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Szanowni  Państwo,
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, tak bardzo oczekiwanych w tym roku. Wszystkim 
Mieszkańcom naszej gminy życzę, aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy minęły wśród 
najbliższych, w pełnym zdrowiu. Niech ten szczególny czas przyniesie nam spokój, wzajemną 
życzliwość oraz wielką nadzieję odradzającego się życia. Niech nadchodząca wiosna doda nam 
wszystkim sił, zdrowia i pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Miejmy nadzieję, że 
wszystko co złe już niedługo pozostanie za nami. 

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Wisznia Mała 

Jakub Bronowicki

X Przegląd 
Małych Form 
Teatralnych

Nauka  
w wiszeńskich 
szkołach

Zmiana wykonawcy 
odbierającego  
odpady
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Drodzy Mieszkańcy  
gminy Wisznia Mała,

wśród Nas, mieszkańców Naszej 
Gminy, znajduje się już jedna oso-
ba, u której potwierdzono zara-
żenie koronawirusem (niech jak 
najszybciej wraca do zdrowia), a 
47 osób jest poddanych kwaran-
tannie. Musimy jednak liczyć się z 
tym, że liczba osób objętych kwa-
rantanną oraz zarażonych będzie 
rosła. 

Dlatego zwracam się do Państwa 
z prośbą o ograniczcie do niezbęd-
nego minimum dobrosąsiedzkich i 
rodzinnych kontaktów. Jeżeli jed-
nak musicie wyjść proszę zacho-
wajcie wszelkie środki ostrożności 
dbając o zdrowie swoje jak i in-
nych, a szczególnie naszych senio-
rów, dla których choroba wywoła-
na kontaktem z koronawirusem 
zagraża  życiu. Nie narażajmy ich 
na takie niebezpieczeństwo.

Stosujmy się do najnowszych za-
kazów i zaleceń, zachowajmy pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa:
■  ograniczmy wychodzenie z 

domu do minimum (dojazd do 
pracy, wolontariat związany z 
walką z koronawirusem, zała-
twianie spraw niezbędnych do 
życia rodzinnego);

■  przemieszczajmy się (jeśli musi-
my) w grupie do dwóch osób;

■  ograniczmy korzystanie z ko-
munikacji publicznej;

■  stosujmy się do całkowitego za-
kazu zgromadzeń;

■  stosujmy obostrzone zasady 
bezpieczeństwa w trakcie uro-
czystości religijnych.

Życzę wszystkim zachowania 
zdrowia w tym trudnym czasie.

Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki

S   LIDARNA wisznia mała
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej uruchomił Akcję „Solidarna Wisznia Mała” 
polegającą na wsparciu najbardziej zagrożonych – seniorów poprzez np. zrobienie zakupów, 

wyprowadzenie psa na spacer czy podzielenie się posiłkiem. W ramach akcji rozpoczęto  
także szycie i dystrybucję maseczek, dla tych którzy tego potrzebują.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję – bądźmy solidarni.

Twój gest ma znaczenie
Zachęcamy mieszkańców gmi-

ny Wisznia Mała do pomocy 
osobom, które potrzebują wspar-
cia.

Akcja opiera się na sąsiedzkich 
relacjach i wzajemnym zaufaniu 
– osoby zdrowe, z zachowaniem 
zaleceń sanitarno-epidemiolo-
gicznych (tj. ograniczanie przeby-
wania w miejscach publicznych, 
zachowywanie odległości od roz-
mówcy 1-1,5m, stosowanie zasad 
ochronnych podczas kichania i 
kaszlu, częste mycie rąk mydłem i 
wodą itp.), mogą pomagać najbar-
dziej potrzebującym mieszkań-
com niezakażonym i nieobjętym 
kwarantanną domową.

Pomóc można poprzez:
- pomoc w zrobieniu zakupów, 
- wyprowadzeniu psa na spacer,
- rozmowę telefoniczną,
- załatwieniu spraw urzędowych,
- pomoc w zakupie lekarstw,
- podzieleniu się posiłkiem.

■  Obsługa klienta odbywa się 
telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, poprzez Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

■  Wszelkie formalne pisma, wnioski, 
podania należy składać w miarę 
możliwości za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, poprzez ePUAP.

PRACA 
URZĘDU

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się kornawirusa COVID-19 
i ogłoszeniu stanu EPIDEMII została ograniczona obsługa klienta w Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała.

Urząd gminy jest zamknięty dla obsługi osobistej!

■  Na budynku urzędu jest zamontowana BRĄZOWA SKRZYNKA,  
do której należy wrzucać dokumenty, bez możliwości  
ich bieżącej weryfikacji.

■  Na dokumentach prosimy podawać nr telefonów i adresy e-mail.

■  Urząd: tel. 71 308 48 00

■  Odbiór dowodów osobistych: tel. 71 308 48 43

Potrzebujesz pomocy?
Jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną, nie możesz liczyć na 
wsparcie rodziny? Dzwoń! Zorganizujemy Ci pomoc! Pracownicy 
GOPS w Wiszni Małej koordynują całą Akcję. 

Tel. kontaktowy: 789 199 629
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Szanowni Państwo w 
związku z zagrożeniem 

epidemicznym do odwo-
łania wprowadzamy nowe 
zasady funkcjonowania:

Przychodnia jest czynna 
od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8.00-18.00.
■  Obowiązuje wyłącznie re-

jestracja telefoniczna 71 
312 70 16;

■  Proszę dzwonić wyłącznie 
w sprawach ważnych;

■  Recepty proszę zamawiać 
telefonicznie podając na-
zwy wszystkich leków, 
które Państwo stosują, 
ilości, które wystarczą na 
3 miesiące stosowania. 
Proszę również podawać 
swój nr telefonu. Po wy-
stawieniu recepty telefo-
nicznie będziemy poda-
wać Państwu kod recepty. 
My zadzwonimy do Pań-
stwa, proszę nie blokować 
naszych telefonów! W ap-
tece nie muszą Państwo 
realizować od razu całej 
recepty. Leki można wy-
kupować po jednym opa-
kowaniu;

■  W przypadkach choroby 
będą Państwo zarejestro-
wani na teleporadę;

■  Jeśli podczas udzielania 
teleporady lekarz uzna, 
że niezbędne jest prze-
prowadzenie badania fi-
zykalnego, zgłaszają się 
Państwo do przychodni, 
decyduje o tym lekarz 
podczas teleporady;

■  W czasie teleporady le-
karz ma możliwość wy-
stawienia e- recepty i 
w razie konieczności e- 
zwolnienia;

■ W przychodni zamknięte 
są wszystkie boczne wej-
ścia;
■  Pacjent umówiony na wi-

zytę osobistą powinien 
udać się do wejścia głów-
nego, gdzie po wstępnej 
weryfikacji przez pracow-
ników  przychodni będzie 
skierowany do odpowied-
niego gabinetu lekarskie-
go;

■  Pobieranie materiału do 
badań laboratoryjnych na 
terenie przychodni jest 
wstrzymane do odwoła-
nia.

W sprawach pilnych badań 
można udać się do punktów 
pobrań Dialab:
Wrocław, Życzliwa 15-17  
tel. 71 3323196  
Wrocław, Bacha 13  
tel. 71 3255623
Wrocław, Wita Stwosza 16 
(wejście od Biskupiej 11)  
tel. 71 7585555

PROSIMY 
O CIERPLIWOŚĆ  
I WYROZUMIAŁOŚĆ.
PROSZĘ NIE DZWONIĆ 
W SPRAWACH BŁAHYCH 
I NIE BLOKOWAĆ 
TELEFONÓW. 

NOWE ZASADY 
FUNKCJONOWANIA 
PRZYCHODNI

Pandemia koronawirusa 
to wielka próba dla ca-

łego społeczeństwa. Wśród 
nas jest wiele osób, które czu-
ją się zagrożone. Szczególnie 
seniorzy, osoby doświad-
czone rożnymi chorobami 
mają dyskomfort podczas 
kontaktu z innymi, którzy 
mogą nawet nie wiedzieć że 
są zarażeni wirusem. W 
odpowiedzi na ten 
niepokój szyjemy 
maseczki.

Zapraszamy do 
kontaktu osoby, 
które:
-  chcą przystą-

pić do akcji 
szycia mase-
czek,

-  mogą dostarczyć 
materiał do szycia 
maseczek,

-  chcą otrzymać maseczki.
Do tej pory wsparła nas 

Fundacja AntyRak, Szpital 
im. św. Jadwigi z Trzebnicy 
oraz anonimowy darczyńca, 
którzy przekazali materiał 

na maseczki, lamówki, nici, 
druciki oraz link do filmu jak 
uszyć samodzielnie maseczkę.

Przekazaliśmy maseczki 
ok. 30 osobom prywatnym, 

sklepom, Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu 
z Wrocławia (oddział pedia-
trii), Szpitalowi św. Jadwigi 
Śląskiej z Trzebnicy oraz za-
opatrzyliśmy pracowników 
socjalnych GOPS z Zawoni. 

Aktualnie maseczki szyją 
panie: Dorota, Marta, Iwona, 
Anna, Małgorzata, Magdale-
na, Julka, Joanna i Ula za co 
serdecznie im dziękujemy.

Osoby chętne do odbioru 
gotowych maseczek lub do 
ich szycia prosimy o kon-
takt pod numerem telefo-
nu: 798 199 629

Mówimy NIE wirusowi  
– szyjemy maseczki

24.03

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia (w przemieszczaniu się, w 
komunikacji publicznej, zmienia zasady bezpieczeństwa podczas 
uroczystości religijnej, wprowadza całkowity zakaz zgromadzeń)

Wideokonferencji Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego z udziałem 
burmistrzów, wójtów oraz służb z terenu Powiatu Trzebnickiego

23.03

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza nowe przepisy dotyczące 
kształcenia na odległość, które będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r.

Uruchomienie aplikacji kwarantanna domowa

20.03

Prezes Rady Ministrów wprowadza stan epidemii na terenie kraju 
obowiązujący do 12 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie zajęć i działań dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i 
przedszkolach zostaje wydłużony do 10 kwietnia 2020 r.

12.03

Pierwsza osoba zmarła w wyniku zarażenia koronawirusem

Rząd wprowadza stan epidemiczny w Polsce

Zawieszenie zajęć i działań dydaktyczno-wychowawczych do 25 marca 2020 r.

10.03
Posiedzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego powołanego przez 
wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego.

4.03 pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce

KORONAWIRUS – KALENDARIUM
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Mieszkańcy gminy Wisznia Mała

Dziękujemy za Państwa rozsądne 
zachowanie i zrozumienie trudnej 

sytuacji w jakiej wszyscy znaleźliśmy 
się. Puste ulice i drogi w naszych 

miejscowościach świadczą o tym, że 
poważnie podeszli Państwo do zaistniałej 
sytuacji i przestrzegają wprowadzonych 

ograniczeń. Swoim postępowaniem 
dajecie Państwo przykład dojrzałości 

dzieciom, młodzieży i wszystkim wokół. 
Stosujmy się do wszystkich zasad i 

wytycznych. Bądźmy odpowiedzialni, 
zostańmy w domu.

Mieszkańców naszej 
gminy, którzy prze-

bywają na kwarantannie 
wspierają pracownicy GOPS 
z Wiszni Małej. Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna z Trzebnicy każ-
dego dnia przekazuje infor-
mację do GOPS w Wiszni 
Małej o osobach mieszkają-
cych na trenie naszej gmi-
ny objętych kwarantanną. 
Pracownicy opieki społecz-
nej kontaktują się z nimi i 
oferują wsparcie, zarówno 
emocjonalne jak i rzeczowe. 
Dla osób, które wyrażą taką 
chęć, organizują dostarcza-
nie paczek spożywczych, 

korzystając z pomocy wo-
lontariuszy lub pracowni-
ków sklepów chętnie uczest-
niczących w akcji. Również 
lokalne bary włączyły się do 
akcji rozwożąc zamówio-
ne posiłki do każdej osoby, 
która je zamawia bez wzglę-
du na wielkość zamówienia.

Wrocławska Chrześcijań-
ska Służba Charytatywna 
wsparła najbardziej po-
trzebujących mieszkańców 
przebywających na kwaran-
tannie przekazując paczki z 
jedzeniem. A już niebawem 
GOPS rozpocznie współ-
pracę z 16. Dolnośląską Bry-
gadą Obrony Terytorialnej, 

która wesprze pracowników 
socjalnych w dystrybucji 
żywności do mieszkańców 
w potrzebie. 

W związku z epidemią 
koronawirusa GOPS 
codziennie prowadzi 
dyżur w godz.  
7:30 – 19:00
Telefon: 789 199 648,  
71 310 68 32   
Osoby, które 
potrzebują wsparcia 
proszone są o 
kontakt.

Pracownicy GOPS w akcji Chrońmy się przed 
wirusami

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 kichanie 
i kaszel. Podczas kaszlu i ki-

chania odruchowo zasłania-
my usta dłonią, na której po-
zostają kropelki śliny. Częste, 
i co najważniejsze,  dokładne 
mycie rąk skutecznie chroni 
przed rozprzestrzenianiem 
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
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Trzydziestego mar-
ca w sali OKSiR w 
Wiszni Małej od-

była się, przy zachowaniu 
wszelkich środków bezpie-
czeństwa, nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Wisznia 
Mała. W jej trakcie podjęto 
m.in. uchwały dotyczące:

■ zmiany budżetu gmi-
ny Wisznia Mała na 2020 
rok. Wprowadzone zmiany 
dotyczą przede wszystkim 
rozwiązania rezerwy bu-
dżetowej w wysokości 136 
tys. zł celem przeznacze-
nia środków na walkę z 
koronawirusem.  Gmina 
Wisznia Mała dofinansu-
je Szpital im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy po-
przez zakup sprzętu me-
dycznego, który w obliczu 
rozwijającej się epidemii 
jest niezbędny w procesie 
leczenia. Zakupiony zosta-
nie kardiomonitor z opcją 
nieinwazyjnego pomiaru 
ciśnienia krwi, 4 pompy in-
fuzyjne strzykawkowe oraz 
2 stacje dokujące. Pozosta-
łe środki przeznaczone zo-
staną na działania prewen-
cyjne, zakup materiałów 
medycznych oraz innych 
niezbędnych rzeczy mają-
cych na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa miesz-
kańcom. Wzrosły docho-
dy gminy o ok. 650 tys. zł, 
m.in. z tytułu otrzymania 
dofinansowania na zreali-
zowany projekt unijny pt. 
„Modernizacja energetycz-
na budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie 

Wisznia Mała” oraz z tytu-
łu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;    

■ zabezpieczenie środków 
na przygotowanie i prze-
prowadzenie wyborów Pre-
zydenta Rzeczpospolitej 
Polskie w 2020 roku. War-
to tutaj wspomnieć, iż wójt 
Jakub Bronowicki wspólnie 
z włodarzami sąsiednich 
gmin i starostą powiatu 
trzebnickiego wystosował 
apel o zmianę terminu 
wyborów prezydenckich 
w trosce o zdrowie i życie 
mieszkańców;

■ zawarcie porozumie-
nia z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich na budo-
wę chodnika i przejścia 
dla pieszych w Szewcach 
wzdłuż drogi wojewódz-
kiej;  

■ zwiększenie środków na 

budowę oświetlenia na te-
renie gminy;

■ w ramach zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2020 – 2023 
zabezpieczone zostały 
środki m.in. na poręczenie 
dla PGK Sp. z o.o. Wisznia 
Mała dotyczące zaciągnię-
cia pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej na przebudowę stacji 
uzdatniania wody w Psa-
rach;

■ podjęta została uchwała 
o udzieleniu pomocy dla 
Województwa Dolnoślą-
skiego z budżetu gminy 
Wisznia Mała w zakresie 
realizacji projektu pn. 
„Budowa sieci dróg dla 
rowerów oraz parkingów 
parkuj i jedź (P&R) na te-
renie gmin Oborniki Ślą-
skie, Wisznia Mała, Ko-
bierzyce, Gminy i Miasta 
Oleśnica”. W najbliższym 
czasie złożony zostanie 
wniosek na budowę sieci 
dróg rowerowych oraz par-
kingów. Na terenie naszej 
gminy, w ramach zadania, 
planowana jest budowa 
ścieżki rowerowej od ulicy 
Kwiatowej w Szewcach do 
skrzyżowania z ulica Dłu-
gą i od końca zabudowań 
Szewc do Zajączkowa. Ta 

część będzie realizowana 
wzdłuż drogi wojewódz-
kiej. Natomiast w ramach 
tego projektu planujemy 
również budowę ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż 
drogi gminnej (ul. Długa) 
do stacji kolejowej, parking 
oraz pętlę autobusową przy 
stacji PKP;

■ przyjęty został Program 
Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapo-
biegania Bezdomności na 
terenie Gminy Wisznia 
Mała w 2020 r., jak również 
przeniesione zostały na III 
kwartał roku wybory do 
Gminnej Rady Seniorów 
Wiszni Małej. Ze względu 
na stan epidemii w Polsce 
dotyczący rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa nie 
ma aktualnie możliwości 
zwoływania zebrań wiej-
skich w celu przeprowa-
dzenia wyborów. Byłoby 

to narażaniem zdrowia i 
życia seniorów. W związku 
z tym, że nie nikt nie jest 
w stanie określić kiedy stan 
epidemii zakończy się, wy-
bory zostały przełożone na 
okres późniejszy. 

■ podjęto uchwałę o 
wprowadzeniu możliwo-
ści zdalnego prowadzenia 
obrad Rady Gminy Wisz-
nia Mała w sytuacjach 
nadzwyczajnych, czyli ta-
kich z jaką mamy teraz do 
czynienia.

Na zakończenie sesji 
wójt Jakub Bronowicki 
podziękował wszystkim 
mieszkańcom za odpo-
wiedzialne zachowanie i 
stosowanie się do wdro-
żonych przez rząd obo-
strzeń. Prosił również o 
cierpliwość i mądrość, by 
nie narażać niepotrzebnie 
najbliższych, a w szczegól-
ności seniorów. Podzięko-
wał wszystkim osobom, 
które biorą udział w Akcji 
„Solidarna Wisznia Mała” 
prowadzonej przez pra-
cowników GOPS w Wisz-
ni Małej. Akcja ma na celu 
pomoc osobom potrzebu-
jącym i seniorom oraz szy-
cie i dystrybucję maseczek 
dla szpitali, instytucji oraz 
osób prywatnych.

Nadzwyczajna sesja  
Rady Gminy Wisznia Mała

136 tys. zł 
na walkę z 

koronawirusem 
w gminie Wisznia 

Mała 
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Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Wiszni Małej z 

siedzibą w Strzeszowie zakoń-
czyło budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej w 
Psarach w ulicach Stawowej i 
Wolności i części ulic: Głównej 
i Parkowej oraz w Krzyżanowi-
cach w ul. Różanej i części ulic 
Polnej i Głównej. Właściele nie-
ruchomości, które mogą zostać 
włączone do zbiorczego sys-
temu odprowadzania ścieków 
otrzymali pisma informujące o 
procedurze budowy przyłącza 
kanalizacyjnego.

PGK Sp. z o.o. realizuje pro-
jekt pn. „Budowa systemu go-
spodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Wrocław – Psary, 
Szymanów, Krzyżanowice” 
dofinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności. W zakresie projek-
tu budowany jest główny ko-
lektor wraz z odgałęzieniami 
do granic posesji. Podłączenie 
nieruchomości do nowo wy-
budowanej sieci leży po stronie 
właściela posesji - obowiązek 
ten wynika z ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach. 

Przed rozpoczęciem robót, 
właściciel posesji powinien:
 � dokonać zgłoszenia o zamia-

rze przystąpienia do robót 
 � następnie wykonać przy-

łącze we własnym zakresie 

(samodzielnie lub zlecając 
firmie wykonawczej). 

 � przed zasypaniem wykopu 
przedstwiciel PGK Sp. z o.o. 
dokonuje odbioru technicz-
nego przyłącza.

Gmina Wisznia Mała udzie-
la dotacji celowej dla osób 
fizycznych na dofinansowa-
nie kosztów budowy nowych 
przyłączy odprowadzających 
ścieki bytowe z budynków 
mieszkalnych. Aby skorzystać 
z dofinansowania należy:
 � złożyć wypełniony wniosek 

w postaci papierowej wraz z 
wymaganymi załącznikami 
w siedzibie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Wiszni Małej 
Strzeszów, ul. Lipowa 15, 
55-114 Wisznia Mała. 
Wnioski można składać 
osobiście w dni robocze 
w godzinach:  pn., wt., czw. 
7.00 - 15.00, śr. 7.00 - 16.00, 
pt. 7.00 - 14.00  lub drogą 

pocztową na wyżej podany 
adres siedziby spółki, w ter-
minie do dnia 30 listopada 
2020 r.

 � przed rozpoczęciem prac, 
zawrzeć umowę o udzielenie 
dotacji. 

Program pomocy zakłada 
dofinansowanie w wysoko-
ści 75% kosztów budowy 
przyłącza, jednak nie wię-
cej niż 5.000,00 zł. na jedno 
przyłącze.

Regulamin udzielania dota-
cji celowej dla osób fizycznych 
ze środków budżetu gminy 
Wisznia Mała na dofinanso-
wanie kosztów budowy przy-
łączy do sieci kanalizacji sani-
tarnej określa Uchwała nr VII/
XXIV/176/16 Rady Gminy 
Wisznia Mała z dnia 26 paź-
dziernika 2016 (dostępny na 
stronie internetowej Gminy 
Wisznia Mała w zakładce dla 
mieszkańców/ochrona środo-
wiska).

Bardzo ważny etap projek-
tu pn. „Budowa systemu 

gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Wrocław – 
Psary, Szymanów, Krzyżano-
wice” został zrealizowany. W 
ramach wykonywanego przez 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Wiszni Małej projektu, wybu-
dowano tranzytowy odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej zlo-
kalizowany m.in. pod dnem 
rzeki Widawy i wałami prze-
ciwpowodziowymi. Spółka 
uzyskała również pozwolenia 
na użytkowanie kanalizacji 
wybudowanej w Psarach w 
ulicach: Głównej, Wolno-
ści, Stawowej, Parkowej od 
ul. Wolności w kierunku do 
Krzyżanowic. W efekcie, już 
na początku roku  ścieki z 
miejscowości Psary popłyną 
do wrocławskiej oczyszczalni 
ścieków a woda z sieci wodo-
ciągowej Wrocławia uzupełni 
zasoby wodne gminy Wisznia 

Mała. 

W pierwszym kwartale 
2020 r. planowane jest odda-
nie do eksploatacji kolejnych 
etapów projektu – możliwości 
odbioru ścieków siecią kanali-
zacyjną wystąpi dla nierucho-
mości zlokalizowanych przy 
ulicach: Kasztanowej, Nowej, 
Łąkowej w Psarach, Widaw-
skiej, Storczykowej, Liliowej, 
Kwiatowej, Lawendowej,  Po-
lnej i Łąkowej w Szymanowie 
oraz część miejscowości Krzy-
żanowice. Obecnie budowane 
są kolejne odcinki sieci kana-
lizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Psary, Szymanów i 
Krzyżanowice. Realizacja ca-
łego projektu, którego zakres 
obejmuje ponad 36 km sieci 
kanalizacyjnej oraz ponad 2 
km sieci wodociągowej będzie 
trwała do końca I kwartału 
2022 r. Projekt współfinanso-
wany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej z Funduszu Spój-
ności   w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014 – 
2020.

W ostatnim dniu stycznia 
miało miejsce donio-

słe wydarzenie dla mieszkań-
ców naszej gminy. W siedzi-
bie MPWiK Wrocław zostały 
podpisane umowy na hurto-
wy odbiór ścieków z sieci ka-
nalizacyjnej gminy Wisznia 
Mała przez Wrocław oraz 
na hurtowe dostawy wody 
dla PGK w Wiszni Małej. 
W podpisaniu umowy uczest-
niczył wójt gminy Jakub 
Bronowicki, prezes PGK Sp. 
z o.o. w Wiszni Małej Gra-
żyna Chwastek oraz prezes 

zarządu MPWiK S. A Wi-
told Ziomek z wicepreze-
sem Wojciechem Stankiem.  
Podpisanie umowy to zakoń-
czenie bardzo ważnego etapu 
projektu pn. „Budowa systemu 
gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Wrocław – Psa-
ry, Szymanów, Krzyżanowice”. 
W efekcie już na początku lu-
tego ścieki z miejscowości Psa-
ry popłyneły do wrocławskiej 
oczyszczalni ścieków, a woda z 
sieci wodociągowej Wrocławia 
uzupełniła zasoby wodne gmi-
ny Wisznia Mała.

Umowa z MPWiK 
Wrocław podpisana!

Zamień szambo na kanalizację 
– popraw sobie klimat

Budowa kanalizacji
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Inwestycje na ukończeniu
Świetlica w Strzeszowie nabiera ostatecznego 
kształtu. We wnętrzu wykonana jest już 
instalacja elektryczna i kotłownia, a na zewnątrz 
instalacja fotowoltaiczna. Na ścianach został 
położony tynk, a na podłodze posadzki. 
Rozpoczęły się prace nad elewacją zewnętrzną.
Teren rekreacyjno – sportowy wokół świetlicy 
został przygotowany w zeszłym roku i od kilku 
miesięcy chętnie korzystają z niego mieszkańcy 
Strzeszowa, zarówno dzieci, jak i młodzież i 
dorośli.  

Obecnie realizowane 
są również prace 
przy budowie I etapu 
cmentarza komunalnego 
w Krynicznie. Ułożony 
został kolektor 
odwadniający ciągi 
drenarskie oraz odcinek 
sieci wodociągowej. 
Aktualnie trwa 
wykonywanie 
niwelacji terenu i budowa 
ogrodzenia.
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Wraz z początkiem roku 
rozpoczęła się realiza-

cja inwestycji ujętych w tego-
rocznym budżecie. Pomimo 
trudnej sytuacji ogólnopol-
skiej związanej ze stanem 
epidemii dotyczącym koro-
nawirusa, w naszej gminie 
inwestycje są realizowane 
zgodnie z planem.

Na ulicy Długiej w Szew-
cach trwa przebudowa na-
wierzchni. Na odcinku ok. 

270 m wykonywana jest 
nowa nawierzchnia bi-
tumiczna wraz z pobocza-
mi i zjazdami do posesji. 
Trwają również prace niwe-
lacyjne na cmentarzu ko-
munalnym w Krynicznie. 
A niebawem rozpocznie się 
przebudowa ulicy Bocianiej 
w Malinie, gdzie również  
zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia bitumiczna 
wraz z poboczami.   

Na terenie gminy realizo-
wane są również zadania zle-
cone przez Starostwo Powia-
towe w Trzebnicy:

1. zakończony został I eta-
pu przebudowy drogi powia-
towej nr 1367D, w ramach 
którego wykonano drogę pie-
szo-rowerową na odcinku od 
ulicy Bocznej do przystanku 
autobusowego.

2. trwa wycinka krzaków 
przy drodze powiatowej w 

Krzyżanowicach oraz przy 
drodze relacji Rogoż – 
Szewce.

Jednocześnie trwają prace 
projektowe obejmujące prze-

budowę dróg gminnych na 
terenie całej gminy Wisznia 
Mała oraz dróg powiatowych 
m. in. w Szewcach i w Ligocie 
Pięknej.

Rusza przebudowa kolejnych dróg

Z kolei w Wiszni Małej dobiegają 
końca prace na placu zabaw na 

ulicy Sportowej. W ostatnim 
czasie zamontowano nowe 

urządzenia zabawowe, wcześniej 
wykonano miejsca parkingowe. 

Po ułożeniu nawierzchni 
poliuretanowej oraz montażu 

ogrodzenia z placu będą mogły 
korzystać dzieci.

Ścieżka pieszo-rowerowa - Szewce

Ulica Długa w Szewcach
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Gmina Wisznia Mała 
uczestniczy w projekcie 

„Przestrzeń gminna – lokal-
na wartość”, współfinansowa-
nym ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, polegającym 
na przeprowadzeniu pogłę-
bionych konsultacji społecz-
nych  dokumentów z zakresu 
planowania przestrzennego.

W związku z udziałem w 
projekcie, na terenie gmi-
ny, w okresie od kwietnia do 
końca czerwca, prowadzone 
będą konsultacje społeczne 

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
opracowywanego dla całego 
obrębu ewidencyjnego Pier-
woszów.

Przedmiotowe konsultacje 
mają za zadanie umożliwie-
nie, Mieszkańcom Pierwo-
szowa i gminy, dodatkowego 
włączenia się w proces spo-
rządzenia projektu miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, poza 
procedurą planistyczną wy-
nikającą  z przepisów ustawy 
o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym

Przewiduje się dwa spotka-

nia konsultacyjne na terenie 
Pierwoszowa i badanie an-
kietowe odnośnie dostępu do 
usług oraz dostępności ko-
munikacyjnej. Do dyspozycji 
Mieszkańców udostępniona 
zostanie również mapa inte-
raktywna, za pomocą której 
możliwe będzie przesłanie 
wniosku do projektu planu 
za pomocą Internetu, np. z 
propozycją nowego przezna-
czenia działki, wyznaczenia 
dodatkowych terenów rekre-
acyjnych czy wyznaczenia 
nowej trasy rowerowej.

Jednym z najważniej-
szych aspektów rozwoju 

naszej gminy jest racjonal-
nie prowadzona polityka 
przestrzenna. Umiejętne 
gospodarowanie przestrze-
nią godzi interesy wszyst-
kich zainteresowanych, tj. 

mieszkańców, przedsiębior-
ców, inwestorów, rolników 
i turystów. Zachęcamy do 
włączenia się do wspól-
nej debaty nas przyszłością 
Pierwoszowa.

• „Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie”.
• „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i 

Wisznia Mała”.
• „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”
• „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia 

Mała, Oborniki Śląskie”.
• „Budowa świetlic wiejskich w gminie Wisznia Mała”.
• „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Piotrkowiczkach, Gm. 

Wisznia Mała.”
• „GOPS Wisznia Mała - nowe otwarcie”.
• „Przestrzeń gminna - lokalna wartość”.

Środki finansowe pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych

Gmina Wisznia Mała pozyskała do-
finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 w ramach poddziałania 19.2 
„Wparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” na 
budowę obiektu sportowo-rekre-
acyjnego w Piotrkowiczkach. 
W ramach przedmiotowej inwesty-
cji wykonane będą plac zabaw oraz 
wiata w Piotrkowiczkach.
Nawierzchnia placu zabaw  o pow. 
ok. 330 m2 zostanie wykonana z 
bezpiecznych mat gumowych, w 
formie odcisków pierścieni z otwo-
rami, co umożliwi swobodny wzrost 
trawy przez matę. Mata zainstalo-
wana zostanie bezpośrednio na 
wypoziomowanym i utwardzonym 
gruncie. Na placu zostaną zamon-
towane następujące urządzenia i 
obiekty małej architektury: 
• Jedna huśtawka wahadłowa 

podwójna; 
• Dwa bujaki na sprężynach;
• Jeden zestaw systemowy ze 

zjeżdżalnią i drabinkami;
• 3 ławki o trwałej konstrukcji 

z drewnianym siedziskiem i 
oparciem;

• 4 stoliki z ławkami o trwałej 
konstrukcji z drewnianym 
siedziskiem i blatem;

• 2 podwójne stojaki na rowery;
• Miejsce na ognisko o 

nawierzchni żwirowej, wokół 
którego zostaną zamontowane 
drewniane siedziska.

Nowo powstała infrastruktura tu-
rystyczno-rekreacyjna będzie udo-
stępniona wszystkim zaintereso-
wanym użytkownikom bezpłatnie. 
Zaplanowano, że na powstałym w 
ramach zadania terenie odbywać 
się będą ogólnodostępne wydarze-
nia, w tym kulturalne, sportowe i 
społeczne. Budowa przedmiotowej 
infrastruktury zapewni wszystkim 
zainteresowanym dostęp do ak-
tywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu oraz zachęci do aktyw-
ności w czasie wolnym od pracy, co 
będzie służyć zdrowiu i lepszemu 
samopoczuciu. Realizację i rozlicze-
nie prac objętych wnioskiem zapla-
nowano na 2020 rok.

Gmina Wisznia Mała pozyskała do-
finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 na budowę trzech świetlic 
wiejskich w miejscowościach:
• Strzeszów
• Pierwoszów
• Machnice
Celem planowanej inwestycji jest 
budowa trzech świetlic wiejskich, 
dzięki czemu zostaną zaspokoje-
nie potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców gminy Wisznia Mała. 

Nowe świetlice przyczynią się do 
podniesienia standardu życia na 
wsi, wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej obszaru 
oraz rozwoju tożsamości społecz-
ności wiejskiej i zachowania dzie-
dzictwa kulturowego.
Obecnie trwa budowa świetlicy w 
Strzeszowie (zostanie oddana do 
użytku w 2020 roku). W 2021 roku 
rozpocznie się budowa pozosta-
łych dwóch obiektów, a zakończe-
nie projektu zaplanowano na 2022 
rok. 

Jest to projekt partnerski, w ramach 
którego jedno z zadań obejmuje 
działania w gminie Wisznia Mała 
polegające na wdrożeniu elektro-
nicznych usług w gminie wraz z za-
kupem sprzętu informatycznego i 
szkoleniami. Projekt jest realizowa-
ny od lipca 2018 r. do marca 2020 r.
Dzięki projektowi powstaną zna-

czące ułatwienia dla mieszkańców 
gminy w zakresie wykonywania 
rozliczeń i realizacji spraw admini-
stracyjnych w urzędzie gminy. Nie 
będzie już potrzeby wizyt w  urzę-
dzie celem załatwienia spraw regu-
lowanych w ramach nowej e-usłu-
gi, gdyż będą one dostępne drogą 
elektroniczną.

Wydatki ogółem na zadanie: 2 486 039,01 zł
Dofinansowanie: 1 286 070,00 zł

Wydatki ogółem na zadanie: 301 842,00 zł
Dofinansowanie: 256 565,70 zł

Całkowity koszt projektu: 749 375,00 zł
Dofinansowanie: 711 906,00 zł

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w 
Piotrkowiczkach, Gm. Wisznia Mała

Budowa świetlic wiejskich w gminie Wisznia Mała

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W PIERWOSZOWIE – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: 
Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie

Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, 
Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała.

Nowoczesna edukacja  
w gminach Wisznia Mała  

i Oborniki Śląskie

Dzięki skutecznemu gospodaro-
waniu środkami dotacji uzyskano 
oszczędności, które gmina Wisznia 
Mała, jako lider projektu, wykorzy-
stała do przeprowadzenia zmiany 
projektu w zakresie dodania no-
wych zajęć pozaszkolnych, zapla-
nowanych na I kwartał 2020 r. Dzię-
ki temu dzieci z naszych szkół będą 
miały możliwość wzięcia udziału w 
niezwykle interesujących zajęciach 

pozaszkolnych w  laboratoriach i 
placówkach badawczych, by zoba-
czyć jak w praktyce wygląda nauko-
wa praca eksperymentalna. Łącz-
nie będzie to kilkadziesiąt godzin 
dydaktycznych dla dzieci z trzech 
szkół: Kryniczno, Psary i Szewce 
gminy Wisznia Mała oraz szkół 
gmin partnerskich. Razem zajęcia 
dla wszystkich gmin obejmą ponad 
200 dzieci.

Gmina Wisznia Mała, jako part-
ner wiodący projektu, wspólnie z 
gminą Oborniki Śląskie realizuje 
największe przedsięwzięcie edu-
kacyjne od czasu wejścia do Unii 
Europejskiej, w zakresie zajęć do-
datkowych dla uczniów, szkoleń 
dla nauczycieli oraz wyposażenia 
szkół. Jest to już 5-ty projekt gmi-
ny dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (RPO WD).
Projekt jest skierowany do 
wszystkich dzieci uczęszczają-
cych do szkół podstawowych w 
gminie Wisznia Mała od klasy I 
do VIII oraz do 5-ciu szkół z gmi-
ny Oborniki Śląskie (SP 2 i SP 3 w 
Obornikach Śląskich oraz SP Oso-
lin, SP Pęgów i  SP Uraz), a także 
do nauczycieli zatrudnionych w 
tych placówkach oświatowych.
Łącznie uczestnikami projektu 
będzie prawie 1200 uczniów 
i kilkudziesięciu nauczycieli 
uczestniczących w szkoleniach, 
zostanie zrealizowanych kilkana-
ście tysięcy godzin zajęć, a szkoły 
uzyskają doposażenie w sprzęt 
multimedialny i doświadczalny o 
wartości ponad 335 tys. zł (w tym 
ponad 174 tys. zł dla szkół gminy 
Wisznia Mała).

Wartość całkowita: 
2 070 564,00 zł

Wartość dofinansowania: 
1 967 034,00 zł

W okresie styczeń – luty 2020 r. gmina Wisznia Mała realizowała następujące 
projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej w 

okresie od 1 września 2018 r. do 
29 lutego 2020 r. realizował pro-
jekt pn. „GOPS Wisznia Mała – 
nowe otwarcie”. 

Celem głównym projektu było 
podniesienie efektywności i sku-
teczności pomocy społecznej w 
gminie Wisznia Mała poprzez 
rozdzielenie zadań administracyj-
nych ośrodka od pracy socjalnej i 
usług socjalnych.  

W ramach projektu zostały 
stworzone optymalne warunki 

pracy do realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej, pracownicy 
Ośrodka uczestniczyli w licznych 
szkoleniach oraz byli poddani su-
perwizji grupowej.

Zmiana struktury organizacyj-
nej wpłynęła na funkcjonowanie 
GOPS w społeczności lokalnej 
poprzez określenie funkcji GOPS 
jako organizatora i koordynatora 
systemu wsparcia społecznego dla 
grup osób i rodzin wymagających 
pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów. Realizacja projektu dopro-
wadziła do poprawy obsługi osób 

zgłaszających się 
do ośrodka po-
mocy społecznej 
poprzez wprowa-
dzenie rozwiązań 
optymalizujących 
w y k o r z y s t a n i e 
kompetencji za-
trudnionych w 
nim pracowni-
ków socjalnych.

Projekt był współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Opera-

cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, Oś priorytetowa II: 
Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i eduka-
cji; Działanie 2.5. Skuteczna po-
moc społeczna.

Teraz możesz wybrać sposób logowania, na przykład profil 
zaufany (PZ).

Jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz:
• założyć go online przez bank (listę banków, w których 

możesz to zrobić znajdziesz w serwisie pz.gov.pl)
• zarejestrować się w serwisie pz.gov.pl, a następnie 

potwierdzić swój PZ w każdym oddziale NFZ, w urzędzie 
gminy, w urzędzie skarbowym lub w innej placówce 
oznaczonej znakiem profilu zaufanego.

Listę punktów potwierdzających PZ znajdziesz na stronie 
pz.gov.pl

Po zalogowaniu zobaczysz swoje Internetowe Konto 
Pacjenta (IKP).
Kliknij w roku ekranu Moje konto
I wpisz swój e-mail lub numer telefonu.
Kiedy je wpiszesz i klikniesz „Zapisz”, będziesz otrzymywać 
e-recepty i e-skierowania SMS-em lub e-mailem.
W zakładce „Moje konto” możesz tez udostępnić bliskiej 
osobie lub lekarzowi wybrane informacje o swoim 
zdrowiu.

Szanowni Państwo, w ramach projektu E-Aktywni w gminie Wisznia Mała 
został zakupiony sprzęt multimedialny w postaci 12 szt. laptopów oraz 
podpisano umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie cyklu szkoleń 
edukacyjnych. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym 
związanym z potwierdzeniem koronawirusa w  województwie 
dolnośląskim zaistniała konieczność wstrzymania zaplanowanych do 
realizacji szkoleń edukacyjnych w ramach w/w projektu do odwołania. 
Gmina Wisznia Mała informuje, że harmonogram planowanych szkoleń 
zostanie opublikowany  na stronie internetowej urzędu w najbliższym 
możliwym terminie po opanowaniu zagrożenia epidemiologicznego 
w kraju. Osoby, które dotychczas zgłosiły chęć uczestnictwa w 
organizowanych szkoleniach o  planowanym terminie szkoleń zostaną 
poinformowane telefoniczne  przez pracownika urzędu.
 W dalszym ciągu trwa nabór uczestników szkoleń wobec powyższego 
Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców województwa dolnośląskiego i   lubuskiego, którzy ukończyli 
25 lat i nie brali dotychczas udziału w szkoleniach organizowanych 
w  ramach działania: 3.1 tj. Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych współfinansowanych ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 2014-2020 do wysyłania zgłoszeń.
 W ramach projektu osoby zainteresowane mogą skorzystać z jednego z 
siedmiu dostępnych bloków tematycznych w postaci:
• Działam w sieciach społecznościowych;
• Kultura w sieci;
• Moje finanse i transakcje w sieci;
• Mój biznes w sieci;
• Rodzic w internecie;
• Rolnik w sieci;
• Tworzę stronę internetową.
Formularz zgłoszeniowy jest  dostępny na stronie internetowej Gminy 
Wisznia Mała:
Strona główna » Dla mieszkańców » Aktualności » Projekty UE » E-aktywni 
w gminie Wisznia Mała 

https://www.wiszniamala.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/projekty-ue/e-
aktywni-w-gminie-wisznia-mala
Tytuł projektu: „E-aktywni w gminie Wisznia Mała” 
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 
Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
Działanie: 3.1 Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych 
Termin realizacji – 01.09.2019 r. - 15.06.2020 r. 
Całkowity koszt realizacji projektu: 60 480,00 zł 
Dofinansowanie ze środków unijnych: 60 480,00 zł 
Wkład własny (łącznie): 0,00 zł. 

Internetowe Konto Pacjenta

Wpisz pacjent.gov.pl
I kliknij Zaloguj się

Czy wiesz, że już je masz? Sprawdź!

Ciekawe, ale... co mi to da?
• otrzymasz e-receptę SMS-em lub 

e-mailem i wykupisz każdy lek w 
dowolnej aptece nie tracąc refundacji

• udostępnisz bliskiej osobie lub 
lekarzowi informację o stanie zdrowia 
i historię przepisanych leków

• masz dostęp do danych swoich dzieci 
do 18. roku życia

• otrzymasz kolejną e-receptę bez 
wizyty w gabinecie (w przypadku 
choroby przewlekłej, po ustaleniu z 
lekarzem)

Na swoim IKP sprawdzisz:
• otrzymane e-recepty – wraz z 

informacją o dawkowaniu leków
• jakie recepty (również papierowe) 

zrealizowałeś po 1 stycznia 2019
• historię swoich wizyt od 2008 roku, za 

które zapłacił NFZ
• w ramach e-skierowania: 

zaplanowane i zrealizowane wizyty u 
lekarza, zabiegi i pobyty w szpitalu

GOPS Wisznia Mała – nowe otwarcie

„E-aktywni w gminie Wisznia Mała”
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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

W świetlicy w Piotr-
kowiczkach z okazji 
Dnia Kobiet spotkały 

się mieszkanki gminy Wisznia 
Mała. Tym razem tematem prze-
wodnim święta był pełen wrażeń 
wieczór w Las Vegas. Świetlica 
w Piotrkowiczkach przeobraziła 
się w kasyno, a elegancko ubrane 
uczestniczki dostosowały swój 
strój do panującej atmosfery.

Wieczór rozpoczął się powi-
taniem pań przez wójta Jakuba 
Bronowickiego, który wręczył 
im różę oraz symboliczną lamp-
kę szampana. W klimat impre-
zy wprowadzał uczestniczki 
Grzegorz Markocki. Pod-
czas imprezy każda z 
pań mogła spróbo-
wać swojego szczę-
ścia. Dla jednych 
fortuna była łaska-

wa, innym 
s z c z ę ś c i e 
nie sprzy-
jało. Z całą 
pewnością nikt 
nie mógł narzekać 
na brak emocji i pozytyw-
nych wrażeń. Nie obyło się także 
bez dodatkowych konkursów i 
atrakcji. Nagrodzone zostały pa-
nie za najbardziej wystylizowaną 

kreację. Nagrody 
otrzymały tak-

że uczest-
n i c z k i , 

którym 

sprzyjało 
szczęście 
w kole 
f o r t u n y , 
ruletce czy 
Black Jacku. 

A na koniec 
odbyła się li-

cytacja prezen-
tów ufundowanych 

przez sponsorów. Po-
nadto na wszystkie Panie czekał 
smaczny poczęstunek przygoto-
wany przez mieszkanki Piotrko-
wiczek.

Dzień Kobiet w Piotrkowicz-
kach minął w  niezwykłej atmos-
ferze, która pozwoliła na kilka 
godzin przenieść się do Las Ve-
gas i poczuć atmosferę kasyna. 
Dziękujemy sponsorom za ufun-
dowanie nagród dla pań, które 
uatrakcyjniły imprezę.

Dzień Kobiet  
w Piotrkowiczkach

LISTA SPONSORÓW:
• Hotel Vena z Psar  

(Grażyna i Paweł 
Hadała)

• Wyrób Wędlin Rogoż 
(Grażyna i Jan  
Szymańscy)

• Zakład Fryzjerski Midleton 
(Agnieszka Malec)

• Wojskowe Koło Łowieckie 
Trop nr 401, Wrocław

• Radny Piotrkowiczek 
Władysław Synowiec

• Sołtys Wiszni 
Małej Roman 
Piworowicz

• Sołtys 
Piotrkowiczek 
Grzegorz  
Ryng
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Skąd Pana zainteresowanie winem 
i pomysł na założenie winnicy?
Jestem napływowym mieszkań-
cem gminy Wisznia Mała od 2001 
roku. Wraz z  żoną kupiliśmy dział-
kę w Ozorowicach i  tam przeprowa-
dziliśmy się z  Wrocławia. Następnie 
znalazłem działkę przy wjeździe do 
Mienic i wtedy zrealizował się pomysł 
założenia winnicy. To była świadoma 
decyzja, zorientowałem się, jak tutaj 
to wygląda, i  realizując swój pomysł 
chciałem oprzeć się na zasobach przy-
rodniczych tego terenu. Przez lata 
pracowałem w  sektorze handlowym, 
bardzo dużo jeździłem po kraju. Tego 
typu zajęcie zaczęło mi ciążyć. Tu już 
mieszkałem, chciałem wykorzystać 
to miejsce. A  z  kolei wiedziałem, że 
przed wojną w tym rejonie były win-
nice, tak więc postanowiłem zaryzy-
kować.

Skąd czerpał Pan wiedzę o uprawie 
winorośli?
Niedaleko, bo w  Węgrowie, mój zna-
jomy już wcześniej zaczął przygodę 
z winiarstwem, więc ja także postano-
wiłem spróbować tutaj. I tak to zaczę-
ło się. Poza tym w mojej rodzinie były 
już tradycje winiarskie. W Czartkach 
na pograniczu Wielkopolski i  Ziemi 
Łódzkiej powstała w  naszej rodzinie 
pierwsza winnica, a jej założenie było 
możliwe dzięki wskazówkom Alek-
sandry Janiak z Instytutu Fermentacji 
w  Warszawie. Poza tym z  wykształ-
cenia jestem inżynierem rolnictwa 
i  ogólne podstawy agronomii były mi 
znane. 

W Polsce produkcja wina jest coraz 
bardziej popularna. Jakie  tereny 
sprzyjają uprawie winorośli? 
Winnicę założyłem w 2015 roku na po-
wierzchni 1 ha.  Aktualnie uprawiam 
pięć szczepów: trzy czerwone i dwa bia-
łe. Są to odmiany, które zostały wycho-
dowane w  szkółkach niemieckich, pod 
takie warunki które panują u nas. Gle-
ba, na której rośnie winorośl jest bar-
dzo zasobna i żyzna, znajduje się tu pył 
lessowy oraz materiał, który przyniósł 
lodowiec. Zastane tutaj podłoże daje 
efekt dobrego wigoru, rośliny rosną in-
tensywnie, co spowodowało, że mogłem 
wycofać się z nawożenia azotowego, po-
nieważ jest niepotrzebne. 

Sceptycy twierdzą, że nie ma u nas 
warunków do uprawy winorośli.
Sam miałem takie wątpliwości, ale ostat-
nie lata potwierdzają słuszność podjętej 
przeze mnie decyzji. Było to ryzykow-
ne, ale to co się dzieje w ostatnim czasie 
potwierdza, że klimat nam się zmienia. 
Szczególnie rok 2018, który był bardzo 
słoneczny, zaskoczył winiarzy, gdyż 
w  owocach wytworzyło się za mało 
kwasu. To niesłychana rzecz, w  Pol-
sce zazwyczaj był problem z  za dużą 
ilością kwasu, a  tu okazało się, że jest 
go za mało. Prowadzenie winnicy wy-
maga odwagi i  determinacji. W  moim 

przypadku początkowo było to okupione 
wielkim stresem i ogromem pracy, którą 
w to włożyłem. Jednak lubię wyzwania, 
które wyznaczają nowe kierunki rozwo-
ju dla mnie i mojej rodziny.

Kiedy zebrał Pan pierwszy zbiór?
I  to jest dziwne. Książkowo pierwszy 
zbiór powinien być po 3 latach, przyj-
muje się, że od 3 do 5 lat po posadze-
niu sadzonek są pierwsze plony. A  na 
naszej ziemi już w drugim roku po po-
sadzeniu miałem, wprawdzie niepełny, 
ale jednak pierwszy plon.   

Polskie wina są stosunkowo drogie. 
Czy jest możliwe, że z czasem ceny 
win będą bardziej zróżnicowane, tak 
by były dostępne dla wszystkich?
Myślę, że tak. Produkcja win będzie ro-
sła, ale nie oszukujmy się, dobre wina, 
często robione w  sposób rzemieślni-
czy, nie mogą być tanie. Każdego roku 
przybywają więksi producenci, którzy 
produkują wino metodami bardziej 
przemysłowymi, to daje szanse na 
tańsze wina.  Natomiast każda ręczna 
produkcja jest dużo droższa, ponieważ 
cena ludzkiej pracy jest coraz wyższa 
i  będzie wzrastać. Nie 

liczyłbym, że wina robione metodą rze-
mieślniczą będą tanie. One nie mogą 
być tanie. Jeśli ktoś oczekuje produktu 
wyjątkowego, wyszukanego, lepszego, 
to musi za to więcej zapłacić. I  tak to 
funkcjonuje, ale niewątpliwie rynek 
będzie się powiększał, a  coraz lepsze 
warunki, przyczynią się do zwiększe-
nia produkcji i  obniżenia ceny. Mogę 
jedynie zachęcić do przyjeżdżania i do 
robienia zakupów w  winiarni. 

Gdzie można kupić Pana wina?
Wino można kupić bezpośrednio 
u  mnie w  Ozorowicach, ale również 
w  wybranych lokalnych sklepach mię-
dzy innymi w Intermarche w Trzebnicy 
i  Obornikach Śląskich. Jest tendencja, 
że mniejsze sklepy otwierają się na pro-
dukty lokalne. Współpracuję z  hur-
townią PSS Społem w Trzebnicy, gdzie 
nasze wina są dostępne. Uważam, że 
lokalny biznes powinien się wspierać. 

Jakie wina Pan produkuje?
W  naszej ofercie klienci znajdą wina 
musujące, wino lodowe, pet nat na ba-
zie różowego wina, które cieszy się du-

żym zainteresowaniem klientów, 
wina czerwone takie 

Wywiad z wiszeńskim winiarzem 

Markiem Janiakiem 
Z Panem Markiem Janiakiem, właścicielem winnicy Jadwiga, spotkałyśmy się w Mienicach,  

gdzie zastałyśmy go w trakcie przycinania winorośli przed kolejnym sezonem. Winnica, jedyna  
w naszej gminie, znajduje się w paśmie południowego grzbietu Wzgórz Trzebnickich. Ze 
szczytów tych wzgórz rozpościera się przepiękny widok na Nizinę Śląską, z widocznym rozległym 
Wrocławiem oraz majestatycznym masywem Ślęzy. Wbrew pozorom tradycje uprawy winorośli na 

naszych ziemiach są bardzo stare. Przed II wojną światową na wzgórzach w okolicy Trzebnicy były winnice, 
a po wojnie próbowano zakładać nowe plantacje. Z powodu zmian społeczno-gospodarczych i ostrych zim 

winnice zostały z czasem zlikwidowane. Jednak jak się okazało powrót do tradycji był możliwy co sprawił 
swoim uporem Pan Marek Janiak. 
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Wywiad z wiszeńskim winiarzem 

Markiem Janiakiem 

jak: Cabernet Cortis, Regent-Caber-
net Cortis, Rondo oraz wina białe: 
Muscaris i Johanniter. 
Naszym najnowszym pomysłem 
jest tzw. wino pomarańczowe, które 
można nazwać winem naturalnym. 
Nie dodaje się do niego drożdży, 
powstaje jedynie na bazie drożdży, 
które były na owocach. Wino to jest 
naturalnie gazowane, a na dnie bu-
telki gromadzi się osad, który jest 
jego zaletą. Podobnie jak w  piwach 
naturalnych.  Jest to tzw. pet nat skrót 
od francuskiego pétillant-naturel, 
czyli naturalne musowanie.  To naj-
nowszy trend w  winiarstwie. Kolor 
pomarańczowy jest efektem fermen-
tacji owoców wraz ze skórkami. 

Pańskie wina zdobywają nagrody 
na arenie europejskiej. Z których 
gatunków jest Pan najbardziej 
dumny? 
Z  każdego, to jak z  dziećmi. Nie 
wyróżnia się żadnego z  dzieci. Na 
początku z  żalem rozstawałem się 
z każdą butelką, ale to minęło. War-
to wspomnieć ,że większość naszych 
win jest wyróżniana na konkursach 
winiarskich w kraju i za granicą. Jed-
ną z wielu, to tytuł „Najlepszy Smak 
Dolnego Śląska 2018 „  dla wina Re-
gent Cabernet w trakcie wydarzenia 
„Europa na widelcu”. 

Czy współpracuje Pan z innymi 
winiarzami z naszego kraju?
Oczywiście współpracuję. Jest Stowa-
rzyszenie Winiarzy Dolnośląskich, 
prężnie działające. Jestem jego człon-
kiem. Współpracujemy podczas ak-
cji promocyjnych, bierzemy udział 
w  imprezach plenerowych np. pod-
czas Wrocławskiej Fety czy  Festiwalu 
Piwa, Wina i Sera we Wrocławiu. Ści-
śle współpracuję z winnicą Moderna 

w  Krakowianach. Posiadamy wspól-
ny sprzęt, np. wspólną nalewaczkę,  
wspólną etykieciarkę, z którego korzy-
stamy. Jest to korzystne dla nas, gdyż 
koszty rozkładają się na dwie winnice. 
Szczególnie na początku działalności 
jest to ważne. Jest to rodzaj współ-
pracy. Niedawno powstał Dolnośląski 
Szlak Piwa i Wina - projekt łączący 
browary rzemieślnicze i winnice Dol-
nego Śląska. Dopiero rozwija się, każ-
dy producent musi stworzyć właściwą 
infrastrukturę, przygotować indywi-
dualną ofertę. Ja w ramach tego pro-
jektu, zamierzam przygotować się do 
robienia stałych pokazów i degustacji. 

I to też jest fajne, bo mogę przedstawić 
produkty lokalne innych producen-
tów. Rozpocząłem współpracę z naj-
bliższą serowarnią pani Honoraty, 
która ma w ofercie sery kozie.   

Czy udało się Panu zaszczepić 
pasją rodzinę?
Syn jest zainteresowany rozwijaniem 
się w tym kierunku. Jest szansa, że bę-

dzie angażował się w roz-
wój winnicy. W  między 
czasie zmienił kierunek 
studiów na bardziej 
przydatny winia-
rzowi. Co mnie 
bardzo cieszy. 
Na początku nie 
do końca miałem 
świadomość tego, że to co 
robię będzie miało większy 
sens, gdy będzie to później kon-
tynuowane. Najpierw było to 
hobby, które przekształciło 
się w zawód, a później za-
cząłem zastanawiać się co 
dalej. 
Wino to jest rzemiosło, ale 
również sztuka. Sztuka kompono-
wania i decyzji winiarza co zrobi na 
każdym etapie procesów produkcyj-
nych. Potrzebna jest duża wiedza, 
intuicja, a  czasami przypadek tym 
rządzi. Z  winem tak jest, że rok 
w rok nie jest podobne. Zależy to od 
wielu czynników. 
Na co dzień spotykam się z  dużą 
życzliwością okolicznych mieszkań-
ców. Ludzie, z którymi mam kontakt 
są mi przychylni i nigdy nie odmówi-
li pomocy. Sami chętnie współpracu-
jemy z nimi, gdy jest taka potrzeba. 

Skąd pomysł na nazwę  i logo 
Pana winiarni?
Nazwa firmy nawiązuje do Św. Ja-
dwigi Śląskiej – patronki tej ziemi, 
ale również do imienia mojej wnucz-
ki Jadwigi. Zależało nam na tym aby 
nazwa była polska. Chcemy nasze 
wino promować jako produkt z  tej 
okolicy, Trzebnicy i Dolnego Śląska.
Z  kolei ptaki drapieżne w  logo 
wzięły się stąd, że jestem też sokol-
nikiem. Docelowo chciałbym mieć 
ptaki drapieżne, które są bardzo 
przydatne przy ochronie winorośli 
przed szpakami.  Szpaki, które wę-
drują w okresie jesiennym stanowią 
bardzo duży problem. Są niebez-
pieczne, to duże grupy, które przy-
latują w tysiącach i w ciągu jednej 
doby potrafią zjeść owoce z  jednej 
winnicy. Aktualnie chronię upra-
wy w  sposób konwencjonalny, albo 
zakładam siatki lub stosuję odstra-
szacze głosowe. A sokół lub jastrząb 
byłby naturalną ochroną, przy tym 
bardzo oryginalną i ciekawą dla od-
wiedzających. Mam to w  planach 
do zrealizowania.    

A jakie inne plany ma Pan na 
przyszłość?
Nasza winnica położona jest w jed-
nym z najładniejszych miejsc w gmi-

nie. Dlatego poza uprawą winorośli 
coraz większy sens widzę w rozwoju 
usługi agroturystycznej. Tak by po-
tencjalni klienci mogli spróbować 
wina, ale również uzyskać wiedzę 
o  winie i  odwiedzić miejsce, gdzie 
to wino powstaje. Jest zapotrzebo-
wanie na takie, nazwijmy to, usługi. 
Chcę to rozwijać. W  Ozorowicach 
planuję przygotować miejsce w wi-
niarni, gdzie będę mógł organizo-
wać spotkania degustacyjne. To co 
realizujemy wpisuje się w  rozwój 
turystyki w  naszej gminie. Planuję 
uruchomić na stałe takie spotkania, 
w  każdą sobotę. Zamierzam tak-
że podjąć współpracę z  portalami 
zajmującymi się sprzedażą vouche-
rów prezentowych. I będzie to jedna 
z  możliwości skorzystania z  mojej 
oferty. Natomiast na terenie win-
nicy powstanie wiata, która będzie 
służyła jako schronienie dla gości. 
Tym bardziej, że mam zapytania 
od różnych grup o  taką formę spę-
dzania wolnego czasu w  pięknym 
plenerze. 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów oraz realizacji 
ambitnych planów.

Rozmawiała Anna Pietrzyk
Zdjęcia Katarzyna Kasprzak 

oraz Marcin Buczak
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W piątek 17 stycznia w 
świetlicy w Krynicz-

nie odbył się X jubileuszo-
wy Przegląd Małych Form 
Teatralnych o Tematyce Bo-
żonarodzeniowej. W tego-
rocznej edycji rywalizacja 
odbywała się w dwóch kate-

goriach: przedszkola i szkoły 
podstawowe (kl. V-VIII). Ze-
brani obejrzeli siedem przed-
stawień, które oceniało jury 
w składzie: Ryszard Glegoła, 
Agnieszka Moździerz, Justyna 
Różewicz-Suszczyńska i Syl-
wia Drząszcz. 

X Przegląd Małych Form Teatralnych  
o Tematyce Bożonarodzeniowej

Kategoria przedszkola: 
I miejsce – Oddział Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej w 
Wiszni Małej 
II miejsce – Przedszkole 
Publiczne w Strzeszowie 
III miejsce – Oddział Przedszkolny 
Szkoły Podstawowej w Szewcach 
Kategoria szkoły podstawowe: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Psarach 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Wiszni Małej 
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Szewcach 
IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Krynicznie 
Jury przyznało nagrodę w 
wysokości 200 zł najlepszemu 
aktorowi, którym został Karol 
Wójciński ze Szkoły Podstawowej 
w Krynicznie. 
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Spotkania noworoczne 
w gminie Wisznia Mała 
to już kilkuletnia trady-

cja zainicjowana przez wójta 
Jakuba Bronowickiego. To 
idealna okazja do spędzenia 
czasu w gronie znajomych 
i sąsiadów, wymiany wspo-
mnień oraz do wspólnego 
kolędowania. 

Tegoroczne spotkania roz-
poczęły się 10 stycznia w 
Krynicznie Gminnym Kon-
certem Noworocznym, pod-
czas którego wystąpił duet 
małżeński: sopranistka Do-
rota Ujda-Jankiewicz i tenor 
Andrzej Jankiewicz. Śpiewa-
cy wykonali znane i lubia-
ne utwory musicalowe oraz 
operetkowe, które przypadły 

do gustu 
publicz-
ności.

K o -
l e j n e 
s p o t k a -
nia odby-
wały się w 
poszczególnych 
miejscowościach, gdzie w 
miłej atmosferze spotykało 
się liczne grono mieszkań-
ców. Był to doskonały czas 
na wspólne biesiadowanie 
oraz kolędowanie, jak rów-
nież możliwość spędzenia 
popołudnia w gronie sąsia-
dów i znajomych. Podczas 
spotkań do wspólnego ko-
lędowania zachęcali lokalni 
soliści i zespoły, m.in. Jerzy 
Kowalczyk, Justyna Master-
nak, Hanna Jordanek, Anna 
Wojtas-Gaweł oraz zespoły 
ludowe Malinianie, Strzeszo-
wianki, Szymanowianie czy 
Chór Amicorum lub senio-
rzy z Klubu Senior+ z Ligoty 
Pięknej. Ponadto gościnnie 
występowali: Jan Samołyk i 
Grzegorz Markocki.   

Spotkania 
noworoczne  
z Mieszkańcami

Dziękujemy 
sołtysom 

oraz radom 
sołeckim za 

zaangażowanie  
w przygotowanie 

spotkań.
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Gdy szkoły nie prowadzi-
ły lekcji z powodu ferii, 

ofertę dla dzieci przygoto-
wał Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Małej. 
Podczas dwóch tygodni lute-
go młodzi mieszkańcy gminy 
Wisznia Mała brali udział w 
grach i zabawach integracyj-
nych, zajęciach artystycznych 
(plastyka, fotografia, muzyka) 
i sportowych. 

To nie wszystko, w ferie za-
angażowały się również pra-
cowniczki Gminnej Biblioteki 
Publicznej, które przeprowa-
dziły arcyciekawe warsztaty z 
robotami. Dzieci mogły po-
znać podstawy robotyki, co 
spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem. Wielkim 
powodzeniem cieszyło się też 

„Retro Granie”, czyli spotka-
nie z grami komputerowymi 
sprzed lat, uruchamianymi na 
sprzęcie komputerowym dużo 
starszym niż uczestnicy zajęć. 

Dzieci wzięły również 
udział w warsztatach z Ekore-
cyklingu prowadzonych przez 
pracowników Urzędu Gmi-
ny Wisznia Mała. Uczestnicy 
zajęć wykonali samodzielnie 
gry zręcznościowe wyko-
rzystując butelki PET oraz 
wspólnie zbudowali miasto 
wykorzystując pudełka i kar-
tony. Ponadto uzyskali cenną 
wiedzę o segregacji odpadów. 

Dzieci dwukrotnie wzięły 
udział w wy-
cieczkach. W 
pierwszym ty-
godniu ferii 

autokar zawiózł uczestników 
do Muzeum Gier i Kompu-
terów Minionej Ery, co było 
fantastycznym uzupełnie-
niem zajęć komputerowych w 
OKSiR. W drugim tygodniu 
dzieci wybrały się do kina na 
film „Gang zwierzaków”. Ferie 
2020 z OKSiR Wisznia Mała 
zakończyły się mocnym ak-
centem. Uczestnicy ferii wzię-
li udział w prawdziwym balu 
karnawałowym dla dzieci, 
który odbył się w 
pięknie przystro-
jonej świetlicy w 
Piotrkowiczkach.

Ferie, ferie i po feriach

Dziękujemy za każdą nawet 
najdrobniejszą wpłatę
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Dwudziestego czwar-
tego stycznia 2020 r. 
w świetlicy w Kry-

nicznie odbył się V Koncert 
Charytatywny. To jedno z 
ważniejszych wydarzeń orga-
nizowanych przez Szkołę Pod-
stawową w Krynicznie. Tego-
roczny koncert pt. „Nie tylko 
prząśniczka, czyli w krainie   
Stanisława   Moniuszki” zgro-
madziła  liczną  widownię. W 
celu przybliżenia  dzieciom, 
młodzieży   oraz dorosłym 
twórczości   Stanisława Mo-
niuszki  powstał projekt (pod 
kierownictwem pani Moniki 

Kielan i pani Doroty Olbryt) 
realizowany w ramach pro-
gramu „Kultura na Zakręcie” 
ogłoszonego przez OKSiR 
w Wiszni Małej. Uczniowie   
Szkoły   Podstawowej w Kry-
nicznie oraz   jej absolwenci 
i goście wykonali zaprezen-
towali przed publicznością 
utwory   Moniuszki. Można 
było usłyszeć pieśni takie jak: 
„Prząśniczki”, „Pieśń wieczor-
ną”, „Złotą   rybkę”, „Dziada i 
babę” czy „Trzech Budrysów”. 
Przedstawione zostały również 
fragmenty   najsławniejszych   
oper: „Halki” i „Strasznego 

Dworu”. Poprzez   humory-
styczne, zabawne   scenki  fil-
miki   twórcy chcieli zachęcić   
do   zainteresowania się   mu-
zyką poważną, która   wcale   
nie musi być nudna. Gorące 
brawa i śmiech  widowni były  
dowodem na to, że  oryginal-
ne wykonanie  utworów  Mo-
niuszki to strzał w dziesiątkę.  

W drugiej części koncertu 
wystąpili utalentowani wokal-
nie absolwenci   szkoły:   Zoja 
Bieszczad,   Konrad Bielicki, 
Aleksander Drzazga, Alek-
sandra Gryszczuk oraz Hanna 
Jordanek. 

Podczas koncertu zebrano 
kwotę w wysokości  2349 zł, 
która zostanie przeznaczona 

dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy. 

DO
Dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się   do 
organizacji koncertu: pani 
Monice Kielan, pani Doro-
cie Olbryt, Radzie Sołeckiej z  
Kryniczna, uczniom, absol-
wentom i gościom.

Koncert charytatywny w Krynicznie

Tabliczki na dom!
Drodzy Mieszkańcy gmi-

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

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

Zachęcamy do korzysta-
nia z  gminnego serwisu 

mapowego: www.geowisznia.
pl Przeglądarka umożliwia 
sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości oraz 
obiektów znajdujących się na 
terenie gminy Wisznia Mała. 

W  serwisie można wyszu-
kać następujące informacje:
 � nr działki;
 � nr porządkowy działki;
 � nazwa ulicy;
 �  obiekty (w tym również 

obiekty turystyczne, zabyt-
ki, pomniki przyrody);

 �  obowiązujące plany zago-

spodarowania przestrzen-
nego;

 �  stadium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny Wisznia Mała.

Prezentowana w  serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może stano-
wić formalnej podstawy dla 
czynności administracyjnych 
czy urzędowych. informacje 
dodatkowe można uzyskać 
w  pok. nr 12 Urzędu Gminy 
Wisznia Mała, ul. Wrocław-
ska 9 lub telefonicznie pod nr 
71 308 48 54.

www.geowisznia.pl

Po zmroku piesi i  rowe-
rzyści są słabo widoczni 

na drodze i  kierowca do-
strzega ich z  dużym opóź-
nieniem. 

Tak naprawdę kierowca wi-
dzi pieszego dopiero jak jego 
sylwetka pojawia się w zasię-
gu świateł samochodu – za-
ledwie 20-30 metrów przed 

pojazdem. 
Dlatego tak ważne jest aby 

mieć zawsze na ubraniu ele-
menty odblaskowe, powodu-
ją one, że jesteśmy widoczni 
już z  odległości 120 – 160 
metrów co przy prędkości 
50 km/h daje kierowcy 10 
sekund na odpowiednią re-
akcje.

Wszystkim Sołtyskom, Sołtysom i Radom Sołeckim składam serdeczne podziękowania za 
pełną odpowiedzialności i  poświęcenia pracę na rzecz swoich sołectw oraz gminy Wisznia 

Mała.
Dziękuję za trud i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz inicja-
tyw, które przekładają się na rozwój sołectwa oraz realizację potrzeb jej mieszkańców.
Równocześnie życzę wielu sukcesów oraz wytrwałości w pracy sołtysa, jak również satys-

fakcji z osiągniętych pozytywnych efektów w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Życzę 
także wyjątkowych pomysłów na dalszy rozwój miejscowości i wielu mieszkańców chętnych 

do ich realizacji. Niech pełniona funkcja sołtysa będzie źródłem satysfakcji.

Wójt Gminy Wisznia Mała
Jakub Bronowicki Odblaski ratują życie! 
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Spotkanie autorskie z Arturem Marino Gminny 
Dzień 
Dziecka w 
Szewcach 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej 

gościła 28 stycznia Mariana 
Pietrzyka (Artura Marino) au-
tora książki „Widziałem Ciem-
ne Słońce. Studium depresji”. 
To już drugie spotkanie trzeb-
niczanina w naszej bibliotece 
(pierwsze miało miejsce w 
maju ubiegłego roku i doty-

czyło książki „Na Wołyniu 
skończył się świat”). Po-
nownie było dużo emo-
cji, w czym duża zasługa 
uczestników spotkania, 
żywo reagujących w cza-
sie opowieści autora o tej 

odwiecznej, ale wciąż tak 
mało znanej przypadłości.

Uroczystości w Pałacu Brzeźno

Tak bawią się seniorzy z gminy Wisznia Mała

W tym roku tak się wy-
jątkowo złożyło, że 

Gminny Dzień Dziecka bę-
dziemy świętować jeszcze 
w maju! W ostatnią sobotę 
miesiąca warto pojawić się 
w Szewcach na terenie bo-
iska sportowego. Wydarzenie 
będzie miało formę pikniku 
rodzinnego, pełnego atrakcji 
dla najmłodszych. Na scenie 
zaprezentują się młode ta-
lenty aktorskie, muzyczne i 
wokalne, reprezentując swoje 
szkoły lub kółka zaintereso-
wań działające przy Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej.

W tym roku motywem 
przewodnim wydarzenia 
będą kolory. Równolegle z 
Gminnym Dniem Dziecka 
odbędzie się projekt realizo-
wany z Młodzieżowego Bu-
dżetu Obywatelskiego - Fe-
stiwal Kolorów. W ramach 
festiwalu można spodziewać 
się zabaw integracyjnych i 
animacji dla dzieci. Organi-
zatorzy proszą dzieci i mło-
dzież, by na ten dzień spe-
cjalnie włożyli białe koszulki.

Ważnym momentem bę-
dzie koncert Wiszeńskich 
Talentów, czyli młodych 
wokalistów z naszej gminy, 
którzy na scenie wystąpią z 
akompaniamentem profe-
sjonalnego zespołu. Dzień 
Dziecka tradycyjnie zakoń-
czy koncert, podczas którego 
usłyszymy szlagiery dla słu-
chaczy w każdym wieku. W 
tym roku ze sceny zabrzmią 
największe przeboje legen-
darnej grupy The Beatles.Dziesiątego lutego w Pa-

łacu Brzeźno odbyło się 
spotkanie Sybiraków, w któ-
rym wzięli udział członkowie 
Klubu „Senior +” z Ligoty 
Pięknej oraz Grupy „ON”. 
Korzystając z okazji pobytu w 
pięknym pałacu grupa została 
o prowadzona po jego kom-
natach, a chętni skorzystali z 
seansu w grocie solnej. 

Chętnych serdecznie za-
praszamy do udziału w ko-
lejnych spotkaniach.

W ostatni piątek stycz-
nia w Klubie „Se-

nior +” w Ligocie Pięknej 
odbył się bał karnawało-
wy dla klubowiczów oraz 
osób z Grupy „ON”. Pano-
wała znakomita atmosfe-
ra, a seniorzy pokazali jak 
świętuje się podczas kar-
nawału. Wszyscy wystąpi-
li w barwnych maskach i 
kapeluszach samodzielnie 
przygotowanych. Impre-
za dostarczyła wszystkim 
uczestnikom dużej dawki 
pozytywnej energii.

Zapraszamy serdecznie 
wszystkich chętnych do do-
łączenia do Grupy. Wszel-
kie informacje otrzyma-
cie Państwo w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Wiszni Małej.

Termin: 30 maja 2020 r.Miejsce: Szewce



19WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJmarzec 2020

MTB Cross 
Country  
w Wysokim 
Kościele

Wiszeńska 
(za)Dyszka 
powraca do 
Ligoty Pięknej

Szkoła Podstawowa 
im. Małego Księcia w 

Wiszni Małej była organi-
zatorem V Powiatowego 
Konkursu Recytatorskie-
go dla klas IV pt. „Wszyst-
ko jest poezją”. Dzisiaj w 
Wiszni Małej rywalizowa-
ło 11 najlepszych uczniów 
z czterech gmin powiatu 
trzebnickiego. Każdy za-
prezentował dwa utwory 
(wiersz i fragment pro-
zy) inspirowane cytatem 
„Świat jest teatrem, akto-
rami ludzie” W. Szekspira. 
Koordynatorkami kon-
kursu były pani Monika 
Witczak, Maria Idzikow-
ska i Jolanta Kupis.

 Jury w składzie An-
drzej Milian – przewod-

niczący jury i Kajetan 
Stadtmüller oceniając 
występujących brało pod 
wagę stopień opanowa-
nia tekstu, dobór reper-
tuaru, interpretację tek-
stu, dykcję oraz wrażenia 
artystyczne. Laureatom 
dyplomy, nagrody oraz 

statuetki przedstawiające 
patrona szkoły - Małego 
Księcia wręczył wójt Ja-
kub Bronowicki wraz z 
jury. 

Podziękowania otrzy-
mali również nauczyciele 
przygotowujący dzieci do 
występów.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:
I miejsce: Maciej Tyrakowski ze Szkoły  
Podstawowej w Pęgowie 
II miejsce: Weronika Wałejko ze Szkoły  
Podstawowej nr 1 w Trzebnicy 
III miejsce: Gabriela Chmielińska z Publicznej  
Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich 
IV miejsce: Iwo Wowra ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej 
V miejsce: Maria Dobrowolska ze Szkoły Podstawowej w Psarach
Wyróżnienie: Zofia Drohomirecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy

Rozstrzygnięcie V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Termin: 

30 maja 2020 r.

Miejsce: 

Wysoki Kościół Termin: 

26 września 2020 r.
Miejsce: 

Ligota Piękna

Trzydziestego maja będzie 
dniem pełnym sporto-

wych emocji, a także atrakcji 
dla rodzin i dzieci. Warto już 
teraz wpisać ten dzień do ka-
lendarza i pod koniec maja 
odwiedzić właśnie Wysoki 
Kościół.

Centralnym punktem dnia 
będą zawody MTB Cross Co-
untry czyli wyścig kolarzy gór-
skich po trasie pełnej malow-
niczych widoków. Rowerzyści 
będą rywalizować o Puchar 
Wójta Gminy Wisznia Mała 
Jakuba Bronowickiego. To jed-
nak nie koniec atrakcji. Wy-
darzeniu towarzyszyć będzie 
m.in. piknik rodzinny z ani-
macjami dla dzieci. MTB Cross 
Country to bardzo dobry po-
mysł (nie tylko dla wielbicieli 
rowerów) na spędzenie soboty 
poza domem.

Wiszeńska (za)Dyszka 
na stałe wpisała się w 

krajobraz dolnośląskich im-
prez sportowych. W związku z 
sytuacją epidemiczną wiosen-
na edycja biegu na 10 km zo-
stanie przeniesiona na jesień i 
odbędzie się 26 września. Po 
zeszłorocznym wyścigu, który 
odbył się w Malinie, wydarze-
nie powraca do Ligoty Pięknej!

Darmowy jadłospis

Nasze zdrowie to jeden 
z  ważniejszych ele-

mentów życia. Coraz wię-
cej osób stara się prowadzić 
zdrowy tryb życia i  być fit. 
Większość chcąc pozbyć 
się zbędnych kilogramów 
rozważa przejście na dietę. 
Informacji na ich temat nie 
brakuje w  różnorodnych 
publikacjach czy w  Inter-
necie, ale racjonalność sto-
sowania diet z  niepewnych 
źródeł budzi uzasadnione 
obawy. By pomóc poszuku-
jącym Narodowy Fundusz 
Zdrowia stworzył serwis 
z gotowymi dietami. 

Na portalu Narodowego 
Funduszu Zdrowia (http://
diety.nfz.gov.pl) zakłada-
jąc bezpłatne konto, można 
skorzystać z  trzech darmo-
wych jadłospisów na 14 dni 
przygotowanych zgodnie 
z popularną dietą DASH.  

By wybrać dietę najlepszą 
dla siebie pod względem 
ilości kalorii należy podać 
podstawowe informacje ta-
kie jak: płeć, wagę, wzrost, 
wiek i  aktywność fizyczną. 
Na podstawie podanych 
danych zostanie wyliczona 
minimalna ilość kalorycz-
ność dzienna oraz wskaź-
nik BMI. Następnie na-

leży wybrać jedną z  trzech 
diet o różnej kaloryczności: 
1200 kcal, 1500 kcal lub 
1800 kcal. Co ważne portal 
daje możliwość przygoto-
wania jadłospisów także dla 
wegetarian.

Każdy jadłospis dodatko-
wo zawiera przepis na przy-
gotowanie danego dania 
oraz szczegóły dotyczące za-
wartości kalorii w  każdym 
posiłku. Konkretne danie, 
jeśli nie przypadnie nam do 

gustu, możemy wymienić na 
inne z  listy. Dużym atutem 
jest możliwość sporządzenia 
dodatkowo listy zakupów na 
podstawie wybranych dań, 
którą pobrać w  formie pli-
ków PDF i wydrukować.

Dieta online przygotowana 
przez NFZ daje możliwość 
zadbania o  swoje zdrowie 
poprzez smaczne i zbilanso-
wane posiłki przygotowane 
przez profesjonalistów. 
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W Szkole Podstawo-
wej im. Młodych 
Bohaterów w 

Szewcach w dniach 4 – 5 luty 
zostały rozegrane III Otwar-
te Mistrzostwa Szachowe. 
Otwarcia mistrzostw dokonał 
wójt Jakub Bronowicki, który 
zauważył, iż „jeśli mamy powo-
dy do dumy z naszych dzieci i 
młodzieży, zwłaszcza w Szew-
cach, to właśnie z szachów”. 
W ciągu ostatnich 5 lat repre-
zentanci szkół w Szewcach lub 
w Krynicznie plasowali się na 
czołowych miejsca rywalizacji 
w powiecie trzebnickim: czte-
rokrotnie zajmowali I miejsca 
i raz drugie w Igrzyskach mło-
dzieży, zaś w Igrzyskach dzieci 
jest to odpowiednio trzykrot-
ne mistrzostwo i dwukrotne 
wicemistrzostwo. Skąd takie 
spektakularne sukcesy? To nie 
przypadek...

W Wiszni Małej działa Klub 
Szachowy Biały Król, który w 

swojej strategii rozwoju stawia 
na dzieci i młodzież. W poro-
zumieniu z lokalnymi szkoła-
mi powstał pomysł projektu 
„cztery pory roku” (cztery 
szkoły), których uczniowie 
spotykając się wspólnie na tur-
niejach rangi międzyszkolnej i 
uczestnicząc w zajęciach pro-
wadzonych przez nauczycieli 
lub instruktorów szachowych 

doskonalą swoje umiejęt-
ności. Dzięki temu 

ponad setka 

dzieci posiada już kategorie 
szachowe Polskiego Związku 
Szachowego i w ramach po-
trzeb wchodzi w skład repre-
zentacji Klubu Biały Król w 
IV lidze szachowej. Pewność 
jaką daje obcowanie z szacha-
mi pozwala uczniom przeła-
mywać bariery emocjonalne 
i edukacyjne, osiągać sukcesy 
tam, gdzie jest to tylko możli-
we.

Obecnie do dwóch szkół 
gminnych w Szewcach oraz 
w Krynicznie odnoszących 
znaczące sukcesy szachowe 
dołącza szkoła w Wiszni Ma-
łej, czego potwierdzeniem są 
wyniki osiągnięte przez dzie-
ci i młodzież w III Otwartych 
Mistrzostwach SP w Szew-
cach. W kategorii dzieci - 
grupa podstawowa I miejsce 
zajął Bartosz Kurek (SP Wisz-
nia Mała), drugie Ewa Do-
brzańska (SP Wisznia Mała), 
a trzecie Dawid Bąk (SP w 
Szewach). W kategorii mło-
dzież - grupa podstawowa - I 
miejsce zajął Daniel Płaksin 

(SP w Krynicznie) drugie 
Igor Pabian (SP w Szewcach), 
a trzecie Eryk Toda (SP w 
Szewcach). W grupie zaawan-
sowanej składającej się głów-
nie z reprezentantów szkół 
na poziomie powiatowym I 
miejsce zajął Bartłomiej Ba-
kun (SP w Szewcach) drugie 
Mateusz Smuga (SP w Kry-
nicznie), a trzecie Michał Ru-
miński (SP w Krynicznie).

Dzieci i młodzież wspie-
rani są doświadczeniem 
instruktorów szachowych, 
którzy zgodnie przyznają, iż 
wszelkie zasługi za sukcesy 
dzieci należą się uczniom, 
albowiem to one dzielnie 
stając do rywalizacji zwycię-
żają, wierząc w swoje moż-
liwości i wychodząc z roli 
Kopciuszka.  MW

III Otwarte Mistrzostwa Szachowe 
w Szewcach

Segreguj 
odpady!

Laureaci konkursu „zDolny Ślązak 2020”

Szóstego lutego w Szkole 
Podstawowej im. Młodych 

Bohaterów w Szewcach odby-
ła się akcja pt. „Segreguj od-
pady”. Samorząd uczniowski 
przeprowadził pogadanki we 
wszystkich klasach na temat 
segregacji śmieci oraz przed-
stawił prezentację pt. „Dbaj-
my o środowisko!”. Temat se-
gregacji odpadów jest bardzo 
ważny i trzeba cały czas przy-
pominać, w jaki sposób nale-
ży to robić prawidłowo. 

JW

W tegorocznej edycji 
konkursu „zDolny 

Ślązak 2020” siedem osób 
z gminy Wisznia Mała zo-
stało Laureatami konkursu. 
Uczniowie uzyskali wyso-
kie wyniki w następujących 
kategoriach: język polski, 
język angielski, matematy-
ka i fizyka. Dzięki tytułowi 

Laureata, uczniowie będą 
mogli wybrać sobie dowol-
ną szkołę średnią w naszym 
województwie.  

„zDolny Ślązak” to pre-
stiżowy konkurs organizo-
wany w ramach Dolnoślą-
skiego Systemu Wspierania 
Uzdolnień, którego organi-
zatorem jest Samorząd Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 
przy współpracy Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty.

Laureatom gratulujemy 
sukcesu i życzymy  kolej-
nych  wysokich wyników w 
konkursach. Gratulujemy 
również nauczycielom, któ-
rzy pomogli przygotować 
się uczniom do konkursu.

LAUREACI KONKURSU  
zDolny Ślązak
Szkoła Podstawowa im. 
Małego Księcia w Wiszni 
Małej
Joanna Krauze - matematyka 
Izabela Iwańczyk - j. angielski 
Krzysztof Buczak - fizyka 
Michał Ozimek - j. angielski 
Krzysztof Miś - j. polski 
Gabriel Miś - j. polski
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Psarach
Hania Kostecka - język polski
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140 tys. dla organizacji pozarządowych

W celu zapewnienia 
uczniom bezpie-
czeństwa oraz 

uniknięcia roznoszenia ko-
ronawirusa szkoły zawiesiły 
działalność dydaktyczno-wy-
chowawczą oraz opiekuńczą 
od 16 marca do 10 kwietnia 
(zgodnie z MEN-owskim roz-
porządzeniem w sprawie po-
stępowania szkół w związku z 
epidemią koronawirusa).

Jak wszystkie szkoły w kraju, 
tak i szkoły podstawowe gmi-
ny Wisznia Mała zastosowały 
się do zaleceń Ministra Eduka-
cji Narodowej, który podczas 
swojej wypowiedzi zachęcał 
nauczycieli, aby wzbudzili za-
interesowanie uczniów nauką 
oraz wykorzystali ten czas na 
powtórzenie materiału.

Wszyscy nauczyciele utrzy-
mują stały kontakt z uczniami 
i ich rodzicami poprzez dzien-
nik elektroniczny, pocztę in-
ternetową, liczne komunikato-
ry oraz platformy edukacyjne. 
W ten sposób prowadzą zaję-
cia szkolne zdalnie oraz służą 
pomocą i wsparciem, odpo-
wiadają na liczne pytania oraz 
wyjaśniają wątpliwości. 

Pedagodzy ze szkoły w 
Krynicznie drogą mailową 
przekazują dzieciom zada-
nia oraz materiał utrwalający 
wiedzę i umiejętności.  Po-
przez platformę edukacyjną 

Eduelo tworzą testy spraw-
dzające i utrwalające wiedzę 
oraz rozsyłają je do klas stwo-
rzonych na platformie, gdzie 
każdy uczeń ma swój login. 
Część zadań nauczyciele mogą 
sprawdzać na bieżąco (on-
-line) poprzez otrzymywane 
raporty z wykonanych testów, 
bądź wysyłając odpowiedzi na 
maile nauczycieli. Na stronie 
szkoły oficjalnej i facebooko-
wej umieszczają na bieżąco 
informacje dotyczące zdoby-
wania i utrwalania wiedzy on- 
line, np. o projekcjach filmów-
-lektur na kanale TV Kultura 
lub o możliwości codziennego 

łączenia się on-line z eksperta-
mi Muzeum Powstania War-
szawskiego, którzy podzielą się 
swoją wiedzą i pasją.

Z kolei w Psarach pod-
stawową formą komuni-
kowania się nauczycieli 
z  uczniami jest dziennik 
elektroniczny oraz poczta 
internetowa. Nauczyciele 
wysyłają zakresy materiału, 
zadania do wykonania, które 
dzieci po wykonaniu odsy-
łają w umówionych termi-
nach. Większość nauczycieli 
przedmiotów pozakładała 
grupy w ramach mediów spo-
łecznościowych, dedykowane 

poszczególnym klasom - dla 
lepszej i szybszej wymiany 
informacji i treści edukacyj-
nych. Posługują się szkol-
nym dyskiem Google - za-
dania, zakresy materiałów, 
prace uczniów wysyłane są 
do chmury, gdzie nauczyciele 
mają dostęp całą dobę. Po-
nadto korzystają również z 
różnorodnych platform edu-
kacyjnych i rządowych mate-
riałów.

Szkoła w Wiszni Małej 
realizuje głównie powtó-
rzenia i utrwalenia bieżą-
cego materiału bazując  na 
podręcznikach i ćwicze-
niach oraz na stronach in-
ternetowych do powtórki 
zagadnień gramatycznych 
i leksykalnych. Ponadto za-
chęca uczniów do rozwią-
zania testów oraz proponuje 
urządzanie wewnątrzklaso-
wych pojedynków na wiedzę. 

Dzieci zachęcane są również 
do czytania i oglądania lek-
tur, rozwiązywania zadań z 
Repetytorium. Jak również 
pedagodzy polecają strony z 
kodowaniem w formie gier, 
konkursy informatyczno-
-matematyczno-graficzne, a 
dla chętnych z klas 7 i 8 plat-
formę z programowaniem.    

Nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Szewcach 
drogą elektroniczną koor-
dynują proces dydaktyczny. 
Uczniowie przez dziennik 
elektroniczny mają przekazy-
wane wytyczne dotyczące za-
dań i zabaw. Mogą skorzystać 
również ze wskazanych przez 
nauczycieli stron interneto-
wych i na przykład zdalnie 
zwiedzić muzeum czy inne 
ciekawe miejsce. Uczniowie 
są na bieżąco informowani o 
metodach ułatwiających im 
pracę, nowinkach i innowa-
cjach elektronicznych.

Nauka  
w wiszeńskich 
szkołach

W marcu został rozstrzygnię-
ty otwarty konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pożytku pu-
blicznego z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu. Na realizacje zadań 
gmina Wisznia Mała przeznaczyła 
140 tys. zł.

W ramach konkursu zostało zgło-
szonych 14 wniosków. Ponad poło-
wa z nich to zadania skierowane do 

dzieci i młodzieży z naszej gminy. 
Wśród nich są projekty z piłki noż-
nej, karate shotokan, szachów, teni-
sa stołowego czy ringo.

Na realizację zajęć z piłki nożnej, 
zarówno dla dzieci jak i młodzieży i 
dorosłych, przeznaczono ponad 90 
tys. zł. Zgłoszone zadania publicz-
ne obejmują nie tylko organizację 
treningów i udział w rozgrywkach 
ligowych, ale także organizację 

turniejów, sparingów, festynów ro-
dzinnych, udział w obozach sporto-
wych, czy organizację Święta Spor-
tu – imprezy rodzinnej połączonej z 
akcją charytatywną.

Z dotacji skorzystają również sza-
chiści i karatecy, którzy licznie pro-
mują naszą gminę na szczeblu ogól-
nopolskim i międzynarodowym, 
odnosząc wielokrotnie sukcesy. 
Wsparcie otrzymają także tenisiści 

stołowi, dla 
których za-
jęcia pro-
w a d z o n e 
są w Szkole 
P o d s t a w o -
wej w Psarach. 
A niebawem zo-
stanie również rozstrzygnięty kon-
kurs na realizacje zajęć z siatkówki 
dla młodzieży szkolnej.  
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Początek roku 2020 
w klubie Biały Król 
Wisznia Mała upłynął 

głównie pod znakiem wystę-
pów w Ligach Dolnośląskich. 
Z obu poziomów rozgryw-
kowych możemy pochwa-
lić się dobrymi wieściami. 
W 3 Lidze Dolnośląskiej od 
stycznia rozegraliśmy 4 spo-
tkania, wygrywając 3 z nich. 
W pokonanym polu zosta-
wiliśmy Debiut Przedwo-
jów, Kudowiankę Kudowę 
Zdrój oraz w meczu drużyn 
czołówki Polonię Wrocław, 
sposób na nas znaleźli tyl-
ko wzmocnieni trenerem 
juniorzy z Młodzieżowego 
Domu Kultury Śródmieście 
Wrocław. Oznacza to, że po 
8 rozegranych kolejkach pla-
sujemy się na znakomitym 2 
miejscu w tabeli, premiowa-
nym awansem do 2 Ligi. Do 
końca rozgrywek pozostały 
jeszcze 3 spotkania,  praw-
dopodobnie kluczowe w 
kwestii promocji do wyższej 
ligi będzie dla nas… derbo-
we starcie z Wieżą Pęgów. 

Jeszcze lepsze wieści z za-
kończonych już rozgrywek 4 
ligi, grupa Wrocław Zachód. 

Biały Król Wisznia Mała III 
wygrywa cała ligę ze znako-
mitym dorobkiem 20 punk-
tów na 22 możliwe! Zwycięski 
zespół tworzą: Maciej Stelma-
szuk, Krystian Kania ( świetny 
występ i norma na kandydata 
na mistrza), Jakub Pietraszko, 
Krzysztof Plichta, Bartłomiej 
Rutkowski, Sławomir Olcha-
wa, Marek Pociejowski, Mo-
nika Owczarek, Bogdan Sta-
warz. Nasza trzecia drużyna 
musi teraz mocno trzymać 
kciuki za… Białego Króla 
Wisznię Mała II, ponieważ 
ich awans do 2 ligi oznaczać 
będzie przepustkę Wiszni III 
do Ligi Dolnośląskiej. Mamy 
więc realne szanse na 2 awan-
se naszych drużyn w jednym 
sezonie! 

Na początku marca w 
Krynicznie odbyły się Indy-

widualne Mistrzostwa Po-
wiatu Trzebnickiego LZS. 
Zawodnicy rywalizowali w 
4 grupach turniejowych, to 
znaczy: Młodzik (do lat 11), 
Junior młodszy (do lat 14), 
Junior (do lat 17), Senior. W 
każdej z nich awans do finału 
wojewódzkiego uzyskiwały 
po 2 najlepsze osoby, zarów-
no wśród kobiet/dziewczyn 
jak i mężczyzn/chłopców. 
Zdecydowaną większość pre-
miowanych miejsc uzyskali 
szachiści naszego klubu lub 
uczęszczający na prowadzo-
ne przez nas zajęcia. Wisznię 
Małą na finale wojewódzkim 
reprezentować będą: 
 � Młodzicy (Michał Rumiń-

ski, Mateusz Gradowicz, 
Matylda Adamowicz, 
Anna Wilk-Tyrka) 

 � Juniorzy młodsi (Wojciech 

Matysiak, Jeremi Hebdow-
ski, Dominika Dobrzań-
ska) 

 � Juniorzy (Mateusz Smuga, 
Kamil Kujawski) 

 � Seniorzy (Krzysztof Kul-
czycki, Jakub Pietraszko) 

Sędzią i organizatorem za-
wodów był nasz prezes Łu-
kasz Butkiewicz. 

Odnosiliśmy również 
sukcesy na arenach krajo-
wych i międzynarodowych. 
W Nowy Rok bardzo do-
brze wszedł kapitan drugiej 
drużyny Michał Dzikowski, 
zajmując 4 miejsce na tur-
nieju w czeskim Jeseniku.  
W Warszawie otwarcie ka-
wiarni szachowej BugHouse 
Chess Cafe uświetnił sam 
Prezes Polskiego Związku 
Szachowego - Radosław Je-
dynak, natomiast w turnie-

ju z okazji tego wydarzenia 
zwyciężył nasz zawodnik 
Krystian Kuźmicz. Wresz-
cie w 2 lidze niemieckiej 
bardzo dobrze radzi sobie 
drużyna z przedmieść Ber-
lina Zehlendorf SK w skła-
dzie z Piotrem Brodowskim 
i Michałem Luchem. Zaj-
mują 2 miejsce w tabeli i 
mają szanse do awans do 1 
Bundesligi, najsilniejszej na 
świecie ligi szachowej! W 
meczu 2 ligi portugalskiej 
wystąpił Łukasz Butkie-
wicz a jego drużyna (oraz 
wspomnianych już Michała 
i Piotra, którzy jednak nie 
wystąpili póki co w tym se-
zonie) plasuje się na 3 miej-
scu w tabeli. 

Relacja Łukasza 
Butkiewicza

Medale Jinkaku w Dreźnie

Rok 2020 zaczął się dla za-
wodników DKK Jinkaku 

Kansei od udanego startu w 
dużym międzynarodowym 
turnieju karate. 18. stycznia 
podopieczni senseia Dawi-
da Graczyka wystartowali w 
Dresden Open Karate. Do 
stolicy Saksonii  pojechało 11 
młodych karateków z naszej 
gminy. O medale nie było ła-
two, na imprezę zgłosiło się 
bowiem ponad 500 zawodni-
ków z 5 krajów, reprezentują-
cych 56 klubów.  

Turniej zakończył się dla 
naszych zdobyciem 6 medali. 
Najlepiej wypadł Jakub Piwko. 
Wywalczył on złoto w swo-
jej kategorii  kata oraz złoto 
w drużynie mix, wspólnie z 

Franciszkiem Sadowskim i 
Klarą Kościelniak. W katego-
rii indywidualnej kata 3 msce 
zdobyła Klaudia Łobaczewska. 
Nie zawiodły nasze drużyny 
kata. Łobaczewska, Aleksan-
der Połowczuk i Eryk Kwater 
wywalczyli srebrny medal, 
Krystian Karaszewski, Karo-
lina Pogoda i Aleksandra 
Cieślak – brązowy krą-
żek. Również 3 msce 
przypadło druży-
nie w składzie: Igor 
Ulatowski, Emilia 
Giszterowicz i Julia 
Skrzypczak. 

Blisko miejsca na 
podium w swych kate-
goriach indywidualnych kata 
byli: Klara Kościelniak, Julia 
Skrzypczak i Emilia Giszte-
rowicz, natomiast w kumite 

– bracia Jakub 
i Hubert Piwko. 

Następnego dnia po zawo-
dach, korzystając z okazji, za-
wodnicy mogli się zapoznać 

z bogatą historią miasta. Był 
czas na zwiedzanie Zwingera, 
letniej rezydencji elektorów 
saskich, zbrojowni oraz skarb-
ca z oszałamiającą ilością prze-

pięknych artefaktów. Części 
udało się odwiedzić interak-
tywne muzeum higieny. 

Relacja  
Dawida Graczyka 

Co nowego u szachistów?
RELACJA

RELACJA
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W  poprzednim roku 
Urząd Gminy Wisz-

nia Mała uruchomił aplika-
cję gospodarka odpadami 
(system SEGREGO), która 
umożliwia mieszkańcom 
w wygodny sposób wyszukać 
swój harmonogram odbioru 
odpadów, który odnosi się 
do konkretnego adresu po-
sesji, a  nawet włączyć przy-
pomnienia o nadchodzących 
terminach wywozu śmieci 
czy płatnościach. 

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 mieszkańcówZmiana wykonawcy odbierającego odpady

Jak postępować z bioodpadami?

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 kompostow-
niku, a  tym samym nie 
korzysta z  odbioru bioodpa-
dów przez podmiot upraw-
niony. W  tej sytuacji przy-
sługuje niższa stawka opłaty 
i wynosi 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.

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.

Szanowni Mieszkańcy!

W  związku ze zmianą wy-
konawcy realizującego 

usługi odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszka-
łych na terenie gminy Wisz-
nia Mała, informujemy, iż od 
dnia 1 kwietnia do dnia 30 
kwietnia 2020 roku niniejsze 
usługi będzie realizować Spół-
ka CHEMEKO SYSTEM Sp. 
z o.o. Zmiana podyktowana 
jest rozstrzygnięciem nowego 
przetargu. Jednakże ze wzglę-
du na odwołanie, od wyników 
przetargu, które wniósł jeden 
z oferentów do Krajowej Izby 
Odwoławczej w Warszawie, 
jesteśmy zmuszeni poczekać 
na wynik prowadzonego po-
stępowania przez w/w instytu-
cję. Z powodu zagrożenia epi-
demicznego spowodowanego 
wirusem COVID -19 Krajowa 
Izba Odwoławcza zawiesiła 

ogłaszanie orzeczeń od dnia 
13 marca 2020 do odwołania. 

W związku z powyższym 
harmonogram został przygo-
towany tylko na jeden miesiąc 
z możliwością przedłużenia do 
czasu ogłoszenia orzeczenia 
KIO w sprawie rozstrzygnięcia 
przetargu. 

Firma WPO ALBA S.A.  
jest więc zobowiązana do ze-
brania od Państwa wszystkich 
pojemników na odpady zmie-
szane i segregowane. Spółka 
CHEMEKO SYSTEM  Sp. z 
o.o. dostarczy nowe pojem-
niki na odpady komunalne 
zmieszane i szkło oraz worki 
na papier, plastik i bioodpady. 
Pojemniki na papier zosta-
ną dostarczone w momencie 
podpisania stałej umowy z 
odbiorcą odpadów.

Worki na odpady segrego-
wane będą dostarczane Pań-
stwu na tych samych zasa-

dach, co worki na tworzywa 
sztuczne i metale. W razie po-
trzeby (np. w przypadku nie-
dostarczenia lub niewystar-
czającej ilości worków) będą 
one dostępne przed wejściem 
do Urzędu Gminy. Zwraca-
my się z prośbą o zbieranie 
odpadów w pojemnikach i 
workach dostarczanych przez 
nowego wykonawcę. Jedno-
cześnie prosimy o udostęp-
nienie pojemników  należą-
cych do firmy WPO ALBA 
S.A.,  w celu ich odbioru.  Sta-
ramy się, aby wprowadzane 
zmiany w jak najmniejszym 
stopniu wpłynęły na gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi oraz prosimy o zro-
zumienie tej trudnej sytuacji, 
w której aktualnie wszyscy się 
znajdujemy. W razie pytań 
prosimy o kontakt pod nume-
rami telefonów (71) 308 48 33 
lub (71) 308 48 32.



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Gmina Wisznia Mała: 1– 30 kwietnia 2020 

L.P. MIEJSCOWOŚĆ

Kwiecień
2020 SZKŁO  

ŚRODY
PLASTIK  

CZWARTKI
PAPIER  
PIĄTKI BIO

odpady zmieszane

1 Szewce 11*, 27 -
02.04.20 10.04.20 06.04.20

20.04.20
2 Strzeszów 11*, 27 -

3 Piotrkowiczki 14, 28 - 02.04.20 10.04.20 06.04.20
20.04.20

4 Mienice 14, 28 -

16.04.20 17.04.20 11*.04.20
27.04.20

5 Pierwoszów 14, 28 15.04.20

6 Wisznia Mała bez ul. Pierwoszowskiej, 
Przy Dębie, Na Kolonii i Leśnej 14, 28 22.04.20

7
Kryniczno ul. Rakowa,  
Osiedle Toya, Cienin 15, 29 15.04.20

09.04.20 10.04.20 07.04.20
21.04.208 Krzyżanowice 15, 29 08.04.20

9 Szymanów 15, 29 -

10 Psary 6, 20 15.04.20 23.04.20 24.04.20 14.04.20
28.04.20

11 Ozorowice 6, 20 - 02.04.20 10.04.20 06.04.20
20.04.20

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Miejscowość ODPADY 
ZMIESZANE SZKŁO (środy) PLASTIK (czwartki) PAPIER (piątki) BIO

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

poniedziałki 08.04.20 09 i 23.04.20 10.04.20 06.04.20; 11*.04.20; 20.04.20; 27.04.20

Wisznia Mała  
ul. Wąska 3

wtorki 15.04.20 09 i 23.04.20 10.04.20 06.04.20; 11*.04.20; 20.04.20; 27.04.20

Psary  
ul. Polna 19, 21, 23

poniedziałki 08.04.20 09 i 23.04.20 24.04.20 06.04.20; 11*.04.20; 20.04.20; 27.04.20

12 Ligota Piękna 7, 21 22.04.20

23.04.20 24.04.20 14.04.20
28.04.20

13 Wisznia Mała:  
ul. Przy Dębie, Na Kolonii, Leśna 7, 21 22.04.20

14 Machnice 7, 21 - 09.04.20 10.04.20 07.04.20
21.04.20

15
Wysoki Kościół  
wraz z ul. Pierwoszowską  
z Wiszni Małej

8, 22 - 09.04.20 10.04.20 07.04.20
21.04.20

16 Kryniczno, Rogoż, Malin 8, 22 08.04.20 16.04.20 17.04.20 11*.04.20
27.04.20

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.


