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Święto sportuBudowa kanalizacji Powszechny Spis Rolny

Uroczystości  
w Strzeszowie
Od soboty 12 września mieszkańcy 
Strzeszowa oficjalnie mogą korzystać z nowej 
świetlicy. Powstała świetlica to budynek 
parterowy, który poza główną salą oraz 
zapleczem kuchennym i sanitarnym posiada 
odrębne pomieszczenie szkoleniowe. Wokół 
świetlicy został przygotowany przyjazny teren 
rekreacyjno – sportowy, z którego korzystają 
zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli.

więcej na str. 14

Od dziewięciu lat na początku września cała Pol-
ska uczestniczy w  akcji Narodowe Czytanie, 
która jest objęta patronatem Pary Prezydenckiej. 

Od początku w akcji bierze udział gmina Wisznia Mała. 
W  tym roku podczas Narodowego Czytania przypo-
mnieliśmy sobie wybitne dzieło polskiego romantyzmu: 
„Balladynę” Juliusza Słowackiego.   

więcej na str. 16

POWIAT 
TRZEBNICKI 

W ŻÓŁTE J 
STREFIE

Decyzją Ministerstwa 
Zdrowia od dnia  

26 września powiat 
trzebnicki znalazł się  

w strefie ŻÓŁTEJ.  
Oznacza to, iż 

w powiecie liczba 
nowych zachorowań 

mieści się między 6 a 12 
na 10 tys. mieszkańców. 

Prosimy Państwa 
o zachowanie 

szczególnej ostrożności 
i bezwzględne 

zachowywanie zasad 
bezpieczeństwa 

i obostrzeń 
wynikających 

z obowiązujących 
przepisów w celu 

zwalczania epidemii 
COVID-19.

Lista obostrzeń 
obowiązująca dla strefy 

żółtej i czerwonej na 
stronie 8.

„Balladyna” Juliusza 
Słowackiego  
w Wiszni Małej

Rodzinny  
Przejazd 
Rowerowy na 
Wiszniaka za nami
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny rajd, który odbędzie 

się w przyszłym roku, a w między czasie do odwiedzania 
tego urokliwego miejsca!

Relacja z wydarzenia na stronie 21
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INWESTYCJE GMINNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNICZNIE

RENOWACJA W KOŚCIELE  
W STRZESZOWIE

CHODNIK W SZEWCACH

W  Szkole Podstawowej 
im. św. Jadwigi Ślą-

skiej w  Krynicznie dobiega-
ją końca prace budowlane. 
Powstaje nowe pomieszcze-
nie dla przedszkolaków. Po 
przebudowie szkoła w  Kry-
nicznie będzie miała 
dwa pomieszczenia 
z  węzłem sanitarnym, 
szatnią oraz odrębnym 
wejściem dla dzieci 
przedszkolnych.

Rozstrzygnięty został prze-
targ na wykonanie doku-

mentacji projektowo-koszto-
rysowej na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 342 w zakre-
sie budowy odcinka chodnika 
wraz z  wykonaniem przejść 

dla pieszych w  miejscowości 
Szewce no odcinku w kierun-
ku Obornik Śląskich. Zadanie 
jest współfinansowane w 50% 
z  Dolnośląskiej Służby Dróg 
i  Kolei w  ramach programu 
Infrastruktura Drogowa.

W kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie trwają 
prace konserwatorskie. Zabytkowe malowidła z początku XVII wieku 
pokrywające strop nad nawą budynku zyskają nowy blask. Obecnie 
prowadzone są czasochłonne działania mające na celu oczyszczenie 
malowideł. Czyszczenie odbywa się przy użyciu miąższu chleba, 
który działa jak gumka do wycierania. Ten etap prac związany 
z renowacją sufitu powinien zakończyć się na początku października. 

W piątek 17 lipca w Urzędzie 
Marszałkowskim Woje-

wództwa Dolnośląskiego Mar-
szałek Cezary Przybylski wręczył 
przedstawicielom gmin promesy 
na budowę sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej oraz na realizację 
projektów w  ramach „Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi” w  obszarze 
wrocławskim.

Wójt Jakub Bronowicki odebrał 
promesę w wysokości 30 tys. zł na 
zagospodarowanie terenu wokół 
budynku świetlicy w miejscowo-

ści Rogoż, gdzie docelowo zosta-
nie wybudowane boisko sportowe. 

Z  kolei pani Prezes PGK Sp. 
z  o.o. w  Wiszni Małej Graży-
na Chwastek odebrała promesę 
w wysokości 342545,00 zł na  bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Malin oraz sieci 
wodociągowej w  miejscowości 
Rogoż.

Środki na dofinansowanie zadań 
pochodzą z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) na 
lata 2014-2020.

Promesa dla gminy i PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej
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Wyłoniono wykonawcę 
przebudowy drogi 
dojazdowej do pól 
i cmentarza w Szewcach. 

W  wielu miejscowo-
ściach zostaną po-

stawione kolejne punkty 
świetlne. W  przetargu został 
wybrany wykonawca oświe-
tlenia drogowego w  następu-
jących miejscowościach: Ligo-
ta Piękna (ul. Kręta i Różana 
– plac zabaw), Ozorowice (ul. 

Spokojna), Krzyżanowice (ul. 
Jaśminowa), Strzeszów (ul. 
Osiedlowa), Malin (ul. Głów-
na i  Leśna), Szymanów (ul. 
Ogrodnicza) i  Wisznia Mała 
(ul. Kwiatowa, Nad Potokiem, 
Łąkowa). Budowa przewidu-
je montaż 20 lamp ledowych 
oraz ułożenie 1307 mb kabla.

UMOWA NA PROJEKT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W WISZNI MAŁEJ PODPISANA

ULICA LEŚNA W MIENICACH

DROGA W SZEWCACH

SZYMANÓW

OŚWIETLENIE DROGOWE

Piętnastego września 
w Urzędzie Gminy Wisz-

nia Mała wójt Jakub Brono-
wicki oraz skarbnik Teresa 
Czaniecka podpisali umowę 
na wykonanie dokumenta-
cji projektowo-kosztoryso-
wej budowy nowej szkoły 
w  Wiszni Małej. Wy-
konawcą została fir-
ma ABK – Projekt 
z  Zielonej Góry. 
Prace nad pro-
jektem nowego 
obiektu będą 
trwały 12 mie-
sięcy.

Zgodnie z  przy-
jętymi założeniami 
planowana szkoła będzie 
budynkiem o  powierzchni 
ok. 5,5 tys. m2, składającym 
się z  części dydaktycznej, 
punktu przedszkolnego, bi-
blioteki, kuchni ze stołówką, 
kotłowni oraz części sporto-

wej z  pełnowymiarową salą 
gimnastyczną. Ponadto pro-
jekt będzie zawierał infra-
strukturę zewnętrzną taką 
jak mała architektura, miej-
sca postojowe, zieleń i  teren 

rekreacyjny np. plac zabaw, 
siłownię zewnętrzną czy 
ścieżkę zdrowia. 

Dodatkowo w ramach pro-
jektu Wykonawca zobowią-
zany został do wykonania 
koncepcji budowy budyn-
ku sportowo-rekreacyjnego 
wolnostojącego z  przezna-
czeniem na małą krytą pły-
walnię wraz z  potrzebnym 
zapleczem, sauną, kręgielnią 
i kawiarnią.

Firma Ravea Sp. z  o.o. 
z  Wrocławia rozpoczę-

ła przebudowę ulicy Leśnej 
w Mienicach. Na odcinku 326 
m zostanie przełożona kostka 
kamienna, droga zostanie po-
szerzona, wykonane zostaną 

pobocza oraz wjazdy do po-
sesji. Na realizację tej inwesty-
cji gmina pozyskała dotacje 
w wysokości 63 tys. zł z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. 

Wyłoniono wykonawcę 
przebudowy drogi 
dojazdowej do pól 
i cmentarza w Szewcach. 

Planowana jest budowa za-
toki autobusowej na uli-

cy Lotniczej w  Szymanowie, 
w rejonie boiska sportowego. 
Dzięki temu linia autobusowa 
zostanie przedłużona o  ok. 
1 km, co ułatwi korzystanie 
z  komunikacji mieszkańcom 
zamieszkującym bardziej od-
ległe ulice miejscowości.
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Budowa kanalizacji
Przedstawiamy Państwu aktualne informacje o budowie kanalizacji w Psarach, 
Krzyżanowicach i Szymanowie.

W  miejscowości Psary 
rozpoczyna się 

budowa kolejnego etapu 
sieci kanalizacji sanitarnej 
obejmującego ulice: Długą, 
Willową, Polną,   Malinową, 
Rakowską i Parkową. Realizacja 
będzie prowadzona etapowo, 
zakończenie inwestycji 

planowane jest na I  kwartał 
2022 r. Pod koniec września 
wykonawca rozpocznie prace 
na ulicach: Rakowskiej, Długiej 
na odcinku od Rakowskiej do 
Parkowej i na ul. Par-
kowej (łącznik do 
ulicy Długiej). 

Dokonano także odbioru 
II etapu sieci kanalizacji 

sanitarnej w Szymanowie w ul. 
Widawskiej, Parkowej, Lotni-
czej od Psar do pętli autobu-
sowej, Ogrodniczej, Zimowej, 
Letniej na odcinku od końca 
do ul. Zimowej oraz ul. Lipo-
wej nr od 1 do 5. Roboty bu-
dowlane również zrealizowało 
Przedsiębiorstwo Robót Wod-
nych i  Ekologicznych „EKO-
-WOD” Sp. z o.o. Trwają jesz-

cze prace 
w  pozo-
stałej części 
m i e j s c ow o -
ści - oddanie do 
użytku ostatniego 
etapu kanalizacji sanitarnej 
w Szymanowie planowane jest 
na I kwartał 2021 r.  

Mieszkańcy tej części miej-
scowości mogą podłączać 
swoje posesje do sieci kanali-
zacyjnej. 

Rozpoczęła się przebudo-
wa i rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody (SUW) 
w Psarach. Inwestycja ma 
na celu bezawaryjnego za-
bezpieczenia dostaw wody 
dla miejscowości Psary, Szy-
manów i Krzyżanowice. W 
ramach zadania zostaną wy-
konane następujące prace: 

 � rozbudowa budynku Sta-
cji Uzdatniana Wody wraz 
z modernizacją układu 
technologicznego, elek-
trycznego i automatyki,

 � remont istniejącego zbior-
nika wody uzdatnionej 
oraz budowa nowego 
zbiornika wody czystej,

 � budowa pomieszczenia 
i zakup agregatu prądo-
twórczego,

 � przebudowa i rozbudowa 
zewnętrznych  
i wewnętrznych  
instalacji sanitarnych 
SUW,

 � wykonanie zdalnego sys-
temu monitoringu pracy 
SUW;

 � wymiana oświetlenia tere-
nu SUW,

 � budowa dróg wewnętrz-
nych SUW.

Wykonawcą prac jest fir-
ma NEXEN Technology Sp. 

z o.o., ul. Odkrywców 55, 
53-212 Wrocław.  

Planowany termin zakoń-
czenia zadania to  

maj 2021 r.

Wartość projektu: 
1 795 861,50 zł

Wartość pożyczki 
NFOŚiGW: 
1 460 060,00 zł

Projekt jest realizowa-
ny w ramach Programu 
Priorytetowego nr 5.4 pn. 

„Adaptacja do zmian kli-
matu oraz ograniczenie 
skutków zagrożeń środo-
wiska”.

Dzięki tej inwestycji będzie 
można korzystać z wody z 
sieci wrocławskiej i wspoma-
gać stację w razie niedoborów 
wody w ujęciu.

STACJA UZDATNIANIA WODY W PSARACH

PSARY

SZYMANÓW
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Zakończył się II etap bu-
dowy sieci kanalizacji w 

Krzyżanowicach. 28 września 
odbył się końcowy odbiór sie-
ci kanalizacji sanitarnej oraz 
pompowni PK-2. Inwestycja 
została zrealizowana 8 mie-
sięcy wcześniej od przewidy-
wanego terminu zakończenia 

prac.  W od-
biorze uczest-

niczyli przedsta-
wiciele gminy, PGK Sp. 

z o.o. w Wiszni Małej i wy-
konawcy. Wśród zebranych 
osób byli: Wójt Gminy Jakub 
Bronowicki, Naczelnik Wy-
działu RIiOŚ Sławomira Mi-
siura-Hermann, Prezes PGK 
Sp. z o.o. w Wiszni Małej Gra-
żyna Chwastek i sołtys Krzy-
żanowic Józefa Bebłocińska 

wraz z licznymi mieszkańca-
mi. Od strony wykonawcy w 
odbiorze udział brali: Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa 
Robót Wodnych i Ekologicz-
nych „EKO-WOD” Sp. z o.o. 
Mariusz Sośniak, kierownicy 
robót, przedstawiciele Jed-
nostki Realizującej Projekt 
oraz przedstawiciele Inżynie-
ra Kontraktu - firmy Sweco 
Consulting Sp. z o. o.

Wykonawca robót omó-
wił zastosowaną technologię 
prac oraz jakość wykorzysta-
nych do budowy materiałów. 
Równocześnie podzięko-

wał mieszkańcom za dobrą 
współpracę i wyrozumiałość. 
Następnie wszyscy przeszli 
ulicami Parkową, Jaśminową, 
Polną i Główną, gdzie spraw-
dzane były losowo wybrane 
studnie.

Dokonano także odbioru 
II etapu sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Szymanowie w ul. 
Widawskiej, Parkowej, Lotni-
czej od Psar do pętli autobu-
sowej, Ogrodniczej, Zimowej, 
Letniej na odcinku od końca 
do ul. Zimowej oraz ul. Li-
powej nr od 1 do 5. Roboty 
budowlane również zrealizo-

wało Przedsiębiorstwo Robót 
Wodnych i Ekologicznych 
„EKO-WOD” Sp. z o.o. Trwa-
ją jeszcze prace w pozostałej 
części miejscowości - oddanie 
do użytku ostatniego etapu 
kanalizacji sanitarnej w Szy-
manowie planowane jest na I 
kwartał 2021 r.  

Do już odebranych sieci w 
Krzyżanowicach i Szymano-
wie mieszkańcy będą mogli 
wpiąć się z przyłączami kana-
lizacyjnymi. Gmina dofinan-
suje przyłącza w wysokości 
maks. 75% wartości robót, 
jednak nie więcej niż 5000 zł.

Realizacja 
całego projektu, 

którego zakres 
obejmuje ponad 36 

km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 2 km sieci 
wodociągowej będzie trwała do końca I kwartału 
2022 r. Do chwili obecnej wybudowano już 25 km 

sieci kanalizacyjnej. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności  w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

na południu gminy

Odbiór sieci kanalizacji  
w Krzyżanowicach
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„E-aktywni w gminie 
Wisznia Mała”  

Projekt jest finansowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa. Do 
dzisiaj z bezpłatnych szkoleń 
skorzystały 72 osoby. W  ra-
mach  projektu zakupiono 12 
szt. laptopów, które po zakoń-
czeniu cyklu szkoleń zostaną 
przekazane do szkół z terenu 
gminy Wisznia Mała. 

Wartość projektu: 
60 480,00 zł

„Zdalna Szkoła +”
Gmina Wisznia Mała w ra-

mach programu „Zdalna 
Szkoła+” finansowanego ze 
środków UE Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach programu: 
Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa 2014-2020, Oś prio-
rytetowa nr I  „Powszechny 
dostęp do szybkiego Inter-
netu” działanie 1. 1: „Wyeli-
minowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego inter-
netu o  wysokich przepusto-
wościach” pozyskała środki 
w wysokości 54 976,08 zł na 
zakup 24 laptopów. Sprzęt zo-
stał dostarczony we wrześniu. 
Wyposażenie komputerowe 
zostało przekazane do szkół 
z terenu gminy Wisznia Mała, 
celem wsparcia uczniów i na-
uczycieli w  nauce w  modelu 
zdalnej edukacji.  W ramach 
poprzedniej edycji zakupiono 
30 szt. laptopów, 30 szt. mysz, 
30 szt. zestawów słuchawko-
wych z  mikrofonem oraz 30 
szt. pakietów biurowych Mi-
crosoft, które w kwietniu zo-
stały przekazane do szkół.

„Budowa obiektów 
małej architektury 

w m. Szewce, 
gm. Wisznia Mała” 

Stowarzyszenie „Pod Dę-
bami” reprezentowane przez 
pana Czesława Kwaśniew-
skiego w  ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” ob-

jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, pozyskało środki 
i  dokonało zakup urządzeń 
siłowni plenerowej  w posta-
ci:

- wyciągu górnego i  wyci-
skania siedząc - urządzenie 
dostosowane również dla 
osób niepełnosprawnych;

- motyla - urządzenie do-
stosowane również dla osób 
niepełnosprawnych;

Ponadto w ramach wniosku  
zakupiono: stół do gry w pił-
karzyki, ławkę wypoczyn-
kową oraz czterokomorowy 
pojemnik na segregację od-
padów. 

Wartość projektu: 
23 785,29 zł

FDS
W ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na zadanie 
pn.: „Przebudowa al. Brzozo-
wej i Sosnowej w  miejscowości 
Ligota Piękna. Gmina Wisz-
nia Mała” nasz gmina pozy-
skała dofinansowanie w  wy-
sokości 740  901,50 zł. Okres 
realizacji lata 2020 -2021.

Budowa sieci dróg 
dla rowerów oraz 

parkingów parkuj i jedź
 (P&R) na terenie gmin

 Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Kobierzyce 
i Gminy Miasto Oleśnica

Projekt zrealizowany zosta-
nie w  Partnerstwie Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskiej S.A. – Lidera Pro-
jektu oraz gmin: Oborniki 
Śląskie, Wisznia Mała, Kobie-
rzyce, Miasto Oleśnica – Part-
nerów Projektu. Przedmiotem 

Projektu jest budowa dróg dla 
rowerów w gminach partner-
skich oraz parkingów „Bi-
ke&Ride” oraz „Parkuj i jedź”, 
w  celu zapewnienia ciągłości 
komunikacyjnej z  drogami 
rowerowymi na terenie gmin 
uczestniczących w  Partner-
stwie, oraz odciążenia komu-
nikacyjnego Wrocławia.

Projekt swoim zakresem 
obejmuje:

1. Roboty budowlane, w za-
kresie:

• Budowy dróg dla rowerów 
oraz obiektu P&R na terenie 
gminy Oborniki Śląskie,

• Budowy dróg dla rowerów 
oraz obiektów P&R i B&R na 
terenie gminy Wisznia Mała,

• Budowy obiektu P&R 
i B&R oraz drogi dla rowerów 
na terenie gminy Kobierzyce.

• Budowy dróg dla rowerów 
oraz parkingów rowerowych 
i  parkingu B&R na terenie 
gminy Miasto Oleśnica.

2. Zarządzanie Projektem,
3. Nadzór autorski, inwe-

storski,
4. Dokumentacje technicz-

ną,
5. Promocję Projektu.
Gmina Oborniki Śląskie 

zrealizuje drogi rowerowe na 
odcinkach Kuraszków – Sie-
mianice i Zajączków – Szew-
ce (4,24 km) oraz obiekt P&R 
w Pęgowie.

Gmina Wisznia Mała zre-
alizuje drogi rowerowe na 
odcinku Zajączków – Szew-
ce (3,22 km) i  obiekty P&R 
i B&R w Szewcach.

Gmina Kobierzyce zrealizu-
je drogę rowerową (0,29 km) 
i obiekty P&R i B&R w Biela-
nach Wrocławskich.

Gmina Miasto Oleśnica zre-
alizuje drogi rowerowe (1,88 
km) i  obiekt B&R przy stacji 
PKP w  Oleśnicy. Inwestycja 
zrealizowana zostanie w  la-
tach 2020-2022.

Gmina Wisznia Mała jest 
odpowiedzialna za realizację 
dróg rowerowych o  długości 
3,22 km na odcinku drogi wo-
jewódzkiej nr 342 od granicy 
z  gminą Oborniki Śląskie do 
miejscowości Szewce oraz 
wzdłuż ulicy Długiej w  miej-
scowości Szewce. Ponadto 
w Szewcach powstanie obiekt 
parkingowy typu PARKUJ 
I  JEDŹ (P&R oraz B&R) dla 
samochodów i  rowerów. Ca-
łość jest podzielona na trzy 
podzadania:

1. Budowa ciągu pieszo - ro-
werowego relacji Zajączków 
- Szewce - Wrocław, gmina 
Wisznia Mała

2. Budowa ciągu pieszo - ro-
werowego wzdłuż ul. Długiej 
w  Szewcach, gmina Wisznia 
Mała

3. PARKUJ I  JEDŹ (P&R 
oraz B&R). 

Inwestycja zrealizowana 
zostanie w  latach 2020-2022, 
a  jej koszt całkowity wynosi 
16 021 156,62, w tym wydatki 
kwalifikowalne 15 612 622,46, 
dofinansowanie 13 270 
729,09. Wydatki gminy Wisz-
nia Mała wyniosą: całkowite 
– 5.988.715,98 zł; kwalifiko-
walne – 5.988.715,98 zł; do-
finansowanie – 5.090.408,58.

Cel projektu
Celem głównym Projektu 

jest redukcja niskiej emisji 
transportowej oraz popra-

wa transportowej mobilności 
mieszkańców w ramach kom-
pleksowej strategii promo-
wania i  rozwoju transportu 
rowerowego na terenie gmin 
Oborniki Śląskie, Wisznia 
Mała, Kobierzyce i  gminy 
Miasto Oleśnica. Projekt re-
alizuje założenia priorytetu 
inwestycyjnego (PI4.e) w  za-
kresie wspierania zrównowa-
żonej multimodalnej mobil-
ności miejskiej poprzez:

1. Zwiększenie udziału ko-
munikacji rowerowej w  gmi-
nach na terenie WrOF dzięki 
poprawie jakości przejazdów 
rowerem pomiędzy miejsco-
wościami.

2. Budowę sieci dróg rowe-
rowych tworzących połącze-
nia między gminami Obor-
niki Śląskie, Wisznia Mała 
i  Gminy Miasto Oleśnica 
z Wrocławiem.

3. Zmniejszenie wykorzy-
stania samochodów osobo-
wych.

4. Lepszą integrację gałęzi 
transportu, w  tym poprzez 
budowę obiektów P&R oraz 
B&R.

Redukcję uciążliwości ko-
munikacyjnych i poprawę sta-
nu środowiska poprzez niższą 
emisję zanieczyszczeń powie-
trza, hałasu.

Poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego (zmniejszenie 
ruchu samochodowego oraz 
rozdzielenie ruchu samocho-
dowego i rowerowego).

Poprawę jakości życia po-
przez zwiększenie swobody 
wyboru środka transportu 
oraz promowanie turystyki 
i rekreacji rowerowej.

PROJEKTY UNIJNE 
Najnowsze działania realizowane ze środków zewnętrznych
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Wójt Gminy Wisznia 
Mała podpisał kolejną 

umowę o powierzenie grantu 
na zakup sprzętu komputero-
wego dla uczniów i nauczycie-
li z terenu naszej gminy.

Pozyskane  wsparcie w  wy-
sokości  54976,08 zł zostało 
przeznaczone na zakup 24 
sztuk laptopów.

Zadanie realizowane jest 
w  ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej nr I  „Po-
wszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu”, działania 
1.1: „Wyeliminowanie tery-

torialnych różnic w  moż-
liwości dostępu do szero-
kopasmowego Internetu 
o  wysokich przepustowo-

ściach”, projekt grantowy 
pn. „Zdalna Szkoła+ w ra-
mach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej”.

Kolejne laptopy dla szkół

„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” 
– konsultacje społeczne

W  czwartek 6 sierpnia 
2020 r. w  Ośrodku 

Kultury Sportu i  Rekreacji 
w  Wiszni Małej odbyło się 
spotkanie otwarte w  ramach 
pogłębionych konsultacji spo-
łecznych w  związku z  rozpo-
częciem prac nad miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego dla miejsco-
wości Pierwoszów o  nazwie 
MPZP PIERWOSZÓW.

W  spotkaniu licznie 
uczestniczyli miesz-
kańcy zaintereso-
wani przyszłością 
P i e r w o s z o w a 
oraz pracownicy 
Urzędu Gminy 
Wisznia Mała. 
W  przyjaznej at-
mosferze zosta-
ły podsumowane 
wszystkie zastosowane 
techniki konsultacyjne czy-
li badanie ankietowe online 
z zastosowaniem dedykowanej 
mapy interaktywnej, badanie 
ankietowe standardowe oraz 
spotkania otwarte. Przed-
stawiono zebranym wyniki 
analiz złożonych wniosków 

i  postulatów oraz odbyła się 
dyskusja stanowiąca konkluzję 
przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. Na koniec po-
informowano mieszkańców 
o  możliwości uczestniczenia 

w  zainicjowanej procedurze 
planistycznej nad MPZP 
PIERWOSZÓW. O terminie 
składania wniosków Gmina 

poinformuje mieszkańców 
w  dotychczas praktykowany 
sposób.

Pogłębione konsultacje 
społeczne realizowane są 
w  związku z  udziałem Gmi-
ny Wisznia Mała w  projekcie 
grantowym „Przestrzeń gmin-
na – lokalna wartość” współfi-
nansowanym ze środków EFS, 
projekt WND – POWR.02.19.
00-00-KP11/18.

McDonald’s w gminie 
Wisznia Mała

Pod koniec sierpnia 
w  Wiszni Małej na tere-

nie MOP-u  (Miejsce Obsługi 
Podróżnych)  przy drodze S5 
została otwarta stacja paliw 
Orlen wraz z restauracją Mc-
Donald’s. Z restauracji i stacji 
mogą korzystać podróżni ja-
dący w  stronę Poznania. Dla 

osób jadących w  kierunku 
Wrocławia budowana jest ko-
lejna stacja (BP) oraz restau-
racja KFC po drugiej strony 
drogi.

Dojazd do stacji Orlen oraz 
McDonald’s jest możliwy wy-
łącznie z drogi S5 Wrocław – 
Trzebnica.

NOWA STREFA SPORTOWO-
REKREACYJNA W ROGOŻU

Zagospodarowany zo-
stanie teren przy bu-

dynku świetlicy w  Rogożu. 
Gmina ogłosiła przetarg na 
realizację tego zadania. Pro-
jekt obejmuje wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego 
o  nawierzchni syntetycznej 
służącego do gier zespoło-
wych. Zostanie zamonto-
wany również piłkochwyt, 
a teren wokół boisk zostanie 

obsadzony roślinami. Po-
nadto powstanie wiata oraz 
urządzenia zabawowe dla 
dzieci. Powyższe zadanie 
otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 30 tys. zł z pro-
gramu Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi. Realizacja tej in-
westycji będzie także okazją 
do upamiętnienia obcho-
dów 770-lecia Rogoża, które 
przypada w przyszłym roku.
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Chrońmy 
się przed 
wirusami

POWIAT TRZEBNICKI W ŻÓŁTE J STREFIE

Częste mycie rąk może 
zminimalizować ryzyko 

rozprzestrzeniania się wiru-
sów. Mycie rąk wodą z  my-
dłem przez 20-40 sekund jest 
najlepszą profilaktyką. Koro-
nawirus przenosi się drogą 
kropelkową, poprzez kicha-
nie i  kaszel. Podczas kaszlu 
i  kichania odruchowo zasła-
niamy usta dłonią, na której 
pozostają kropelki śliny. Czę-
ste, i  co najważniejsze,  do-
kładne mycie rąk skutecznie 
chroni przed rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, ale 
również innych patogenów, 
np. wirusa grypy.

Eksperci ds. chorób 
zakaźnych ze 

Światowej Organizacji 
Zdrowia dają 10 rad, 
jak zabezpieczyć się 

przed infekcją.
• Myj ręce tak często, 

jak to możliwe
• Dezynfekuj 

przedmioty 
i powierzchnie

• Unikaj kontaktów 
z osobami chorymi

• Nie dziel się 
ręcznikiem z osobą 
chorą

• Zrezygnuj z czułych 
powitań

• Nie dotykaj twarzy
• Unikaj tłumów 

w czasie 
największego 
zagrożenia

• W miejscach 
publicznych noś 
rękawiczki

• Ogranicz obieg 
dokumentów

• Dbaj o siebie

Decyzją Ministerstwa Zdrowia od dnia 26 września powiat trzebnicki znalazł się w strefie 
ŻÓŁTEJ. Oznacza to, iż w powiecie liczba nowych zachorowań mieści się między 6 a 12 na 10 tys. 

mieszkańców. 
Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne zachowywanie zasad 

bezpieczeństwa i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów w celu zwalczania 
epidemii COVID-19.

Poniżej lista obostrzeń obowiązująca dla strefy żółtej i czerwonej



9WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJwrzesień 2020

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

Referat Ochrony 
Środowiska 
Marcin Buczak  
71 308 48 30 
m.buczak@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

Od października rozpoczął 
się nowy okres świadcze-

niowy, w  którym obowiązuje 
wyższe kryterium dochodowe 
uprawniające do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego.

Jest to druga podwyżka 
progu dochodowego od 2008 
r., kiedy zaczęły obowiązy-
wać przepisy ustawy o  po-
mocy osobom uprawnionym 
do alimentów. Po raz pierw-
szy próg podniesiono w 2019 
r. – o 75 zł. Od października 
kryterium wzrośnie z 800 do 
900 zł.

To niejedyna korzystna 
zmiana, która została wpro-
wadzona w  tym zakresie. 
Przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z  funduszu ali-
mentacyjnego na kolejny 
okres świadczeniowy funk-

cjonał będzie tzw. mecha-
nizm złotówka za złotówkę.

Zakłada on, że przekro-
czenie progu dochodowego 
uprawniającego do świadczeń 
z  funduszu alimentacyjnego, 
czyli kwoty 900 zł miesięcznie 
na osobę w rodzinie np. o 300 
zł nie będzie skutkować au-
tomatycznie utratą prawa do 
tych świadczeń. Świadczenie 
będzie wówczas przysługiwać 

w  wysokości pomniejszonej 
o  kwotę przekroczenia kry-
terium. Minimalna kwota 
świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego przysługująca z  za-
stosowaniem tego mechani-
zmu wynosić będzie 100 zł.

Świadczenia z  funduszu 
alimentacyjnego przysługują 
w  wysokości bieżąco ustalo-
nych alimentów, jednakże nie 
wyższej niż 500 zł miesięcz-
nie. Do świadczenia ma prawo 
osoba uprawniona do alimen-
tów od rodzica na podstawie 
tytułu wykonawczego pocho-
dzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, jeżeli egzekucja 
okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji 
w  rozumieniu ustawy o  po-
mocy osobom uprawnio-
nym do alimentów oznacza 

egzekucję, w  wyniku której 
w  okresie ostatnich dwóch 
miesięcy nie wyegzekwowa-
no pełnej należności z  tytułu 
zaległych i  bieżących zobo-
wiązań alimentacyjnych, albo 
postępowanie upadłościo-
we, w toku którego w okresie 
ostatnich dwóch miesięcy nie 
otrzymano pełnej należności 
z  tytułu zaległych i bieżących 
zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z  funduszu 
alimentacyjnego przysługują 
osobie uprawnionej do ukoń-
czenia przez nią 18 roku życia 
albo w przypadku gdy uczy się 
w szkole lub szkole wyższej do 
ukończenia przez nią 25 roku 
życia, albo w  przypadku po-
siadania orzeczenia o  znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego nie przysługu-
ją, jeżeli osoba uprawniona 
została umieszczona w  insty-
tucji zapewniającej całodobo-
we utrzymanie lub w  pieczy 
zastępczej lub gdy zawarła 
związek małżeński.

Wyjątek: w  przypadku, 
gdy wysokość świadczenia 
z  funduszu alimentacyjnego 
przysługującego danej oso-
bie uprawnionej jest niższa 
niż 100 zł, świadczenie to nie 
przysługuje.

Powyższe rozwiązania będą 
obowiązywać przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego na okres 
świadczeniowy   2020/2021 
rozpoczynający się   od paź-
dziernika 2020 r.

Żródło: PAP

Grypa to ostra choroba 
wirusowa układu odde-

chowego przenoszona drogą 
kropelkową. Choroba wywo-
ływana jest przez wirusy i wy-
stępuje z  różnym nasileniem, 
przeważnie od października do 
kwietnia.

Skutecznym zabezpiecze-
niem się przed grypą i jej kon-
sekwencjami jest stosowanie 
szczepionek ochronnych. Naj-
lepiej szczepić się jesienią, od 
września do listopada. U osób 
zaszczepionych w  przypadku 
zachorowania przebieg cho-
roby jest łagodniejszy, a praw-
dopodobieństwo powikłań 
mniejsze. Ponadto zastosowa-
nie szczepionki zmniejsza ry-
zyko infekcji o 40-80%. Mimo, 
że szczepionki przeciwko 
grypie stosowane są w  pro-
filaktyce zakażeń wirusem 
grypy, to eksperci potwier-
dzają, że warto się zaszczepić 
w tak trudnym okresie, jakim 
jest pandemia koronawiru-
sa. Szczepienia zalecane są 
u  wszystkich osób powyżej 6 
miesiąca życia, u  których nie 

występują przeciwwskazania.
Jednak szczególnie zalecane 

jest szczepienie osób starszych, 
których organizm nie jest 
wstanie szybko zwalczyć wiru-
sów. Gmina Wisznia Mała już 
od 8 lat umożliwia seniorom 
(od 60 roku życia) darmowe 
szczepienia finansowane z bu-
dżetu gminy. 

UWAGA! 
Informujemy, iż w związku 
z ograniczoną ilością szcze-
pionek przeciwko grypie 
wstrzymujemy realizację 
programu do czasu otrzyma-
nia zamówionych wcześniej 
szczepionek.
Do tej pory Ośrodek  
Zdrowia otrzymał zaledwie  
150 dawek, które już zostały 
rozdysponowane.
W związku z powyższym 
rejestracja do szczepień 
będzie możliwa dopiero po 
otrzymaniu zamówionych 
szczepionek. Prosimy na 
bieżąco śledzić aktualno-
ści na stronie internetowej 
Ośrodka Zdrowia.

Od października wzrasta kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym

Grypie mówimy nie  
– bezpłatne szczepienia Od 1 września do 30 listopa-

da w całej Polsce trwa Po-
wszechny Spis Rolny. Spis jest 
badaniem statystycznym reali-
zowanym raz na 10 lat obejmu-
jącym wszystkie gospodarstwa 
rolne. Obowiązek realizacji spi-
sów nakłada na państwa człon-
kowskie Unia Europejska. 
Wyniki pozwolą ocenić stan 
polskiego rolnictwa i będą słu-
żyły do podejmowania trafnych 
decyzji opartych na pełnych 
i  rzetelnych danych. Spis jest 
prowadzony metodami samo-
spisu internetowego, samospisu 
przez telefon lub tradycyjnie 
w najbliższym urzędzie.

W spisie rolnym zostaną za-
dane pytania m.in. o: osoby kie-
rujące gospodarstwem, wkład 
pracy członków rodziny i pra-
cowników najemnych, struk-
turę dochodów gospodarstwa 
domowego, działalność inną 
niż rolnicza prowadzoną w go-
spodarstwie rolnym, typ wła-
sności użytków rolnych, rodzaj 
użytkowanych gruntów, po-
wierzchnię zasiewów, pogłowie 
zwierząt gospodarskich, rodza-
je budynków gospodarskich, 

ciągniki i maszyny rolnicze, na-
wożenie.

Spis rolny będzie prowadzony 
w gospodarstwach rolnych:
 � osób fizycznych 

(gospodarstwach 
indywidualnych),

 � osób prawnych,
 � jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości 
prawnej.

W  związku z  wysokim po-
ziomem zachorowań, spo-
wodowanych pandemią CO-
VID–19 Powszechny Spis 

Rolny realizowany będzie wy-
łącznie metodami:

 � samospisu internetowego, 
poprzez formularz spisowy 
dostępny na stronie https://
spisrolny.gov.pl (przejdź do 
wypełnienia samospisu);

Samospis internetowy jest 
metodą obowiązkową. Przez 
Internet można się spisać od  
1 września do 30 listopada 2020 
r. Rolnicy, którzy nie poosiadają 
dostępu do Internetu lub mają 
trudności z wypełnieniem for-
mularza mogą skorzystać rów-
nież z metody:
 � samospisu przez telefon, 

dzwoniąc na infolinię spi-
sową (tel. 22 279 99 99)

Przez infolinię spisową moż-
na się spisać od 1 września do 
30 listopada 2020r.
 � bezpośrednio w najbliż-

szym urzędzie gminy lub 
urzędzie statystycznym. 
W Urzędzie Gminy Wisz-
nia Mała po wcześniejszym 
umówieniu wizyty pod nu-
merem telefonu:  
71 308 40 00

SPIS JEST OBOWIĄZKOWY!

Rolniku pamiętaj o Powszechnym Spisie Rolnym
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31 sierpnia to Dzień Soli-
darności i  Wolności. W  tym 
roku obchodziliśmy również 
40. rocznicę Porozumień 
Sierpniowych

Dzień Solidarności i  Wol-
ności to święto państwo-
we obchodzone 31 sierpnia 
w rocznicę podpisania Poro-
zumień Sierpniowych. Upa-
miętnia zryw Polaków, który 
zapoczątkował upadek ko-
munizmu w Polsce i w Euro-
pie Środkowej. Po raz pierw-
szy dzień ten był obchodzony 
w  25. rocznicę Porozumień 
Sierpniowych, 31 sierpnia 
2005 roku.

31 sierpnia 1980 roku w sali 
BHP Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina zostało podpisane 
Porozumienie Sierpniowe 
przez Lecha Wałęsę repre-
zentującego stoczniowców 
i  wicepremiera rządu PRL 
Mieczysława Jagielskiego. 
Podpisane zostały jeszcze trzy 

inne porozumienia: 30 sierp-
nia w  Szczecinie, 3 września 
w Jastrzębiu Zdroju i ostatnie 

11 września w Hucie Katowi-
ce. Podpisane porozumienia 
zakończyły akcję strajkową 
w  największych zakładach 
przemysłowych Polski. 

Pierwsze strajki rozpoczęły 
się latem 1980 roku w Lubli-
nie i w Świdniku, a następnie 

zaczęły rozprzestrzeniać się 
na cały kraj. Najważniejszą 
akcję strajkową rozpoczęły 

14 sierpnia  w Stoczni Gdań-
skiej, Wolne Związki Zawo-
dowe.  Kierownictwo nad 
strajkiem objął Lech Wałęsa, 
który zgodził się na jego za-
kończenie, w przypadku uzy-
skaniu obietnicy realizacji 
postulatów płacowych.

Jednak na  wniosek straj-
kujących ogłoszono strajk 
okupacyjny i  solidarno-

ściowy z  innymi zakłada-
mi. Żądania strajkujących 
w  Stoczni Gdańskiej za-
warto w  21 punktach, które 
stały się podstawą negocja-
cji z  władzami. Wśród nich 
znalazły się postulaty doty-
czące konkretnych kwestii 

społeczno-ekonomicznych, 
jak sprawa żłobków, urlopów 
macierzyńskich, podwyżki 
płac i  podnoszenia ich pro-
porcjonalnie do wprowadza-
nych podwyżek, czy wypłaty 
wynagrodzenia za czas straj-
ku.  Ponadto były postulaty 
polityczne m.in. dotyczące 
ograniczenie cenzury, za-
pewnienie wolności słowa, 
druku i  publikacji, przy-
wróceniu do  pracy repre-
sjonowanych pracowników, 
czy  reformy gospodarczej, 
która zakładała samorząd 
przedsiębiorstw. 

17 sierpnia Międzyzakła-
dowy Komitet Strajkowy 
w  Stoczni Gdańskiej ogło-
sił postulaty strajkowe. 23 
sierpnia rozpoczęły się roz-
mowy pomiędzy strajkujący-
mi a komisją rządową. Osta-
tecznie 31 sierpnia o  godz. 
16:00 podpisano dokument 
końcowy. 

40. rocznica Porozumień Sierpniowych

We wrześniu wójt Jakub 
Bronowicki miał przy-

jemność gościć w  urzędzie 
gminy rektorów Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wro-
cławiu: byłego prof. Tadeusza 
Trziszkę i aktualnego prof. Ja-
rosława Bosego.

Było to kolejne na przestrzeni 
lat spotkanie związane z  wie-
loletnią współpracą gminy 
Wisznia Mała z Uniwersytetem 

Przyrodniczym we Wrocławiu. 
Wczorajsza wizyta była podsu-
mowaniem dotychczasowych 
działań, a  równocześnie od-
powiednią chwilą do rozmów 
o  dalszej współpracy i  przy-
szłości wzajemnych relacji 
z nowym rektorem Jarosławem 
Bosym. Była to też okazja do 
podziękowania ustępującemu 
z  funkcji rektora prof. Tade-
uszowi Trziszce.

Spotkanie z rektorami Dobiegła końca I kadencja 
Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała

Młodzieżowa Rada 
Gminy Wisznia Mała 

zakończyła I kadencję 2018-
2020. W  czwartek 24 wrze-
śnia w  Galerii na Zakręcie 
odbyła się  ostatnia sesja 
MRG. W  sesji uczestniczyli 
także zaproszeni goście: wójt 
Jakub Bronowicki, przewod-
nicząca Rady Gminy Małgo-
rzata Ottenbreit, dyrektorka 
SAPO Agnieszka Moździerz 
oraz dyrektorzy wiszeńskich 
szkół.

Podczas sesji młodzi lu-
dzie zaprezentowali projekt 
logo MRG oraz wygłosi-
li apel „Stop Plastik Light”. 
Następnie radny Krzysztof 
Matysiak wraz z  Ernestem 
Pociejowski (opiekunem 
rady) przedstawili prezen-
tację podsumowująca dzia-
łania i  inicjatywy podejmo-

wane przez radnych podczas 
dwóch lat trwania kadencji. 
Na zakończenie nadszedł 
czas na podziękowania 
i  wręczenie dyplomów oraz 
upominków.  

Młodych radnych już nie-
bawem zastąpią młodsi ko-
ledzy wybrani w  kolejnych 

wyborach. 8 października 
odbędą się wybory na II ka-
dencję. Wybory te zbiegną 
się z wyborami na pierwszą 
kadencję do Młodzieżowej 
Rady Powiatu Trzebnic-
kiego, w  której znajdzie się 
4 reprezentantów z  naszej 
gminy.
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Podczas wakacji przed-
stawiciele dwóch drużyn 

harcerskich spotkali się wój-
tem Jakubem Bronowickim, 
który osobiście przekazał im 
sprzęt zakupiony w  ramach 

Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego na 
2020 rok. 

48 Wrocławska Drużyna 
harcerzy „Sokoły Wędrow-
ne” (ZHR) działająca przy 

Szkole Podstawowej w Kry-
nicznie otrzymała dwa na-
mioty harcerskie typu woj-
skowa wysoka dziesiątka. 
Natomiast drużyna ZHP 

z  Wiszni Małej odebrała 
sprzęt survivalowy.

Otrzymane namioty znacz-
nie wzbogacą wyposażenie 
bazy sprzętowej drużyny oraz 
poprawią komfort podczas 

biwaków i  obozów harcer-
skich. A  sprzęt survivalowy 
usprawni i  uatrakcyjni co-
dzienne działania harcerskie, 
takie jak biwaki, obozy czy 
zajęcia terenowe.

Sprzęt dla harcerzy 
przekazany

Tegoroczny 15 sierpnia 
był datą szczególną, gdyż 

obchodziliśmy 100. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej. Bitwa 
nazywana przez historyków 
wojskowych „cudem nad 
Wisłą” to jedna z  najwięk-
szych i najważniejszych walk 
stoczona w  dniach 13 – 25 
sierpnia 1920 r. przez Wojsko 
Polskie. 

Ta wyjątkowa data w  hi-
storii naszego kraju, mimo 
trwającej pandemii, zosta-
ła uroczyście celebrowana. 
13 sierpnia na terenie przy 
Ośrodku Kultury Sportu 
i  Rekreacji w  Wiszni Ma-
łej została otwarta wystawa 
z  okazji 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej. Składa się 
ona z 20 plansz przedstawia-
jących wydarzenia, postacie 
i  ciekawostki z  tego burzli-
wego okresu. Wystawę moż-
na było oglądać do dnia 10 
września 2020 r. Dodatko-
wo obejrzeć można również 
wystawę pt. „Przystanek 
Warszawa” przygotowaną 
przez dzieci pod okiem ar-
tysty plastyka Ryszarda Gle-
goły. W  witrynie Galerii na 

Zakręcie z  kolei prezento-
wane są prace konkursowe 
na plakat upamiętniający 
100-lecie Bitwy Warszaw-
skiej w  wykonaniu dzieci 
i młodzieży z naszej gminy. 

W  dniu, w  którym przy-
padała rocznica Bitwy 
Warszawskiej (15 sierpnia) 
w  parku w  Psarach został 
zorganizowany koncert pa-
triotyczny w  wykonaniu 
Duetu Małżeńskie-
go: Doroty Uj-
da-Jankiewicz 
( s o p r a n ) 
i  An-
d r z e j a 
Jank ie-
w i c z a 
(tenor). 
Po kon-
cercie na 
w i e l k i m 
ekranie kina 
plenerowego wy-
emitowany został film Je-
rzego Hoffmana pt. „1920 
Bitwa Warszawska”. Zain-
teresowani mogli również 
obejrzeć wystawę pt. „Bi-
twa Warszawska Stulecie 
Zwycięstwa”.

Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej
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W czasie trwania kwa-
rantanny Orkie-

stra Dęta z  Wiszni Małej 
nie mogła występować na 
żywo, nie znaczy to że prze-
rwała swoją działalność. 
Dzięki narzędziom jakie 
daje internet, Orkiestrze 
udało się kilkakrotnie wy-
stąpić za pomocą portali 
społecznościowych. Nagra-
ne zostały takie utwory jak: 
„Thriller” - Michaela Jack-
sona, „Barka” z  okazji ob-
chodów 100 rocznicy uro-
dzin św. Jana Pawła II, „The 
Final Countdown” zespołu 
Europe, „Marsz I  Brygady” 
i „Wierzby Płaczące” z oka-
zji 100 rocznicy Bitwy War-
szawskiej. W  międzyczasie 
na profilu społecznościo-
wym ukazywały się wystę-
py zespołów kameralnych 
i prezentacja instrumentów 
dętych stworzonych przez 
członków Orkiestry. 

Mamy przyjemność za-
prosić wszystkich chętnych 
do zapisów do naszego ze-
społu i nauki gry na instru-
mentach dętych takich jak 
flet, klarnet saksofon, trąb-
ka, sakshorn, puzon i  tuba. 
Od 19.09.2020 r. rozpoczę-
ły się zajęcia indywidualne 
w świetlicy wiejskiej w Kry-
nicznie w  godzinach od 

10:00 – 13:00. Ze względu 
na obostrzenia sanitarne, 
konieczny jest wcześniejszy 
kontakt telefoniczny i uma-
wianie się na konkretną go-
dzinę pod numerem telefo-
nu 602 457 943 lub 662 069 
668.

ZAPRASZAMY!
Paweł Maliczowski

Orkiestra Dęta z Wiszni Małej zaprasza

Dzień 
otwarty  
w Winnicy 
Jadwiga

W  ostatnią sobotę sierpnia 
Winnica Jadwiga z  Ozoro-

wic zorganizowała dzień otwarty dla 
miłośników wina. Licznie przybyli 
zainteresowani spacerując między 
rzędami winorośli, wysłuchali in-
formacji o  powstaniu tego miejsca, 
o  prowadzeniu upraw i  wytwarza-
nia produktu końcowego jakim jest 
wino. Dodatkowo odbyła się degu-
stacja różnorodnych gatunków tego 
trunku oraz lokalnych serów wypro-
dukowanych przez Wesołą Krowę ze 
Strzeszowa. Spotkanie w formie pik-
niku upłynęło w  miłej atmosferze, 
w pięknej scenerii i dostarczyło wielu 
wrażeń smakowych. Nic tak nie sma-
kuje jak wino podane bezpośrednio 
przez winiarza.
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W  tym roku dwie oso-
by związane z  gmi-

ną Wisznia Mała otrzymały 
stypendia Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego 
z  zakresu upowszechniania 
kultury na rok 2020/II. W ra-
mach otrzymanych stypen-
diów dostały możliwość 
realizacji własnych działań 
artystycznych przy udziale 
mieszkańców gminy.

Pierwszym stypendystą 
jest doskonale znany pan 
Ryszard Glegoła, absolwent 
ASP we Wrocławiu, miesz-
kaniec Wysokiego Kościoła, 
gdzie znajduje się jego pra-
cownia. W pracowni powsta-
ją dzieła malowane igłą - tech-
niką zdobniczą, którą artysta 
wykorzystuje do malowania 
pisanek, bombek, drewna, 
porcelany oraz szkła. Artysta 
zajmuje się również malar-
stwem olejnym oraz plastyką 
obrzędową. Jest posiadaczem 
jednej z  największych kolek-
cji pisanek w  Polsce, a  także 
autorem Wiszeńskiej Pisanki 
znanej i  docenianej w  całym 
kraju. Ponadto jest laureatem 
licznych konkursów ogól-
nopolskich i  międzynaro-
dowych, a  jego prace można 
oglądać w  wielu muzeach 
w  Polsce, jak również w  ga-
leriach w  Wielkiej Brytanii, 

Japonii czy w  Stanach 
Zjednoczonych. Od 2013 
r. Ryszard Glegoła spra-
wuje funkcję kuratora 
i  organizatora „Wiszeń-
skich Spotkań ze sztuką” 
w  „Galerii na Zakręcie” 
w Wiszni Małej.

W  ramach otrzyma-
nego Stypendium za-
planowano szereg dzia-
łań, w tym:

1. Organizacja warsz-
tatów malowania na 
porcelanie: warsztaty 
zostały przeprowadzone 
w sierpniu w Klubie Se-
niora w  Ligocie Pięknej 
oraz we wrześniu w Ośrodku 
Kultury w  Wiszni Małej (9 
i 16 września). 

2. Organizacja warszta-
tów malowania na drewnie: 
warsztaty zostały przeprowa-
dzone w  sierpniu w  Klubie 
Seniora w  Ligocie Pięknej 
oraz we wrześniu w Ośrodku 
Kultury w  Wiszni Małej (23 
i 30 września). 

3. Organizacja warsztatów 
malowania na szkle: warsztaty 
odbędą się w OKSiR Wisznia 
Mała w październiku w dniach 
7 i  14 października (zapisu 
pod nr tel. 71 312 70 76). 

Podsumowaniem działań 
warsztatowych będzie orga-
nizacja wystawy, na której za-

prezentowane zostaną prace 
artysty oraz rękodzieło po-
wstałe podczas warsztatów. 
Wernisaż wystawy odbędzie 
się w  grudniu w  „Galerii na 
Zakręcie” w Wiszni Małej.

Kolejne przedsięwzięcie, 
które zostanie zrealizowane 
w ramach działań projektu bę-
dzie polegało na skatalogowa-
niu najcenniejszych pisanek 
pochodzących z  prywatnego 
zbioru artysty (kolekcja liczy 
ponad 1000 pisanek z różnych 
regionów Polski). Wybrane 
pisanki zostaną sfotografo-
wane, opisane i zamieszczone 
w  folderze. Folder zostanie 
wydany w  wersji papierowej 
oraz online.

Drugim stypendystą został 
pan Janek Samołyk, wro-
cławski gitarzysta, wokalista 
oraz autor piosenek, ponadto 
pracownik OKSiR-u w Wisz-
ni Małej. Tworzy i  śpiewa 
zarówno po angielsku, jak 
i  w  ojczystym języku. Jego 
piosenki to unikalne połą-
czenie wpadających w  ucho 
melodii, alternatywnych gitar 
i  tak zwanej „piosenki z  tek-
stem”. 

Wokalista występuje od 
2008 roku. Od tamtej chwili 
m.in. zwyciężył w  konkursie 
debiutów na OFF Festivalu 
2009, został finalistą Jarocina 
2010 (5 lat później powrócił 
na festiwal, otwierając go), 

wydał cztery płyty 
długogrające, za-
grał trasę koncer-
tową w  Chinach, 
a single „Codzien-
nie”, „Problem 
z  wiernością”, 
„Piosenka o  po-
intach”, „Złe cza-
sy” i „Na prezent” 
gościły na Liście 
Przebojów Trójki.

Aktualnie dzia-
łalność koncer-
towa Samołyka 
ma dwa wymiary. 
Pierwszy to ka-
meralne występy 

akustyczne w  duecie. Dru-
gi to energetyczne koncerty 
w większym, rock’n’rollowym 
składzie. 

W  ramach otrzymanego 
stypendium artysta zareje-
struje nowy album, a  mło-
dzi utalentowaniu muzycy 
wezmą udział w  nagraniach! 
Album będzie zawierał aku-
styczne wersje piosenek, zna-
nych z dotychczasowych płyt 
wokalisty. Do udziału w sesji 
nagraniowej zostaną zapro-
szone co najmniej 4 osoby.

„Zrealizowano w  ramach 
programu stypendialnego 
Ministra Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego – Kultura 
w sieci”

Stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowy rok szkolny rozpoczęty
Po wielomiesięcznej przerwie do 

szkół wrócili uczniowie. Tegorocz-
ne rozpoczęcie roku, ze względu na 
pandemię, miało bardzo kameralny 
charakter. Każda ze szkół przygoto-
wała rozpoczęcie roku w reżimie sani-
tarnym. Bez udziału rodziców czy za-
proszonych gości. Większość uczniów 
rozpoczęło rok szkolny od spotka-
nia z  wychowawcami w  swo-
ich klasach. Dyrektor 
SAPO Agnieszka Moź-
dzierz uczestniczyła 
w rozpoczęciu klas 4 
- 6 w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Paw-
ła II w Psarach. 

Uczniom życzymy 
wielu sukcesów, ra-
dości ze zdobywania 
wiedzy i  nowych przy-
jaciół. Dbajcie o  siebie 
i swoich bliskich!
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Msza dożynkowa

W  sobotę 12 września w  Strze-
szowie na terenie przed nową 

świetlicą odbyła się plenerowa msza 
dożynkowa celebrowana przez ks. 
proboszcza Jana Bernasia. W  tym 
roku ze względu na obostrzenia oraz 
w  trosce o  bezpieczeństwo i  zdrowie 
uczestników, organizacja dożynek 
była niemożliwa. By mimo panującej 
sytuacji uhonorować trud pracy rol-
ników odbyła się msza dożynkowa.  
Podczas liturgii zostały poświęcone 
chleby oraz wieńce dożynkowe, wy-
konane przez poszczególne sołectwa 
gminy. Po mszy wójt Jakub Bro-
nowicki podziękował rolnikom za 
ciężką pracę, codzienny trud oraz 
zebrane plony. 

Uroczystości w Strzeszowie

W dniach od 29 września do 
13 października można oddać 
głos na wybrany projekt.

Zgłoszone projekty:

1. Pomaluj sobie ścianę w szko-
le w Szewcach

2. Usiądź sobie w szkole  Szewcach
3. Zakup dwóch namiotów typu 

dziesiątka wojskowa dla Drużyny 
Harcerskiej ZHP w Wiszni Małej

4. Zajęcia survivalowe z jednostką 
Strzelecką 3003 „Survival oraz 
działania w terenie leśnym”

5. „Zielona” ławka z ładowaniem 
telefonów

6. Tyrolka (zjazd linowy)
7. Plenerowy stół kamienny z sie-

dzeniami do gier planszowych 
(w Wiszni Małej i Psarach)

8. „Serce do nakrętek” – montaż ok. 
2 pojemników w kształcie serc na 
plastikowe nakrętki – w Psarach 
i Wiszni Małej

9. Kino plenerowe dla młodzieży 
z całej Gminy z dobrym gastro

Formularz karty do głosowania 
można pobrać ze strony interne-
towej BIP Gminy Wisznia Mała 

w  zakładce KONSULTA-
CJE, w  szkole podstawowej 
mającej siedzibę na terenie 
gminy Wisznia Mała oraz 
na stronie facebookowej 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Wisznia Mała (MRG)

Wypełnioną kartę do głosowania 
należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
Wisznia Mała na jeden z poniższych 
sposobów:
a) Wrzucenie karty do głosowania 

do urny w Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała (ul. Wrocławska 
9 – Punkt Obsługi Klienta) 
w godzinach pracy Urzędu tj.: 
poniedziałek, wtorek, czwartek: 
08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 

17:00; piątek: 08:00 – 15:00
b) Wrzucenie karty do głosowania 

do urny w jednej ze szkół 
podstawowych mających siedzibę 
na terenie gminy Wisznia Mała,

c) zeskanowanie karty i przesłanie 
pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: budzetmlodziezowy@
wiszniamala.pl

d) wysłanie karty do głosowania 
pocztą tradycyjną na adres na 
adres Urzędu Gminy Wisznia 
Mała (55-114 Wisznia Mała 
ul. Wrocławska 9) z dopiskiem 
„Młodzieżowy Budżet 
Obywatelski - GŁOSOWANIE” 
– wówczas za datę zgłoszenia 
uważa się datę wpływu do Urzędu 
Gminy Wisznia Mała.

Po mszy dożynkowej od-
było się oficjalne otwarcie 

nowej świetlicy w Strzeszowie. 
W  uroczystościach uczestni-
czył wójt Jakub Bronowicki, 
sołtys Bronisław Stawiński 
z radą sołecką, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Wisznia Mała 

Ma ł gor z at a 
O t t e n b r e -
it, członkini 
zarządu Po-
wiatu Trzeb-
n i c k i e g o 
S ł awom i r a 
Misiura-Her-
mann, dy-

rektorka OKSiR Renata Cy-
bulska-Kaczałko, dyrektorka 
SAPO  Agnieszka Możdzierz, 
radna Justyna Kołodziej-Du-
dek, zespół ludowy „Strzeszo-
wianki” oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Strzeszowa 
i  gminy. W  obecności zapro-
szonych gości i  lokalnej spo-
łeczności została przecięta 
wstęga, a  świetlica poświęco-
na. Po uroczystości na zebra-
nych czekał poczęstunek, a dla 
najmłodszych dodatkowo 
warsztaty i  animacje przygo-
towane przez  Magiczny Teatr 
Muzyczny z Wrocławia.

III edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego! Rozpoczynamy głosowanie! 

Otwarcie świetlicy

MŁODZIEŻOWY 
BUDŻET 
OBYWATELSKI
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Podczas tegorocznych wa-
kacji Magiczny Teatr Mu-

zyczny z Wrocławia odwiedził 
wszystkie miejscowości naszej 
gminy, by bawić dzieci i  dać 
im możliwość obcowania z te-
atrem na żywo. Ponadto re-
gularnie odbywały się zajęcia 
sportowo-rekreacyjne na orli-
ku i boiskach sportowych.

Spotkania z  teatrem najczę-
ściej miały miejsce na terenach 
zielonych przy świetlicach 
wiejskich - a w przypadku złej 
pogody przenoszone są do 
środka. Poza pokazem spekta-
kli „Muzyczna Pani Lato” lub 
„Hej przygodo”, dzieci brały 
udział w  zabawach animacyj-
nych oraz warsztatach. 

OKSiR w  ramach akcji wa-
kacyjnej przygotował rów-
nież propozycję dla wielbicieli 
sportu i rekreacji. Dla młodych 
ludzi w  wieku od lat siedmiu 
przeprowadzane były zajęcia 
ruchowe na boiskach w Mali-
nie, Machnicach, Mienicach, 
Krynicznie, Ligocie Pięknej, 

Ozorowicach, Pierwoszowie, 
Psarach, Szewcach, Szymano-
wie, Wiszni Małej i Wysokim 
Kościele. W  Krzyżanowicach 
na orliku zajęcia gry w  piłkę 
nożną prowadził trener Ma-
ciej Mytych.

Akcja wakacyjna budziła za-
interesowanie w każdej wiosce 
i  nawet przy złej pogodzie 
zawsze znalazło się spo-
ro chętnych, by obej-
rzeć Magiczny 
Teatr Muzyczny 
na żywo. 

Na „Wakacjach 
z OKSiR” teatralnie 
i sportowo!
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Tegoroczne Narodo-
we Czytanie, organi-
zowane prze Gmin-

ną Bibliotekę Publiczną 
w  Wiszni Małej odbyło się 
5 września. Tym razem wy-
darzenie umiejscowione 
było na zewnątrz w  ma-
lowniczej scenerii, która 
wprowadziła uczestników 
w  klimat lektury. W  akcji 
czytania wzięło udział 28 
mieszkańców naszej gmi-
ny. Wśród czytających zna-
leźli się wójt gminy Jakub 
Bronowicki z  żoną, miesz-
kańcy gminy oraz ucznio-
wie, absolwenci i  peda-
godzy wiszeńskich 
szkół. Wydarzenie 
zostało wzbogaco-
ne o  występ mu-
zyczny Katarzy-
ny Kluczewskiej 
( a k o m p a n i a -
ment) i  Justyny 
Ma l i c z ow sk i e j 
(trąbka).

Na pamiątkę 
udziału w  akcji 

każdy uczestnik otrzymał 
egzemplarz „Balladyny” 
wraz z  pamiątkowym dy-
plomem oraz słoiczkiem 
malin.

Relację filmową z akcji 
Narodowe Czytanie 
można obejrzeć na 
www.facebook.com/
oksirwisznia.

 „Balladyna” Juliusza Słowackiego  
w Wiszni Małej

1.      Maria Idzikowska
2.      Katarzyna Garyga
3.      Maja Kwiecień
4.      Krzysztof Buczak
5.      Zuzanna Mielnik
6.      Julia Kubiak
7.      Julia Laskowska
8.      Kacper Janicki
9.      Alicja Walęcka
10.  Regina Kumala
11.  Wiesława Pelucha
12.  Angelina Domeradzka
13.  Karolina Buczek
14.  Bogusława Bronowicka
15.  Jakub Bronowicki
16.  Agnieszka Moździerz

17.  Ryszard Glegoła
18.  Renata Cybulska-Kaczałko
19.  Małgorzata Ottenbreit
20.  Karolina Kasprzyk
21.  Elżbieta Matyja
22.  Eulalia Małecka
23.  Krystyna Bernatek
24.  Mirosława Dudzik
25.  Zosia Konieczna
26.  Anna Cieślak
27.  Antoni Klin
28.  Szymon Rumiński
29.   Katarzyna Kluczewska  

– akompaniament
30.   Justyna Maliczowska – 

trąbka

LISTA UCZESTNIKÓW
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W pierwszą niedzielę wrze-
śnia na boisku sporto-
wym w  Wiszni Małej 

spotkali się młodzi piłkarze oraz mi-
łośnicy piki nożnej. Już po raz dru-
gi Akademia Piłki Nożnej TALENT 
wspólnie z  Fundacją Brawo Ty zor-
ganizowała Święto Sportu, które było 
równocześnie rozpoczęciem Sezonu 
Piłkarskiego 2020/2021. Wydarzenie 
było połączone z akcją charytatyw-
ną, z  której środki zostaną prze-
kazane na leczenie chorych dzieci: 
Roksanki, Antosia i Jasia.

Impreza rozpoczęła się rozgryw-
kami na murawie, które po kilku go-
dzinach zakończyły się wyłonieniem 
zwycięzców. W  rywalizacji wzię-
ło udział około 100 zawodników, 
w  drużynach mieszanych (4 dzieci, 
4 dorosłych). Po turnieju odbyła się 
dekoracja zawodników przez prezes 
zarządu Fundacji Brawo Ty Klau-
dię Dycewicz oraz Sławomira Ćwi-
kłę przedstawiciela Stowarzyszenia 

APN Talent. 
W  wydarze-
niu uczestni-
czył również 
wójt gminy Ja-
kub Bronowicki.

 Oprawę artystycz-
ną zapewnił zespół 
TRIO Pawła Stuczyńskiego, 
który zaprezentował znane filmowe 
i  musicalowe utwory w  wersji in-
strumentalnej i  wokalnej. Podczas 
koncertu artyści przenieśli zgroma-
dzoną widownię w  różne zakątki 
Europy.

Jedną z  atrakcji podczas Święta 
Sportu był pokaz mistrza świata 
we freestyle footballu Pawła Skóry, 
który wykonywał ewolucje żongler-
skie z piłką. Przed publicznością za-
prezentowali się również zawodnicy 
Śląsk Wrocław Blind Football (mi-
strzowie świata), którzy dali pokaz 
gry niewidomych. Do spróbowania 
swoich sił na boisku zaprosili rów-

nież widownię. 
Śmiałkowie mieli okazję 

sprawdzić jak trudna to dyscyplina. 
Dużym zainteresowaniem cie-

szyła się loteria z  różnorodnymi 
fantami. Jednym z  ważniejszych 
momentów była licytacja, podczas 
której można było zawalczyć o cen-
ne rzeczy tj. koszulka sportowa z au-
tografem Marcina Gortata, koszul-
ka sportowa z  autografem Jerzego 
Dudka, plakat Andrzeja Pągowskie-
go, torebka firmy Ochnik, potężny 
miś i wiele innych. Na uczestników 
Święta Sportu czekały też stoiska 
z  domowymi wypiekami, lodami, 
czy chlebem ze smalcem. 

Święto Sportu 
w Wiszni Małej
Święto Sportu 

w Wiszni Małej
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Wakacyjne 
konkursy

Biorąc pod uwagę obo-
strzenia wynikające z CO-

VID-19 działalność OKSiR 
została dostosowana do no-
wych realiów. Sporo aktywno-
ści przeniesiono do internetu. 
Przez cały okres wakacji moż-
na było brać udział w cotygo-
dniowym konkursie fotogra-
ficznym pt. „Lato w  Gminie 
Wisznia Mała”. Uczestnicy 
konkursu wysyłali zdjęcia do-
tyczące tego, jak spędzają wa-
kacje na terenie naszej gminy. 
Do rozstrzygnięcia konkursów 
kilka razy została powołana 
Komisja Konkursowa, a  kilka 
razy o zwycięzcach mógł zde-
cydować każdy – głosowaniem 
na facebooku. Zdjęcia z  naj-
większą ilością głosów (lajków) 
wygrywały. Nagrodami były 
typowo wakacyjne przedmio-
ty: parasole plażowe, huśtaw-
ki ogrodowe, namioty, leżaki. 
Przedstawiamy Państwu zdję-

cia, które zwyciężyły. Zachę-
camy do śledzenia facebooka 
Ośrodka Kultury, bo w bardzo 
prosty sposób można dać so-
bie szansę, by wygrać (jednym 
dobrym zdjęciem zrobionym 
przez telefon) – wspaniałe na-
grody!

OKSiR Wisznia Mała zor-
ganizował także konkurs pla-
styczny o tematyce patriotycz-
nej z okazji rocznicy 100-lecia 

Bitwy Warszawskiej. Konkurs 
był dedykowany dzieciom 
i młodzieży i został podzielony 
na kategorie wiekowe. Komisji 
przewodniczył artysta plastyk 
Ryszard Glegoła.

Laureaci zwycięskich prac 
w poszczególnych kategoriach:
UCZNIOWIE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH KLASA I-III:
Krzysztof Lozia - I miejsce
Liwia Pociejowska - II miejsce
Fabian Krzesiński - III miejsce
Alicja Suwaj - Wyróżnienie

UCZNIOWIE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH KLASA IV-VI:
Bartłomiej Kasprzyk- I miejsce
Jakub Lozia - II Miejsce
Sebastian Łowrynowicz i Neomi 
Krzesińska - III miejsce

UCZNIOWIE SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH:
Joanna Suwaj- I miejsce
Daria Nowak- II miejsce
Rokasana Rapalska i Weronika 
Kałęka - III miejsce

Krzysztof LoziaBartłomiej Kasprzyk

Dominika Robak

Joanna Penar

Joanna Suwaj

Małgorzata Hagiel

Patrycja Czernisz Marzena Domaradzka Zuzanna Słowińska

Marzena Hagiel
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Zachęcamy do korzystania 
z  aplikacji gospodarka 

odpadami (system SEGRE-
GO), która umożliwia miesz-
kańcom w  wygodny sposób 
wyszukać swój harmono-
gram odbioru odpadów, 
który odnosi się do konkret-
nego adresu posesji, a  na-
wet włączyć przypomnienia 
o  nadchodzących terminach 
wywozu śmieci czy płatno-
ściach. 

System jest bezpłatny, 
a mieszkańcy mają do niego 
dostęp w  aplikacji mobil-
nej „BLISKO” dostępnej na 
Android i  iOS. Dzięki apli-
kacji będziemy otrzymywać 
przypomnienia na telefon 
i  wszystkie informację będą 
zawsze pod ręką. W  razie 
wątpliwości ułatwi nam rów-
nież prawidłową segregację. 
Pomoże nam w  tym wyszu-
kiwarka „gdzie wyrzucić” 

oraz kompendium wiedzy 
„warto wiedzieć”, w  którym 
znajdziemy naprawdę wiele 
ciekawych informacji. Apli-
kacja BLISKO poza Gospo-
darką Odpadami w  gminie 
Wisznia Mała udostępnia 
subskrypcję wiadomości od 
innych lokalnych nadawców 
np. „Policja”.

Aplikacja dla mieszkańcówOdbiór azbestu od mieszkańców

Jak postępować z bioodpadami?
Program „Moja Woda” 

Od 1 stycznia 2020 r. bio-
odpady są odbierane 

przez gminę bezpośrednio 
z  nieruchomości zamieszka-
łych, w ramach opłaty za go-
spodarowanie odpadami. 

Bioodpady należy:
1.Umieszczać w  brązo-

wych workach z  napisem 
„BIO”, z  których zostaną 
odebrane przez podmiot 
uprawniony, na podstawie 
umowy zawartej z  gminą.  
Częstotliwość wywozu:  
jeden raz na dwa tygo-
dnie w  okresie od mar-
ca do listopada oraz jeden 
raz w  miesiącu w  okresie 
od grudnia do lutego. 
Dostarczanie do mieszkań-
ców worków na bioodpady 
będzie odbywało się syste-
mem – pusty worek za pełny 
worek – przy czym maksy-
malna ilość pustych worków 
pozostawiona na nierucho-
mości wynosi 10 szt. (Staw-
ka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 

w  wysokości 23,00 zł mie-
sięcznie od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość.)

2. Drugi sposób to zago-
spodarowywać na terenie 
nieruchomości w  przydo-
mowych kompostownikach. 
W  takiej sytuacji właściciel 
nieruchomości nie otrzu-
muje worka do selektywne-
go zbierania bioodpadów. 
Wszystkie wytworzone na 
terenie nieruchomości bio-
odpady przetwarza w  przy-
domowym kompostowniku, 
a  tym samym nie korzysta 
z odbioru bioodpadów przez 
podmiot uprawniony. W  tej 
sytuacji przysługuje niż-
sza stawka opłaty i  wy-
nosi 21,50 zł miesięcznie  
od osoby. Aby uzyskać zniż-
kę należy złożyć deklarację 
o  wysokości opłaty, w  której 
zaznaczy się ten sposób po-
stępowania z bioodpadami.

3. Przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania od-
padów komunalnych.

Kolejna inicjatywa Mi-
nisterstwo Klimatu 

oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej umożliwia 
otrzymanie do 5 tys. zł dota-
cji na przydomowe instalacje, 
zatrzymujące wody opadowe 
lub roztopowe. Nabór wnio-
sków ruszył w  lipcu. Każdy 
właściciel domu jednorodzin-
nego będzie mógł otrzymać 
dotację w kwocie do 5 tys. zł, 
przy czym nie więcej niż 80% 
kosztów, które zostaną po-
niesione po 1 czerwca 2020 
r. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej przekaże pieniądze 
do szesnastu wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska 
i  gospodarki wodnej, które 
są bliżej beneficjentów. Tak 
więc wniosek należy składać 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Wsparcie przewidziano 
na zakup, montaż i  urucho-
mienie instalacji pozwalają-
cych na zagospodarowanie 
wód opadowych i  roztopo-
wych na terenie nieruchomo-
ści objętej przedsięwzięciem, 

w  efekcie czego wody te nie 
będą odprowadzane na przy-
kład do kanalizacji bytowo-
-gospodarczej, kanalizacji 
deszczowej, rowów odwad-
niających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, na 
tereny sąsiadujące, ulice, pla-
ce itp. Otrzymane pieniądze 
będzie można przeznaczyć 
na przewody odprowadzające 
wody opadowe (zebrane z ry-
nien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, 

oczka wodnego, instalacji roz-
sączającej), zbiornik retencyj-
ny podziemny lub nadziem-
ny, oczko wodne, instalację 
rozsączającą oraz elementy 
do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej 
wody.

Program „Moja Woda” re-
alizowany będzie w  latach 
2020-2024. 

Szczegóły na stronie:
www.wfosigw.wroclaw.pl

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.

W  lipcu przeprowadzi-
liśmy akcję odbioru 

i utylizacji azbestu od miesz-
kańców gminy w ramach bu-
dżetu gminy Wisznia Mała 
oraz dotacji z  Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej. 
Akcja przebiegła sprawnie 
i  co najważniejsze bezpiecz-
nie, prawie 20 ton tego ma-
teriału zostało odebrane od 
mieszkańców naszej gminy 
przez wyspecjalizowaną firmę 
i poddane utylizacji.

Azbest, który jest głównym 
składnikiem eternitu, wy-
stępuje często w  pokryciach 
dachowych jako cementowo-
-włóknowe płyty faliste. Wy-
jątkową ostrożność należy 
zachować podczas demonta-
żu tego rodzaju pokrycia, po-
nieważ w trakcie łamania lub 

cięcia uwalnia się drażnią-
cy i  rakotwórczy pył, który 

może wywoływać groźne dla 
życia choroby. Dlatego przy 
ściąganiu go z  dachu najle-
piej zatrudnić odpowiednią 
firmę, a azbest, do czasu ode-
brania z naszej działki, złożyć 
w taki sposób, aby nie stano-
wił zagrożenia dla środowi-
ska, ani dla nas samych. Jeśli 
na Twojej działce znajduje się 
tego rodzaju odpad to należy 
złożyć wniosek o jego odbiór 
do Urzędu Gminy Wisznia 
Mała, podając swój adres 
i jego ilość.
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Te g o r o c z n a 
VIII Wiszeń-
ska (za)Dyszka 

była inna niż wszystkie 
dotychczasowe. Z  powo-
du pandemii COVID-19 nie 
mogły wystartować dzieci, ale 
również bieg musiał odbyć się 
bez udziału publiczności. Po-
nad to pogoda sprawiła niemi-
łą niespodziankę. Rywalizacja 
na dystansie 10 km odbywała 
się w strugach deszczu, w eks-
tremalnych warunkach, pra-
wie jak bieg z  cyklu armage-
don. Mimo to frekwencja była 
duża, na starcie stanęło ponad 
130 uczestników, którym nie 
straszne były trudne warunki 
atmosferyczne. Do pokonania 
trasy zawodników rozgrzewała 
Pani Paulina Skorupa z  Evo-
lution Centrum Treningo-
wo-Dietetycznego. Następnie 
hasło do startu dał wójt Jakub 
Bronowicki. 

Pierwsi wśród mężczyzn 
linię mety pokonali: Mersha 
Mykola (37:28), tuż za nim był 
Tomasz Sobczyk (37:37) i Łu-
kasz Smużny (38:04). W gro-
nie kobiet najlepsze były: 
Katsiaryna Ptaschuk (38:19), 
Dominika Napieraj (39:31) 
i  Aleksandra Andruszków 
(44:15). W  klasyfikacja naj-

lepszych bie-
gaczy wśród 
mieszkańców 
gminy Wisznia 
Mała pierwsze miej-
sce w  kategorii kobiet 
zajęła Agata Szerszeń z Wyso-
kiego Kościoła, drugie miej-
sce Paulina Kulak-Roślicka 
z Ozorowic i miejsce III Anna 
Klin z Kryniczna. Wśród Pa-
nów pierwszy był Kamil Bo-
żek z  Wysokiego Kościoła, 
drugi Aleksander Krupiński 
z Ligoty Pięknej i  trzeci Woj-
ciech Brewka z Pierwoszowa.

Podczas wydarzenia wolon-

t ar iu -
sze ze 

S z k o ł y 
Podstawo-

wej w  Psarach 
prowadzili kawiarenkę, w któ-
rej można było napić się gorą-

cej herbaty lub kawy oraz ku-
pić domowe wypieki. Dochód 
z kawiarenki zostanie przezna-
czony na rehabilitację Kuby, 
kolegi z ich szkoły. 

Dziękujemy sportowcom 
i  organizatorom za udział i  przeprowadzenie zawodów 

w  tak trudnych warunkach. 
I równocześnie już teraz zapra-
szamy na kolejną IX Wiszeń-
ską (za)Dyszkę, która miejmy 
nadzieję, odbędzie się zgodnie 
z planem wiosną.

VIII Wiszeńska (za)Dyszka 
zgodnie z planem
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Piękna słoneczna aura 
i  wyśmienita atmosfe-
ra towarzyszyła uczest-

nikom rajdu na Wiszniaka, 
który odbył się w przedostat-
nią niedzielę września. Ponad 
50-ciu uczestników (w  tym 
głównie rodziny z  dziećmi) 
miało do pokonania ok. 20 
km. Pomysłodawcą rajdu był 
Paweł Kubacki mieszkaniec 
Piotrkowiczek, który bardzo 
zaangażował się w  przygoto-
wanie wydarzenia.

Miłośnicy dwóch kółek wy-
ruszyli z  Krzyżanowic koło 
Orlika, a  stamtąd następnie 
przez  Psary, Ligotę Piękną, 
Wisznię Małą i Piotrkowiczki 
kończąc na Wiszniaku. Pod-
czas rajdu dłuższy postój od-
był się w  Wiszni Małej koło 
OKSiR-u, gdzie można było 
napić się i uzupełnić kalorie.

Po odpoczynku uczestni-
cy rajdu wyruszyli w  dalszą 
trasę. Od Piotrkowiczek  mu-

sieli zmierzyć się z  długim 
podjazdem pod górę. Na 
mecie na wszystkich czekała 
nagroda: drobne upominki 
przegotowane przez gminę 
Wisznia Mała i  Dolnośląską 
Krainę Rowerową oraz po-
częstunek w formie napojów, 
musów owocowych i  bato-
ników ufundowanych przez 
LGD „Wzgórza Trzebnickie”. 
Rajd zakończył się piknikiem 
i wspólnym pieczeniem kieł-
basek, który przygotowała 
Rada Sołecka Piotrkowiczek 

na czele z  sołtysem Grzego-
rzem Ryngiem oraz radnym 
Władysławem Synowcem. 
Dodatkową nagrodą za wjazd 

na Wiszniaka 
(247,4 m n.p.m.) 
była możliwość 
podziwiania wy-

jątkowej panoramy gminy 
Wisznia Mała i  Wrocławia.  
Już dzisiaj zapraszamy na 
kolejny rajd, który odbę-
dzie się w  przyszłym roku, 
a  w  między czasie do od-
wiedzania tego urokliwego 
miejsca!

Szczególne podziękowania 
za organizację i przygotowa-

nie trasy należą 
się panu Pawło-
wi Kubackiemu, 
Radzie Sołeckiej 
P i o t r k o w i c z e k 
wraz z  sołtysem 
Grzegorzem Ryn-
giem i  radnemu 
W ł a d y s ł aw ow i 
Synowiec.

Rodzinny Przejazd Rowerowy 
na Wiszniaka za nami
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Po przerwie zwią-
zanej z  sytuacją 
e p i d e m i o l o g i c z n ą 

powoli wracają turnieje sza-
chowe rozgrywane na żywo. 
Pierwszym ważnym akcen-
tem były Indywidualne 
Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska LZS rozgrywane w By-
strzycy Oławskiej. Turniej 
był podzielony na 4 grupy 
wiekowe: 

Młodzicy, Juniorzy Młod-
si, Juniorzy Starsi, Seniorzy 
z  wyróżnieniem dziewczyn 
i chłopców w każdej z nich. 
Znakomicie spisał się Mi-
chał Rumiński, zdobywa-
jąc złoty medal w  kategorii 
młodzików i  to z  komple-
tem zwycięstw! Jest to ży-
ciowy sukces robiącego 
stałe postępy 11-letniego 
szachisty z  Rogoża. Pozo-
stałe miejsca w  pierwszej 
dziesiątce zajęli: 

4. Matylda Adamowicz- 
Młodziczki 

5. Mateusz Gradowicz - 
Młodzicy 

6. Jeremi Hebdowski - Ju-
niorzy Młodsi 

7. Wojciech Matysiak - 
Juniorzy Młodsi 

8. Mateusz Smuga - Ju-
niorzy Starsi 

8. Paweł Gawlik - Senio-
rzy 

9. Kamil Kujawski - Ju-
niorzy Starsi 

Na przełomie lipca 
i  sierpnia odbyły się nato-
miast baraże o awans do II 
Ligi Seniorów. Nasza dru-
żyna rezerw odniosła hi-
storyczny sukces, zajmując 
w  nich 1 miejsce i  jedno-
cześnie uzyskując promocję 
do rozgrywek na poziomie 
centralnym! W pokonanym 
polu zostawiliśmy drużyny 
z Milicza i Oławy, pokonu-
jąc je odpowiednio 4.5-0.5 
i  3.5-1.5. Zwycięski skład 
tworzyli: Damian Daniel, 
Michał Dzikowski, Rado-
sław Zaręba, Bartłomiej 
Mondrzycki, Maciej Stel-
maszuk, Lidia Zdziarska-
-Zaręba. Druga liga odbę-
dzie się w  dniach 5-13.09 
w Poroninie, w tym samym 
terminie w Ustroniu pierw-
sza drużyna zagra w  roz-
grywkach I ligi. 

Jest to wyjątkowe osią-
gniecie, w zeszłym roku tyl-
ko 4 kluby w  Polsce mogły 
pochwalić się dwoma druży-
nami ligowymi na poziomie 
centralnym! Awans do 2 ligi 
to również szansa dla naszej 
trzeciej drużyny, która wy-
grała w  tym sezonie swoje 
IV-ligowe rozgrywki. Jeżeli 
tylko druga drużyna utrzy-
ma się we wrześniowych za-
wodach, w ich miejsce Biały 
Król Wisznia Mała III przej-
dzie do Ligi Dolnośląskiej. 

W  pierwszych dniach 
sierpnia we Wrocławiu od-

był się Festiwal Adolfa 
Anderssena. W  turnieju 
A  wysokie 7 miejsce zajął 
wspomniany już Bartłomiej 
Mondrzycki, który potwier-
dził wysoką formę z  roz-
grywek ligowych. Uzyska-
ny wynik pozwolił mu na 
zdobycie tytułu kandydata 
na mistrza, gratulujemy! 
W  grupie B dobrze spisał 
się Paweł Gawlik z Krynicz-
na, będąc rozstawionym 
z jednym z ostatnich nume-
rów zajął miejsce w środku 
stawki i zyskał sporo punk-
tów do rankingu FIDE. Na 
zakończenie festiwalu od-
był się jednodniowy turniej 
szachów szybkich, w  nim 
najwyższe miejsce (8) z na-
szych zawodników uzyskał 
Łukasz Butkiewicz. Pod 
koniec sierpnia kilku na-
szych szachistów wystąpiło 
w  tradycyjnym 56 już me-
moriale Akiby Rubinsteina 
w  Polanicy Zdroju. W  tur-
nieju głównym (grupa A) 6 

miejsce zajął Mi-
chał Luch, a 7 Łukasz 
Butkiewicz.   

W drugim tygodniu wrze-
śnia odbyły się wspomnia-
ne już w  artykule Druży-
nowe Mistrzostwa Polski 
- I i II liga. Nasza pierwsza 
drużyna w  9 rozegranych 
meczach uzyskała 5 wy-
granych, remis i  3 porażki. 
Wystarczyło to do zajęcia 
nieco pechowego 4 miejsca. 
Skład Wiszni Małej two-
rzyli: Krystian Kuźmicz, 
Łukasz Butkiewicz (kapi-
tan), Michał Luch, Mateusz 
Bronowicki, Piotr Brodow-
ski, Stanisław Zawadzki, 
Arkadiusz Skawiński, Ewa 
Przeździecka. 

Najwięcej punktów (6) 
zdobył dla klubu Piotrek, 
co pozwoliło mu na zajęcie 
3 miejsca na 4 szachownicy. 

II Liga Seniorów odbyła 
się w  tym roku w  Poroni-
nie. Skład z barażu o awans 
został uzupełniony o Filipa 
Dowgirda, Sabinę Jabłoń-
ską i  Monikę Owczarek, 
natomiast Damian Daniel 
powrócił do swojego ma-
cierzystego klubu z  Żaro-
wa. Nasza drużyna rezerw 
w  debiucie w  drugoligo-
wych rozgrywkach spisała 
się doskonale, zajmując 15 
miejsce na 41 startujących 

zespołów. Złożyły się 
na to 3 wygra-

ne, 4 zremisowane i 2 prze-
grane pojedynki. 

Indywidualnie najwięcej 
punktów zdobyli: 

6- Maciej Stelmaszuk na 
V szachownicy i  uzyskana 
norma na kandydata na mi-
strza 

5,5- Filip Dowgird na sza-
chownicy I oraz Bartłomiej 
Mondrzycki na szachowni-
cy III 

5- Sabina Jabłońska na 
szachownicy VI.

Relacja Łukasza 
Butkiewicza prezesa 

stowarzyszenia „Biały 
Król Wisznia Mała” 

Wakacyjne sukcesy szachistów  
Klubu „Biały Król Wisznia Mała”

RELACJA
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Siatkarz Paweł 
Siezieniewski, 

były reprezentant 
Polski, był z  wizy-
tą u  wójta Jakuba 
Bronowickiego by 
podziękować za do-
brą współpracę. Wspólnie 
z  siatkarzami Łukaszem Ka-
dziewiczem i  Maciejem Do-
browolskim realizują projekt 
Akademia Siatkówki, w której 
m. in. trenują dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Krynicznie. 

Paweł Siezieniewski: „Bar-
dzo dziękujemy za poprzedni 
sezon Panu Jakubowi Brono-
wickiemu, Wójtowi Gminy 
Wisznia Mała, za zaufanie 
i  możliwość współpracy. Cie-
szymy się i  jesteśmy wdzięcz-
ni, że możemy kontynuować 
naszą współpracę w  nowym 
roku szkolnym.”

Równocześnie siatkarz za-
prosił wszystkie chętne dzie-
ci do dołączenia do Akade-
mii Siatkówki wraz z nowym 
rokiem szkolnym. Treningi 
odbywają się w  Szkole Pod-
stawowej w  Krynicznie. 
Wszelkie informacje na temat 
zajęć można uzyskać u  pani 
trener Małgorzaty Kraszew-
skiej pod numerem telefonu 
796 000 331 oraz pana trenera 
Pawła Siezieniewskiego 664 
987 222

Pierwszy sezon z Akademią 
Siatkówki za nami

Zgrupowanie kadry kumite klubów 
karate WKF z Dolnego Śląska
DKK Jinkaku Kansei 

zorganizował zgrupo-
wanie kadry kumite klubów 
z  regionu Dolnego Śląska. 
Wzięli w nim udział zawod-
niczki i  zwodnicy kategorii 
wiekowej U14 z  AZS Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, Karate Goju ryu 
Shuseikan Poland w  Ścina-
wie,  Arawashi Siechnice oraz 
gospodarz – Jinkaku Kan-
sei. W  Szkole Podstawowej 
w  Psarach, w  okresie 26-28 
sierpnia do sezonu przygoto-
wywało się około 40 młodych 
karateków. Cykl szkoleniowy 
zakończyła sesja sparingowa.

Społeczność JInkaku 
składa podziękowania 
Dyrekcji SP w Psarach 
za możliwość sko-
rzystania z  zaplecza 
sportowego.

Dawid Graczyk  
- Prezes DKK Jinkaku 
Kansei

MTB Cross Country w Wysokim Kościele

Przed nami kolejne, już XI 
zawody MTB Cross Co-

untry. Zapraszamy do rywa-
lizacji miłośników kolarstwa 
górskiego do Wysokiego Ko-
ścioła. Oprócz wyścigu kolar-
skiego organizatorzy przygo-

towali moc atrakcji dla rodzin 
i dzieci. Zapraszamy.

Termin: 4 października 
2020 r.  

Start: Wysoki Kościół (te-
ren przy świetlicy), godz. 
11:00 

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do dnia 30.09.2020 r.  

Zapisy: https://time-sport.
pl/mtb/5137 

Wydarzenie na facebo-
oku: www.facebook.com/
events/674545563316814/ 

W  ostatni piątek lipca 
w  Krzyżanowicach od-

była się projekcja filmu Green 
Book. Pogoda nie zawiodła 
i 70 mieszkańców naszej gminy 
mogło z zaciekawieniem obej-
rzeć komediodramat z  2018 
roku, który został wyróżnio-
ny trzema Oscarami: dla naj-
lepszego filmu, za scenariusz 
oryginalny i  dla najlepszego 
aktora drugoplanowego (Ma-
hershala Ali).

Kino plenerowe w Krzyżanowicach




