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Aktualne działania inwestycyjne
Na terenie gminy Wisznia Mała
obecnie realizowane są inwestycje
z zakresu wodno-kanalizacyjnego,
budowy świetlic, cmentarza
i oświetlenia. Koszt budowy
wykonywanych zadań to ponad
38 408 000 zł, na które otrzymano
dofinansowania w wysokości
22 298 000 zł.

Budowa
kanalizacji
sanitarnej

K

ontynuowane są prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Psary.
Aktualnie prowadzone są prace w
ulicach Długiej i Malinowej, gdzie
odcinki wykonywane są metodą
wykopu otwartego.
Trwają również prace związane
z przewiertami poziomymi w ul.
Polnej oraz Parkowej. Mieszkańcy ulic: Rakowskiej, Długiej (od
skrzyżowania z ul. Rakowską do
końca – w kierunku S5), Parkowej (łącznik pomiędzy drogą powiatową a ul. Długą) otrzymali
od Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni
Małej informację o możliwości
wpięcia do sieci kanalizacyjnej.
Planowany termin zakończenia
realizacji: II kwartał 2022 roku.
Wartość robót obecnie realizowanych to 12,9 mln zł z czego dofinansowanie wynosi 8,2 mln zł.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska
2014 - 2020 pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Wrocław – Psary,
Szymanów, Krzyżanowice”.
Priorytet: II Ochrona środowi-

ska, w tym adaptacja do zmian
klimatu.
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszy Spójności.

Stacja uzdatnia wody w Psarach

T

rwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku technologicznego
oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zakończono rurociągi międzyobiektowe. Planowany termin zakończenia realizacji: sierpień 2021 roku.
Wartość zadania to 1,5 mln. zł.

lipiec
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w gminie Wisznia Mała
Zaawansowanie prac budowlanych
w Strzeszowie

M

odernizowana oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie rośnie w oczach. Wykonawca wykonał zbiornik
wyrównawczy, reaktory biologiczne oraz osadniki wtórne.
Wykonano również ściany i
instalacje podposadzkowe stacji odwadniania osadu, komory
tlenowej stabilizacji osadu oraz
roboty ziemne głównej pompowni ścieków.
Wykonawcą inwestycji jest
firma HMK Sp. z o.o. z Pszczyny. Zadanie realizowane jest w
ramach dotacji z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020, działanie 4.2 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 - ZIT
WrOF oraz wspierane jest pożyczką z NFOŚiGW we Wrocławiu i środkami własnymi gminy
Wisznia Mała. Koszt zadania to
ponad 15 mln zł. Dofinansowanie wzrosło z 52,5% do 76% i
wynosi 11 mln zł.
Planowany termin zakończenia prac: lipiec 2022 roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej Malin

W

yłoniono wykonawcę budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Malin w ulicy Głównej, na wjeździe do miejscowości od strony
Ligoty Pięknej (PGK Sp. z o.o. pozyskała kolejne środki w ramach

PROW) oraz wykonawcę zadania
budowy krótkiego odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości
Rogoż w ul. Słonecznej. Wartość prac wynosi 572 tys. zł, w
tym dofinansowanie ze środków
PROW to 360 tys. zł.

Wymiana
wodomierzy

Przyłącza kanalizacyjne

P

onadto przedsiębiorstwo prowadzi wymianę wodomierzy na terenie
posesji prywatnych. Zakończono już montaż na terenie
Krzyżanowic i na początku czerwca rozpoczęto w
Szymanowie. Montowane
urządzenia wyposażone są
w nakładki umożliwiające
dokonanie zdalnego odczytu stanu wodomierzy. Jest to
elementem planowanego w
przyszłości wdrożenia nowoczesnych e-usług, które
usprawnią proces obsługi użytkowników systemu
zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i odbioru ścieków komunalnych.

M

ieszkańcy miejscowości, w których została wybudowana sieć kanalizacyjna, rozpoczęli budowę
przyłączy. Na ten cel właściciele posesji mogą ubiegać
się o dotację z gminy Wisznia Mała, która w budżecie
na 2021 rok zabezpieczyła kwotę 1 mln zł na to zadanie. Gmina wspiera koszt budowy w 75%, nie więcej
niż 5 tys. zł na jedno przyłącze. Do tej pory wybudowano 328 przyłączy do kanalizacji sanitarnej, z tego w
Psarach 81, w Szymanowie 117, a w Krzyżanowicach
130. A obecnie wpłynęło 120 wniosków o przyznanie
dotacji. Wnioski należy składać w PGK Sp. z o.o. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 711 96 40.
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Świetlice wiejskie

Świetlica w Pierwoszowie.

N

owe świetlice wiejskie w miejscowościach Machnice i Pierwoszów rosną
w oczach. Oba budynki to nowoczesne parterowe obiekty, które zostaną wyposażone w fotowoltaikę oraz będą dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Pierwoszowie prace zewnętrzne zostały zakończone, pozostało wykończenie
budynku wewnątrz.
Z kolei w Machnicach postawione są już
ściany oraz została wykonana więźba dachowa, trwa pokrywanie dachu. Zostały

zamontowane okna.
Oba zadania są realizowane w ramach
projektu pt. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe usługi
i odbudowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie do obu świetlic ze środków europejskich wynosi ponad 786 tys. zł, a całkowity koszt ich budowy to ok. 1,6 mln zł.

Oświetlenie drogowe

K

ażdego roku w gminie
przybywa
kilkadziesiąt
nowych lamp. Już od kilku lat
montowane są nowoczesne
energooszczędne oprawy typu
LED. W maju został ogłoszony przetarg na budowę nowego oświetlenia drogowego. W
2021 r. zostaną doświetlone
ulice w miejscowościach: Malin, Wysoki Kościół, Krzyżanowice, Wisznia Mała, Szy-

Ciąg pieszo-rowerowy w Szewcach

R

manów, Strzeszów, Kryniczno,
Ozorowice,
Piotrkowiczki,
Pierwoszów i Szewce. W tym
roku, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi, zostaną także
doświetlone trzy przejścia dla
pieszych: w Wysokim Kościele
na ul. Pierwoszowskiej oraz w
Szewcach na ul. Strzeszowskiej
i Wrocławskiej. Wartość realizacji oświetlenia to 397 tys. zł.

ozpoczęła się budowa II
etapu ciągu pieszo-rowerowego w Szewcach przy drodze powiatowej. Zadanie jest
realizowane przez Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy. Nowa
ścieżka będzie przebiegać ulica Strzeszowską do ulicy Sportowej. Wartość zadania to ok.
1,3 mln zł. W sierpniu będzie
kontynuowana budowa ścieżki w kierunku kościoła.

Przyłącza gazu

T

rwa budowa
przyłącza gazu
do Urzędu Gminy Wisznia Mała.
Dzięki tej długo
oczekiwanej inwestycji będzie możliwa wymiana źródła
ogrzewania urzędu
na gazowe.

Świetlica w Machnicach.

Cmentarz komunalny

Z

ostał zakończony II
etap prac na cmentarzu
komunalnym w Krynicznie. Wykonano ogrodzenie
terenu, alejki, oświetlenie
LED oraz parking. Wartość robót II etapu to 488
tys. zł, na które pozyskano
w całości dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Przebudowa dróg

K

ończą się prace związane z
przebudową al. Brzozowej
i al. Sosnowej w Ligocie Pięknej
(I i II etap). Planowany termin
zakończenia prac to 31 sierpnia
2021 r. Realizowane inwestycje
uzyskały dofinansowanie w wysokości ponad 675 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz
w wysokości ponad 690 tys. zł z
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Koszt całkowity prac
to ok. 1,4 mln. zł.
Gmina Wisznia Mała otrzymała
środki na budowę kolejnej drogi.
Z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych zostało pozyskane dofinansowane w wysokości ok. 99
tys. zł na przebudowę ul. Kalinowej w Malinie. Całkowity koszt
budowy to 470 tys. zł.
Rozpocznie się także kolejny
etap przebudowy ul. Wolności w Psarach. W zeszłym roku
wykonano odwodnienie, a w
tym roku zostanie wykonana na
pierwszym odcinku drogi (od

drogi krajowej DK5 do rowu)
nawierzchnia z kostki betonowej. Wartość budowy to 433 tys.
zł. W przyszłym roku na dalszym odcinku zostanie położona
nawierzchnia asfaltowa. Wartość
prac wyniesie 348 tys. zł.
Ogłoszony został również
przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na
terenie gminy Wisznia Mała.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące lokalizacje: ul.
Sportowa w Szewcach, ul. Długa i Parkowa w Psarach, ul. Wiśniowa i Stawowa w Malinie, ul.
Młynarska w Ozorowicach, ul.
Piekarska w Szewcach, ul. Letnia w Szymanowie, ul. Lipowa,
Bzowa i Dębowa w Mienicach i
Cicha w Ligocie Pięknej. Większość projektów jest dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Oświadczenie
Wójta Gminy Wisznia Mała
w sprawie planowanej
budowy
elektrociepłowni

W związku z planowaną przez firmę
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
budową elektrociepłowni na południowowschodnim krańcu gminy Wisznia Mała w
węźle dróg S8 i DK98 oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie gmin Wrocław i Długołęka
chciałbym stanowczo podkreślić, że inwestycja
ta nie stanowi inicjatywy Gminy Wisznia Mała.
Mając na uwadze wyrażane obecnie
obawy chcę podkreślić, iż jako Wójt Gminy
zobowiązany jestem przede wszystkim do
stania na straży interesów lokalnej wspólnoty
samorządowej. Chciałbym wyrazić tym
samym poparcie dla sprzeciwu mieszkańców
Gminy Wisznia Mała wobec budowy
elektrociepłowni w Biskupicach i jednocześnie
wesprzeć tych, którzy już teraz protestują
przeciwko inwestycji firmy Fortum Power and
Heat Polska Sp. z o.o. Świadom opinii lokalnej
społeczności wyrażam swój sprzeciw i apeluję
do firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z
o.o. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Zapewniam jednocześnie, iż w przypadku kontynuowania procedury administracyjnej, ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach będzie
przeprowadzona przez organ z należytą starannością i transparentnością, w szczególności
poprzez zapewnienie szerokiego udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Wójt Gminy Wisznia Mała
Jakub Bronowicki
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Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub
Bronowicki z absolutorium!
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Biuro Paszportowe w Trzebnicy

N

a sesji, która odbyła się
26 maja, Radni Rady
Gminy Wisznia Mała po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała
za 2020 rok oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i w oparciu
o pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wisznia Mała, po
przedstawieniu sprawozdania
przez Wójta i Panią Skarbnik
Teresę Czaniecką udzielili absolutorium wójtowi Jakubowi
Bronowickiemu za 2020 rok.

O

d drugiej połowy kwietnia
w Starostwie Powiatowym
w Trzebnicy mieszkańcy powiatu (w tym naszej gminy) mogą
wyrobić lub wymienić paszport.
To ogromne ułatwienie i wygoda dla naszej społeczności.

Pielęgniarka Roku
– spotkanie w urzędzie

W

ostatnim dniu maja w
Urzędzie Gminy wójt
Jakub Bronowicki spotkał się z
Panią Anną Jędra – laureatką
I miejsca XVI Edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz
Roku 2020 - Innowacje 2020
w zakresie poprawy jakości
opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do wyzwań związanych z epidemią COVID-19.
Pani Anna jest mieszkanką Szewc. Pracuje jako pielęgniarka oddziałowa drugiego oddziału zakaźnego w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W
2020 r. otrzymała wyróżnienie
Super Diament za odwagę i
determinację w walce z koronawirusem we Wrocławiu
oraz odznaczenie za zasługi
dla ochrony zdrowia w wal-

ce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nadane przez Ministra Zdrowia.
Wójt Jakub Bronowicki pogratulował Pani Annie i wręczył jej List Gratulacyjny oraz
upominki. Bardzo cieszy nas,
że mieszkanka naszej gminy
została doceniona. Wykonywany przez nią zawód to

Dziękujemy władzom starostwa za ich zaangażowanie
i determinację w działania,
dzięki którym zwiększył się
wachlarz usług świadczonych
przez Starostwo Powiatowe
na rzecz mieszkańców.

Konkurencyjne stawki podatku
od środków transportu
wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Życzymy jej
wytrwałości, cierpliwości oraz
sił w wypełnianiu codziennej
misji.
Konkurs jest projektem
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizowany nieprzerwanie od kilkunastu lat.
Podstawowym celem konkursu było wyłonienie wdrożonych w 2020 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej
lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich służących
poprawie jakości świadczeń
zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta i mających
wpływ na sytuację zdrowotną
pacjenta lub określonej populacji odbiorców świadczeń
zdrowotnych w stanie epidemii wywołanych wirusem
SARS-CoV-2.

Zapraszamy do nowej Agencji Pocztowej w Psarach przy ul. Głównej 26.
Punkt jest czynny od poniedziałku do środy i w piątek w godz. 9:00 – 15:00,
w czwartek w godz. 9:00 -20:00.
W agencji można: nadawać listy, paczki oraz kartki pocztowe, płacić rachunki,
podatki i mandaty, zaopatrywać się w koperty i kartony do przesyłek.
W najbliższym czasie najprawdopodobniej oferta zostanie rozszerzona o możliwość
wydawania paczek jako Punkt Odbioru Przesyłek oraz o wydawanie listów
awizowanych.

Przedsiębiorco!
Zapraszamy do gminy Wisznia Mała wszystkich przedsiębiorców, osoby fizyczne oraz
osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, które
posiadają środki transportowe
podlegające opodatkowaniu.
Atrakcyjne stawki podatków to
zaplanowane działanie gminy
mające na celu rozwój długofalowej współpracy z przedsiębiorcami.
Oferujemy najniższe z możliwych stawki podatku od środków transportowych w naszym
rejonie. Dla przedsiębiorcy to
podwójna korzyść: przewidywalność kosztów oraz niższa wysokość poniesionych wydatków.
Zyskuje też gmina – liczbę zarejestrowanych pojazdów, od których odprowadzany jest podatek.
Jeśli chcecie być naszymi podatnikami wystarczy:
 mieć miejsce zamieszkania
lub siedzibę firmy na terenie
gminy Wisznia Mała lub

 na terenie gminy Wisznia
Mała znajdować się musi
zakład lub wydzielona jednostka posiadająca środki
transportowe - w przypadku
przedsiębiorstwa wielozakładowego, oraz
 dokonać zmiany wpisów
w ewidencji działalności
gospodarczej i złożyć deklarację DT-1,
 dokonać zmiany wpisów w
Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej
uchwały zarządu spółki o
utworzeniu dodatkowego
oddziału firmy oraz złożyć
deklarację DT- 1.
Aktualne stawki podatków:
Uchwałą
nr
VIII/
XXVI/277/20 w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na 2021 rok
Link do uchwały: https://
bip.wiszniamala.pl/a,21672,sesja-rady-gminy-z-dnia-30112020.html
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Ekologia na pierwszym miejscu

G

mina Wisznia Mała na
bieżąco podpisuje umowy z mieszkańcami, którzy
zdecydowali się na wymianę
starych pieców tzw. kopciuchów na nowe ekologiczne.
Dzięki podpisanej umowie
osoby, które wymieniają
piec, otrzymają dofinansowanie do 50% poniesionych
wydatków. Jednak nie więcej
niż 10 tys. zł dla domu jednorodzinnego i 7 tys. zł dla
mieszkania w bloku wielorodzinnym.
Od początku programu,
który wystartował w połowie kwietnia 2021 r., wnioski

złożyło 85 osób. Na dotacje
celowe związane z wymianą
pieców gmina w swoim budżecie zabezpieczyła kwotę 600 tys. zł. W związku z
dużym zainteresowaniem,
środki finansowe zostały
zwiększone o kolejne 100

tys. zł. Umożliwi to mieszkańcom gminy wymianę starych pieców na ekologiczne,
co przyczyni się do poprawy
jakości powietrza poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do
powietrza.

Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021

O

d 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021
r. trwa Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Spis odbywa się co
10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o
liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej
i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział
w spisie ludności
jest obowiązkowy.
Podstawową i

obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. A dla osób bez dostępu
do komputera czy Internetu wygodną i
najbezpieczniejsza formą jest samospis
za pośrednictwem infolinii spisowej pod
numerem 22 279 99 99. Kolejna metodą
jest wywiad z rachmistrzem. Rachmistrz
będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828
88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie
można odmówić realizacji
spisu.

Prace porządkowe
na terenie gminy

oznakowania
drogowego
poziomego – malowanie
pasów, ustawianie znaków
drogowych itp.) wykaszanie traw na placach zabaw,
parkach, zieleńcach i pobo-

Szczepienia
przeciwko COVID-19

T

o nasza szansa na zakończenie pandemii koronawirusa. Tylko zbiorowa odporność umożliwi nam na powrót
do normalnego życia bez ograniczeń, dystansu społecznego
czy maseczek.
Zgodnie z najnowszymi
danymi województwo dolnośląskie aktualnie znajduje
się w czołówce pod względem realizacji Narodowego
Programu Szczepień. Zostało
zaszczepionych 51,7% mieszkańców. Jednak by zapewnić
odporność populacyjną szacuje się, iż zaszczepionych

powinno być powyżej 80%
mieszkańców.
Gmina Wisznia Mała znajduje się na 13. miejscu w skali całego województwa pod
względem
zaszczepionych
mieszkańców, a na 2. miejscu w
powiecie trzebnickim (stan na
07.07.2021 r.).
Na szczepienie zarejestrować
można się na kilka sposobów:
 przez infolinię 989
 on-line na pacjent.gov.pl
 wysyłając SMS
 skontaktuj się z wybranym
punktem szczepień

www.gov.pl/szczepimysie
#SZCZEPIMYSIE

Samochód ratowniczo-gaśniczy
dla Straży Pożarnej

N

a terenie gminy na bieżąco wykonywane są
prace związane z utrzymaniem czystości i porządku,
utrzymaniem zieleni gminnej,
utrzymaniem dróg gminnych
oraz opieką nad zwierzętami
bezdomnymi. Realizacją tych
zadań zajmują się pracownicy
działu Gospodarki Komunalnej PKG Sp. z o.o. w Wiszni
Małej.
Aktualnie wykonywane są
przede wszystkim remonty dróg o nawierzchniach
tłuczniowych i bitumicznych (równanie nawierzchni, wypełnianie ubytków,
odwodnienia, odtworzenie
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czach dróg, naprawy placów
zabaw (wymiana uszkodzonych elementów, malowanie) i odchwaszczanie
klombów.
Ze względu na duży zakres
prac i ilość sołectw prace te są
sukcesywnie wykonywane w
kolejnych miejscowościach.

omendant
Powiatowy
PSP w Trzebnicy bryg.
Rafał Przybylok, będąc w
czerwcu z wizytą u wójta Jakuba Bronowickiego, przekazał
podziękowanie za wsparcie
zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
funkcją do ograniczania stref
skażeń chemicznych i ekologicznych.
Nowy pojazd, służący w
działaniach na terenie całego powiatu trzebnickiego, to
ważny element nowoczesnego
wyposażenia strażaków KP
PSP w Trzebnicy wpływający
bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców.
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PROJEKTY UE REALIZOWANE W OKRESIE
OD 01 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021 R.
„Nowoczesna edukacja w
gminach Wisznia Mała i
Oborniki Śląskie”

kowita wartość projektu wyniesie ponad 2 mln zł, w tym
ponad 1,9 mln zł dotacji UE.

werowego relacji Zajączków - Szewce - Wrocław,
gmina Wisznia Mała
Po zakończeniu restrykcji
 Budowa ciągu pieszo pandemicznych dzieci wróciły „Budowa świetlic wiejskich w
rowerowego wzdłuż ul.
Gminie Wisznia Mała”
do szkół w gminach Wisznia
Długiej w Szewcach, gmina
Mała i Oborniki Śląskie kon-  Trwa realizacja projektu
Wisznia Mała
tynuując zajęcia już w drugim
budowy trzech świetlic w
 Budowa parkingu parkuj i
roku projektu. W projekcie
gminie Wisznia Mała:
jedz (P&R+B&R) przy stawsparcie jest udzielane prawie  Strzeszów – budowa zacji kolejowej w Szewcach,
70 nauczycielom (uczestnikończona w 2020 roku.
gmina Wisznia Mała
kom szkoleń i studiów pody-  Pierwoszów – budowa
Trwają prace nad przygotoplomowych) oraz ponad 1,5
trwa, zakończenie nastąpi
waniem szczegółowej dokutys. uczniów. W jego ramach
do końca 2021 roku.
mentacji projektowej.
są prowadzone zajęcia rozwi-  Machnice – budowa trwa,
Całkowita szacowana warjające kompetencje kluczowe,
zakończenie nastąpi do
tość projektu wyniesie prawie
takie ja:
końca 2021 roku.
6 mln zł, w tym ponad 5 mln
 Matematyka rozwijająca
Całkowita szacowana war- zł dotacji UE.
 Matematyka wyrównawcza tość projektu wyniesie prawie
 Nauki Przyrodnicze
3 mln zł, w tym prawie 1,3 „Przebudowa Al. Sosnowej
i Brzozowej w miejscowości
 Język Angielski
mln zł dotacji UE.
Ligota Piękna, Gmina Wisznia
 Robotyka
Mała”
oraz zajęcia specjalistyczne „Budowa sieci dróg dla
rowerów oraz parkingów
takie jak:
W listopadzie 2020 roku
parkuj i jedź (P&R) na terenie
 Korekcyjno-kompensacyj- gmin Oborniki Śląskie,
rozpoczęła się realizacja
ne
zadania pn. „Przebudowa
Wisznia Mała, Kobierzyce i
Gminy
Miasto
Oleśnica”
 Społeczne
Al. Sosnowej i Brzozowej w
 Logopedyczne
W grudniu 2020 roku za- miejscowości Ligota Piękna,
 Opieka psychologiczna
warto umowę o dofinansowa- Gmina Wisznia Mała”. Re Doradztwo zawodowe
nie projektu. Gmina Wisznia alizacja zadania ma na celu
Z uwagi na pandemię SAR- Mała będąca jednym z part- poprawę
bezpieczeństwa
S-CoV-2 zawnioskowano do nerów projektu, wyłoniła już ruchu drogowego, zapewUrzędu Marszałkowskiego o wykonawców poszczególnych nienie spójności sieci dróg
przedłużenie realizacji projek- trzech inwestycji tj.:
publicznych, podniesienie
tu do czerwca 2022 roku. Cał-  Budowa ciągu pieszo - rostandardów
technicznych

dróg gminnych oraz zwiększenie dostępności transportowej obszaru. Przebudowa
obejmie odcinek długości
1040,00 mb al. Brzozowej i
Sosnowej w miejscowości
Ligota Piękna.
Przedsięwzięcie finansowane
jest ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie na obu ulicach trwają prace budowlane.
Całkowita wartość inwestycji: 1 366 639,47 zł. w tym:
- środki Funduszu Dróg Samorządowych: 675 885,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 690
754,47 zł.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania:
07.2021 r.
Budowa cmentarza
komunalnego w m.
Kryniczno gm. Wisznia Mała
– etap II

Trwa realizacja zadania pn.
„Budowa cmentarza komunalnego w m. Kryniczno gm.
Wisznia Mała – etap II”. Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Całko-

Piękna, pełna kolorów gmina Wisznia Mała
w obiektywie Pana Pawła Kubackiego...

wita wartość inwestycji: 488
955,00 zł.
Zakres zadania obejmuje
budowę ogrodzenia, wykonanie linii zasilającej oraz
oświetlenia terenu, budowę
parkingu, chodników i dróg
dojazdowych
MALIN droga dojazdowa do
gruntów rolnych

Gmina Wisznia Mała otrzymała informację o pozyskaniu
pomocy finansowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego
w 2021 roku w formie dotacji celowej na finansowanie
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
na realizację zadania pn. „Malin droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
Całkowita wartość zadania:
470 000,00 zł., w tym:
- wartość dotacji celowej z
budżetu Województwa Dolnośląskiego: 98 700,00 zł.
- wartość środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
77 876,28 zł.
Zakres zadania obejmuje
przebudowę ulicy Kalinowej
w Malinie, na długości ok 500
m.
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Święto Narodowe Trzeciego Maja

T

rzeciego maja obchodziliśmy 230. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Niestety panująca pandemia uniemożliwiła
organizację uroczystości, w
której aktywnie mogliby brać
udział mieszkańcy gminy.
Mimo ograniczeń każdy mógł
obejrzeć przebieg obchodów
w trybie on-line.
Tegoroczna
uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w
intencji Ojczyzny odprawianą
przez proboszcza Józefa Sadkiewicza w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Piotrkowiczkach. Następnie pod pomnikiem Pamięci
Narodowej zostały złożone
kwiaty. W ceremonii uczestniczyli: Sławomira Misiura–Hermann – Członek Zarządu Powiatu Trzebnickiego

i naczelnik RIiOŚ w Wiszni
Małej, Przewodnicząca Rady
Gminy Wisznia Mała – Małgorzata Ottenbreit, radny
Władysław Synowiec, sołtys
Piotrkowiczek Grzegorz Ryng
wraz przedstawicielką rady
sołeckiej Beatą Tul, dyrektorka OKSiR Renata Cybulska-Kaczałko oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”.
Strzelcy pełnili również wartę
honorową przy pomniku.

Uroczystość zakończył koncert Angeliny Domeradzkiej z
Szymanowa oraz Hanny Jordanek z Ligoty Pięknej, który
był transmitowany on-line.
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Boisko w Rogożu oficjalnie otwarte!
13 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Rogożu. Uroczystość krótkim przemówieniem rozpoczął wójt Jakub Bronowicki.
Po części oficjalnej, odsłonięciu tablicy pamiątkowej
z okazji jubileuszu 770-lecia
miejscowości oraz przecięciu wstęgi odbył się Dzień
Sportu.
Na boisku rozegrano mecze 1x1 i 3x3 siatkówki. W
turnieju 3x3 I miejsce zajęły
Amelka Zalewska, Julia Stępień, Maja Wróblewska, II
miejsce Maciej Kojs, Oliwia
Kluska, Mateusz Kubacki, a
III miejsce Julia Skrzybczak,
Oliwia Łowejko i Aleksandra
Cieślak. Z kolei w turnieju
1x1 I miejsce przypadło Julii
Łazarskiej, II miejsce Jowicie
Hebdowskiej, III Lenie Zając,
a IV Karolinie Piegońskiej.
Dzieci brały udział w biegu na 77 metrów, natomiast
szachiści rozegrali zawody Oba wydarzenia nawiązy- w tym roku. W zawodach
szachowe na dystansie cza- wały do jubileuszu 770-le- szachowych wśród dzieci
sowym 770 s na zawodnika. cia Rogoża, przypadającego najlepszy okazał się Jeremi

Rogoża w kategorii junior.
Natomiast w kategorii open
wśród mężczyzn 1. miejsce
uzyskał Marek Pociejowski
(otrzymał także nagrodę
dla najlepszego mieszkańca
Rogoża), a wśród kobiet 1.
miejsce zdobyła Sybilla Pociejowska.
Duże zainteresowanie budziła znajdująca się w świetlicy galeria starych fotografii uwieczniających Rogoż i
jego mieszkańców. Dla dzieci przygotowane były gry i
zabawy, powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy
i dmuchane zamki. Wszyscy
spragnieni słodkości mogli
korzystać z bogatej oferty
food trucka.
Od teraz mieszkańcy Rogoża i okolic mogą już oficjalnie korzystać z nowego,
wielofunkcyjnego boiska o
nawierzchni syntetycznej
służącego do gier zespołowych. Inwestycja została doHebdowski, który równo- finansowana w wysokości 30
cześnie otrzymał nagrodę tys. zł z programu Odnowa
dla najlepszego mieszkańca Dolnośląskiej Wsi.

Na wakacjach m.in. teatr, sport i wycieczki

W

tym roku w ramach
Wakacji z OKSiR w
każdej miejscowości z naszej gminy pojawi się Magiczny Teatr Muzyczny z
Wrocławia.
Przedstawieniom będą towarzyszyć animacje dla dzieci. Ponadto w
planach są zajęcia sportowe
przygotowane przez pro-

fesjonalnych instruktorów,
wycieczki, piknik wędkarski, a także akcja „Wakacje z
aglomeracją”.

ze sztuką na żywo. Wydarzenia będą odbywać się od
poniedziałku do czwartku
w terminach 5 - 8 oraz 12 15 lipca. Miejscem spotkań
Magiczny Teatr Muzycz- będą tereny zielone przy
ny z Wrocławia odwiedzi świetlicach wiejskich, jedwszystkie wioski naszej nak w przypadku złej pogogminy, by bawić dzieci i dać dy, organizatorzy biorą pod
im możliwość obcowania uwagę przeniesienie wyda-

rzeń do środka.
Od 19 do 23 lipca w Wiszni Małej zagości akcja „Wakacje z Aglomeracją”, w
ramach której codziennie
przez kilka godzin będą odbywać się zajęcia, takie jak
m.in.: biegi na orientacje,
ultimate frisbe czy pędzlem
po płótnie. Ponadto OKSiR

przygotowuje dla młodych
mieszkańców naszej gminy
wycieczki, zajęcia sportowe, a także piknik wędkarski. Pełną listę wydarzeń z
datami i godzinami można znaleźć na stronie oksir.
wiszniamala.pl, a także na
stronie OKSiRu w serwisie
Facebook.
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Ambasadorka Drożdży Babuni
Pani Magdalena Koźmińska, od kilku lat mieszkanka Malina, została Ambasadorem Drożdży Babuni.
Panią Magdalenę fascynuje odtwarzanie potraw na podstawie zdjęć lub smaku. Gotując rzadko korzysta
z przepisów. Ponadto uwielbia podróże oraz pisanie, to jej kolejne pasje.
Pani Magdaleno jak doszło do tego, że
została Pani Ambasadorem Drożdży
Babuni i co to dla Pani znaczy?
Ze względu na pandemię koronawirusa dużo konkursów kulinarnych
odbywa się za pośrednictwem znanego portalu społeczniościowego. Marka
Drożdży Babuni ogłosiła taki konkurs,
a ja zaprezetowałam 7 autorskich dań foccacię, grissini, calzone, simit, bagietki, wiosenny tort wytrawny i minipizze.
Wygrałam i zostałam jedną z trzech
Ambasadorek wiosennej edycji konkursu. Tytuł został mi przyznany na rok.
To dla mnie ogromny zaszczyt i dowód
na to, że to co robię, robię dobrze. Brak
pewności siebie często nie pozwala nam
realizować swoich marzeń. Uważam,
że powinniśmy skupiać się na tym, co
umiemy i lubimy robić, a nie na tym,
czego jeszcze musimy się nauczyć. Ta
wygrana jest przede wszystkim sukcesem moich przyjaciół, którzy bardzo
mnie wspierali. Jestem im ogromnie
wdzięczna.
Pani przygoda z kuchnią to
kontynuacja rodzinnych tradycji czy
poszukiwanie kulinarnych nowości i
smaków?
Chyba jedno i drugie. Mój pradziadek miał piekarnię. Jego syn również
był piekarzem. Ja sama też wypiekam
chleby. Kuchnia w moim rodzinnym
domu była bardzo ważnym miejscem.
Całą rodziną przygotowywaliśmy dania na wszelkie uroczystości. To bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa.
Z drugiej strony staram się otwierać na
nowe smaki. Uwielbiam rozmowy przy
jedzeniu. Zwiedzanie nowych miejsc,
poznawanie ciekawych ludzi i słuchanie
ich historii jest po prostu czymś wyjątkowym.
Skąd czerpie Pani inspiracje
kulinarne?
Z podróży i ze zdjęć. Odwiedzając
jakiś region Polski lub inny kraj zawsze
staram się spróbować lokalnych dań i
porozmawiać z ludźmi. Nigdy jednak
nie proszę o przepisy. Staram się od-

braliśmy Malin i tutaj mamy nasz dom
z ogrodem. To wielkie szczęście móc
jadać owoce i warzywa, które samemu
się wyhodowało. Latem i jesienią robię
mnóstwo przetworów, np. leczo, konfitury, kompoty, sosy czy nalewki. Chyba
w zdecydowanej większości krajów są
takie tradycje. Najlepsze dania to te, które przygotowujemy w domu z rodziną i
przyjaciółmi. Uważam, że jedzenie zbliża ludzi. Zwłaszcza w trudnych czasach
pandemii powinniśmy znaleźć czas na
to, aby celebrować wspólne chwile.

tworzyć danie z pamięci, na podstawie
smaku. Kilka lat temu zwiedzałam Mołdawię. Miałam to szczęście, że mogłam
przygotowywać w maleńkiej wiejskiej
chatce Placinty z serem z przemiłą starszą panią. To było bardzo ciekawe doświadczenie ponieważ nie mówię po
mołdawsku ani rosyjsku, a tamta kobieta nie mówiła po polsku. Miała ok.
90 lat i świetnie porozumiewałyśmy się
bez słów. Nasze wspólne wypieki bardzo
szybko zniknęły ze stołu.
Ciekawą inspiracją są też przepiękne zdjęcia, których w Internecie
jest całe mnóstwo. Czasami staram
adres redakcji:
redaktor naczelna:
layout i DTP:
zdjęcia:
nakład:
zamknięcie wydania:

się odtworzyć danie ze zdjęcia, ale
tak naprawdę nie czytam przepisów,
więc chodzi mi tylko o efekt wizualny. Lubię, kiedy jedzenie jest ładnie
podane.
Jakie dania są Pani ulubionymi?
Pochodzę z Wielkopolski, więc kocham ziemniaki pod każdą postacią!
Poza tym lubię kuchnię prostą, nieskomplikowaną. Taką właśnie jest
kuchnia polska czy włoska. Wychowałam się w domu z ogrodem i podobny
chciałam stworzyć w swoim dorosłym
życiu. Wspólnie z moim mężem wy-

Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel.: (71) 308 48 00; fax (71) 312 70 68; e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
Anna Pietrzyk
Katarzyna Kasprzak
M. Buczak, M. Kuras, K. Kasprzak, A. Pietrzyk
4000 szt.
6.07.2021 r.

Drugą Pani pasją jest pisanie. O czym
Pani pisze i jaki gatunek literacki jest
Pani najbliższy?
Tak, pisanie to moja wielka pasja. Interesuje mnie historia i literatura faktu.
Chciałabym napisać kilka książek, ale
na chwilę obecną najważniejsza jest o
porodach domowych. Ten temat jest
mi bardzo bliski, ponieważ osiem miesięcy temu urodziłam swoją córeczkę
w domu. Niestety nie spodziewałam się
tego, jak źle społeczeństwo zareaguje na
taki „pomysł”. Poród domowy był moim
marzeniem od zawsze. Jednak nie byłam
świadoma tego jaką walkę muszą toczyć
położne udowadniając całemu światu,
że nie są znachorkami ani szeptuchami,
a wykwalifikowanymi położonymi z
bardzo bogatym doświadczeniem. Przecież one wykonują SAMODZIELNY
ZAWÓD! Nie wierzę w to, że jakakolwiek położna naraziłaby na niebezpieczeństwo kobietę, której dziecko przyjmuje na świat. Te wszystkie komentarze
o braku odpowiedzialności położnej i
mojej wywołały ogromny stres. Długo
musiałam je przepracowywać w głowie.
Chciałabym, aby ta książka uświadomiła ludziom, że poród domowy zdrowej
kobiety jest czymś normalnym. Marzę o
tym, aby toczyło się na ten temat coraz
więcej rozmów. Uważam, że należy ten
temat nagłośnić, ponieważ strach często
wynika z niewiedzy.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej
realizacji swoich pasji.
Rozmawiała: Anna Pietrzyk
Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania, skracania i opatrywania własnymi
tytułami nadesłanych tekstów.
Oraz prawo do błędów w druku.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności
Uwagi, uzupełnienia, propozycję tematów Wieści
Gminnych można przesyłać na adres:
redakcja@wiszniamala.pl
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Nowe
piosenki
od Hanny
Jordanek

XVIII Tydzień Bibliotek
8 maja rozpoczął się XVIII
Tydzień Bibliotek. Gminna
Biblioteka Publiczna Wisznia
Mała wraz z OKSiR Wisznia
Małą tradycyjnie przyłączyły
się do akcji. Wydarzeniem rozpoczynającym cykl był przygotowany dla najmłodszych
widzów przez Teatr Forma
program animacyjny z Psim
Patrolem on-line. Aktorzy nie
tylko występowali przed dziećmi, ale również angażowali je
do aktywności ruchowej.
Do akcji włączyła się także pani Elżbieta Filipkiewicz,

(fot Agata Wach)

M
która w ramach warsztatów
plastycznych on-line Akademii Sztuk Domowych pokazywała jak samodzielnie wykonać atrakcyjną zakładkę do
książek.
Z kolei we wtorek dzieci z
zerówki w Piotrkowiczkach
brały udział w plenerowej
akcji czytelniczej pt. „Mała
książka – wielki człowiek”.
Dzieci wysłuchały bajki czytanej przez kierowniczkę wiszeńskiej biblioteki Sylwię
Drząszcz, następnie kolorowały przygotowaną dla każde-

go zakładkę. Na zakończenie
spotkania otrzymały słodkości oraz balony.
W ramach Tygodnia Bibliotek miłośnicy czytelnictwa mogli zapoznać się
nowościami czytelniczymi,
którymi dysponuje biblioteka. Zostały one wystawione
w oknach Galerii na Zakręcie tak by każdy mógł się im
wcześniej przyjrzeć. Ponadto
w godzinach pracy Ośrodka Kultury, na zewnątrz budynku, zorganizowany został
kiermasz książek, na którym

za przysłowiową złotówkę
można było nabyć wybraną pozycję. Dla czytelników
przygotowane były także leżaki, by na nich spocząć i po-

czytać książki lub porozmawiać z innymi czytelnikami.

Śpiewający Dzień Matki!

D

ługo czekaliśmy na możliwość posłuchania muzyki na żywo w OKSiR. Trudno
wyobrazić sobie lepszą okazję do tego, by ponownie się
spotkać, niż Dzień Matki. Dla
zgromadzonych mam zaśpiewał Norbert Szymkowiak, lider bardzo popularnego w
naszej gminie zespołu Sakriversem uElectrogórale.
Poza piosenkami, koncert
Norberta Szymkowiaka obfitował w znakomite żarty pełne nawiązań do kultury gó-

ralskiej
- artysta
zdecydowanie mógłby sprawdzić się także na sce-

nie kabaretowej. Nie zabrakło
również konkursów, w których nagrodami były słodkie
niespodzianki. Zebrani mieli
też chwilę, by obejrzeć wysta-

wę „Portret mojej rodziny”,
która była efektem konkursu plastycznego ogłoszonego
przez GOPS w Wiszni Małej. Gdy nadszedł czas, by się
rozejść do domów, jesteśmy
pewni że pod każdą maseczką
panował szeroki uśmiech.

łoda piosenkarka i
gitarzystka z Ligoty
Pięknej zadebiutowała pod
koniec ubiegłego roku piosenką „The highs and the
lows”. Utwór został zauważony przez dziennikarzy radiowych i był prezentowany
m.in. w Radio Łódź, Radio
Wrocław czy Radio Afera z
Poznania. Pod koniec maja
ukazało się drugie premierowe nagranie Hanny Jordanek pod tytułem „Tatacca”.
Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Mateusza Polańskiego.
Młoda artystka z naszej
gminy jest aktywna w internecie od ubiegłego roku.
Poza premierowymi utworami Hanna regularnie publikuje własne, domowe
interpretacje piosenek innych wykonawców, które
wykonuje w 100% na żywo
z akompaniamentem gitary.
Można je znaleźć w serwisie
YouTube.
W maju debiutantka znalazła się w prestiżowym
gronie wykonawców, których piosenki znalazły się
na płycie „Muzyka Młodego
Wrocławia”. Jest to ukazująca się co roku składanka, na
której wydawane są piosenki
najciekawszych młodych artystów związanych ze stolicą
Dolnego Śląska! Gorąco gratulujemy i czekamy na nowe
piosenki.
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Rozmawiamy o kulturze i
wspieramy dobre pomysły!
nauczą się
m.in. podstaw profesjonalnego
makijażu,
poznają również techniki przerabiania ubrań. Panie zostaną zaproszone do udziału
w profesjonalnej sesji fotograficznej, a powstałe prace będą zaprezentowane na
wystawie.

O

KSiR Wisznia Mała
ponownie uczestniczy w programie
dotacyjnym Dom Kultury
+ Inicjatywy Lokalne. Jest
to wielki sukces gminnego
ośrodka, którego wniosek

znalazł się wśród pięćdziesięciu najlepszych w tegorocznej
edycji. Co istotne, środki finansowe są przyznawane dla
pomysłów pochodzących od
mieszkańców. Ponadto udział
w projekcie stworzył okazję
do tego, by zbadać preferencje kulturalne mieszkańców i
zaprosić ich do rozmowy.

który odbył się w serwisie facebook. Następnie na czas realizacji programu do zespołu
ośrodka dołączyły badaczki Maria Zięba oraz Sylwia
Świerczyńska, które zaczęły
przeprowadzać wywiady z
mieszkańcami naszej gminy.
Informacje o preferencjach
kulturalnych zbierano na
różne sposoby, były to m.in.:
ankiety (online, jak i w formie papierowej), wywiady
telefoniczne, wywiady rówieśnicze,
wykorzystano
również potencjał Gminnej
Biblioteki Publicznej. Następnie, pod koniec maja,
odbyły się trzy spotkania
przy kawie w Psarach, Rogożu i Strzeszowie. Były to
okazje do porozmawiania o
tym, jak mieszkańcy korzystają z kultury, jakie są ich
oczekiwania w tym zakresie,
a także i przede wszystkim,
jakie inicjatywy byłyby możliwe do wspólnej realizacji.
Na spotkaniach były obecne
wspomniane badaczki, które
inspirowały dyskusje i wspomagały poszukiwania pomysłów na to, jak ubogacić wiszeńską kulturę.

Udział w tegorocznym
DK+ OKSiR rozpoczął od
konkursu na logo działań,

Kolejne spotkania odbyły się w piątek 11 czerwca,
w poniedziałek 14 czerwca

oraz we wtorek 15 czerwca.
Pierwszą okazją do spontanicznego porozmawiania
o kulturze był spacer fotograficzny w Malinie, który
poprowadził profesjonalny
fotograf Marcin Mazurkiewicz. W poniedziałek spotkali się ludzie młodzi, m.in.
z Młodzieżowej Rady Gminy
Wisznia Mała, którzy porozmawiali o kulturze w gminie
z ich perspektywy. Na spotkaniu była obecna animatorka Agata Lisowicz-Wala, a
także wójt Jakub Bronowicki.
We wtorek, Magdalena Tabiś
z zespołu OKSiR, opowiadała o szczegółach programu
wszystkim zainteresowanym
złożeniem wniosku o datacje.
Ostatecznie dofinansowanie
otrzymały cztery inicjatywy,
które niebawem zostaną zrealizowane na terenie gminy
Wisznia Mała.

TworzyMY Bazę
Adam Gadawski
z Szymanowa
Celem działania jest zagospodarowanie
wybranego
miejsca w parku w Szymanowie, tak by dzieci i młodzież uzyskały miejsce „do
siedzenia”. Młodzież zaangażuje się w kreację i aranżację
przestrzeni, z której potem
będzie regularnie korzystać.
W planach są m.in. warsztaty
projektowania, wytwarzania i
malowania mebli.
Modowa ekokurtuazja
- Dorota Gadawska
z Szymanowa
Głównym celem inicjatywy jest integracja młodych
kobiet, w tym również aktywnych zawodowo matek
zamieszkujących
gminę
Wisznia Mała. Uczestniczki

Portrety Natury
- Jacek Cembrowicz
Zorganizowanie wystawy
fotografii przyrodniczej w
OKSiR Wisznia Mała, która
zostanie wzbogacona o prelekcję na temat przyrody i fotografii. Po wystawie uczniowie wiszeńskich szkół wezmą
udział w warsztatach robienia
budek lęgowych.
Od zachodu do wschodu
- Krzysztof Kwiecień,
Maja Kwiecień,
Artur Łazarski,
Jan Pańczyk
Misją inicjatywy jest integracja młodzieży. W tym
celu zostanie zorganizowane spotkanie, które zacznie
się popołudniu, a zakończy wspólnym oglądaniem
wschodu słońca. Młodzi ludzie będą mogli wziąć udział
w różnych aktywnościach
kulturalnych, muzycznych i
proekologicznych.

lipiec

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Ziemi. To
największe na świecie święto ekologiczne obchodzone
od 1970 roku. Z tej okazji
na terenie przed Ośrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji
w Wiszni Małej zasadzono 5
klonów. Drzewa posadzili:
wójt Jakub Bronowicki, przewodnicząca
rady gminy Małgorzata Ottenbreit,
dyrektorka SAPO
Agnieszka
Moździerz, dyrektorka
OKSiR Renata Cybulska-Kaczałko i kierownik Działu Gospodarki Komunalnej PGK Sp. z o.o.
Marcin Buczak.
Każde z zasadzonych
drzew to mała cegiełka przy-

15

WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ

2021

Młodzi radni z wizytą u wójta

W

ójt Jakub Bronowicki gościł w urzędzie
gminy młodzieżowych radnych: Milenę Michalak,
Krzysztofa Matysiaka, Piotra Białka, Aleksandra Kosowskiego, Patrycję Janik,
Jana Pańczyka oraz opiekuna rady: Ernesta Pociejowskiego.

czyniająca się do
poprawy środowiska. Nie
bez przyczyny drzewa nazywane są „fabrykami tlenu”.

Wiszeńskie Jubilatki

Posadzone w Wiszni Małej
klony będą stanowić ozdobę
oraz dodatkowe miejsce do
odpoczynku i schronienia
się przed słońcem dla osób
odwiedzających OKSiR i
przyległy plac zabaw.

Młodzi radni rozmawiali z
wójtem m.in. na temat 1 uroczystej Sesji Młodzieżowej
Rady Gminy Wisznia Mała
oraz o spotkaniu z europoseł
Janiną Ochojską-Okońską we
Wrocławiu.
Młodzi radni zostali zaproszeni do uczestnictwa
w warsztatach z międzynarodowymi wolontariusza-

mi z programu „European
Solidarity Corps”. Łączyli
się na żywo z Parlamentem
Europejskim, wzięli udział
w rozmowach z innymi
młodzieżowymi działaczami
z regionu oraz z panią europoseł. Na zakończenie wzięli
udział we wspólnym grillu
integracyjnym.

Pożegnanie zmarłego profesora
Michała Mierzejewskiego

W

dniu 29 czerwca odbyło
się pożegnanie i uroczystości pogrzebowe zmarłego 19 czerwca w wieku 88 lat dr.
hab. prof. Michała Mierzejewskiego.

O

d początku roku sześć
seniorek, mieszkanek
naszej gminy, obchodziło
okrągły jubileusz urodzin. Ze
względu na panująca pandemię kilku Paniom wójt Jakub
Bronowicki przekazał życzenia wraz listem gratulacyjnym
i upominkiem przez najbliższych członków rodziny. Po
złagodzeniu obostrzeń dwie
seniorki odwiedził osobiście.
Tak szczególne jubileusze
są powodem do dumy zarówno mieszkańców gminy,
jaki i władz samorządowych.
Tym bardziej, iż osoby w wieku 90 lat i powyżej stanowią
niewielki procent wszystkich
mieszkańców gminy.
Wszystkim
Jubilatkom
jeszcze raz składamy najser-

deczniejsze życzenia, niech
radość życia oraz zdrowie
towarzyszyły im jak najdłużej.
Urodziny obchodziły:
90 lat
 Irena Klimas
 Władysława Fila
 Ludwika Hruszowiec
 Jadwiga Szwed
 Helena Żukrowska
95 lat
 Eleonora Starula

Profesor pełnił funkcję Kierownika
Zakładu Geologii Strukturalnej Instytutu Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym
był związany od lat 60-tych. Od wielu lat był członkiem Rad Naukowych
Karkonoskiego Parku Narodowego i
Parku Narodowego Gór Stołowych.
Był znawcą geologii Karkonoszy oraz
autorem map geologicznych i publikacji poświęconych geologii różnych
obszarów Dolnego Śląska, a także
inicjatorem i redaktorem monografii
Karkonosze. Przyroda nieożywiona i
człowiek (2005). Był cenionym i lubianym wykładowcą.
Angażował się w życie lokalnej społeczności. Był inicjatorem pomnika
pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,
który został odsłonięty w grudniu
2016 roku w Trzebnicy za Skwe-

fot. https://www.ing.uni.wroc.pl/

rem ks. Antoniego Kiełbasy przy ul.
1-go Maja. Był on także członkiem
Społecznego Komitetu Obchodów
100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.
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Dzień Dziecka

w gminie Wisznia Mała

T

egoroczne spotkanie z okazji Dnia
Dziecka organizowane przez OKSiR w Wiszni Małej obfitowało w wiele atrakcji dla dzieci. Dla
uczestników przygotowano
dmuchańce, warsztaty plastyczne prowadzone przez

artystę Ryszarda Glegołę,
animacje dla dzieci, kącik
biblioteczny, zabawy z robotami, szachy plenerowe oraz
wiele innych niespodzianek.
Dzieci świętowały również
we wszystkich wiszeńskich
szkołach i przedszkolach.
Każda z placówek przy-

gotowała
różnorodne
zajęcia,
skupiając się przede
wszystkim na aktywności
ruchowej. W szkole w Wiszni Małej dzień rozpoczął się
od pozytywnej rywalizacji
między klasami, a następnie
odbył się rodzinny turniej
ringo, w którym aktywnie
brali udział rodzice. Szkoła
w Psarach zorganizowała
Szkolną Olimpiadę Sportową oraz zajęcia w klasach, w
tym gry planszowe.
Na sportowo minął także
Dzień Dziecka uczniom ze
szkół w Szewcach i w Krynicznie. Były gry zespołowe,
przeciąganie liny, jak również tor przeszkód i wiele
innych propozycji.

Konkurs „Portret mojej Rodziny” rozstrzygnięty
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Wiszni Małej, chcąc
uczcić Dzień Matki,
Dzień Ojca, Dzień
Dziecka oraz Dzień
Rodziny, ogłosił
konkurs plastyczny
zatytułowany „Portret
mojej rodziny”. Do konkursu
zgłoszono 88 prac. Komisja
konkursowa, po burzliwych
naradach wyłoniła następujących
zwycięzców:
I miejsce: Anna Bal
II miejsce: Milena Litwinowicz
III miejsce ex aequo: Szymon
Trzmiel i Kinga Żurek.
Wszystkim zwycięzcom
gratulujemy.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i
dyplomy, a prace można było
obejrzeć w Galerii na Zakręcie.

N a
wesoło
i na wspólnej zabawie ten
czas spędziły także przedszkolaki. Nie obyło się bez
różnorodnych niespodzianek i smakołyków. Dzieciom z zerówki w Wiszni
Małej i przedszkola w Strzeszowie największą frajdę
sprawiły dmuchane „zamki”, tory przeszkód i mega
banki mydlane. Przedszkolaki z Kryniczna oglądały
teatrzyk cieni, malowały
buzie i zwiedziły gospodarstwo rolne. Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale i na
pewno na długo zapamiętają ten pełen wrażeń i pozytywnych emocji dzień.
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Powitanie
wakacji
W

sobotę, 26 czerwca, w Szymanowie świętowaliśmy rozpoczęcie wakacji. Było moc atrakcji,
każdy znalazł coś dla siebie. Wydarzenie rozpoczęło się spektaklem „Bajeczny Rock&Roll” w
wykonaniu Magicznego Teatru
Muzycznego. Dzieci brały udział
w animacjach oraz plenerze malarskim pt. „Wakacje na wsi”.
Studenci z European Solidarity
Corps, z programu Erasmus+ oraz
Młodzieżowa Rada Gminy Wisznia Mała włączyli się do udziału w
wydarzeniu i prowadzili animacje
dla wszystkich chętnych. Była również strzelnica i możliwość poznania
sprzętu militarnego. Ponadto dzieci
aktywnie korzystały ze zjeżdżalni, zamków dmuchanych,
karuzeli i wielu innych rozrywek. Natomiast miłośnicy
książek mogli zaopatrzyć się
w lektury. Imprezę zakończył
Kolorowy Festiwal, który bardzo ubarwił całe wydarzenie.

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Wisznia Mała

S

iedemnastego czerwca w
Galerii na Zakręcie odbyła
się pierwsza inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Gminy,
podczas której zostało wybrane
Prezydium oraz dwóch członków do Komisji ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
W głosowaniu tajnym radni
wybrali następujące Prezydium:
 Przewodniczący - Artur Łazarski
 Wiceprzewodnicząca - Ni-

cola Świdzińska
 Sekretarz – Milena
Michalak
W Komisji Skrutacyjnej
odpowiedzialnej za przebieg głosowania pracowali: Aleksander Połowczuk,
Oliwia Kramarzewska i
Zofia Kołdowska.
Członkami Komisji ds. Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zostali: Jan Pańczyk oraz
Nikola Garncarek.

złożył im gratulacje, przekazał
zaświadczenia o
wyborze na radnego oraz drobne
upominki.
Radnym życzymy wielu sukcePodczas obrad radni złożyli sów w działaniach poślubowanie, że będą realizować dejmowanych na rzecz
swój mandat w sposób god- młodzieży oraz satysfakny, sumienny i uczciwy. Na- cji z pełnienia tak istotnej
stępnie wójt Jakub Bronowicki funkcji.

Radni kadencji 2020 – 2022
 Angelina Domeradzka
 Aleksander Kosowski
 Oliwia Kramarzewska
 Maksymilian Siemiatycki
 Zofia Kołdowska
 Artur Łazarski
 Aleksander Połowczuk
 Michał Tudaj
 Nikola Garncarek
 Jan Pańczyk
 Nikola Świdzińska
 Maja Kwiecień
 Milena Michalak
 Patrycja Janik
 Piotr Białek
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Najlepsi w gminie Wisznia Mała nagrodzeni

D

wudziestego szóstego
czerwca w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach odbyła się
uroczysta Gala Stypendystów,
podczas której zostały wręczone wyróżnienia „Zdolny
Wiszniak 2021”, stypendia za
wyjątkowe osiągnięcia w roku
szkolnym 2020/2021 oraz nagrody za osiągniecia sportowe
w 2020 roku.
Uroczystość
rozpoczęła
się od wyróżnienia 18 osób
tytułem „Zdolny Wiszniak
2021”. W kategorii „Laureaci
konkursów” tytuł otrzymali:
Amelia Ginter, Adrian Graf,
Izabela Iwańczyk, Dawid
Krawczyk, Zuzanna Krawczyk, Michał Maure, Gabriel
Miś i Michał Ozimek. W kategorii „Laureaci konkursów
i zawodów sportowych” tytuł
trafił do: Julii Borodycz, Wiktorii Herki, Sylwestra Grycyk,
Wiktorii Kawy, Aleksandra
Króla, Marii Turkiewicz i
Oliwii Zielińskiej. Wśród nauczycieli wyróżnieni zostali:
Łukasz Alama, Jolanta Lawrenz i Piotr Zaleski. W tym
roku Komisja przyznała również dodatkowe wyróżnienie
„Honorowy Zdolny Wiszniak”. Otrzymał je Aleksander
Połowczuk.
Następnie wójt Jakub Bronowicki wraz z dyrektorką SAPO

Agnieszką Moździerz wręczyli 156 stypendiów na łączną
kwotę 41 250 zł. Stypendia te
są finansowane z dochodów
własnych gminy, a przyznawane przez Komisję Stypendialną. W kategorii za osiągnięcia
naukowe zostały przyznane
20 stypendia, w kategorii za
wysokie wyniki w nauce - 63
stypendia, w kategorii za osiągnięcia artystyczne – 20, a
osiągnięcia sportowe – 53.
Wśród nagrodzonych stypendium z wyróżnieniem otrzymali: Aleksander Połowczuk,
Karol Molczyk, Marta Biernat,
Hanna Zaleska, Maria Dobrowolska i Michał Ozimek.
W dalszej części Gali zostali
nagrodzeni zostali sportowcy

z gminy Wisznia Mała, którzy
osiągnęli wyjątkowe wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2020 roku.
Nagrody zostały przyznane
przez Wójta oraz Radę Gminy
Wisznia Mała. Wśród wyróżnionych znaleźli się następujący sportowcy:
Maja Orman - II miejsce w
kategorii dwójki mieszane i
III miejsce w kategorii żaczki w 48 Mistrzostwa Polski w
ringo w Soczewce/Nowy Duninów;
Maria Turkiewicz - II
miejsce w kategorii żaczki w 48 Mistrzostwa Polski

w ringo w Soczewce/Nowy
Duninów;
Mateusz Orman - II miejsce
w kategorii dwójki mieszane i
III miejsce w kategorii kadet w
48 Mistrzostwa Polski w ringo
w Soczewce/Nowy Duninów;
Weronika Dutkiewicz - I
miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorek w Kaliszu i
I miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorek Młodszych w
Wieliczce;
Marcel Kozaczkiewicz - II
miejsce w kategorii Junior
Młodszy w Mistrzostwach

Polski w Triathlonie w Rawie
Mazowieckiej, I miejsce w
kategorii Junior Młodszy w
Mistrzostwach Polski w Duathlonie w Rumii, I miejsce
w kategorii Junior Młodszy w
Mistrzostwach Polski w Aquathlonie w Rzeszowie;
Leszek Kuczyński - I miejsce
w 30 Mistrzostwa Polski Masters w Piekarach Śląskich.
Uroczystość uświetnił występ uczniów: Karoliny Merty,
Aleksandry Hruszowiec, Liwii Pociejowskiej i Krzysztofa
Urbaniaka.

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Psarach

W

Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w
Psarach odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego – pożegnanie klasy 8. Na
uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, dyrektorka SAPO
Agnieszka Moździerz, sołtys
Psar Jerzy Szczerbik, rodzice,
nauczyciele oraz Samorząd
Szkolny.
Uroczystość
rozpoczęła
się przekazaniem insygniów
oraz sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Następnie absolwentom szkoły,
w krótkich przemówieniach,
zaproszeni goście życzyli po-

wodzenia w życiu oraz w
nowych szkołach. Uczniowie
otrzymali również nagrody
i dyplomy za wysokie osiągnięcia w nauce.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły Jarosław Andrzejczak, z rąk wójta Jakuba
Bronowickiego i dyrektorki
SAPO Agnieszki Moździerz
otrzymał akt powierzenia
obowiązków dyrektora na
kolejne 5 lat.
Po oficjalnej części wręczania dyplomów i podziękowań
mogliśmy obejrzeć przedstawienie o współczesnym kopciuszku
przygotowanym przez uczniów
klas młodszych oraz występy artystyczne.

lipiec

Program „Umiem
Pływać” wznowiony

O

d
początku
maja
uczniowie ze szkół w
Krynicznie i Wiszni Małej wznowili zajęcia na basenie w ramach programu
„Umiem Pływać”. Program
jest adresowany do uczniów
szkół podstawowych z klas
I – III w całej Polsce i realizowany jako dodatkowe zajęcia sportowe.
Zajęcia realizowane w ramach programu to przede
wszystkim nauka podstawo-

wych umiejętności pływania,
jak też możliwość rozwijania
i podnoszenie sprawności
fizycznej. Uczestnictwo w
programie również zachęca
dzieci do systematycznego
uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. I co istotne,
uczniowie bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez
względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Programowanie
to wyzwanie

P

ixBlocks Programowanie
to wyzwanie to konkurs
programistyczny, w którym
od 17.04 do 29.05 uczniowie
całej Polski rywalizowali między sobą rozwiązując zadania
programistyczne w aplikacji
PixBlocks. Celem Konkursu
jest rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród
młodzieży i popularyzacja
programowania oraz popularyzacja tematyki związanej z
bezpieczeństwem korzystania
z portali internetowych. Kolejnym celem było wdrażanie
młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego
korzystania z Sieci. Konkurs
składał się z IV tur, podczas
których wyłoniono po 50 najlepszych osób. W konkursie
wzięło udział 4200 osób. Do
finału awansowało 200 osób,
w tym 3 uczniów naszych
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szkół. Finalistami konkursu zostali: Miłosz Grasza (SP
Kryniczno), Michał Rumiński (SP Kryniczno) oraz Dawid Krawczyk (ZSP Wisznia
Mała). Finał konkursu odbył
się 29.05.2021. Miłosz zajął 19
pozycję w rankingu, Dawid
70, a Michał 168. To wielkie
osiągnięcie, gdyż poziom finału był naprawdę trudny!
W konkursie wzięło udział 11
uczniów. Ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie: Tymek
Kański, Jowita Hebdowska,
Wojtek Kopeć, Staś Kamyczek, Marianna Konieczna,
Maciej Kojs, Adam Rumiński.
Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wiszni Małej
brała udział Kalina Michalak.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w programowaniu!
UOD

Karolina Merta – absolwentka klasy VIII,
nieprzewidywalna dusza artystyczna

K

iedy widziałam Karolinę
na szkolnym korytarzu,
widziałam dumną, zamyśloną
uczennicę. Na lekcjach była
zawsze skupiona i uważna (he,
he, być może dlatego, że były
to lekcje biologii). I tak nasze
drogi krzyżowały się w szkole,
w klasie, czasami podczas jakiejś imprezy okolicznościowej
– zwyczajnie, jak to drogi nauczyciela i uczennicy. Wszystko byłoby normalnie, gdyby
nie to, że kiedyś biegnąc w dwie
różne strony zderzyłyśmy się ze
sobą. Solidne „buumm” było
tak bardzo solidne, że wytrąciło Karolinie teczkę z ręki…… i
tu zaczyna się cała historia.
Kiedy z teczki wysypały się
prace plastyczne mojej uczennicy – oniemiałam. Prace były
prawdziwymi dziełami, wykonane wieloma technikami za-

M

pierały dech w piersi. Doskonały dobór
barw i swoista naturalność
prac sprawiły, że wokół nas
zaczęli zatrzymywać się inni
uczniowie również podziwiając rozsypaną zawartość.
Poprosiłam Karolinę, aby
opowiedziała mi o swojej pasji. Intrygowały mnie jej zainteresowania. Do tej pory wiedziałam, że jest bardzo zdolną
uczennicą i lubi siatkówkę.
Wiedziałam, że grała w Gaudii
w Trzebnicy i ma sukcesy w powiatowych mistrzostwach. Nie
miałam bladego pojęcia, że w
głowie tak młodej osoby aż tyle
ciekawego się dzieje. Podczas
rozmowy okazało się, że Karolinę interesuje Cosplay, czyli
odwzorowywanie postaci z bajek, gier, anime. Dziewczynka
uwielbia tworzyć obrazy wy-

korzystując
grafikę komputerową - zdobyła honorowe
wyróżnienia w ogólnopolskich
konkursach plastycznych pt.
„Noc i dzień w szarości” oraz
„Prośba o wyspy szczęśliwe”.
Dziś mogę już powiedzieć,
że dobrze znam moją uczennicę, młodą osobę pełną marzeń,
realizującą się w tym, co robi.
Wiem, że w przyszłości Karolina
chce projektować swoje własne
gry lub postaci do nich. Wiem
też, że jej marzenia się spełnią,
bo jest bardzo niezwykłą, ambitną i upartą dziewczyną.
Z pewnością w przyszłości
będziemy mogli zobaczyć Karolinowe prace i to nie jeden raz.
Izabela Mielnik
(nauczyciel) Szewce

Akcja #KonstytucjęPodajDalej

łodzieżowa Rada Gminy
Wisznia Mała przed obchodami Święta Narodowego
Trzeciego Maja kontynuowała
zeszłoroczną inicjatywę społeczno-edukacyjną pt.: #KonstytucjęPodajDalej
Akcja polegała na tym, by
przeczytać całą Konstytucję lub
chociaż jej fragment, następnie
publikować wybrane artykuły
w mediach społecznościowych
i nominować swoich znajomych, by zrobili to samo.
Kto włączył się w akcję?
Wiele młodzieżowych rad,
szkoły, samorządy, nauczyciele, stowarzyszenia, lasy
państwowe, ośrodki kultury,
europosłowie, posłowie, samorządowcy różnych szczebli,
sędziowie, prokuratorzy, na-

uczyciele akademiccy i wielu
aktywnych obywateli w całej
Polsce. By zobaczyć setki / tysiące przykładowych postów
- należy wpisać w wyszukiwarkę (najlepiej na facebooku)
- główne hasło akcji: #KonstytucjęPodajDalej.
W prawie każdym poście jest napisane, że inicjatorami
akcji są Młodzi Radni z Gminy
Wisznia Mała, co sprawia, że o
naszym regionie jest głośno w
wielu miejscach w Polsce.
Skąd pomysł na promowanie
czytania Konstytucji w takiej
formie?
Odpowiedź możemy usłyszeć
na filmiku Młodzieżowej Rady
z 2019 roku. Młodzi Radni wraz
z zaproszonymi do nagrania
gośćmi - przekonują, że choć

Konstytucja kojarzy się z jakimś
obszernym dokumentem - jest
tak naprawdę kilkunastostronicowa i można ją przeczytać całą
nawet w pół godziny. Ponadto
wielu osobom może kojarzyć
się z bardzo skomplikowanymi
zapisami, a w istocie zawiera
prawa napisane (w większości)
przystępnym językiem w sposób prosty i zrozumiały.
Akcja trwała od 2 kwietnia do
25 maja. Są to daty symboliczne, które dotyczą: uchwalenia
przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucji RP, a 25 maja 1997 - została ona przyjęta w głosowaniu
w Referendum.
Koordynatorem akcji jest założyciel i opiekun Młodzieżowej Rady - Ernest Pociejowski.
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BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK

U

czniowie Szkół w
Wiszni Małej i Krynicznie uczestniczyli
w projekcie z cyklu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Organizatorem projektu jest Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego pod patronatem TVP3 Wrocław oraz
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W
projekcie brało udział 86 placówek z województwa dolnośląskiego. W ramach projektu
odbyło się szereg ciekawych i
interesujących działań, w których uczniowie chętnie brali
udział.
Przedszkolaki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Wiszni Małej uczestniczyły
w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa na drodze i zasad udzielania pierwszej pomocy. Spotkały się również
ze strażakami z Ochotniczej
Straży Pożarnej i nie jeden z
nich marzy teraz o byciu stra-

żakiem! W czasie zajęć
muzycznych uczyły się
śpiewać i teraz śmiało
możemy powiedzieć, że śpiewająco znają zasady! Uczniowie klas 2-3 poznali zasady
bezpiecznej pracy w internecie z robocikiem Necio i grupą sieciaków, poznali również
grę interlandia, gdzie musieli
wykazać się wiedzą na temat bezpiecznego internetu.
O ochronie swoich danych
osobowych w internecie oraz
swojego wizerunku uczyli się
uczniowie klas 4-6. Poznali
zagrożenia i konsekwencje
umieszczania swoich danych
oraz zdjęć. Poznali programy do tworzenia awatarów
i kart informacyjnych, jako
alternatywy zamieszczania
swoich zdjęć w internecie. W
efekcie zajęć powstały piękne
awatary, które uczniowie wykorzystali na swoich szkolnych profilach classroom.
Uczniowie najstarszych klas

Witamy w gminie Wisznia Mała!

apraszamy rodziców lub opiekunów dzieci urodzonych w 2021 roku po odbiór pakietów powitalnych w ramach akcji „Nowy mieszkaniec Gminy
Wisznia Mała”.
Jedynym warunkiem jest zameldowanie dziecka i
jednego z rodziców lub opiekunów na terenie gminy
Wisznia Mała.
Szczegóły akcji na stronie www.wiszniamala.pl

dłowo wykonać uciskanie
klatki piersiowej.
Pod kierunkiem nauczyciela
techniki, uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się na drodze
oraz stworzyli makiety skrzyżowań. Młodsze dzieci rozwiązywały krzyżówki, quizy i
rebusy oraz śpiewały piosenki
powiązane z powyższym zagadnieniem.
Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia wśród
uczniów świadomości występujących zagrożeń w życiu
codziennym. Zadania realizowane były różnymi metodami, tak by zaangażować
jak najwięcej dzieci. Zwracanie uwagi na bezpieczne
korzystanie z Internetu było
szczególnie ważne w okresie
pandemii, kiedy uczniowie
więcej czasu spędzali przed
komputerem. Utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy ukształtowało wśród
podopiecznych prawidłowe
nawyki i zachowania niezbędne w miejscu wypadku.
Bezpieczne poruszanie się na
drodze to czynności potrzebne każdemu dziecku w codziennym funkcjonowaniu.
Urszula Owczarek-Duplaga
Magdalena Grzelak

Konkurs meldunkowy

O

Z

stworzyli m.in. ulotki nt. cyberprzemocy oraz ulotki dla
seniorów na temat bezpiecznego korzystania z internetu.
W czasie lekcji informatyki,
godzin wychowawczych oraz
spotkań z pedagogiem i psychologiem poruszone zostały
tematy hejtu, nienawiści w
sieci, netykiety oraz zagrożeń

czyhających w sieci i ich
konsekwencji.
Natomiast
w
Szkole Podstawowej w Krynicznie w każdej
z klas zostały
przeprowadzone godziny
wychowawcze
dotyczące bezpiecznego Internetu.
Wykorzystano escaproomy,
filmy, prezentacje. Uczniowie
wzięli udział w konkursie, w
którym należało zaprojektować plakat dotyczący zagrożeń w Sieci. Odbyły się również zajęcia z kodowania, na
których starsi uczniowie tworzyli plansze o bezpiecznym
Internecie dla młodszych kolegów.
W ramach pierwszej pomocy uczniowie z klas 4-8 wykonali lapbooki z krzyżówkami, rebusami, informacjami
związanymi z udzielaniem
pierwszej pomocy. Powstały
również filmiki instruktażowe, jak poradzić sobie w
niebezpiecznych sytuacjach.
Młodsze klasy skorzystały z zajęć, które dotyczyły
bezpieczeństwa na miejscu wypadku, w jaki sposób
sprawdzić przytomność, jak
wezwać pomoc, jak prawi-

d 2016 roku w gminie
Wisznia Mała trwa konkurs meldunkowy „Gmina
Wisznia Mała najlepsza do
życia !”. Celem konkursu jest
zachęcenie mieszkańców do
zameldowanie się na terenie
gminy Wisznia Mała i co się
z tym wiąże, opłacanie w niej
lokalnych podatków. Jest to
o tyle istotne, gdyż każda dodatkowa złotówka, która zasili
budżet gminy wpływa na poprawę jakości życia jej mieszkańców, jak również wspiera
lokalny patriotyzm.
W ramach konkursu co
miesiąc nagradzana jest jedna
zameldowana osoba nagrodą
dodatkową w postaci karty poda-

wały się i złożyły stosowny
wniosek, biorą udział w
styczniu kolejnego roku w
losowaniu nagrody głównej o wartości 2,5 tys. zł.
Za rok 2020 laureatem nagrody głównej została Pani
Anna Jankowiak z Ligoty
Pięknej.
Zapraszamy wszystkich
zamieszkujących
nasza
gminę do zameldowania
się na jej terenie i udziału w
konkursie. Warto!
Dodatkowe informacje
są dostępne na stronie internetowej: www.wiszniamala.pl lub w Punkcie Obrunkowej o wartości 270 zł. Poza
sługi Klienta Urzędu Gminy
tym wszystkie osoby, które zameldo- Wisznia Mała.
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Dbamy o bezpieczeństwo
M
aj w przedszkolu w
Ligocie Pięknej minął pod hasłem „Dbamy
o bezpieczeństwo”. Odbyły się zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je
Pan Mariusz Małecki - tata
Dawida z grupy „Sówki”.
Przedszkole gościło również
funkcjonariuszy
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Wiszni Małej, którzy w
ciekawy sposób przybliżyli przedszkolakom specyfikę pracy strażaka jedno- pożaru, oraz przypomnieli
cześnie prezentując strój i numery alarmowe do strapodręczny sprzęt. Strażacy ży, policji i na pogotowie.
zapoznali przedszkolaków
z sytuacjami, w których na- Nauczycielki z Przedszkola
leży wezwać straż pożarną,
Publicznego
z zasadami prawidłowew Ligocie Pięknej
go zachowania się podczas

Dzień Pszczół w Szkole Podstawowej
im. Małego Księcia w Wiszni Małej

20 maja obchodzony jest Światowy
Dzień Pszczół. Z tej
okazji dzieci z zerówek miały okazję dowiedzieć się czegoś więcej o tych
owadach. Poznały zasady
funkcjonowania pszczelego
roju, etapy rozwoju pszczoły
oraz znaczenie tych owadów
dla przyrody i człowieka.
Dużo wiedzy na temat pra-

cy pszczelarza
przekazał jeden z uczniów,
którego tato ma
ule. Dzięki rzeczom
przyniesionym przez Mateusza, dzieci poznały pracę
pszczelarza i sprzęt, z którego
korzysta. Ten dzień osłodziła
degustacja różnych rodzajów
miodów.
AN – K

Dni Rodziny w Przedszkolu Po morzach i oceanach...
Publicznym w Strzeszowie

W

tym roku w Przedszkolu w Strzeszowie odbyły się dni rodziny
z okazji Dnia Mamy, Taty
oraz Dnia Dziecka. Pikniki
z rodzicami były organizowane na przestrzeni całego
tygodnia. Codziennie inna
grupa gościła swoich rodziców.
Wspólne świętowanie pokazało, jak bardzo brakowało
„normalności”.
Przedszkolaki wspaniale prezentowały
swoje umiejętności na scenie,
jak również podczas zabaw
integracyjnych z rodzicami.
Po części artystycznej wszyscy uczestnicy imprezy udali
się do ogrodu przedszkolne-

go, gdzie panie nauczycielki
przygotowały dla uczestników wiele atrakcji i słodki poczęstunek. Wszyscy bawili się
rewelacyjnie.
MK

Spacer przedszkolaków w
towarzystwie Pani Wiosny

D

wudziestego szóstego kwietnia odbył się
kolorowy spacer dzieci z
przedszkola w Krynicznie w towarzystwie Pani
Wiosny. Każdy, mały i
duży przedszkolak dumnie dzierżył w swojej rączce kwiatek z bibuły, który

wykonał wspólnie z rodzicami w domu. Przy dźwiękach instrumentów oraz
słowach piosenki „Wiosna
w sukience”, przedszkolaki przemaszerowały wokół
budynku szkoły, ciesząc się
z nadejścia długo wyczekiwanej Wiosny.

D

zieci z przedszkola przy
Szkole Podstawowej w
Krynicznie na zakończenie
roku przygotowały przedstawienie pt. „Morskie opowie-

ści”. W tym
dniu zaprezentowały się
przed wójtem
Jakubem Bronowickim,
dyrektorką
SAPO Agnieszką Moździerz,
dyrektorem szkoły Ireneuszem
Osenkowskim i jego zastępczynią Iwoną Wojtaś. Przedstawienie było również nagrywane dla rodziców.
Dzieci zaprosiły widzów

w podróż po morzach i
oceanach. Wśród ciekawej
morskiej scenografii przedszkolaki doskonale odnalazły się na scenie, gdzie wcieliły się w marynarzy. Były
opowieści morskie oraz żeglarskie pieśni. Młodzi aktorzy spisali się doskonale,
o czym świadczyły brawa
na zakończenie występu.
Na koniec dzieci otrzymały
podarunki. Przedstawienie
zostało przygotowane pod
kierunkiem pań Dominiki
Horodko i Marzeny Szylle.
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Integracja

MAMY TO !!!

W

Szkole Podstawowej
im. Małego Księcia
uczniowie dni 31 maja do 2
czerwca spędzili na integracji oraz na budowaniu relacji po powrocie ze zdalnego
nauczania. Pierwszego dnia
odbyło się w każdej klasie
spotkanie piknikowe z wychowawcą. Był to wyjątkowy
czas na rozmowy, wspólny
posiłek i słuchanie siebie nawzajem. Kolejnego dnia był
dzień dziecka na sportowo odbył się turniej klasowy klas
1-3 oraz 4-8, na dzieci czekały lody od rady rodziców a
na koniec odbył się rodzinny

turniej ringo. Ostatni dzień
był dniem Małego Księcia patrona szkoły. Na zajęciach,
uczniowie dzięki nauczycielom, przenieśli się na planetę małego chłopca, a dzięki

fotobudce, mogli wcielić się
w postać Małego Księcia.
Wszystkie te dni pokazały
jak dobrze znowu być razem
drużyną Małego Księcia.
MM

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK

U

czniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej
Jadwigi Śląskiej w Krynicznie uczestniczyli w projekcie
edukacyjnym „Bezpiecznie
nie tylko w szkole” w ramach
programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, który zakończył
się w maju 2021.
Celem
projektu
było
uświadamianie dzieciom zagrożeń, na które są narażone
w wirtualnym świecie, na
drodze oraz w szkole, a także
ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z nimi.
W każdej klasie zostały przeprowadzone godziny wychowawcze dotyczące
bezpiecznego Internetu. Wykorzystano escaproomy, filmy, prezentacje. Uczniowie
wzięli udział w konkursie, w
którym należało zaprojektować plakat dotyczący zagrożeń w Sieci. Odbyły się również zajęcia z kodowania,
gdzie starsi uczniowie tworzyli plansze o bezpiecznym

2021

Internecie dla młodszych
kolegów.
W ramach pierwszej pomocy uczniowie z klas 4-8
wykonali lapbooki z krzyżówkami, rebusami, informacjami
związanymi
z udzielaniem pierwszej
pomocy. Powstały również filmiki instruktażowe,
jak poradzić sobie w niebezpiecznych
sytuacjach.
Młodsze klasy skorzystały z zajęć, które dotyczyły
bezpieczeństwa na miejscu
wypadku, w jaki sposób
sprawdzić przytomność, jak
wezwać pomoc, jak prawidłowo wykonać uciskanie
klatki piersiowej.
Pod kierunkiem nauczyciela techniki, uczniowie
przypomnieli sobie zasady
bezpiecznego
poruszania
się na drodze oraz stworzyli makiety skrzyżowań.
Młodsze dzieci rozwiązywały krzyżówki, quizy i rebusy oraz śpiewały piosenki

powiązane z powyższym zagadnieniem.
Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia
wśród uczniów świadomości występujących zagrożeń w życiu codziennym.
Zadania realizowane były
różnymi metodami, tak by
zaangażować jak najwięcej
dzieci. Zwracanie uwagi na
bezpieczne korzystanie z
Internetu było szczególnie
ważne w okresie pandemii,
kiedy uczniowie więcej czasu
spędzali przed komputerem.
Utrwalenie zasad udzielania
pierwszej pomocy ukształtowało wśród podopiecznych
prawidłowe nawyki i zachowania niezbędne w miejscu
wypadku. Bezpieczne poruszanie się na drodze to
czynności potrzebne każdemu dziecku w codziennym
funkcjonowaniu.
Szkolny koordynator
projektu
Magdalena Grzelak

2 czerwca w SP nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie
odbył się finał I Sycowskiego
Turnieju Kodowania pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Burmistrza Miasta i Gminy Syców oraz Stowarzyszenia
Aglomeracja Wrocławska
W poprzednim wydaniu
Wieści Gminnych Wiszni
Małej informowaliśmy o sukcesach drużyny ze Szkoły w
Wiszni Małej i awansie do finału. Drużyna w składzie: Dawid Krawczyk, Franek Biernat
i Feliks Derewęda zdeklasyfikowali rywali i zajęli I miejsce.
Głównym celem konkursu
jest upowszechnianie wiedzy
z zakresu przedmiotów informatycznych wśród uczniów
szkół podstawowych województwa dolnośląskiego oraz
obszaru aglomeracji wrocławskiej. Turniej wpisany jest na
listę konkursów kuratoryjnych.
Turniej odbył się w trzech
grupach wiekowych:
 klasy I - III – „Przez labirynt z Ozobotem”

 klasy IV - VI – „W pogoni
za Scottie”
 klasy VII - VIII – „Wyścigi
mBotów”
Do konkursu zakwalifikowało się 13 drużyn z całego
Dolnego Śląska. W konkursie drużyny rywalizowały ze
sobą rozwiązując jednakowe
zadania. Uczniowie z Wiszni
Małej w kategorii klas IV-VI
z wynikiem 23 punkty na 24
możliwe pozostawili rywali
daleko w tyle. Gratulujemy
świetnego wyniku chłopcom
oraz ich opiekunowi Urszuli
Owczarek-Dupladze.

Znamy laureatki konkursu
„Wędrówki szlakiem wartości”

S

zalenie miło nam
poinformować,
że uczennice Szkoły Podstawowej w
Krynicznie zostały
LAUREATKAMI
wojewódzkiego konkursu „Wędrówki
szlakiem wartości”
2021, temat – „pożegnanie”. Zofia Jędrkowiak z
klasy 8 zajęła I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna. Anna Cieślak z klasy 8
zajęła II miejsce w kategorii fotografia, natomiast Zofia Kwiecień z klasy 7 zajęła miejsce III

w kategorii praca plastyczna.
Cieszymy się z tak wysokich
lokat i serdecznie gratulujemy!
Uczennice
przygotowywały panie Urszula Owczarek-Duplaga i Małgorzata Kuźniak.

lipiec

Laureat

J

ulek Machoń uczeń kl. 6 A
ze Szkoły Podstawowej w
Krynicznie został Laureatem
konkursu
fotograficznego
Dolnośląskiego Powerman
Sport Duathlonu. Wielkie
gratulacje!

Finalista
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Pasowanie pierwszoklasistów

W

czerwcu
najmłodsi
uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Wiszni Małej obchodzili swoje święto,
które na długo zapamiętają.
Mimo, że czerwiec to miesiąc
kojarzący się z zakończeniem
roku i początkiem wakacji,
to uczniowie klasy
pierwszej dopiero
dzisiaj oficjalnie
zostali przyjęci do wspólnoty szkolnej.
Pandemia
pokrzyżowała szyki i nie
było możliwości

zorganizowania uroczystości w
listopadzie.

Na początku dzieci zaprezentowały program artystyczny oraz wykazały
się swoją wiedzą. Następ-

nie w obecności rodziców,
nauczycieli i zaproszonych
gości złożyli ślubowanie i
zostali pasowani przed dyrektora Piotra Zaleskiego.
Po ceremonii pasowania
wójt Jakub Bronowicki złożył życzenia pierwszoklasistom, po czym przekazał
każdemu uczniowi „indywidualny zestaw bezpieczeństwa” składający się z worka
odblaskowego,
kamizelki
odblaskowej, opaski odblaskowej na rękę oraz odblasku do tornistra. Uczniowie otrzymali także drobne
upominki od rodziców.

II RODZINNY TURNIEJ RINGO

J

edenastego maja szkoła
w Krynicznie otrzymała
świetną wiadomość. Uczeń
klasy 8 Adrian Graf został Finalistą Dolnośląskiego Konkursu „zDolnego Ślązaka”
w roku szkolnym 2020/21 z
trzech przedmiotów: biologii,
fizyki i chemii. To wielki sukces, gratulujemy!

Wyróżnienie

U

czniowie szkoły w
Krynicznie: Stanisław
Kamyczek, Maria Michalewicz oraz Jowita Hebdowska otrzymali wyróżnienia w
międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny.
Wykazali się umiejętnością
rozwiązywania nietypowych
zadań logicznych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uczniów przygotowywała pani Magdalena Grzelak.

1
czerwca
2021 roku w
Święto Patrona
Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia i Dzień Dziecka zorganizowany został II Rodzinny
Turniej Ringo. Za organizację
i prawidłowy przebieg odpowiedzialna była Jolanta Lawrenz i Renata Łakomska.
Wśród uczestników znalazło się 30 startujących, 8
sędziów, woluntariusze oraz
kibice.
Zawody rodzinne odbyły się
w 3 kategoriach. Dzieci z klas
I-III, IV–VI, VII-VIII z rodzicami lub opiekunami.

Miejsca na
podium zajęli:
Kat. I–III:
miejsce I Witold
Kusztelak i Jacek Kusztelak
miejsce II Wojtek Dydacki i
Monika Małecka
miejsce III Marysia Turkiewicz i Anna Turkiewicz
Kat. IV–VI:
miejsce I Karol Molczyk i
Grzegorz Molczyk
miejsce II Maja Orman i
Aleksandra Orman
miejsce III Dominik Maksimow i Agnieszka Maksimow

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

Kat. VII VIII
miejsce I Mateusz Orman i
Agnieszka Zdechlik
miejsce II Zuzia Kasprzyk i
Miłosz Nędza
miejsce III Zosia Stańkowska i Michał Stańkowski
Pozostali nagrodzeni ringowcy:
Klara Kościelniak, Klaudia Juchnowicz – Kościelniak, Szymon Ciosk, Andrzej Starula, Paweł Kordas,
Marta Kordas, Kuba Klamiński, Jacek Klamiński,
Kacper Hamkało, Ilona
Hamkało, Nina Świteńko,

Marta Świteńko.
Gratulujemy
wszystkim
uczestnikom i zapraszamy za
roku
Turniej został dofinansowany ze środków finansowych
budżetu gminy Wisznia Mała
w ramach zadania publicznego pt. „DKS RINGO WISZNIA MAŁA – rozgrywki w
2021 roku”.

REFERATY:
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

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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Relacja z VIII Turnieju Karate o Puchar Gór Kocich”

P

o rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa młodzi karatecy
mieli szansę stanąć do walki
o medale i puchary VIII Turnieju Karate o Puchar Gór
Kocich pod patronatem Wójta Gminy Wisznia Mała. Na
sportowe zmagania zjechało
19 czerwca br. do Szkoły Podstawowej w Krynicznie 140
młodych adeptów japońskich
sztuk walki. Reprezentowali oni 9 klubów z
województw Dolnego Śląska i Wielkopolski. Rywalizowano w 50
konkurencjach,
między innymi
w torze przeszkód dla najmłodszych, kihonie (podstawowych
formach
karate),
fantomie (walce z wykorzystaniem stojącego worka do
karate) oraz w kata (formach)
i kumite (walce sportowej).
Naszą gminę reprezentowało około 40 karateków w
wieku od 5 do 16 lat. Wywalczyli oni łącznie 60 medali (16 złotych, 18 srebr-

nych i 26 brązowych), co
dało klubowi Jinkaku Kansei I miejsce w klasyfikacji
generalnej.
Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci
trenujących w Jinkaku Kansei, którzy przygotowali salę
gimnastyczną do rywalizacji

sportowej, uczestniczyli przy
przeprowadzaniu zawodów,
a także przygotowali bufet z
słodkościami i zimnymi napojami dla gości. Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym z gminy Wisznia Mała
oraz Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji. Gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa
w Krynicznie.
Trudno sobie wyKlasyfikacja generalna VIII Turnieju Karate o Puchar Gór Kocich
obrazić Turniej KaMiejsce
Klub
Suma Złote Srebrne Brązowe
rate o Puchar Gór
medali
Kocich bez słodkich
1
DKK Jinkaku Kansei
60
16
18
26
nagród dla rywalizu2
Arashi Legnica
31
10
9
12
jących zawodników.
3
Kaminarii Perzów
24
9
4
11
Nagrody te, w posta4
Goju Ryu Ścinawa
23
7
6
10
ci pączków, od blisko
5
AZS UP Wrocław
12
4
1
7
dekady sponsoruje
6
Top Bolesławiec
8
2
2
4
Piekarnia Jul-Ka z
7
Shinto Leszno
8
1
3
4
Kryniczna.
8
Arawashi Siechnice
5
1
1
3
Sensei Dawid
9
Age Kan Bogatynia
3
0
1
2
Graczyk

Szachowe rozgrywki w Krynicznie

W

dniach 21 i 22 czerwca w świetlicy
w Krynicznie odbyły się dwa turnieje
szachowe. Pierwszy,
d w u d n i o w y,
to turniej dla
zawo dni ków
zaawansowanych, którzy
walczą o III
i II kategorię
szachową. Drugi
to turniej o zdobycie kategorii z cyklu
„Cztery Pory Roku – wiosna” dla zawodników, którzy
zdobywają swoją pierwszą
kategorię szachową. Oba
turnieje zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie
Biały Król Wisznia Mała.
W turnieju o zdobycie kategorii w dwóch grupach (za-

awansowanej i podstawowej)
łącznie grało 29 szachistów.
W grupie zaawansowanej
rewelacyjnie spisał się

Maciej Śmichowicz z Trzebnicy, który wygrał turniej z
kompletem punktów i z IV
kategorii zrobił od razu II.

Wyprzedził Piotra Frąca i
Wojciecha Aszkiełowicza z
Wrocławia, którzy zajęli II
i III miejsca. Najwyższe 5
miejsce w grupie zaawansowanej zajął Mateusz Smuga.
W grupie podstawowej
miejsca na podium zajęli
szachiści z gminy Wisznia
Mała.
Z kompletem punktów
zwyciężył Michał Tudaj, II
miejsce zajął Tymoteusz
Kański, a III miejsce - Bartosz Kurek. V kategorię zdobyli: Michał Drzazga i Jakub
Jany.
Turniej został dofinansowany ze środków finansowych budżetu gminy Wisznia Mała w ramach zadania
publicznego pt. „Jak nie szachy to co?”.

lipiec
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Sukcesy wiszeńskich szachistów
RELACJA

E

fektem luzowania obostrzeń jest powrót do
organizacji większej
ilości turniejów szachowych.
Maj tego roku był bardzo
udany dla zawodników Białego Króla i odnieśliśmy w nim
parę znaczących sukcesów.
Wszystko rozpoczęło się
od rozgrywanej w dniach
8-9.05 Dolnośląskiej Ligi
Juniorów. Nasz klub reprezentowali: Aleksander Wilk,
Mikołaj Nawrot, Jeremi Hebdowski, Wiktor Gabryś,
Michał Rumiński, Michalina
Popczyńska (wypożyczenie
z klubu Śródmieście Wrocław) oraz Matylda Adamowicz. „Wiszniacy” zajęli
znakomite 4 miejsce, będąc
blisko awansu do II Ligi Juniorów. Warto wspomnieć,
że dotychczas najlepszym
wynikiem naszej juniorskiej
drużyny w Lidze Dolnośląskiej była 8 lokata w 2019
roku. Możemy więc mówić
o sporym postępie zrobionym przez naszych wychowanków. Indywidualnie na
największe słowa uznania
zasłużyli Olek i Michalina –
po 4,5 pkt w 6 partiach i brązowe medale na swoich szachownicach oraz Matylda 4
pkt. Trenerem drużyny na
turnieju był Łukasz Butkiewicz, a poza nim wspomnieć
należy naszych pozostałych
instruktorów pracujących z
młodzieżą i mających swój

udział w tym sukcesie tzn.:
Michała Wołoszczuka, Ernesta Pociejowskiego i Jacka
Ćwiklińskiego.

Turnieju z Okazji Dnia Miasta zwyciężył mistrz międzynarodowy Piotr Brodowski.
Piotrek zdobył 8 pkt w 9 partiach i okazał się najlepszy w
stawce aż 138 zawodników!

Tydzień później w Akademickich Mistrzostwach Polski
srebrny medal i złoty wśród
uczelni technicznych uzyskała Politechnika Wrocławska
z kapitanem naszej drugiej
drużyny Michałem Dzikowskim w składzie! Wrocławian
wyprzedziła jedynie Akademia Leona Koźmińskiego w
Warszawie. Dobrze w turnieju indywidualnym spisała się
również Monika Owczarek,
zajmując 5 miejsce wśród
uczelni społeczno-przyrodniczych. Dokładnie ten sam
wynik Monika osiągnęła w
turnieju drużynowym, reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
W Mistrzostwach Polski
Seniorów rozgrywanych w
Karpaczu wystąpili Marek
Pociejowski i Marek Urban.
Pierwszy z nich spisywał się
doskonale w początkowej fazie turnieju, zdobywając cenne punkty z zawodnikami
posiadającymi tytuły międzynarodowe. Gorsza końcówka zepchnęła pana Marka na
niższą lokatę, ale i tak wzbogacił się on o prawie 30 punktów rankingowych.
Wisienką na torcie był ostatni
weekend, w którym możemy
się pochwalić osiągnięciami
na „paru frontach”. W sobotę

Ścinawce Średniej rozegrano
Indywidualne Mistrzostwa
Dolnego Śląska LZS i Mieszkańców Wsi. Nasi zawodnicy
zdobyli w nich 3 medale: złoty wśród seniorów Bartłomiej
Mondrzycki, srebrny wśród
juniorów starszych Aleksander Wilk i brązowy wśród
kobiet Monika Owczarek. Pozostali szachiści Wiszni Małej również zajęli miejsca w
pierwszej „10” w swoich kategoriach, kolejno:
4 msc wśród seniorów –
Maciej Stelmaszuk
5 msc wśród juniorek młodszych – Matylda Adamowicz

Nowi mistrzowie w ringo

W

dniu zakończenia roku
szkolnego 2020/2021
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia
wraz z nauczycielami Jolantą
Lawrenz i Renatą Łakomską,
pojechali do Warszawy aby
26 czerwca wziąć udział w
49 Otwartych Mistrzostwach
Polski w Ringo.
Zawody rozgrywano gościnnie na stadionie GKS
Świt. Zarówno pogoda, jak i
humory dopisywały wszystkim miłośnikom ringo.

Rywalizacja toczyła się w
15 indywidualnych kategoriach wiekowych oraz 6 kategoriach dwójkowych.
Jak zawsze ringowcy z
gminy Wisznia Mała nie zawiedli.
Mamy mistrzynię Polski w
kategorii Żaczka - Marysię
Turkiewicz, mistrza Polski
w kategorii Dwójek do lat 13
- Karola Molczyka i Antka
Magrytę i wicemistrza Polski
w kategorii Młodzik - Sylwestra Grycyka.

 III miejsce w swojej kategorii wywalczyła nauczycielka Jolanta Lawrenz.
 Miejsca finałowe i punktowane zdobyli:
 IV miejsce w kategorii
dwójek do lat 13 - Maja
Orman i Emilia Bogaczewicz
 IV miejsce - Renata Łakomska
 VI miejsce w kategorii
Młodziczka - Maja Orman

6 msc wśród juniorów starszych – Mikołaj Nawrot
7 msc wśród juniorów
młodszych – Jeremi Hebdowski
8 msc wśród młodzikówMateusz Gradowicz.
Co najważniejsze jednak,
wynik Bartka, Maćka, Olka
oraz Moniki zapewnił nam
zwycięstwo w klasyfikacji
drużynowej i awans do finału
krajowego! Odbędzie się on w
dniach 12-17.07 w Uniejowie.
Dzień później znakomite
wieści dotarły z Leszna, gdzie
w silnie obsadzonym XXIX

Powróciły również rozgrywki seniorskich lig dolnośląskich. W III Lidze nasza III
drużyna prowadzona przez
Jakuba Pietraszkę zremisowała 2.5-2.5 ze Skoczkiem
Milicz i rozgromiła 5-0
Szach-Mat Syców. Aktualnie
plasujemy się na 4 miejscu
w stawce 12 drużyn. W IV
lidze zespół Jacka Ćwiklińskiego odniósł dwa wysokie
zwycięstwa, potykając się
również z przeciwnikami z
Milicza. Mecze odbyły się
w świetlicy w Psarach, za
której udostępnienie dziękujemy Ośrodkowi Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni
Małej.
Czerwiec to kontynuacja
lig dolnośląskich, które po
zniesieniu ograniczeń pandemicznych muszą być teraz
rozegrane w błyskawicznym
tempie. Nasze drużyny będą
więc grać praktycznie co tydzień. Planujemy również rozegranie turnieju dla młodych
szachistów z naszej gminy.
Na zdjęciu:
nasza drużyna podczas Dolnośląskiej Ligi Juniorów
Relacja Łukasza Butkiewicza
Prezesa Stowarzyszenia Biały
Król Wisznia Mała
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Punkt konsultacyjny Programu
„Czyste Powietrze”

„Segreguj z nami - walcz z odpadami”

W

W

poniedziałek 28 czerwca odbyło się pierwsze
spotkanie informujące mieszkańców Gminy Wisznia Mała
o otwarciu punktu konsultacyjnego Programu „Czyste
Powietrze” w naszej gminie.
Na spotkaniu przedstawiono
ogólne zasady ubiegania się o

dofinansowanie do wymiany
starych źródeł ciepła na nowe
- ekologiczne. Punkt konsultacyjny funkcjonuje w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, zainteresowanych mieszkańców
naszej gminy zapraszamy do
kontaktu.
Tel.: 71 308 48 32

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.

czerwcu, w szkołach
korzyści,
podstawowych w Kry-  co zrobić z
nicznie, Szewcach, Psarach, i
takimi odpaWiszni Małej odbyły się warszdami jak np.
taty edukacyjne pn. „Segreguj
baterie, żarówz nami - walcz z odpadami”.
ki, meble, karton
W warsztatach wzięli udział
po mleku, zepsuty
uczniowie z klas 1-4. Warsztaodkurzacz,
ty edukacyjne odbywały się w  czym jest PSZOK - czyli
formie nauki poprzez zabawę,
punkt selektywnego zbieradopasowane zostały do wieku
nia odpadów komunalnych
dzieci.
i gdzie się mieści,
 co to jest recykling i dlaPodczas spotkania, ucznioczego jest taki ważny i z
wie dowiedzieli się:
czym się wiąże,
 jakie są zasady segregacji
 jak ograniczyć ilość poodpadów,
wstających odpadów - za do których pojemników
chęcenie do używania ekowrzucać poszczególne od-toreb, ograniczenie folii
pady,
aluminiowej i plastikowych
 czym jest kompostowanie
woreczków, zabieranie biodpadów i jakie są z tego
donu - butelki wielokrot-
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nego użytku, rezygnacja z
przedmiotów jednorazowego użytku (np. słomek,
sztućców, butelek).
Podczas spotkania uczniowie mieli okazję również zagrać w eko gry ekologiczne.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez edukatorkę
z Centrum Edukacyjnego
na zlecenie Gminy Wisznia
Mała i Chemeko-System.

Centralna Ewidencja
Emisyjności
Budynków
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia
z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany
albo podpis elektroniczny.

www.zone.gunb.gov.pl.

J

uż od 1 lipca br. rozpoczął
się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy
zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można
złożyć samodzielnie,
bez wychodzenia z
domu, żeby to zrobić
musisz posiadać profil
zaufany albo podpis
elektroniczny. www.
zone.gunb.gov.pl.
Jeżeli nie masz dostępu do internetu albo
podpisu elektronicznego, deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy

osobiście lub listownie.
dło ciepła lub spalania pa- złożyć w terminie 14 dni.
Na złożenie deklaracji liw zostanie zainstalowane Złożenie deklaracji jest obomasz 12 miesięcy. Jeżeli źró- po 1 lipca deklarację musisz wiązkowe.
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WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ

lipiec

CZYSTE POWIETRZE
W GMINIE WISZNIA MAŁA

SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

G

mina Wisznia Mała podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i uruchomiła punkt konsultacyjny
w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej, dzięki któremu istnieje
możliwość uzyskania pomocy w zakresie wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie przedsięwzięć w
ramach programu Czyste Powietrze.
Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze”, to ogólnopolski program dopłat do
wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
C z ys t e Po w i e t r z e

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Beneficjenci

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do
podstawowego poziomu dofinansowania:
Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do
podwyższonego poziomu dofinansowania
Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej Informacji można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Wiszni Małej pod numerem telefonu
(71) 308 48 32

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej
wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty?
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