jakie mają marzenia 
z tym związane. 

Czytaj dalej na str. 12

„Młodych zwrot na 
Kulturę”- czyli Twój 
pomysł na Dom Kultury!

„Młodych zwrot na kulturę” to hasło, pod któ-
rym Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni 
Małej zaprasza mieszkańców gminy do wspólne-
go planowania oferty kulturalnej. Otrzymaliśmy 
środki finansowe z Narodowego Centrum Kultu-
ry, które przeznaczymy na działania zgłaszane i 
współtworzone przez Was. Zanim jednak wybie-
rzemy pomysły, które wspólnie zrealizujemy latem 
i jesienią, zapraszamy do rozmowy każdego, komu 
kultura jest bliska.

Wkrótce zaprosimy Was na spotkania, rozmowy i 
wspólne spacery po okolicy, ale już dziś można włą-
czyć się w nasze działania za pośrednictwem anoni-
mowej ankiety. 

Zależy nam, aby wzięła w niej udział również mło-
dzież, młode osoby pracujące oraz mieszkańcy, którzy 
sprowadzili się do naszej gminy niedawno - są to gru-
py, o których preferencjach chcielibyśmy dowiedzieć 
się więcej. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii!

Zespół OKSiR Wisznia Mała

METRYCZKA: 

PYTANIA: 

Mieszkam w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mieszkam tutaj od: 
 � mniej niż 2 lata
 � 2-5 lat
 � 5-10 lat
 � więcej niż 10 lat
 � od zawsze

Mam lat . . . . . . . . .

Jestem osobą pracującą zawodowo: 
 � Tak
 � Nie

Jestem: 
 � Kobietą
 � Mężczyzną

1.  Z czym kojarzy Ci się Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej?  
(pytanie otwarte)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  W jakich wydarzeniach, działaniach lub zajęciach kulturalnych na terenie naszej 
gminy brałaś/brałeś udział w ciągu ostatnich trzech lat?  
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 � tanecznych
 � plastycznych
 � muzycznych
 � teatralnych
 � filmowych
 � festiwalowych
 � organizowanych przez Bibliotekę 

 � organizowanych w ramach 
działalności Galerii na Zakręcie 

 � nie brałam/łem udziału
 � inne (jakie).....................................

............................................................

............................................................

3.  W jakich wydarzeniach działaniach lub zajęciach kulturalnych poza naszą Gminą 
brałaś/brałeś udział w ciągu ostatnich trzech lat?  
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 � tanecznych
 � plastycznych
 � muzycznych
 � teatralnych
 � filmowych

 � festiwalowych
 � nie brałam/łem udziału
 � inne (jakie).....................................

............................................................

............................................................

4.  W wydarzeniach kulturalnych uczestniczysz żeby: 
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 � interesują mnie konkretni 
wykonawcy/ wydarzenia

 � chcę rozwijać swój talent
 � chcę być na bieżąco i wiedzieć co 

dzieje się w kulturze
 � chcę spotkać tam swoich znajomych
 � chcę poznawać nowych ludzi
 � chcę się w ten sposób zrelaksować
 � chcę po prostu wyjść z domu

 � inne (jakie).....................................
............................................................
............................................................

ZAPLANUJ Z NAMI KULTURĘ!
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„Młodych zwrot na 
Kulturę”- czyli Twój 
pomysł na Dom Kultury!

Ciąg dalszy ze strony 11
Postaramy się także uzyskać 

odpowiedź na pytania: jakie 
są ich pasje, jak i gdzie spę-
dzają wolny czas, co mogą i 
potrafią dać innym. 

W przeprowadzeniu dia-
gnozy potrzeb kulturalnych 
naszych mieszkańców pomo-
że nam Maria Zięba, która po-
siada ogromne doświadczenie 
w tego rodzaju działaniach. 
Następnie przygotujemy ra-
port, który zostanie podany 
do publicznej wiadomości. 
Zawarte w raporcie wnioski 
posłużą nam do stworzenia 
oferty zajęć, warsztatów czy 
spotkań, które zaangażują 
mieszkańców gminy, a w efek-
cie stworzą ciekawe wydarze-
nia, którymi będziemy mogli 
pochwalić się przed innymi. 

Co najważniejsze - na pod-
stawie ustaleń raportu ogło-
simy Festiwal projektów -  
konkurs inicjatyw, na które 
będzie można otrzymać do-
finansowanie. Łączna pula 
środków na Wasze inicjaty-
wy to 22 000 zł!

Nabór wniosków ogłosimy 
na początku czerwca 2021 r.

W konkursie będą mo-
gli wziąć udział wyłącznie 
mieszkańcy gminy, bo to oni 
będą realizować zwycięskie 
projekty. 

Nowa odsłona projektu 
„Młodych zwrot na Kulturę” 
to sposób do realizacji oddol-
nych inicjatyw. Działamy we-
dług zasady „Wasze pomysły 
plus nasze finansowanie”.

  
Co więcej będziemy wspie-

rać Cię profesjonalną opieką 
oraz pomożemy przy tworze-
niu wniosku konkursowego. 

Już teraz pomyśl jakie wy-
darzenie kulturalne chciałbyś 
zrealizować wspólnie z nami! 

Zapraszamy również do ob-
serwowania naszego profilu 
na Facebooku oraz do odwie-
dzania naszej strony interne-
towej, na której będziemy na 
bieżąco zamieszczać informa-
cje o projekcie.

5.  W jakich dniach i w jakich godzinach masz czas na uczestniczenie  
w wydarzeniach kulturalnych? siatka dni i godzin do zaznaczania:

8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

6.  Skąd najczęściej dowiadujesz się o wydarzeniach kulturalnych w naszej gminie? 
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 � z internetu
 � z tablicy ogłoszeń
 � z prasy
 � od znajomych

 � bezpośrednio w OKSIR
 � w inny sposób (jaki)...........................

..........................................................

...........................................................

7.  Czy w sytuacji związanej z pandemią Covid-19 chciałbyś/chciałabyś korzystać  
z wydarzeń kulturalnych online? Jeśli tak, to z jakich? 
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

 � nie chcę
 � zajęcia muzyczne
 � zajęcia plastyczne
 � koncerty
 � konkursy

 � spotkania z ciekawymi osobami
 � spotkania literackie
 � inne (jakie) .....................................

............................................................

............................................................

8.  Czy w Twojej najbliższej okolicy mieszka ktoś, kto ma jakiś ciekawy talent,  
hobby, pasję? Jeśli tak, napisz nam o tym kilka słów. Możesz napisać nam  
również o sobie.  (pytanie otwarte)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9.  Gdybyś mogła/mógł zorganizować własne wydarzenie kulturalne, co by to było? 
(pytanie otwarte)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10.  Dokończ zdanie: kultura w naszej gminie to… 
(pytanie otwarte)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Dziękujemy za wyrażenie swojej opinii i już dziś zapraszamy do wspólnego 

tworzenia kultury.

Szanowni Mieszkańcy poniżej zamieściliśmy wykaz miejsc na terenie gminy Wisznia Mała, w których 
będziecie mogli oddać wypełnioną ankietą: 

• KRZYŻANOWICE – wrzutnia na książki przy 
świetlicy wiejskiej ul. Parkowa 18

• PSARY – sklep CARREFOUR ul. Główna 20 oraz 
Szkoła Podstawowa ul. Główna 40

• SZYMANÓW – sklep spożywczy ul. Lipowa 3
• KRYNICZNO – Piekarnia JULKA ul. Parkowa 7
• MALIN – przy sklepie spożywczym ul. Główna 86
• LIGOTA PIĘKNA – sklep Rabat AGNES ul. Na 

Kolonii 72
• WISZNIA MAŁA – Ośrodek Kultury Sportu i 

Rekreacji OKSIR ul. Szkolna 1 (wrzutnia na książki 
lub skrzynka na ankiety) / Urząd Gminy ul. 
Wrocławska 9 (skrzynka podawcza) / sklep Rabat 
ul. Szkolna 22a

• WYSOKI KOŚCIÓŁ – skrzynka na listy przy 
posesji Cicha 1

• PIERWOSZÓW – skrzynka na listy przy posesji 
Janowa 7 (SOŁTYS)

• PIOTRKOWICZKI – sklep MARO PPUH ROBERT 
GŁUSZEK ul. Spacerowa 56

• MIENICE – sklep spożywczy CUPIS” ul. Lipowa 40
• STRZESZÓW – sklep spożywczy EDEN  

ul. Lipowa 22
• SZEWCE – delikatesy „LUSI” ul. Strzeszowska 10
• OZOROWICE – sklep spożywczy ul. Stawowa 44
• MACHNICE – skrzynka na listy przy posesji nr 21 

(SOŁTYS)

Ankieta jest również dostępna w wersji online na 
stronie OKSiR Wisznia Mała: 
www.oksir.wiszniamala.pl
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W marcu w OKSiR w 
Wiszni Małej miało 

miejsce pierwsze spotkanie 
dotyczące programu Narodo-
wego Centrum Kultury pn. 
„Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2021”. Uczestniczyli 
w nim pracownicy Ośrodka 
Kultury wraz z dyrektorką Re-
natą Cybulską-Kaczałko, wójt 

Jakub Bronowicki, badaczki 
Maria Zięba i Świerczyńska 
oraz animatorka Agata Liso-
wicz-Wala.

Spotkanie było okazją do po-
znania się, porozmawiania o 
potrzebach mieszkańców oraz 
o dalszych działaniach zwią-
zanych z udziałem OKSiRu w 
programie Dom Kultury+. 

Pierwsze spotkanie 
dotyczące programu 
Dom Kultury+

Minął rok odkąd wal-
czymy z pandemią 

koronawirusa, tym sa-
mym już od 12 miesięcy 
Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Wiszni Małej 
przenosi większość swo-
ich działań do sieci. Warto 
śledzić stronę internetową 
ośrodka oraz jej fanpage w 
serwisie Facebook.

W czasie pandemii odby-
ło się sporo konkursów pro-
wadzonych przez OKSiR w 
serwisie Facebook, które za-
chęcały m.in. do fotografo-
wania, tworzenia własnego 
rękodzieła czy malowania. W 
efekcie wielu mieszkańców 
zostało zachęconych do dzia-
łania, a liczne prace prezento-
wały bardzo wysoki poziom 
artystyczny. Jury z Artystą 
Plastykiem Ryszardem Gle-

gołą na czele nigdy 
nie miało łatwego zadania z 
wyborem zwycięzcy.

Poza konkursami artystycz-
nymi wart odnotowania jest 
(zrealizowany już po raz dru-
gi) projekt tworzenia Wiszeń-
skiej Książeczki Kucharskiej 
On-line. Pierwsza edycja 
zawierała potrawy jesienne, 

n i e d a w n o 
opubl ikowany 

został zestaw przepisów na 
zimę. Odzew, który dociera 
do OKSiR, jest bardzo po-
zytywny, a prezentowane 
przepisy są nie tylko łatwe w 
przygotowaniu, ale i smacz-
ne. Książeczkę można po-
brać ze strony oksir.wisz-
niamala.pl.  JS

OKSiR 
zachęca do 
aktywności
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Zachęcam
y do w

ypełnienia całej krzyżów
ki i odgadnięcia hasła! D

la tych z Państw
a, którzy to zrobią - m

ożliw
ość w

ygrania atrakcyjnych nagród 
niespodzianek! By dać sobie szansę w

 konkursie - należy zrobić skan lub zdjęcie w
ypełnionej krzyżów

ki i w
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y: konkurs.
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w

iszniam
ala.pl do dnia 12 kw
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!
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spólnie 

przezw
yciężym

y pandem
ię!
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23 lutego odbył się werni-
saż wystawy Agnieszki Ko-
zyry pt. „W krainie smoka 
tego”. Po raz pierwszy od 
niemal roku w Galerii na 
Zakręcie pojawili się wiel-
biciele sztuki, którzy mogli 
nie tylko zobaczyć wyjątko-
wo kolorowe dzieła ale rów-
nież posłuchać koncertu.

Obrazy Agnieszki Kozyry, 
które możemy podziwiać w 
galerii OKSiRu powstały w 
czasie pandemii i jak mówi 
Artystka, ich tworzenie było 
niejako formą psychotera-
pii. Dzieła zawierają liczne 
metafory, które uwidacz-
niają ludzkie namiętności, 
konflikty wewnętrzne i ta-
jemnice. 

Gościem muzycznym 
wersnisażu był EMPATI, czyli 
Patryk Pietroń. Wokalista i gita-
rzysta z Łodzi, który zaczarował 
publiczność swoim pozytywnym 
przekazem. Słuchając jego mu-

zyki trudno było się nie 
uśmiechnąć i nie zara-
zić dobrym nastrojem. 
Wśród piosenek, któ-
re zrobiły największe 
wrażenie był singlo-
wy utwór „Śnieg”. 
Miejmy nadzieje, że 
kolejne Wiszeńskie 
Spotkania ze Sztu-
ką odbędą się już 
niebawem.

Obrazy można 
obejrzeć do 9 kwiet-
nia 2021 r. w godzi-
nach pracy OKSiR.

Nowa wystawa w Galerii na Zakręcie

Tradycją w gminie Wisz-
nia Mała była organi-

zacja spotkań noworocz-
nych, na które na przełomie 
stycznia i lutego wójt Jakub 
Bronowicki zapraszał miesz-
kańców poszczególnych  
miejscowości.  Spotkania 
te były idealną okazją do 
wspólnego spędzenia czasu i 
kolędowania w gronie rodzi-
ny, znajomych i sąsiadów. 

Niestety pandemia i związa-
na z nią troska o zdrowie oraz 

życie sprawiły, że tegoroczne 
spotkania nie mogły się od-
bywać. Aby jednak tradycji 
stało się zadość wójt zaprosił 
mieszkańców do uczestnic-
twa w Gminnym Koncercie 
Noworocznym online: 

Zapraszam na koncert mu-
zyki, który nas w ten sposób 
połączy. Muzyka wysłuchana 
w gronie rodzinnym da nam 
chwilę spokoju, radości i w 
dobrym nastroju wprowadzi 
nas w 2021 rok. 

Po wójcie życzenia no-
woroczne złożyła tak-
że przewodnicząca rady 
Małgorzata Ottenbreit. 
Zgromadzona w domach 
publiczność wysłuchała 
Gminnego Koncertu No-
worocznego w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego 
Evviva l’arte, podczas któ-
rego cztery młode artystki 
przedstawiły noworoczny 
repertuar we własnej aran-
żacji. 

Spotkania noworoczne w nowej odsłonie

Koncertu można odsłuchać  
na www.facebook.com/oksirwisznia

Referat Remontowo  
– Inwestycyjny 
Joanna Kubacka  
71 308 48 20 
j.kubacka@wiszniamala.pl

Referat Ochrony  
Środowiska 
Joanna Łopuszyńska-Kogut  
71 308 48 31 
j.lopuszynska@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
Agnieszka Jaworska  
71 308 48 50 
a.jaworska@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
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Świadczenie 

500+
Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Wiszni 
Małej (ul. Wrocławska 2, 55-
114 Wisznia Mała) informu-
je, że od dnia 1.04.2021 roku 
wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego 
500+ można złożyć także oso-
biście lub za pośrednictwem 
poczty. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej 
zaprasza: 
• poniedziałek 8.00 -12.00 
• wtorek  8.00 -12.00 
• środa  13.00 - 17.00 
• w czwartek  interesantów nie 

przyjmujemy 
• piątek 8.00 - 12.00 

Po raz kolejny Gminny 
Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Wiszni Małej przy-
stąpił do realizacji Programu 
Pomoc Żywnościowa 2014- 
2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. W ramach progra-
mu z Wrocławskiego 
Banku Żywności, przy 
współpracy z Wojska-
mi Obrony Teryto-
rialnej, przywieziono 
4,5 tony żywności dla 
naszych mieszkań-
ców. Przy rozładun-
ku żywności, jak co 
roku, pomagali nam 
nieocenieni pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w 

Wiszni Małej. 
Pracownicy socjalni GOPS 

Wisznia Mała przygotowali 

317 paczek dla 114 rodzin. 
Kolejne partie żywności będą 
przekazane w najbliższych 
miesiącach. Do paczek zostały 
dołączone artykuły do czysz-
czenia przekazane przez Sto-
warzyszenie „Rotaract Club 

Wrocław” w ramach akcji 
„Gąbkobranie”. Na rzecz na-
szych mieszkańców stowa-
rzyszenie przekazało 350 szt. 
gąbek, 1140 szt. ściereczek i 
80 mopów. Serdecznie dzię-
kujemy.

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
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Tegoroczne ferie najmłodsi 
z naszej gminy aktywnie 
spędzali w swoich szko-

łach. Wszystkie zajęcia musiały 
zostać przygotowane w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami 
związanymi z pandemia CO-
VID-19. Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji z Wiszni Małej 
wspólnie z placówkami peda-

gogicznymi przygotował 
ofertę dla dzieci. W 
każdej ze szkół przez 
3 godziny dziennie 
prowadzone były gry 
i zabawy ruchowe. 
Ponadto w poszcze-
gólnych szkołach, w 
zależności od zaintere-
sowania, organizowane 
zostały dodatkowe zaję-
cia. I tak w szkole w Psa-

rach uczniowie w pierw-
szym tygodniu mogli brać 

udział w warsztatach biżuteryjnych, 
a w następnym w warsztatach z pro-
gramowania ScotieGo i treningach 
karate. Z kolei w szkole w Krynicz-
nie oprócz zajęć ruchowych i rin-
go, w drugim tygodniu uczniowie 
mieli możliwość uczestnictwa w 
zajęciach LEGO i zajęciach garn-

carskich. Nato-
miast w szkole w 
Szewcach dodatkowo dla 
dzieci przygotowane były 
zajęciach z piłki siatkowej i 
taekwon-do. Wszystko po 
to, by podczas tych niety-
powych ferii nie było czasu na nudę. 

Ponadto OKSiR na bieżąco pro-
ponował dzieciom i młodzieży 
dostępne w sieci zajęcia 
prowadzone w formule 
online. I tak przez całe 
ferie dzieci mogły brać 
udział w programie pt. 
„Ferie po królewsku 
online” przygotowany 
przez Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu wraz z 
siedmioma Rezyden-
cjami Królewskimi 
lub obejrzeć spektakl 
online „Opowieść Wi-
gilijna” w wykonaniu Teatru 

Forma. 

Ferie 
zimowe 

w gminie
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W tym roku szkolnym ze 
względu na pandemię 
SARS-CoV-2 i ko-

nieczność nauki zdalnej uczniowie 
pozbawieni zostali udziału w prze-
widzianych w kalendarzach szkol-
nych podniosłych wydarzeniach. 
Między innymi nie mogli uczest-
niczyć w uroczystości ślubowania 
i pasowania na uczniów szkoły, tak 
ważnej dla pierwszoklasistów. 

Dopiero powrót do szkół naj-
młodszych uczniów umożliwił 
oficjalnie przyjęcie ich do spo-
łeczności szkolnej. Uroczystości 
przeprowadzone w szkołach mia-
ły kameralny charakter.

12 lutego w Szkole Podstawowej 
im. Młodych Bohaterów w Szew-
cach w uroczystości pasowania 
na ucznia brali udział uczniowie 
klas Ia i Ib. Aktu pasowania doko-
nała dyrektor szkoły Anna Białec-
ka, a na pamiątkę wydarzenia dzieci 
otrzymały Dyplomy Pasowania na 
Ucznia i inne upominki. Relacja z 
wydarzenia została udostępniona na 
fanpagu szkoły.

Natomiast 16 lutego w poczet 
społeczności szkolnej zostali przy-
jęci uczniowie klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Psarach. W uroczystości 
uczestniczył wójt Jakub Bronowicki 
i dyrektor SAPO Agnieszka Moź-
dzierz, sołtys Psar Jerzy Szczerbik 

oraz przedstawiciele Rady Rodzi-
ców. Rozpoczęło się od wspólnego 
zatańczenia przez obie klasy Polo-
neza. Wójt pogratulował dzieciom 
wspaniałego przygotowania i wie-
lu już umiejętności oraz przekazał 
wszystkim pakiety: „indywidualny 
zestaw bezpieczeństwa”. Było to dru-
gie podejście do uroczystości, gdyż 
pierwsze – jesienne - zniweczył ko-
ronawirus.

Wydarzenie było też okazją do 
wręczenia nagród w ogólnopol-

skim konkursie Synapsik „MEN” 
dla klas I. Zwycięzcą konkur-
su (I miejsce) został Antoni 
Mulcan. A wśród laureatów 
znaleźli się: Mercedes Mro-
zińska, Natalia Młodnicka, 
Nikola Opszalska, Szymon 
Wach, Mateusz Łuczak, Mi-
chał Smolski, Jan Bal, Ga-
briela Krawiec, Franciszek 
Szpotowicz i Maryla Mendocha. 
Gratulujemy wszystkim osią-
gniętych wyników! 

Pierwszoklasiści po pasowaniu

W tegorocznej edycji kon-
kursu „zDolny Ślązak” 

czworo uczniów z wiszeńskich 
szkół zostało laureatami konkur-
su z  języka  angielskiego! Są to 
Iza Iwańczyk i Michał Ozimek 
ze Szkoły Podstawowej im. Ma-

łego Księcia w Wiszni Małej oraz 
Zuzanna Krawczyk i Michał 
Maure ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Psarach.

Z niecierpliwością oczekujemy 
na wyniki z pozostałych konkur-
sów, w których trzech uczniów 

zostało finalistami:
 � Adrian Graf – chemia, fizyka 

i biologia (Szkoła Podstawowa 
im. św. Jadwigi Śląskiej w Kry-
nicznie)

 � Gabriel Miś – fizyka (Szkoła 
Podstawowa im. Małego Księ-

cia w Wiszni Małej)
 � Michał Ozimek - fizyka 

(Szkoła Podstawowa im. Ma-
łego Księcia w Wiszni Małej)

Serdecznie gratulujemy lau-
reatom, a finalistom życzymy 
powodzenia!

Znamy finalistów konkursu „zDolny Ślązak”! 
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Bezpieczeństwo jest jed-
ną z podstawowych po-
trzeb człowieka, która 

stanowi podstawę organiza-
cji i  funkcjonowania w życiu 
codziennym. Zapewnienie 
bezpieczeństwa dziecku jest 
kluczowym zadaniem ludzi 
dorosłych. Nieustanny rozwój 
dziecka stawia wciąż nowe 
wymagania, a co za tym idzie 
konieczność wyposażenia go 
w umiejętności przewidywa-
nia niebezpieczeństw i zagro-
żeń, unikania ich, a jeśli zaist-
nieją – w zdolności radzenia 
sobie z trudną sytuacją.

To od rodziców, dziadków 
i nauczycieli zależy przede 
wszystkim, czy dziecko będzie 
bezpieczne w  domu, na po-
dwórku, w szkole, nad wodą 
czy w górach. Oni powinni 

edukować od najmłodszych 
lat, uczyć oceniać niebezpie-
czeństwo i wskazać bezpiecz-
ne zachowania.”

„Bezpieczny Dolnoślązak” 
to projekt edukacyjny do któ-
rego przystąpiły dwie szkoły 
naszej gminy: Szkoła Podsta-
wowa z Kryniczna oraz Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny z 
Wiszni Małej. Organizatorem 
projektu jest Urząd Marszał-
kowski Województwa Dol-
nośląskiego pod patronatem 
TVP3 Wrocław oraz Instytutu 

Socjologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. W projekcie bie-
rze udział 86 placówek z wo-
jewództwa dolnośląskiego.

W ramach projektu w szko-
łach odbywać będą się zajęcia 
dotyczące bezpieczeństwa: w 
drodze do szkoły, podczas wy-
poczynku czy zabaw na dwo-
rze. Poznają również zasady 
pierwszej pomocy. Uczniowie 
podczas zabaw, quizów i inte-
raktywnych lekcji nauczą się 
rozpoznawać zagrożenia czy-
hające w internecie. Edukacja 
zdalna to wielkie wyzwanie 
dla uczniów i nauczycieli. Wy-
korzystywane narzędzia mogą 
stworzyć zagrożenia, tak więc 
uczniowie nauczą się je rozpo-
znawać oraz jak ich unikać. W 
ramach projektu odbędą się 
spotkania z ciekawymi ludźmi 

z instytucji, które są partnera-
mi projektu, m.in. z jednostek 
policji, straży pożarnej czy po-
gotowia.

W projekt zaangażowanych 
jest wielu nauczycieli obu 
szkół, koordynatorami pro-
jektu są Urszula Owczarek-
-Duplaga (SP Wisznia Mała) 
oraz Magdalena Grzelak (SP 
Kryniczno). Zajęcia odbywać 
się będą zarówno stacjonarnie 
jak i online. 

Projekt Bezpieczny Dolno-
ślązak trwa do 15 maja 2021. 
Pochwalimy się efektami w 
kolejnym numerze Wieści 
Gminnych Wiszni Małej i za-
chęcamy do obserwowania 
szkolnych profili na FB, gdzie 
na bieżąco będziemy zamiesz-
czać nasze działania.

UOD

I Sycowski 
Turniej 
Kodowania
Rozwijanie kompetencji 

kluczowych jest jedną z 
najważniejszych rzeczy we 
współczesnej edukacji. Roz-
wijanie kompetencji infor-
matycznych, a w tym progra-
mowania staje się elementem 
powszechnego nauczania. 
Programowanie to cały pro-
ces, informatyczne podejście 
do rozwiązywania problemu: 
od specyfikacji problemu 
(określenia celu), przez znale-
zienie i opracowanie rozwią-
zania, do zaprogramowania 
rozwiązania, przetestowania 
jego poprawności przy uży-
ciu odpowiednio dobranej 
aplikacji lub języka progra-
mowania. Programowanie 
wspomaga kształcenie takich 
umiejętności jak: logiczne 
myślenie, precyzyjne prezen-
towanie myśli i pomysłów. 
Sprzyja również dobrej or-
ganizacji pracy, buduje kom-
petencje potrzebne do pracy 
zespołowej i efektywnej reali-
zacji projektów.

Taki umiejętnościami wy-
kazali się uczniowie z Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego z Wiszni Małej. Zespół 
chłopców w składzie: Da-
wid Krawczyk, Franciszek 
Biernat i Feliks Derewęda 
(uczniowie klasy 6a) wzięli 
udział w I Sycowskim Tur-
nieju Kodowania. 

Ich wspólna praca zostało 
zauważona i zespół awanso-
wał do ścisłego finału tur-
nieju. Już 20 kwietnia pod-
czas finału zmierzą się z 4 
innymi drużynami. Drużyny 
będą rywalizować jednocze-
śnie wykonując takie same 
zadania. Zadania finałowe 
polegać będą na zakodowa-
niu-zaprogramowaniu drogi, 
którą ma poruszać się ro-
bocik Scottie, aby osiągnąć 
wyznaczony cel. Drużyny 
otrzymają plansze z takimi 
samymi zadaniami. 

Chłopcy już udowodnili, że 
nie ma rzeczy niemożliwych, 
więc trzymamy kciuki za nasz 
zespół i życzymy miejsca na 
podium!

UOD

„Bezpieczny Dolnoślązak”

eTwinning  to społeczność 
szkolna, gromadząca szkoły i 
przedszkola z całej Europy (i 
nie tylko)  współpracująca za 
pomocą mediów elektronicz-
nych.

Uczniowie i nauczycie-
le wykorzystują internet we 
współpracy ponad granicami 
– współdziałają, wymieniają 
się informacjami i materiała-
mi do nauki. eTwinning po-
szerza zakres pedagogicznych 
możliwości oferowanych 
uczniom i nauczycielom, mo-
tywuje do nauki i otwarcia na 
Europę. Program zgroma-
dził już ponad 700 tysięcy 
nauczycieli ze 206 tysięcy 
szkół, którzy łącznie zreali-
zowali już 90 tysięcy różno-
rodnych projektów.

Uczniowie klasy 7a i 8a Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego z Wiszni Małej wraz z 
nauczycielem mgr  Urszulą 
Owczarek-Duplagą wzięli 
udział w pierwszym projek-
cie eTwinningowym - „Cy-
berbezpieczniacy”. Projekt 
powstał w ramach semina-
rium  Mój pierwszy projekt z 
Ambasadorem, prowadzo-
nym przez  Małgorzatę Woź-

niak. Poprzez liczne i anga-
żujące aktywności poznawali 
podstawowe zasady dotyczą-
ce bezpiecznego i odpowie-
dzialnego korzystania z In-
ternetu. Grupy projektowe 
wspólnie opracowywały za-
dania do escape roomów, qu-
izów i zabaw dydaktycznych, 
a uczniowie wcielając się w 
role detektywów, samodziel-
nie szukali odpowiedzi na 
zaszyfrowane pytania, wyja-

śniali zagadki i szukali tro-
pów dających rozwiązanie 
tajemnic.

W ramach współpracy po-
wstały, m.in.:
 � Logo projektu (partnerzy 

zgłaszali swoje propozycji 
i brali udział w wyborach 
najciekawszej pracy)

 � Słowniczek pojęć
 � Poradnik: Bezpieczne i 

odpowiedzialne korzysta-
nie z zasobów dostępnych 
w Internecie

 � Quiz; Czy jesteś Cyberbez-
pieczniakiem?

 � Escape Room – Cyberbez-
pieczniacy

 � Escape Room – Misja Last 
Call

Przygotowane wspólnie 
materiały wykorzystywano 
do prowadzenia tematycz-
nych lekcji w partnerskich 
placówkach. Zajęcia relacjo-
nowano na TwinSpace pro-
jektu (https://etwinning.pl/
cyberbezpieczniacy-w-esca-
pe-roomie-2/). 

Projekt wspierał realizację 
podstawy programowej oraz 
rozwój najważniejszych kom-
petencji. Uczniowie zdoby-
wali wiedzę i umiejętności z 
zakresu posługiwania się no-
wymi technologiami. Uczyli 
się pracy w grupie, selekcjo-
nowania informacji oraz od-
powiedzialności za powie-
rzone im zadania.

Udział w projekcie i efekty, 
które osiągnęliśmy wspól-
nie zachęciły zespół z Wisz-
ni Małej do kontynuacji 
przygody z eTwinning. Ich 
wspólna praca została na-
grodzona za wysoki poziom 
działań przez Krajowe Biuro 
eTwiningowe Krajową Od-
znaką Jakości.

Był to pierwszy, ale na pew-
no nie ostatni projekt eTwin-
ning.

UOD

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna
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21 stycznia w oddziałach przedszko-
lach obchodzony był Dzień Babci i 
Dziadka. Z tej okazji zerówkowicze 
przygotowali krótki występ. Nieste-
ty w tym roku z powodu pandemii 
w uroczystościach nie mogli uczest-
niczyć babcie i dziadkowie. Lecz 
nic straconego - wszystko zostało 
nagrane. Dzięki temu dzieci mogły 
sprawić niespodziankę swoim bab-
ciom i dziadkom.  A N-K

Obchody Dnia Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

W oddziale przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej im. Ma-

łego Księcia w Wiszni Małej w bieżą-
cym roku szkolnym została wdrożona 
innowacja pedagogiczna pod tytułem 
„Niemieckie A,B,C”. Polega ona na 
nauczaniu języka niemieckiego meto-
dą CLIL –zintegrowanego kształcenia 
przedmiotowo-językowego. Zajęcia 
innowacyjne odbywają się w ramach 
zajęć obowiązkowych edukacji przed-
szkolnej. Ta metoda nauczania sku-
pia się przede wszystkim na rozwoju 
kompetencji rozumienia ze słuchu, a 

w dalszej kolejności rozwoju spraw-
ności mówienia. Do celu tego dzieci 
dochodzą poprzez gry i zabawy ję-
zykowe oraz różnego rodzaju meto-
dy pracy wykorzystujące ruch, słowo 
oraz muzykę. Duży nacisk kładziony 
jest na naukę piosenek i wierszyków 
w języku niemieckim. Dzieci w trak-
cie zajęć zdobywają też podstawowe 
informacje na temat języka, kultury i 
geografii naszego zachodniego sąsiada 
– Niemiec, ale przede wszystkim do-
brze się bawią.

K.B.

Nauka języka niemieckiego od najmłodszych lat

W przedszko-
lu w Ligo-

cie Pięknej dzieci 
uczestniczą w 
Innowacji Peda-
gogicznej „Mały 
Miś w świecie 
wielkiej literatu-
ry”, której celem 
jest zachęcanie do 
rozwijania czy-
telnictwa wśród 
najmło dszych .  
Dodatkowo przedszkolaki z 
chęcią uczestniczą w różnych 
konkursach. W lutym 17 dzie-
ci wzięło udział w ogólnopol-

skim konkursie plastycznym 
pt.: „Zima za oknami” organi-
zowanym przez Przedszkole w 
Rybniku. 

Z życia przedszkola

Trzeciego lutego w 
przedszkolu w Kry-

nicznie odbył się bal 
karnawałowy. Wszyscy 
przebrani goście mogli 
czuć się bardzo bezpiecz-
nie, ponieważ wśród nich 
byli policjanci, strażacy, a 
nawet lekarz. Przedszko-
laki wspaniale bawiły się 
tańcząc do piosenek: „Ka-
czuszki”, „Taniec-polecz-
ka”, „Tańce połamańce”, 
„Baby shark”, „Jedzie po-
ciąg z daleka” oraz „Maka-
rena” . Nie zabrakło rów-
nież konkursów. Bańki 
mydlane to był hit!

Bal karanwałowy dla najmłodszych
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Piątego lutego w Szkole 
Podstawowej w Krynicz-

nie odbył się klasowy kon-
kurs recytatorski dla uczniów 
klas pierwszych. Tematem 
przewodnim były „Wiersze 
o zimie”. Uczniowie, mimo 

tremy i przejęcia, pięknie się 
zaprezentowali. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy! 

Organizator wychowawcy 
klas I: Barbara Stępień i Aga-
ta Klin

Co nowego w Bibliotece Szkolnej w Szewcach?

Konkurs recytatorskiZerówkowicze z ZSP w Szewcach

Kiedy zamknięci w do-
mach na zdalnym na-

uczaniu staramy się zachować 
resztki normalności, przycho-
dzą nam do głowy różne po-
mysły. Aby umilić naukę na-
szym uczniom i jednocześnie 
pozwolić im realizować naj-
większą na świecie pasję, jaką 
jest czytanie podjęliśmy wiele 
działań, które mają pokazać że 
myślimy o nich zawsze. 

Uruchomiliśmy „jeżdżącą 
bibliotekę” – nasi uczniowie 
mogli zamawiać książki drogą 
telefoniczną i mailową. Za-
mówione książki natychmiast 
jechały do dzieci. 

W holu naszej szkoły sta-
nęła półka z książkami, któ-
rym nadajemy „Nowe Życie”. 
Uczniowie klas I – III, uczest-
niczący w lekcjach stacjonar-
nych mogą z tej półki zabierać 

książki, które przypadną im do 
gustu. Dzieci mogą też nadać 
swoim domowym książkom 
„Nowe Życie” , umieszczając 
je na półce dla innych.

Naszym uczniom i sobie 
życzymy szybkiego powrotu 
do normalności.

Pozdrowienia z Bibliote-
kowni.

IM

Zajęcia rekreacyjne, pla-
styczne i uroczystości 

szkolne w klasie 0.
Zerówka się nie nudzi, twór-

czo się bawi i rozwija swoje 
zdolności i umiejętności.

Czternastego stycznia w 
przedszkolu w Szkole 

Podstawowej w Krynicznie 
najmłodsi wyruszyli w ma-
giczny świat muzyki klasycz-
nej, a to za sprawą uczennicy 
Szkoły Muzycznej I-go stopnia 
w Trzebnicy - Aleksandry. Ola 
przygotowała kilka utworów, 
które zaprezentowała pięknie 
grając na klarnecie. Były to 
m.in.: Tango dla Ani R. Mauz, 
Variations On „Little Brown 

Jug” G. Martin oraz popular-
ne utwory z bajek: Hallelujah 
(Shrek), „Barwy, które koloro-
wy niesie wiatr” (Pocahontas) 
czy „Pieski małe dwa.” Oprócz 
wysłuchania melodii, dzieci 
dowiedziały się do jakiej grupy 
instrumentów należy klarnet, 
jak należy dbać o instrument 
oraz co to jest czara głosowa, 
baryłka, korpus, ustnik czy 
stroik. Dziękujemy za moc 
wrażeń i piękny koncert. 

Magiczny świat muzyki

Uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Wiszni Małej, Marta 

Biernat, została wyróżniona w 
XII Międzynarodowym Kon-
kursie Fotograficznym.

Rita Biernat, siostra Mar-
ty wcieliła się na zdjęciu w rolę 
dziewczynki. Zdjęcie było inspi-
rowane oryginalnym obrazem 
Cecylii Dąbrowskiej pt. „Dziew-
czynka z misiem”. 

Gratulacje dla Marty i pani 
Jolanty Kupis!

Sukces w Międzynarodowym 
Konkursie Fotograficznym
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Wielkie Gratulacje!!! 
Uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Krynicznie z 
klasy trzeciej wyśpiewały II 

miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Muzycznym zor-

ganizowanym przez Fundację 
Honor Pomagania Dzieciom 
utwór - Hymn Unii Euro-
pejskiej „Odę do radości”. 
Konkurencja była ogromna. 
Wśród 637 nadesłanych na-
grań z całej Polski znalazło 

się wykonanie uczniów klasy 
trzeciej szkoły w Krynicznie 
w kategorii: umuzykalnienie. 
Gratulujemy sukcesu, a pani 
Małgorzacie Kuźniak – na-
uczycielce muzyki – ogrom-
nie dziękujemy za przygoto-
wanie muzyczne i wiarę, że 
się uda. 

Pierwszego marca w kla-
sach drugich w Szkole 

Podstawowej w Krynicznie 
odbył się Klasowy Konkurs 
Recytatorski „Wiersze Danuty 
Wawiłow”. Uczniowie pięk-
nie recytowali wybrane przez 
siebie utwory. Mimo ogrom-
nej tremy wszyscy uczestnicy 
wypadli świetnie. Za włożony 
trud i pracę mali aktorzy otrzy-
mali brawa, dyplomy oraz 
nagrody. I miejsce uzyskała 
Martyna Łysek i Maria Mi-
chalewicz, II miejsce Hanna 
Gurgul, Hanna Krzysztofik i 
Szymon Ławrynowicz. Nato-
miast III miejsce Magdalena 

Chrobak, Aleksander Kasza i 
Stanisław Kamyczek. Zostały 
również przyznanie wyróż-

nienia dla Zuzanny Kop-
ciuch i Bartosza Łowejko. 

BS i AK

Wiersze Danuty Wawiłow tematem konkursu

Sukces uczniów z 
Kryniczna w konkursie 
ogólnopolskim

Dzień Bezpiecznego 
Internetu w okresie 

zdalnego nauczania nabie-
ra szczególnego znaczenia. 
Dlatego, prócz innych akcji 
i wydarzeń, w dniu 9 lutego 

uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Psarach odwiedzili 
asp. Daria Szydłowska  i asp. 
sztab. Rafał  Wojtasik z Po-
wiatowej Komendy Policji w 
Trzebnicy. 

To zaprzyjaźnieni funk-
cjonariusze, na których mą-
dre rady oraz pomoc zawsze 
można liczyć. Podziękowa-
nia za wspaniałe zajęcia dla 
klas 0-3. 

Wyjątkowe spotkanie w Szkole 
Podstawowej w Psarach

Dzień Bezpiecznego Internetu

W lutym Szkoła Pod-
stawowa w Prasach 

gościła szczególnego gościa. 
Odwiedziła ich pani Kata-
rzyna Przyślewicz, świecka 
misjonarka z Salezjańskie-
go Wolontariatu Misyjne-
go. Uczniowie klasy drugiej 
mieli okazję dowiedzieć się o 
swoich rówieśnikach z Kenii 
w Afryce, dla których pol-
scy misjonarze zbudowali i 
prowadzą szkołę. Pani Kasia 
zainspirowała młodzież swo-
ją opowieścią, pamiątkami i 
zdjęciami z pracy misyjnej. 

W Szkole Podstawowej 
w Krynicznie pani 

Monika Kielan nauczyciel 
języka polskiego zorganizo-
wała konkurs na  najciekaw-
szy komiks lektury szkol-
nej. Do konkursu zgłosiło 
się  dziewięcioro uczniów  
z klas I-VII. Komiksy wy-
konane były różnymi tech-
nikami: tradycyjnymi oraz 
w programach  graficznych. 
Najciekawsze  komiksy wy-

konali: Wojciech Kopeć z 
klasy 1b(„Legenda o Lechu, 
Czechu i Rusie”)oraz Natalia  
Woda z klasy 7a („Opowieść 
wigilijna”). Drugie miejsce 
zajęły natomiast: Pola Fi-
cek z klasy 4b („Opowieści 
z Narnii”) oraz Marianna 
Konieczna z klasy 5 („Ca-
lineczka”).  Trzecie miejsce 
zostało przyznane Magdale-
nie Gębarowskiej z klasy 4a 
(„Mikołajek”).  

Najciekawsze komiksy 
wykonane przez uczniów
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Obiecujący początek roku naszych szachistów

Szachowy Nowy Rok tra-
dycyjnie rozpoczął się od 

XXXI Międzynarodowego 
Festiwalu Szachowego Cra-
covia. W turnieju głównym 
wystąpiło 66 zawodników, w 
tym dwóch legitymujących się 
rankingiem szachowym po-
nad 2600 punktów, co oznacza 
przynależność do pierwszej 
„100” na świecie. Nasz klub 
reprezentowało 3 zawodni-
ków: Piotr Brodowski, Łu-
kasz Butkiewicz i Arkadiusz 
Skawiński. Najlepiej spisał się 
Piotrek, zajmując 12 miejsce z 
dorobkiem 5.5 punktu. 

Po drugiej stronie kraju, w 
nadmorskiej Jastrzębiej Gó-
rze zawodnicy rywalizowali w 
Półfinale Mistrzostw Polski 
Juniorów. Reprezentantem 
Wiszni Małej na tym turnieju 

był Aleksander Wilk, rywali-
zujący w grupie wiekowej do 
lat 17. Olek zdobył 3,5 punk-
ta w 9 partiach, co na pierw-
szy rzut oka może wskazywać 
na przeciętny wynik. Trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że 
praktycznie wszystkie partie 
rozgrywał on z zawodnikami 
wyżej notowanymi od siebie 
i potrafił sprawić kilka miłych 
niespodzianek. Zaowocowało 
to zyskiem prawie 50 oczek do 
szachowego rankingu ELO. 

Raz w miesiącu na interneto-
wej platformie chess.com roz-
grywane są międzynarodowe 
turnieje dla kobiet o Puchar 
Firmy Probit. Koordynuje 
to nasza zawodniczka Lidia 
Zdziarska-Zaręba, a zawody 
cieszą się dużym powodzeniem 
zarówno wśród arcymistrzyń 
czołówki światowej jak i amato-
rek. Panie reprezentujące Wisz-

nię Małą występują również 
oczywiście przy szachownicy. 
Z najlepszym skutkiem czyni 
to arcymistrzyni Marta Bartel, 
która w ostatnim marcowym 
turnieju zajęła 11 miejsce.  

Po długich staraniach wy-
startowały również ligi dol-
nośląskie. W 3 Lidze Dolno-
śląskiej zespół Białego Króla 
Wisznia Mała III spisuje się 
rewelacyjnie, prowadząc w 

zawodach z dorobkiem 2 zwy-
cięstw (z zespołami Gambi-
tu MDK Świdnica i MUKS 
MDK Śródmieście Wrocław) 
i remisu w derbowym star-
ciu z Wieżą Pęgów. W do-
tychczasowych meczach nasz 
klub reprezentowali: Łukasz 
Szczepaniak, Jakub Pietrasz-
ko (kapitan), Krystian Kania, 
Marcin Somyk, Sławomir 
Olchawa, Monika Owczarek 

i Aleksander Wilk. Kolejne 
starcia odbędą się 28.03, a 
naszymi przeciwnikami będą 
wysoko notowane zespoły Po-
lonii i Hetmana Wrocław. 

W IV lidze okręgowej wy-
stępujemy w grupie „podwro-
cławskiej”. Niestety pierwsze 
dwa mecze nie poszły po my-
śli naszego zespołu, ulegliśmy 
drużynom z Pęgowa i Brze-
gu Dolnego. Na przełamanie 
liczymy również 28.03, gdy 
udamy się do Oławy. Kapita-
nem zespołu jest Jacek Ćwi-
kliński, a poza nim drużynę 
reprezentowali dotychczas 
Marek Pociejowski, Marek 
Urban, Paweł Gawlik i Mate-
usz Bartkowiak.    

Relacja: Łukasz 
Butkiewicz Prezes 

Stowarzyszenia Biały 
Król Wisznia Mała

RELACJA

Wśród uczniów 
Szkoły Pod-

stawowej w Kry-
nicznie znajduje się 
wybita gimnastycz-
ka - ALEKSAN-
DRA BIEGAŃSKA. 
Uczennica klasy II 
b zajęła I miejsce w 
Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach 
Młodzików w akro-
batyce sportowej, 
skokach na tram-
polinie i ścieżce i 
DMT w Świdnicy. 
Aleksandra została 

mistrzynią w swo-
jej kategorii wieko-
wej na trampolinie. 
Gratulujemy!

MK

Mistrzyni gimnastyki

Zajęcia sportowe  
w Szewcach

Szkoła Podstawowa w Szewcach organizuje 
dla uczniów swojej szkoły zajęcia sporto-

we w ramach projektu Szkolny Klub Sporto-
wy. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy: 
młodsza (klasy 2-3) i starsza (klasy 4-8). W 
grupie młodszej są to zajęcia głównie opar-
te na grach zespołowych i zabawach rucho-
wych. Zajęcia w grupie starszej ukierunko-
wane są na naukę gry w piłkę siatkową oraz 
piłkę nożną.

Mimo niesprzyjających warun-
ków wynikających z funkcjo-

nujących ograniczeń Dolnośląski 
Klub Karate Jinkaku Kansei realizo-
wał w miesiącach zimowych swoje 
cele statutowe, a wśród nich pracę z 
dziećmi i młodzieżą na niwie spor-
towej i wychowawczej. Treningi 
prowadzone były na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Psarach. Do-
datkowo zawodnicy uczestniczyli w 
zgrupowaniach kadry dolnośląskiej 
i wielkopolskiej. Codzienna, ciężka 
praca zaowocował kolejnymi wyni-
kami w rywalizacji sportowej. 

7-8 marca ośmiu zawodników 
Jinkaku wystartowało w mocno 
obsadzonych międzynarodowych 
zawodach Central Open w Byd-
goszczy. Wystartowało na nim bli-
sko 70 klubów z kilku europejskich 
państw. Nasz klub zdobył 10 medali 
(5 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe) 
co dało w klasyfikacji generalnej 
bardzo wysokie 7 miejsce. Jakub 
Piwko, wywalczywszy 5 medali, w 
tym 3 złotych został najlepszym za-
wodnikiem turnieju. Świetnie wy-
padł również inny, młody karateka 
– Marcin Derej. Ten z kolei swoje 
starty zakończył zdobyciem trzech 
złotych medali. I miejsce wywalczy-

ła również drużyna kata w składzie: 
Jakub Piwko, Marcin Derej i Fran-
ciszek Sadowski. Do puli klubo-
wej dwa brązowe medale dorzuciła 
świetnie dysponowana Klara Ko-
ścielniak oraz jeden, jej koleżanka, 
Nikola Kowalczyk. 

Wśród kadetów i juniorów młod-
szych cenne punkty rankingowe 
zdobyli: Klaudia Łobaczewska (7 
m-ce kumite kadetek – 54 kg), 
Hubert Piwko (7 m-ce kata kade-
tów), Krystian Karaszewski (7 m-ce 
kumite kadetów – 63 kg).

Na rozpoczęcie wiosny Jinkaku 
wystartowali w kolejnym mocno 
obsadzonym turnieju międzynaro-
dowym Grand Prix Karate WKF w 

Tczewie. Skromna 3-osobowa ka-
dra zdobyła 5 medali. Nie zawiódł 
Jakub Piwko, który wygrał konku-
rencję kata U10, był trzeci w star-
szej konkurencji młodzików (U12) 
oraz stoczył pasjonujący pojedynek 
z Ukraińcem w finale kumite, osta-
tecznie zdobywając II miejsce. 

Świetnie spisali się nasi kadeci i ju-
niorzy. Klaudia Łobaczewska zajęła 
5 miejsce w kategorii kumite junio-
rek młodszych. Znacznie lepiej po-
radziła sobie w starszej kategorii ju-
niorek, zdobywając brązowy medal. 
Z kolei Hubert Piwko wygrał walkę 
o brązowy medal z dobrze dyspono-
wanym zawodnikiem z Ukrainy w 
kategorii kata kadetów, natomiast w 
kumite wygrał 2 z trzech walk i osta-
tecznie zajął 5 miejsce. 

Czekamy na starty zaplanowane 
po świętach wielkanocnych.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Dawid Graczyk

Medale naszych karateków na 
międzynarodowych zawodach
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Zachęcamy do korzystania 
z  aplikacji gospodarka 

odpadami (system SEGRE-
GO), która umożliwia miesz-
kańcom w  wygodny sposób 
wyszukać swój harmonogram 
odbioru odpadów, który od-
nosi się do konkretnego ad-
resu posesji, a nawet włączyć 
przypomnienia o  nadchodzą-
cych terminach wywozu śmie-
ci czy płatnościach. 

System jest bezpłatny, 
a  mieszkańcy mają do niego 
dostęp w  aplikacji mobilnej 
„BLISKO” dostępnej na An-
droid i  iOS. Dzięki aplikacji 
będziemy otrzymywać przy-
pomnienia na telefon i wszyst-
kie informację będą zawsze 
pod ręką. W razie wątpliwości 
ułatwi nam również prawi-

dłową segregację. Pomoże 
nam w  tym wyszukiwarka 
„gdzie wyrzucić” oraz kom-
pendium wiedzy „warto wie-
dzieć”, w  którym znajdziemy 
naprawdę wiele ciekawych 
informacji. Aplikacja BLISKO 
poza Gospodarką Odpada-
mi w  gminie Wisznia Mała 
udostępnia subskrypcję wia-
domości od innych lokalnych 
nadawców np. „Policja”.

Aplikacja dla mieszkańcówOdbiór azbestu od mieszkańców

Zachęcamy do składa-
nia wniosków o odbiór 

wyrobów zawierających 
azbest znajdujących się na 
posesjach. We wniosku na-
leży podać swoje dane, ad-
res gdzie znajduje się azbest 
oraz jego szacunkową ilość 
(powierzchnia w metrach 
kwadratowych). Wzór wnio-
sku dostępny jest na stronie 
www.wiszniamala.pl. Wy-
pełniony formularz należy 
składać w miarę możliwo-
ści za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej, poprzez 
elektroniczną skrzynkę po-
dawczą e-PUAP.

Jednocześnie informuje-
my, że na froncie budyn-
ku Urzędu Gminy przy ul. 
Wrocławskiej 9 zamontowa-

na jest brązowa SKRZYN-
KA PODAWCZA, do której 
można również wrzucać po-
wyższe dokumenty. 

Złożenie wniosku nie jest 
jednoznaczne z odbiorem 
azbestu, gdyż realizacja 
programu uzależniona jest 
od otrzymania środków ze-
wnętrznych.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 71 308 48 33. 

Azbest, który jest głów-
nym składnikiem eternitu, 
występuje często w  pokry-
ciach dachowych jako ce-
mentowo-włóknowe płyty 
faliste. Wyjątkową ostroż-
ność należy zachować pod-
czas demontażu tego ro-
dzaju pokrycia, ponieważ 
w trakcie łamania lub cięcia 
uwalnia się drażniący i  ra-
kotwórczy pył, który może 
wywoływać groźne dla ży-
cia choroby. Dlatego przy 
ściąganiu go z dachu najle-
piej zatrudnić odpowiednią 
firmę, a  azbest, do czasu 
odebrania z  naszej działki, 
złożyć w  taki sposób, aby 
nie stanowił zagrożenia dla 
środowiska, ani dla nas sa-
mych. 

Zadbaj o swojego małego sąsiada

Zapraszamy Mieszkańców 
gminy Wisznia Mała do 

wywieszania skrzynek lęgo-
wych dla ptaków. Bliskość 
budek lęgowych daje nam 
możliwość obserwowania 
piękna przyrody, słuchania 
ptasich trelów oraz ma duże 
walory edukacyjne szczegól-
nie dla dzieci. Takie prawdzi-
we lekcje przyrody są o wiele 
ciekawsze od zwykłych ksią-
żek. 

Część to skrzynki dla tak 
zwanych dziuplaków – czyli 
ptaków zakładających swoje 
gniazda w  dziuplach (mię-
dzy innymi: sikora bogatka, 
sikora modra, pleszka, mu-
chołówka, wróbel, mazurek, 
dzięcioły itp.). Budki mają 
zróżnicowane średnice otwo-
rów wlotowych, tak aby mo-
głyby być zasiedlane przez 
różne gatunki ptaków. Po-
zostałe to skrzynki dla tzw. 
półdziuplaków, czyli ptaków 

zakładających swoje gniazda 
w  np. wypróchniałych otwo-
rach czy szczelinach (między 
innymi: muchołówka szara 
czy kopciuszek). Budki lę-
gowe zastępują ptakom na-
turalne schronienia jakimi 
są wypróchniałe otwory czy 
dziuple wydrążone w  pniach 
starych drzew przez dzięcioły. 
Ptaki są naszymi naturalnymi 
sprzymierzeńcami w  walce 
ze szkodnikami, tak więc po-
winniśmy dbać o to aby w na-
szej okolicy zapewnić im od-
powiednie warunki rozwoju.

Budkę dla ptaków można za-
kupić w każdym sklepie ogrod-
niczym, zachęcamy również 
do własnoręcznego budowa-
nia takich domków. Jakie ce-
chy powinna posiadać budka? 
Najważniejsze żeby była bez-
pieczna, wbrew pozorom drą-
żek, który często przy takich 
budkach widzimy, jest właśnie 
ułatwieniem dla drapieżnika, 

więc z  niego 
trzeba zre-
zygnować. 
D obr y m 
roz w i ą -
z a n i e m 
jest prze-
dłużenie 
p r z o d u 
budki. De-
ski powinny 
być grubości 
minimum 2 cm, 
jest to ochrona przed 
przegrzaniem, gdy świeci 
słońce. Nie należy heblować, 
impregnować, ani malować de-
sek użytych do budowy budki 
– ptakom łatwiej chwycić się 
chropowatej powierzchni, a za-
pach farb jest dla nich bardzo 
długo wyczuwalny. Przy głę-
bokich budkach można zrobić 
wyżłobienie pilnikiem pozio-
mych rowków, po wewnętrznej 
stronie, by ptaki łatwiej mogły 
się w niej poruszać. 

Taki domek dla naszych 
małych sąsiadów nie powi-
nien znajdować się zbyt blisko 
domu i miejsc w których spę-
dzamy dużo czasu. Ptaki wy-
bierają spokojne miejsca. Jeśli 
domek nie zostanie zasiedlo-
ny w  ciągu dwóch kolejnych 
sezonów lęgowych, należy go 
przewiesić w inne miejsce.

Tabliczki na dom!

Drodzy Mieszkańcy gmi-
ny Wisznia Mała, przy-

pominamy o  obowiązku 
umieszczenia w  widocznym 
miejscu na budynku tabliczki 
z  numerem domu. W  przy-
padku, gdy budynek położony 
jest w  głębi – tabliczkę z  nu-

merem umieszcza się również 
na ogrodzeniu. Odpowiednie 
i  wyraźne oznaczenie nie-
ruchomości nie tylko ułatwi 
pracę kurierów, listonoszy, 
firm wywożących odpady, ale 
i  służb ratunkowych i  może 
uratować komuś życie.  

Kompostujesz 
– odzyskujesz
Kompostowanie to 
najlepszy sposób, 
żeby uzyskać  
własny naturalny 
nawóz wysokiej 
jakości, a przy tym  
zagospodarować 
odpady, które 
powstają  
w naszej kuchni  
czy ogrodzie.


