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Rusza akcja wakacyjna 
dla dzieci z Wiszni Małej. 
Młodzi ludzie, spędzający 
lato na terenie gminy, będą 
mogli skorzystać z boga-
tej oferty warsztatów i za-
jęć przygotowanych przez 
Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji.

Zajęcia w OKSiR rozpoczną 
się 3 lipca i będą się odby-
wać w każdy dzień roboczy 
aż do 11 sierpnia. W go-
dzinach 10.00 – 14.00 dzie-
ci wezmą udział m.in. w: 
warsztatach multimedial-
nych, plastycznych, tanecz-
nych, malarskich, ceramicz-

nych, teatralnych, a także 
w projekcjach filmowych. 
Ważnym elementem lata z 
OKSiR-em będą wycieczki, 
które najczęściej będą odby-
wać się w środy (m.in. wio-
ska tematyczna w Kurasz-
kowie, Interaktywny Park 
Rozrywki i Edukacji "Rose-
nau"). A to nie wszystko, w 
planach jest również Piknik 
Wędkarski czy spotkania z 
muzyką.
Oficjalne powitanie waka-
cji odbyło się 23 czerwca 
na terenie Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Wiszni 
Małej. Tego dnia OKSiR za-
prosił dzieci i rodziców na 

Piknik Rodzinny, podczas 
którego było można zapo-
znać ze szczegółową ofertą 
akcji wakacyjnej, a także za-
pisać się na warsztaty.

Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Udział w wy-
cieczkach jest częściowo 
odpłatny. Szczegółowe in-
formacje (stale aktualizowa-
ne) i harmonogram dostęp-
ne są stronie internetowej 
Ośrodka Kultury Sportu i 
Rekreacji w Wiszni Małej – 
oksir.wiszniamala.pl oraz na 
Facebooku www.facebook.
com/oksirwisznia/ oraz na 
stronie 24.
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Już niebawem zosta-
nie oddana do użytku 

droga ekspresowa S5. Jak 
podała GDDKiA prawdo-
podobnie po 10 grudnia 
będziemy mogli pokonać 
trasę Trzebnica – Wrocław 
nowym odcinkiem S5. To 
świetna wiadomość, gdyż 
na tę drogę oczekuje wielu 
mieszkańców. Nowa trasa 
udrożni ruch na krajowej 5 
i zmniejszy korki na wyso-
kości Kryniczna. 

Niestety budowa S5 ma 
również ciemne strony, 
czyli drastycznie zmniej-
szoną ilość ekranów aku-

Głośne strony drogi S5
stycznych i ekologicznych. 
Przed rozpoczęciem budo-
wy drogi mieszkańcy zo-
stali zapewnieni, że wzdłuż 
drogi, w newralgicznych 
miejscach, zostaną zamon-
towane powyższe ekrany. 

Wzdłuż trasy o długo-
ści 12 km miało zostać 
zamontowanych 8,5 km 
ekranów akustycznych 
do wysokości do 4,5 m.  
Wcześniej były prowadzo-
ne z mieszkańcami rozmo-
wy oraz konsultacje spo-
łeczne, w czasie których 
wszystko zostało ustalone 
i przez mieszkańców za-

akceptowane. Mieszkańcy 
wyrazili zgodę na budowę 
drogi w sąsiedztwie ich 
domów licząc, że jej uru-
chomienie zminimalizuje 
korek na drodze krajowej 
5. A zamontowane ekrany 
uchronią ich od uciążliwe-
go hałasu.

Tym bardziej, że w przy-
padku drogi S5 niektóre 
domostwa są oddalone od 
niej zaledwie o kilkadzie-
siąt metrów. Oznacza to 
dla ich właścicieli mieszka-
nie w ustawicznym hałasie. 
Nie tego oczekiwali, boją 
się  uciążliwego hałasu, a 
nawet wręcz utraty zdro-
wia.  Z uciążliwym hałasem 
zmagają się już mieszkańcy 
miejscowości położonych 
w pobliżu drogi S8, a te-
raz zostanie to wzmożone 
przez hałas z drogi S5.

Po zmianie ograniczającej 
ilości ekranów zjednoczyli 
się mieszkańcy Krzyżano-
wic, Kryniczna, Psar oraz 
mieszkańcy osiedla Toya 
Golf by wspólnie protesto-
wać i walczyć o przywró-
cenie ekranów zgodnie z 
projektem. W ich działa-
niach aktywnie wspiera ich 
samorząd wraz z Wójtem 
Gminy Wisznia Mała Jaku-
bem Bronowickim.

Mieszkańcy wielokrotnie 

protestowali, pisali pisma 
do GDDKiA, składali pod-
pisy pod pismem do mini-
sterstwa. Niestety do dnia 
dzisiejszego nic nie udało 
się osiągnąć. 

Wójt Jakub Bronowic-
ki od ponad roku czeka 
na decyzję ministra in-
frastruktury dotyczącą 
przywrócenia ekranów. 
Minister najpierw wydał 
decyzję o zmniejszeniu 
ilości ekranów, od której 
gmina odwołała się i do 
dzisiaj nie uzyskała żadnej 
odpowiedzi. Minister in-
frastruktury obiecał, że do 
końca stycznia rozpatrzy 
odwołanie, które złożyliśmy 
przed rokiem - powiedział 
wójt Jakub Bronowicki -  
ale  minister nie dotrzymał 
terminu rozpatrzenia, któ-

ry sam sobie wyznaczył. To 
jest wyraźnie lekceważenie 
mieszkańców naszej gminy.

Brak reakcji władzy i lek-
ceważenie protestujących 
mieszkańców spowodowa-
ło, że mieszkańcy przyłą-
czyli się do ogólnopolskiej 
akcji mającej na celu zmia-
nę przepisów. Ta ogólno-
polska inicjatywa polega 
na zbieraniu podpisów pod 
społeczną ustawą dotyczą-
cą obniżenia dopuszczal-
nych norm hałasu.  

Wszyscy mają nadzie-
ję, że jeszcze uda się osią-
gnąć kompromis i ekrany 
zostaną zamontowane. W 
przeciwnym razie Urząd 
Gminy Wisznia Mała nie 
wyklucza drogi sądowej.

O drodze ekspresowej S5 – rozmowa z Wójtem Gminy Wisznia Mała Jakubem Bronowickim 

Czy droga S5 to duży atut 
dla gminy Wisznia Mała? 
Jak pokazuje rozwój gmin, 
które mają dostęp do tras 
komunikacyjnych, to bar-
dzo duży atut na przyszłość. 
Aktualnie budowa drogi jest 
niestety dużym utrudnie-
niem, gdyż wydłuża kor-
ki, które mamy na terenie 
gminy, utrudnia dojazd. Z 
niecierpliwością czekamy 
na zakończenie inwestycji. 

Na pewno od strony ko-
munikacyjnej i dostępowej 
do europejskiej infrastruk-
tury transportowej to jest 
ogromny atut dla gminy i 
będziemy to wykorzystywać 
i promować, aby pozyskać 
nowych inwestorów z Polski 
i z zagranicy. 
Trasa zdynamizuje roz-
wój gospodarczy terenów 
przy niej położonych. Czy 
zwiększyło się zaintereso-

wanie przedsiębiorców na-
szą gminą?
Zainteresowanie wzrosło 
ogromnie, z racji tego, że 
faktycznie budowa trasy 
przyciąga tych, którzy chcą 
szybko i łatwo dotrzeć ze 
swoim towarem, bądź usłu-
gami do swoich klientów. A 
taka możliwość, jeśli chodzi 
o gminę Wisznia Mała bę-
dzie bardzo dobra. Węzeł w 
Krynicznie centralnie poło-
żony daje takie możliwości, 
aby każda firma która zlo-
kalizuje się na terenie gminy 
na tym zyskała. 
Czy budowa drogi eks-
presowej S5 przyczyni się 
także do zwiększenia ilości 
mieszkańców gminy?
Jeśli chodzi o ilość miesz-
kańców, to ona cały czas 
wzrasta. Tak więc tutaj nie 
wiem czy droga S5 wpłynie 
akurat na tą liczbę drastycz-
nie, bo w tej chwili trend 

jest stały i co roku przypły-
wa przynajmniej kilkuset 
mieszkańców. 
S5 to nie tylko same plusy, 
jest też ciemna strona tej 
inwestycji, a właściwie gło-
śna strona. Z czym zmaga-
ją się mieszkańcy i samo-
rząd? 
Każda tego typu inwestycja 
rodzi również zagrożenia 
środowiskowe, a szczególnie 
jeśli chodzi o tego typu trasy, 
to zagrożenia związane ze 
zwiększoną ilością hałasu. 
W tej chwili żyjąc i miesz-
kając przy drodze krajowej 
nr 5 wszyscy wiemy, jakie 
te uciążliwości są. A przy 
trasach szybkiego ruchu te 
uciążliwości po prostu wzra-
stają, bo wszyscy szybciej 
zaczynają jeździć i hałas ge-
nerowany przez samocho-
dy jest dużo, dużo większy 
niż ten, przy którym obec-
nie żyjemy. I niestety z tym 

hałasem będziemy musieli 
nadal walczyć. Myśleliśmy, 
że na etapie projektu i reali-
zacji tego zadania przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad problem 
został rozwiązany, tak jak 
społeczeństwo tego oczeki-
wało i na miarę czasów, w 
których żyjemy. Po prostu 
sami sobie nie powinni-
śmy szkodzić, ani ludzie lu-
dziom. Niestety okazuje się, 
że to nie jest takie proste, 
niektórzy uważają, że moż-
na na tym zaoszczędzić. Ale 
ta oszczędność jest dość nie-
współmierna do strat jakie 
my tutaj, jako mieszkańcy, 
z tytułu zagrożenia naszego 
zdrowia będziemy ponosili. 
Wobec tego ta ciemna stro-
na inwestycji musi być roz-
jaśniona w przyszłości.    
Panie Wójcie od jak dawna 
gmina boryka się z proble-
mem ekranów akustycz-

Fot. Już niebawem zostanie oddana do użytku droga ekspresowa S5.

Fot. Budowa wiaduktu nad drogą z Wiszni Małej do Strzeszowa.
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nych? Z czego wynika pro-
blem?
Problem wynika z tego, że 
ktoś w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
pomyślał sobie, że po co tyle 
ekranów skoro są nowe pod-
wyższone normy hałasowe i 
może w tym wypadku uda 
się coś zaoszczędzić. Z punk-
tu widzenia budowy całej 
trasy, to oszczędności z tytu-
łu, że ekranów nie będzie nie 
zauważyłem. Po przetargach  
inwestycja miała kosztować 
ok. 1,5 mld zł (cały odcinek 
z Wrocławia do Rawicza), a 
w tej chwili mówi się nawet o 
sumie rzędu 2 mld zł. Wobec 
tego oszczędności z tytułu 
zmniejszenia ilości ekranów 
nikt nie zauważył, wręcz 
przeciwnie koszty związane 
z ochroną wszystkich innych 
stworzeń poza ludzkimi 
wzrosły. Dlatego też prosimy 

o proporcjonalne podejście 
do sprawy i nie oszczędza-
nie na naszym zdrowiu.   
Jakie działania podjął Pan 
osobiście w kwestii ekra-
nów akustycznych? 
Wszelkie niezbędne i możli-
we do realizacji, aby ten stan 
rzeczy zmienić. Mianowicie 
interweniowałem u inwe-
storów w tym zakresie, czyli 
począwszy od Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oddział we Wro-
cławiu aż po Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju i 
ministra. Również podjęli-
śmy kroki prawne związane 
z tym, aby wszystkie wyda-
wane w tej sprawie decy-
zje nadzorować i w razie 
potrzeby móc się od nich 
odwołać. Udało nam się na 
początkowym etapie zdo-
być status strony postępo-
wania, bo tak się składa, że 

gmina nie jest z punktu wi-
dzenia prawa partnerem dla 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, mi-
nisterstwa czy Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środo-
wiska  tylko wyłącznie sami 
mieszkańcy. Udało nam się 
udowodnić, że gmina rów-
nież reprezentuje mieszkań-
ców i może w ich imieniu w 
tym zakresie występować. 
Dzięki wyrokowi sądu uzy-
skaliśmy status strony po-
stępowania. Wobec tego też 
dzisiaj możemy na ten temat 
rozmawiać. Gdyby nie po-
zytywny wyrok sądu, gmina 
nie mogłaby brać czynnego 
udziału w postępowaniach. 
Od początku w nich bie-
rzemy udział i za każdym 
razem wskazujemy na to, że 
te decyzje które zapadły od-
nośnie likwidacji ekranów 
są niezgodne z prawem. 

Zostały one narzucone spo-
łeczeństwu bez konsulta-
cji, bez uprzedzenia o tym, 
w przeciwieństwie do tych 
rozwiązań, które wcześniej 
podlegały takim właśnie 
procedurom. Wobec tego 
tylnymi drzwiami ktoś pró-
buje ułatwić sobie życie i nie 
budować ekranów, a nam je 
pogorszyć.      
To były działania podej-
mowane wcześniej. A jakie 
działania podejmie gmina 
na obecnym etapie? 
Kroki podejmujemy we 
wszystkich możliwych kie-
runkach oprócz tych, o 
których już wspomniałem, 
czyli udziale we wszystkich 
etapach postępowań admi-
nistracyjnych. Oczywiście 
jesteśmy przygotowani do 
tego aby przed sądami wy-
stępować w interesie naszych 
mieszkańców. Wspólnie 

z mieszkańcami bierzemy 
udział w protestach, bezpo-
średnio oddziaływując przez 
media (prasa, radio, telewi-
zja) na osoby które decydują 
o tych sprawach. Wspólnie 
ze społeczeństwem wystę-
pujemy z inicjatywą legi-
slacyjną dążącą do zmiany 
przepisów określających 
normy hałasu. Dążymy do 
ustalenia norm hałasu na 
poziomie zalecanym przez 
Światową Organizację Zdro-
wia, tj. 55 dB w ciągu dnia i 
40 dB w ciągu nocy. 
Przy okazji zwracam się z 
prośbą do mieszkańców na-
szej gminy o wsparcie nas 
oraz włączanie się do wszel-
kich akcji protestacyjnych, 
bo tylko w ten sposób być 
może głos suwerena zosta-
nie wysłuchany.
Dziękuję za rozmowę.

Anna Pietrzyk  

Prawie 2 mln dotacji dla gminy Wisznia Mała!

Mamy kolejny po-
wód do zadowole-

nia. Pozyskaliśmy prawie 
2 mln zł z środków ze-
wnętrznych na realizację 
zadań w gminie Wisznia 
Mała oraz oczekujemy 
na rozstrzygnięcie kolej-
nych konkursów na łącz-
ną kwotę dofinansowania 
wynoszącą ponad 2,7 mln 
zł. Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu zrealizu-
jemy dwa kolejne projek-
ty.

Gmina Wisznia Mała 
w partnerstwie z gmi-
ną Oborniki Śląskie oraz 
Czernicą otrzymała ko-
lejne pieniądze z Unii 
Europejskiej na realizację 
projektu pt: „Termomo-
dernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej  
Gminy Oborniki Śląskie, 
Czernica oraz Wisznia 
Mała”.  

W naszej gminie zo-
stanie wykonana termo-
modernizacja świetlicy 

w Krynicznie i Malinie 
oraz szkoły w Szewcach, 
co korzystnie wpłynie 
na funkcjonowania tych 
obiektów poprzez obni-
żenie kosztów eksploata-
cyjnych oraz poprawi es-
tetykę budynków. 

Wartość projektu dla 
gminy Wisznia Mała to 
ok. 3,5 mln zł, w tym 
dofinansowanie ok. 1,4 
mln zł ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach RPO 
WD. Planowany termin 
zakończenia realizacji 
rzeczowej projektu to III 
kwartał 2018 r. 

Kolejny projekt, na któ-
ry otrzymaliśmy dotację  
z budżetu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
społecznej to projekt pn. 
„Utworzenie i wyposa-
żenie Klubu Senior+”, w 
ramach Programu Wie-
loletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020. Projekt 

przewiduje utworzenie 
Klubu Senior+ w budyn-
ku świetlicy wiejskiej przy 
ulicy Głównej 19 w miej-
scowości Ligota Piękna. 
W ramach projektu zo-
stanie przeprowadzony 
gruntowny remont świe-
tlicy oraz zostanie zaku-
pione niezbędne wypo-
sażenie do prowadzenia 
zajęć rekreacyjnych, kul-
turalnych, edukacyjnych 
oraz zajęć usprawniają-
cych ruchowo. Realizacja 
projektu poszerzy ofertę 
świetlicy. W ośrodku bę-
dzie również możliwość 
przygotowania posiłku.

W ostatnim okresie 
podpisaliśmy porozumie-
nie z Dolnośląską Służbą 
Dróg i Kolei na realizację 

Termin realizacji – 
2017 rok.

Całkowity koszt zadania = 
357 667,78 zł. 

Dofinansowanie =  
150 000,00 zł.

projektu pn. „Przebudo-
wa drogi wojewódzkiej 
W-404 w miejscowości 
Szewce, gmina Wisznia 
Mała”. Obejmuje on prze-
budowę jezdni na odcin-
ku od skrzyżowania ulicy 
Długiej z drogą W 342 
(ul. Wrocławska) do sta-
cji PKP w Szewcach. 

Ponadto nie zwalniamy 
tempa lecz ustawicznie 
sięgamy po kolejne środ-
ki. Obecnie oczekujemy 
na rozstrzygnięcie kolej-
nych projektów.

Pierwszy z nich, to zło-
żony w marcu 2017 r. 
wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach kon-
kursu Odnowy Dolnoślą-
skiej Wsi finansowanego 

Termin wykonania – 
2017 rok. 

Całkowity koszt zadania = 
858 607,18 zł. 

Planowane dofinansowanie 
= 429 303,59 zł. 

z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. Projekt 
pn. „Zagospodarowanie 
terenu parku przypała-
cowego w Wiszni Małej” 
zostanie zrealizowany 
do końca 2017 r. i obej-
mie odnowę oraz budowę 
alejek parkowych, mon-
taż urządzeń siłowni ze-
wnętrznej, ławek parko-
wych, a także oświetlenia 
parkowego. Dzięki temu 
piękny park przy pałacu 
w Wiszni Małej nabierze 
życia dając mieszkańcom 
miejscowości atrakcyjne 
miejsce do wypoczynku i 
rekreacji.

Złożyliśmy również 
projekt na zagospoda-
rowania obszarów w 
Krynicznie, Strzeszowie 

Termin realizacji – 
2017 rok

Całkowity koszt zadania = 
126 540,14 zł

Planowane dofinansowanie 
= 30 000,00 zł
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Fundusz Pomocy Rozwo-
jowej 2017.

Osoby lubiące aktywnie 
spędzać czas zaintere-
sowane będą projektem 
dotyczącym utworzenia 
punktu rekreacji tury-
stycznej Wiszniak. W 
ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 dla 
operacji realizowanych 
w ramach projektu gran-
towego, Gmina Wisznia 
Mała przygotowała pro-
jekt utworzenia punktu 
rekreacji turystycznej na 
najwyższym wzgórzu na 
terenie gminy Wisznia 
Mała o nazwie „Wisz-
niak”. Obiekt ten położo-
ny jest w paśmie Wzgórz 
Trzebnickich (Kocie 
Góry) będących częścią 
200 km Wału Trzebnic-
kiego powstałego w okre-
sie zlodowacenia środko-
wopolskiego. Tereny te 
nadają się do uprawiania 
turystyki pieszej i rowe-
rowej. Dzięki zagospo-
darowaniu terenu obej-
mującego budowę alejek, 
przygotowania miejsca 
na ognisko, montażu ła-
wek, stojaków na rowery 
i tablicy informacyjnej, 
powstanie atrakcyjne 
miejsce dla mieszkańców 
i turystów. Umożliwi to 
także włączenia do szla-
ków turystycznych naj-
lepszego punktu widoko-
wego w gminie. Widok 
z Wiszniaka rozpościera 
się na dolinę Wrocławia, 
wzgórza Trzebnickie, ma-
syw Ślęży, a nawet Sudety 
(przy dobrej widoczno-
ści).

i Wiszni Małej. Tytuł pro-
jektu: „Nadanie nowych 
funkcji terenom zde-
gradowanym w gminie 
Wisznia Mała”. Obej-
muje on zagospodarowa-
nie centrów wsi w Kry-
nicznie i Wiszni Małej 
oraz terenu wokół przy-
szłej świetlicy wiejskiej 
w Strzeszowie. W Kry-
nicznie i Wiszni Małej 
zaplanowano wykonanie 
m.in. oświetlenia drogo-
wego, chodników, ławek, 
miejsc parkingowych, 
zieleni i innych elemen-
tów drobnej architektu-
ry. Zmieni to nie tylko 
wygląd wsi, ale też uła-
twi dojazd i dojście do 
obiektów użyteczności 
publicznej, jak kościół z 
cmentarzem w Krynicz-
nie. W Wiszni Małej po-
wstanie miejsce obsługi 
podróżnych, gdyż zago-
spodarowane zostanie 
miejsce, z którego wy-
jeżdżają wszystkie linie 
komunikacji gminnej łą-
czącej się z komunikacją 
autobusową. W Strzeszo-
wie zostaną zaś wykona-
ne ciągi piesze, urządze-
nia siłowni zewnętrznej, 
oświetlenie, ławki itp. 
elementy o funkcjach re-
kreacyjnych. 

Następny projekt doty-
czy zagospodarowania 
terenu wokół świetlicy w 
Mienicach pn. „Boisko 
w Mienicach w gminie 
Wisznia Mała”. Projekt 
zakłada budowę trawia-
stego boiska wraz z mon-
tażem urządzeń siłowni 
zewnętrznej, oświetlenia 
oraz elementów małej ar-
chitektury. Boisko dodat-
kowo ma zostać ogrodzo-
ne. 

Jako źródło dofinan-
sowania planowane są 
środki Województwa 
Dolnośląskiego w ramach 
programu Dolnośląski 

Termin wykonania: 
lata 2018-2019 

Całkowity koszt zadania: 
1 598 442,98 zł. 

Planowane dofinansowanie: 
1 278 754,39 zł. 

Poddziałanie 6.3.2 Regio-
nalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020. 

Termin realizacji – 
2017 r.

Całkowity koszt zadania = 
137 000,00 zł

Planowane dofinansowanie 
= 102 750,00 zł

Termin realizacji – lata 
2017 – 2018

Całkowity koszt zadania = 
25 000,00 zł

Planowane dofinansowa-
nie = 15 000,00 zł

Oprócz projektów in-
frastrukturalnych podej-
mujemy rozliczne dzia-
łania na rzecz rozwoju 
lokalnej społeczności. 
Szczególnie ważna jest 
tu edukacja dzieci, dla-
tego oprócz już będące-
go w realizacji projektu 
dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, złożyli-
śmy wniosek o dofinan-
sowanie wyposażenia 
oraz zajęć dodatkowych 
dla przedszkolaków Ze-
społu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wiszni 
Małej. W ramach pro-
jektu pn. „Nowoczesne 
przedszkole w Zespole 
S z k o l n o - P r z e d s z k o l -
nym w Wiszni Małej i 
Ligocie Pięknej” zapla-
nowaliśmy zakup mebli, 
wyposażenia multime-
dialnego, zabawek oraz 
urządzeń do placu za-
baw przy obiekcie w Li-
gocie Pięknej. Ponadto 
przewidzieliśmy realiza-
cję zajęć dodatkowych 
dla dzieci o rozmaitej 
tematyce: tanecznych, 
korekcyjno-kompensa-
cyjnych, gimnastyki ko-
rekcyjnej, robotyki (dla 
najstarszych), języka an-
gielskiego, zajęć logope-
dycznych. Niewątpliwie 
atrakcyjne będą także 
wycieczki do ciekawych 
miejsc jak Afrykarium, 
Park Dinozaurów, Park 
Bajek, kino i teatr. Z nie-
cierpliwością oczekuje-
my na zakończenie pro-
cesu oceny wniosku.

Kolejny złożony pro-
jekt dotyczy budowy 
sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w 
Psarach w ramach Pro-
gramu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sporto-
wej 2017. Zadanie jest 
elementem inwestycji 
obejmującej rozbudowę 
istniejącej szkoły pod-
stawowej o nową część, 
w której znajdować się 
będzie m.in. sala gim-
nastyczna z zapleczem 

sportowym. W 2016 r. 
uzyskano już środki Unii 
Europejskiej na rozbu-
dowę szkoły obejmują-
cą budowę nowych sal 
lekcyjnych, pracowni 
przedmiotowych z wypo-
sażeniem (przyrodnicze, 
matematyczne, cyfrowe), 
zaplecza technicznego, 
stołówki z zapleczem 
kuchennym, pomiesz-
czeń administracyjnych 
i sanitarnych, szatni itd. 
Obecnie złożony pro-
jekt zakłada budowę sali 
gimnastycznej z zaple-
czem sportowym wraz 
ze wszystkimi mediami, 
wentylacją i odzyskiem 
ciepła. W sali sportowej 
zainstalowany zostanie 
system nagłaśniający, 
który pozwoli realizować 
imprezy sportowe. 

Wspólnie z gminą Do-
broszyce i Oborniki Ślą-
skie złożyliśmy projekt 
partnerski w zakresie 
elektronicznych usług 
publicznych z poddzia-
łania 2.1 E-usługi pu-
bliczne. O ich dofinan-
sowanie staramy się z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go.

Projekt o nazwie „Roz-
wój elektronicznych 
usług publicznych w 
Gminach: Dobroszyce, 
Wisznia Mała, Obor-
niki Śląskie” dotyczy 
wdrożenia w urzędzie 
gminy zautomatyzowa-
nego portalu podatko-
wego wraz z niezbędnym 
zapleczem technicz-
nym, m.in. w zakresie 
bezpieczeństwa danych 
i zapewnienia alterna-
tywnego źródła zasila-
nia systemów informa-
tycznych urzędu. Dzięki 
projektowi mieszkańcy 
gminy uzyskają łatwy 
i szybki dostęp drogą 
elektroniczną do podat-
kowych usług świadczo-
nych przez urząd gminy 

na miarę XXI wieku.

Drugi z projektów part-
nerskich pn. „Wspoma-
ganie Ratownictwa Pa-
cjenta  - WRP” został 
złożony przez Fundację 
Ludzie Jesieni, a gmina 
Wisznia Mała jest jednym 
z partnerów. Przedmio-
tem projektu jest zakup 
środków trwałych, specja-
listycznych urządzeń oraz 
specjalistycznego systemu 
umożliwiającego świad-
czenie e-usług wspomaga-
jących działalność Funda-
cji w zakresie e-zdrowia. 
Projekt zakłada wdrożenie 
innowacyjnej technologii 
opasek ratujących życie 
ludzkie wyposażonych w 
mikroprocesor umożli-
wiający monitorowanie 
niektórych aspektów stanu 
zdrowia pacjenta i bezpo-
średni kontakt z jednostką 
służby zdrowia. Głównym 
celem projektu będzie za-
oferowanie uczestnikom 
projektu usług na naj-
wyższym poziomie przy 
wykorzystaniu nowocze-
snych urządzeń ratujących 
życie i współpracujących 
z ratownikami medyczny-
mi oraz lekarzami. Dzięki 
technologii ICT Fundacja 
będzie w stanie zaofero-
wać uczestnikom usługi 
realizowane za pośrednic-
twem m.in. internetu. 

Obecnie oczekujemy na 
rozstrzygnięcie powyższych 
konkursów, równocześnie 
przygotowując się do kolej-
nych. Mamy mnóstwo po-
mysłów i potrzeb, które sta-
ramy się realizować z myślą 
o mieszkańcach gminy. 

Termin realizacji – 
lata 2017-2018

Całkowity koszt zadania = 
192 125,00 zł

Planowane dofinansowanie 
= 163 305,00 zł

Termin wykonania: 
lata 2017-2018 

Całkowity koszt zadania:  
2 697 683,00 zł. 

Planowane dofinansowa-
nie: 890 235,00 zł. 

Termin realizacji – lata 
2018 – 2019

Całkowity koszt zadania = 
1 278 862,00 zł (w tym 301 
842,00 zł Gmina Wisznia 

Mała)
Planowane dofinansowanie 
= 1 087 032,70 zł (w tym 
256 565,70 zł Gmina Wisz-

nia Mała)

Okres trwania pro-
jektu przewidziany jest na 
1.01.2018 do 31.12.2018.

Termin realizacji – 2018 r.
Całkowity koszt zadania = 

ponad 100 000,00 zł
Wkład własny Gminy 

Wisznia Mała 2 500,00 zł
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Absolutorium dla wójta jednogłośnie

19 kwietnia 2017 r. odby-
ła się sesja Rady Gminy 

w Wiszni Małej. Podczas 
tej sesji Wójt Gminy Wisz-
nia Mała Jakub Bronowicki 
uzyskał jednogłośnie abso-
lutorium z wykonania bu-

Klaster Czystej Energii

We wtorek 23 maja 
2017 roku Wójt Gmi-

ny Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki uczestniczył w uro-
czystym podpisaniu umowy 
partnerskiej Klastra Ener-
gii Odnawialnej Wzgórz 
Trzebnickich. Umowę pod-
pisało pięć gmin (Wisznia 
Mała, Oborniki Śl., Prusice, 
Żmigród i Wołów) ubie-
gających się o pozyskanie 
środków zewnętrznych na 
budowę m.in. elektrowni 

fotowoltaicznych w ramach 
pilotażowego programu 
Ministerstwa Energii.  

To drugie tego typu przed-
sięwzięcie i pierwsze o tak 
dużej skali realizowane w 
Polsce przez samorządy.
Pozyskiwanie energii z 
paneli fotowoltaicznych 
zredukowałoby znacznie 
koszty zakupu energii elek-
trycznej, jak również wpły-
nęłoby pozytywnie na śro-
dowisko naturalne.

Podpisaliśmy list intencyjny

29 maja 2017 roku Wójt 
Gminy Wisznia Mała 

Jakub Bronowicki w Urzę-
dzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego  
podpisał list intencyjny do-
tyczący współpracy z wła-
dzami województwa dolno-
śląskiego przy tworzeniu i 
finansowaniu Wrocławskiej 

dżetu za 2016 rok.
Wcześniej radni wysłu-

chali pozytywnych opinii 
Rachunkowej Izby Obra-
chunkowej i Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w Wisz-
ni Małej.  Radni pozytywnie 

ocenili działalność wójta, 
wskazując jednoznacznie, 
że budżet za 2016 rok został 
prawidłowo wykonany i nie 
ma w nim najmniejszych 
uchybień.

Wójt Jakub Bronowicki 
podziękował wszystkim 
radnym za udzielenie abso-
lutorium i doskonałą współ-
pracę - To nasze wspólne 
dzieło, samodzielnie nie 
mógłbym tego zrealizować. 

Kolei Aglomeracyjnej. List 
intencyjny podpisało 20 
gmin. 

Porozumienie ma na celu 
poprawę komunikacji kole-
jowej oraz rozwinięcie siat-
ki połączeń na terenie gmin 
uczestniczących w projek-
cie. 

Budowa oświetlenia drogowego

Systematycznie wymie-
niane lub montowane 

jest nowe oświetlenie w 
poszczególnych miejsco-
wościach. Nowe lampy to 
przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa oraz kom-
fortu mieszkańców. Mon-
towane lampy posiadają 
oprawy LED co gwarantuje 
wysoką jakość oświetlenia 
oraz mniejszą awaryjność, 
a przede wszystkim ener-
gooszczędność.

Na terenie gminy Wisznia 
Mała w bieżącym roku za-
montowaliśmy oświetlenie 
drogowe w następujących 
miejscowościach: Rogoż 
ul. Lipowa, Piotrkowiczki 
ul. Spacerowa, w Mieni-
cach (wjazd do miejscowo-
ści) oraz w Strzeszowie na 
ul. Mienickiej.  

Planowanujemy rówież 
doświetlić ulice w miej-
scowościach: Szewce, Psa-
ry, Wisznia Mała, Krzyża-
nowice, Wysoki Kościół, 
Pierwoszów, Piotrkowicz-

ki, Strzeszów, Ligota Pięk-
na. Ponadto w ramach 
zaplanowanych przez 
mieszkańców środków 
Funduszy Sołeckich zleci-

Fot. Nowa lampa zainstalowana w Mienicach.

liśmy realizację projektów 
oświetlenia drogowego w 
miejscowościach Machni-
ce, Wysoki Kościół, Szew-
ce, Ozorowice.
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Referat Remontowo – Inwestycyjny  
i Ochrony Środowiska
Joanna Kubacka 71 308 48 20 
j.kubacka@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
Joanna Adamek 71 308 48 50  
j.adamek@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

Ciąg dalszy przebudowy dróg

bą w Piotroniowicach 54.
Zakres prac obejmuje wy-
konanie nawierzchni bi-
tumicznej o długości ok. 
280 m na odcinku pomię-
dzy drogą krajową nr 5, a 
drogą powiatową (ul. Pro-
sta) w Ligocie Pięknej wraz 
z istniejącymi zjazdami oraz 
utwardzeniem poboczy. W 
ramach zadania zostanie 
wprowadzona również do-
celowa organizacja ruchu 
obejmująca wykonanie spo-
walniaczy ruchu. Wartość 
robót 100 058 zł. Prace mają 
potrwać miesiąc. 

W czerwcu również od-
był się przetarg na wyło-
nienie wykonawcy robót 
przebudowy ul. Mienickiej 
w Strzeszowie. Jest to kon-
tynuacja zadania z 2016 
r., w którym to wykonano 
odwodnienie drogi oraz 
przebudowano sieć wodo-

ciągową. Obecnie zostanie 
wykonana nawierzchnia 
bitumiczna na długości ok. 
200 m i szerokości 5 m wraz 
z  jednostronnym chodni-
kiem z kostki betonowej 
oraz z miejscami postojo-
wymi. Wartość robót  wy-
niesie prawie 375 000 zł. 

W g m i n i e 
Wisznia 

Mała widoczne 
są kolejne zmia-
ny. Wykonali-
śmy remont na-
wierzchni wraz 
z profilowaniem 
i zagęszcze-
niem podłoża 
ulicy Łąkowej 
w Wiszni Ma-
łej. W czerwcu 
rozpoczęła się 
przebudowa ul.  
Lipowej w Ligo-
cie Pięknej. Wy-
konawcą robót 
zostało Przed-
siębiorstwo Bu-
dowy i Utrzy-
mania Dróg i 
Mostów Spółką 
z ograniczoną 
odpowiedzial-
nością z siedzi-

Planowany termin zakoń-
czenia robót: października 
2017 r. 

W następnych latach pla-
nujemy kontynuację za-
dania poprzez budowę 
chodnika wraz z miejscami 
parkingowymi w rejonie 
kościoła.

Fot. Prace remontowe na ul. Łąkowej w 
Wiszni Małej.

Fot. Wyremontowana ulica Łąkowa w Wiszni Małej.

Świetlica w Szewcach

W maju wykonano 
gruntowną moder-

nizację świetlicy w Szew-
cach. To już kolejna świe-
tlica wyremontowana w 
tym roku. Wcześniej gmi-
na Wisznia Mała przy-
wróciła blask świetlicom 
w Wysokim Kościele, 

Malinie, Pierwoszowie i 
Szymanowie.

W świetlicy w Szewcach 
zostało całkowicie zmie-
nione zaplecze kuchenne. 
Zostało ono powiększo-
ne i urządzone bardziej 
funkcjonalnie oraz wypo-
sażone w nowe meble. Po-

malowano ściany i sufity, 
wymieniono drzwi we-
wnętrzne i zewnętrzne, 
a łazienki przeszły gene-
ralny remont. Dodatko-
wo wykonano okładzinę 
schodów zewnętrznych 

z bezpiecznych (antypo-
ślizgowych) i całkowicie 
odpornych na warunki 
atmosferyczne, płomie-
niowanych płyt granito-
wych. W celu obniżenia 
kosztów użytkowania 

świetlicy zwiększono wy-
dajność ogrzewania oraz  
wymieniono większość 
opraw oświetleniowych 
(w tym zewnętrznych) 
zastępując je oszczędny-
mi oprawami typu LED. 
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Strefa rekreacyjna gminy Wisznia Mała

Obecnie na terenie 
gminy Wisznia Mała 

trwają prace remontowe 
placów zabaw. Wyremon-

Fot. Zestaw zabawowy w Szewcach przed remontem

Fot. Zestaw zabawowy w Szewcach po remoncie

Fot. Plac zabaw w Pierwoszowie przed remontem

Fot. Plac zabaw w Pierwoszowie po naprawie 

Fot. Plac zabaw w Pierwoszowie w trakcie naprawy

Podobnie jak w latach 
wcześniejszych w 2017 r. 
place zabaw zostaną dopo-
sażone w nowe urządzenia 
zabawowe (ok. 15 urządzeń), 
a także urządzenia siłowni 
zewnętrznej (4 podwójne 
urządzenia). 

W nowe urządzenia zaba-
wowe zostanie doposażony 
plac zabaw :
1. w Szymanowie przy ul. 

Sportowej: huśtawka 
wahadłowa podwójna 
z jednym siedziskiem 
typu pampers, huśtawka 
wagowa, domek ze wspi-
naczką, zestaw wspi-
naczkowy,

2. w Szymanowie przy ul. 
Lipowej: sprężynowiec 4 
- osobowy "Statek", drą-
żek z bębenkami, zestaw 
wspinaczkowy,

3. w Wiszni Małej przy 

OSP: linarium, huśtawka 
wagowa, słupki do siat-
kówki wraz z siatką,

4. w parku w Szewcach: 
zestaw zabawowy, sprę-
żynowiec statek, zestaw 
wspinaczkowy,

5. na boisku w Krynicznie: 
sprężynowiec, zestaw 
wspinaczkowy. 

W nowe urządzenia siłowni 
zewnętrznej zostanie dopo-
sażony:
1. plac zabaw Psary ul. 

Kasztanowa: orbitrek + 
biegacz na słupie

2. Krzyżanowice przy świe-
tlicy: krzesło do wyci-
skania + motyl odwró-
cony na słupie

3. plac zabaw Kryniczno 
ul. Spacerowa: wioślarz 
+ narty na słupie

4. plac zabaw Malin: orbi-
trek + wioślarz na słupie.

Fot. Planowany nowy zestaw zabawowy

towane zostały między 
innymi place zabaw zlo-
kalizowane w miejsco-
wości: Psary, Strzeszów, 

Pierwoszów, Kryniczno, 
Szewce, Ligota Piękna, Mie-
nice, Machnice, Piotrko-
wiczki.
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mieszkańców, którzy przy-
byli wraz z całymi rodzina-
mi. 

Dziękujemy Ośrodkowi 
Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Wiszni Małej oraz 
Radzie Sołeckiej Psar wraz 
z sołtysem Jerzym Szczer-
bikiem za pomoc w przy-
gotowaniu VII Jarmarku 
Wielkanocnego.

kategoria przedszkolaki
I miejsce: Alicja Suwaj - 
Szkoła Podstawowa w Psa-
rach
II miejsce: Joanna Jasińska- 
Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Wiszni Małej 
(praca pod kierownictwem 
Agnieszki Dobrzańskiej)
III miejsce: Filip Grudzień 

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

Trzynastego kwietnia w 
siedzibie Urzędu Mar-

szałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego we Wro-
cławiu została podpisana 
umowa na dofinansowanie 
projektu pn. „Rozbudowa 
i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Strzeszowie wraz 
z uporządkowaniem gospo-
darki wodno-ściekowej w 
gminie Wisznia Mała”. Umo-
wę podpisali Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski  oraz Pre-
zes PGK Sp. z o.o. Grażyna 
Chwastek w obecności Wójta 
Gminy Wisznia Mała Jakuba 
Bronowickiego. 

Projekt dotyczy dużej inwe-
stycji, która obejmuje przebu-
dowę oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie, skanalizowanie 
kolejnych obszarów gminy, 
jak również poprawę nieza-
wodności dostawy wody i 
odbioru ścieków. 
Całkowity koszt projektu zo-

stał oszacowany na 16 901 
550,54 zł, a otrzymane dofi-
nansowanie  to kwota 8 696 
740,92 zł. 

Projekt jest realizowany w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 i współfinanso-
wanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

VII Jarmark Wielkanocny

W niedzielę 9 kwietnia 
budynek spotka-

niowy w Psarach zamienił 
się w pełen barw VII Jar-
mark Wielkanocny. Było 
smakowicie, kolorowo i ra-
dośnie. Na odwiedzających 
czekały stoiska z regional-
nym jedzeniem, ozdobami 
wielkanocnymi oraz praca-
mi lokalnych rękodzielni-
ków i uczniów wiszeńskich 
szkół (Szkoły Podstawowej 
w Psarach i świetlicy przy 
Zespole Szkół w Krynicz-
nie).

Jarmark został oficjalnie 
otwarty przez wójta Jaku-
ba Bronowickiego. Na po-
czątku na scenie wystąpili 
uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła 
II w Psarach, którzy wy-
stawili przedstawienie pt. 
„Misterium Wielkanocne” 
przygotowane pod kierun-
kiem pani Małgorzaty Li-
gas i siostry Libery. 

Tuż po występie uczniów 
mogliśmy obejrzeć występ 
lokalnego zespołu „Szyma-
nowianie”. Chwilę później 
odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na „Stroik Wiel-
kanocny”, na który wpły-
nęło 57 prac indywidual-
nych i 4 prace zbiorowe. 
Prace były na tyle ciekawe, 
że jury oprócz miejsc prze-

widzianych regulaminem 
przyznało 8 wyróżnień. 
Zwycięzcom nagrody wrę-
czył wójt Jakub Bronowic-
ki.

W trakcie jarmarku od-
była się także licytacja cha-
rytatywna wyjątkowych 
ozdób świątecznych przy-
gotowanych przez uczniów 
Zespołu Szkół w Krynicz-
nie. Zebrane fundusze zo-
stały przekazane na lecze-
nie oraz rehabilitację pana 
Krzysztofa, ojca uczniów 
ze szkoły w Krynicznie, 
który uległ wypadkowi w 
trakcie prac budowlanych. 
Po licytacji na scenie po-
jawił się kolejny lokalny 
zespół Strzeszowianki, a 
chwilę po jego występie 
zespół ludowy Jarzębina z 
Kobierzyc. 

W czasie jarmarku uczest-
nicy mogli skosztować tra-
dycyjnych, regionalnych 
potraw oraz kupić ozdo-
by i dekoracje świąteczne, 
jak również znaleźć inspi-
rację do przygotowania 
własnych ozdób. Dużym 
powodzeniem cieszyło się 
stoisko Gminnej Biblioteki 
Publicznej z Wiszni Ma-
łej, gdzie za symboliczną 
złotówkę można było na-
być książkę. Tegoroczny 
jarmark odwiedziło wielu 

- Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Wiszni Małej 
(praca pod kierownictwem 
Agnieszki Dobrzańskiej) 

kategoria szkoły podsta-
wowe kl. I-III
I miejsce: Emilia Gisztoro-
wicz - Szkoła Podstawowa 

w Psarach (praca pod kie-
runkiem Małgorzaty An-
drzejczak)
II miejsce: Natalia Kraw-
czyk - Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Wiszni 
Małej
III miejsce: Maja Szulc- 
Zespół Szkół w Krynicznie

Laureaci konkursu 
 pt. „Stroik Wielkanocny”
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Narodowe Święto trzeciego Maja

Obchody Narodowe-
go Święta Trzeciego 

Maja rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji Ojczyzny 
odprawianą przez ojca bi-
skupa Jacka Kicińskiego w 
kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Piotr-
kowiczkach. W eucharystii 

rektorami, poczet sztanda-
rowy Jednostki Strzeleckiej 
„Strzelec”, klub rowerowy 
„Rowerówka” z Kryniczna 
(przybyli na rowerach) oraz 
licznie zebrani mieszkańcy 
gminy.

Po mszy wszyscy udali się 
pod Pomnik Pamięci Na-
rodowej, gdzie odbyła się 
oficjalna uroczystość. Wójt 
Gminy Jakub Bronowicki 
wygłosił przemówienie, w 
którym przytoczył histo-
rię uchwalenia Konstytucji 
oraz mówił o tym, jaką war-
tość ma dla nas Konstytucja 
i niepodległość.

1791 to właśnie próba od-
zyskania tej niepodległości 
– powiedział wójt Jakub 
Bronowicki.  Odzyskania 
samostanowienia, odzyska-
nie własnego głosu we wła-
snej ojczyźnie. Tej ojczyźnie 

lec”, a oprawę muzyczną za-
pewniła Gminna Orkiestra 
Dęta pod batutą pana Pawła 
Maliczowskiego. Na zakoń-
czenie zebrane delegacje 
złożyły wiązanki i kwiaty 
pod pomnikiem.

Po części oficjalnej wszy-
scy przeszli do pobliskiej 
świetlicy, gdzie odbyła się 
część artystyczna. Na sa-
mym początku wystąpili 
uczniowie klasy III z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkol-

wziął udział Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Brono-
wicki, pani Sławomira Mi-
siura – Hermann - Zastęp-
ca Wójta, Przewodnicząca 
Rady Gminy Wisznia Mała 
– Małgorzata Ottenbreit, 
radni, sołtysi, poczty sztan-
darowe ze szkół wraz z dy-

którą dziś mamy wolną, o 
którą mamy obowiązek za-
biegać, opiekować się nią, 
uczyć następnych pokoleń 
dbania o nią. A to należy 
robić w naszych rodzinach, 
bo przede wszystkim tam, w 
naszej rodzinie, uczymy na-
sze dzieci jak żyć, jak dbać o 
nas samych, o rodzinę, bo to 
rodziny tworzą ojczyznę.

W trakcie uroczystości 
wartę honorową pełniła  
Jednostka Strzelecka „Strze-

Wyróżnienia
Michalina Królikiewicz - 
Zespół Szkół w Krynicznie 
(praca powstała pod kie-
rownictwem Teresy Kul-
czyńskiej)
Aleksander Duplaga - Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny 
w Wiszni Małej
Maciej Kojs - Zespół Szkół 
w Krynicznie.

kategoria szkoły podsta-
wowe kl. IV-VI
I miejsce: Weronika Kałę-
ka - Zespół Szkół w Kry-
nicznie.
II miejsce: Bartosz Wło-
darek - Zespół Szkolno
-Przedszkolny w Szewcach
III miejsce Jakub Nowak - 

Szkoła Podstawowa w Psa-
rach
Wyróżnienia
Milena Horska - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w 
Szewcach
Oliwia Horska - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w 
Szewcach

kategoria gimnazjum
I miejsce: Jakub Duplaga
II miejsce: Joanna Suwaj 
Wyróżnienie: Justyna 
Iwanicka - Zespół Szkół 
w Krynicznie (praca po-
wstała pod kierownictwem 
Anny Gabryszewskiej-Ko-
niecznej)
 
kategoria prace zbiorowe

I miejsce:  świetlica przy 
Szkole Podstawowej w 
Krynicznie (praca powsta-
ła pod kierownictwem 
pani Teresy Kulczyńskiej)

II miejsce: Przedszkole 
Publiczne w Strzeszowie - 
grupa „mróweczki” (praca 
powstała pod kierownic-
twem Sylwii Golonki) 

Wyróżnienie
Świetlica środowiskowa w 
Ozorowicach
Zosia i Antek Zdrojewscy
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Śpiewający trzeci maja w SzewcachŚwięto Narodowe Trzecie-
go Maja obchodziliśmy w 

tym roku nie tylko w Piotr-
kowiczkach,  ale również 
w Szewcach w kościele pw. 
Św. Anny. Wieczorem odbył 
się tam uroczysty koncert 
"Historia – Pamięć - Toż-
samość" z udziałem Chóru 
Uniwersytetu Wrocławskie-
go Gaudium, artystów Chó-
ru OKTOICH oraz chórzy-

stów z Chóru Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wro-
cławiu. Dyrygował profesor 
Alan Urbanek, jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych 
polskich dyrygentów.

Nie był to typowy koncert, 
w którym wykonawcy śpie-

wają, a ludzie wyłącznie słu-
chają. Publiczność śpiewała 
pieśni wspólnie z artystami, 
w czym pomagało wyświe-
tlanie tekstów na ekranie. 
W repertuarze były utwory 
patriotyczne z ważnych mo-
mentów w polskiej historii. 

Zaśpiewano zarówno utwo-
ry bardzo dawne (np. Bo-
gurodzica), jak i powstań-
cze (np. z czasów powstania 
kościuszkowskiego) czy też 
bardziej współczesne, w 
tym słynne „Mury”, znane z 
repertuaru Jacka Kaczmar-

skiego. Wiszeńska publicz-
ność mogła też posłuchać 
solistów, znakomitej Alek-
sandry Urbanek oraz księ-
dza Grzegorza Cebulskiego.

Kościół p.w. św. Anny był 
idealnym miejscem do zor-
ganizowania koncertu, a 
brzmienie chóru zachwyciło 
słuchaczy. Występ zakończył 
się długą owacją na stojąco.

JS

nego w Szewcach z przed-
stawieniem pt. „Wolność, 
Naród, Ojczyzna” przygoto-
wanym pod kierownictwem 
pani Małgorzaty Ulman. 
Tuż po nich na scenie wy-
stąpiła pani Elżbieta Ma-

tyja z Chóru Amicorum, 
która deklamowała utwory 
Marka Grechuty „Ojczy-
zna” i „Wolność”. Kolejny 
na scenie pojawił się Zespół 
Ludowy Strzeszowianki z 
patriotycznymi utworami. 

Jako ostatni wystąpił ze-
spół Ryngraf z Obornik 
Śląskich z repertuarem 
pieśni patriotycznych w 
rockowej aranżacji.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna przygotowała wy-

stawę dotyczącą Konstytucji 
3 Maja. Można było zapo-
znać się z historią Konsty-
tucji oraz obejrzeć jej kopię. 
Chętni mogli zabrać z sobą 
na pamiątkę przygotowane 
fragmenty Konstytucji.

Wszyscy uczestnicy uro-
czystości oprócz wrażeń 
artystycznych, mogli delek-
tować się przygotowanym 
przez sołectwo Piotrko-
wiczki poczęstunkiem.

   AP
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X folkloriada już za nami

W sobotę 13 maja w 
Szmanowie odbyła się 

jubileuszowa X Folkloriada 
połączona z VII Powiatowym 
Przeglądem Zespołów Ludo-
wych im. Witolda Gareckiego. 
To cykliczna impreza, upa-
miętniająca postać Witolda 
Gareckiego oraz jego pracę na 
rzecz kultury ludowej. Impre-
za ta już na stałe wpisała się w 
kulturalny krajobraz Dolnego 
Śląska.

Wydarzenie rozpoczęło się 

barwnym korowodem ze-
społów ludowych, który prze-
szedł ulicami Szymanowa. 
Następnie Wójt Gminy Wisz-
nia Mała Jakub Bronowicki 
dokonał uroczystego otwarcia 
imprezy. Imprezę poprowa-
dziła znana promotorka folk-
loru, dziennikarka Polskiego 
Radia Wrocław Małgorzata 
Majeran Kokott. 

W przeglądzie wzięło udział 
osiem zespołów, w tym aż 
trzy lokalne: Orkiestra Dęta 

z Wiszni Małej, Szymanowia-
nie i Strzeszowianki. Tuż po 
ich występach na scenie poja-
wiły się: Trzy Dęby z Borów-
ka, Brzykowianie z Brzykowa, 
AleBabki z Czeszowa, Wej-
woda z Pasikurowic oraz Kul-
tywator z Brzeziej Łąki. Każdy 
z zespołów został nagrodzony 
przez wójta Jakuba Brono-
wickiego pamiątkowym tale-
rzem (przygotowanym przez 
lokalnego artystę Grzegorza 
Glegołę) oraz dyplomem. Na-

grodzona została także pani 
Barbara Garecka, mama Wi-
tolda Gareckiego, który przez 
wiele lat był kierownikiem 
Zespołu Szymanowianie. 

Po występach zespołów lu-
dowych, w ramach Folkloria-
dy, na scenie zaprezentowała 
się główna gwiazda wieczoru: 
Kapela Gieni Dudki z Nado-
lic Wielkich, którzy wykonali 
utwory ludowe oraz biesiadne 
z różnych regionów Polski.  
Ostatnim punktem imprezy 
był występ DJ, który zachęcił 
mieszkańców do wspólnej za-
bawy.

Folkloriada, to nie tylko 

uczta muzyczna, to również 
szereg atrakcji dla dzieci, m. 
in.: zamek dmuchany, ma-
lowanie twarzy, gigantyczne 
bańki mydlane i wiele, wiele 
innych. Dorośli natomiast 
mieli możliwość zakupu wy-
borów rękodzieła oraz pro-
duktów lokalnych. 

Dziękujemy za zaangażo-
wanie Zespołowi Ludowemu 
Szymanowianie, który był 
głównym organizatorem im-
prezy oraz sołtysowi Marci-
nowi Ziętkowi i całej radzie 
sołeckiej Szymanowa.

AP
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Dzień Dziecka w Wiszni Małej

Pierwszy czerwca to 
dzień szczególny. W 

tym dniu z okazji Dnia 
Dziecka młodzi mieszkań-
cy gminy Wisznia Mała 
mogli odwiedzić wójta Ja-
kuba Bronowickiego w jego 
gabinecie, porozmawiać z 
nim oraz narysować wyma-
rzony plac zabaw.

W urzędzie było wyjątko-
wo gwarno. Przybyło wie-
le dzieci w różnym wieku, 
od bardzo małych (m.in. 
przedszkolaki z Ligoty 
Pięknej) do nastolatków. 
Dzieci szybko zaklimatyzo-
wały się w gabinecie wójta 
i od razu przeszły do prze-
noszenia swoich marzeń na 
papier. Chętnie rozmawiały 
z wójtem, a na koniec wizy-
ty otrzymały dyplom oraz 
drobny upominek.

Wizyta w urzędzie była 
początkiem atrakcji dla 
dzieci z okazji ich święta. 
Główne obchody odbyły się 
trzeciego czerwca na boisku 
w Wiszni Małej pod hasłem: 
Wiszeński Dzień Dziecka. 

Był to dzień pełen atrak-
cji zarówno dla dzieci, jak 
i całych rodzin. Imprezę 
oficjalnie rozpoczął wójt 
gminy, który życzył wszyst-
kim dobrej zabawy. W roli 
konferansjerów debiutowali 
pracownicy OKSiR-u Karo-
lina Chmulak i Jan Samo-
łyk, którzy świetnie pora-
dzili sobie z zadaniem.

Impreza rozpoczęła się od 
przeglądu form scenicz-
nych w wykonaniu uczniów 
gminnych szkół oraz przed-
szkola w Strzeszowie. Po-
nadto na scenie można 

było obejrzeć występ kółka 
gitarowego, grup tanecz-
nych, a także najmłodszych 
wiszeńskich talentów. Wy-
słuchaliśmy także koncertu 
Gminnej Orkiestry Dętej, 
która wystąpiła w nowych 
strojach. 

Swoje stoisko miała Gmin-
na Biblioteka Publiczna, na 
którym można było spotkać 
wszystkie szkolne biblioteki 
z naszej gminy. Na stoisku 
oprócz sprzedaży książek, 
prowadzono gry i konkur-
sy dla chętnych. A wieczo-
rem w budynku szkoły w 
ramach akcji Noc Bibliotek 
zagościło kino dla dzieci z 
filmem pt. „Biuro detek-
tywistyczne Lassego i Mai. 
Stella Nostra”.  

W trakcie festynu obec-
ni byli także uczniowie 

Zespołu Szkolnego z Kry-
niczna wraz z nauczycielką 
panią Dorotą Olbryt, któ-
rzy sprzedawali domowe 
wypieki. Zebrane środki 
ze sprzedaży uczniowie za-
mierzają przeznaczyć na 
zakup maskotki - koguta, 
która będzie towarzyszyć 
zawodnikom Akademii 
Ringo z Kryniczna.

Największą atrakcją dla 
dzieci było Rodzinne Mia-
steczko, gdzie oprócz dmu-
chanych zjeżdżalni, były 
gry i zabawy, animacje, po-
kaz baniek mydlanych, ba-
sen z piłeczkami, malowa-
nie twarzy, kącik malucha 
i wiele innych rozrywek. 
Każde dziecko znalazło coś 
dla siebie i nikt się nie nu-
dził.

Wyjątkowy wydarzeniem 
był występ plenerowy pt. 
„Cyrk bez przemocy” w 
wykonaniu Teatru Klinika 
Lalek. W rolach zwierząt 

występowały lalki – gi-
gantyczne marionetki, a 
w rolach artystów cyrko-
wych – aktorzy. Główny-
mi lalkowymi bohaterami 
wesołego cyrkowego była 
piękna Żyrafa, zakochana 
w dyrektorze, śpiewaczka i 
tancerka, potężny Lew, któ-
ry wzbudzał respekt oraz 
Słoń, który potrafił stać na 
trąbie i latać. Przedstawie-
nie zgromadziło mnóstwo 
dzieci oraz dorosłych, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli 
w przedstawieniu.

Tuż po zakończeniu przed-
stawienia na scenie wystą-
piła grupa Abba Cover, któ-
ra przeniosła publiczność w 
klimat lat 70-tych. Usłysze-
liśmy największe przeboje 
Abby wykonane na żywo.

To był wyjątkowy dzień, 
pełen emocji i wrażeń, któ-
ry zapewne na długo zapad-
nie dzieciom w pamięci. 

AP
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Stypendia naukowe dla młodzieży szkolnej

Zakończył się kolejny rok 
szkolny. W tym roku, 

podobnie jak w poprzed-
nich latach, zostały przy-
znane stypendia uczniom, 
którzy odnieśli największe 
osiągnięcia w roku szkol-
nym 2016/2017. Stypendia 
te są finansowane z do-
chodów własnych gminy, a 
przyznawane przez Komisję 
Stypendialną.
 21 czerwca podczas uro-

czystej Gali Stypendystów, 
która odbyła się w „Galerii 
na zakręcie” w OKSiR w 
Wiszni Małej, z rąk Wójta 
Gminy Wisznia Mała Jaku-
ba Bronowickiego stypen-
dia odebrało prawie 150 
osób. Na uroczystość przy-
byli oprócz wyróżnionych 
osób również ich rodzice i 
dziadkowie oraz dyrektorzy 
gminnych szkół wraz z na-
uczycielami. 

Przyznano 164 stypendia w 
czterech kategoriach: za wy-
bitne osiągnięcia naukowe, 
za bardzo dobre wyniki w 
nauce, artystyczne i sporto-
we. Za bardzo dobre wyniki 
w nauce stypendia odebrało 
26 osób, za wybitne osią-
gnięcia naukowe 10 osób, 
za osiągnięcia sportowe 109 
osób, a za osiągnięcia arty-
styczne 19 osób.
To wyjątkowe wydarzenie, 

jakim była Gala Stypendy-
stów, podkreśliły występy 
szczególnie utalentowa-
nych uczniów z naszej gmi-
ny. Zebrani wysłuchali gry 
na pianinie elektrycznym 
w wykonaniu Marii Grze-
gorczyk z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego z Szewc 
oraz utworów wokalnych 
w wykonaniu Angeliny Do-
maradzkiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Psarach, Justyny 
Masternak z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w 
Wiszni Małej i duetu z wło-

skim repertuarem zaprezen-
towanego przez Aleksandra 
Drzazgę i Konrada Wielic-
kiego z Zespołu Szkolnego 
w Krynicznie. Galę prowa-
dzili pani Dyrektor SAPO 
Agnieszka Moździerz i Jan 
Samołyk pracownik OKSiR
-u w Wiszni Małej.
Na zakończenie uroczysto-
ści wójt Jakub Bronowicki 
pogratulował wszystkim 
osiągniętych wyników oraz 
życzył radosnych i bez-
piecznych wakacji.

AP
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Mały Książę patronem szkoły!

We wtorek 20 czerwca 
miała miejsce wyjątkowa 
i niecodzienna uroczy-
stość: Nadanie Imienia 
Małego Księcia Szkole 
Podstawowej w Wiszni 
Małej. Przygotowania do 
tej historycznej chwi-
li trwały dwa lata. Przez 
cały ten okres społeczność 
szkolna wraz z rodzicami 
i osobami zaprzyjaźnio-
nymi ze szkołą zastana-
wiała się nad wyborem 
odpowiedniego Patrona. 
Ostatecznie, po długich 
analizach, został wybra-
ny Mały Książę, tytułowa 
postać książki Antoine’a 
de Saint-Exupéry’ego.

Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele 
pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny 
w Wysokim Kościele. W 
liturgii mszy świętej czyn-
ny udział brali nauczycie-
le, rodzice i uczniowie 
oraz Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowic-
ki, Przewodnicząca Rady 
Gminy Małgorzata Otten-
breit i inni przedstawicie-
le władz samorządowych. 
Gośćmi specjalnymi byli: 
konsul honorowy Francji 
Richard Kepinski i Wi-
zytator Dolnośląskiego 
Kuratorium Oświaty pani 
Beata Ciosek. W trakcie 
mszy nastąpiła ceremonia 
poświęcenia sztandaru 
szkoły.

Po mszy świętej wszyscy 
zebrali się na terenie wo-

kół Szkoły Podstawowej 
w Wiszni Małej, gdzie 
odbywała się uroczystość. 
W pięknej scenerii po 
przeczytaniu przez wój-
ta Jakuba Bronowickiego 
uchwały dotyczącej na-
dania imienia szkole oraz 
przemówieniu dyrektora 
szkoły pana Piotra Zale-
skiego została odsłonię-
ta tablica pamiątkowa. 
Dokonali tego uczniowie 
wcielający się w rolę Róży 
(Klara Kościelniak) oraz 
Małego Księcia (Staś La-
skowski). Towarzyszyli 
im wójt oraz konsul Fran-
cji. 

Kolejnym punktem była 
ceremonia przekazania 
Sztandaru. Rada Rodzi-
ców wprowadził Sztandar 
i uroczyście przekazał go 
dyrektorowi szkoły, który 
podziękował za ten cenny 
dar, po czym przekazał 
go Pocztowi Uczniów. Po 
przekazaniu Sztandaru 
odbyło się pierwsze ślu-
bowanie reprezentantów 
wszystkich klas na Sztan-
dar Szkoły.

W dalszej kolejności 
głos zabrali goście. Prze-
mawiał konsul Francji Ri-
chard Kepinski, następnie 
pani Beata Ciosek z Dol-
nośląskiego Kuratorium 
Oświaty, wójt Jakub Bro-
nowicki, który złożył na 
ręce dyrektora prezent 
w postaci mapy świata 
oraz pięciu egzemplarzy 
książki „Mały Książę” wy-

danych w różnych języ-
kach (polskim, włoskim, 
portugalski, szwedzkim 
i rosyjskim) z prośbą o 
zaznaczanie na mapie 
państw, z których szkoła 

posiada już egzemplarze 
książki. Poprosił również 
obecnych, aby powracając 
z wyjazdów zagranicz-
nych przywozili do szkoły 
kolejne egzemplarze tej 
książki w różnych języ-
kach świata, gdyż została 
ona wydana w blisko 300-
stu wersjach językowych. 
Na zakończenie tej czę-
ści uroczystości konsul 
Francji oraz wójt Jakub 
Bronowicki przeczytali 
fragment książki „Mały 
Książę” w języku francu-
skim i polskim.

Następnie uczniowie 
wystąpili z autorskim 
przedstawieniem przy-
gotowanym pod kierun-
kiem pani Jolanty Kupis, 
a inspirowanym książką 
„Mały Książę” Antoine’a 
de Saint-Exupéry’ego, 
które bardzo wzruszyło 
publiczność. Następny 

był występ wokalno-ta-
neczny podczas którego 
uczennica Justyna Ma-
sternak śpiewała, a Mały 
Książę oraz Róża (Vanes-
sa Śniatecka) tańczyli. Jan 
Samołyk wystąpił z pio-
senką w języku francu-
skim, a po nim na scenie 
zagrał gitarzysta Michał 
Daniel Bąk. Część arty-
styczną zakończył występ 
nauczycieli z uczniami ze 
wspólną piosenką „To jest 
nasz świat”. 

Na zakończenie konsul 
Richard Kepinski, pani 
wizytator Beata Ciosek 
oraz wójt Jakub Brono-
wicki złożyli okoliczno-
ściowy wpis do pamiąt-
kowej księgi szkoły.

Uroczystość nadania 
imienia szkole było świę-
tem, które zapadnie na 
długo w pamięci. 

AP
Fot. Pierwsze ślubowanie reprezentantów wszystkich klas na Sztandar Szkoły.

Fot. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Fot. Występ nauczycieli z uczniami ze wspólną piosenką „To jest nasz świat”. 
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Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej - debata lokalna w Wiszni Małej

Gminna Bibliotek Pu-
bliczna w Wiszni Ma-

łej miała przyjemność być 
jednym z gospodarzy de-
baty społecznej w ramach 
programu „Rozwijamy 
skrzydła Polski lokalnej”.     

W tym roku w dniach 15-
21 maja 2017 odbyło się 
55 debat w lokalnych bi-
bliotekach. Debaty są czę-
ścią projektu „Rozwijamy 
skrzydła Polski lokalnej” 
realizowanego przez Insty-
tut Badań nad Gospodarką 
Rynkową wraz z Fundacją 
Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Patronat 
honorowy nad projektem 
objął Prezydent RP An-
drzej Duda. Partnerem 
strategicznym jest PKO 
Bank Polski. 

Debatę, która odbyła 
się 15 maja poprowadzi-
ła Dagmara Batóg, mo-

derator oraz pracownik 
Dolnośląskiej Biblioteki 
Publicznej we Wrocławiu. 
Uczestniczyli w niej sa-
morządowcy wraz z Wój-
tem Gminy Wisznia Mała 
Jakubem Bronowickim, 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, przedsta-
wiciele oświaty, uczniowie, 
animatorzy kultury oraz 
lokalne media. 

Wspólnota jest władzą 
najwyższą, warto abyśmy 
o tym sobie przypomnie-
li – powiedział wójt Jakub 
Bronowicki. To społecz-
ność powinna decydować, 
jakie działania zrealizuje. 
Wspólnota jest mądrzejsza 
od jednostki.

Spotkanie miało formę 
warsztatów, podczas któ-
rych starano się odpowie-
dzieć na pytanie co nas 
łączy jako wspólnotę oraz 

co możemy zrobić, by 
wzmacniać, to co nas łączy. 

Wnioski z dyskusji zosta-
ną przedstawione opinii 

publicznej w raporcie oraz 
podczas Kongresu Oby-
watelskiego w listopadzie 
2017 r. Dodatkowo raport 

z debat zostanie wręczony 
Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrze-
jowi Dudzie. Z wyników 
debaty będziemy mogli 
skorzystać lokalnie reali-
zując np. działania eduka-
cyjne dla mieszkańców.

Fot. Uczestnicy debaty „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”.

Koncert Kresowy

W piątek 9 czerwca we 
Wrocławiu odbyło 

się uroczyste podsumowa-
nie akcji „Mogiłę pradzia-
da ocal od zapomnienia”, 
podczas której Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Brono-
wicki odebrał z rąk Kurato-
ra Dolnośląskiego Roma-
na Kowalczyka dyplom za 
wsparcie akcji. Organizato-
rzy wręczyli podziękowania 
Marszałkowi Województwa 
Dolnośląskiego Cezaremu 
Przybylskiemu, Wojewodzie 
Dolnośląskiemu Pawłowi 

Hreniakowi i innym samo-
rządowcom z całego Dolne-
go Śląska.

We Wrocławiu zebrało się 
ponad 100 pocztów sztanda-
rowych, które uczestniczy-
ły w patriotycznej paradzie 
wokół Rynku. Z naszej gmi-
ny obecny był poczet sztan-
darowy z Zespołu Szkół w 
Krynicznie, która aktywnie 
uczestniczy w akcji. W tym 
roku ponownie delegacja ze 
szkoły wybiera się na Ukra-
inę w celu ratowania zde-
wastowanych mogił swoich 

przodków. 
VIII Koncert Kresowy roz-

począł się nadaniem Kardy-
nałowi Henrykowi Gulbino-
wiczowi tytułu Honorowego 
Obywatela Wileńszczyzny. 
Następnie zebrani wysłu-
chali koncertu Zespołu Tań-
ca Ludowego BARWINOK z 
Ukrainy (Winnica), Zespołu 
Pieśni i Tańca POODOLSKI 
KWIAT z Ukrainy (Kozia-
tyn), Zespołu Tańca Ludo-
wego Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej z Lu-
blina, chóru ZGODA z Ru-
domina z Wilna i Zespołu 
DZWONECZKI z Żytomie-
rza. Fot. Gminę Wisznia Mała reprezentował poczet sztandarowy z 

Zespołu Szkolnego w Krynicznie.

Fot. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca POODOLSKI KWIAT z Ukrainy 
(Koziatyn).

Fot. Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki odebrał z rąk Kuratora Dolnośląskiego 
Romana Kowalczyka dyplom za wsparcie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
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Projekt: „Średniowieczne przedszkolaki”

Kalendarium gminne
9 kwietnia Jarmark Wielkanocny

10 kwietnia Spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską 
Gminna Biblioteka Publiczna

11 kwietnia Tradycje i zwyczaje Wielkanocne Filia Piotrkowiczki,  
Punkt bilblioteczny Krzyżanowice

21 kwietnia Otwarcie świetlicy w Pierwoszowie

22 kwietnia Wiosenna Wiszeńska (za) Dyszka, Ligota Piękna

3 maja Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Piotrkowiczki

3 maja

Koncert Pieśni Patriotycznych pt. "Historia-Pamięć-
Tożsamość" z udziałem Chóru Uniwersytetu 
Wrocławskiego Gaudium oraz Chóru OKTOICH  
w kościele pw. Św. Anny w Szewcach.

8-15 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  
- promocja Bilbiotek i Czytelnictwa

9 maja
"Potyczki ze słowem" warsztaty literackie z poetką Anną 
Musz i krytykiem literackim Stefanem Jurkowskim,  
Gminna Biblioteka Publiczna

10 maja Skarpetkowe stworki - zajęcia plastyczne,  
pracownia plastyczna

11 maja Spotkanie autorskie z Magdaleną Zarębską,  
Gminna Biblioteka Publiczna

12 maja Spektakl teatralny "Lampa Alladyna" w wykonaniu 
Teatru Art -Re z Krakowa, Gminna Biblioteka Publiczna 

13 maja Folkloriada, Szymanów

15 maja Debata Lokalna, OKSiR

27 maja Piotrkowiczki - Dyskoteka przy oranżadzie

1 czerwca Dzień dziecka w Urzędzie Gminy Wisznia Mała 

2 czerwca Rogoż - Dyskoteka przy oranżadzie

3 czerwca Wiszeński Dzień Dziecka, Wisznia Mała

3 czerwca Noc Bibliotek, Wisznia Mała

4 czerwiec Rodzinne zawody wędkarskie dla dzieci, Wisznia Mała

8 czerwca
Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko  
w ramach projektu "Z książka na walizkach",  
Gminna Biblioteka Publiczna

9 czerwca Dzień działacza kultury i wystawa jubileuszowa, OKSiR

9 czerwca Psary - Dyskoteka przy oranżadzie

20 czerwca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej  
- gala nadania szkole nowego imienia

22 czerwca Gala stypendystów Gminy Wisznia Mała

23 czerwca Powitanie Wakacji oraz Wernisaż prac najmłodszych 
wiszeńskich artystów

23 czerwca Szymanów - Dyskoteka przy oranżadzie

24 czerwca Mienice - Dyskoteka przy oranżadzie

Dzięki Radzie Rodziców z 
przedszkola w Strzeszowie na-

sza placówka  zakwalifikowała  się 
do projektu inicjatyw lokalnych 
„Średniowieczne przedszkolaki”. 
Do współpracy zaprosiliśmy przed-
szkole w Ligocie Pięknej.

Celem projektu jest wprowadze-
nie dzieci w świat historii,  dawnej 
tradycji czasów średniowiecza oraz 
integrację dzieci z dwóch różnych 
przedszkoli. Obecnie  na terenie 
przedszkola w Strzeszowie odby-
wają się zajęcia - warsztaty, pod ha-
słem dawnych zawodów, ceramiki, 
pisma i zdobnictwa oraz dawnej 

kuchni. Wszystkie zajęcia dostoso-
wane są do wieku i potrzeb rozwo-
jowych dzieci.  

Kolejnym etapem projektu jest 
wycieczka do średniowiecznego 
zamku w Bolkowie. Odbędzie się 
14 czerwca 2017 r. W planie mamy 
zwiedzanie zamku, muzeum, ogni-
sko i pieczenie kiełbasek.

Projekt zakłada również integrację 
rodziców podczas średniowieczne-
go pikniku, który odbędzie się je-
sienią.

Kierownik ds. przedszkola
Jolanta Kosela

Izabela Iwańczyk laureatką zDolnego Ślązaczka

Izabela Iwańczyk, uczen-
nica IV klasy Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w 
Wiszni Małej została lau-
reatką II Dolnośląskiego 
Konkursu Języka Angiel-
skiego zDolny Ślązaczek 

2016/2017. Wójt Jakub Bro-
nowicki osobiście złożył fi-
nalistce gratulacje.

Konkurs składał się z 
trzech etapów: szkolnego, 
powiatowego i wojewódz-
kiego. Pierwsze dwa etapy 

odbywały się internetowo 
i polegały na rozwiązaniu 
testu w try-
bie on-line 
w oparciu 
o platformę 
e- le ar nin-

gową Wyższej Szkoły Filo-
logicznej we Wrocławiu. Z 
powiatu trzebnickiego Iza 
była jedyną osobą, która do-
stała się do finału. Ostatni i 

decydujący etap finałowy 
składał się z dwóch części: 
pisemnej i ustnej. Iza była 
jedną z 30 osób, które po 
pomyślnie zaliczonej czę-

ści pisemnej, przystą-
piły do części ustnej. 
Ostatecznie uczennica 
znalazła się w gronie 
24 laureatów z języka 
angielskiego.

Zwycięstwo w finale 
konkursu Zdolny Ślą-
zaczek, to ogromny 
sukces, tym bardziej iż 
większość laureatów to 
uczniowie klas V i VI. 
Iza jako laureatka kon-
kursu, po zakończeniu 
ósmej klasy będzie mo-
gła wybrać liceum, w 
którym będzie chciała 
kontynuować naukę.

Zwyciężczyni gratu-
lujemy sukcesu i życzy-
my kolejnych udanych 
występów w konkur-
sach.
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Zajęcia, które podbijaja serca uczniów

Uczniowie z klas IV, V, 
VI w ramach realizo-

wanego projektu  „Wzrost 
jakości edukacji szkolnej 
w Gminie Wisznia Mała”  

- „Nauki ścisłe i przyrod-
nicze – rozwijające”, mieli 
możliwość uczestniczyć 
w dwudniowych warsz-
tatach przyrodniczych. 

Wyjazd do Kuraszkowa, 
który został zorganizowany 
przez kadrę z Szewc – pa-
nią Izabelę Mielnik, panią 
Agnieszkę Falów i panią 

Dorotę Worach, bardzo 
podobał się małym przy-
rodnikom. Podczas warsz-
tatów uczniowie mieli 
możliwość m. in. poznać 
wiele gatunków roślin na-
siennych i je oznaczyć.

W zajęciach „Nauki ścisłe 
i przyrodnicze – rozwijają-
ce” biorą udział uczniowie 
przejawiający zaintereso-
wania i uzdolnienia w kie-
runku nauk ścisłych i przy-
rodniczych – mówi pani 
Izabela Mielnik. Podczas 
zajęć staram się poszerzyć 
i pogłębić wiadomości  i 
umiejętności oraz rozwinąć 
pomysłowość w myśleniu 
i działaniu. Najważniej-
sze dla mnie jest to, aby 
treści były przekazywane 
w atrakcyjny sposób, aby 
uczniowie samodzielnie 

i logicznie myśleli i nie bali 
się wymieniać poglądami 
i spostrzeżeniami.

Rozwijając ich zaintereso-
wania chcę przygotować ich 
do dalszej edukacji w kie-
runku nauk ścisłych, chcę 
kształtować umiejętność 
współdziałania w zespole, 
pomagać zagospodarować 
czas wolny tak aby nie było 
w nim miejsca na nudę. 
Osobiście mnie jako biologa 
cieszy to że wśród młodych 
ludzi istnieje tak ogromna 
ciekawość świata i zjawisk 
w nim zachodzących. Cie-
szy mnie również ogrom-
ne zainteresowanie jakie 
uczniowie wykazują pod-
czas prowadzonych przeze 
mnie zajęć.

Izabela Mielnik – nauczy-
ciel (Szewce)

„Code Little Heroes – pierwszy poziom wtajemniczenia” programowanie z Gminną Biblioteką Publiczną.

Projekt Gminnej Bi-
blioteki Publicznej 

otrzymał dofinansowa-
nie w kwocie 5000 zł w 
ramach konkursu FAJ-
NE GRANTY T-Mobile. 
Głównym kryterium oce-
ny była innowacyjność 
zaproponowanych dzia-
łań i ich przewidywany 
wpływ społeczny. 

W dzisiejszych czasach 
umiejętność programo-
wania staje się jedną z 
najbardziej poszukiwa-
nych kompetencji na 
rynku pracy, a języki 
programistyczne nie są 
już domeną informaty-
ków. W ramach projek-
tu „Code Little Heroes 

- pierwszy poziom wta-
jemniczenia”  przeprowa-
dzone zostaną zajęcia z 
podstaw programowania 
dla najmłodszych. Pod-
czas warsztatów dzieci 
zapoznają się z tematem 
programowania, które 
rozwiną w nich umiejęt-
ności programistyczne 
oraz ułatwią im naukę ko-
dowania w późniejszym 
wieku. Projekt skierowa-
ny będzie do dzieci z te-
renu gminy Wisznia Mała 
w wieku 6-9 lat. Zreali-
zowany zostanie w lipcu 
i sierpniu podczas zajęć 
wakacyjnych dla dzieci w 
Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Ma-
łej. Całość obejmie cztery 

bloki tematyczne, które w 
zrozumiały sposób wpro-
wadzą dzieci do tematu 
programowania. 

Wiszeńskie talenty nagrają płytę!

OKSiR Wisznia Mała, 
wsparty przez Naro-

dowe Centrum Kultury, 
proponuje młodym ta-
lentom muzycznym kom-
pleksową pomoc, która za-
owocuje m.in. wydaniem 
zbiorowej płyty CD. Skła-
dają się na to m.in.: warsz-
taty z doświadczonymi 

muzykami, nagranie pio-
senki w studio pod okiem 
profesjonalisty, współpra-
ca z muzykami sesyjny-
mi, sesja zdjęciowa oraz 
występ na scenie podczas 
koncertu.

Warunki uczestnictwa w 
projekcie to: wiek do 26 
lat, zamieszkanie w gminie 

Wisznia Mała oraz bycie 
wokalistą/wokalistką lub 
zespołem muzycznym z 
wokalem. Zapraszamy mło-
dych utalentowanych mu-
zyków, do wzięcia udziału 
w projekcie „Wiszeńskie ta-
lenty”. Śpiewasz i chcesz, by 
Cię usłyszano? Masz zespół, 
a Wasze piosenki jeszcze nie 
zostały wydane? Próbujesz 
swoich sił na scenie? Chcesz 
współpracować z profesjona-
listami? Marzysz o wejściu 

do studia i nagraniu piosen-
ki? Jeśli tak – skontaktuj się z 
Ośrodkiem Kultury, Sportu i 
Rekreacji i zgłoś się. - mówi 
Jan Samołyk, instruktor w 
OKSiR Wisznia Mała oraz 
koordynator projektu.

Walory oceniane przez 
jurorów to talent i warsztat 
wokalny, a także pomysł na 
repertuar. Jednym z celów 
projektu jest odkrywanie 
nowych, ciekawych gło-
sów, dlatego jurorzy będą 

szczególnie zwracać uwagę 
na osoby młodsze i dotąd 
niewystępujące publicznie. 
Zapisy trwają do 26 czerw-
ca. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie oksir.
wiszniamala.pl.

h t t p : / / o k s i r. w i s z n i a -
m a l a . p l / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/06/Wiszen-
skie-Talenty-1.jpg

JS

W ramach projektu za-
kupione zostaną: Scottie 
Go! innowacyjne gry do 
nauki programowania dla 

najmłodszych, LOFI Ro-
boty oraz tablety.

SD, KCh
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Gminny trójbój Lekkoatletyczny

W Wiszni Małej na te-
renie Zespołu Szkol-

no – Przedszkolnego odbyły 
się zawody lekkoatletyczne 
klas III i IV, w których ry-
walizowało ponad 40 za-
wodników.

Uczniowie startowali w 
trzech konkurencjach: bieg 
na 60 m, skok w dal i rzut 

piłeczką palantową.
W trakcie zawodów mło-

dych sportowców odwie-
dził wyjątkowy gość: Mistrz 
Świata w biegu sztafetowym 
na 400 m – Rafał Omelko! 
Lekkoatleta wzbudził duże 
zainteresowanie wśród 
uczniów, którym opowie-
dział o swojej karierze oraz 

odpowiedział na liczne py-
tania. Sportowiec zrobił z 
uczniami pamiątkowe zdję-
cia, rozdał autografy oraz 
wręczył nagrody zwycię-
skim drużynom. 

Gościem zawodów był 
również wójt Jakub Bro-
nowicki, który kibicował 
wszystkim sportowcom. 

WYNIKI
W kategorii klas trzecich:
I miejsce: Zespół Szkół z Kryniczna
II miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Wiszni Małej
III miejsce: Szkoła Podstawowa z Psar
IV miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Szewc.

W kategorii klas czwartych:
I miejsce:  Zespół Szkolno – Przedszkolny z Szewc 
II miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Wiszni Małej
III miejsce: Zespół Szkół z Kryniczna

Osiągnięcia pływackie uczennicy z Kryniczna

Miło nam poinformować, iż uczennica 
kl. I B Gimnazjum w Krynicznie - 

Wiktoria Janik odnosi wyjątkowe sukcesy 
w pływaniu na zawodach ogólnopolskich. 

Tegoroczne osiągnięcia pływaczki:
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w Lublinie: 
50 m stylem dowolnym – 30.46;
200 m  stylem zmiennym – 2.46;
50 m motylkiem – 36.00;
100 m stylem dowolnym – 1:06.94.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Oławy:
Złoty medal – 100 m stylem dowolnym 
(1:06.87)
Brązowy medal – 50 m stylem dowolnym 
(31.28)

International Swimming Cup Poznań 
(największe i najbardziej prestiżowe mię-
dzynarodowe zawody pływackie, w któ-
rych wzięło udział ponad 1000 uczest-
ników z 100 klubów, między innymi z 
Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy, Ukrainy, 
Niemiec)

Starty na dużym basenie 50 m:
50 m stylem dowolnym – 31.04;
100 m stylem dowolnym – 1:08.89;
150 m stylem dowolnym – 1:49.17
200 m  stylem dowolnym – 2:29.29;
50 m motylkiem – 36.79.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!



19WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJCZERWIEC 2017

Rodzinne festyny w szkołachWiosna, to najlepszy 
czas na spotkania 

społeczności szkolnych 
wraz z rodzinami na fe-
stynach rodzinnych. W 
tym roku również szkoły z 
gminy Wisznia Mała orga-
nizowały festyny dla swo-
ich podopiecznych.

Pierwszy Piknik Rodzin-
ny odbył się 20 maja w 
Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Szewcach. W 
Zespole Szkolnym w  Kry-
nicznie Festyn Rodzinny 
odbył się 27 maja, a kolej-
ny 10 czerwca na terenie 
parku w Psarach organizo-
wany przez Szkołę Podsta-
wową z Psar. 

Organizatorzy wszyst-
kich imprez przygotowali 
szereg atrakcji, były kon-
kursy, zawody sportowe, 
gry, występy artystyczne 
i wiele innych atrakcji. 
Chętni mogli pokrzepić 
się w kawiarenkach, gdzie 
czekały na nich całe blachy 
ciast domowych. 

W szkole w Krynicznie 
atrakcję stanowiło stoisko 
Wody Pałacowej ze Strze-
szowa, na którym uczen-
nice serwowały wodę z 
owocami. W szkole w Psa-
rach dużym powodzeniem 
cieszyły się dmuchańce, a 
w trakcie imprezy trener 
klubu sportowego Wida-
wa – Psary Pan Maciej 
Mytych dokonał uroczy-
stego zakończenia sezonu, 
podczas którego najlepsi 
zawodnicy otrzymali z rąk 
wójta Jakuba Bronowic-

kiego nagrody. Z kolei Pik-
nik w Szewcach połączony 
był z akcją charytatywną, 
podczas której zbierano 
dobrowolne wpłaty do 
puszek kwestorskich, jako 

Fot. W szkole w Krynicznie uczennice serwowały wodę z owocami.

Fot. Rejestracja na zawody sportowe.

pomoc dla Michalinki 
Plawki – Małego Motylka.
Na wszystkich piknikach 
dominował dobry humor i 
radosna zabawa. 

Dożynki gminne w ostatnią 
sobotę sierpnia!

Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Brono-

wicki oraz Ośrodek Kultu-
ry Sportu i Rekreacji zapra-
szają na gminne dożynki. 
Tegoroczne święto plonów 
odbędzie się 26 sierpnia na 
terenie boiska w Wiszni Ma-
łej. Program będzie bardzo 
bogaty, a gwiazda imprezy to 
wyjątkowo popularna grupa 
disco polo Piękni i Młodzi.

Święto plonów rozpocznie 
msza św. pod pałacem, tj. 
Szkołą Podstawową w Wisz-
ni Małej. Po mszy na boisko 
wyruszy tradycyjny koro-
wód dożynkowy. Na dużej 
scenie na boisku zobaczymy 
m. in. lokalne talenty, grupę 
Prognoza na Życie, a także 
zespoły muzyczne działające 
pod egidą Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Wiszni Małej. 
Ponadto sołectwa wezmą 
udział w tradycyjnym tur-
nieju, a wszyscy zaintereso-

wani będą mogli wykupić 
los loterii fantowej. Wyda-
rzenie zakończy się huczną 
zabawą taneczną.

Gwiazdą wieczoru będzie 
topowy zespół disco polo 
Piękni i Młodzi. Zespół ma 
na koncie m. in. takie prze-
boje jak „Ona jest taka cu-
downa” (51 mln wyświetleń 
na YouTube), czy „Kocham 
się w Tobie” (46 mln wy-
świetleń na YouTube). 

Tradycyjnie, podczas do-
żynek, lokalni producen-
ci będą mogli wystawić na 
sprzedaż swoje produkty. 
Już teraz Ośrodek Kultury 
zaprasza zainteresowanych 
wystawców do kontaktu. 
Wydarzenie poprowadzi 
Anna Wojtas, która dosko-
nale poprowadziła również 
ubiegłoroczne święto plo-
nów w Szymanowie.

JS

Ale była zabawa!!!

W sobotę 20 maja 2017 
roku w  Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym 
w Szewcach odbył się Pik-
nik Rodzinny pt. " Mama, 
Tata i Ja". Gościliśmy w 
naszych progach uczniów 
wraz z Rodzicami oraz 
wielu sympatyków i za-
proszonych Gości. Wśród 
nich była Pani Dyrektor 
SAPO – Agnieszka Moź-
dzierz, Przewodnicząca 
Rady Gminy Wisznia Mała 
-  Pani Małgorzata Otten-
breit oraz Sołtys Szewc Pan 
Marek Łukaszek. Jednymi z 
gości byli też Strażacy oraz 

Policja. Atrakcji nie bra-
kowało, a wszystkim dopi-
sywał wyśmienity humor. 
Podczas Pikniku uczniowie 
z naszej szkoły zaprezento-
wali dwa spektakle teatral-
ne pt: „Rzepka” oraz „W 
Naszej Szkole”.

Dziewczynki z klas V i 
VI wystąpiły z pokazem 
tanecznym. Można było 
również wziąć udział w za-
wodach sportowych oraz  
grze w szachy. Odbyły się  
liczne konkursy oraz zaba-
wy dla najmłodszych. Róż-
norodność zaplanowanych 
atrakcji sprawiła, iż każdy 

znalazł coś dla siebie. Pod-
czas Pikniku zorganizowa-
no kiermasz pod tytułem 
„Nowe życie książki”. Do-
browolne wpłaty do puszek 
kwestorskich zostały prze-
kazane do Fundacji Kawa-

łek Nieba jako pomoc dla 
Michalinki Plawki – Małe-
go Motylka. 

Zorganizowany piknik 
spełnił oczekiwania jego 
twórców, dzieci i młodzie-
ży uczestniczącej w zaba-

wie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy po-
przez swoją obecność oraz 
zaangażowanie przyczynili 
się do cudownie spędzone-
go czasu. 

Martyna Białecka
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trójbój LA kl. I - II Dnia 18 maja w Wiszni 
Małej odbyły się Za-

wody Gminne w Trójboju 
LA kl. I - II. Uczniowie ry-
walizowali w trzech kon-
kurencjach bieg na 60m, 
skok w dal i rzut piłeczką 
palantową.  W całych za-
wodach triumfowała Szko-
ła Podstawowa z Kryniczna 
zajmując I miejsce: w kate-
gorii kl. I w składzie Oliwia 
Kluska, Oliwia Łowejko, 
Natasza Grześ, Kinga So-
bol, Ewelina Dudzik, Maja 
Kraszewska i Kaja Kra-
szewska,  Bartosz Roszew-
ski, Maciej Kojs Julian Klin, 
Borys Chronczak, Jakub 
Król i w kategorii kl. II w 
składzie Inga Dudzik,  Julia 

Stępień Maja Kopciuszek, 
Aleksandra Połowczuk, Ja-
kub Gruszecki,  Szymon 
Kluska, Julian Machoń, Ja-
kub Jana, Fabian Cichoń. 
Gratulacje!!!  Opiekunowie 
grup p. Agata Klin i p. Mał-
gorzata Kraszewska.
Klasyfikacja generalna kl. I 
I miejsce - Kryniczno 
II miejsce - Pary 
III miejsce - Wisznia Mała 
IV miejsce - Szewce 
Klasyfikacja generalna kl. II
I miejsce - Kryniczno 
II miejsce - Szewce 
III miejsce - Wisznia Mała 
IV miejsce - Psary 

Małgorzata Kraszewska

Sukces siatkarek z Kryniczna w powieciePiątego kwietnia w 
Obornikach Śląskich 

młode siatkarki ze Szkoły 
Podstawowej w Krynicz-
nie zajęły I MIEJSCE w 
Zawodach Powiatowych 
w mini piłce siatkowej 
klas IV! W zaciętym fina-

le 2:1 pokonały drużynę 
ze Szkoły Podstawowej 
w Obornikach Śl. Jest to 
ogromny sukces zawodni-
czek.

Drużyna wystąpiła w 
składzie: Iga Woźniak, 
Oliwia Sobol, Matylda 

Stafiniak, Amelia Wolf, 
Martyna Nawrocik i Oli-
wia Mikołajczak. Gratu-
lujemy!

Natomiast drużyna chłop-
ców w składzie: Marcel 
Cichoń, Wiktor Ulatow-
ski, Aleksander Połow-

czuk i Mikołaj Kurzawa 
zajęła VI miejsce.
Trenerem drużyn jest pani 
Małgorzata Kraszewska.

Najpiękniejsza „Wiosna w moim ogrodzie” Wiosną w gminie Wisz-
nia Mała odbył się 

konkurs plastyczny „Wiosna 
w moim ogrodzie”. Wszystkie 
dzieci uczestniczące w kon-
kursie wykazały się wyjątko-
wymi zdolnościami plastycz-
nymi. Prace nawiązywały do 
otaczającej nas przyrody,  prac 
w ogrodzie, zwierząt oraz bu-
dzących się do życia kwiatów. 

Wszystkie dzieci zostały na-
grodzone budką lęgową dla 
ptaków (do powieszenia we 
własnych ogrodach), drob-
nym upominkiem i okolicz-
nościowym dyplomem.

Dziękujemy jeszcze raz za 
udział w konkursie i zapra-
szamy do uczestnictwa w ko-
lejnych konkursach organizo-
wanych przez nasz urząd.
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II Wiszeńska (za)Dyszka

Za nami kolejna edycja 
Wiszeńskiej (za)Dysz-

ki. Tym razem w imprezie 
wzięło udział ponad 150 
zawodników w biegu na 10 
km oraz ok. 90 dzieci star-
tujących na dystansie 1,5 
km i 3 km. Pogoda nie roz-
pieszczała, ale temperaturę 
zawodów podnosiła Anna 
Hupa, którą przeprowadzi-
ła rozgrzewkę dla wszyst-
kich zawodników.

Start odbył się z terenu 
przed przedszkolem w Li-
gocie Pięknej, a wójt Jakub 
Bronowicki wcielił się w 
rolę startera. W pierwszej 
kolejności na starcie stanęli 
zawodnicy biegu na 10 km. 
Tuż po nich wystartowały 
dwie grupy dzieci, młodsze 
startowały na dystansie 1,5 
km, starsze 3 km.  

Trasa przebiegała przez 
malowniczy las pomiędzy 
Ligotą Piękną, Malinem a 
Pierwoszowem. Wszyscy 
zawodnicy bieg ukończyli. 
W klasyfikacji Open ko-
biet triumfowała Adrianna 
Kala z wynikiem 37 minut 
9 sekund. Wśród mężczyzn 
najszybszy był Daniel Dul-
ski z wynikiem 34 minut 45 
sekund. 

Tak jak w poprzednim 
roku została przeprowa-
dzona odrębna klasyfi-
kacja wśród mieszkań-
ców gminy Wisznia Mała. 
Pierwsze miejsce w kate-
gorii kobiet zajęła Wanda 
Brewka z Pierwoszowa, II 
miejsce Anna Korgól z Ro-
goża, a III miejsce Barbara 
Cholaszczyńska z Szewc. 

Wśród mężczyzn najlepszy 
okazał się Krzysztof Kręzel 
z Wiszni Małej, II miejsce 
zajął Fryderyk Pociejow-
ski z Rogoża, a III miejsce 
Wojciech Brewka z Pierwo-
szowa. 

Dodatkowo zwycięzcy 
poszczególnych kategorii 
mieli niepowtarzalną oka-
zję zasadzić nowe drzewa 
na obiekcie sportowym 
na pamiątkę swoich zwy-
cięstw.

Na mecie na wszystkich 
zawodników czekał rege-
neracyjny posiłek. Ponad-
to można było na stoisku 
firmy Energy Fitness Club 
z Trzebnicy zawalczyć o 
voucher do klubu bio-
rąc udział w konkursach. 
Każdy mógł również prze-
prowadzić analizę składu 
swojego ciała oraz uzyskać 
fachową poradę.

Podczas całej imprezy pa-
nowała gorąca atmosfera, 
co uwieczniła towarzysząca 
sportowcom kamera Gaze-
ty Wrocławskiej. Efekty jej 
pracy są dostępne na face-
book.com/wiszniamala/ 
oraz stronie internetowej 
www.wiszniamala.pl.

Zapraszamy na kolejną 
III Wiszeńską (za)Dyszkę, 
która odbędzie się już jesie-
nią 30 września 2017 roku.

Organizatorzy dziękują Lokalnej Grupie Działania Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich za sfinansowanie pomiaru cza-
su obsługiwanego przez firmę Pulsar Sport; Stowarzysze-
niu Team Extreme Off Road Club z Wysokiego Kościoła 
za pomoc w wytyczeniu i zabezpieczeniu trasy;  firmie 
Energy Fitness Club z Trzebnicy za przeprowadzenie ana-

liz składu ciała, konkursów, przeprowadzenie rozgrzewki 
oraz ufundowanie 6 sztuk voucherów dla zwycięzców ka-
tegorii Open Mieszkańców Gminy Wisznia Mała.

Podziękowania należą się także niezawodnym wolonta-
riuszom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach.
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V turnieju Karate WKf o Puchar Gór Kocich

W sobotę 6 maja do 
Zespołu Szkół w 

Krynicznie zjechało się 
prawie 170 zawodników 
na V Turniej Karate WKF 
o Puchar Gór Kocich pod 
Patronatem Wójta Gminy 
Wisznia Mała. Organizato-
rem zawodów był Dolno-
śląski Klub Karate JINKA-
KU KANSEI  z Kryniczna, 
działający w ramach Stowa-
rzyszenia Rozwoju Sportu i 
Kultury PAIDEIA, OKSiR 
w Wiszni Małej oraz Ze-

spół Szkół w Krynicznie.
W turnieju wzięli udział 
zawodnicy z sześciu klu-
bów: AZS Uniwersytetu 
Przyrodniczego z Wrocła-
wia, Arawashi Siechnice i 
Oława, Karate Goju Ryu ze 
Ścinawy, Chobieni, Wińska 
i Wołowa, Top Bolesławiec, 
Kaminari Perzów z Wiel-
kopolski oraz Dolnośląski 
Klub Karate Jinkaku Kan-
sei z Kryniczna.

Zawody rozpoczęły się o 
9:45, a ich otwarcia doko-

nał wójt Jakub Bronowic-
kim. Rozegrano 41 kon-
kurencji w kategoriach: tor 
przeszkód karate, kihon, 
kumite fantom, fantom+2, 
kata indywidualne, kata 
drużynowe, kumite oraz 
kata masters.

Bardzo dobrze w turnieju 
wypadli sportowcy repre-
zentujący gospodarzy, któ-
rzy zdobyli najwięcej me-
dali, łącznie 69 (23 złote, 17 
srebrnych, 29 brązowych).  

Wszyscy zawodnicy 

Puchar Wójta już w sierpniu!

Zawody Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy 

Wisznia Mała Jakuba Bro-
nowickiego odbędą się w 
niedzielę 6 sierpnia. Gospo-
darzem turnieju jest druży-
na z Kryniczna, która zwy-
ciężyła w ubiegłorocznych 
zawodach. 

Puchar Wójta to gratka dla 
wszystkich fanów piłki noż-
nej. Podczas zawodów mogą 

oni zobaczyć jak rozwija się 
sport w gminie i obejrzeć w 
akcji wszystkie lokalne dru-
żyny. Ponadto Puchar Wójta 
to również atrakcje poza bo-
iskiem. Równolegle do tur-
nieju odbędzie się piknik, pe-
łen niespodzianek dla dzieci 
(m.in. animacje, dmuchane 
miasteczko). Dlatego jest to 
dzień, który mogą atrakcyj-
nie spędzić nie tylko zagorza-

li kibice, ale i całe rodziny.
Wydarzenie rozpocznie się 

6 sierpnia o godzinie 10:00 
na boisku w Krynicznie i bę-
dzie trwać do wczesnych go-
dzin wieczornych. 

Serdecznie gratulujemy 
zespołowi „KOMETA” Kry-
niczno awansu do A-klasy 
rozgrywek organizowanych 
przez Dolnośląski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej

Fot. Organizatorem zawodów będzie zeszłoroczny zwycięzca LZS „KOMETA” Kryniczno.
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Zachęcamy do korzystania 
z gminnego serwisu ma-

powego: www.geowisznia.pl
Przeglądarka umożliwia 
sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości 
oraz obiektów znajdujących 
się na terenie gminy Wisz-
nia Mała. W serwisie można 
wyszukać  następujące infor-
macje:
- nr działki;
- nr porządkowy działki;
- nazwa ulicy;
- obiekty (w tym również 
obiekty turystyczne, zabytki, 

pomniki przyrody);
- obowiązujące plany zago-
spodarowania przestrzenne-
go;
- stadium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy 
Wisznia Mała,
- przedwojenne mapy topo-
graficzne
Prezentowana w serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może sta-
nowić formalnej podstawy 
dla czynności administracyj-
nych czy urzędowych.  

otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i medale, a zdo-
bywcy I miejsc statuetki. 
Zmagania zawodników 

oglądała licznie zgroma-
dzona publiczność, która 
ich energicznie dopingo-
wała.
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ZaSadY SegregaCJi OdPadÓW

Należy wrzucać:
 ◆  pozostałe odpady  

nie nadające się  
do segregacji

 ◆  odpady higieniczne  
(waciki, podpaski, pieluchy)

 ◆  zimny popiół
 ◆  butelki po olejach  

i smarach
 ◆ opakowania po aerozolach

Nie należy wrzucać:
 ◆  odpadów 

wielkogabarytowych
 ◆  odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych
 ◆ odpadów zielonych
 ◆  odpadów niebezpiecznych, 

baterii, świetlówek
 ◆ leków

Należy wrzucać:
 ◆  opakowania z papieru, 

karton, tekturę (także falistą)
 ◆ katalogi, ulotki, prospekty
 ◆ gazety i czasopisma
 ◆  papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki
 ◆ zeszyty i książki
 ◆ papier pakowy
 ◆ torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać:
 ◆  ręczników papierowych 

i zużytych chusteczek 
higienicznych

 ◆  papieru lakierowanego i 
powleczonego folią

 ◆  papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego

 ◆  kartonów po mleku i 
napojach

 ◆  papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych

 ◆ tapet
 ◆  pieluch jednorazowych i 

podpasek
 ◆  zatłuszczonych 

jednorazowych opakowań 
z papieru i naczyń 
jednorazowych

 ◆ ubrań

Należy wrzucać:
 ◆  butelki i słoiki po napojach i 

żywności
 ◆  butelki po napojach 

alkoholowych i olejach 
roślinnych

 ◆  szklane opakowania po 
kosmetykach

Nie należy wrzucać:
 ◆  ceramiki, doniczek, porcelany, 

fajansu, kryształów
 ◆ szkła okularowego
 ◆ szkła żaroodpornego
 ◆ zniczy z zawartością wosku
 ◆ żarówek i świetlówek
 ◆  reflektorów
 ◆  szklanych opakowań po 

kosmetykach
 ◆  opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych

 ◆  luster
 ◆  szyb okiennych i zbrojonych
 ◆  monitorów i lamp 

telewizyjnych

Tworzywa sztuczne  
i metale

Papier Szkło Odpady zmieszane 

Przykładowy zestaw do segregacji odpadów.

Należy wrzucać:
 ◆  odkręcone i zgniecione 

plastikowe butelki po 
napojach

 ◆  nakrętki, o ile nie zbieramy 
ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych

 ◆  folię i torebki z tworzyw 
sztucznych,

 ◆  opakowania 
wielomateriałowe (np. 
kartony - opakowania 
typu tetra pak po mleku, 
napojach)

 ◆  opakowania po środkach 
czystości (np. proszkach 
do prania), kosmetykach 
(np. szamponach, paście do 
zębów) itp.

 ◆  plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie

 ◆  aluminiowe puszki po 
napojach i sokach

 ◆ puszki po konserwach
 ◆ folię aluminiową
 ◆ metale kolorowe
 ◆ kapsle, zakrętki od słoików
 ◆  drobny złom żelazny oraz 

z metali kolorowych (np. 
zabawki, narzędzia)

Nie należy wrzucać:
 ◆  butelek i pojemników z 

zawartością
 ◆  opakowań po lekach 

i zużytych artykułów 
medycznych

 ◆  opakowań po aerozolach, 
środkach chwasto-, czy 
owadobójczych

 ◆  opakowań po olejach 
silnikowych i smarach

 ◆ gumy
 ◆ części samochodowych
 ◆  zużytych baterii i 

akumulatorów
 ◆  puszek i pojemników po 

farbach i lakierach
 ◆  zużytego sprzętu 

elektronicznego i AGD, 
baterii
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