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30-lecie  
samorządu terytorialnego

Dwudziestego siódmego  maja 
każdego roku obchodzimy 
Dzień Samorządu Terytorial-

nego. Dokładnie 30 lat temu odbyły 
się pierwsze wybory samorządowe. 
Reforma samorządowa zniosła ówcze-
sne rady narodowe, oddzieliła samo-
rząd od administracji rządowej i usta-
nowiła, że odtąd jest nim nie rada, 
a  wspólnota mieszkańców, czyli gmi-
na. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie terytorialnym zawierała 
najważniejsze uregulowania dotyczące 
działalności gminy, jej zadania własne 
oraz określała, że organem stanowią-
cym i  kontrolnym jest Rada Gminy. 
Powstanie samorządu terytorialnego 
wyzwoliło niezwykłą energię, przed-
siębiorczość i aktywność wielu ludzi.

Od 30 lat samorządy mają kluczo-
we znaczenie dla stabilizacji i  rozwoju 
kraju, a sprawnie funkcjonujący samo-
rząd, to podstawa budowania zaufania 
obywateli. Zmiana umożliwiła miesz-
kańcom współuczestnictwo w dokonu-
jących się przemianach. Dzięki zaan-
gażowaniu i  ciężkiej pracy w „małych 

ojczyznach” okres ten stał się epoką 
wzmożonego rozwoju lokalnego i  bu-
dowy społeczeństwa obywatelskiego.

W  ciągu ostatnich 30 lat nasza 
gmina zmieniła się nie do poznania. 
Wcześniej była gminą prowincjonalną 
i zaniedbaną, pozbawioną dobrego go-
spodarza. Odzyskana samorządność, 
zapewniła nam dynamiczny rozwój 
oraz dobre wykorzystanie środków fi-
nansowych. Sami decydujemy o budo-
wie dróg, oczyszczalni ścieków, szkół 
czy rozwoju kultury i  sportu. Lata 
90-te to czas dynamicznego rozwoju 
gminy. W  okresie tym zostały m.in. 
opracowane plany zagospodarowania 

przestrzennego, strategia gminy, które 
umożliwiły dalsze przemyślane działa-
nia.

W  ciągu 30 lat gmina zrealizowała 
wiele inwestycji, wśród nich do 
największych należą:
 � wybudowanie 3 nowych szkół pod-

stawowych z 3 salami sportowymi;
 � gruntowny remont szkoły w Wiszni 

Małej;
 � dokończenie budowy 2 świetlic 

i wybudowanie 5 kolejnych;
 � wybudowanie nowego Ośrodka 

Zdrowia;
 � wyremontowanie budynku GOPS;
 � zwodociągowanie gminy (134,6 km); 

 � wybudowanie oczyszczalni ścieków;
 � budowa kanalizacji w gminie (64,6 

km) – największa inwestycja w  hi-
storii gminy;

 � wybudowanie wysypiska śmieci;
 � wybudowanie 2 stacji redukcyjnych 

gazu;
 � rewitalizacja terenu przez Urzędem 

Gminy oraz w centrum Kryniczna;
 � realizowana budowa cmentarza ko-

munalnego w Krynicznie;
 � termomodernizacja Szkoły Podsta-

wowej w Szewcach, świetlicy w Ma-
linie i Krynicznie;

 � infrastruktura rekreacyjna na naj-
wyższym wzniesieniu gminy Wisz-
niaku.

Ponadto gmina każdego roku bu-
duje kolejne drogi o  utwardzonej 
nawierzchni, co roku przybywa kil-
kadziesiąt nowych lamp drogowych. 
Powstają nowe place zabaw (aktualnie 
na terenie gminy jest ich 30) wypo-
sażone w  nowoczesną infrastrukturę 
sportowo – rekreacyjną, boiska spor-
towe, parki odzyskały blask i są ideal-
nym miejscem do odpoczynku.  

Składamy podziękowania wszystkim  
osobom, które angażowały się  

w realizację zadań publicznych, pracowały  
nad kierunkami rozwoju gminy  
i budowały jej lepszą przyszłość. 

więcej na str. 20
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Zakończyła się budowa 
I etapu sieci kanalizacji 
sanitarnej w  Krzyża-

nowicach. Z sieci kanalizacyj-
nej mogą już korzystać miesz-
kańcy ul. Polnej od strony Psar 
do ul. Głównej, ul. Głównej 
od skrzyżowania z  ul. Polną 
w  kierunku Pasiukuro-
wic i ul. Różanej. Ku 
końcowi zmierza 
także budowa 
sieci kanaliza-
cyjnej w  po-
zostałej części 
miejscowości 
–  zakończono 
roboty wykopo-
we w  ulicach: Ja-
śminowej, Wiśniowej, 
Polnej, Parkowej, Lipowej 
i  Głównej od skrzyżowania 
z  ul. Polną w  kierunku Wro-
cławia, ul. Mostowej i  Staro-
rzecznej. Uruchomienie sieci 
kanalizacyjnej w  tej części 
Krzyżanowic planowane jest 
na IV kwartał 2020 r. Aktu-
alnie trwają prace w  zakresie 
odbudowy nawierzchni dro-
gowych w całej miejscowości.

Z kolei w Szymanowie od-
dano do użytkowania sieć 
kanalizacji sanitarnej w  uli-

cach  Łą-
k o w e j , 

P o l n e j , 
L awe nd o -

wej, Liliowej, 
S t o r c z y k o w e j 

i Kwiatowej. Trwają od-
biory techniczne sieci kanali-
zacyjnej w ul. Parkowej, Lot-
niczej na odcinku od strony 
miejscowości Psary do pętli 
autobusowej, Ogrodniczej, 
Zimowej i  Letniej – miesz-
kańcy tej części Szymanowa 
będą mogli korzystać z sieci 
kanalizacyjnej od paździer-
nika br.  Obecnie prace przy 
budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej prowadzone są 
w  ulicach: Lipowej, Mo-

stowej, Przy Krzy-
żu oraz Sportowej. 
Trwają również roboty 
związane z odbudową na-
wierzchni drogowych.

Inwestycje 
zgodnie  

z planem 
Pomimo trudnej sytuacji ogólnopolskiej 

związanej ze stanem epidemicznym dotyczącym 
kornowirusa, w naszej gminie inwestycje były 

realizowane zgodnie z planem. 

KANALIZACJA

Drugiego czerwca 
odbył się oficjalny 
odbiór końcowy 

sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowości Psary. Przy 
przepompowni ścieków na 
ulicy Kasztanowej w  Psa-
rach spotkali się przed-
stawiciele gminy, PGK Sp. 
z o.o. w Wiszni Małej i wy-
konawcy. Wśród zebranych 
osób byli: Wójt Gminy Ja-
kub Bronowicki, Naczelnik 
Wydziału RIiOŚ Sławomira 
Misiura-Hermann, Prezes 
PGK Sp. z  o.o. w  Wiszni 
Małej Grażyna Chwastek 
i Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Henryk Idaczyk. Od 
strony wykonawcy z  firmy 
ELEKTROTIM S.A. w  od-
biorze udział brali: Marek 
Surygała Kierownik Budo-
wy i  Tomasz Stanejko Kie-
rownik Robót, z firmy SWE-
CO Consulting Sp. z  o.o.: 
Józef Nogal Inżynier Kon-

traktu i  Bogusława Urba-
niak Inspektor Nadzoru. 

Podczas spotkania omó-
wiona została technologia 
robót i  jakość materiałów 
wykorzystanych do budowy, 
problemy napotkane pod-
czas prac oraz sposób ich 
rozwiązywania. W  trakcie 
odbioru sprawdzane były 
również losowo wybrane 
studnie, którymi już 
płyną ścieki. 

Odebrany etap to ko-
lejna zakończona część 
projektu pn. „Budowa 
systemu gospodar-
ki wodno-ściekowej 
w  aglomeracji Wro-
cław – Psary, Szyma-
nów, Krzyżanowice”, 
który został oddany do 
eksploatacji. Już niebawem 
mieszkańcy kolejnych ulic 
Psar i Szymanowa będą mo-
gli przyłączać się do nowej 
sieci. 

Powstała kanalizacja to 
same zalety dla mieszkań-
ców, jak i środowiska. Ścieki 
z  domostw w  kontrolowany 
sposób popłyną do wrocław-
skiej oczyszczalni ścieków. 

To bardzo wygodne dla 
użytkowników, którzy nie 
będą musieli kontrolować 
i  opróżniać szamba. Po-
nadto przyłączenie się do 
kanalizacji daje wymierne 
korzyść dla środowiska. 
Unikamy w  ten sposób 
zanieczyszczania gleby, 
wód powierzchniowych 

i  gruntowych, likwidujemy 
uciążliwe zapachy. Pośrednią 
korzyścią, lecz bardzo istot-
ną szczególnie dla miesz-
kańców, jest budowana na-

wierzchnia dróg, w  których 
kładziona była sieć kanaliza-
cyjna. Zachęcamy właścicieli 
posesji do szybkiego przy-
łączania się do kanalizacji. 
Równocześnie informujemy, 
że przyłączenie do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej sta-
nowi obowiązek właścicieli 
nieruchomości, który Gmi-
na wspiera dotacją do 75% 
kosztów budowy przyłącza, 
jednak nie więcej niż 5 tys. zł 
na jedno przyłącze.    

Realizacja całego projek-
tu, którego zakres obejmuje 
ponad 36 km sieci kanaliza-
cyjnej oraz ponad 2 km sieci 
wodociągowej będzie trwała 
do końca I kwartału 2022 r. 
Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej z  Funduszu Spój-
ności   w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko na lata 2014 
– 2020.

Kolejny etap budowy kanalizacji zakończony
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ŚWIETLICA W STRZESZOWIE

INWESTYCJE 
DROGOWE

Budowa nowej świetlicy 
w  Strzeszowie dobiegła 

końca. Otwarcie świetlicy na-
stąpiło 28 czerwca podczas 
wyborów na Prezydenta RP, 

gdyż znajdował się tam lokal 
wyborczy dla mieszkańców 
Strzeszowa i Ozorowic.  Miej-
my nadzieję, że już w  niedłu-
gim czasie mieszkańcy będą 

mogli korzystać z nowej prze-
strzeni. Wkrótce zostanie za-
kupione wyposażenie kuchni 
oraz mebli do pomieszczeń 
świetlicy. Powstała świetlica to 

budynek parterowy, który poza 
główną salą oraz zapleczem 
kuchennym i  sanitarnym po-
siada odrębne pomieszczenie 
szkoleniowe. Wokół świetlicy 

został przygotowany przyjazny 
teren rekreacyjno – sportowy, 
z  którego mogą już korzystać 
zarówno dzieci, jak i młodzież 
i dorośli. 

Zakończyła się przebudo-
wa ulicy Długiej w Szew-

cach. Na odcinku ok. 270 m 
wykonana została nowa na-
wierzchnia bitumiczna wraz 
z  poboczami i  zjazdami do 
posesji. Koszt prac to 192 
tys. zł. Również w  Malinie 
zakończyła się przebudowa 
ulicy Bocianiej. 29 maja od-
był się oficjalny odbiór dro-
gi. Mieszkańcy korzystają już 
z  komfortowej i  bezpiecznej 
nawierzchni.  Na odcinku 320 
metrów została położona na-
wierzchnia bitumiczna wraz 
z  poboczami i  zjazdami do 
posesji. Koszt prac to ponad 
239 tys. zł. 

Na terenie gminy realizowa-
ne są również zadania zlecone 

przez Starostwo Powiatowe 
w Trzebnicy:

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

- trwa wycinka krzaków 
przy drodze powiatowej 
w  Krzyżanowicach oraz przy 
drodze relacji Rogoż – Szew-
ce. 

Ponadto Za-
rząd Powiatu 
Trzebnickiego 
z d e c yd ow a ł 
o  wprowadze-
niu do budżetu 
powiatu przed-
sięwzięcia, które ma 
obejmować wykonanie 
obustronnego poszerze-
nia drogi powiatowej łączącej 
Rogoż z  Szewcami. Planuje 
się poszerzenie drogi po 0,75 
m z  każdej strony, co ułatwi 

s w o -
b o d n e 

mijanie się pojazdów i z pew-
nością przyczyni się do lepszej 
komunikacji.

Obecnie trwają pra-
ce projektowe budowy 
chodnika na ulicy Pro-
stej w  Ligocie Pięknej 

oraz Machnicach. Po-
nadto realizacja projektu 

przebudowy drogi Szewce 
– Ozorowice – Strzeszów. 
Wykonanie tych projektów 
pozwoli w  przyszłych latach 
na realizację długo oczekiwa-
nych inwestycji na drogach 
powiatowych. 

Malin, ul. BocianiaSzewce, ul. Długa

Droga pieszo-rowerowa 
w Szewcach na odcinku od 
ulicy Bocznej do przystanku 
autobusowego.
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W  Wiszni Małej (na 
tzw. „górce” – ul. 

Sportowa) dobiegły koń-
ca prace na placu zabaw. 
Zamontowano nowe urzą-
dzenia zabawowe, wcze-
śniej wykonano miejsca 
parkingowe. Ułożona zo-
stała nawierzchnia 
poliuretanowa 
oraz zamon-
t o w a n o 
ogrodze-
nie placu 
by dzieci 
bezpiecz-
nie mogły 
kor z y s t a ć 
z  całej prze-
strzeni.

Sukcesywnie buduje-
my oświetlenie drogowe 

w  poszczególnych miejsco-
wościach. Została podpisana 
umowa na wykonanie projek-
tów uzupełnienia oświetlenia 
dla następujących lokalizacji: 
Wisznia Mała ul. Strzeszow-
ska (boczna od drogi powia-
towej), Malin ul. Słoneczna, 
Szewce ul. Strzeszowska (od-
cinek boczny od drogi powia-
towej),  Strzeszów ul. Osiedlo-
wa,  Krzyżanowice ul. Główna 
i Kryniczno ul. Chabrowa.

Obecnie przygotowujemy 
postępowanie przetargowe 
na budowę lamp oświetle-
nia drogowego w  następu-

jących miejscowościach: 
Ligota Piękna, Ozorowice, 
Krzyżanowice, Strzeszów, 
Pierwoszów, Wysoki Kościół, 
Malin, Szymanów i  Wisznia 
Mała. Również w  trakcie jest 
przygotowanie postępowania 
na wybór wykonawcy lamp 
hybrydowych do Kryniczna 
(boczna ul. Wrocławskiej). 
Lampy te będą przyjazne dla 
środowiska i  energooszczęd-
ne, ponieważ będą zasilane 
energią odnawialną z  paneli 
fotowoltanicznych i  turbiny 
wiatrowej, nie będą wymagały 
zasilania z sieci elektroenerge-
tycznej. 

W  Piotrkowiczkach na ulicy 
Akacjowej powstała strefa 

turystyczno-rekreacyjna. Wybudo-
wany został nowy plac zabaw z po-
wierzchnią z mat gumowych umoż-
liwiających swobodny wzrost trawy. 
Tego typu podłoże jest bezpieczne 
i przyjazne dla dzieci.  Na placu, gdy 
tylko będzie to możliwe ze względu 
na sytuację epidemiczną związaną 
z  koronawirusem, najmłodsi będą 
mogli korzystać z  podwójnej huś-
tawki wahadłowej, dwóch bujaków 
na sprężynach, zestawu ze zjeżdżal-
niami, drabinkami, linami i ścianką 
wspinaczkową. Obok placu zabaw 
postawiona została wiata, stoły oraz 
ławki co sprawiło, że miejsce to bę-
dzie idealnie nadawało się na róż-
nego rodzaju spotkania i  pikniki.  
Wykonane jest już palenisko wraz 
z ławeczkami, które będzie sprzyjać 
integracji, jak również będzie słu-
żyło turystom. Z myślą o cyklistach 
zamontowane zostały także stojaki 
na rowery. Zadanie jest realizowane 
w  ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

STREFA REKREACYJNA W PIOTRKOWICZKACH

OŚWIETLENIE DROGOWE

W  bliskim sąsiedztwie 
placu zabaw w  Piotr-

kowiczkach, w  budynku ko-
munalnym, prowadzone były 
prace konserwacyjne, mające 
na celu przystosowanie części 
budynku na oddział szkolny. 
Odnowione zostały trzy prze-
stronne sale lekcyjne, sani-
tariaty na dwóch kondygna-
cjach, z  których skorzystają 
dzieci rozpoczynających od 
września bieżącego roku na-
ukę w „zerówce”.

FILIA SZKOŁY

PLAC ZABAW W WISZNI MAŁEJ
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Dobiega końca 
pierwszy etap prac 

na cmentarzu komunal-
nym w Krynicznie. 

Ułożony został kolektor 
odwadniający ciągi dre-
narskie oraz odcinek sieci 
wodociągowej, wykonane 
zostały prace niwelacyj-
ne. Trwa budowa  muru 
oporowego.  

CMENTARZ KOMUNALNY W KRYNICZNIE

Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Brono-

wicki serdecznie zaprasza 
mieszkańców Dolnego Ślą-
ska w wieku 25 + do udziału 
w  szkoleniach z  wykorzy-
stania internetu do celów 
prywatnych i  zawodowych, 
organizowanych w  ramach 
projektu „E-aktywni w  gmi-
nie Wisznia Mała”. Projekt jest 
w 100% współfinansowany ze 
środków UE w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego. Tematyka 
szkoleń będzie obejmowała 
siedem bloków tematycznych, 
które zostaną dostosowane do 
potrzeb uczestników. Każde 
ze szkoleń będzie trwało 12 

godzin zegarowych w  trybie 
2 lub 3 dniowym (zależnie od 
możliwości uczestników – po 
6 lub po 4 godziny dziennie).

Tematyka szkoleń
• 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.

Na stronie internetowej 
gminy znajduje się harmono-
gram planowanych do realiza-
cji szkoleń wraz z  godzinami 
rozpoczęcia zajęć. Dotychczas 
zaplanowane szkolenia od-

będą się w  Ośrodku Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Wiszni 
Małej mieszczącym się przy 
ul. Szkolnej 1.

Formularz zgłoszenia na 
szkolenia jest dostępny na sto-
nie www.wiszniamala.pl

Dodatkowe informacje:
• Szkolenia są bezpłatne 

(dofinansowanie 100% ze 
środków UE)

• Trwają 12 godzin każde 
(w cyklach 2 dni po 6h lub 3 
dni po 4h)

• Udział mogą wziąć osoby 

zamieszkujące na terenie 
Województwa Dolnośląskiego 
w wieku powyżej 25 lat, pod 
warunkiem, że nie brały już 
udziału w szkoleniu.

• Szkolenia odbędą się 
w grupach 12 osobowych.

• Uczestnicy szkolenia 
wypełniają test na wejściu on-
line i na wyjściu on-line.

• Dla uczestników szkolenia jest 
zapewniony sprzęt (laptopy) 
oraz catering (napoje ciepłe 
i zimne, kanapki, ciastka itp.)

Osoba do kontaktu w spra-
wie szkoleń:

Paulina Kal, tel. 71 308 48 
39, e-mail: p.kal@wisznia-
mala.pl

GMINA WISZNIA MAŁA ORGANIZUJE BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

W  czwartek 18 
czerwca 2020 r. 
w Ośrodku Kultu-

ry Sportu i Rekreacji w Wisz-
ni Małej odbyły się pogłę-
bione konsultacje społeczne, 
w  związku z  przystąpieniem 
do sporządzenia projektu 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
opracowywanego dla miej-
scowości Pierwoszów. Ce-
lem spotkania była debata 
nad przyszłością miejscowo-
ści w  kontekście planowania 
przestrzennego oraz włącze-
nie mieszkańców w  proces 
tworzenia projektu planu. 

W  konsultacjach uczest-
niczył Wójt Gminy Jakub 
Bronowicki, pracownicy 
Urzędu Gminy w  roli mo-
deratorów spotkania oraz 
zainteresowani mieszkańcy 
z  Pierwoszowa. Spotkanie 
rozpoczęło się od prezentacji 

celu spotkania, możliwości 
i  sposobów uczestniczenia 
w konsultacjach oraz przed-
stawienia nowej aplikacji - 
mapy interaktywnej, za po-
mocą której do dnia 6 lipca 
2020 r. w formie elektronicz-
nej można przesyłać wnioski 
do projektu planu miejsco-
wego dotyczące m.in. propo-
zycji nowego przeznaczenia 
działki, wyznaczenia dodat-
kowych terenów rekreacyj-

nych, chod-
ników czy tras 
r o w e r o w y c h . 
Kolejnym elemen-
tem spotkania było 
przedstawienie uczestnikom 
kilku podstawowych infor-
macji na temat dokumentów 
planistycznych w  gminie 
Wisznia Mała oraz dla tere-
nu Pierwoszowa.

Najważniejszym punktem 
spotkania była debata, pod-

czas któ-
rej moż-

na było 
formułować 

postulaty projek-
towe do projektu planu. 

Spotkanie zakończyło się  
zaproszeniem na spotkanie 
podsumowujące konsultacje 
społeczne, które planowane 
jest w  sierpniu br. O  kon-
kretnym terminie spotkania 
Gmina poinformuje miesz-

kańców w dotychczas prakty-
kowany sposób.

Pogłębione konsultacje 
społeczne dla miejscowo-
ści Pierwoszów realizowa-
ne są w  związku z  udziałem 
gminy Wisznia Mała w  pro-
jekcie grantowym „Prze-
strzeń gminna – lokalna 
wartość” współfinansowa-
nym ze środków  EFS,  pro-
jekt  WND – POWR.02.19.
00-00-KP11/18.

Konsultacje społeczne dotyczące Pierwoszowa
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W  okresie kwiecień 
– maj 2020 r., gmi-

na Wisznia Mała realizuje 
następujące projekty do-
finansowane ze źródeł ze-
wnętrznych:
 � Zdalna Szkoła i Zdalna 

Szkoła+
 � „Nowoczesna edukacja 

w gminach Wisznia 
Mała i Oborniki Śląskie” 
– największy projekt 
edukacyjnych dotyczący 
zajęć dla dzieci, szkoleń 
nauczycieli oraz wypo-
sażenia szkół.

 � „E-aktywni w gminie 
Wisznia Mała”

 � „Budowa świetlic wiej-
skich w gminie Wisznia 
Mała”.

 � „Budowa infrastruktury 
turystyczno-rekreacyj-
nej w Piotrkowiczkach, 
Gm. Wisznia Mała.”

 � „Przestrzeń gminna – 
lokalna wartość”

DOFINANSOWANIA ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Gmina Wisznia Mała pozyska-
ła dofinansowanie w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 na budowę 
trzech świetlic wiejskich w miej-
scowościach:

• Machnice
• Pierwoszów
• Machnice

Celem planowanej inwestycji 
jest budowa trzech świetlic wiej-
skich, dzięki czemu zostaną za-
spokojenie potrzeby społeczno 
- kulturalne mieszkańców gminy 

Wisznia Mała. Operacja przyczy-
ni się do podniesienia standardu 
życia na wsi, wzrostu atrakcyjno-
ści turystycznej i  inwestycyjnej 
obszaru oraz rozwoju tożsamo-
ści społeczności wiejskiej i  za-
chowania dziedzictwa kulturo-
wego.
Obecnie zakończona została bu-
dowa świetlicy w  Strzeszowie. 
W 2021 roku rozpocznie się bu-
dowa pozostałych dwóch obiek-
tów, a  zakończenie projektu za-
planowano na 2022 rok. 

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

„Budowa świetlic wiejskich  
w gminie Wisznia Mała”

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 gminy 
dofinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 
(RPO WD).
Także i  tym razem projekt gminy 
Wisznia Mała uzyskał najwyższą 
notę spośród wszystkich 30-tu 
wniosków złożonych w  ramach 
konkursu, organizowanego przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WD. 
Projekt jest skierowany do wszyst-
kich dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych w  gminie Wisznia 
Mała od klasy I do VIII oraz do 5-ciu 
szkół z gminy Oborniki Śląskie (SP 2 
i SP 3 w Obornikach Śląskich oraz SP 
Osolin, SP Pęgów i  SP Uraz), a tak-
że do nauczycieli zatrudnionych 
w tych placówkach oświatowych.
Łącznie uczestnikami projektu 
będzie prawie 1200 uczniów i  kil-
kudziesięciu nauczycieli uczestni-
czących w  szkoleniach, zostanie 
zrealizowanych kilkanaście tysięcy 
godzin zajęć, a szkoły uzyskają do-
posażenie w  sprzęt multimedialny 
i  doświadczalny o  wartości ponad 
335 tys. zł (w tym ponad 174 tys. zł 

dla szkół gminy Wisznia Mała).
Celem projektu jest wzrost jakości 
edukacji w  obu gminach na prze-
strzeni 2 lat, poprzez przeprowa-
dzenie:
• zajęć rozwijających 

i wyrównawczych z matematyki, 
nauk przyrodniczych, języka 
angielskiego i robotyki. 

• zajęć doświadczalnych, 
w tym pozaszkolnych 
z wykorzystaniem laboratoriów 
i placówek badawczych, 
celem ukierunkowania 
dzieci na karierę edukacyjną 
i zawodową w naukach ścisłych 
i przyrodniczych;

• zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, 

logopedycznych i opieki 
psychologicznej;

• zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego i kreowania 
ścieżki edukacyjnej;

• kilku rodzajów szkoleń i studiów 
podyplomowych dla nauczycieli 
dostępnych dla kadry z każdej 
szkoły objętej projektem.

W  ramach projektu zostanie też 
zakupione wyposażenie pracowni 
przedmiotowych, w tym kilkadzie-
siąt komputerów przenośnych dla 
szkół gminy Wisznia Mała, roboty 
edukacyjne, mikroskopy oraz inny 
sprzęt multimedialny.

Warto podkreślić, że tak różnorod-
ne projekty obejmujące tak dużą 
grupę docelową występują stosun-
kowo rzadko i działania gminy Wisz-
nia Mała na tym polu wyraźnie wy-
różniają się na tle innych jednostek 
samorządu terytorialnego.
W  okresie kwiecień - maj 2020 r. 
z  powodu pandemii SARS-Cov-2 
zajęcia w  projekcie są zawieszone. 
Natomiast zakupiono i dostarczono 
już do szkół 40 laptopów, 16 robo-
tów edukacyjnych, projektor mul-
timedialny, drukarkę 3D i  aparat 
fotograficzny.

Wartość całkowita: 2 070 564,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 967 034,00 zł

„Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie”

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W PIERWOSZOWIE – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podstawowe dane projektu: 
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 Szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych
Termin realizacji – 01.09.2019 r. - 
15.04.2020 r. 
Szczegóły na stronie 5.

Całkowity koszt realizacji projektu: 60 480,00 zł 
Dofinansowanie ze środków unijnych: 60 480,00 zł 

Wkład własny: 0,00 zł

E-aktywni w gminie Wisznia Mała

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 lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
na budowę obiektu sportowo – re-
kreacyjnego w Piotrkowiczkach. 
W ramach przedmiotowej inwesty-
cji wykonany został plac zabaw oraz 
wiata.
Powstała infrastruktura turystyczno-
-rekreacyjna będzie udostępniona 
wszystkim zainteresowanym użyt-
kownikom bezpłatnie. Zaplano-

wano, że na powstałym w  ramach 
operacji terenie rekreacyjno-tury-
stycznym odbywać się będą ogólno-
dostępne wydarzenia w  tym kultu-
ralne, sportowe i społeczne. Budowa 
przedmiotowej infrastruktury za-
pewni wszystkim zainteresowanym 
dostęp do aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu oraz zachę-
ci do aktywności w  czasie wolnym 
od pracy, co będzie służyć zdrowiu 
i  lepszemu samopoczuciu. Realiza-
cję i rozliczenie prac objętych wnio-
skiem zaplanowano na 2020 rok.

Szczegóły na stronie 4.

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

Gmina Wisznia Mała przygotowała 
i złożyła dwa wnioski o dofinanso-
wanie obejmujące zakup laptopów 
wraz z oprogramowaniem i akceso-
riami dla wszystkich szkół w gminie, 
celem umożliwienia realizacji zdal-
nego nauczania w czasie pandemii. 
Środki na ten cel wygospodarowa-
no w  ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa.
W ramach pierwszego z projektów 
zakupiono 30 laptopów na kwotę 
73654,61 zł, z czego 69741,00 zł to 
dofinansowanie. Drugi z  projek-

tów opiewa na kwotę 54976,08 zł 
(100% dofinansowania), w ramach 
której zaplanowano zakup 24 sztuk 
laptopów.
Dzięki szybkiej reakcji gminy 
pierwsze 30 laptopów przekazano 
szkołom już w  I  połowie kwietnia 
2020 roku (wniosek o  dofinanso-
wanie złożono w  pierwszym dniu 
naboru tj. 01 kwietnia 2020 r.). 
W  tej chwili oczekujemy na przy-
znanie dofinansowania w  ramach 
drugiej rundy ogłoszonej w  maju, 
czyli „Zdalnej Szkoły+”.

„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”

Gmina Wisznia Mała uczestniczy 
w  projekcie „Przestrzeń gminna 
– lokalna wartość”, współfinan-
sowanym ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, polegającym na 
przeprowadzeniu pogłębionych 
konsultacji społecznych  doku-
mentów z  zakresu planowania 

przestrzennego.
Przedmiotowe konsultacje mają 
za zadanie umożliwienie Miesz-
kańcom Pierwoszowa i  Gminy, 
dodatkowego włączenia się 
w proces sporządzenia projektu 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, poza 
procedurą planistyczną wynika-
jącą  z przepisów ustawy o pla-
nowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym.
W  związku z  trwającymi kon-
sultacjami społecznymi w  dniu 
18 czerwca 2020 r. w  OKSiR 
w Wiszni Małej odbyło się spo-
tkanie konsultacyjne, w  trakcie 
którego formułowano postulaty 
projektowe do projektu planu 
miejscowego podczas debaty 
nad przyszłością miejscowości. 
Ponadto w  dniach 15 czerwca 

2020 r. – 6 lipca 2020 r. umożli-
wiono zainteresowanym prze-
słanie wniosku do projektu pla-
nu miejscowego przez Internet, 
za pomocą dedykowanej mapy 
interaktywnej oraz wypełnienie 
ankiety o  dostępności usługo-
wej i  komunikacyjnej. Kolejne, 
podsumowujące spotkanie kon-
sultacyjne zaplanowane jest na 
sierpień 2020 r. 

Serdecznie zapraszamy Miesz-
kańców Pierwoszowa i  Gmi-
ny Wisznia Mała do włączenia 
się we współtworzenie planu 
miejscowego dla terenu Pier-
woszowa, który wyznaczy poli-
tykę przestrzenną realizowaną 
w  miejscowości w  najbliższych 
latach.

Szczegóły na stronie 5.
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Przy współpracy z Po-
wiatowym Sztabem 

Zarządzania Kryzysowe-
go w Trzebnicy 22 kwiet-
nia na terenie gminy 
Wisznia Mała został uru-
chomiony mobilny punkt 
testowy na obecność ko-
ronawirusa. Na koszt 
gminy Wisznia Mała spe-
cjalistyczny samochód 
dojeżdżał do osób prze-
bywających na kwaran-
tannie, zakwalifikowa-
nych przez Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 
do wykonania badania. 
Ten najbezpieczniejszy 
sposób pobrania próbek 
był realizowany również 
na terenie gmin Powiatu 
Trzebnickiego tj. Obor-
niki Śl., Prusice, Zawonia 
i Żmigród.

Życzymy wszystkim 
mieszkańcom zdrowia 
i  mamy nadzieję, że 
osoby przebywające na 
kwarantannie okażą się 
zdrowe i  wrócą do swo-
ich obowiązków!

Mobilny 
ambulans 
do testów na 
koronawirusaTrzydziestego pierwsze-

go marca w  sali OKSiR 
w  Wiszni Małej odbyła 

się, przy zachowaniu wszelkich 
środków bezpieczeństwa, nad-
zwyczajna sesja Rady Gminy 
Wisznia Mała. W  jej trakcie 
podjęto m.in. uchwałę dotyczą-
cą zmiany budżetu gminy Wisz-
nia Mała na 2020 rok. Wprowa-
dzone zmiany dotyczyły przede 
wszystkim rozwiązania rezer-
wy budżetowej w  wysokości 
136 tys. zł celem przeznaczenia 
środków na walkę z koronawi-
rusem.  Gmina Wisznia Mała 
podjęła decyzję o  dofinanso-
waniu Szpitala im. św. Jadwigi 
Śląskiej w  Trzebnicy poprzez 
zakup sprzętu medycznego, któ-
ry w obliczu rozwijającej się epi-
demii jest niezbędny w procesie 
leczenia. Zakupiony zostanie 
kardiomonitor z opcją nieinwa-
zyjnego pomiaru ciśnienia krwi, 
4 pompy infuzyjne strzykawko-
we oraz 2 stacje dokujące. Pozo-
stałe środki przeznaczone zo-
stały na działania prewencyjne, 
zakup materiałów medycznych 
oraz innych niezbędnych rzeczy 
mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom.

Na kolejnej sesji, która odby-
ła się 24 kwietnia w  świetlicy 
w  Krynicznie podjęto uchwałę 
w  sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w wysokości ponad 
38 tys. zł Powiatowi Trzebnic-
kiemu na realizację zadania pt. 
„Zakup sprzętu medycznego 
do uruchomienia pracowni 
biologii molekularnej (PCR) 
służącej m.in. do diagnostyki 
COVID-19” dla Szpitala im. 
św. Jadwigi Śląskiej. Zakupio-
ne urządzenie umożliwi szyb-
ką diagnostykę koronawirusa 

przeprowadzaną w trzebnickim 
szpitalu. Pozwoli to także zwięk-
szyć ilość próbek pobieranych 
do badań od mieszkańców 
naszej gminy, a  w  przyszłości 
diagnozowanie także innych 
chorób. Wyposażenie szpitala 
w  urządzenie umożliwi, poza 
badaniem pacjentów, również 
badanie personelu, co zapobie-
gnie roznoszeniu wirusa. Jak 
stwierdził wójt Jakub Brono-
wicki „w  tej chwili, jak dosko-
nale wiemy, najwięcej zakażeń 
jest w szpitalach z racji tego, że 
personel medyczny nie ma na 
bieżąco wykonywanych badań, 
wobec tego sam jest nosicielem 
koronawirusa. Wyposażenie 
szpitala w tego typu urządzenie 
na bieżąco pozwoli badać per-
sonel szpitala, który może być 
zagrożeniem dla swoich pacjen-
tów. Również z  drugiej strony 
podejrzany pacjent z objawami 
takimi, jakie daje koronawirus 
może być od razu bezpośrednio 
w  szpitalu przebadany i  może 
być zastosowany odpowiedni 
sposób postępowania z  takim 
pacjentem.  

Wsparcie przedsiębiorców
Podczas nadzwyczajnej se-

sji Rady Gminy Wisznia Mała, 

która odbywała się w kwietniu, 
podjęto uchwałę dotyczącą 
przedłużenia terminów płat-
ności rat podatku od nierucho-
mości grupom przedsiębiorców, 
których sytuacja finansowa 
uległa pogorszeniu w  związku 
z  ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Terminy 
płatności rat podatku od nieru-
chomości: gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodar-
czej za miesiące: kwiecień, maj 
i  czerwiec 2020 r. został prze-
dłużony maksymalnie do 30 
września 2020 r. 

Uchwała określa m.in. grupy 
przedsiębiorców, którzy mogą 
ubiegać się o  przedłużenie ter-
minu płatności, aby jednak 
można było skorzystać z tej for-
my pomocy należy złożyć wnio-
sek do Urzędu Gminy Wisznia 
Mała. Pomoc dotyczy przedsię-
biorców, których działalność zo-
stała ograniczona przepisami §8 
ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 19 kwietnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 697) w zakresie 
określonych rodzajów prowa-
dzonej działalności gospodar-
czej.

Podatek od środków 
transportowych

Z  kolei podczas kolejnej se-
sji, która miała miejsce 27 maja 
podjęto uchwałę zmieniającą 
uchwałę w  sprawie stawek po-
datku od środków transporto-
wych, które zostały obniżone 
na 2020 roku. Na taką decyzję 
wpłynęła pogarszająca się sy-
tuacja finansowa podmiotów 
gospodarczych (płatników 
powyższego podatku) będąca 
skutkiem pandemii wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2. Ob-
niżone podatki mają na celu 
złagodzenie społeczno-gospo-
darczych skutków epidemii 
koronawirusa, a  równocześnie 
podniesienie konkurencyj-
ności gminy Wisznia 
Mała w  rozwoju 
p r z e d s i ę -
biorczości 
w  sto-
sunku do 
i n n y c h 
gmin. 

Pomoc dla szpitala

Promesa dla OSP
W poniedziałek 6 lipca w siedzi-

bie Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej we Wro-
cławiu Komendant OSP w Wiszni 
Małej Władysław Kręzel odebrał 
promesę na zakup ubrań specjalnych 
oraz radiotelefonów przenośnych. 
Wójt Jakub Bronowicki pogratulował 
komendantowi uzyskanej dotacji.

Dofinansowanie w wysokości 
19992,42 zł zostało przyznane przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu w ramach programu 
„Ogólnopolski program finansowa-
nia służb ratowniczych. Dofinanso-
wanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych”. Zakupiony sprzęt będzie 
służył strażakom podczas prowadze-
nia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń.
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Dziewiątego czerwca 
w  Starostwie Powiato-

wym w Trzebnicy, na zapro-
szenie Małgorzaty Matusiak 
Starosty Powiatu Trzebnic-
kiego, wójt Jakub Brono-
wicki, jako jeden z  pięciu 
włodarzy gmin Powiatu 
Trzebnickiego, podpisał po-
rozumienie na zakup sprzę-
tu medycznego do urucho-
mienia pracowni biologii 
molekularnej (PCR) służącej 
m.in. do diagnostyki CO-
VID-19 dla Szpitala im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

Zakupione urządzenia 
umożliwią szybką diagno-
stykę koronawirusa prze-
prowadzaną w  trzebnickim 
szpitalu oraz zapewnią spe-
cjalistyczną diagnostykę 
wielu schorzeń.

Koszt wyposażenia pra-
cowni to 400 tys. zł, z  cze-
go dofinansowanie z  na-
szej gminy wyniosło ponad 
38 tys. zł. Pozostałe środki 
przekazały pozostałe gminy: 
gmina Prusice, gmina Obor-
niki Śląskie, gmina Zawonia 
i gmina Żmigród.

Porozumienie na zakup 
sprzętu medycznego

W  akcję szycia mase-
czek ochronnych dla 

mieszkańców gminy Wisznia 
Mała („Solidarna Wisznia 
Mała”) włączyli się również 
Młodzieżowi Radni. Część 
z  nich szyła maseczki ręcz-
nie (igłą i  nitką), część po 
raz pierwszy w  życiu miała 
do czynienia z  maszyną do 
szycia. Doceniamy fakt, że 
nastolatkowie tak odpowie-
dzialnie podeszli do proble-
mu epidemii – pomagając 

w zabezpieczeniu ludzi wokół 
siebie. Co ciekawe – pośród 
Młodzieżowych Radnych – 
największą ilość maseczek 
uszyli chłopcy. Łamie to ste-

reotypy, że szyciem zajmują 
się tylko panie i  dziewczę-
ta. Trudności – mobilizują 
wszystkich do pracy i  zaan-
gażowania. Brawo!

Młodzieżowi Radni szyli maseczki

W  środę 27 maja 
w  świetlicy 
w  Krynicznie 

odbyła się sesja Rady Gminy 
Wisznia Mała. To wyjątko-
wa sesja, gdyż przypadająca 
w  30 rocznicę pierwszych 
wyborów samorządowych. 

Z  tej okazji uczestniczyła 
w niej Małgorzata Matusiak 
Starosta Powiatu Trzebnic-
kiego, która wraz z  Radną 
Powiatu Trzebnickiego Sła-
womirą Misiura-Hermann 
złożyła gratulacje i serdecz-
ne życzenia Wójtowi Gmi-

ny Jakubowi Bronowickie-
mu, Przewodniczącej Rady 
Małgorzacie Ottenbreit 
oraz Radzie Gminy Wisz-
nia Mała. Niestety z powo-
du trwającego stanu epi-
demicznego wywołanego 
COVID-19 nie było moż-

liwości uczcić tego jubile-
uszu w licznym gronie.

Podczas obrad, po zapo-
znaniu się z raportem o sta-
nie gminy, rozpatrzeniu 
sprawozdania finansowego 
oraz zapoznaniem się z  po-
zytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej i  wy-
słuchaniu Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy Wisznia 
Małą radni przystąpili do 
głosowania nad votum za-
ufania i  absolutorium dla 
wójta Jakuba Bronowickie-
go. W  wyniku głosowania 
wójt uzyskał jednogłośnie 
absolutorium za 2019 rok. 
Wójt serdecznie podzięko-
wał radnym za udzielenie 
absolutorium, dobrą współ-
pracę oraz obdarzenie go za-
ufaniem.

Absolutorium 
dla wójta jednogłośnie

Komenda Powiatowa w 
Trzebnicy informuje o 

rekrutacji do swojej jednost-
ki. Osoby zainteresowane 
podjęciem służby w Policji 
powinny osobiście złożyć 
dokumenty w punkcie ob-
sługi interesantów w holu 
głównym Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocła-
wiu, wejście od ul. Podwale 
31/33, w Wydziale Doboru 
i Szkolenia Komendy Wo-
jewódzkiej Policji we Wro-
cławiu przy ul. Połbina 1 we 
Wrocławiu lub w siedzibach 

wymienionych na wstępie 
komend miejskich i powia-
towych Policji województwa 
dolnośląskiego

INFORMACJE DOTYCZĄ-
CE PROCEDURY KWA-
LIFIKACYJNEJ MOŻNA 
UZYSKAĆ:
 � na stronie internetowej 

Komendy Głównej Policji 
www.policja.pl) i stronie 
internetowej Komendy   
Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu (www.dolnosla-
ska.policja.gov.pl);

 � w komórkach właściwych 
w sprawach kadr i szkole-
nia jednostek Policji woje-
wództwa dolnośląskiego;

 � pod numerem telefonu:  
71 340 40 44;

 � wysyłając wiadomość 
e-mail na adres: dobor@
wr.policja.gov.pl

REKRUTACJA  
DO SŁUŻBY W POLICJI 
ODBYWA SIĘ W SPOSÓB 
CIĄGŁY – dokumenty moż-
na składać w dowolnym 
terminie.

Rekrutacja do służby w Policji
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Dnia 20 marca 2020 r. został ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyniku potrzeb społecznych 
w okresie od 20 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej zorganizował akcję pn. „Solidarna Wisznia Mała”. Celem akcji było wsparcie 
samotnych osób starszych - mieszkańców gminy Wisznia Mała poprzez pomoc w formie 
paczek żywnościowych, zabezpieczenia lekarstwa, pomocy w załatwieniu niezbędnych spraw 
urzędowych. Osoby zgłaszające chęć niesienia wsparcia seniorom oraz osoby potrzebujące 
pomocy nawiązywały ze sobą kontakt za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

W ramach akcji rozpoczęto również szycie i dystrybucję maseczek dla tych, którzy tego 
potrzebują. Honorowym patronem akcji był Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki.

Do akcji włączyło się bardzo wielu mieszkańców gminy, którzy szyli maseczki, 
przekazywali materiał, udostępniali sprzęt, pomagali dostarczyć uszyte maseczki do osób 
i instytucji. Zapraszali do akcji swoje koleżanki i kolegów z pracy. O trudzie podejmowanego 
wyzwania może świadczyć fakt łączenia życia zawodowego, rodzinnego z udziałem w akcji. 
Wśród szyjących zaangażowane były całe rodziny, również mamy z trójką i więcej małych 
dzieci, osoby starsze.

Ogólna liczba uszytych maseczek wynosiła ponad 9 000 szt., w tym blisko 6 000 
przekazano do placówek medycznych, około 3 000 szt. do mieszkańców gminy Wisznia Mała. 
Rekordowa liczba uszytych maseczek przez jedną krawcową wynosi ponad 1 000 maseczek, 
były również osoby, które uszyły kilka maseczek i też była to rekordowa liczba ponieważ robiły 
to po raz pierwszy. 

Na prośbę pielęgniarek, salowych, opiekunek i lekarzy wsparcie w postaci maseczek 
ochronnych dotarło m.in. do następujących placówek: Fundacja „Przylądek Nadziei”, 
Milickie Centrum Medyczne, Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, 
ELDORIS Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Obornikach Śląskich, Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii 
w Krośnicach, Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią, Ośrodek 
Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo, Wrocławskie Centrum Zdrowia. Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc w Obornikach 
Śląskich, SPZOZ MSWiA, Med Instal Chem Katarzyna Galbarczyk Indywidualna Praktyka 
Pielęgniarska we Wrocławiu.

Kolejnym wyzwaniem było zabezpieczenie dzieci powracających do przedszkoli i szkół, 
dla których zostało uszytych około 800 szt. małych maseczek. Do akcji włączyli się pracownicy 
szkół znajdujących się na terenie gminy Wisznia Mała, Samorządowa Administracja 
Placówek Oświatowych, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Urzędu Gminy Wisznia Mała, 
radni i sołtysi.

Bohaterami tej akcji stali się mieszkańcy gminy, zwykli niezwykli ludzie, którzy nie 
szczędzili swojej pomocy w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne. O akcji można pisać wiele, a i tak nie wyczerpie się tematu. Zaangażowani 
w nią ludzie udowodnili, że (...) ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat 
nie zginie nigdy, dzięki nim (…).

W akcji uczestniczyło ponad 80 osób, którym pragniemy złożyć szczere podziękowania 
za bezinteresowność, zaangażowanie, trud włożony w pracę na rzecz drugiego człowieka, 
pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wisznia Mała w obliczu zagrożenia dała żywy dowód 
solidarności. 

Agnieszka Gaweł-Karwatka

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Wiszni Małej

Stan epidemii wywoła-
ny przez koronawirusa 
dotknął również szkoły 

i przedszkola w naszej gmi-
nie. Z dnia na dzień eduka-
cja przeniosła się ze szkół 
i  przedszkoli do domów. 
Stało się to wyzwaniem dla 
wszystkich, zarówno na-
uczycieli, uczniów, jak i  ich 
rodziców. 

Gmina Wisznia Mała in-
tensywnie przygotowywa-
ła się do przyjęcia dzieci 
w progach swoich placówek. 
11 maja na kolegium dyrek-
torów, w którym brali udział: 
wójt Jakub Bronowicki, dy-
rektor SAPO Agnieszka 
Moździerz i  dyrektorzy wi-
szeńskich szkół podjęto de-
cyzję o  otwarciu placówek 
od 18 maja. 

W  przedszkolach trwały 
przygotowania mające na 
celu zapewnienie dzieciom 
i  zatrudnionym pracowni-
kom bezpieczeństwo w  pla-
cówkach. Zostały zakupione 
niezbędnych artykułów, m. 
in. indywidualnych środków 
ochrony osobistej, środków 
dezynfekcyjnych i  innych, 
które umożliwią właściwe 
funkcjonowanie palcówek. 
Dla dzieci na powitanie zo-
stały przygotowane maseczki 
ochronne uszyte przez wo-
lontariuszki w  ramach akcji 
„Solidarna wisznia Mała” 
koordynowanej przez GOPS. 
Placówki rozpoczęły dzia-
łalność na podstawie  przy-

gotowanych wewnętrznych 
procedur, z  zachowaniem 
rygoru sanitarnego, zgodnie 
z  wytycznymi Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego In-
spektoratu Sanitarnego. 

Z  kolei 25 maja do szkół 
wrócili niektórzy uczniowie 
klas I – III oraz z konsultacji 
mogli skorzystać ósmoklasi-
ści. W  następnym tygodniu 
rozpoczęły się konsultacje 
dla pozostałych uczniów. 
Wcześniej dyrektorzy szkół 
sondowali ilu uczniów wró-
ci do szkół, przygotowy-
wali się do spełnienia wy-
mogów sanitarnych oraz 
przygotowywali potrzebne 
procedury dla rodziców, 
nauczycieli i  pracowników 
szkół. Budynki zostały zde-
zynfekowane i  zostały za-
kupione środki do dezyn-
fekcji tj. bezprzewodowe 
termometry do zdalnego 
pomiaru temperatury cia-
ła, środki ochrony osobistej 
itp.  Zgodnie z  wytycznymi 
rządowymi zajęcia odbywa-
ły się w  grupach maks. do 
12 osób.  Sale lekcyjne były 
codziennie dezynfekowane. 
W  miarę potrzeb autobusy 
szkolne dowoziły dzieci do 
każdej placówki oświatowej.  

Ostatecznie Ministerstwo 
Edukacji Narodowej poda-
ło informację, iż uczniowie 
nie wrócą do szkół w  nor-
malnym wymiarze do końca 
roku szkolnego.

Odmrażanie 
placówek 
oświatowych
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W  czwartek 25 
czerwca w  świe-
tlicy w  Krynicz-

nie, na zaproszenie wójta Ja-
kuba Bronowickiego, spotkali 
się wolontariusze (w większo-
ści Panie), którzy brali czyn-
ny udział w Akcji „Solidarna 
Wisznia Mała”. Spotkanie 
było okazją do podsumo-
wania Akcji, wręczenia po-
dziękowań oraz wysłuchania 
koncertu Izabeli Możdżeń 
z  repertuarem przygotowa-
nym specjalnie na tę wyjątko-
wą uroczystość. 

Gości powitała dyrektor 
OKSiR Renata Cybulska-Ka-
czałko, podsumowania Akcji 
dokonała kierownik GOPS 
Agnieszka Gaweł-Karwatka, 
a  wójt Jakub Bronowicki ser-
decznie podziękował wszyst-
kim za udział w inicjatywie, za 
poświęcony czas i  bezintere-
sowność. Podziękowania prze-
kazała również pani Monika 
Berek, która reprezentowała 
Stowarzyszenie Edukacji Kry-
tycznej. Stowarzyszenie to po-
średniczyło w  przekazywaniu 
uszytych maseczek do niektó-
rych placówek medycznych.

Akcja „Solidarna Wisznia 
Mała” powstała z  inicjatywy 
wiszeńskiego GOPS-u, pod 
patronatem wójta gminy. Była 
odpowiedzią na potrzeby 
wynikające z  powodu stanu 
epidemii COVID-19. Akcja 
miała na celu wsparcie najbar-
dziej zagrożonych oraz osób 
w trakcie kwarantanny. Ważną 
inicjatywą było szycie i dystry-

bucja maseczek ochronnych, 
do której licznie włączyli się 
wolontariusze (głównie miesz-
kańcy gminy Wisznia Mała 
oraz radni z  Młodzieżowej 
Rady Gminy Wisznia Mała). 

Początkowo maseczki były 
przekazywane do placówek 
medycznych, które zgłasza-
ły takie zapotrzebowanie. Po 
wprowadzeniu przez rząd 
nakazu noszenia maseczek 
ochronnych w  miejscach pu-
blicznych wójt Jakub 
Bronowicki podjął 
decyzję o  ko-
nieczności 
dostarcze-
nia mase-
czek do 
wszyst-
k i c h 
m i e s z -
k a ń c ó w 
gminy. Wo-
lontariuszki 
aktywnie włą-
czyły się do akcji 
i  rozpoczęły szycie ma-
seczek. Równocześnie gmina 
kupiła 6 tys. sztuk gotowych 
maseczek. Do pomocy do-
łączyli również pracownicy 
szkół i  urzędu gminy. Uszyte 
maseczki mieszkańcom do-
starczali strażacy z OSP Wisz-
nia Mała oraz pracownicy 
SAPO i  OKSiR-u. W  dalszej 
kolejności wolontariuszki roz-
poczęły szycie maseczek dla 
najmłodszych: przedszkola-
ków oraz dzieci klas I-III.

W  Akcji wzięło udział 83 
wolontariuszy, którzy w  su-

mie wy-
kroili i uszyli 

ok. 10 tys. sztuk 
maseczek. Rekordzistki (3 
panie) uszyły po ok. 1000 
sztuk! Przekazane maseczki 
stanowiły dodatkową ochro-
nę życia i  zdrowia naszych 
mieszkańców, w  szczególno-
ści seniorów najbardziej nara-
żonych na zakażenie.

Wszystkim osobom uczest-
niczącym w  Akcji składamy 
serdeczne podziękowania za 
bezinteresowność, zaanga-
żowanie oraz trud włożony 
w  prace na rzecz drugiego 
człowieka. 

Podsumowanie Akcji 
S   LIDARNA wisznia mała

• Fundacja „Przylądek Nadziei” 
• Milickie Centrum Medyczne
• Szpital im. Świętej Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy
• Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny we 
Wrocławiu

• Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc we Wrocławiu

• ELDORIS Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy 
w Obornikach Śląskich 

• Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. T. 
Marciniaka

• Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. prof. 
dr hab. Tadeusza Dorobisza 
we Wrocławiu

• Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatrii 

w Krośnicach
• EuroMediCare Szpital 

Specjalistyczny 
z Przychodnią we Wrocławiu

• Ośrodek Medycyny 
Paliatywnej i Hospicyjnej 
Będkowo

• Wrocławskie Centrum 
Zdrowia

• Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej

• Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc w Obornikach 
Śląskich

• SPZOZ MSWiA 
• Med Instal Chem Katarzyna 

Galbarczyk Indywidualna 
Praktyka Pielęgniarska we 
Wrocławiu

• Stowarzyszenie Edukacji 
Krytycznej.

Maseczki zostały przekazane  
do następujących instytucji:
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S   LIDARNA wisznia mała
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Trzy wolontariuszki z po-
wiatu trzebnickiego 

włączyły się do akcji szycia 
maseczek dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Wisznia 
Mała. Na realizację swoje-
go pomysłu pozyskały grant 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Marszałkow-
skiego w  ramach projektu 
Dolnośląskie Małe Granty. 

Projekt zakłada uszycie 400 
sztuk maseczek ochronnych 

dla wiszeńskich przedszko-
laków. Maseczki wykonane 
z  kolorowych materiałów, 
sprawią, że dzieciom łatwiej 
będzie odnaleźć się w  ota-
czającej nas rzeczywistości 
oraz oswoić towarzyszące 
im lęki. Do każdej maseczki 
będzie dołączony obrazek do 
pokolorowania z  wizerun-
kiem postaci bajkowej w ma-
seczce. Maseczki zostaną 
przekazane do przedszkoli. 

Solidarne z Wisznią Małą

OKSiR w czasie pandemii

W  akcję DAR NA 100, 
która dotyczyła świę-

towania setnych urodzin 
Jana Pawła II – włączyła się 
Młodzieżowa Rada Gminy 
Wisznia Mała. Młodzi Radni 
stworzyli QUIZ internetowy 
dotyczący wiedzy o  Papie-

żu Polaku. Zachęcamy Pań-
stwa do sprawdzenia swojej 
wiedzy o  Janie Pawle II. Test 
jest dostępny na Facebooku 
Młodzieżowej Rady. Pontyfi-
kat Jana Pawła II trwał 27 lat 
– i tyle też pytań – 27 – czeka 
na Państwa w QUIZ’ie.

Na ogłoszony w  dniu 
11.05.2020 r. konkurs ini-

cjatyw lokalnych pn. „Kultura 
na Zakręcie 2020”, wpłynęło 5 
wniosków na ogólną kwotę do-
finansowania 14 952,00 zł.

Tegoroczna edycja Konkur-
su poświęcona jest działaniom 
społeczno - kulturalnym na 
rzecz wsparcia mieszkańców 
naszej gminy w walce z pande-
mią koronawirusa. Pula środ-
ków do dyspozycji w  ramach 

konkursu wynosiła 15 000,00 
zł., natomiast maksymalna 
kwota dofinansowania projek-
tu 3 000,00 zł. 

Od 15 czerwca do 30 listo-
pada Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Wiszni Małej 
wspólnie z  Wnioskodawcami 
zrealizuje wszystkie zgłoszone 
do konkursu inicjatywy.

Lista rankingowa konkursu 
wraz z  przyznanymi kwotami 
dotacji:
Dziękujemy wszystkim autorom 
inicjatyw za ciekawe pomysły 
i czekamy z niecierpliwością na 
ich realizację.

QUIZ na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Konkurs „Kultura na Zakręcie” rozstrzygnięty

Pandemia koronawirusa 
to szczególne wyzwanie 
dla ludzi kultury. OKSiR 

Wisznia Mała w tym czasie był 
jednak bardzo aktywny, prze-
nosząc działania do sieci. 

Nie wszystkie zajęcia pro-
wadzone w OKSiR mogły być 
przeniesione do internetu, 
ale niektóre z  nich pojawiły 
się w nowej formie na Face-
booku i  Youtubie. Regular-
nie odbywają się zajęcia sza-
chowe, a  instruktor Łukasz 
Butkiewicz w  poniedziałki 
organizuje turnieje online.   
Akademię Sztuk Domowych 
prowadzi na youtubie Elżbie-
ta Filipkiewicz. Fitness moż-
na ćwiczyć trzy razy w  ty-
godniu z  Anną Turkiewicz. 
Również Janek Samołyk 
(instruktor gitary) i  Ryszard 
Glegoła (artysta plastyk) na-
kręcili kilka filmów poradni-
kowych dla gminnej społecz-
ności.

Trudno w  czasie 
epidemii organizować 
koncerty i  wystawy, 
pracownicy OKSiR zna-
leźli jednak na to sposób. 
Jubileuszowe, pięćdziesią-
te Wiszeńskie Spotkanie ze 
Sztuką odbyło się w interne-
cie. Wernisaż wystawy Macieja 
Wodiczko połączony z koncer-
tem Janka Samołyka można 
było obejrzeć online. Warto 
też wspomnieć o  serii #zrób-
mytowedwoje - przez blisko 
dwa miesiące na stronie face-
bookowej OKSiRu codziennie 
pojawiały się duety muzycznie, 
które wspominany Janek Sa-

mołyk nagrywał z  zapro-
szonymi gośćmi (a wśród nich 
m.in. muzycy z naszej gminy). 
Kolejnym wydarzeniem, które 
nie mogło mieć miejsca w tra-
dycyjnej formie, były obchody 
Święta Narodowego Trzeciego 
Maja. Z  tej okazji zorganizo-
wano specjalną transmisję oraz 
mini koncert Hanny Jordanek 
z Ligoty Pięknej.

Jednym z  elementów pozo-
stawania w  bliskiej relacji ze 
społecznością były konkursy. 
Jeden z  nich, „Wideokwaran-
tanna”, zaprosił młodzież do 
filmowania jak wygląda ich 
życie w czasie pandemii. „Bo-

haterowie naszych czasów” 
to konkurs plastyczny - dzieci 
tworzyły prace oddające hołd 
ludziom zawodów najbardziej 
narażonych w czasie pandemii. 
Ostatni konkurs plastyczny był 
związany z obchodami stulecia 
urodzin świętego Jana Pawła 
II i  polegał na przygotowaniu 
pocztówek dla papieża Polaka. 
Ta rocznica urodzin była rów-
nież uczczona wystawą plene-
rową oraz wystawą szkicowa-
nych portretów Karola Wojtyły 
w  Galerii na Zakręcie. W  ob-
chody włączyła się też Gminna 
Biblioteka Publiczna przygoto-
wując prezentację książek o pa-
pieżu.  JS

LP. NAZWA WNIOSKODAWCY NAZWA ZADANIA
KWOTA PRZYZNANEJ 

DOTACJI

1
GRUPA NIEFORMALNA

KOORDYNATOR: MONIKA KIELAN
PODRÓŻ W CZASIE  

– PERFORMANCE 2020
3 000,00 zł

2 RYSZARD GLEGOŁA ZDALNE IGŁĄ MALOWANIE 3 000,00 zł

3
GRUPA NIEFORMALNA

KOORDYNATOR: PAWEŁ MALICZOWSKI
NIEPODLEGŁA ON-LINE 2 800,00 zł

4 HANNA JORDANEK
TELEDYSK DO PIOSENKI ŚPIEWANEJ PRZEZ ARTYSTKĘ 

HANNĘ JORDANEK
2 952,00 zł

5 VIOLETTA SULIMA
JAK PORADZIĆ SOBIE ZE SKUTKAMI PANDEMII? – 
PSYCHOLOGICZNY PORADNIK ANTYWIRUSOWY

2 500,00 zł
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Święto Narodowe Trze-
ciego Maja inne od 
poprzednich, bez 

mieszkańców gminy, bez re-
prezentacji szkół, jednostek 
samorządowych, pocztów 
sztandarowych. Ze względu 
na panującą pandemię tego-
roczne obchody miały cha-
rakter symboliczny. Uroczy-
stość rozpoczęła się mszą 
świętą w  intencji Ojczyzny 
odprawianą przez probosz-
cza Józefa Sadkowskiego 
w  kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w  Piotrkowiczkach. Dalsza 
część obchodów odbyła się 

pod Pomnik Pamięci Naro-
dowej. 

W  uroczystości udział 
wzięli: Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki, Za-
stępca Wójta Mariusz Fedzin, 
pani Sławomira Misiura–
Hermann – Członek Zarzą-
du Powiatu Trzebnickiego, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Wisznia Mała – Małgorzata 
Ottenbreit, radny Władysław 
Synowiec, sołtysi Grzegorz 
Ryng i Alicja Walęcka, dyrek-
tor OKSiR Renata Cybulska-
-Kaczałko, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Krynicznie 
Ireneusz Osenkowski, harcer-

ki oraz nieliczni mieszkańcy. 
Przy pomniku wartę pełnili 
strzelcy Jednostki Strzelec-
kiej „Strzelec”. Delegacje od-

dały hołd pod pomnikiem, 
a  następnie złożyły wiązanki 
kwiatów. 

Wierzymy głęboko, że za 

rok spotkamy się tak jak zwy-
kle w licznym gronie by uho-
norować tak ważne dla nas 
święto. 

Obchody 100 
rocznicy  
urodzin  

św. Jana Pawła II

Wiwat 3 maj!

W 2020 roku Polacy świę-
tują stulecie urodzin św. 

Jana Pawła II. W obchody włą-
czył się również Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji z Wisz-
ni Małej, który za pomocą 
różnorodnych działań przypo-
mina postać wybitnego Polaka. 
Do piątego czerwca zaprasza-
my do oglądania wyjątkowej 
wystawy poświęconej życiu 
Karola Wojtyły, która została 
udostępniona przez Centrum 
Myśli Jana Pawła II. Wystawę 
można oglądać w  godzinach 
pracy OKSiR Wisznia Mała 
przed budynkiem Ośrodka. 
Prace będą wystawiane w każ-
dy dzień roboczy, gdy tylko 
będzie pozwalać na to pogo-
da. Dodatkowo w  Galerii na 
Zakręcie zostały powieszone 
piękne portrety papieża.

Innym działaniem popu-
laryzującym postać św. Jana 
Pawła II był konkurs „Pocz-
tówka dla św. Jana Pawła 
II”, w  którym młodzi ludzie 
mogli wykazać się talentem 
plastycznym. Jury przyznało 
dwa pierwsze miejsca. Otrzy-
mały je młode artystki Emilia 
Buczak i  Lena Buczak. Dru-
gie miejsce otrzymał Leon 
Żmigrodzki, a  trzecie Pauli-
na Mosiek. W upamiętnienie 
papieża Polaka angażuje się 
również Gminna Bibliote-
ka Publiczna przygotowując 
tematyczny zestaw książek 
do wypożyczenia, wiszeńska 
Orkiestra Dęta wykonując 
utwór „Barka” oraz Angelina 
Domeradzka śpiewając pio-
senką o św. Janie Pawle II. 

JS
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6.07.2020 14:00-16:30  
Krzyżanowice
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

8.07.2020 14:00-16:30  
Malin
Spektakl teatralny  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

14.07.2020 14:00-15:30  
Machnice
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato” 
Warsztaty

15.07.2020 14:00-16:30  
Szewce
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

16.07.2020 14:00-16:30  
Szymanów
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

17.07.2020 14:00-16:30  
Kryniczno
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

20.07.2020 14:00-16:30 
Ozorowice
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

21.07.2020 14:00-16:30  
Piotrkowiczki
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

22.07.2020 14:00-16:30  
Psary
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

23.07.2020 14:00-15:30  
Wysoki Kościół
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty

24.07.2020 14:00-16:30  
Strzeszów
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

27.07.2020 14:00-16:30  
Ligota Piękna
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

28.07.2020 14:00-16:30  
Mienice
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

29.07.2020 14:00-16:30  
Pierwoszów
Spektakl  
„Muzyczna Pani Lato”
Warsztaty i animacje

30.07.2020 14:00-16:30  
Rogoż
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

31.07.2020 14:00-16:30  
Wisznia Mała
Spektakl  
„Hej Przygodo”
Warsztaty i animacje

Wakacje 
z OKSiR Wisznia Mała 
w nowej formule!
W  tym roku akcja 

wakacyjna OKSi-
Ru opuszcza ściany bu-
dynku przy ulicy Szkolnej 
i wyrusza w drogę, tak by 
być jak najbliżej dzieci. 
W  każdej miejscowości 
zostanie pokazany mini 
spektakl teatralny, odbędą 
się także warsztaty i  ani-
macje. Powstała również 
oferta dla wielbicieli spor-

tu i  rekreacji. Dla mło-
dych ludzi w wieku od lat 
siedmiu przygotowywane 
są zajęcia ruchowe, które 
będą odbywać się na bo-
iskach w Krzyżanowicach, 
Ligocie Pięknej, Wiszni 
Małej, Szewcach, Pierwo-
szowie i Mienicach. 

Więcej informacji 
można znaleźć na stronie 
oksir.wiszniamala.pl.
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ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel.: (71) 308 48 00; fax (71) 312 70 68; e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
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Pierwszy czerwca to święto wszystkich 
dzieci. W tym roku obchody Dnia Dziec-
ka z  powodu pandemii miały inny wy-

miar niż zazwyczaj. Najmłodszych w poszczegól-
nych miejscowościach odwiedzili specjalni goście: 
Bajkowi Bohaterzy. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w  Wiszni Małej przed Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji, gdzie z dziećmi spotkali się wszyscy bo-
haterowie. Było wspólne śpiewanie, tańce, a dzieci chętnie 
odpowiadały na zadawane im zagadki. Atrakcję stanowi-
ły małe i duże bańki mydlane oraz modelowane postaci 

i zwierząt z balonów. Na koniec każdy z uczest-
ników otrzymał słodki podarunek.

Wprost z  Wiszni Małej Bajkowi Bohaterzy 
rozjechali się do pozostałych miejscowości. 
Myszka Matylda odwiedziła dzieci ze 
Strzeszowa oraz z  Ozorowic, Piotrko-
wiczek i Mienic. Królik Maks wyruszył 
do dzieci z  Malina, Kryniczna, Rogoża 

i  Szewc. Krasnal Eduś odwiedził dzieci 
z Krzyżanowic, Psar i Szymanowa. A Kra-
snal Tendrugi zagościł u  dzieci z  Wysokie-
go Kościoła, Machnic, Pierwoszowa i Ligoty 
Pięknej. Tegoroczny Dzień Dziecka różnił się 
od poprzednich uroczystości, mimo to dostar-
czył wiele wrażeń i pozytywnych emocji.

Wiszeński Dzień Dziecka
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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  kwietniu obchodzili-
śmy Międzynarodo-

wy Dzień Książek Dla Dzie-
ci. Święto to wypada co roku 
w  rocznicę urodzin (2 kwiet-
nia) sławnego baśniopisarza 
Hansa Christiana Andersena 
i  zostało ustanowione w 1967 
roku, aby promować literaturę 
piękną dla młodego czytelni-
ka. Duński pisarz i poeta znany 
jest przede wszystkim ze swo-
jej twórczości baśniopisarskiej 
jako autor baśni tj. „Brzydkie 
kaczątko”, „Calineczka” czy 
„Dziewczynka z zapałkami”. 

W  Gminnej Bibliotece 
Publicznej w  Wiszni Małej 
z okazji urodzin pisarza został 
ogłoszony konkurs plastycz-
ny skierowany do uczniów ze 
szkół podstawowych z  gminy 
Wisznia Mała. Konkurs pt. 
„Świat baśni Andersena” po-
legał na samodzielnym wyko-
naniu ilustracji do wybranej 
baśni pisarza dowolną tech-
niką plastyczną. Z  powodu 
trwającej epidemii, aby zgłosić 

swoją pracę na konkurs nale-
żało wykonać zdjęcie lub skan 
pracy i  wysłać e-mailem do 
biblioteki. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu pani Doroty 
Krawiec, nauczycielki języka 
polskiego i  plastyki, najwię-
cej prac wpłynęło ze Szkoły 
Podstawowej im. Młodych 
Bohaterów z  Szewc. Jury po 
burzliwych obradach wyłoni-
ło laureatów konkursu, którzy 
otrzymają nagrody książkowe. 

SD

Konkurs pt. „Świat baśni Andersena” rozstrzygnięty

Zwycięzcami zostali: 
klasy 0-3: Lena Adamczuk, Leon 
Żmigrodzki, Natalia Buczak;
klasy 4-6: Weronika Żak, Izabela 
Majcher, Milena Rasiewicz; 
klasy 7-8: Karolina Merta, Filip 
Korzeniowski, Ewa Turczyk. 

Od czerwca w Galerii na 
Zakręcie można podziwiać 

wystawę pokonkursową 
wszystkich prac.

Serdecznie zapraszamy.

Mimo panującej pandemii 
i  utrudnionego kontak-

tu bezpośredniego wójt Jakub 
Bronowicki nie zapomniał 
o Jubilatach, którzy w tym roku 
kończą 90 i 95 lat. Przez najbliż-
szych członków rodziny Jubila-
tów przekazał najserdeczniejsze 
życzenia wraz z listami gratula-
cyjnymi i upominkami.

Wszystkim osobom skła-
damy najlepsze życzenia. Ży-
czymy zdrowia, pełnych opty-
mizmu dni mijających wśród 
najbliższych, w atmosferze mi-

łości i wsparcia. Niech kolejne 
lata przyniosą wiele radości 
z życia codziennego.

90 urodziny obchodzili:
Stefania Miś ze Strzeszowa
Franciszek Kmita z Mienic
Józef Wójcik z Krzyżanowic
Leokadia Łaba z Szymanowa
Janina Górska z Szymanowa
Aleksandra Rauth z Ozorowic
Marta Białek z Szewc
Janina Myszogląd z Malina
Stefan Lewandowski z Ozorowic
Genowefa Szmytka z Szymanowa
95 urodziny obchodziła:
Zofia Kurek z Piotrkowiczek

Wiszeńscy Jubilaci

W Krzyżanowicach pod 
koniec czerwca został 

otwarty sklep Żabka. To nowy 
punkt handlowy na mapie gmi-
ny, w którym oprócz zrobienia 
zakupów spożywczych można 
nadać i odebrać przesyłkę. 

Sklep jest czynny w 
następujących godzinach:
Poniedziałek – sobota:  
6:00 – 23:00
Niedziela i święta:  
8:00 – 22:00  
Krzyżanowice,  
ul. Parkowa 3

Sklep Żabka  
w Krzyżanowicach 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 zagospoda-
rowania przestrzennego 
gminy Wisznia Mała.

www.geowisznia.pl



16 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ czerwiec 2020

Zdalne nauczanie to coś 
nowego, coś, co zaskoczy-

ło nas wszystkich – rodziców, 
uczniów i nauczycieli. Pozosta-
jąc w  domach musieliśmy się 
znaleźć i dostosować do nowe-
go, nieznanego. Wiedzieliśmy, 
że nie będzie łatwo. Zmiana, 
która postawiła nas w  nowej 
rzeczywistości wymagała od 
nas pomysłowości i kreatywno-
ści. Z dnia na dzień zmieniło się 
wszystko, zmienił się nasz świat. 

Wrzuceni w  nową sytuację 
spowodowaną pandemią, dziś 
możemy powiedzieć, że da-

liśmy radę. Nauczyliśmy się 
pracować nowymi metodami, 
a  niektórzy odkryli drzemiące 
w sobie pasje i talenty.

Uczniowie naszej szkoły 
wspierali działania dorosłych. 
Dziękując za trud lekarzom 
i  pielęgniarkom, w  ramach 
ogólnopolskiej akcji „Kartka 
dla Medyka”, dzieci przygoto-
wały laurki – z serca - dla szpi-
tala.

Uczniowie z  zerówki za po-
średnictwem FB przesłali 
wszystkim przepiękne laurki - 
„Pozdrowienia z domu”. Wzię-
liśmy udział w  konkursie pt. 
„Świat baśni Andersena” zorga-

nizowanym przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną i zdobyliśmy 
wiele nagród. Niektórzy nasi 
uczniowie odważyli się pokazać 
swoją twórczość. I tak – Remik 
i Maja pokazali swoje prace pla-
styczne.

Z okazji Dnia Mamy ucznio-
wie z klasy I odkryli kulinarne 
talenty przygotowując dla mam 
superowe wiosenne kanapki. 

Starsze dzieci przygotowały 
fantastyczny Koncert Życzeń. 
Myślę, że nie jednej mamie po-
płynęła łezka.

Uczyliśmy się robić ozdoby, 
ćwiczyć, poznawaliśmy nowe 
zakamarki wiedzy. Robiliśmy 
laurki, rysowaliśmy portrety, 
lepiliśmy z  masy solnej. Niby 
wszystko to co zawsze, ale jed-
nak w domu i  z dala od kole-

gów, koleżanek, szkoły. W tym 
trudnym czasie nauczyliśmy 
się współpracować, poznali-
śmy zasady netykiety, no i  co 
najważniejsze, przekonaliśmy 
się, że szkoła wcale nie jest taka 
zła. Zdaliśmy sobie sprawę, że 
za nią tęsknimy i tak naprawdę 
to nie możemy się doczekać po-
wrotu do znajomych klas.

Izabela Mielnik – 
nauczyciel – SP Szewce

Szkoły w czasie pandemii 

Dwunastego marca usłysze-
liśmy #zostań w  domu!#, 

a od dwudziestego piątego roz-
poczęliśmy nauczać i uczyć się 
ZDALNIE. Nikt z nas nie był na 
to przygotowany: ani Nauczy-
ciele, ani Rodzice, ani – tym 
bardziej – Dzieci. 

Jakie są efekty tych wspólnych 
działań po trzech miesiącach?

Muszę stwierdzić, że napraw-
dę pozytywnie zaskakujące, 
chociaż na pewno – zwłaszcza 
na początku – nie było łatwo. 
Słowo „zadziwiające” (w pozy-
tywnym tego słowa znaczeniu) 
też będzie tu odpowiednie.

Z  pełną odpowiedzialnością 
mogę napisać, że w  naszym 
przypadku to były 3 miesiące 
uczciwej i owocnej pracy. Zda-
ję sobie jednak sprawę z  tego, 
że mieliśmy trochę ułatwione 
zadanie, bo on-line z  moimi 
uczniami pracowaliśmy przed 
pandemią, więc mieliśmy już 
trochę potrzebnych narzędzi. 
W ten sposób od lat trenujemy 
ortografię, wykonując codzien-
nie ćwiczenia. Teraz jednak 
dzieci pobiły wszelkie dotych-
czasowe rekordy – pracowały 
systematyczniej i  nawet po kil-
ka razy dziennie!

Kolejnym narzędziem, jakim 
posługiwaliśmy się był program 
komputerowy, który uczniowie 
znali z lekcji, a na początku na-
uczania zdalnego – za zgodą 
i z pomocą rodziców, włączyli-
śmy go do pracy indywidualnej. 
To było ogromne ułatwienie, 

a  poza tym duża przyjemność 
dla dzieci. Ćwicząc przy użyciu 
tego programu ortografię, na-
ukę o  języku, pisanie różnych 
form wypowiedzi czy czytanie 
ze zrozumieniem, uczniowie 
korzystali z zadań ładnie opra-
cowanych graficznie, a podczas 
ich rozwiązywania praca i  na-
uka zamieniała się w fascynują-
cą zabawę – grę z komputerem. 
Ponadto ćwiczenia sprawdzał 
na bieżąco system, który zali-
czał tylko poprawnie wykonane 
zadania.

Dziś z dumą patrzę na wyni-
ki w dzienniku, będącym inte-
gralną częścią tego programu. 
Uczniowie w  zdecydowanej 

większości wykonali wszyst-
kie wybrane do lekcji zadania. 
Ponadto co najmniej połowa 
z  nich systematycznie robiła 
również polecone ćwiczenia 
dodatkowe.

Metodami, które sprawdziły 
się podczas nauczania zdalnego 
okazały się także różne metody 
aktywizujące, które jednocze-
śnie miały na celu „oderwanie” 

uczniów od żmudnej pracy 
przy komputerze. W efekcie po-
wstały dwa projekty: „Jestem… 
- baśniowe postacie prezentują 
się same” oraz „Koncert Życzeń 
„Dla Ciebie, Mamo”. Dzieci 
z klasy 4a wcieliły się w wybrane 
przez siebie postacie baśniowe, 
a następnie nagrały prezentacje, 
a uczniowie wszystkich naucza-
nych przez mnie klas – 4a, 5b, 
6a i 6b – przygotowali nagrania 
wierszy, piosenek i  życzeń dla 
Mam.

Oprócz tego powstało wiele 
opracowań lektur - „na wiesza-
ku”, „w  pudełku”, facebookowe 
profile bohaterów literackich, 
listy gończe, ścigające autorów 
omawianych książek i przepięk-
ne notatki w formie ulubionych 
przez nas map mentalnych. 

Uczniowie kończyli również 
tworzenie rozpoczętych jesz-
cze w szkole gier planszowych, 
przygotowanych na podsta-
wie lektur. Wykonali karty do 
„Piotrusia”, których grafika 
związana była z  zagadnienia-
mi językowymi (np. antonimy, 
synonimy) oraz  pisali wiersze, 
rysowali komiksy.

Tam, gdzie się dało – korelo-
waliśmy język polski z  plasty-
ką (mam to szczęście, że uczę 
obecnie tych dwóch przed-
miotów!). Gdy dzieci uczyły 
się pisać przepis – na plastyce 
przygotowywały kolorowe i po-
mysłowe kompozycje na ka-
napkach, a w ramach lekcji pol-
skiego zapisywały, jak i z czego 
należy to przygotować.

Podobnie też było w  przy-

padku poznawania baśni na 
języku polskim i  wykonywa-
nia do nich ilustracji w ramach 
plastyki. Prace te następnie 
trafiły na konkurs „Świat ba-
śni Andersena”, organizowa-
ny przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Wiszni Małej, 
w którym nasi uczniowie zdo-
byli liczne nagrody.

Aby ta domowa twórczość 
nie zginęła w czeluściach kom-
putera, powstała galeria on-line 
(http://dorotakrawiec.cba.pl/
portal/), gdzie można wszystkie 
wykonane prace obejrzeć. Po 
trzech miesiącach galeria jest 
naprawdę pokaźna! To także 
dowód ogromnego zaangażo-
wania dzieci.

W  przygotowaniu jest też 
strona poświęcona językowi 
polskiemu – jednak przysło-
wiowe 40 godzin pracy nauczy-
ciela – jest zdecydowanie za 
krótkie, zwłaszcza dla polonisty, 
dlatego opublikowanie tej stro-

ny i efektów pracy dzieci nastąpi 
trochę później. Pragnę, by stała 
się zwieńczeniem i  pamiątką 
naszej zdalnej pracy.

Podsumowując, z dumą mu-
szę stwierdzić, że moi uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Mło-
dych Bohaterów w  Szewcach, 
pracując w  ramach naucza-
nych przeze mnie przedmio-
tów, okazali się prawdziwymi 
bohaterami. Pomimo trudnej 
sytuacji edukacyjnej, w jakiej się 
znaleźliśmy, przez cały czas byli 
bardzo aktywni i niesamowicie 
kreatywni. Dlatego przed koń-
cem  tego roku szkolnego, który 
na pewno przejdzie do historii, 
pragnę z całego serca podzięko-
wać, zarówno moim kochanym 
Dzieciom, jak i  wspierającym 
nas Rodzicom.

Dorota Krawiec
Nauczycielka języka 

polskiego i plastyki w SP 
im. Młodych Bohaterów 

w Szewcach

RELACJA

RELACJA
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III miejsce 
w konkursie 
ogólnopolskim

Pomimo trwającej pande-
mii i  zajęć online ucznio-

wie z  naszej gminy inten-
sywnie pracowali, a  ich praca 
została nagrodzona. Uczen-
nica klasy 8a ze Szkoły Pod-
stawowej w  Krynicznie Ka-
rolina Jędrzejczyk zajęła III 
miejsce w  V Ogólnopolskim 
Konkursie Matematyczno-
-polonistyczno-informatycz-
no-artystycznym „Matmoma-
nia z polskim w tle”. Karolina 
stworzyła prezentację nt. „Na-
maluj słowem dowolny stro-
ficzny obraz poetycki, którego 
lirycznymi bohaterami będą 
wielokąty”, która w oczach jury 
zasłużyła na nagrodę. Opie-
kunem uczennicy była Pani 
Urszula Owczarek - Duplaga. 
Gratulujemy Karolinie! 

Szachy w  czasie pande-
mii przeniosły się tylko 
i wyłącznie do Internetu. 

Również nasz klub postano-
wił zorganizować 3 turnieje 
online. Obsada, którą zgro-
madziliśmy była bardzo silna, 
łącznie z arcymistrzami i mi-
strzami międzynarodowymi. 
Szczególnie pierwsze z zawo-
dów okazały się sporym suk-
cesem, wzięło w nich udział aż 
62 zawodników. Zwycięzcami 
naszych zawodów okazali się 
dwukrotnie mistrz między-
narodowy Kamil Stachowiak 
i raz arcymistrz Grzegorz Na-
suta. Szachiści reprezentujący 
Wisznię Małą najlepiej spisali 
się w pierwszym z turniejów, 
zajmując miejsca 4-6 kolej-
no: Łukasz Butkiewicz, Ar-
kadiusz Skawiński i  Michał 
Luch. Wspomniany już Arek 
znakomicie spisał się w  or-
ganizowanych przez Polski 
Związek Szachowy Interne-
towych Mistrzostwach Polski. 
Zajął 9 miejsce, ale co waż-
niejsze w jednej z partii poko-

nał najsilniejszego polskiego 
zawodnika Jana Krzysztofa 
Dudę!!! O Janku pisały ostat-
nio wszystkie serwisy spor-
towe z uwagi na jego zwycię-
stwo, również internetowe, 
z mistrzem świata Magnusem 
Carlsenem z  Norwegii. Jed-
nym słowem, szachista Wisz-
ni Małej okazał się lepszy od 
pogromcy mistrza świata!!!  
Trwa również cykl turniejów 
o  Internetowe Grand Prix 
Dolnośląskiego Związku Sza-
chowego. Tutaj najlepiej z na-
szych zawodników spisuje 
się Łukasz Butkiewicz, który 
w jednym z turniejów zajął 2 

lokatę i znajduje się na 3 miej-
scu w klasyfikacji generalnej! 
Piąty w niej jest Michał Luch. 

Od kwietnia we współ-
pracy z  Ośrodkiem Kultury 
Sportu i  Rekreacji w  Wiszni 
Małej organizujemy co po-
niedziałek zajęcia szacho-
we online. Zawodnicy biorą 
udział w  wykładach przez 
Skype, rozgrywają wewnętrz-
ne turnieje, a w mijającym ty-
godniu zagrali w internetowej 
symultanie z  Łukaszem But-
kiewiczem. 

Z uwagi na epidemię prze-
rwane zostały rozgrywki III 
Ligi Dolnośląskiej. Oznacza 

to, że Biały Król Wisznia II 
kończy zawody na znakomi-
tym 2 miejscu! Jest to naj-
lepszy wynik od roku 2010, 
kiedy jeszcze pod szyldem 
OKSiR Wisznia Mała zespół 
wygrał rozgrywki i  awanso-
wał po raz pierwszy do ligi 
na poziomie centralnym. Ma 
na to szanse również nasza 
aktualna drużyna, która weź-
mie udział w barażu o 2 ligę! 
Ich termin poznamy w  za-
leżności od decyzji Polskiego 
Związku Szachowego odno-
śnie rozgrywek centralnych.  
Warto wspomnieć również 
o  indywidualnych sukcesach 
naszych zawodników w  opi-
sywanej wyżej lidze. Na dru-
giej szachownicy pierwsze 
miejsce zajął Damian Daniel, 
a na trzeciej na 2 miejscu fi-
niszował Michał Dzikowski. 
Znakomicie spisał się również 
Bartłomiej Mondrzycki, który 
wygrał wszystkie pięć rozgry-
wanych przez siebie partii!  
 Relacja Łukasza Butkie-
wicza Prezesa Stowarzy-
szenia Biały Król Wisznia 
Mała

Świetne wyniki wiszeńskich szachistów

Koniec roku szkolnego

RELACJA

Zakończenie roku szkolnego. 
Inne niż dotychczas, zdalnie 

lub w małych grupach. W wi-
szeńskich szkołach uczniowie 
poszczególnych klas odbierali 

świadectwa o  określonych go-
dzinach. Wójt Jakub Bronowicki 

oraz Agnieszka Moździerz Dyrek-
tor SAPO uczestniczyli w uroczysto-

ściach zakończenia roku szkolnego klas 
VII i VIII w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi 

Śląskiej w Krynicznie i Szkole Podstawowej im. Ma-
łego Księcia w Wiszni Małej. 

Nabór do 
Akademii 
Siatkówki

Odział Kryniczno w gmi-
nie Wisznia Mała dopie-

ro zakończył treningi, ale już 
zapraszamy wszystkich chęt-
nych w nowym roku szkol-
nym. Nowy sezon Akademii 
Siatkówki ruszy we wrześniu, 
ale nabór już trwa. Dołącz do 
nas!

Wszelkie informację na te-
mat zajęć można uzyskać u 
Pani Trener Małgorzaty Kra-
szewskiej pod numerem tele-
fonu 796 000 331 oraz Pana 
Trenera Pawła Siezieniew-
skiego 664 987 222



18 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ czerwiec 2020

Zachęcamy do korzystania 
z  aplikacji gospodarka 

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

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

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

Aplikacja dla mieszkańcówDofinansowanie odbioru azbestu na terenie gminy

Jak postępować z bioodpadami?
Program „Moja Woda” 

Od 1 stycznia 2020 r. bio-
odpady są odbierane 

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

Bioodpady należy:
1.Umieszczać w  brązo-

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

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

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

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

Kolejna inicjatywa Mi-
nisterstwo Klimatu 

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

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

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

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

Szczegóły na stronie:
www.wfosigw.wroclaw.pl

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

Gmina Wisznia Mała otrzy-
mała dofinansowanie na 

realizację gminnego programu 
usuwania azbestu i  wyrobów 
zawierających azbest w  2020 
roku. Dotacja pochodzi z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu i  Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej, a  jej prognozowana 
wartość to 5 825,04 złotych. 
Dzięki dotacji oraz środkom 
z  budżetu na przełomie lipca 
i  sierpnia tego roku będziemy 
mogli odebrać ten niebezpiecz-
ny odpad od mieszkańców 
gminy, którzy złożyli podanie 
o jego zabranie.

Azbest, zawarty w  eternicie, 
występuje często w pokryciach 
dachowych jako cementowo - 
włóknowe płyty faliste. Same 
pokrycia dachowe bezpo-
średnio nie są niebezpieczne. 
Wyjątkową ostrożność należy 

zachować podczas demonta-
żu tego rodzaju pokrycia, po-
nieważ w  trakcie łamania lub 
cięcia uwalnia się drażniący 
i  rakotwórczy pył, który może 
wywoływać groźne dla życia 
choroby. Dlatego przy ścią-
ganiu go z dachu najlepiej za-
trudnić odpowiednią firmę, 
a  azbest, do czasu odebrania 
z działki, złożyć w taki sposób, 
aby nie stanowił zagrożenia 
dla środowiska, ani dla nas sa-
mych.

Jeśli na Państwa działce znaj-

duje się tego rodzaju odpad to 
należy złożyć wniosek o  jego 
odbiór do Urzędu Gminy 
Wisznia Mała, podając adres 
i  jego ilość. Kolejną akcję od-
bioru azbestu od mieszkańców 
planujemy w roku 2021. 

Zgodnie z  rozporządzeniem 
ministra gospodarki, pra-
cy i  polityki społecznej z  23 
października 2003 r. wyroby 
zawierające azbest mogą być 
wykorzystywane jedynie do 31 
grudnia 2032 roku!
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We wtorek 23 
czerwca najlepsi 
młodzi sportow-

cy z  gminy Wisznia Mała 
podczas Gali Stypendy-
stów otrzymali stypendia 
za wyjątkowe osiągnięcia 
sportowe w  roku szkolnym 
2019/2020. Stypendia te są 
finansowane z  dochodów 
własnych gminy, a przyzna-
wane przez Komisję Stypen-
dialną. Stypendia zostały 
wręczone przez Wójta Gmi-
ny Wisznia Mała Jakuba 
Bronowickiego oraz Dyrek-
tor SAPO Agnieszkę Moź-
dzierz. Łącznie otrzymało je 
107 uczniów.

W trakcie wtorkowej Gali, 
dodatkowo zostali wyróż-
nieni sportowcy z  gminy 
Wisznia Mała, którzy osią-
gnęli wyjątkowe wyniki 
sportowe we współzawod-
nictwie krajowym lub mię-
dzynarodowym oraz trene-
rzy i osoby wyróżniającej się 
osiągnięciami w  działalno-
ści sportowej. Nagrody zo-
stały przyznane przez Wójta 
oraz Radę Gminy Wisznia 
Mała. Wśród nagrodzonych 
sportowców znaleźli się: Ka-
rol Molczyk (ringo), Krzysz-
tof Gaweł (podnoszenie cię-
żarów) i  Leszek Kuczyński 

(podnoszenie ciężarów). 
Natomiast nagrody dla osób 
zasłużonych w  dziedzinie 
sportu otrzymali: Łukasz 
Butkiewicz (szachy), Dawid 
Graczyk (karate shotokan) 
i  Roman Turocha (kolar-
stwo, biegi).

Kolejnego dnia w  środę 
odbyła się druga Gala Sty-
pendystów, podczas której 
zostały wręczone nagrody 
najlepszym uczniom z  te-
renu gminy Wisznia Mała. 
Stypendia zostały przyzna-
ne za wybitne osiągnięcia 
naukowe (13) i  za bardzo 
dobre wyniki w nauce (65). 

Podczas obu Gali 18 osób 
zostało wyróżnionych ty-
tułem „Zdolny Wiszniak 
2020”. To tytuł przyznawany 
szczególnie uzdolnionym 
uczniom, uczęszczającym 
do szkół w  gminie Wisznia 
Mała, wielokrotnym laure-

atom konkursów, zawodów 
sportowych oraz nauczycie-
lom wyróżnionych uczniów. 
„Zdolnego Wiszniaka 2020” 
w kategorii sportowej otrzy-
mali następujący uczniowie: 

Marcel Grzywacz, Sylwe-
ster Grycyk i  Iga Woźniak. 
W  kategorii „Laureaci kon-
kursów przedmiotowych 
i  artystycznych”  nagrody 
otrzymali: Alicja Suwaj, 
Aleksandra Zawada, Fran-
ciszek Biernat, Wojciech 
Matysiak i  Mateusz Smuga. 
Wyróżnieni zostali również 
laureaci konkursu „zDolny 
Ślązak”: Hanna Kostecka, 
Krzysztof Buczak, Michał 
Ozimek, Izabela Iwańczyk, 
Joanna Krauze, Krzysztof 
Miś i Gabriel Miś. 

Wśród nagrodzonych na-
uczycieli znalazła się pani 
Renata Łakomska. Z  kolei 
w  kategorii „Zdolny Wisz-
niak - nauczyciel wychowa-
nia fizycznego” wyróżnienie 
otrzymały pani Dorota Ol-
bryt i  Małgorzata Kraszew-
ska.

Galę uświetnił występ 
uczniów z  wiszeńskich 
szkół: Anny Aksamit, ro-
dzeństwa Adama, Alek-
sandry i  Emilii Zawady, 
Aleksandry Hruszowiec, 
Franciszka Biernata, Marty 
Biernat i Karoliny Merty.

Wszystkim laureatom gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów oraz motywacji do 
osiągania kolejnych celów. 

Najlepsi w gminie Wisznia Mała
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Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 1990 – 1994 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Stanisław Moik

Henryk Idaczyk – Przewodniczący Rady Gminy 

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 1994 – 1998 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Stanisław Moik

Henryk Idaczyk – Przewodniczący Rady Gminy 

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 1998 – 2002 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Stanisław Moik

Henryk Idaczyk – Przewodniczący Rady Gminy

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 2002 – 2006 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Stanisław Moik

Henryk Idaczyk – Przewodniczący Rady Gminy 

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 2006 – 2010 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Stanisław Moik

Tadeusz Wyrwas – Przewodniczący Rady Gminy

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 2010 – 2014 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki

Małgorzata Ottenbreit – Przewodnicząca Rady Gminy

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 2014 – 2018 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki

Małgorzata Ottenbreit – Przewodnicząca Rady Gminy

Kadencja Rady Gminy Wisznia Mała 2018 – 2023 rok
Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki

Małgorzata Ottenbreit – Przewodnicząca Rady Gminy

Czesław Baryś
Bolesław Brodny

Włodzimierz Cedrowski
Daniela Ciecierska
Maria Gadawska
Witold Garecki

Bronisław Gorczyca
Tadeusz Iwaszuk

Kazimierz Kaczka
Feliks Kondracki

Adam Kucharski
Stanisław Moik

Michał Owsiański
Jerzy Placha

Mieczysław Pracowity
Zbigniew Rumin
Bohdan Surdyk

Stanisław Szczypkowski
Marek Ziętek

Jakub Bronowicki
Włodzimierz Cedrowski

Daniela Ciecierska
Zbigniew Cześniak

Tadeusz Dudak
Tadeusz Gardyna 
Tadeusz Gołuzd

Helena Kozan
Zdzisław Kucharczyk

Stanisław Moik
Michał Owsiański
Marek Pociejowski
Maciej Pomorski
Zbigniew Rumin

Tadeusz Szydłowski
Tadeusz Iwaszuk

Ryszard Śliwakowski

Jakub Bronowicki
Włodzimierz Cedrowski

Tadeusz Dudak
Jacek Filipkiewicz

Zbigniew Franieczek
Tadeusz Gardyna

Andrzej Gaweł
Krystyna Gawior
Tadeusz Iwaszuk

Zdzisław Łukaszek
Stanisław Moik

Franciszek Owsiański
Jerzy Placha

Zbigniew Rogula
Bronisław Stawiński
Ryszard Śliwakowski

Tadeusz Wyrwas

Tadeusz Iwaszuk
Stanisław Jurkowski
Kazimierz Kołodziej

Jerzy Kowalczyk
Jan Kwaśnica

Czesław Nasionek
Krzysztof Obarski

Małgorzata Ottenbreit
Franciszek Owsiański

Romuald Rożko
Kazimierz Stefaniak
Ryszard Śliwakowski
Stanisław Wardziak

Ewa Wierzbicka

Tadeusz Dereń
Anna Gontarz
Tadeusz Górka

Grażyna Hadała
Henryk Idaczyk
Tadeusz Iwaszuk
Feliks Kondracki

Marek Matuszkiewicz
Mirosław Moczulski

Małgorzata Ottenbreit
Franciszek Owsiański

Czesław Pisarek
Bronisław Stawiński

Kamil Ziętek

Krzysztof Baraniuk
Józefa Bebłocińska
Adam Biszczanik

Tadeusz Czyż
Grażyna Jarema

Dorota Konieczna
Renata Nowak

Franciszek Owsiański
Marian Pęczek

Grażyna Skowrońska
Wojciech Wawro
Tadeusz Wyrwas

Bronisław Stawiński
Zdzisław Zdobylak

Józefa Bebłocińska
Janina Drabiak

Dorota Konieczna-Kujawa
Maciej Łamasz
Sylwia Miziniak
Łukasz Ozimek

Ernest Pociejowski

Jerzy Puchacz
Stanisław Skotny
Piotr Stawiński
Sebastian Stoga

Władysław Synowiec
Jerzy Szczerbik
Tomasz Szkolny

Sebastian Cichoń
Agnieszka Dobrzańska

Henryk Idaczyk 
Edyta Wojtas
Michał Klin

Justyna Kołodziej-Dudek
Marcin Kramarzewski

Sylwia Miziniak
Dorota Młyńczak

Janusz Papała
Jerzy Puchacz

Władysław Synowiec
Jerzy Szczerbik
Andrzej Wawro

PRZEBIEG KADENCJI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH  
NA PRZESTRZENI LAT 1990 – 2020
Pierwsze wybory samorządowe – 1990 rok

30-lecie  
samorządu terytorialnego dokończenie ze str. 1
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