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W Wysokim Ko-
ściele zakończy-
ła się budowa 

chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową i przejściem dla 
pieszych na ulicy Zacisze. 
Zgodnie z projektem pobo-
cze drogi zostało utwardzo-
ne oraz wykonano zjazdy do 
posesji. W formule „zapro-
jektuj i wybuduj” zrobione 
zostało także oświetlenie 
przejścia dla pieszych typu 
LED. Zadanie było realizo-
wane w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Koszt inwestycji to ponad 
360 tys. zł.

Niebawem rozpocznie się 
I etap przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 342 (ul. 
Wrocławska w miejscowo-
ści Szewce). Wykonana zo-
stanie kanalizacja deszczowa 
oraz chodnik wraz z oświe-
tlonym przejściem dla pie-
szych. Wybudowane zostaną 
także zjazdy i dojścia do po-
sesji. Czas realizacji zadania 
to 5 miesięcy od podpisania 
umowy z wykonawcą. Zada-
nie uzyskało dofinasowane z 
Budżetu Województwa Dol-
nośląskiego w wysokości ok. 
50%, a koszt zadania to po-
nad 393 tys. zł. 

Rozstrzygnięty został 
przetarg na przebudowę 
ulicy Szkolnej w Wiszni 
Małej na odcinku od remi-
zy strażackiej do ulicy Par-
kowej w formule zaprojektuj 
i wybuduj. W ramach zadnia 
zostanie wybudowana kana-
lizacja deszczowa, z masy bi-

tumicznej zostanie wykona-
na droga oraz zjazdy i dojścia 
do posesji. Ponadto zostanie 
przebudowany chodnik i 
wykonane przejścia dla pie-
szych wraz z oświetleniem 
typu LED. Zamówienie zo-
stanie wykonane w terminie 
do 12 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy. Koszt zada-
nia to ponad 1 mln zł. 

Rozstrzygnięty został tak-
że przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego 
przy drodze powiatowej nr 
1368D relacji Kryniczno-
-Malin. Zamówienie doty-
czy zaprojektowania ścieżki 
rowerowej o nawierzchni 
bitumicznej szerokości 3 
m z dopuszczeniem ruchu 
pieszych wraz z budową 
kanalizacji deszczowej na 

łącznym odcinku ponad 3,7 
km. Koszt zadania to 176 
tys. zł. 

W Wiszni Małej rozpo-
czął się II etap budowy 
ul. Polnej, na który gmina 
pozyskała dofinansowanie 
w wysokości ponad 85 tys. 
zł z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. Koszt in-
westycji to ok. 650 tys. zł. 
Wcześniej zakończyła się 
budowa I etapu przebudo-
wy tej ulicy (90 mb). Dro-
ga została wyłożona kostką 
betonową, wykonane zosta-
ły także zjazdy i dojścia do 
posesji oraz odwodnienie. 
Koszt wykonanych prac to 
ok. 135 tys. zł. 

W Psarach trwa przebu-
dowa ul. Polnej. Wzdłuż 
szkoły podstawowej budo-
wane są chodniki, miejsca 
parkingowe oraz przejścia 
dla pieszych. Inwestycja ta 
ma na celu przede wszyst-

kim poprawę bezpieczeń-
stwa dzieci uczęszczających 
do szkoły.

Już niebawem rozpocznie 
się budowa przedszkola w 
Krynicznie, umowa została 
już podpisana. Do wyłonie-
nia wykonawcy tego zadania 
potrzebne były trzy prze-
targi. Wykonawcą zostało 
Przedsiębiorstwo Inżynieryj-
ne ERA S.A. z Wrocławia. W 
ramach zadania przy Szkole 

Podstawowej w Krynicz-
nie zostanie wybudowany 
dwukondygnacyjny budy-
nek składający się z 4 sal (3 
sale przedszkolne i 1 oddział 
żłobkowy), każda z węzłem 
sanitarnym oraz magazyn-
kiem podręcznym. Ponadto 
nowe przedszkole będzie wy-
posażone w blok rozdziału 
żywienia oraz pomieszczenie 
techniczne. Przewidywany 
termin zakończenia inwe-
stycji to IV kwartał 2023 r. 
Planowany koszt budowy to 
6  180  147,42 zł. Na budowę 
przedszkola gmina pozyska-

ła dofinansowanie 
ze środków kra-
jowych w ramach 
programu „Polski 
Ład” w wysoko-
ści 4 999 700 zł.

Rozstrzygnięty 
został przetarg 
na budowę si-
łowni zewnętrz-
nej oraz placu 
zabaw w Machni-
cach. Wykonawcą 
została firma NO-
BA-EXIM Bartło-
miej Norkowski. 

Na terenie obok 
nowej świetlicy powstanie 
ogrodzony plac zabaw, na 
którym zostaną zamontowa-
ne: zamek, linarium i huś-
tawka „bocianie gniazdo”. 
Ponadto zostaną zamon-
towane urządzenia siłowni 
zewnętrznej, dwa betonowe 
stoły do gier oraz ławki par-
kowe i jedna ławka solarna. 
Koszt inwestycji to ok. 178 
tys. zł.

W Wysokim Kościele 
na ul. Zacisze został 
wybudowany chodnik.

Nowe przejście dla pieszych 
wraz z oświetleniem typu LED.

Początek prac w Wiszni 
Małej na ul. Polnej

Inwestycje w gminie Wisznia Mała
Mimo trwających wakacji, prace inwestycyjne na terenie gminy były realizowane cały czas, bez przestojów. 

Przebudowa  
ul. Polnej w Psarach.
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Dobiegły końca roboty 
budowlane na tere-

nie oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie. Aktualnie 
trwają prace w zakresie 
zagospodarowania istnie-
jącego terenu oraz drobne 
prace montażowe i wy-
kończeniowe obiektów. W 
dniu 12 września złożono 
wymagane dokumenty do 
PINB w Trzebnicy w celu 
uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. Głównymi 
celami inwestycji było:
  zwiększenie przepusto-

wości oczyszczalni ście-
ków,

  polepszenie jej stanu 
technicznego, dzięki 
czemu zmniejszy się ry-
zyko awarii

  poprawienie skuteczność 
oczyszczania ścieków.

Przedmiotowe przed-
sięwzięcie inwestycyjne 
pozwoliło zwiększyć wy-
dajności istniejącej oczysz-
czalni z RLM 2083 do 5950 
oraz umożliwiło odbiór 
ścieków bytowych o więk-
szym ładunku zanieczysz-
czeń.

W ramach prowadzonych 
inwestycji powstało szereg 
nowych obiektów tech-
nologicznych, tj. komora 
rozprężna ścieków, dwa 
sitopiaskowniki do separa-
cji zanieczyszczeń stałych, 
przepompownia ścieków, 
zbiornik wyrównawczy, 
komora osadu czynne-
go, osadniki wtórne, hala 
dmuchaw oraz budynek 
stacji odwadniania osadów 
ściekowych.

W/w obiekty zostały wy-
posażone w nowoczesne 
urządzenia oraz automa-
tykę do sterownia pracą 

oczyszczalni ścieków. W 
hali dmuchaw zastosowa-
no bardziej wydajne dmu-
chawy do napowietrzania 
ścieków, w budynku stacji 
odwadniania osadów za-
montowano nową linie od-
wadniania i granulacji osa-
du ściekowego, osadniki 
wtórne wyposażono w me-
chaniczny zgarniacz osadu, 
a obiekt pompowni ścieków 
w nowe pompy. Zakres in-
westycji również obejmo-
wał  wymianę oświetlenia, 
nawierzchni placu manew-
rowego oraz modernizację 
budynku wielofunkcyjnego.

Nasza gmina może po-
chwalić się nowoczesną 
oczyszczalnią ścieków speł-
niającą normy środowiskowe 

oraz gwarantującą bezpie-
czeństwo ekologiczne oko-
licznych mieszkańców oraz 
pracowników samej oczysz-

czalni. Powstał nowoczesny 
zakład z pełną elektroniką, 
wyposażony w panele foto-
woltaiczne.

Zadanie realizowane było 
w ramach dotacji z Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 
działanie 4.2 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglome-
racjach, poddziałanie 4.2.2 
– ZIT WrOF oraz wspierane 
jest pożyczką z NFOŚiGW 
we Wrocławiu i środkami 
własnymi gminy Wisznia 
Mała. Koszt zadania to po-
nad 15 mln zł. Dofinanso-
wanie wzrosło z 52,5% do 
76% i wynosi 11 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie

Komora osadu czynnego Stacja odwadniania

Sitopiaskowniki do separacji 
zanieczyszczeń

Stacja dmuchaw

Panele fotowoltaiczne zamontowane na 
potrzeby oczyszczalni ścieków

Nowoczesne „centrum 
sterowania”

Łukasz Salamaga kierownik 
Oczyszczalni Ścieków
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W tym roku na tere-
nie gminy zosta-

ło zamontowanych kolej-
nych kilkadziesiąt nowych 
lamp. Słupy oświetleniowe 
wraz z energooszczędnymi 
oprawami LED zostały po-
stawione w następujących 
miejscowościach: 

  Ligota Piękna ul. Wąska 
– 2 szt.

  Ligota Piękna ul. Mali-
nowa, Działkowa, Ogro-
dowa  – 4 szt.

  Malin ul. Miła – 3 szt.
  Malin ul. Słoneczna – 2 

szt.
  Ozorowice ul. Młynarska 

– 2 szt.
  Ozorowice ul. Spokojna i 

Pęgowska – 2 szt.

  Ozorowice ul. Jodłowa – 
2 szt.

  Pierwoszów ul. Parkowa, 
Dębowa, Lipowa, Osie-
dlowa – 4 szt.

  Pierwoszów ul. Polna i 
Spacerowa – 4 szt.

  Pierwoszów ul. Wro-
cławska – 1 szt.

  Piotrkowiczki ul. Klono-
wa, Wiśniowa, Sadowa, 
Dębowa – 3 szt.

  Piotrkowiczki ul. Aka-
cjowa – 2 szt.

  Piotrkowiczki ul. Sło-
neczna – 2 szt.

  Strzeszów ul. Osiedlowa 
– 3 szt.

Obecnie trwa procedura 
przetargowa na wyłonie-
nie wykonawcy oświetlenia 

drogowego dla miejsco-
wości: Psary i Kryniczno. 
Trwa również procedura 
przetargowa na moderniza-
cję oświetlenia drogowego 
na terenie gminy Wisznia 
Mała. W ramach inwesty-
cji stare, sodowe oprawy 
oświetlenia drogowego zo-
staną wymienione na ener-
gooszczędne oprawy LED 
w ilości 382 szt. Inwestycja 
ma na celu ograniczenie 
zużycia energii elektrycz-
nej i ograniczenie mocy 
odbiorników, co pozwoli 
osiągnąć efekt ekologiczny 
– ograniczenie emisji CO₂ 
oraz efekt ekonomiczny – 
ograniczenie kosztów eks-
ploatacyjnych, czyli zakup 
energii elektrycznej.

Oświetlenie drogowe

Gmina Wisznia Mała 
rozstrzygnęła przetarg 

na wykonanie zadania pu-
blicznego pt. „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na budowę, 
przebudowę dróg, budowę 
chodników oraz parkingu na 
terenie gm. Wisznia Mała”. W 
ramach zamówienia zostanie 
wykonana dokumentacja na-
stępujących lokalizacji:
  przebudowa ul. Spacerowej 

(dz. nr 168) w Krynicznie, 
koszt 25 891,50 zł brutto,

  przebudowa ul. Polnej w 

Krynicznie, koszt 17 589,00 
zł brutto,

  przebudowa ul. Modrze-
wiowej w Ligocie Pięknej, 
koszt 16 851,00 zł brutto,

  przebudowa ul. Jaśminowej 
w Ligocie Pięknej, koszt 21 
648,00 zł brutto,

  przebudowa ul. Czereśnio-
wej i Lawendowej w Mie-
nicach, koszt 29 274,00 zł 
brutto,

  przebudowa ul. Dębowej w 
Piotrkowiczkach, koszt 29 
274,00 zł brutto,

  przebudowa ul. Letniej 

w Szymanowie, koszt 29 
274,00 zł brutto,

  przebudowa ul. Chabrowej 
w Krynicznie, koszt 17 

994,00 zł brutto,
  przebudowa ul. Jaśminowej 

w Krzyżanowicach, koszt 
53 505,00 zł brutto,

  przebudowa ul. Parkowej 
i Szkolnej w Wiszni Małej, 
koszt 41 198,85 zł brutto,

  budowa ciągu pieszo-jezd-
nego  na dz. nr 112 w Wy-
sokim Kościele, koszt 18 
204,00 zł brutto,

  przebudowa ul. Długiej w 
Psarach, koszt 53 505,00 zł 
brutto,

  budowa parkingu i drogi 
dojazdowej do przedszko-
la w Krynicznie, koszt 26 
789,40 zł brutto.

W dniu 27 czerwca b.r. 
uzyskano pozwole-

nie na użytkowanie. Obec-
nie mieszkańcy ulicy: Po-
lnej, Willowej, Głównej, 
Parkowej, Malinowej oraz 
Długiej uzyskali możliwość 
wpięcia do wybudowanej 
kanalizacji. Przypomina-
my, że obowiązek podłą-
czenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanali-
zacyjnej wynika z ustawy 
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 
W związku z powyższym 
zwracamy się z apelem do 
mieszkańców wymienio-

nych ulic o bezzwłoczne 
przyłączanie swoich nieru-
chomości do wybudowa-

nej sieci. Jest to koniecznie 
do osiągnięcia właściwego 
efektu ekologicznego, jak 

również rozliczenia dofi-
nansowania pozyskanego 
na inwestycję. Poza tym 

przyłączenie do sieci ka-
nalizacyjnej to dodatkowe 
korzyści tj. podwyższenie 
jakości życia mieszkańców, 
wygoda czy poprawa śro-
dowiska. 

Budując przyłącze do swo-
jej nieruchomości miesz-
kańcy gminy Wisznia Mała 
mogą skorzystać z dofinan-
sowania na ten cel w wyso-
kości 75% kosztów budowy, 
nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przyłącze. Wnioski 
należy składać w PGK Sp. 
z o.o., a informację można 
uzyskać pod nr telefonu 71 
711 96 40.

Kanalizacja sanitarna w Psarach – przyłącza

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Jedna z zamontowanych 
lamp w Ligocie Pięknej.
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Każdego roku wiszeń-
skie place zabaw są 

doposażane w nowe urzą-
dzenia zabawowe oraz si-
łowni zewnętrznej zgodnie 
z życzeniami mieszkańców 
poszczególnych sołectw. 
W tym roku również przy-
było kilkanaście nowych 
urządzeń. Ponadto został 
zagospodarowany teren w 
Ligocie Pięknej, gdzie za-
montowano ławki i kosze 
na śmieci. Natomiast w 
Wiszni Małej na placu za-
baw zostało wybudowane 
boisko do gry w bule.

Nowe urządzenia:
  Ligota Piękna  (przy 

boisku sportowym) - 
zjazd linowy z polem 
piaskowym, urządzenie 
siłowe,

  Kryniczno (przy 
boisku sportowym) - 
zestaw wspinaczkowy, 
urządzenia siłowe,

  Ozorowice (przy boisku 
sportowym)- Karuzela, 
sprężynowiec,

  Strzeszów (plac 
zabaw ul. Lipowa) - 
zjazd linowy z polem 
piaskowym,

  Psary (plac zabaw ul. 
Kasztanowa) - zestaw 
zabawowy,

  Szymanów plac zabaw 
przy świetlicy - zestaw 
zabawowy,

  Krzyżanowice (plac 
zabaw) - zjazd linowy z 
polem piaskowym,

  Malin (plac zabaw) - 
Karuzela łańcuchowa,

Place zabaw

Wisznia Mała

Ligota Piękna

Kryniczno

Ligota Piękna

Kryniczno

Ligota Piękna

Krzyżanowice

Malin

Psary

Strzeszów

Szymanów

Wysoki Kościół

Ozorowice

Ozorowice

  Wysoki Kościół - (plac 
zabaw w parku) -  
siłownia plenerowa,

  Piotrkowiczki (plac 
zabaw ul. Akacjowa) – 
Linarium.
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Trwają prace nad dokumentem 
pn.  „Strategia ZIT Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na lata 
2021-2027” (Strategia ZIT WrOF).
Strategia Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego będzie 
podstawowym dokumentem, 
dzięki któremu będzie można 
uzyskać środki finansowe na 
realizację projektów, ważnych 
dla rozwoju naszego obszaru. 
W dokumencie zostaną 
zdiagnozowane najważniejsze 
problemy i wyzwania. Bardzo 
ważny, dla skutecznego 
zaprojektowania Strategii ZIT 
WrOF, jest udział partnerów 
społecznych, gospodarczych, 

czy przedstawicieli środowiska 
obywatelskiego, dlatego Gmina 
Wisznia Mała aktywnie uczestniczy 
w pracach nad opracowaniem 
tego dokumentu.
Dokument jest opracowywany 
przez Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER. Planowany termin  
zakończenia prac to marzec 2023 r.

Środki zewnętrzne pozyskane przez gminę Wisznia Mała 
w okresie 01.07.2022 – 15.09.2022

Gmina Wisznia Mała w 
ramach trzeciego naboru w 
ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych 
- PGR. Gmina Wisznia Mała 
otrzyma 2 000 000 zł na 
realizację inwestycji pn. 
„Budowa i przebudowa 
infrastruktury drogowej i 
sportowej w Strzeszowie”.

Zakres inwestycji obejmuje 
następujące działania:

1) Zagospodarowanie 
terenu poprzez budowę 
skate parku, placu zabaw 
oraz siłowni plenerowej 
przy ulicy Osiedlowej.

2) Remont mostu 
drogowego na rzece Ławie 
w ciągu drogi gminnej nr 
104922D relacji Strzeszów-

Mienice- prace polegające 
na odtworzeniu  stanu 
pierwotnego - przywrócone 
zostaną parametry 

techniczne oraz walory 
estetyczne.
3) Przebudowa drogi 
gminnej ul. Młynarskiej - 

wykonanie nawierzchni 
bitumicznej o długości ok. 
390 m. w miejsce istniejącej 
nawierzchni z kruszywa.

Na terenie naszej Gminy 
ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych - 
PGR zostanie zrealizowana 
jeszcze jedna inwestycja. 
Powiat Trzebnicki otrzymał 
dofinasowanie w wysokości  
1 516 060,00 zł. na realizację 
zadania pn. „Budowa chodnika 
w obrębie skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej (dawna DK nr 
5) i drogi powiatowej do m. 
Machnice”.    

Polski Ład – kolejny projekt

Strategiczne kierunki rozwoju

„Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie”
Jest to jeden z 6-ciu 
projektów edukacyjnych 
realizowanych przez gminę 
Wisznia Mała w latach 
2016-2023. Projekt jest 
prowadzony od września 
2019 roku i właśnie 
uzyskano zatwierdzenie 
jego przedłużenia do dnia 
31 grudnia 2022 roku, dzięki 
czemu możliwe będzie 
wykorzystanie w pełni 
możliwości oferowanych 
w ramach projektu dla 
wszystkich szkół i uczniów 

na terenie gminy Wisznia 
Mała: SP w Krynicznie, SP w 
Psarach, ZSP w Szewcach i ZSP 
Wisznia Mała. Projekt dotyczy 
zakupu sprzętu edukacyjnego 
dla szkół, sfinansowania 
studiów podyplomowych 
dla nauczycieli, stypendiów 
edukacyjnych, realizacji zajęć 
dodatkowych dla dzieci, w 
tym zajęć pozaszkolnych oraz 
dla dzieci uchodźców. Łącznie 
jest to 14550 godzin zajęć 
stacjonarnych, 26 wyjazdów 
na zajęcia pozaszkolne, 

1252 godzin szkoleń i 
studiów podyplomowych 
dla nauczycieli oraz 88 tys. zł 

stypendiów edukacyjnych.
W ostatnim okresie realizacji 
projektu planowany jest 
zakup dodatkowych laptopów 
i drobnego wyposażenia 
dla szkół, wykonanie 
zajęć dodatkowych w 
szkołach podstawowych 
w Krynicznie i Psarach od 
września do grudnia 2022 
roku oraz 8 wyjazdów 
na zajęcia pozaszkolne 
(średnio po 2 na szkołę). 
Ponadto partner projektu, 
gmina Oborniki Śląskie 

przeprowadzi szkolenia 
dla nauczycieli oraz zajęcia 
dodatkowe z matematyki 
dla szkoły podstawowej nr 
2 w Obornikach Śląskich. 
Szczegółowe informacje będą 
dostępne w szkołach objętych 
projektem.
Całkowita wartość projektu 
wynosi: 2.070.564,00 zł (w tym 
wkład własny niepieniężny)
Wartość dofinansowania 
całego projektu: 1 967 034,00
Termin realizacji: 01.09.2019 
r. – 31.12.2022 r.
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GRANTY PPGR 

Zakupiony przez Gminę Wisznia 
Mała w ramach konkursu 
CYFROWA GMINA - Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – „Granty 
PPGR” sprzęt komputerowy w 
miesiącu sierpniu i wrześniu został 
przekazany mieszkańcom Gminy.

Trwa realizacja projektu pn. 
„Budowa sieci dróg dla rowerów 
oraz parkingów parkuj i jedź 
(P&R) na terenie gmin Oborniki 
Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce 
i Gminy Miasto Oleśnica”. 
W chwili obecnej zakończono 
prace w ramach zadania 
pn. „Budowa ciągu pieszo - 
rowerowego wzdłuż ul. Długiej w 
Szewcach, gmina Wisznia Mała”, 
przed nami realizacja zadań:
• Budowa ciągu pieszo - 

rowerowego relacji Zajączków 
- Szewce - Wrocław, gmina 
Wisznia Mała

• Budowa parkingu parkuj i 
jedz (P&R+B&R) przy stacji 
kolejowej w Szewcach, gmina 
Wisznia Mała

Inwestycja realizowana jest w 
ramach  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.
Całkowita wartość zadania 
wynosi 5,5 miliona złotych z 
czego 4,7 miliona złotych stanowi 
dofinasowanie z EFRR.

Fundusz  
Rozwoju  
Przewozów 
Autobusowych

Trwa realizacja zadania 
współfinansowanego 
ze środków Funduszu 
Rozwoju Przewozów 
Autobusowych w 
zakresie przewozów 
autobusowych o 
charakterze publicznym. 
Projekt jest realizowany 
do grudnia 2022 
roku. Gmina uzyskuje 
dofinansowanie ze 
środków Funduszu do 1 
W/Km w wysokości nie 
większej niż 3 zł.
Maksymalna wartość 
dofinansowania 
(uzależniona od faktycznie 
poniesionych kosztów): 
526.480,80 zł.
Termin realizacji: 
01.02.2022 r.  
– 31.12.2022 r.

„Edukacja w gminie Wisznia Mała - nowe otwarcie” 

Szósty projekt edukacyjny 
będzie realizowany 
dla wszystkich szkół 
podstawowych na terenie 
gminy Wisznia Mała w okresie 
od dnia 01 sierpnia 2022 roku 
do dnia 31 lipca 2023 roku. 
Podobnie jak poprzednie 
obejmuje od szeroką paletę 
zajęć dodatkowych dla dzieci 
od I do VIII klasy, w tym 
zajęcia pozaszkolne w innych 
obiektach edukacyjnych np. na 
uczelniach wrocławskich.
• Matematyka rozwijająca – 

475 godzin i wyrównawcza 
– 450 godzin;

• Nauki przyrodnicze – 325 
godzin stacjonarnych + 
20 wyjazdów na zajęcia 
pozaszkolne o wartości 
ponad 90 tys. zł; 

• Język angielski – 400 godzin;
• Robotyka – 350 godzin;
• Zajęcia logopedyczne – 300 

godzin;
• Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne – 300 
godzin;

• Opieka psychologiczno-
pedagogiczna – 175 godzin;

• Gimnastyka korekcyjna – 275 

godzin;
• Zajęcia rozwoju 

emocjonalno-społecznego – 
50 godzin;

• Konsultacje dla rodziców – 
110 godzin.

Ponadto w projekcie 
zostaną zakupione materiały 
dydaktyczne na potrzeby 
realizacji w/w zajęć.

Projekt jest dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, 
działanie 10.2 Zapewnienie 
równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. Warto 
podkreślić, że jesteśmy jedyną 
gminą w województwie, która 
uzyskała dofinansowanie w aż 
pięciu odrębnych konkursach 
dla szkół organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski.
Podstawowy wskaźnik projektu: 
Liczba osób objętych wsparciem 
w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 = 649  
osób.
Wartość całego projektu 
wynosi 528 434,25 zł, a kwota 
dofinansowania jest równa 448 
184,25 zł. Wkład własny będzie 
wniesiony w całości w postaci 
rzeczowej, niepieniężnej, 
czyli projekt nie wymaga 
dofinansowania z budżetu 
gminy.

 „Budowa sieci dróg dla rowerów 
oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) 
na terenie gmin Oborniki  
Śląskie, Wisznia Mała,  
Kobierzyce i Gminy Miasto 
Oleśnica”

Wójt Jakub Bronowicki  
wraz z pracownikami urzędu.

Laptopy zakupione 
w ramach programu 
"CYFROWA GMINA".
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Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Wiszni Ma-

łej uruchomiło nowoczesną 
platformę e-usług dla użyt-
kowników systemu zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
i odbioru ścieków w gminie 
Wisznia Mała. Wdrożone 
rozwiązania umożliwiają 
szybkie, sprawne i wygodne 
załatwienie wielu spraw przez 
Internet przez całą dobę.

W ramach wdrażania 
e-usług publicznych tworzy-
my system do zdalnego zbie-
rania danych z wodomierzy. 
Jednym z elementów tego 
systemu jest wymiana wo-
domierzy na wodomierze z 
modułami radiowymi, które 
pozwalają na dokonanie od-
czytu wskazań wodomierzy 
bez konieczności bezpośred-
niego wejścia do domów i 
mieszkań. W powiązaniu ze 
specjalistycznym oprogra-
mowaniem, rozliczenia zuży-
tej wody i odprowadzonych 
ścieków odbywają się w spo-
sób zautomatyzowany. Ko-
lejnym elementem platformy 
e-usług jest uruchomione w 
marcu br. Internetowe Biuro 
Obsługi Klienta (w skrócie 
IBOK) czyli multimedialny 
serwis umożliwiający profe-
sjonalną i kompleksową ob-
sługę Klientów PGK Sp. z o.o. 
w Wiszni Małej za pośrednic-
twem Internetu. Klienci po-
siadający konto użytkownika 
w IBOK uzyskują możliwość 
korzystania z następujących 
e-usług: 

Obsługa informacji doty-
czącej zużycia wody – dostęp 
do informacji o historii zuży-
cia wody dla swoich wodo-
mierzy na podstawie zebra-
nych w systemie bilingowym 
odczytów. Usługa pozwala 
na wyświetlanie wszyst-
kich odczytów wybranego 
wodomierza, wyświetlanie 
rozszerzonej listy obciążeń 
danego typu (woda, ście-
ki, opłata abonamentowa) 
wraz z informacjami o da-
tach odczytu oraz ilościach, 
prezentację danych w posta-
ci wykresu prezentującego 

zużycie miesięczne, średnie 
zużycie dzienne oraz trend. 
Dodatkowo Klienci otrzymu-
ją możliwość elektronicznego 
zgłaszania wykonanych przez 
siebie odczytów wodomierzy 
w celu weryfikacji i rozlicze-
nia. 

Obsługa opłat z tytułu fak-
tur za usługi - dostęp do in-
formacji o fakturach w wersji 
elektronicznej wraz z możli-
wością dokonywania płatno-
ści przez Internet, dostęp do 
historii faktur, podsumowa-
nia należności z informacją 
o nadpłacie lub niedopłacie, 
listy wszystkich płatności.

E-wezwanie do zapłaty - 
dostęp do informacji o wyge-
nerowanych wezwaniach do 
zapłaty w wersji elektronicz-
nej, z możliwością pobrania 
oraz wydrukowania doku-
mentu wezwania Dodatkowo 
Klienci mają możliwość uru-
chomienia usługi powiado-
mienia SMS o przetermino-
waniu należności.

E-nota odsetkowa - dostęp 
do informacji o naliczonych 
notach odsetkowych w wersji 
elektronicznej wraz z możli-
wością pobrania i wydruko-
wania noty oraz dokonania 
płatności przez Internet.
  e-powiadomienie Faktura 

- możliwość uruchomie-
nia automatycznej usługi 
powiadomień SMS-em 
lub e-mailem o fakcie 
wystawienia faktury elek-
tronicznej. Powiadomienie 
wysyłane e-mailem zawie-
ra w załączniku fakturę w 
postaci pliku pdf. 

  e-monit - możliwość uru-
chomienia automatycz-
nej usługi powiadomień 
SMS-em lub e-mailem o 
terminie zbliżającej się 
płatności.

  e-powiadomienie UMO-
WA - możliwość urucho-
mienia automatycznej 
usługi powiadomień SMS-
-em lub e-mailem o upły-
wie terminu wygaśnięcia 
umowy o świadczeniu 
usług.

  e-komunikat - możliwość 
uruchomienia automa-

tycznej usługi komunika-
tów SMS-em lub e-mailem 
o informacjach sieciowych 
lub zagrożeniach (np. cza-
sowy braku dostaw wody, 
woda niezdatna do picia, 
itp.)

  e-wnioski - możliwość wy-
pełnienia i przesłania elek-
tronicznych formularzy 
wniosków, m.in. o montaż 
dodatkowego wodomie-
rza, wydanie/aktualizację/
zmianę warunków tech-
nicznych, wydanie proto-
kołu odbioru sieci/przy-
łącza, zgłoszenie zamiaru 
przystąpienia do robót.

  udostępnianie informacji 
elektronicznej oraz do-
kumentów do pobrania 
- możliwość zapoznania 
się z aktualnymi informa-
cjami na temat bieżącego 
funkcjonowania przedsię-
biorstwa, taryfami za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, cennikiem usług 
świadczonych przez PGK 
sp. z o.o. w Wiszni Małej, 
regulaminem dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków a także rocznymi 

wynikami badań wody. 
Klienci mają również 
możliwość pobrania aktu-
alnych formularzy umowy 
wraz z załącznikami. Do-
datkowo Klient posiada-
jący konto użytkownika w 
IBOK otrzyma spersonali-
zowaną informację o usłu-
gach i taryfach aktualnie 
zastosowanych dla każde-
go ze swoich wodomierzy. 

  e-rejestracja zgłoszeń - 
możliwość wypełnienia 
elektronicznego, sperso-
nalizowanego formularza 
zgłoszenia awarii, spadku 
ciśnienia wody, niedroż-
ności kanalizacji,  itp.

Na początku 2023 r.  uru-
chomiony zostanie Geopor-
tal, prezentujący przestrzen-
ne dane o sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na obszarze 
gminy Wisznia Mała. Ge-
oportal zapewni możliwość 
korzystania z następujących 
e-usług: 

E-mapa - usługa prezentu-
jąca na mapie GIS aktualne 
dane o lokalizacji i parame-
trach sieci wodociągowo – 
kanalizacyjnej oraz przyłą-
czach 

E-awaria - usługa dostępu 
do danych o przerwach w 
dostawie wody z powodu pla-
nowanego zamknięcia sieci, 
danych o aktualnie występu-
jących awariach oraz danych 
o lokalizacji zastępczych 
punktów dostawy wody. 
Usługa prezentująca na ma-
pie GIS miejsca wystąpienia 
awarii lub prac planowych 
podczas których nastąpi wy-
łączenie dostawy wody oraz 
obszar oddziaływania awarii 
w postaci budynków i sieci 
pozbawionych zasilania w 
wodę 

E-inwestycje  - usługa 
umożliwiająca przeglądanie 
na mapie GIS lokalizacji reali-
zowanych aktualnie inwesty-
cji oraz informacji w zakresie 
planowanej rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Usługa prezentująca na 
mapie GIS aktualne obszary 
realizowania inwestycji wraz 
z informacją o planowanym 
terminie zakończenia prac. 
W serwisie mapowym będą 
też przedstawione  planowa-
ne obszary rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacyj-
nej 

E-straż - usługa prezentu-
jąca aktualny zasięg hydran-
tów p. poż, ich lokalizację 
oraz stan techniczny (usługa 
dostępna dla jednostek ad-
ministracji publicznej i służb 
ratunkowych)

Projekt pn.: „Wdrożenie 
e-usług publicznych w PGK 
Sp. z o.o. w Wiszni Małej” 
współfinansowany jest z Fun-
duszy Europejskich w ra-
mach  Poddziałania nr 2.1.2 
„E-usługi publiczne – ZIT 
WROF”  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020. Wartość pro-
jektu to ponad 1 mln złotych, 
z czego 714 tysięcy stanowi 
dofinansowanie z UE.

Więcej informacji o 
projekcie znajdziesz na 
stronie internetowej  
www.pgk.wiszniamala.pl

Nowoczesne e-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
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23 sierpnia wójt Jakub Bro-
nowicki rozpoczął przeka-
zywanie dzieciom z gminy 
Wisznia Mała laptopów za-
kupionych w ramach projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin popegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Gran-
ty PPGR”. Największa pula 
sprzętu komputerowego tra-
fiła do mieszkańców Strze-
szowa. Przekazane laptopy 
mają na celu wsparcie dzieci 
z popegeerowskich rodzin w 
zakresie dostępu do sprzętu 
komputerowego. 

W naszej gminie lapto-
py wraz oprogramowaniem 
otrzyma 211 dzieci, których 

rodzice, dziadkowie lub pra-
dziadkowie byli zatrudnieni 
w Państwowych Gospodar-

stwach Rolnych. Na zakup 
sprzętu komputerowego 
(laptopów) gmina Wisznia 

Mała uzyskała dofinansowa-
nie w wysokości 527 500,00 
zł z projektu grantowego fi-

nansowanego w ramach re-
akcji Unii na pandemię CO-
VID-19.

Przekazanie laptopów z programu Granty PPGR

W sobotę, 30 lipca 
mieszkańcy Pier-
woszowa brali 

udział w uroczystym otwarciu 
świetlicy w swojej miejscowo-
ści. W uroczystości uczestni-
czyli: wójt Jakub Bronowicki, 
przewodnicząca rady Małgo-
rzata Ottenbreit, radny Janusz 
Papała, sołtys Jan Kupczak, 
przedstawiciele jednostek sa-
morządowych oraz licznie 
przybyli mieszkańcy. 

Wydarzenie rozpoczęło 
się od symbolicznego prze-
cięcia wstęgi oraz poświęce-
nia świetlicy przez księdza 
Dariusza Kubicę. Następnie 
każdy chętny mógł obejrzeć 
nowy budynek. Impreza zo-
stała wzbogacona o występy 
artystyczne, które ze względu 
na złe warunki atmosferycz-
ne odbywały się w budynku. 
Przed publicznością wystąpiły 
z repertuarem muzyczno-wo-
kalnym siostry Aleksandra 
i Emilia Zawada, uczennice 
Szkoły Podstawowej w Psa-
rach. Przybyli z dużym zainte-

resowaniem obejrzeli specjal-
nie z tej okazji przygotowaną 
wystawę zdjęć autorstwa Pa-
trycji Zawadzkiej i Arlety 
Zdebik. Natomiast obecne 
dzieci aktywnie brały udział 

w spektaklu teatralnym pt. „W 
Bajecznej Krainie” w wykona-
niu Magicznego Teatru Mu-
zycznego z Wrocławia. 

Ponadto dla dzieci były 
przygotowane anima-

cje, poczęstunek, a także 
darmowa wata cukrowa i 
popcorn. Dorośli z kolei 
korzystali ze stoisk gastro-
nomicznych. 

Nowa świetlica w Pier-
woszowie to kolejna zakoń-
czona inwestycja w gminie 
Wisznia Mała. Mieszkań-
cy otrzymali do dyspozycji 
budynek o powierzchni ok. 
147 m2, w którym znajdu-
je się wielofunkcyjna sala z 
zapleczem kuchennym oraz 
węzłem sanitarnym. Obiekt 
wyposażony jest w foto-
woltaikę oraz dostosowany 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Wokół świetli-
cy został wykonany parking 

oraz ciągi pieszo. Powstał 
tam także plac zabaw, na 
budowę którego gmina po-
zyskała dofinansowanie od 
Stowarzyszenia Aglomeracja 
Wrocławska.

Wybudowana świetlica zo-
stała zrealizowana w ramach 
działania „Podstawowe usłu-
gi i odbudowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020.  

Świetlica w Pierwoszowie już otwarta!

Występ muzyczno-wokalny 
Aleksandry i Emilii Zawad.

Wydarzenie rozpoczęło 
przecięcie wstęgi.

Publiczność z zainteresowaniem oglądała część artystyczną.

Największa pula sprzętu trafiła do Strzeszowa. Rodzice odbierający  laptopy dla swoich 
dzieci.

Dzieci chętnie brały udział 
w animacjach.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa zdjęć.

Patrycja Zawadzka i Arleta 
Zdebik – autorki wystawy.



10 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ wrzesień 2022

Gmina Wisznia Mała ko-
lejny raz znalazła się 

w czołówce samorządów w 
Polsce podejmujących ak-
tywne działania w zakresie 
realizacji programów zdro-
wotnych oraz popularyzacji 
samorządowych programów 
zdrowotnych w dziedzinie 
profilaktyki grypy. Jak rów-
nież jako propagator szcze-
pień przeciw COVID-19.

W czwarte 22 września 
w Warszawie w Sejmie RP, 
odbyła się debata Flu&Co-
vid-19 Forum 
2022, podczas 
której eksperci 
zwrócili szcze-
gólną uwagę na 
potrzebę wpro-
wadzenia kolej-
nych  rozwiązań 
s y s te mow ych , 
które wpływa-
łyby na podno-
szenie wyszcze-
pialności przeciw grypie. 
Następnie podczas uroczy-
stej oprawy zostały przyzna-
ne nagrody Samorządowy 

Lider Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zwalczania Grypy.  

Gmina Wisznia Mała znala-
zła się w gronie 12 laureatów 

odznaczonych w kategorii: 
Propagator szczepień przeciw 
COVID-19 i grypie. Nagrodę 
w imieniu wójta Jakuba Bro-
nowickiego odebrała kierow-
nik SP ZOZ w Wiszni Małej 
Bożena Kołpak, która realizuje 
program w Ośrodku Zdrowia. 
Serdecznie za to dziękujemy 
Pani Kierownik oraz całemu 
personelowi przychodni.

Pożegnanie

Mieszkańców gminy, 
którzy ukończyli 60 

rok życia, zapraszamy na 
bezpłatne szczepienia prze-
ciw grypie finansowane z bu-
dżetu gminy Wisznia Mała.

W naszym Ośrodku 
Zdrowia mogą się także za-
szczepić osoby, których re-
fundacja nie obejmuje. Po-
krywają one jedynie koszt 
zakupu preparatu, natomiast 
za jego podanie w placówce 
medycznej płaci Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Obowiązuje rejestracja te-
lefoniczna: tel. 71 312 70 16

Rozpoczęły się szczepienia ochronne 
przeciw grypie

Gmina Wisznia Mała Samorządowym Liderem

6 sierpnia z głębokim 
żalem i smutkiem po-
żegnaliśmy Pana Bro-
nisława Stawińskiego, 
długoletniego sołtysa 
sołectwa Strzeszów.

Pan Bronisław przez 
ponad 30 lat był sołty-
sem, ponadto przez trzy kadencje (w 
latach 1998-2002, 2006-2010 i 2010-
2014) pełnił funkcję Radnego Gminy 
Wisznia Mała. Był osobą o dobrym 
sercu, życzliwym i wyważonym, od-
danym na rzecz lokalnej społeczności. 
Pozostawił po sobie piękny dorobek 
jako człowiek i społecznik.  

Bardzo poważnie traktował służbę 
sołtysa, wielokrotnie pomagał roz-
wiązywać trudne problemy, służył 
dobrym słowem i poradą, nigdy nie 
odmówił pomocy. Dzięki działalności 
Pana Bronisława Stawińskiego Strze-
szów wygląda dzisiaj tak pięknie. To 
dzięki jego staraniom doszło do pozy-
skania i remontu drogi na osiedlu w 
Strzeszowie, to Bronisław Stawiński 

był najbardziej aktywną osobą w cza-
sie budowy kanalizacji w Strzeszowie. 
Także intensywnie i skutecznie zabie-
gał o budowę drogi i chodnika przez 
Strzeszów, jak również o powstanie 
nowej świetlicy w Strzeszowie. W 2021 
roku, będąc już chorym, nie odmó-
wił organizacji Dożynek Gminnych w 
Strzeszowie.

Do swoich obowiązków podchodził 
poważnie, a mieszkańcy darzyli go 
zaufaniem o czym świadczy pełnie-
nie przez niego funkcji sołtysa przez 
ponad 30 lat. W naszej pamięci pozo-
stanie jako aktywna i życzliwa osoba, 
inicjator wielu zadań inwestycyjnych, 
społecznych i kulturalnych.

Niech spoczywa w pokoju!

Z inicjatywy wójta Jakuba 
Bronowickiego, 5 wrze-

śnia w Galerii na Zakręcie od-
było się spotkanie z sołtysami. 
W spotkaniu uczestniczyła 
także naczelnik RIiOŚ Sławo-
mira Misiura-Hermann wraz 
z pracownikami, dyrektor-
ka GOPS Agnieszka Gaweł-
-Karwatka oraz dyrektorka 
OKSiR-u Renata Cybulska-
-Kaczałko. 

Spotkanie rozpoczęło się od 
uczczenia minutą ciszy zmar-
łego Bronisława Stawińskiego 

sołtysa Strzeszowa. Następ-
nie omówione zostały zasady 
organizacji zebrań wiejskich 
dotyczących przyjęcia zadań 
realizowanych z funduszu so-
łeckiego. Przedstawiono plan 
inwestycji, które będą wy-
konywane w 2023 roku oraz 
bieżące działania. Dyrektor-
ka GOPS-u omówiła zakres 
działalności swojej jednostki. 
Na zakończenie wójt i pra-
cownicy gminy odpowiadali 
na pytania i wątpliwości soł-
tysów.

Spotkanie z sołtysami

Z inicjatywy wójta Jakuba Bronowickiego w OKSiR odbyło 
się spotkanie z sołtysami

W bieżącym roku w trzech sołectwach zostały wybrane nowe 
Panie Sołtys. W Rogożu Panią Edytę Król, która zrezygnowała z 

pełnienia funkcji sołtysa, zastąpiła Pani Małgorzata Żak. Podobna 
sytuacja miała miejsce w Krzyżanowicach: Panią Józefę Bebłocińską 

zastąpiła Pani Ilona Magierowska. Natomiast w Strzeszowie w 
związku ze śmiercią sołtysa Strzeszowa Bronisława Stawińskiego, 

we wrześniu odbyły się nowe wybory, podczas których mieszkańcy 
wybrali Panią Ewę Dorosz.

Nowym Paniom Sołtys życzymy wytrwałości w rozwiązywaniu 
spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z 

mieszkańcami, wielu ciekawych pomysłów oraz zadowolenia z 
pełnienia tak ważnej społecznie funkcji.

Nagrodę w imieniu wójta 
Jakuba Bronowickiego 

odebrała kierownik 
SP ZOZ w Wiszni Małej 

Bożena Kołpak
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W sobotę 3 września licz-
ne grono mieszkańców 

gminy Wisznia Mała, dzięki 
uprzejmości Państwa Krystyny 
i Stefana Zelków, spotkało się 
w pięknej scenerii ogrodu Pa-
łacu Rehdigerów w Strzeszo-
wie by wspólnie wziąć udział 
w Narodowym Czytaniu. 
Gminna Bibliotek Publiczna w 
Wiszni Małej już po raz 11 do-
łączyła do ogólnopolskiej akcji 
organizowanej pod patrona-
tem pary prezydenckiej. W 
tym roku wybraną lekturą 
były „Ballady i roman-
se” Adama Mickie-
wicza, przełomowy 
zbiór poezji, który 
zapoczątkował 
w Polsce roman-
tyzm. Wydarze-
nie rozpoczęło się 
wyjątkowym kon-
certem na harfie w 
wykonaniu Jadwigi 
Tomczyńskiej. W akcji 
czytania wzięło udział 35 
mieszkańców naszej gminy. 
Wśród czytających znaleźli 
się wójt gminy Jakub Brono-
wicki, skarbnik gminy Teresa 
Czaniecka, dyrektor OKSiR 
Renata Cybulska-Kaczałko, 
seniorzy z Klubu Senior + z Li-

goty Pięknej, mieszkańcy gmi-
ny oraz uczniowie i pedagodzy 
wiszeńskich szkół.  

Każdy z uczestników Na-
rodowego Czytania otrzy-
mał na pamiątkę egzemplarz 
książki „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza z odbitą  
pamiątkową pieczęcią Naro-
dowego Czytania oraz świecę 
zdobioną przez artystę Ry-
szarda Glegołę. 

XI edycja Narodowego Czytania

We wtorek 6 września 
w Galerii na Zakręcie 

odbył się finisaż wystawy pt. 
„Drzewo życia”. Zaprezento-
wane prace były wynikiem 
zajęć terapeutycznych orga-
nizowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej.

Tematem projektu 
było zaprezentowanie 
własnego drzewa ży-
cia, poprzez wyrażenie 
go w formie obrazu 
własnych przeżyć, do-
znań. Na wykonanych 
pracach autorzy wyko-
rzystując formę, kolor 
oraz symbole przedsta-
wili swoje życiowe do-
świadczenia.

Wbrew pozorom zadanie 
było bardzo trudne i wymaga-
ło dużej odwagi oraz... fanta-
zji. Każdy z obrazów jest nie-

powtarzalny, 
wyjątkowy, a 
nade wszyst-
ko piękny. 
Tak jak życie 
każdego z 
nas.

Ni e k t ó r e 
z prac nas 

przyciągają, inspirują, są nam 
bliskie. Inne intrygują, gene-
rują pytania. Jeszcze inne do-
magają się głębszego wglądu. 

Wykonane prace, to prawdzi-
we historie życia, z którymi 
autorzy chcieli się z nami po-
dzielić.

Projekt pt. „Aktywna in-
tegracja w Gminie Wisznia 
Mała” był realizowany w ra-
mach Programu Operacyj-
nego Województwa Dol-
nośląskiego 2014 – 2021 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Finisaż „Drzewo Życia”
Ósmego września odbyło 

się 60-te jubileuszowe Wi-
szeńskie Spotkanie ze Sztuką. 
Tym razem Galeria na Zakrę-
cie gościła dr Rafała Werszlera, 
który prezentował swoją wy-
stawę pt. „Maski”. Kuratorem 
wystawy był artysta Ryszard 
Glegoła. Wydarzenie uświetnił 
występ skrzypaczki Katarzyny 
Woźnicy, która od 12 lat miesz-
ka i pracuje w Monachium.

„Maski” są autorskim pomy-
słem ukazania wyrazów emocji 
ludzkich w technice wyplatania 
z rolowanego papieru. Koncep-
cja ta powstała w 2012 roku. 
Prace Rafała Werszlera są doce-
niane w świecie artystycznym, 
jego cykl „Maski” reprezento-
wał sztukę polską na Między-
narodowym Triennale Tkaniny 
Artystycznej w Łodzi (2016). 

Zapraszamy do Galerii na 
Zakręcie w Wiszni Małej. 

Wystawę można oglądać w 
godzinach pracy ośrodka do 
4 października 2022 r.  

Wernisaż dr Rafała Werszlera

Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania.

Wydarzenie uświetnił 
występ harfistki Jadwigi 
Tomczyńskiej.

Sylwia Drząszcz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej i 
Renata Cybulska-Kaczałko dyrektor OKSiR.

Prace dr Rafała Werszlera 
wzbudziły duże 
zainteresowanie.

Wspólny występ seniorów z Klubu Senior+ 
w Ligocie Pięknej.

Pan Stanisław  
i jego prace.

Oficjalne otwarcie wystawy.

Każdy z uczestników 
otrzymał egzemplarz książki 
„Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza

Wójt Jakub Bronowicki, 
artysta Ryszard Glegoła 
i Agnieszka Moździerz 
dyrektor SAPO.  
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W tym roku miej-
scowość Szewce 
obchodzi jubile-

usz 700-lecia. Z tej okazji 24 
lipca mieszkańcy Szewc brali 
udział w obchodach jubile-
uszu podczas Annady i Pik-
niku Historycznego. 

Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele 
pw. św. Anny w Szewcach 
odprawianą przez probosz-
cza ks. Mariusza Bąkow-

skiego, po której odbyła się 
procesja wokół kościoła. 
Następnie wszyscy udali się 
na plac obok kościoła na 
dalszą część obchodów. Na 
samym początku wystąpił 
zespół ludowy Szymano-
wianie wraz ze Skowronecz-
kami. Tuż po występie wójt 
Jakub Bronowicki wspól-
nie z przewodniczącą rady 
Małgorzatą Ottenbreit oraz 
dyrektorką OKSiR Renatą 

Cybulską-Kaczałko wręczył 
pionierom oraz osobom za-
służonym dla Szewc dyplo-
my, pamiątkowe talerze i 
dopiero wydaną monografię 
Szewc. Po części oficjalnej 
rozpoczęła się część arty-
styczna. Na scenie pojawili 
się aktorzy z Teatru Roz-
rywki Trójkąt, którzy wy-
stąpili w spektaklu pt. „Ma-
giczna fasola”. Publiczność 
wysłuchała również wystę-
pu zespołu ludowego Mali-
nianie oraz  koncertu zespo-
łu Janek Samołyk i koncertu 
w stylistyce średniowiecznej 
„Pieśni Ucieszne”.

Na uczestników Pikni-
ku Historycznego czekało 
szereg atrakcji. Odbył się 
pokaz kultury wczesnośre-
dniowiecznej, podczas któ-
rego można było zapoznać 
się z m. in. pracą kowala 
lub wziąć udział w warszta-
tach garncarskich. Pracow-
nicy OKSiR-u częstowali 
własnoręcznie wykonanymi 
podpłomykami. Ponadto na 
stoiskach można było na-
być rękodzieła, jak również 
posmakować lokalnych pro-
duktów. Dla dzieci przygo-

towano wiele atrakcji, były 
animacje, dmuchańce, moż-
na było także przejechać się 
na konikach ze stajni Horse-
Care.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fanto-
wa, z której dochód został 
przeznaczony na remont 
kościoła. Pod koniec dnia 
odbyło się losowanie nagród 
głównych, które zgroma-
dziło publiczność liczącą na 
wygranie cennej nagrody. 
Proboszcz Mariusz Bąkow-
ski prowadził także licytację 
obrazów. 

Po zachodzie słońca odbył 
się pokaz tańca z ogniem w 
wykonaniu tancerzy ognia 
Irrbloss. Wzbudził on wielki 
podziw wśród publiczności. 
Wydarzenie zakończyło się 
zabawą taneczną. 

Dziękujemy sołectwu 

Szewce na czele z panem 
sołtysem Markiem Łukasz-
kiem, przewodniczącej rady 
Małgorzacie Ottenbreit, 
proboszczowi Mariuszowi 
Bąkowskiemu oraz pracow-
nikom OKSiR-u z Wiszni 
Małej za zaangażowanie i 
przygotowanie uroczysto-
ści.

Mieszkańcy Szewc obchodzili 
jubileusz 700-lecia

Podczas uroczystości osoby zasłużone dla Szewc 
otrzymały dyplomy  oraz pamiątkowy  talerz.

W wydarzeniu wzięło udział wielu 
mieszkańców naszej gminy.

Po zachodzie słońca odbył się  
pokaz tańca z ogniem.
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W drugi weekend waka-
cji Szymanów licznie 

odwiedziła młodzież, która 
już po raz drugi brała udział 
w Festiwalu Młodzieży. Inicja-
torem imprezy była Młodzie-
żowa Rada Gminy Wisznia 
Mała (MGR), a organizatorem 
OKSiR w Wiszni Małej.

Wydarzenie rozpoczę-
ło się o 18:00 w sobotę i 
trwało do godz. 2:00 w nie-
dzielę. Dla młodzieży przy-
gotowano szereg atrakcji. 

Była strefa sportowa z róż-
norodnymi konkurencja-
mi sprawnościowymi oraz 
strefa EKO, gdzie można 
było stworzyć własną gra-
fikę na koszulce lub torbie. 
Młodzieżowi radni przy-
gotowali ramkę, w której 
chętni robili sobie pamiąt-
kowe zdjęcia. Można było 
wesprzeć MRG dobrym po-
mysłem wrzucając propo-
zycję do specjalnie skrzy-
neczki „Porady dla Rady”. 

Kto miał zużyte baterie lub 
nakrętki, mógł je wymienić 
na sadzonkę. Ponadto mło-
dzieżowi radni uczyli tań-
ca „belgijka”, a o zachodzie 
słońca wspólnie zatańczyli 
poloneza.

Wieczór zakończył się se-
ansem Letniego Kina Ple-
nerowego, podczas którego 
widzowie obejrzeli kultowy 
film animowany „Shrek” i 
„Shrek 2”.  Wydarzenie fil-
mowe zostało sfinansowane 

z Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego pt. „Event 
dla młodzieży z całej Gminy 
Wisznia Mała: kino plenero-

we”, a repertuar został wy-
brany przez młodzież.

Ten wyjątkowy weekend na 
długo pozostanie w pamięci. 

W sobotę, 9 lipca w 
Malinie spotkali 
się miłośnicy folk-

loru i ludowych dźwięków, aby 
wspólnie uczestniczyć w wyda-
rzeniu pn. Śpiewające Wsie. W 
imprezie udział brały również 
dzieci, dla których przygotowa-
no szereg atrakcji. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
spektaklem teatralnym dla 
najmłodszej publiczności pt. 
„Bucwiny” w wykonaniu Ma-
gicznego Teatru Muzycznego 
z Wrocławia. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem ogląda-
ły przedstawienie, jak i brały 
w nim czynny udział. Tuż po 
występie grupy teatralnej, roz-
poczęło się główne wydarze-
nie i scenę opanowały zespoły 
ludowe z gminy Wisznia Mała 
oraz innych odległych miejsco-
wości. Przed publicznością wy-
stąpiło 10 zespołów ludowych 
takich jak: Malinianie z Malina, 
Kulinianie z Kulina, Ale Bab-
ki z Czeszowa, Strupinianie ze 
Strupiny, Mozaika ze Skarszy-

na, Szymanowianie i Skowro-
neczki z Szymanowa, Strzeszo-
wianki ze Strzeszowa, Radośni 
z Wróblowic i Mirkowianie z 
Borowa.

Wszystkich zebranych gorą-
co przywitał wójt Jakub Brono-
wicki wraz z dyrektorką OKSiR 
Renatą Cybulską-Kaczałko. 
Podczas występów publiczność 
wysłuchała licznych utworów 
ludowych, często znanych 
i lubianych, wykonanych z 
ogromną pasją. Atmosfera była 
gorąca, a widownia wspólnie 
z wykonawcami śpiewała licz-
ne utwory. Nie zabrakło także 
osób, które ruszyły w taneczny 

wir przed sceną. Uwagę przy-
ciągały barwne ludowe stroje, 
w których występowały zespo-
ły. Na zakończenie występów 
każdy zespół schodzący ze sce-
ny odebrał z rąk wójta pamiąt-
kowy dyplom. 

Podczas przeglądu można 
było nabyć lokalne rękodzieło 
oraz posmakować produktów 
lokalnych. Dla dzieci przygo-
towanych było wiele atrakcji, w 
tym animacje, malowanie twa-
rzy i dmuchańce. Na zakończe-
nie imprezy zagrał zespól z Mi-
licza, a obecni ruszyli do tańca, 
w dobrych humorach kończąc 
ten wyjątkowy dzień. 

Dziękujemy wszystkim ze-
społom goszczącym w Ma-
linie za wspaniałe występy 
oraz kultywowanie tradycji 
lokalnych.

Muzyka i folklor w Malinie

Festiwal Młodzieży

Oficjalne otwarcie Śpiewających Wsi.

Dzieci aktywnie brały udział w spektaklu pt. Bucwiny.

Wiele śmiechu 
wywołało wspólne 
skakanie przez kabel.

Zużyte baterie można było 
wymienić na sadzonkę.

Kto lepszy  
w przeciąganiu liny?

Strefa EKO

Kino plenerowe to 
stały punkt Festiwalu 
Młodzieży.
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Dożynki to jedno z naj-
ważniejszych wyda-
rzeń gminnych, pod-

czas którego mają możliwość 
spotkać się mieszkańcy całej 
gminy oraz okolicznych miej-
scowości by wspólnie spędzić 
czas i biesiadować. Tegoroczne 
Dożynki Gminne odbyły się 20 
sierpnia w Wiszni Małej.  

Wydarzenie rozpoczęło się 
plenerową Mszą Świętą Dzięk-
czynną, której  przewodni-
czył proboszcz Emanuel Rus 
z parafii w Wysokim Kościele, 
a koncelebrowali ją probosz-
czowie z parafii w Strzeszowie 
oraz w Szewcach. Po zakończe-
niu mszy, na miejsce imprezy, 
przeszedł barwny korowód 
dożynkowy z wieńcami do-
żynkowymi z poszczególnych 
sołectw. Następnie wójt Jakub 
Bronowicki wraz z Przewodni-
czącą Rady Gminy Małgorzatą 
Ottenbreit dokonali oficjalnego 
otwarcia dożynek.  Zgodnie z 
tradycją starosta dożynek, któ-
rym był Roman Piworowicz 
ze starościną Karoliną Kop-
ką złożyli na ręce wójta oraz 
przewodniczącej rady bochen 
chleba i symboliczne dary z te-
gorocznych plonów. W dalszej 
części wydarzenia wójt wspól-
nie z dyrektor OKSiR-u Renatą 

Cybulską-Kaczałko przekazał 
wszystkim sołtysom, radnym 
oraz księżom pamiątkowe ko-
sze z plonami rolnymi. Pod-
czas tegorocznych obchodów 
obecna była również Starosta 
Powiatu Trzebnickiego Małgo-
rzata Matusiak, która powitała 
uczestników dożynek.

Część artystyczną dożynek 
rozpoczął koncert Gminnej 
Orkiestry Dętej z Wiszni Ma-
łej. Po nich na scenie wystąpiły 
lokalne zespoły ludowe. Przed 
publicznością zaśpiewali: Strze-
szowianki, Malinianie oraz 
Szymanowianie wraz z Szyma-
nowskimi Skowroneczkami. 

Kolejnym punktem programu 
był występ zespołu Trzy Gitary, 
który zabrał nas w podróż w 
przeszłość wykonując przebo-

je Czerwonych Gitar i Trzech 
Koron.

Kulminacyjnym punktem 
programu był występ zespo-

Dożynki w gminie Wisznia Mała

 Zgodnie z tradycją starosta dożynek, którym był Roman 
Piworowicz ze starościną Karoliną Kopką złożyli na 
ręce wójta oraz przewodniczącej rady bochen chleba i 
symboliczne dary z tegorocznych plonów.

Podczas dożynek sołtysi, radni oraz księża otrzymali 
pamiątkowe kosze z plonami rolnymi.
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łu Defis cieszącego się od lat 
dużą popularnością wśród fa-
nów muzyki disco polo. Zespół 
zgromadził liczną publiczność 
przed sceną, która znakomicie 
bawiła się. Po koncercie był czas 
na selfie z wokalistą zespołu.

Wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa. O 
20:00 na scenie odbyło się lo-
sowanie nagród głównych, 
wśród których znalazło się 
wiele cennych przedmiotów. 
Wójt wręczył również nagrody 
sołectwom biorącym udział w 
Dożynkowym Turnieju So-
łectw. W tym roku w zaciętej 
rywalizacji brało udział 10 so-
łectw, a na podium stanęły re-
prezentacje z: Krzyżanowic (I 
miejsce), Strzeszowa (II miej-
sce) i Ligoty Pięknej (III miej-
sce). 

Dożynki to także możliwość 
degustacji i zakupu lokalnych 
produktów, zakupu rękodzieła, 
jak również uzyskania informa-
cji w punktach informacyjnych 
wielu firm. Na tegorocznych 
dożynkach gościliśmy: Bank 
Spółdzielczy z Trzebnicy, AR-
MiR i DEVELIĘ S.A. Obecna 
była także reprezentacja PGK 
Sp. z o.o. w Wiszni Małej oraz 
z Ośrodka Zdrowia z Wiszni 

Małej. Przedstawiciele pogoto-
wia ratunkowego instruowali 
na fantomie w jaki sposób pra-
widłowo wykonać sztuczne od-
dychanie. Członkowie Klubu 
„Senior+” z Ligoty Pięknej pre-
zentowali własnoręcznie wyko-
nane rękodzieła, a na stoisku 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
można było nabyć książkę za 
niewielką kwotę. Niegasnącym 
zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko gminy Wisznia Mała, 
na którym po udzieleniu odpo-
wiedzi na pytanie konkursowe 
można było otrzymać nagrodę 
w postaci budki lub karmnika 
dla ptaków (łącznie wydano 
30 sztuk), krzewów ozdobnych 
lub różnorodnych gadżetów 
gminnych. Ponadto na pozo-
stałych stoiskach można było 
nabyć domowe wypieki, owo-
ce, miody, oleje, krzewy, ręcznie 
wykonane taborety, makramy, 
biżuterię lub maskotki. Można 
było także wesprzeć chorego na 
neuroblastomę Lucjanka.

Dla najmłodszych przygoto-
wana została odrębna strefa z 
atrakcjami. Dzieci bawiły się na 
dmuchańcach, skakały na bun-
gee, aktywnie brały udział w 
animacjach, malowaniu twarzy 
oraz konkursach. Młodzi mi-

łośnicy koni mogli przejechać 
się na konikach ze stajni Hor-
secare, jak również wziąć udział 
w szkółce szczudlarskiej oraz 
plenerze malarski. Aktywnie 
uczestniczyły także w zabawie 
prowadzonej przez Smerfy.  

Pod koniec dożynek odbył 
się imponujący pokaz sztucz-
nych ogni z cichym efektem, 
nieszkodliwym dla zwierząt. A 
impreza zakończyła się zabawą 
taneczną z DJ Marki, trwającą 
do późnych godzin nocnych. 
Wprawdzie pogoda nie roz-
pieszczała, ale to nie zniechęci-
ło uczestników, którzy licznie 
przybyli.

Dziękujemy sołectwu Wisznia 
Mała na czele z sołtysem Ro-
manem Piworowiczem i radną 
Sylwią Miziniak oraz pracowni-
kom OKSiR-u z Wiszni Małej i 
PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej 
za zaangażowanie i przygoto-
wanie wydarzenia jakim były 
Dożynki Gminne.

W Dożynkach Gminnych Wiszni Małej uczestniczyło wielu 
mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości.

Jedna z laureatek loterii głównej.

Kulminacyjnym punktem 
programu był występ 

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

Referat Ochrony  
Środowiska 
Joanna Łopuszyńska-Kogut  
71 308 48 31 
j.lopuszynska@wiszniamala.pl

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)
Paulina Wieczorkiewicz  
71 308 48 65 
p.wieczorkiewicz@wiszniamala.pl

Referat Ogólny  
i Spraw Obywatelskich
Magdalena Szatkowska  
71 308 48 42 
m.szatkowska@wiszniamala.pl

Je s i e n i ą większość z nas 
ma ochotę owinąć się cie-

płym kocem i przeczekać pod 
nim chłodne miesiące. Niestety, 
nie jest to możliwe, więc mu-
simy znaleźć inne sposoby na roz-
grzanie się i dobry humor podczas 
jesiennych dni. Mogą nam w tym 
pomóc wypieki z rozgrzewającymi 
przyprawami. W tym numerze Kąci-

ka kulinarnego proponuję Państwu 
połączenie kardamonu z wodą róża-
ną. Te słodkie różyczki wraz z kawą 
i świetną książką stworzą idealny je-
sienny wieczór.

Ciasto:
• 20 g świeżych drożdży
• 160 ml mleka
• 90 g stopionego masła
•  1 łyżeczka świeżo mielonego 

kardamonu
• 2 łyżki wody różanej
• 60 g drobnego cukru
• 1 jajko
• 350 g mąki pszennej typ 750

Nadzienie:
• ok. 100 g miękkiego masła
• ok. 3 łyżki brązowego cukru
• 1 łyżeczka cynamonu

Drożdże rozpuść w mleku i odstaw na 15 
minut. Dodaj masło, kardamon, szczyptę 
soli, cukier, jajko i wodę różaną. Dokładnie 
wymieszaj. Następnie powoli wsypuj 
mąkę i zagniataj ciasto. Można to zrobić 
robotem kuchennym. Kiedy ciasto będzie 

gładkie, odstaw je na około godzinę, 
aby podwoiło objętość. 

Rozwałkuj ciasto na stolnicy na 
grubość ok. 1-1, 5 cm. Ciasto 
powinno mieć kształt prostokąta. 
Posmaruj je masłem, posyp cukrem i 
cynamonem. Zwiń wzdłuż dłuższego 
boku. Pokrój na grube plastry i ułóż je w 
formie wyłożonej papierem, zostawiając 
trochę odstępu między nimi. 

Odstaw do ponownego wyrastania na ok. 
30 minut. W tym czasie nagrzej piekarnik 
do 185-190ºC. Bułeczki posmaruj 
rozbełtanym żółtkiem z odrobiną 
śmietany. Wierzch możesz delikatnie 
posypać brązowym cukrem. Piecz, aż będą 
rumiane.

Wiszeński kącik kulinarny

Magdalena Koźmińska

Kardamonowe róże z cynamonem

W sobotę 17. września 
Koło Gospodyń 

Wiejskich „Ligocianki‘’ re-
prezentując Ligotę Piękną, 
a tym samym gminę Wisz-
nia Mała zajęło pierwsze 
miejsce spośród czternastu 
zgłoszonych KGW w „Bi-
twie Regionów” w I etapie 
powiatowym prezentując 
potrawę pn. „Ligotki pięk-
ne z dziczyzną 
w sosie win-
nym”. Wygrana 
zagwarantowa-
ła przejście do 
II etapu woje-
wódzkiego.

G r a t u l u j e -
my zwycięstwa 
„Ligociankom” 
i życzymy dal-
szych sukcesów.

Ligocianki najlepsze w dwóch powiatach

Mieszkasz w gminie Wisz-
nia Mała i nie jesteś 

zameldowany? Weź udział w 
konkursie. Konkurs skierowany 
jest do osób nie posiadających 
meldunku stałego, a mieszkają-
cych na terenie gminy Wisznia 
Mała. Wystarczy zameldować 
się, wypełnić wniosek konkur-
sowy i złożyć go w Punkcie 
Obsługi Klienta. www.wisznia-
mala.pl/dla-mieszkancow/ak-
tualnosci/konkursy/konkurs-
-meldunkowy/

Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia!
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W niedzielę 4 września 
w Ozorowicach na 

boisku sportowym odbył się 
Pierwszy Festyn dla dzieci i 
młodzieży. Była to impreza 
samodzielnie zorganizowa-
na przez zaangażowanych 
mieszkańców Ozorowic, przy 
współudziale OKSiR w Wisz-
ni Małej i grup: Mamy Ozo-
rowickie oraz Tatusiowie i 
Opiekunowie z Ozorowic.

Liczba przybyłych osób 
przeszła najśmielsze 
oczekiwania orga-
nizatorów. Było 
mnóstwo atrak-
cji, zarówno 
s p o r t o w y c h , 
jak i artystycz-
nych; każdy 

znalazł coś dla siebie. Były 
także dmuchańce, animacje, 
a nawet mini disco. Rodzi-
ce doglądali swoich pociech 
spędzając czas w plenerowej 
kawiarence.  

Podczas festynu obecna 
była Armia Lucjanka, która 
zbierała pieniądze na leczenie 
chłopca. Mieszkańcy Ozoro-
wic otworzyli swoje serca i do 
puszki trafiło prawie 7 tys. zł! 

Brawo!

Festyn w Ozorowicach

W okresie letnim czte-
ry Panie obchodzi-

ły jubileusz urodzin (90 i 
95 lat). Wójt Jakub Brono-
wicki odwiedził Jubilatki 
by osobiście pogratulować 
osiągnięcia tak sędziwego 
wieku. To wyjątkowy wiek, 
nacechowany  szczególną 
wartością, którą tworzyły 
lata doświadczeń nazna-
czone blaskiem i cieniem 
dnia codziennego.   

Z okazji tak zacnego jubi-
leuszu życzymy Paniom by 
radość życia oraz zdrowie 
towarzyszyło im jak naj-
dłużej, a kolejne lata przy-
niosły wiele radości z życia 
codziennego.

Urodziny 
obchodziły: 

90 lat 
  Irena Brzeźniak
  Kazimiera 

Kozińska 

95 lat 
  Karolina 

Kucharczyk
  Janina Szostak

Wiszeńskie 
Jubilatki

Wakacje rozpoczęły się 
hucznie Piknikiem 

Powitalnym, podczas które-
go dzieci mogły bawić się na 
dmuchańcach, brać udział w 
animacjach i częstować się 
słodkościami. Przez kolej-
ne 4 tygodnie animatorzy z 
OKSiR zapewniali dzieciom 
atrakcyjne zajęcia tj. warszta-
ty druku 3D, warsztaty ekolo-
giczne, warsztaty plastyczne, 
zajęcia sportowe, bibliotecz-
ne, artystyczne, czy kulinar-
ne. Były także spektakle te-
atralne oraz kino sferyczne. 

Zajęcia odbywały się w 
świetlicach gminnych. Duża 
atrakcję stanowił Piknik 
Wędkarski oraz 2 wycieczki: 
do Muzeum Kolejnictwa w 
Jaworzynie Śląskiej oraz do 
Sztolni w Walimiu Kompleks 
Rzeczka „Riese” i Muzeum 

Motoryzacji w Topaczu. Wa-
kacje zakończyły się koloro-
wym Piknikiem Pożegnal-
nym.

Dodatkowo 18 dzieci z na-

szej gminy uczestniczyło w 
warsztatach „Planeta Robo-
tów”, który był organizowany 
pod koniec wakacji w ramach 
projektu „Cyfryzacja GOKów 

– podniesienie kompeten-
cji cyfrowych pracowników 
gminnych  samorządowych 
ośrodków kultury z obszaru 
NUTS3 – wrocławski” 

Zajęcia wakacyjne cieszyły 
się bardzo dużym zaintere-
sowanie, a młodzi mieszkań-
cy gminy nie mieli czasu na 
nudę.

Wakacje z OKSiR

Jubileusz 95-lecia urodzin 
Pani Janiny Szostak.

Mieszkańcy chętnie brali udział w 
rywalizacji sportowej.

Piknik wędkarski  
w Wiszni Małej.

Zabawy z animatorem podczas 
Pożegnania Wakacji.

Zabawa zakończyła  
się „Eksplozją Kolorów”.

Pani Irena Brzeźniak obchodziła jubileusz 
90-lecia urodzin.

Pani Karolina Kucharczyk z najbliższymi.

Jubileusz 
90-lecia urodzin 
Pani Kazimiery 
Kozińskiej.
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Pierwszego września we 
wszystkich szkołach 

wybrzmiał dzwonek szkol-
ny. Uczniowie licznie zgro-
madzili się na rozpoczęciu 
kolejnego roku szkolnego. 
Dla niektórych z nich to 
początek przygody ze szko-
łą, dla innych ostatni rok w 
wiszeńskich murach. 

Wójt Jakub Bronowic-
ki oraz dyrektorka SAPO 
Agnieszka Moździerz brali 
udział w uroczystości roz-
poczęcia roku w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Szewcach oraz w Szkole 
Podstawowej w Psarach. 
Od września obie szkoły 
są zarządzane przez no-
wych dyrektorów. W ZSP 
w Szewcach na funkcję 
dyrektora powołano panią 
Lidię Frąckowiak, nato-
miast w szkole w Psarach 
obowiązki dyrektora obję-
ła była wicedyrektor pani 
Katarzyna Garyga; jej za-
stępczynią została pani 
Aneta Szostek.

W obu szkołach uroczy-
stość rozpoczęcia roku zo-
stała wzbogacona o część 

artystyczną zaprezentowa-
ną przez najmłodszych 

uczniów.
Przed nami 
kolejny nowy 

rok szkolny. 
W s z y s t k i m 
u c z n i o m 
ż y c z y m y 
wielu suk-

cesów, radości i satysfak-
cji z czasu spędzonego w 
szkolnych murach. Niech 
rozpoczęty rok przyniesie 
ze sobą ciekawe i nowe do-
świadczenia, które na długo 
pozostaną w pamięci.

Z kolei wszystkim Na-
uczycielom życzymy cier-
pliwości i konsekwencji  w 
wychowywaniu młodego 
pokolenia oraz wielu po-
zytywnych przeżyć związa-
nych z osiągnieciami Wa-
szych podopiecznych.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej w Szewcach.

Najmłodsi ze szkoły w Psarach 
wystąpili przed publicznością.

Część 
artystyczna 

w wykonaniu 
uczniów.

Kadra nauczycielska szkoły 
w Szewcach.

Do Hymnu powstań!

Powołanie Pani Lidii Frąckowiak na 
dyrektorkę Szkoły Podstawowej w 
Szewcach.

W szkole w Psarach obowiązki 
dyrektora objęła była wicedyrektor 
pani Katarzyna Garyga.
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3 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Szewcach: Antonia Piotro-
wicz, Amelia Gruszka, Mi-
lena Kopeć, Karol Smereka 
i Dominik Kukulski brali 
udział w Narodowym Czy-
taniu „Ballad i romansów” 

Adama Mickiewicza. Mło-
dzież zaprezentowała utwór 
pt. „Dudarz”. Uroczystość 
odbyła się w pięknej sce-
nerii, w ogrodzie Pałacu 
Rehdigerów w Strzeszowie. 
Serdecznie dziękujemy na-
szym uczniom za udział w 

tym wydarzeniu, a także im 
rodzicom, dzięki którym 
dzieci mogły w nim uczest-
niczyć.

Narodowe Czytanie
Przedszkolaki z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
w Szewcach brały udział w za-
jęciach pt. „Nasze przedszko-
le”. Po przeczytaniu tekstu i 
rozmowie z dziećmi, przed-
szkolaki miały za zadanie 
namalowanie swojego zwie-
rzaka.  Każdemu namalowa-
nemu zwierzakowi zostało 
nadane imię, a prace zostały 
powieszone na tablicy. 

JR

Nasze przedszkole

Drodzy Mieszkańcy, z przyjemnością informujemy, iż powstała Interaktywna Mapa Turystyczna 
gminy Wisznia Mała. Autorem mapy jest mieszkaniec naszej gminy - Paweł Kubacki, który udostępnił 
ją nam bezpłatnie. Mapa dostępna jest pod adresem:
mapa.wiszniamala.pl
Korzystający z mapy odnajdą tam ważne i warte odwiedzenia miejsca, z krótkim opisem. Ponadto 
liczne atrakcje, trochę historii oraz aktualne wydarzenia gminne.
Zachęcamy do korzystania z Interaktywnej Mapy Turystycznej gminy Wisznia Mała, która idealnie 
sprawdza się na urządzeniach mobilnych. 
Czekamy również na wasze uwagi. Jeśli będziecie chcieli oznaczyć jakieś miejsce atrakcyjne 
turystycznie lub zgłosić uwagi, to prosimy o kontakt na adres mailowy: 
redakcja@wiszniamala.pl
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Boiska sportowe na terenie 
naszej gminy są inten-

sywnie użytkowane przez pił-
karskie kluby sportowe oraz 
przez pozostałych mieszkań-
ców, w szczególności dzieci 
i młodzież. Niestety obecne 
problemy z klimatem, a szcze-
gólnie dokuczliwa susza, spra-

wiają, że coraz trudniej o do-
bre warunki do gry. Dlatego 
gmina w porozumieniu z lo-
kalnymi sportowcami podjęła 
decyzję o wykonywaniu sys-
temów nawadniających płytę 
boisk sportowych.

Systemy takie zostały za-
montowane na boisku w Wisz-

Nawodnienia boisk sportowych

Wraz z końcem waka-
cji, 21 sierpnia w Bia-

łymstoku odbyły się ostatnie 
zawody Pucharu Polski w 
Triathlonie. Po ośmiu eta-
pach, które były zlokalizo-
wane w różnych częściach 
Polski (m.in. Rumia, Olsztyn, 
Rzeszów, Pniewy, Susz) Ju-
liusz Machoń uczeń klasy 8A, 
wychowanek wrocławskiego 
klubu Litwin Triathlon Elite, 
Klasyfikację Generalną w ka-

tegorii młodzik (13-14 lat) za-
kończył na 6 miejscu! Julek za 
każdym razem do pokonania 
miał dystans 400 m pływania, 
10 km rowerem i 2,5 km bie-
gu. Warunki w jakich starto-
wał były różne od 10 st. °C i 
deszczu, po 30 st. °C i upalne-
go słońca.

Świetna lokata Juliusza 
Machonia w Pucharze 
Polski w Triathlonie

W trosce o bezpieczeństwo 
najmłodszych 8 wrze-

śnia w Szkoły Podstawowej w 
Wiszni Małej zawitali: młod-
sza aspirant Iwona Miśkowska 
i starszy sierżant Adrian Za-
lewski z Komendy Powiatowej 
Policji w Trzebnicy. Tematem 

prelekcji zorganizowanej dla 
uczniów z klas I-III było bez-
pieczeństwo na drodze. 

Policjanci rozmawiali z 
dziećmi o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym. Przypomnieli 
również numery alarmowe, 

zasady jakie należy stoso-
wać w kontaktach z obcymi. 
Uczniowie zadawali mnóstwo 
pytań, dzielili się swoimi spo-
strzeżeniami. Każdy mógł też 
zobaczyć z jakich elementów 
składa się służbowe wyposa-
żenie Policjanta.

Spotkanie z policjantami

ni Małej, Szewcach oraz Krzyżanowi-
cach. Na każdym z boisk zamontowano 
od 17 - 19 zraszaczy, które zapewniają 
równomierne nawodnienie całego bo-
iska. Woda do nawadniania boisk jest 
pobierana ze studni, które wcześniej 
zostały wykonane na boiskach.

Na boisku w Krzyżanowicach system 
nawadniania był realizowany przez 
Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowi-
ce, który na ten cel pozyskał dotacje 
z gminy Wisznia Mała oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego.  

System nawodnienia na boisku 
w Szewcach

oraz Wiszni Małej
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W sobotę 24 września, 
w ramach Dnia bez 

Samochodu oraz Jubileusz 
700-lecia Szewc odbył się rajd 
rowerowy dla sympatyków ko-
larstwa. Uczestnicy rajdu mieli 
do wyboru dwie trasy o róż-
nym stopniu trudności. Począ-
tek pierwszej trasy miał miejsce 
w Krzyżanowicach, a drugiej w 
Wiszni Małej przed OKSiR. W 
rajdzie udział brali dorośli, jak 
i dzieci. Rowerzyści zadowo-
leni (tym bardziej, że pogoda 
dopisała) dojechali na boisko w 
Szewcach, gdzie była meta.

W Szewcach na uczestników 
czekał gorący poczęstunek. 
Dla dzieci przygotowane były 
animacje oraz dmuchańce. Po-
nadto można było przyjrzeć się 
psom, które brały udział w 62 
wystawie owczarka niemiec-
kiego.    

W organizacji wydarzenia 
brała udział Dolnośląska Kra-
ina Rowerowa, która również 
przygotowała zestawy gadże-
tów dla uczestników rajdu. 

Piknik rowerowy w Szewcach

Uczestnicy pikniku rowerowego.

Wójt Jakub Brono-
wicki zaprasza do 

Urzędu Gminy Wisznia 
Mała rodziców dzieci, któ-
re urodziły się w danym 
roku kalendarzowym, po 
odbiór listu gratulacyjne-
go i prezentu powitalnego. 
Wystarczy tylko by ma-
luszek i jedno z rodziców 
(opiekunów) byli zamel-
dowani na terenie gminy 
Wisznia Mała. 

Rodziców zapraszamy do 
Referatu Ogólnego i Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 8.

Nowy Mieszkaniec gminy 
Wisznia Mała! – Wyprawka

W związku z pojawiającą 
się coraz większą liczbą 

ofert, naborów oraz dzwonią-
cych przedstawicieli różnych 
firm, dotyczących instalacji 
paneli fotowoltaicznych lub 
ekologicznych źródeł ciepła/
energii, prosimy o zachowanie 

szczególnej ostrożności przy 
wyborze takich ofert. Prosimy 
o rzetelny wybór firmy jak i 
instalatorów, nie sugerowanie 
się samą ceną bądź szybkim 
terminem, bo to może ozna-
czać, że jakość usługi nie bę-
dzie należyta. 

Uwaga na oferty!

Witamy nową mieszkankę  
Kryniczna - Helenkę Galant 

www.wiszniamala.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/konkursy/nowy-mieszkaniec/
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Już po raz czwarty na 
boisku sportowym w 
Wiszni Małej odbyło się 

Święto Sportu. To całodnio-
we wydarzenie charytatyw-
ne połączone z inauguracją 
kolejnego sezonu piłkar-
skiego, organizowane przez 
Fundację Brawo Ty i Stowa-
rzyszenie APN Talent, przy 
wsparciu gminy Wisznia 
Mała oraz OKSiR-u. Uczest-
niczyli w nim nie tylko mi-
łośnicy piłki nożnej, ale 
całe rodziny. Podczas Świę-
ta Sportu obecny był także 
wójt Jakub Bronowicki, jak 
również wielu innych samo-

rządowców z całego powia-
tu trzebnickiego. Imprezę 
prowadził charyzmatyczny 
konferansjer Kamil Kamiń-
ski.

Celem wydarzenia było 
zebranie środków finanso-
wych na leczenie i rehabili-
tację Kasi Wróbel, Antosia 
Mellera i Kuby Palusa. W 
tym roku zebrano rekordo-
wą kwotę: 44450,29 zł!

Wydarzenie rozpoczę-
ło się meczem piłki noż-
nej zespołu LZS „Płomień” 
Wisznia Mała z LKS „Odra” 
Uraz. Następnie po oficjal-
nym otwarciu Święta Sportu 

dokonanym przez Klaudię 
Dycewicz prezesa Fundacji 
„Brawo Ty” i  Sławomira 
Ćwikłę założyciela Funda-
cji „Brawo Ty” rozpoczął się 
turnieju piłki nożnej „Do-
brych Serc” dla dzieci i mło-
dzieży. Brało w nim udział 
ok. 200 młodych sportow-
ców.

W między czasie wokół 
murawy boiska można było 
skorzystać z wielu atrakcji, 
jak również wysłuchać wy-
stępów artystycznych. Jako 
pierwsza na scenie wystąpi-
ła Orkiestra Dęta „Muzycz-
na Wisznia Mała”. Później 

dla najmłodszych wystąpili 
muzycy z muzyką bajkową. 
Podsumowaniem części ar-
tystycznej był występ Oli 
Krzyżańskiej z zespołem.

Ponadto dla uczestników 
imprezy zostało przygo-
towanych wiele atrakcji. 
Były dmuchańce, animacje, 
warsztaty pszczelarskie oraz 
ćwiczenia na trampolinach. 
Z Krainy Wygasłych Wul-
kanów przyjechała Sudecka 
Zagroda Edukacyjna, której 
przedstawiciele przepro-
wadzili Warsztaty Małego 
Naukowca. Każdy chętny 
mógł przejechać się sław-

nym Złomkiem, który wy-
darzeniu towarzyszy od 
pierwszej edycji. Poza tym 
można było nabyć produkty 
lokalnych rzemieślników i 
rękodzielników, zjeść prze-
pyszne domowe wypieki 
oraz wypić kawę serwowaną 
w kawiarence. Dużym zain-
teresowanie cieszyła się lo-
teria fantowa. 

Ciekawym akcentem im-
prezy był pokaz członków 
klubu Taekwon-do Active z 
Szewc oraz pokaz sztuczek 
koszykarskich w wykonaniu 
Mieszka Włodarczyka. Była 
również okazja do wspólne-
go tańca Zumby.

Kulminacyjnym punktem 
Święta Sportu było losowa-
nie nagród konkursu lote-
ryjnego oraz Wielka Cha-
rytatywna Gala Licytacyjna, 
podczas której wylicyto-
wano wiele atrakcyjnych 
przedmiotów i usług.  

Święto Sportu w Wiszni 
Małej to wyjątkowe wyda-
rzenie, które na stałe wpisało 
się do gminnego kalendarza 
wydarzeń. Tegoroczna edy-
cja zgromadziła rekordowa 
liczbę osób, którzy okaza-
li wielkie serca wspierając 
trójkę dzieci potrzebujących 
pomocy. Dziękujemy.

Święto Sportu w Wiszni Małej

Święto Sportu to impreza charytatywna, podczas której zbierane były środki na leczenie i rehabilitację Kuby Palusa, 
Antosia Mellera i Kasi Wróbel.

Sławomir Ćwikła założyciel 
Fundacji „Brawo Ty”, Klaudia 
Dycewicz prezes Fundacji 
„Brawo Ty” i wójt Jakub 
Bronowicki. 
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Wójt Jakub Bronowicki 
spotkał się pod koniec 

sierpnia w urzędzie gminy 
z prezesem stowarzyszenia 
APN Talent Łukaszem Alamą 
oraz członkiem zarządu Sła-
womirem Komisarczykiem, 

którzy przekazali podzięko-
wania za okazane wsparcie 
w sezonie 2021/2022.  Dzięki 
współpracy stowarzyszenia z 
gminą, dzieci i młodzież mo-
gły realizować swoją piłkar-
ską pasję w dobrych warun-

kach na obiektach gminnych. 
Podczas spotkania omó-

wione zostały również dal-
sze formy współpracy oraz 
działań inwestycyjnych, ma-
jących na celu poprawę infra-
struktury sportowej.  

Stowarzyszenie APN 
Talent z wizytą u wójta

W dniach 1-2 lip-
ca 2022 r. w Su-

szu odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w 
Triathlonie na dystansie 
Super Sprint.  Impreza 
ta w tym roku jest drugą 
najważniejszą krajową 
imprezą w Polsce, poza 
Mistrzostwami Polski na 
pełnym dystansie, które 
odbędą się w Krakowie w 
dniach 30-31.07.

W rywalizacji sporto-
wej brał udział mieszka-
niec Szewc Marcel Koza-
czkiewicz. Super Sprint 
to bardzo krótki, ale 
wyjątkowo intensywny 
start, gdzie najmniejszy 
błąd jest w zasadzie nie 
do nadrobienia. Zawod-
nicy do pokonania mają: 
400 metrów w wodzie, 10 
km na rowerze i 2,5 km biegu.

Marcel wyszedł z wody jako 
drugi z juniorów (start wspólny 
dla junior, U 23, Elita),  wsko-
czył na rower i „zabrał się” z 
pierwszą grupą, co jest klu-
czowe. Cały etap kolarski był 

bardzo dobry, bez 
żadnego błędu. Do 
strefy zmian po ro-
werze wjechali wszy-
scy czołowi juniorzy 
liczący się w walce o me-
dale, więc wszystko musiało 

rozstrzygnąć się na biegu. I 
tutaj już było bardzo dobrze, 
bo Marcel świetne przebiegł, 
wyprzedzając bezpośrednich 
rywali i wpadł po finiszu do 
ostatnich metrów (podobnie 
jak przed rokiem w Suszu) 
jako trzeci junior! 

Gratulujemy i życzymy 
co najmniej takiego same-
go zwycięstwa podczas Mi-
strzostw Polski na pełnym 
dystansie.

Dobrym wynikiem może 
się pochwalić także siostra 
Marcela, Emilia, która zdo-
była VI miejsce w kategorii 
młodzik.

Brązowy medal Mistrzostw Polski 
dla Marcela Kozaczkiewicza

Dzieci rywalizowały w turnieju piłki nożnej  
„Dobrych Serc”.

Dzieci chętnie bawiły się na dmuchańcach.

Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Dętej „Muzyczna 
Wisznia Mała”.

Nie zabrakło licznych stoisk m. in. z rękodziełem  
i lokalnymi produktami.
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Miesiące wakacyjne w 
kalendarzu szachowym 
to tradycyjnie przerwa 
w rozgrywkach ligowych 
na szczeblu dolnośląskim 
oraz oczywiście w zaję-
ciach dla dzieci i mło-
dzieży. Zwiększona jest 
natomiast intensywność 
otwartych turniejów kra-
jowych oraz międzyna-
rodowych, zwieńczonych 
rozgrywanymi na począt-
ku września Drużynowy-
mi Mistrzostwami Polski 
na poziomie centralnym.  
Pierwszym naszym suk-
cesem było zwycięstwo 
Marcina Somyka w tur-
nieju z cyklu Otwartych 
Mistrzostw Wrocławia w 
Szachach Klasycznych. 
Marcin zdeklasował swoich 
konkurentów, wygrywając 
6 i remisując jedną z 7 ro-
zegranych partii. W zawo-
dach nieźle spisał się też Pa-
weł Gawlik, który tydzień 
później potwierdził wysoką 
formę zajmując 3 miejsce w 
Pucharze Polonii. 

Występowaliśmy również 
w turniejach rozgrywanych 
poza granicami naszego 
kraju. W francuskim La 
Plagne w stawce 95 zawod-
ników 29 miejsce zajmu-
je Michał Luch. Większa 
grupa naszych zawodników 
wzięła udział w tradycyj-
nym festiwalu szachowym 
w czeskich Pardubicach.  
W turnieju drużynowym 
w stawce 119 zespołów 
Bartłomiej Mondrzyc-
ki i Łukasz Butkiewicz 

wraz z innymi polskimi 
zawodnikami reprezentu-
jącymi inne kluby finiszu-
ją na wysokiej 9 pozycji.  
Turniej główny indywi-
dualny zgromadził 196 
szachistów, w tym wielu 
arcymistrzów i mistrzów 
międzynarodowych. Fanta-
stycznie w tych zawodach 
spisuje się Piotr Brodowski 
zajmując 5 miejsce i mając 
w przeciągu turnieju realne 
szanse na uzyskanie normy 
arcymistrzowskiej. 30 fini-
szuje Łukasz Butkiewicz, a 
43 Michał Luch. 

Duże festiwale szacho-
we odbywały się również 
na Dolnym Śląsku. I tak 
w memoriale Adolfa An-
derssena we Wrocławiu 13 
miejsce w silnej stawce zaj-
muje Maciej Stelmaszuk 
pokonując w pojedynczych 
partiach nawet mistrzów 

międzynarodowych! Druga 
połowa sierpnia to nato-
miast tradycyjny memoriał 
Akiby Rubinsteina w Pola-
nicy-Zdroju. W tym roku 
wysłaliśmy na niego czwór-
kę młodych zawodników 

uczęszczających na nasze 
zajęcia, którzy wzięli udział 
w obozie szachowym połą-
czonym ze wspomnianym 
turniejem. Młodzi szachi-
ści otrzymali dofinanso-
wanie z środków pozyska-
nych w ramach rządowego 
programu „Klub”. Najlepiej 
z nich spisał się zaledwie  
6-letni Dawid Zaręba, któ-
ry uzyskał 5 punktów na 9 
możliwych w grupie do lat 
12. Warto dodać, że Dawi-
dek był najmłodszym z aż 
566 zawodników całego fe-
stiwalu. Dobry wynik uzy-
skuje również Aleksander 
Wilk, zdobywając w grupie 
B I kategorię szachową. 

Pierwszy tydzień wrze-
śnia to wspomniane już 
rozgrywki ligowe na 
szczeblu centralnym.  
W  Bydgoszczy w najsil-
niejszej historii Enea Eks-

tralidze wystąpił również 
zespół Białego Króla Wisz-
nia Mała. Na otwarciu roz-
grywek pojawił się nawet 
Premier RP Mateusz Mora-
wiecki, który zainteresował 
się obecnością na zawodach 
tak wysokiego szczebla klu-
bu z Wiszni Małej. Zespół 
wystąpił w składzie: Michał 
Luch, Piotr Brodowski, 
Krystian Kuźmicz, Łukasz 
Butkiewicz, Arkadiusz 
Skawiński, Marta Bartel. 
Klasyfikowani byliśmy ze 
zdecydowanie najniższym 
średnim rankingiem w całej 
stawce i niestety znalazło to 
odzwierciedlenie przy sza-
chownicy. Dzięki dzielnej 

postawie udało się zremiso-
wać mecz z ubiegłorocznym 
brązowym medalistą Stilo-
nem Gorzów Wielkopolski, 
w którym byliśmy nawet 
blisko jeszcze lepszego roz-
strzygnięcia. Gorzowianie 
w tym roku wraz z Wisznią 
Małą spadają z ekstraklasy, 
co najlepiej świadczy o bar-
dzo wysokim poziomie roz-
grywek. Najwięcej punktów 
dla Białego Króla zdobywa 
Krystian 3, a autorem naj-
większego sukcesu w poje-
dynczej partii jest Piotrek, 
który pokonał byłego mi-
strza Polski Kacpra Pioru-
na! Warto dodać, że Piotrek 
zwyciężył również w towa-
rzyszącym Ekstralidze tur-
nieju szachów błyskawicz-
nych.  

Nasza druga drużyna 
wzięła udział w dla odmia-
ny najliczniejszej w historii, 
bo złożonej z aż 46 zespo-
łów Drugiej Lidze Senio-
rów, która odbyła się w nad-
morskiej Jastrzębiej Górze.  
Zespół tworzyli: Bartło-
miej Mondrzycki, Mateusz 
Bronowicki, Radosław Za-
ręba, Michał Dzikowski, 
Przemysław Piotrowski, 
Jakub Suliborski, Maciej 
Stelmaszuk, Lidia Zdziar-
ska-Zaręba i Monika 
Owczarek. W 9 meczach 
odnieśliśmy po 3 zwycię-
stwa remisy i porażki, co 
zgodnie z oczekiwaniami 
zaowocowało końcową lo-
katę w środku stawki - kon-
kretnie na 24 miejscu. Dało 
to Wiszni Małej pewne 
utrzymanie w 2 Lidze. Fe-
nomenalny wynik indywi-
dualny uzyskał Przemek, 
zdobywając 6.5 pkt w 7 
rozegranych partiach. Je-
śli chodzi o wydarzenia z 
ostatnich dni warto wspo-
mnieć jeszcze o kolejnym 
dobrym występie Pawła 
Gawlika, który zajął 3 miej-
sce w Memoriale Mariana 
Gabrysiaka w Jaworzynie 
Śląskiej i uzyskał częściową 
normę na I kategorię. 

Relacja Łukasza 
Butkiewicza prezesa Klubu 

Biały Król Wisznia Mała

Szachowe wakacje Białego Króla
RELACJA

Przy szachownicy, w ramach meczu Ekstraligi, grają w naszych barwach Marta Bartel  
i Arkadiusz Skawiński.

Zapraszamy do udziału w powoli wznawianych po 
wakacjach zajęciach szachowych.  

Od 12 października w każdą środę w świetlicy 
w Strzeszowie treningi dla dzieci i młodzieży 

prowadzić będzie Łukasz Butkiewicz.  
Osoby zaczynające przygodę z „królewską grą” 

zapraszamy na godzinę 17,  
natomiast posiadających przynajmniej IV kategorię 

od godziny 18.  
Zajęcia w szkołach prowadzić  

będzie Ernest Pociejowski. 
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Należący do Alp Sztu-
bajskich, części Alp 
Centralnych, Schran-

kogel jest drugim co do wiel-
kości szczytem tego pasma 
górskiego (3497 m n.p.m.). 
Uważany jest też za najłatwiej-
szy 3,5-tysięcznik, dlatego jest 
to doskonały punkt, aby zacząć 
swoją przygodę z alpinizmem 
szeroko pojętym. 

Pomysł jak i pierwsze przy-
gotowania powstały pół roku 
wcześniej. Szybko okazało się, 
że chętnych też nie brakuje. 
Ostatecznie zebraliśmy eki-
pę 13-sto osobową (w tym 5 
mieszkańców gminy Wisznia 
Mała), co stanowiło nie lada 
wyzwanie logistyczne: trans-
port i zakwaterowanie. Z ra-
cji, że odległość  z Wrocławia 
to ponad 900 km, a pogody w 
górach nie da się zaplanować, 
daliśmy sobie szansę wyboru 
dnia na „atak szczytowy” po-
przez rezerwację 3 noclegów 
w schronisku (czyli dwóch 
pełnych dni na wędrowanie). 
Samą rezerwację w Amber-
ger Hütte (bo tak nazywa się 
schronisko) wystarczyło doko-
nać 2 miesiące przed przyjaz-
dem. 

Wreszcie po wielu tygo-
dniach wyczekiwania wyru-

szyliśmy w piątek 2 września 
o 5 rano w podróż samocho-
dem do Austrii. Po 11 godzi-
nach jazdy (z przystankami) 
dotarliśmy do celu czyli na 
parking w małej miejscowo-
ści Gries (1600 m n.p.m.). Po 
przepakowaniu się i spoży-
ciu posiłku, ruszyliśmy tym 
razem już pieszo do naszego 
celu czyli schroniska. Po nie-
całych 2 godzinach docieramy 
do Amberger Hütte (2135 m 
n.p.m.). Schronisko położone 
jest w przepięknej alpejskiej 
dolinie, otoczone ponad 3000 
m szczytami. Ciekawostką jest 
to, że cena noclegu w pokoju 
wieloosobowym nie różni się 
znacząco od cen z polskich 
schronisk. W naszym wypad-
ku było to 20 euro za noc, a dla 
posiadaczy karty Alpenverein 
obowiązuje 50% rabatu. Samą 

kartę warto posiadać również 
ze względów ubezpieczenia 
wysokogórskiego.

Po wieczornej naradzie, a 
wcześniejszej analizie pogo-
dowej, ustaliliśmy, że sobotę 
traktujemy jako dzień akli-
matyzacji, a Schrankogel bę-
dziemy zdobywać w niedzielę. 
Jak się okazało później była 
to bardzo słuszna decyzja. W 
prawdzie sobotnie przedpołu-

dnie było całkiem przyzwoite 
pod względem pogodowym, 
ale już drobne opady w okolicy 
południa popsuły by wszystkie 
widoki ze szczytu. Nie prze-
szkodziło to jednak zrobić 
dwóch wycieczek: porannej 
pod lodowiec (2500 m n.p.m.) 
oraz popołudniowej na szczyt 
Sulzkogel (2796 m n.p.m.). 

Najlepsze zostawiliśmy sobie 
na sam koniec. W niedzielę 
skoro świt pobudka i o 7 wy-
ruszyliśmy całą ekipą w kie-
runku naszego głównego celu. 
Trasa kilometrowo nie jest zbyt 
ambitna, bo to zaledwie 5 km 
na szczyt, ale różnica wysoko-
ści (około 1400 m) może dać 
popalić niejednemu. Pierwszy 
odcinek do punktu Hohes Egg 
(2820 m n.p.m.) pokonaliśmy 
dość gładko. Od tego momen-
tu zaczyna się już prawdziwe 
wspinanie. Trasa w prawdzie 
dobrze oznakowana, ale z tytu-
łu stromości bardzo pokrętna 
- łatwo zgubić właściwą ścież-
kę, dlatego trzeba się pilnować 
i bacznie obserwować znaki. 

Można powiedzieć, że trud-
ność zbliżona jest do trasy na 
Rysy w Tatrach, ale z powodu 
braku łańcuchów, trzeba wię-
cej wysiłku i uwagi włożyć w 
pokonywanie kolejnych me-
trów w górę. Ostatnie 300 me-
trów wysokości pokonuje się 
stromą granią z dużymi ekspo-
zycjami, jest to szczególnie nie-
bezpieczny odcinek, jednocze-
śnie dający najwięcej doznań 
wzrokowych. Po około 4 go-
dzinach pierwsi z nas docierają 
na szczyt. Po niedługim czasie 
cała nasza 13-stka melduje się 
na górze. Pogoda dopisała i ze 
szczytu rozpościera się niesa-
mowity widok na okoliczne 
wierzchołki, lodowce i poto-
ki. Bez problemu udaje się też 
dostrzec najwyższy szczyt tych 
gór czyli ZuckerHütl (zaledwie 
11 metrów wyższy).

Powrót okazał się nawet 
trudniejszy, gdyż schodząc w 
dół, a w górnej partii należy 
rozbić to tyłem, nierzadko nie 
widać gdzie można bezpiecz-
nie stanąć. Niemniej jednak 
wszyscy cali docieramy do 
schroniska szczęśliwi z osią-
gniętego sukcesu.

Wszystkim miłośnikom gór, 
dla których nasze Tatry nie są 
straszne, polecam to miejsce i 
ten szczyt. Jeśli jeszcze się trafi 
na dobrą pogodę to naprawdę 
warto włożyć tą odrobinę wy-
siłku aby poczuć klimat Alp.

Relacja Michała Klina 
Radnego Gminy  

Wisznia Mała

Schrankogel 
– przygoda w Alpach

RELACJA
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Odpadami biodegradowalnymi 
w naszych gospodarstwach do-
mowych są przede wszystkim 

resztki roślinne, czyli liście, chwasty, tra-
wa, rozdrobnione pędy i  gałęzie roślin 
oraz wióry i odpady z drewna. Bioodpa-
dami są również odpadki kuchenne np.: 
obierki po warzywach i  owocach, fusy 
po kawie i herbacie, skorupki jajek oraz 
papier (niekolorowy).

Czy wiesz, że bioodpady można po-
wtórnie wykorzystać? Poprzez np. 
kompostowanie. Odpowiednio przy-
gotowany kompost stanowi idealny 
nawóz do ogrodów przydomowych 
i trawników. Można go stosować w nie-
ograniczonej ilości, ponieważ nie sta-
nowi zagrożenia skażenia gleby, wręcz 
przeciwnie, poprawia jej strukturę oraz 
wzbogaca w  substancje pokarmowe. 
Kompost nie tylko nic nie kosztuje, ale 
pozwala nam oszczędzić na wywozie 
bioodpadów i na kupnie nawozów do 
trawnika lub ogrodu.

Kompost jest najlepszym i  najtań-
szym nawozem organicznym. Nie 
tylko nawozi glebę, ale i poprawia jej 
strukturę. Każdy z nas wie, ile mamy 
skoszonej trawy, suchych liści, resztek 
ogrodowych, bioodpadów z  kuchni. 
Zamiast generować dodatkowe kosz-
ty ich wywozu, lepiej zrobić właśnie 
kompost. Nadaje się on do każdego 
rodzaju roślin, więc jest doskonałym 
nawozem nawet dla naszego trawnika.

Zaczynamy od znalezienia odpowied-
niego miejsca na kompostownik. Zakła-
damy go w miejscu osłoniętych od wia-
tru i  częściowo zacienionym. Zapewni 
to mniejszą utratę wilgotności kompo-
stu. Kompost może być przechowywany 
na pryzmie, w kompostownikach drew-
nianych lub plastikowych.

Pryzma – nie wymaga dużego na-
kładu naszej pracy, wystarczy skła-

dać nasze bioodpady równomiernie 
w  wyznaczonym miejscu. Zaletą jest 
nieograniczona pojemność, a wadą jej 
nieciekawy wygląd.

Drewniany pojemnik kompostowy – 
można go zbudować samemu, dostoso-
wać rozmiar do własnych potrzeb. Trze-
ba pamiętać o impregnowaniu drewna. 
Jednak później może być problem 
z ewentualnym przeniesieniem pojem-
nika i z czasem może zacząć wyglądać 
nieestetycznie.

Gotowy kompostownik z  tworzywa 
sztucznego – jest najprostszym rozwią-
zaniem. Jest wodoszczelny, odporny 
na promieniowanie UV, wygląda este-
tycznie i  jest bardzo łatwy w montażu. 
Można go kupić w  różnych kształtach 
i rozmiarach. O pojemności od 280 do 
900 litrów. Dostępne są również termo-
kompostowniki, w  których dzięki od-
powiedniej temperaturze i  wilgotności, 
gotowy kompost możemy uzyskać już 
po 4 miesiącach. A używając aktywatora 
do kompostu przyśpieszymy cały proces 
jeszcze bardziej, a kompost wzbogacimy 
o cenne minerały oraz zniwelujemy nie-
przyjemny zapach.

Skoszona trawa jest idealna do two-

rzenia kompostu, dzięki temu, że można 
ją często pozyskiwać. Częste koszenie 
dobrze wpływa na trawnik, staje się on 
bardziej zagęszczony i  rośnie na nim 
mniej chwastów. Odpowiednia długość 
dla naszego trawnika to 5-10 cm.

Pierwszą warstwą w naszym kompo-
stowniku powinna być luźna warstwa 
z  drobnych gałęzi lub słomy, zapewni 
to dobrą cyrkulację powietrza. Na ta-
kie podłoże układamy skoszoną trawę. 

Pamiętajmy również, że bioodpady 
w  kompostowniku układamy w  miarę 
cienkimi warstwami, na przemian suche 
i mokre. Mokre to będzie nasza świeżo 
skoszona trawa, sucha warstwa to roz-
drobnione gałęzie, grube łodygi i  inne 
twarde odpadki. Kompost z samej tra-
wy ma nieprzyjemną woń i jest mazisty, 

dlatego warto go kompostować z inny-
mi resztkami roślinnymi, np. z kuchni. 
Dzięki temu ograniczymy ilość odpa-
dów produkowanych w gospodarstwie.

Jeśli naszej trawy do kompostowania 
jest naprawdę dużo, warto przed wrzu-
ceniem do kompostownika podsuszyć 
ją przez 2-3 dni, straci wtedy nadmiar 
wilgoci i zajmie mniej miejsca.

Zazwyczaj własny kompost mamy 
średnio po 8 miesiącach, jednak proces 
ten można skrócić nawet do paru mie-
sięcy stosując odpowiedni termokom-
postownik i  produkty przyśpieszające 
kompostowanie. Dobrze jest również 
rozdrabniać odpady i od czasu do czasu 
przerzucać pryzmę.

Kompost, który już dojrzał, powi-
nien mieć ciemny kolor i  ziemisty 
zapach. Jego struktura powinna być 
zwarta i krucha oraz dobrze wchłaniać 
wodę. Jeśli znajdują się w  nim pozo-
stałości roślin, należy go przesiać i  te 
pozostałości złożyć dalej na pryzmę. 
Nawóz możemy jesienią przekopać ra-
zem z  ziemią, przygotowując grządki 
pod przyszłoroczne uprawy. Na wio-
snę stosujemy go jako ściółkę oraz roz-
sypujemy na trawniku.

KOMPOST 
NIEDOCENIONY SKARB

SUROWCE NADAJĄCE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA:

• skoszona trawa (powinna być układana
• cienkimi warstwami)
• liście, igliwie sosnowe (najlepiej wymieszane
• z innymi odpadami np. skoszoną trawą)
• gałęzie drzew i krzewów (powinny być pocięte)
• słoma i siano
• skorupki jaj (zgniecione)
• fusy od kawy i herbaty
• popiół drzewny
• resztki warzyw i owoców, chwasty, łęty (nie mogą być zbyt 

wilgotne i zarażone chorobami roślin)
• wytłaczanki papierowe po jajkach (najlepiej rozdrobnione)

TEGO NIE NALEŻY KOMPOSTOWAĆ:

• resztek kuchennych w postaci mięsa, kości
• ryb, serów
• odchodów psów i kotów
• kolorowo zadrukowanego papieru
• roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami
• toreb z odkurzacza
• popiołu, resztek budowlanych, chemikaliów
• metalu, plastiku, szkła
• niedopałków papierosów
• materiałów higienicznych np. pieluch
• resztek jedzenia w płynie

ŚWIEŻY KOMPOST 
– WPROST Z KOMPOSTOWNIKA

(po kilku miesiącach kompostowania 
odpadów) można bezpośrednio wykorzystać:

• pod drzewa i krzewy owocowe oraz 
kwiatowe

• przed sadzeniem krzewów, drzewek 
lub kapusty i ziemniaków (przekopać 
ziemię z kompostem na 2 tygodnie przed 
sadzeniem)

• jako nawóz pod warzywa takie jak: pomidory, 
ogórki, kapusta, dynia

Kompost, który już dojrzał, 
powinien mieć ciemny kolor 
i ziemisty zapach. Na wiosnę 

stosujemy go jako ściółkę oraz 
rozsypujemy na trawniku.

Pozyskiwanie kompostu trwa 
około 8 miesięcy.

Składowanie bioodpadów na 
kompostoniku –  pryzma.

Bioodpadami są 
różne odpadki 
kuchenne.

Odpadami biodegradowalnymi 
są różne resztki roślinne  

z naszego ogrodu,  
m.in. gałęzie, liście...

...i skoszona trawa.
Która jest idealna do tworzenia 

kompostu, dzięki temu, że 
można ją często pozyskiwać. 
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CZYSTE POWIETRZE W GMINIE WISZNIA MAŁA
SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Gmina Wisznia Mała 
w ramach podpi-
sanego porozu-

mienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu prowa-
dzi punkt konsultacyjny w 
Urzędzie Gminy w Wiszni 
Małej, dzięki któremu ist-
nieje możliwość uzyskania 
pomocy w zakresie wypeł-
nienia i złożenia wniosku o 
dofinansowanie i rozlicze-
nia przedsięwzięć w ramach 
programu Czyste Powietrze.

„Czyste Powietrze”, to 
ogólnopolski program do-
płat do wymiany starych 
pieców oraz docieplenia 
domów jednorodzinnych, 
którego celem jest popra-
wa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych.

Program skierowany 
jest do właścicieli lub 

współwłaścicieli jednoro-
dzinnych budynków miesz-
kalnych, lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.

Część I programu dla Be-
neficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu 
dofinansowania:

Osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaści-
cielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych 
lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą, o docho-
dzie rocznym nieprzekracza-
jącym kwoty 100 000 zł.

Część II programu dla Be-
neficjentów uprawnionych 

do podwyższonego pozio-
mu dofinansowania

Osoby fizyczne, które 
łącznie spełniają następują-
ce warunki:

1) są właścicielami/współ-
właścicielami budynku 
mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego w 

budynku jednorodzin-
nym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka 
ich gospodarstwa domowe-
go nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym.

Od stycznia 2022 roku 
uruchomiona została III 
część programu dla Bene-
ficjentów uprawnionych do 

najwyższego poziomu dofi-
nansowania. Osoby fizyczne 
muszą spełnić następujące 
warunki:

Przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego 
nie może przekroczyć kwo-
ty:

a) 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym.

Więcej Informacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Wiszni Małej pod numerem telefonu

(71) 308 48 32, 506 658 920

Przy okazji narodzin 
dziecka należy pamiętać 

o wizycie w Urzędzie, ponie-
waż konieczna jest zmiana 
deklaracji za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Urząd Gminy Wisznia 
Mała na bieżąco weryfikuje 
liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość wzglę-
dem liczby osób zgłoszonych 
w deklaracjach śmieciowych.

Szczególnie istotne jest, aby 
pamiętać o zgłoszeniu do 
„systemu odpadowego” dzie-
ci, nad którymi opieka gene-
ruje ogromne ilości odpadów 
w postaci zużytych pieluch, 
środków czystości czy opako-
wań po artykułach spożyw-
czych.

Sam meldunek dziecka nie 
zwalnia z obowiązku złożenia 
nowej deklaracji odpadowej. 
Z chwilą zamieszkania na 
nieruchomości, narodzone 
dziecko powinno zostać ujęte 
w deklaracji.

Przypominamy tym rodzi-
com, którzy nie zgłosili swo-
ich dzieci, o dopilnowaniu 
tego obowiązku. Konsekwen-
cją niezgłoszenia wszystkich 
osób zamieszkujących na po-
sesji może być konieczność 
uiszczenia zaległej opłaty za 
odpady. 

Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, właściciel 
nieruchomości (rozumiany 
także jako osoba posiada-
jąca nieruchomość w użyt-
kowaniu) jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w 
terminie do 10 dnia mie-
siąca następującego po mie-
siącu, w którym nastąpiła 
zmiana, w tym: narodziny 
dziecka, przeprowadzka itp. 
Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uisz-
cza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. W przy-
padku zgonu mieszkańca 
czas na dokonanie zmiany 

deklaracji został 
wydłużony do 6 
miesięcy.

Więcej infor-
macji na temat 
deklaracji od-
padowych udziela Referat 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Odpadami Urzędu 
Gminy Wisznia Mała, tel. 71/ 
308 48 31 lub 71/ 308 48 00

Przypominamy:
1.  W naszej gminie obowią-

zuje system rozliczeniowy 
opłaty za odpady – od 
osoby. Ilość osób zamel-
dowanych na danej posesji 
nie ma znaczenia. Ważne 
jest, ile osób zamieszkuje 
daną nieruchomość. 

2.  Urodziło Ci się dziecko 
lub zmarł domownik? – 
koniecznie zgłoś ten fakt 
do Urzędu Gminy. To 
Twój obowiązek wynika-
jący z przepisów prawa. 
Dziecko to też osoba za-

mieszkująca 
i produkująca odpady.

3.  Wyprowadzasz się z tere-
nu gminy? – koniecznie 
zgłoś ten fakt. W przeciw-
nym wypadku na Twoim 
koncie w systemie będą 
gromadzić się zaległości w 
opłatach za odpady. 

4.  Zmieniasz miejsce za-
mieszkania w obrębie na-
szej gminy – zgłoś ten fakt 
do systemu odpadowego. 
Należy „wyzerować” starą 
deklarację i złożyć nową. 

5.  Nie oddawaj wraz z odpa-
dami komunalnymi, śmie-
ci pochodzących z Twojej 
działalności gospodarczej. 
Na takie odpady należy 
mieć oddzielną umowę. 

6.  Segreguj rzetelnie odpady 

– właściwy poziom odzy-
sku surowców pozwoli na 
uniknięcie kary finansowej 
dla gminy – w przypadku 
braku osiągnięcia poziomu 
recyklingu – karę zapła-
cimy wszyscy, ponieważ 
Gmina będzie zmuszona 
podnieść stawki za odpa-
dy. 

7.  Płać za odbiór odpadów 
na bieżąco, unikniesz 
dodatkowych kosztów 
związanych z egzekucją 
należności.  

8.  Kompostuj bioodpady w 
przydomowym kompo-
stowniku – zgłoś ten fakt 
do Gminy w deklaracji o 
wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami 
komunalnymi (wiąże się 
to również ze zmniejsze-
niem stawki opłaty do 22 
zł za osobę).  Dzięki temu 
wspólnie możemy podno-
sić poziomy recyklingu na 
terenie gminy!!

Urodziło Ci się dziecko? 
Ktoś się wprowadził lub wyprowadził?
Pamiętaj o zmianie deklaracji za odpady!




