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programu wymiany 
pieców! Skorzystaj!

Newsy 
sportowe

Gmina Wisznia Mała 
pomaga Ukrainie

Drodzy Mieszkańcy,
Z okazji Świąt Wielkanocnych – czasu pełnego radości i refleksji  

– składam Państwu życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha  
oraz poczucia bezpieczeństwa. Niech tegoroczne święta upłyną  

w rodzinnej i pełnej miłości atmosferze w gronie najbliższych osób.
Niech nadchodząca wiosna doda nowych sił, napełni wszystkich 

pokojem i pozwoli stawić 
czoła wszelkim codziennym 

trudnościom oraz z optymizmem  
spojrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja

Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków Szczegóły oraz gotowy druk deklaracji 

na 23-24 stronie
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Budowa sięgacza ulicy Głównej w Psarach Przebudowa ulicy Polnej  
w Wiszni Małej

Ulica Zacisze w Wysokim Kościele

Odtwarzanie nawierzchni drogowych w Psarach

Działania inwestycyjne gminy Wisznia Mała

W Psarach rozpoczęła 
się budowa sięgacza 

ulicy Głównej. Budowany 
jest nowy odcinek drogi o 
nawierzchni z kostki beto-
nowe z krawężnikami. W 
drodze wykonana została ka-
nalizacja deszczowa, a istnie-
jące studzienki i włazy są re-
gulowane. Wykonawcą prac 
jest firma BS7 z Wrocławia, 
a koszt inwestycji to ponad 
211 tys. zł. 

Z kolei w Wiszni Małej 
rozpoczął się I etap prze-

budowy ulicy Polnej. Część 
drogi jest już wyłożona kostką 
betonową, wykonane zostaną 

także zjazdy i dojścia do po-
sesji oraz odwodnienia. Wy-
konawcą prac jest firma Ravea 
Sp. z o.o. z Wrocławia, a koszt 
inwestycji to ok. 160 tys. zł.

Aktualnie w Wysokim 
Kościele rozpoczęła się 

budowy chodnika wraz z ka-
nalizacją deszczową i przej-
ściem dla pieszych na ulicy 
Zacisze. Zgodnie z projek-

tem pobocze drogi zostanie 
utwardzone oraz zostaną 
wykonane zjazdy do pose-
sji. W formule „zaprojektuj 
i wybuduj” wybudowane 
zostanie także oświetlenie 

przejścia dla pieszych typu 
LED. Zadanie jest realizo-
wane w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
Koszt inwestycji to ponad 
360 tys. zł.

W miejscowości Psary kończą 
się prace związane z budo-

wą sieci głównej kanalizacji sanitar-
nej. Obecnie trwają roboty w ulicy 
Parkowej oraz Głównej na terenie 
Uniwersytetu Przyrodniczego. Ak-
tualnie trwają prace nad odbudową 
dróg, wykonywana jest warstwa wią-
żąca w miejscu komór technologicz-
nych oraz w miejscach, w których 
były prowadzone prace związane z 
budową sięgaczy do granicy pose-
sji. Równocześnie prowadzone są 
roboty odtworzeniowe związane z 
układaniem podbudowy na ulicach 
Długiej oraz Malinowej. Układanie 
warstw bitumicznych planowane jest 
od połowy kwietnia i powinno za-
kończyć się na koniec maja. 

Wartość robót drogowych odtwo-
rzeniowych to około 5 mln zł. 
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Dobiegła końca budo-
wa nowych świetlic 

w Pierwoszowie i Machni-
cach. Aktualnie kończone 
są prace na zewnątrz bu-
dynków, a otaczający je te-
ren nabiera blasku. 

Na terenie przy świetlicy 
w Pierwoszowie w II poło-
wie zeszłego roku powstał 
plac zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną, na którego bu-
dowę gmina Wisznia Mała 
pozyskała dofinansowanie 
od Stowarzyszenia Aglome-
racja Wrocławska. Zakoń-
czyły się prace związane z 
ułożeniem kostki brukowej 
pod parkingi i ciągi piesze. 

Natomiast w Machnicach 
pozostało jeszcze zagospo-
darowanie placu zabaw dla 
najmłodszych mieszkań-
ców miejscowości. W tym 
roku obie świetlice zostaną 
doposażone, co umożliwi 
mieszkańcom korzystanie 
z nowych przestrzeni pu-
blicznych.   

Oba zadania są realizo-
wane w ramach projektu pt. 
„Inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne” 
w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odbudowa 
wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów wiejskich 
na lata 2014 – 2020. Dofi-
nansowanie do budowy 
obu świetlic ze środków 
europejskich wynosi po-
nad 786 tys. zł.

Ponadto gmina Wisznia 
Mała złożyła wnioski na 
pozyskanie środków ze-
wnętrznych w celu wyposa-
żenia nowych świetlic i bu-
dowy siłowni zewnętrznej i 
placu zabaw.

W marcu 2022 roku zo-
stał przygotowany wniosek 
o dofinansowanie zakupu 
wyposażenia świetlicy wiej-
skiej w Pierwoszowie w ra-
mach programu Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi finanso-
wanego ze środków budże-
tu województwa dolnoślą-
skiego. Zakup planowanego 
wyposażenia to koszt 80 tys. 
zł, natomiast kwota wnio-
skowana to 40 tys. zł. 

Świetlice

Natomiast w I kwartale 
2022 roku gmina Wisznia 
Mała złożyła 2 wnioski o 
przyznanie pomocy z Pro-
gramu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach 

konkursów organizowa-
nych przez Lokalną Grupę 
Działania „Kraina Wzgórz 
Trzebnickich”. Wnioskowa-
ne działania dotyczą „Bu-
dowy siłowni zewnętrznej 

i placu zabaw dla dzieci w 
Machnicach, gmina Wisz-
nia Mała” oraz „Wyposaże-
nia placów zabaw w Gmi-
nie Wisznia Mała”. Wartość 
pierwszego zadania wynosi 

ponad 157 tys. zł (wniosko-
wane dofinansowanie – ok. 
100 tys. zł), natomiast war-
tość drugiego zadani to po-
nad 123 tys. zł (kwota wnio-
skowana – ponad 78 tys. zł).

Pierwoszów

Machnice



4 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ marzec 2022

Na początku kwiet-
nia zostanie odda-

na do użytku nowa część 
Cmentarza Komunalne-
go w Krynicznie. Przygo-
towanie do tej inwestycji 
trwało kilka lat. Podczas 
I etapu budowy zostały 
wykonane prace ziemne 
wraz z odwodnieniem 
oraz prace drenarskie. 
Wybudowana została 
także kanalizacja desz-
czowa oraz studnie, a cały 
teren ogrodzono ogro-
dzeniem gabionowym.

W II etapie prac wy-
konane zostały alejki, 
oświetlenie, bramy i 
furtki oraz zamontowa-

na została pompa ręczna 
do studni. Teren został 
obsadzony drzewami i 
krzewami. Wzdłuż ogro-
dzenia posadzony został 
szpaler grabów kolum-
nowych, poszczególne 
sektory zostały oddzie-
lone żywopłotem, a w 

przyszłości powstanie 
piękna aleja z posadzo-
nych lip.

Docelowo na cmenta-
rzu przewidziano łącznie  
ok. 500 miejsc w formie 
grobów ziemnych i mu-
rowanych oraz urno-
wych.

Uprzejmie informu-
jemy, że Przedsię-

biorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w 
Wiszni Małej umożliwi-
ło swoim klientom do-
stęp do Internetowego 
Biura Obsługi Klienta. 
Platforma internetowa, 
ma na celu ułatwienie i 
usprawnienie kontaktu 
z Przedsiębiorstwem.

Rozwiązanie to obej-
muje m.in.:
 � faktury elektronicz-

ne
 � podanie odczytu/podgląd 

poprzednich odczytów 
 � podgląd danych adreso-

wych 
 � podgląd/wydruk wystawio-

nych faktur 
 � podgląd stanu należności 

 � wydruk listy niezapłaco-
nych należności 

 � wydruk przelewu / pobra-
nie danych do przelewu 

internetowego
 � podgląd usług świadczo-

nych przez przedsiębior-
stwo

 � analizy kosztów (zużycia 
wody, zrzutu ścieków) 

 � tworzenie zgłoszeń eksplo-
atacyjnych (np. zgłaszanie 
awarii) 

Jak założyć konto
1. Wejdź na stronę interne-

tową  
ibo.pgkwisznia.pl

2. Kliknij przycisk „Rejestra-
cja”

3. Podaj w formularzu zgło-
szeniowym numer klien-
ta, numer (otrzymanej) 

faktury oraz kwotę brutto 
faktury. 

4. Zapoznaj się z treścią Re-
gulaminu IBO

5. Kliknij „Zapoznałem się z 
treścią Regulaminu …”

6. Kliknij „Załóż konto” 

Zadanie zrealizowane w 
ramach projektu pn.: „Wdro-
żenie e-usług publicznych 
w PGK Sp. z o. o. w Wiszni 
Małej”, współfinansowane-
go ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy 
Długiej w Szewcach

Przyłącza kanalizacyjne – apel do MieszkańcówCmentarz komunalny w Krynicznie

Na ulicy Długiej w 
Szewcach dobie-

gła końca budowa I etapu 
ścieżki rowerowej – oko-
ło 1 km. Wykonana zosta-
ła kanalizacja deszczowa 
i podbudowa pod ścieżkę, 
na większej powierzchni 
ścieżki położona jest już 
nawierzchnia asfaltowa. 

Wartość inwestycji to 1,5 
mln zł. I jest to jedno z trzech 
zadań realizowanych przez 

gminę Wisznia Mała w ra-
mach projektu: „Budowa sieci 
dróg dla rowerów oraz par-
kingów parkuj i jedź (P&R) 
na terenie gmin Oborniki Ślą-
skie, Wisznia Mała, Kobierzy-
ce i Gminy Miasto Oleśnica”. 

Wszystkie zadania uzyska-
ły dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego – 2014-2020 
w wysokości 85%.

PGK w Wiszni Małej uruchomiło IBOK

Zwracamy się z apelem do miesz-
kańców miejscowości, w których 

została wybudowana sieć kanalizacyj-
na o bezzwłoczne przyłączanie swo-
ich nieruchomości do wybudowanej 
sieci. Jest to koniecznie do osiągnięcia 
właściwego efektu ekologicznego, jak 
również rozliczenia dofinansowania 
pozyskanego na inwestycję.

Poza tym przyłączenie do sieci ka-
nalizacyjnej to dodatkowe korzyści 
tj. podwyższenie jakości życia miesz-
kańców, wygoda czy poprawa środo-
wiska.

Budując przyłącze do swojej nieru-
chomości mieszkańcy gminy Wisz-
nia Mała mogą skorzystać z dofinan-
sowania na ten cel w wysokości 75% 
kosztów budowy,  nie więcej niż 5 tys. 
zł na jedno przyłącze.

W 2021 roku z dofinansowania 

skorzystało 253 właścicieli posesji, w 
tym w Krzyżanowicach 54, w Psarach 
35, w Szymanowie 146, w Ligocie 
Pięknej 13, w Strzeszowie 2, w Wiszni 
Małej 2 i w Wysokim Kościele 1.  W 
ramach złożonych wniosków wypła-
cono mieszkańcom dotację w łącznej 
kwocie: 1 186 945,08 zł.  

Na 2022 roku w budżecie gminy za-
bezpieczono środki w wysokości 750 
tys. zł na budowę kolejnych przyłączy. 
Wnioski należy składać w PGK Sp. z 
o.o., a informację można uzyskać pod 
nr telefonu 71 711 96 40.

Przyłącz  
nieruchomość  

do sieci kanalizacyjnej
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Oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie

W Strzeszowie trwa roz-
budowa i moderniza-

cja oczyszczalni ścieków. W 
ostatnich miesiącach prace 
koncentrowały się na wyko-
naniu montażu zgarniacz osa-
du w komorze osadu czynne-
go. W budynku technicznym 
wykonano roboty rozbiór-
kowe, fundamenty i kanały 
wewnętrzne, posadzki, ściany 
działowe oraz zamontowano 
dmuchawy. Z kolei w Budynku 
stacji odwadniania osadu za-
montowano następujące urzą-
dzenia technologiczne: linie 

odwadniania osadu, macera-
tor (rozdrabniacz), granulator 
osadów, linię do higienizacji i 
transportu osadu oraz zbior-
nik wody technologicznej, 
wykonano również okładziny 
ścian. Zamontowano główną 
szafę AKPiA oraz zabudowano 
główną rozdzielnicę elektrycz-
nej RG wraz z wyposażeniem. 
Planowany termin zakończe-
nia realizacji to lipiec 2022 
roku.

Wartość robót to 15,6 mln zł, 
w tym dofinansowanie ze środ-
ków gminnych to 11,1 mln zł. 

Inwestycje Powiatu Trzebnickiego
Przebudowa ulicy Strzeszowskiej w Szewcach

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Strzeszowskiej w Szewcach

W przedostatni dzień 
2021 roku odbył się od-

biór ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ulicy Strzeszowskiej w 
Szewcach. To już kolejny za-
kończony odcinek, tym razem 
przebiegający od skrzyżowania 
z ulicą Nową w stronę kościoła 
(droga powiatowa nr 1367D). 

Wcześniej został wykonany 
fragment ciągu od skrzyżowa-
nia z ul. Nowa do ulicy Sporto-
wej. A na początku 2022 roku 
rozpoczęła się budowa kolej-
nego etapu: od skrzyżowania z 
ulicą Sportową do cmentarza. 
Równocześnie zostanie prze-
budowane ok. 1,4 km jezdni 
na odcinku od ul. Nowej w 

kierunku Ozorowic.
Dzięki temu już niedługo 

wzdłuż ulicy Strzeszowskiej 
powstanie ciąg pieszo-rowero-
wy o długości ok. 1,2 km, któ-
ry znacznie poprawi bezpie-
czeństwo zarówno pieszych, 
jak i rowerzystów. Inwestycje 
są realizowane przez Powiat 
Trzebnicki, który dzięki dobrej 
współpracy z gminą Wisznia 
Mała sukcesywnie poprawia 
stan dróg i ciągów pieszych na 
terenie naszej gminy.

Nakłady poniesione na bu-
dowę 1,2 km ciągu pieszo-ro-
werowego (od ulicy Bocznej 
do ulicy Sportowej) wyniosły 
około 2 mln zł. 

Z kolei wzdłuż ulicy Strzeszowskiej 
w Szewcach (droga powiatowa 

nr 1367D) od skrzyżowania z ulicą 
Sportową do cmentarza rozpoczęła 
się budowa ciągu pieszo-rowerowe-
go. Obecnie przygotowywana jest 
podbudowa. Poza budową ciągu pie-
szo-rowerowego rozpoczęły się pra-
ce związane z przebudową jezdni na 
odcinku ok. 1,4 km od ul. Nowej do 
skrzyżowania w kierunku Ozorowic. 
Inwestycja jest realizowana przez Po-
wiat Trzebnicki. Koszt realizacji za-
dania: ok. 2,5 mln zł, w tym ok. 1,25 
mln zł dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.
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„Edukacja w gminie Wisznia 
Mała - nowe otwarcie”

Gmina Wisznia Mała nie 
zwalnia tempa w realizacji 

projektów dla szkół i pozyskiwa-
niu dofinansowania na różno-
rodne działania edukacyjne. Na 
początku 2022 roku uzyskano 
dotację na piąty już projekt w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, dzia-
łanie 10.2 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edu-
kacji podstawowej, gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej. Wedle 
naszej wiedzy jesteśmy jedyną 
gminą w województwie, która 

uzyskała dofinansowanie w aż 
pięciu odrębnych konkursach 
dla szkół organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski.

Nowe przedsięwzięcie obej-
muje wszystkie 4 szkoły z gmi-
ny Wisznia Mała w zakresie re-
alizacji zajęć dodatkowych dla 
dzieci od I do VIII klasy, w tym 
także zajęć pozaszkolnych, jak 
również konsultacji dla rodzi-
ców. Są to:
 � Matematyka rozwijająca – 

475 godzin i wyrównawcza 
– 450 godzin;

 � Nauki przyrodnicze – 325 
godzin stacjonarnych + 20 
wyjazdów na zajęcia pozasz-

kolne o wartości ponad 90 
tys. zł; 

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

godzin;
 � Zajęcia korekcyjno-kompen-

sacyjne – 300 godzin;
 � Opieka psychologiczno-pe-

dagogiczna – 175 godzin;
 � Gimnastyka korekcyjna – 

275 godzin;
 � Zajęcia rozwoju emocjonal-

no-społecznego – 50 godzin;
 � Konsultacje dla rodziców – 

110 godzin.
Ponadto w projekcie zostaną 

zakupione materiały dydaktycz-

ne na potrzeby realizacji w/w 
zajęć.

Podstawowy wskaźnik  pro-
jektu: Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie zwalcza-
nia lub przeciwdziałania skut-
kom pandemii COVID-19 = 
649 osób.

Wartość całego projektu wy-
nosi 528 434,25 zł, a kwota do-
finansowania jest równa 448 
184,25 zł. Wkład własny będzie 
wniesiony w całości w postaci 
rzeczowej, niepieniężnej. Pro-
jekt nie wymaga więc dofinan-

sowania z budżetu gminy.
Realizację zajęć zaplanowano 

w okresie od 01 września 2022 
r. do 23 czerwca 2023 r. (koniec 
roku szkolnego 2022/2023). 
Dzięki temu możliwe będzie 
płynne przejście od kończą-
cego się w 2022 roku projektu 
pn. „Nowoczesna edukacja dla 
gmin Wisznia Mała i Oborniki 
Śląskie” do nowego przedsię-
wzięcia, w pełni odpowiadając 
na potrzeby uczniów i uczennic 
naszych szkół. RJ

Dofinansowanie uzyskane w okresie 
01.01.2022 – 25.03.2022 r.

Nowe projekty w trakcie realizacji

Projekty przygotowane do realizacji

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Wisznia Mała po-
zyskała dofinansowanie 

na modernizację wyposażenia 
elektronicznego Urzędu Gminy 
w kwocie 100 tysięcy złotych 
w ramach programu „Cyfrowa 
Gmina”. Jest on realizowany ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Operacyjny Cyfrowa 
Polska.

W ramach projektu przewi-
dziano zakup 26 komputero-
wych stacji roboczych, 43 licencji 
oprogramowania do zarządzania 
komputerami użytkowników 
oraz przeprowadzenie diagnozy 
cyberbezpieczeństwa. Umowę 

o dofinansowanie podpisano 21 
lutego 2022 r.

Termin realizacji projektu: 18 
m-cy od zawarcia umowy, ale 
nie dłużej niż do 30 września 
2023 r.
Wartość  
całkowita = 100.000,00 zł
Wartość  
kwalifikowana = 100.000,00 zł
Wartość  
dofinansowania = 100.000,00 zł

Oś priorytetowa V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagro-
żenia REACT-EU, działanie 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia.

GRANTY PPGR

Gmina Wisznia Mała uzy-
skała dofinansowanie w 

wysokości 527500,00 zł na za-
kup sprzętu komputerowego 
(laptopów) w ramach projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin popegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR”.

Obecnie oczekuje na pod-
pisanie umowy o powierzenie 
grantu z Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Kolejnym eta-
pem będzie procedura przetar-
gowa i wyłonienie Wykonawcy 
zadania.

Projekt „Granty PPGR” ma na 
celu wsparcie rodzin z dziećmi z 
terenów popegeerowskich w za-
kresie dostępu do sprzętu kom-
puterowego oraz dostępu do 

Internetu. Z programu można 
otrzymać dofinansowanie na:
 � sprzęt komputerowy z urzą-

dzeniami peryferyjnymi i 
akcesoriami oraz niezbęd-
nym oprogramowaniem, 
umożliwiających pracę 
zdalną, w tym niezbędne 
akcesoria i oprogramowanie 
dla osób z niepełnospraw-
nościami;

 � ubezpieczenie zakupionego 
sprzętu komputerowego;

 � usługę zapewniającą dostęp 
do Internetu na sprzęcie 
komputerowym zakupio-
nym w ramach projektu, 
w przypadku gdy opiekun 
prawny w oświadczeniu 
wskaże na brak możliwości 
zapewnienia usługi dostępu 
do Internetu.

Fundusz Rozwoju Dróg 
Samorządowych

Trwa realizacja zadań 
współfinansowanych ze 

środków Funduszu Rozwoju 
Dróg Samorządowych, w  ra-
mach którego w 2021 roku 
Gmina Wisznia Mała podpi-
sała umowy o dofinansowanie 
realizacji zadań: 

„Budowa przejścia dla pie-
szych droga 104929D, ul. Zaci-
sze, Wysoki Kościół”. Wartość 
dofinansowania - 200.000,00 zł

„Budowa przejścia dla pie-
szych droga 104933D, ul. Polna, 
Psary” Przejścia dla pieszych.  
Wartość dofinansowania - 
200.000,00 zł

W chwili obecnej w obu w/w 
projektach trwają prace projek-
towe.

Laboratoria przyszłości

W ostatnim kwartale 2021 
r. gmina Wisznia Mała 

pozyskała kolejne dofinanso-
wanie dla naszych szkół. Tym 
razem w ramach ogólnokra-
jowego programu pn. „Labo-
ratoria Przyszłości” przewidu-
jącego doposażenie szkolnych 
pracowni przedmiotowych 
obejmujące m.in.: drukarki 3D, 
mikrokontrolery, sprzęt do na-
grań audiowizualnych, roboty 
edukacyjne, stoły do doświad-
czeń fizyko-chemicznych oraz 
inne wyposażenie niezbędne 
do prowadzenia nauki ekspe-
rymentalnej. Wielkość przy-
znanego dofinansowania wy-

nosi łącznie 295.900,00 zł i jest 
podzielona na szkoły zgodnie z 
liczbą dzieci tj.:
• SP w Krynicznie  

– 74.700,00 zł
• SP w Psarach  

– 91.200,00 zł
• SP w Szewcach  

– 60.000,00 zł
• SP w Wiszni Małej  

– 70.000,00 zł
Warto podkreślić, że poziom 

dofinansowania wynosi 100% 
i nie ma potrzeby wkładu wła-
snego. Wyposażenie laborato-
ryjne dla szkół zostanie zaku-
pione w pierwszym półroczu 
2022 roku.

Przedszkole i żłobek w 
Krynicznie

Gmina Wisznia Mała pro-
wadzi intensywne działa-

nia na rzecz rozwoju edukacji i 
opieki nad dziećmi w gminie, 
czego efektem jest m.in. pozy-
skanie w IV kwartale 2021 roku 
dofinansowania ze środków 
krajowych w ramach programu 
„Polski Ład” na budowę przed-
szkola w Krynicznie. Łącznie 
jest to kwota 4.999.700,00 zł. 
Wielkość wkładu własnego 
oszacowano na 882.300,00 zł tj. 
15%. Niemniej ostateczna war-
tość inwestycji będzie ustalona 
po wyłonieniu wykonawcy i 
podpisaniu umowy na realiza-
cję. Budowę planuje się rozpo-
cząć już w 2022 roku i powinna 
zostać zakończona w 2023 roku.

Zadanie obejmuje budowę 
budynku 3 oddziałowego z 1 
oddziałem żłobkowym o po-
wierzchni ok. 680 m2 wraz z 
przygotowaniem i zagospo-
darowaniem terenu. Umożli-
wi to edukację przedszkolną 
dla 75 dzieci oraz opiekę nad 
dziećmi w wieku do 3 lat dla 
kolejnych 25 dzieci. Będzie to 
istotny wkład w zabezpiecze-

nie potrzeb w tym zakresie na 
terenie gminy, a łącznie z pro-
jektami szkolnymi „Laborato-
ria przyszłości” oraz „Edukacja 
w gminie Wisznia Mała - nowe 
otwarcie” stanowić będzie kom-
pleksowy rozwój edukacji na 
terenie gminy w całym zakresie 
wieku dzieci, za który odpowia-
da nasz samorząd.
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17 stycznia seniorzy z 
Klubu „Senior+” w Ligo-
cie Pięknej świętowali 4. 
rocznicę istnienia klubu. Z 
tej okazji Dyrektor GOPS 
Agnieszka Gaweł-Karwat-
ka, w imieniu wójta Jakuba 
Bronowickiego, przekazała 
uczestnikom klubu najser-
deczniejsze życzenia, 
listy gratulacyjne 
oraz prezent. Z 
ż y c z e n i a m i 
przybył rów-
nież soł-
tys Ligoty 
P i ę k n e j 
W i e s ł a w 
Czudziak. 

Najwięk-
szą nie-
s p o d z i a n k ą 
był wyjątkowy, 
pełen pasji pokaz 
tanga argentyńskie-
go w wykonaniu małżeń-
stwa: Moniki Berdowskiej 
i Ayada Zia. Tancerze prze-
prowadzili także krótkie 

warsztaty dla chętnych z 
podstawowych kroków tan-
ga. Seniorzy z dużym entu-

zjazmem próbowali swoich 
sił na parkiecie. To był wy-
jątkowy dzień.   

Pan Marcin Wardziak, 
mieszkaniec Strzeszo-

wa, zapobiegł rozprze-
strzenieniu się ognia przy 
budynku nowej świetlicy. 
Wójt Jakub Bronowicki za-
prosił go do urzędu gminy, 
by osobiście podziękować 
za podjęte działania. 

6 lutego pan Marcin prze-
jeżdżając na rowerze obok 
nowej świetlicy zauważył 
ogień w koszu na śmie-
ci, stojącym bezpośred-
nio przy budynku. Długo 
nie namyślając się wrócił 
do domu po wodę i zdążył 
ugasić ogień, zanim roz-
przestrzenił się na świetli-
cę. Dzięki jego natychmia-
stowej reakcji nie doszło 
do tragedii, jaką mógł być 
pożar budynku. 

Nagranie z monitoringu 
umożliwiło ustalenie wan-
dali, którzy podpalili kosz, a 
sprawa została zgłoszona na 
policję. Na terenie gminy co 
pewien czasu odnotowuje-

my akty wandalizmu – nisz-
czenia mienia gminnego. W 
związku z tym apelujemy do 
Państwa o uwagę i  reagowa-
nie w przypadku niepokoją-
cych zachowań.  Jak również 
zwracamy się do rodziców z 
prośbą o rozmowę z dziećmi 
i zwrócenie uwagi jak spę-
dzają wolny czas.

Panu Marcinowi bardzo 
dziękujemy za bezintere-
sowną pomoc i zaangażo-
wanie w ochronę naszego 
wspólnego mienia. 

Podziękowania dla Pana Marcina Wardziaka Szkolenie z rolnictwa 
precyzyjnego

W środę 16 marca, w no-
wej świetlicy w Pierwo-

szowie, odbyło się szkolenie dla  
rolników z zakresu teledetek-
cji satelitarnej oraz rolnictwa 
precyzyjnego. Wójt Jakub Bro-
nowicki przywitał wszystkich 
przybyłych oraz szkoleniowców.

Szkolenie prowadził przed-
stawiciel firmy Agrospace. 
Podczas spotkania uczestnicy 
dowiedzieli się jak  zwiększyć 
jakość i ilość swoich plonów, 
zaoszczędzić czas, zaoszczędzić 
paliwo, ilość stosowanych na-
wozów i środków ochrony ro-
ślin, zmniejszyć obciążenie dla 
środowiska (im mniej nawo-
zów zastosujemy na polu, tym 

mniej tych nawozów zostanie 
wypłukanych do cieków wod-
nych) oraz jak dostosować się 
do zmian klimatu.  

Rolnicy biorący udział w 
szkoleniu najbardziej zainte-
resowani byli możliwością ko-
rzystania z darmowej aplikacji 
EO Browser oferującej DAR-
MOWE zdjęcia satelitarne. Za 
pomocą aplikacji można wy-
szukiwać oraz pobierać zdjęcia 
pochodzące z satelit: Satinel i 
Landsat, a także przetwarzać 
obrazy ze wskazaniem wskaź-
ników używanych w rolnictwie. 

Link:
https://apps.sentinel-hub.

com/eo-browser/ 

W piątek 21 
s t y c z n i a 

wójt Jakub Bro-
nowicki odebrał 
kluczyki do no-
wego gminnego 
samochodu, prze-
znaczonego do 
transportu osób 
niepełnospraw-
nych. Samochód 
został kupiony na 
potrzeby Klubu 
„Senior+” w Ligo-
cie Pięknej.

Gmina od 4 lat zapewnia co-
dzienny dowóz seniorów do 
Klubu. Nowy pojazd zapew-
ni organizację bezpiecznego 
transportu osobom wymaga-
jącym szczególnej troski.

Kupiony samochód to 9-cio 
osobowy (kierowca + 8 pasa-
żerów) Ford Transit Custom 
przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, w 
tym osoby na wózku inwa-
lidzkim. Wartość samochodu 
to 182,8 tys. zł, z czego  84 tys. 
zł to środki z PFRON-u.

Zakup został współfinan-
sowany ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 
ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regio-
nami III”.

4 urodziny Klubu „Senior+”  
w Ligocie Pięknej

Nowy samochód  
dla Klubu „Senior+”
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Informujemy, że obywate-
le Ukrainy, którzy ubiegają 

się o nadanie numeru PESEL 
w związku z konfliktem na 
Ukrainie, mogą tego dokonać 
w Urzędzie Gminy Wisznia 
Mała. Wcześniej jednak 
należy umówić się 
telefonicznie lub 
osobiście na 
wizytę. Dzięki 
temu unikną 
Państwo stania 
w długiej kolej-
ce, równocze-
śnie będą mieli 
stuprocentowa pew-
ność obsługi i szybkiego 
otrzymania numeru PESEL. 

Rejestracja telefoniczna: 
71 308 48 41, 71 308 48 42, 
71 308 48 43. 

Rejestracja osobista: 
Referat Ogólny i Spraw 
Obywatelskich  
(Parter, pokój nr 8) 
Urzędu Gminy Wisznia 
Mała, ul. Wrocławska 9,  
55-114 Wisznia Mała 

KTO MOŻE UZYSKAĆ NUMER 
PESEL: 

Obywatel Ukrainy, którego 
pobyt na terytorium Polski 
uznaje się za legalny na podsta-
wie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

WYMAGANE WNIOSKI  I 
DOKUMENTY 

1. Wniosek o nadanie nu-
meru PESEL w związku z 
konfliktem na Ukrainie.

1) Wzór wniosku do pobra-
nia znajduje się na stronie inter-
netowej gminy Wisznia Mała.           
Wzór wniosku w postaci pa-
pierowej można również 
otrzymać bezpośrednio w sie-
dzibie Urzędu Gminy Wisznia 
Mała. 

2) Wniosek o nadanie PE-
SEL składa się osobiście na 
piśmie utrwalonym w postaci 
papierowej, opatrzonym wła-
snoręcznym czytelnym podpi-
sem wnioskodawcy. 

3) W imieniu osoby niepo-
siadającej zdolności do czyn-
ności prawnych lub posiada-
jącej ograniczoną zdolność do 

c z y n n o ś c i 
p r a w n y c h 

ubiegającej się 
o nadanie nu-

meru PESEL wnio-
sek składa jedno z rodziców, 
opiekun, kurator, opiekun 
tymczasowy lub osoba spra-
wująca faktyczną pieczę nad 
dzieckiem. 

4) Dzieci, które ukończyły 12 
rok życia, muszą być obecne w 
Urzędzie przy składaniu wnio-
sku. 

2. Dokument potwierdzają-
cy tożsamość:

1) dokument podróży, Karta 
Polaka lub inny dokument ze 
zdjęciem umożliwiający usta-
lenie tożsamości, a w przypad-
ku osób, które nie ukończyły 
18. roku życia, również doku-
ment potwierdzający urodze-
nie,

2) kopię dokumentu, na 
podstawie którego dokonano 
ustalenia tożsamości, dołą-
cza się do wniosku o nadanie 
numeru PESEL. Z uwagi na 
konieczność nadania nume-
rów PESEL wielu osobom w 
krótkim czasie, w celu przy-
śpieszenia tej procedury, osoby 
mające taką możliwość, mogą 
przy składaniu wniosku wraz z 
oryginałem przedstawić ksero-
kopię dokumentu tożsamości. 

UWAGA!
Potwierdzenie tożsamości 

może nastąpić na podstawie 
dokumentu unieważnionego, 
jeżeli umożliwia on ustalenie 
tożsamości osoby. 

3. Fotografia osoby, której 
ma zostać nadany numer PE-
SEL

Do wniosku o nadanie nu-
meru PESEL dołącza się kolo-

rową fotografię o wymiarach 
35x45 mm, spełniającą wy-
magania określone w art. 29 
ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 
r. o dowodach osobistych, czyli 
która wymagana jest również 
przy wyrabianiu polskich do-
wodów osobistych. 

4. Odciski palców
Podczas składania wniosku 

o nadanie numeru PESEL po-
biera się od osoby, której do-
tyczy wniosek, odciski palców. 
Odcisków palców nie pobiera 
się od osoby:

1) która nie ukończyła 12. 
roku życia;

2) od której chwilowo fizycz-
nie nie jest możliwe pobranie 
odcisków któregokolwiek z 
palców;

3) od której pobranie odci-
sków palców jest fizycznie nie-
możliwe. 

5. Dane kontaktowe wnio-
skodawcy oraz potwierdzenie 
Profilu Zaufanego

Wniosek o nadanie numeru 
PESEL może zawierać:

1) Adres poczty elektronicz-
nej (adres e-mail),

2) Numer telefonu komórko-
wego,

3) Zgodę na:
a) Wprowadzenie danych 

(adres poczty elektronicznej, 
numer telefonu komórkowe-
go),

b) Potwierdzenie profilu za-
ufanego.

UWAGA!
Numer telefonu musi być od 

polskiego operatora, którego 
wnioskodawca jest użytkowni-
kiem, a adres e-mail, to adres z 
którego korzysta (zawierający 
litery w alfabecie łacińskim). 

 W urzędzie zapewniamy 
możliwość skorzystania z po-
mocy osoby mówiący w języ-
ku ukraińskim.

PESEL dla obywateli Ukrainy
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Drodzy Mieszkańcy!
Jeśli chcecie i macie moż-

liwość zakwaterowania 
uchodźców z Ukrainy, to w 
celu stworzenia i koordynacji 
działań bazy noclegowej na 
terenie naszej gminy, prosi-
my o wypełnienie stosownej 
deklaracji oraz złożenie jej w 

Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej, 
ul. Wrocławska 2. 

W razie pytań lub wątpliwo 
ści proszę o kontakt z Dyrek-
torem Gminnego Ośrodka 
Pomoc Społecznej w Wiszni 
Małej tel. 798 924 926.   

W związku z inwazją Ro-
sji na Ukrainę 

Gminny Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej w 
Wiszni Małej 
oferuje po-
moc psycho-
logiczną dla 
U k r a i ń c ó w. 
Jest ona bezpłat-
na i odbywa po 
wcześniejszym te-
lefonicznym ustaleniu 
terminu. 

Inwazja Rosji na Ukrainę 
jest traumatycznym przeży-
ciem dla nas wszystkich. 

W przypadku obywateli z 
Ukrainy często przerażenie 
potęgowane jest dodatko-
wo strachem o najbliższych, 

którzy pozostali za wschod-
nią granicą. 

Dla wszystkich Ukraińców 
mieszkających na terenie 

gminy Wisznia Mała, 
którzy potrzebują 
wsparcia psycholo-
gicznego urucho-
miona została linia 
telefoniczna – 798 
924 926 czynna w 

godzinach 9.00 – 
14.00. 
Wsparcie psycholo-

giczne w trudnych chwi-
lach jest bardzo istotne. 

Rozmowa ze specjalistą po-
może odzyskać równowa-
gę i osiągnąć przynajmniej 
względny spokój. Zachęcamy 
każdego, kto czuje się przytło-
czony lub przestraszony sytu-
acją w Ukrainie do szukania 
profesjonalnej pomocy. 

Pomoc dla Ukrainy  
– zakwaterowanie

Wsparcie psychologa dla obywateli Ukrainy

Informacja dotycząca rejestracji 
uchodźców z Ukrainy

Wszyscy uchodźcy z 
Ukrainy, którzy przy-

byli po 24 lutego 2022 roku 
na teren Gminy Wisznia 
Mała, proszeni są o zgłosze-
nie się do siedziby Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej, ul. 
Wrocławska 2, celem zare-
jestrowania się i wpisania na 
listę osób przebywających 
na terenie Gminy Wisznia 
Mała. 

Zapraszamy: 
 � poniedziałek, wtorek, 

czwartek w godz.  
od 8:00 do 16:00

 � środa w godz.  
od 8:00 do 17:00

 � piątek w godz.  
od 8:00 do 15:00

W celu uzyskania informacji 
prosimy o kontakt: 
telefon: 798 924 926 
e-mail:  
pomagam@wiszniamala.pl

Dnia 16 marca rozpoczęły 
się bezpłatne kursy języ-

ka polskiego dla osób z Ukra-
iny prowadzone przez wolon-
tariuszy. Utworzone zostały 
4 grupy liczące 12-13 osób. 
Każda grupa spotyka się je-
den raz w tygodniu – w środę, 
w piątek lub w sobotę. Kurs 
trwa 8 tygodni. Zajęcia trwają 
1 godzinę 30 minut. Odbywa-
ją się w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej (dwie grupy), 
w świetlicy wiejskiej w Ligo-
cie Pięknej oraz w świetlicy w 
Rogożu. Założeniem jest na-

uka języka użytkowego, który 
zwiększy samodzielność na-
szych gości z Ukrainy.

WYSTARTOWAŁY - bezpłatne kursy 
języka polskiego na terenie gminy 
Wisznia Mała
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Wydarzenia na 
Ukrainie, to dra-
mat milionów 

ludzi. Wielu z nich było 
zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów, swojej Oj-
czyzny. By ratować własne 
życie, coraz większa licz-
ba uchodźców z Ukrainy 
dociera do Polski, w tym 
również do gminy Wiszni 
Mała. Mieszkańcy gminy od 
pierwszego dnia agresji ze 
strony Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę ruszyli z pomocą 
poprzez zbiórkę produktów 
dla Ukraińców, ale też udzie-
lili dachu nad głową potrze-
bującym. Natomiast gmina 
Wisznia Mała podjęła ak-
tywne działania pomocowe, 
tak by udzielana pomoc była 
w pełni skoordynowana, 
długofalowa i przemyślana.

Koordynatorem ds. pomo-
cy dla Ukrainy na terenie 
gminy Wisznia Mała został 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej. 
To tutaj w pierwszej kolej-
ności zgłaszają się obywate-
le Ukrainy, by zarejestrować 
się. Umożliwia to oszacowa-
nie liczby przybyłych osób, 
po czym przygotowanie 
sprawnej pomocy na wielu 
płaszczyznach. Następnie 
zarejestrowane osoby kiero-
wane są do Ośrodka Kultur 
Sportu i Rekreacji w Wiszni 
Małej, gdzie otrzymują nie-
zbędną pomoc. Tam zostają 
wyposażone w artykuły spo-
żywcze, środki czystości oraz 
ubrania. Przeważająca część 
tych produktów to dary od 
licznych mieszkańców i firm 
z terenu naszej gminy. Dary 
zbierane są we wszystkich 
świetlicach wiejskich, w 
Punkcie Spotkań w Psarach, 
szkołach oraz OKSiR-ze 
(od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00). Za 
co serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom zaanga-
żowanym w pomoc oraz dar-
czyńcom.

W pierwszych dwóch ty-

godniach akcji, pracownicy 
OKSiR-u dostarczali także 
potrzebne rzeczy oraz pro-
dukty spożywcze bezpo-
średnio do potrzebujących. 
Aktualnie nadal można ko-
rzystać z zebranych darów, 
należy jednak po nie przyje-
chać do OKSiR-u. 

Na początku marca gmina, 
za pośrednictwem OKSiR-u 
w Wiszni Małej, dostarczyła 
również zebrane artykuły do 
gminy Sieniawa w wojewódz-
twie podkarpackim. Przeka-
zane dary zostały rozdyspo-
nowane wśród uchodźców z 
Ukrainy zakwaterowanych 
w gminie Sieniawa, przeka-
zane osobom oczekującym 
na granicy oraz walczącym 
na Ukrainie. Były to m.in. 
siatki maskujące, latarki, ba-
terie, środki opatrunkowe 
i lekarstwa, śpiwory, środ-
ki chemiczne oraz artykuły 
spożywcze.

Większość naszych Gości 
znalazło nocleg w domach 
mieszkańców naszej gminy. 
Dla pozostałych gmina przy-
gotowała miejsca tymczaso-
wego pobytu w świetlicach 
w Malinie, Mienicach, Ro-
gożu i Szewcach. Aktualnie 
w Malinie przebywa 27 osób, 
w Rogożu 18, w Mienicach 
16 (stan na 31.03.2022 r.). 
Gmina wyposażyła obiekty 
w łóżka polowe i śpiwory.

Do akcji pomocowej włą-
czyła się także Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wiszni Ma-
łej. Dzięki ich zaangażowaniu 
na Ukrainę trafił wóz pożar-
niczy. Samochód do miejsca 
docelowego został przewie-
ziony dzięki uprzejmości fir-
my Pomoc Drogowa Caba-
nek, która udostępniła lawetę. 
Wcześniej strażacy – ochot-
nicy przekazali wyposażenie 
dla ukraińskich strażaków tj. 
mundury, hełmy, węże gaśni-
cze oraz opatrunki.

Wśród przybyłych do na-
szej gminy liczne grono sta-
nowią dzieci. Mają one pra-
wo do kontynuowania nauki 
w polskiej szkole. W tym 
celu kierowane są do SAPO 
w Wiszni Małej by móc zo-
stać zapisanym do szkół i 
zostać objętym opieką oraz 
nauczaniem. Dzieci umieją-
ce posługiwać się językiem 
polskim przyjmowane będą 
do klas w zależności od wol-
nych miejsc, na podstawie 
wstępnego wywiadu oraz 
posiadanych dokumentów. 
Ponadto gmina otworzyła 
specjalne oddziały przygo-
towawcze w świetlicy w Kry-
nicznie oraz w Szkole Pod-
stawowe w Psarach. Dzięki 

temu dzieci z Ukrainy mogą 
uczyć się języka polskie-
go i wyrównywać różnice 
programowe. W zajęciach 
uczestniczą nauczyciele oraz 
pomoce nauczycieli z Ukra-
iny, tak by zminimalizować 
bariery językowe. 

Dla przybyłych osób istnie-
je także możliwość udziału 
w bezpłatnym kursie języka 

polskiego oraz skorzystania ze 
wsparcia psychologicznego.

Wszystkim darczyńcom 
indywidulanym oraz fir-
mom serdecznie dzięku-
jemy za wspaniały odzew, 
okazaną pomoc i otwarcie 
swoich serc dla uchodźców 
z Ukrainy. I prosimy o jesz-
cze.

Gmina Wisznia Mała 
pomaga Ukrainie
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Do akcji pomocowej dla 
strażaków walczących 

na Ukrainie włączyła się tak-
że Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wiszni Małej. Dzięki ich 
zaangażowaniu na Ukrainę 
trafił wóz pożarniczy. Dzię-
ki uprzejmości firmy Pomoc 
Drogowa Cabanek, która 
udostępniła lawetę, samochód 
został przewieziony do Ko-
mendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nisku 

(województwo podkarpac-
kie), gdzie został przekazany 
strażakom ukraińskim. Z Pol-
ski samochód został przewie-
ziony do Lwowa, a stamtąd 
trafił do Kijowa.  

Wcześniej strażacy – ochot-
nicy przekazali wyposażenie 
dla ukraińskich strażaków tj. 
mundury, hełmy, węże gaśni-
cze oraz opatrunki.

OSP z Wiszni Małej 
wsparło strażaków  
na Ukrainie

W dniach 10-11 marca 
osoby mieszkające na 

terenie gminy Wisznia Mała 
mogły odebrać paczkę z Ban-
ku Żywności. Dystrybucja pa-
czek odbywała się w remizie 
strażackiej w Piotrkowiczkach. 
Paczka składała się z soków, 
jogurtów, konserw mięsnych, 
słodyczy, pasztetu oraz mię-
siwa w słoiku. To niewielka 
pomoc w morzu potrzeb, ale i 
tak jesteśmy dumni, że można 
było takie produkty pozyskać 
i przekazać potrzebującym. 
Wydanych zostało 150 pa-
czek, a obdarowanych ro-
dzin było ok. 60. Dodatkowo 
mieszkaniec Piotrkowiczek 
dostarczył 70 pysznych bułek, 

którymi zostały obdarowane 
rodziny ukraińskie.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomagali przy tym przed-
sięwzięciu: paniom z GOPS-u, 
pracownikom urzędu gminy 
oraz SAPO.

Zapraszamy wszystkich 
tych, którzy chcą się przyłą-
czyć do pomocy dla uchodź-
ców. Informujemy, że do 
OKSiR-u można przynosić 
żywność długoterminową 
oraz środki czystości, z któ-
rych na bieżąco korzystają 
osoby z Ukrainy. 

Serdecznie dziękujemy 
Mieszkańcom gminy za wsze-
laką pomoc, dobre słowo oraz 
przeogromne serce.

Bank żywności dla osób z Ukrainy

Szanowni Państwo, w 
związku z tragicznymi 
wydarzeniami na Ukra-

inie bardzo ważnym jest, aby 
pomoc płynąca z naszych serc 
do Mieszkańców i Uchodź-
ców z Ukrainy była sko-
ordynowana, długofalowa  
oraz przemyślana. Wobec 
powyższego za pośrednic-
twem stron internetowych 
oraz portali społecznościo-
wych będziemy przekazywać 
Państwu na bieżąco infor-
macje dotyczące wsparcia 
dla Ukrainy w tym trudnym 
czasie.

Akcja przekazywania darów 
na terenie naszej gminy odby-
wa się w następujących miej-
scach i godzinach:

Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Gminie Wisznia 
Mała, 
Wisznia Mała ul. Szkolna 1
od poniedziałku do piątku,  
w godz.: 8.00 - 16.00

Miejscowość Psary:
Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Psarach, ul. Główna 40

od poniedziałku do piątku,  
w godz.: 7.00 - 18.00

Prosimy o dostarczanie wyłącznie 
następujących produktów:

Odzież i okrycie:
• koce zwykłe i termiczne,
• śpiwory,
• materace,
• podkładki pod materace do 

spania z wodoodpornej folii 
aluminiowej,

• kurtki ciepłe,
• płaszcze przeciwdeszczowe.
Środki higieny i czystości 
(wyłącznie):
• płyny do kąpieli,
• dezodoranty,
• pasty do zębów,
• bielizna damska,
• podpaski,
• pampersy,
• pieluchy dla dorosłych,
• ręczniki (w tym z mikrofibry),
• worki na śmieci,
• środki dezynfekujące,
• maski filtrujące lub 

jednorazowe.
Żywność (wyłącznie)
• żywność do szybkiego 

przygotowania (instant),
• batony energetyczne,
• bakalie, orzechy,
• konserwy.

Środki medyczne (wyłącznie)
• witaminy,
• środki przeciwbólowe,
• przeciwgorączkowe,
• leki na kaszel i przeziębienie,
• Zestawy pierwszej pomocy,
Inne
• oświetlenia (w tym latarki),
• duża ilość baterii i power 

banków,
• zapałki,
• świece.

Powyższa lista produktów 
może ulec zmianie, o czym 
niezwłocznie poinformujemy 
Państwa.

Jednocześnie zwracamy się 
do Państwa z uprzejmą prośbą 
o nieprzynoszenie używanej 
odzieży, zabawek lub sprzętów 
gospodarstwa domowego. 

W przypadku pytań 
dotyczących przekazywania 
darów prosimy o kontakt z 
Panią Magdaleną Tabiś, tel. 
513 089 766.

Jednocześnie informujemy 
Państwa, że Gmina Wisznia 
Mała zorganizowała miej-

sca tymczasowego pobytu 
dla Uchodźców z Ukrainy w 
trzech świetlicach wiejskich  
tj. we wsi Malin, Rogoż i Mie-
nice, a także przygotowuje 
świetlicę w Szewcach.

Uchodźcy z Ukrainy przy-
bywający na teren gminy 
Wisznia Mała powinni zostać 
niezwłocznie zgłoszeni do 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej.

Koordynator ds. pomocy 
dla Ukrainy na terenie 
gminy Wisznia Mała

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej 
ul. Wrocławska 2 
55-114 Wisznia Mała

Kontakt: tel.: 798 924 926 
adres e-mail: pomagam@
wiszniamala.pl

Jednocześnie Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Bronowicki 
pragnie podziękować Państwu  
za dotychczasowe zaangażowa-
nie, okazaną pomoc oraz dobro 
płynące z Państwa serc.

POMOC DLA UKRAINY
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APEL DO 
PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo!
Poszukujemy lokalnych 

przedsiębiorców, którzy 
mogą zaoferować pra-
cę osobom z Ukrainy na 
terenie gminy Wisznia 
Mała.  

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Wisz-
ni Małej tworzy bazę do-
stępnych miejsc pracy, 
które udostępniane będą 
chętnym osobom. 

Zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych 
do zgłaszania wolnych 
miejsc pracy – telefon  
798 924 926.

W związku z tragiczny-
mi wydarzeniami na 

Ukrainie w gminie Wisznia 
Mała aktualnie przebywa 
kilkuset obywateli Ukrainy, 
którzy przekroczyli grani-
cę Polski po 24 lutego 2022 
r. Wśród nich liczne grono 
stanowią dzieci i młodzież w 
wieku szkolnym. By ułatwić 
im asymilację oraz intensyw-
ną naukę języka polskiego 
utworzone zostały oddziały 
przygotowawcze.

Wójt Jakub Bronowicki wraz 
z dyrektorką SAPO Agnieszką 
Moździerz wizytowali zajęcia 
lekcyjne dla uczniów z Ukra-
iny odbywające się w oddzia-
łach przygotowawczych. W 
świetlicy w Krynicznie otwar-
te zostały aż trzy oddziały. Dla 
dzieci klas I – III, IV – VI i VII 
– VIII. Łączna liczba uczniów 
korzystających z zajęć to ok. 
60 osób. Natomiast w szkole w 
Psarach działa oddział przygo-
towawczy dla dzieci klas I – III, 
który aktualnie liczy 8 osób. 
Ponadto do przedszkola w  
Strzeszowie uczęszcza obecnie 

pięcioro dzieci. Liczba dzieci 
ciągle ulega zmianie, co wyni-
ka z tego, że do naszej gminy 
stale przybywają nowi uchodź-
cy, jak również część rodzin 
po krótkim pobycie wyjeżdża 
dalej. 

Zajęcia w oddziałach 
przygotowawczych prowa-
dzą nauczycielki ze szkół w 
Krynicznie i Psarach oraz z 
przedszkola w Strzeszowie. 
Ich głównym zadaniem jest 
prowadzenie intensywnych 

zajęć z języka polskiego, by 
dzieci i młodzież jak najszyb-
ciej pozbyły się bariery języ-
kowej. Ponadto zajęcia poma-
gają w wyrównywaniu różnic 
programowych. W lekcjach 
uczestniczą, jak również pro-
wadzą zajęcia z pozostałych 
przedmiotów wykwalifiko-
wane ukraińskie nauczycielki, 
które pełnią również funkcję 
pomocy nauczycieli polskich.

Udział młodych obywateli z 
Ukrainy w zajęcia prowadzo-
nych w oddziałach przygoto-
wawczych minimalizuje ich 

stres, a równocześnie przygo-
towuje ich do funkcjonowania 
w nowej rzeczywistości.

Szczególnie gorąco dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom 
wspierającym naszych no-
wych uczniów w rozpoczęciu 
nauki m.in. poprzez dostar-
czone plecaki czy niezbędne 
wyposażenie.

Oddziały przygotowawczej już działają

Dwa kluby piłkarskie 
szkolące dzieci i mło-

dzież na terenie gminy 
Wisznia Mała podjęły de-
cyzję o współpracy partner-
skiej. W tym celu przedsta-
wiciele obu klubów: Łukasz 
Alama z APN Talent oraz 
Maciej Mytych z Widawa 
Psary spotkali się w Urzę-
dzie Gminy Wisznia Mała, 
gdzie w obecności wójta 
Jakuba Bronowickiego 
podpisali umowę o wza-
jemnej współpracy.

Ideą tego przedsięwzię-
cia jest stworzenie jak najlep-
szych warunków do rozwoju 
dzieci i młodzieży, poprzez 
m.in. tworzenie coraz star-
szych grup treningowych, 
organizację wspólnych even-
tów czy szkoleń dla trene-

rów, ale przede 
wszystkim popularyzację 
piłki nożnej oraz aktywno-
ści fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych w re-
gionie, w szczególności na 
terenie gminy Wisznia Mała. 

Wzajemna współpraca, przy 
wsparciu gminy, zapewni 
młodym sportowcom więk-
sze możliwości, lepsze wa-
runki oraz wyższy poziom 
szkolenia. 

Zawarto porozumienie partnerskie
Mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy 

do udziału w najbliższych wydarzeniach 
sportowych oraz kulturalnych

KALENDARIUM WYDARZEŃ

 3 maja  –  uroczystości Święta Konstytucji  
3 Maja

 19 maja  – 59. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką

 21 maja  – Gminna Folkloriada

 26 maja  – Koncert z okazji Dnia Matki

 28 maja  –  XIV MTB Cross Country o Puchar 
Wójta Gminy Wisznia Mała

 29 maja  – Gminny Dzień Dziecka

 11 czerwca  – XI Wiszeńska (za)Dyszka

 12 czerwca  –  Rodzinny Rajd na Wiszniaka 
połączony z Ostrym Kołem Radia 
Wrocław

 23 czerwca  – 60. Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką
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Zgodnie z wieloletnią 
tradycją, wraz z roz-
poczęciem każdego 

roku, wójt Jakub Bronowicki 
zapraszał mieszkańców po-
szczególnych miejscowości 
na spotkania noworoczne.  
Niestety trwająca pandemia i 
związana z nią troska o zdro-
wie i życie sprawiła, że uro-
czystości noworoczne przy-
jęły w tym roku inną formę.  

Na początku roku w ko-
ściołach na terenie gminy 
rozbrzmiały dźwięki kolęd 
i pastorałek. 6 stycznia w 

kościołach w Wysokim Ko-
ściele oraz w Szewcach, 9 
stycznia w kościele w Kry-

nicznie, a 16 stycznia w ko-
ściele w Strzeszowie odby-
ły się wyjątkowe koncerty 

noworoczne, nad którymi 
mecenat objął wójt Jakub 
Bronowicki. Wrocławscy 

artyści operowi Dorota Uj-
da-Jankiewicz (sopran) i 
Andrzej Jankiewicz (tenor), 
przed zgromadzoną pu-
blicznością, zaprezentowali 
w ciekawej aranżacji trady-
cyjne oraz współczesne ko-
lędy i pastorałki. Śpiewacy 
wprowadzili słuchaczy w 
noworoczny klimat, a na 
zakończenie każdego z kon-
certów, w imieniu wójta Ja-
kuba Bronowickiego, prze-
kazali życzenia na 2022 rok 
mieszkańcom gminy Wisz-
nia Mała.

Koncerty noworoczne dla mieszkańców

W czwartek, 10 lutego, 
w Galerii na Zakrę-

cie miłośnicy sztuki spotka-
li się na wernisażu wystawy 
Moniki Gil pt. „Organizmy”. 
Kuratorem wystawy był ar-
tysta Ryszard Glegoła.

Monika Gil to artystka 
młodego pokolenia, stu-
dentka malarstwa na Aka-
demii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Zajmuje się 

malarstwem, rysunkiem, 
grafiką oraz animacją. Na 
wernisażu zaprezentowane 
zostały prace, na których 
artystka połączyła dwie 
odległe od siebie rzeczywi-
stości: sztukę inspirowaną 
średniowieczem ze sztuką 
uliczną graffiti. Dało to wy-
jątkowy efekt.

Wernisaż uświetnił wy-
stęp Tadeusza Boguckiego, 

wokalisty znanego z pełne-
go elektrycznego zespołu 
Blues Menu, który tym ra-
zem wystąpił w kameralnej, 
subtelnej odsłonie. Przed 
publicznością śpiewał blu-
esowe utwory, grając na gi-
tarze akustycznej. Słuchacze 
docenili naszego regional-
nego muzyka i z uwagą wy-
słuchali ciekawego wykona-
nia utworów. 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej 

bierze udział w kolejnej edy-
cji ogólnopolskiej kampanii 
Instytutu Książki pn „Mała 
książka - wielki człowiek”.

Projekt skierowany jest la 
dzieci w wieku przedszkolnym 
(3- 6 lat) i ma zachęcić rodzi-
ców do odwiedzania bibliotek 
i codziennego czytania z dziec-
kiem. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które przyj-
dzie i zostanie zapisane do bi-
blioteki publicznej otrzyma w 
prezencie wyjątkową wypraw-
kę na czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą 
wyjątkową książkę „Pierwsze 
czytanki dla…”, dostosowaną 
pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka i 
spełniającą najwyższe stan-
dardy w projektowaniu pięk-
nych i mądrych książek dla 
najmłodszych, a także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a 
po zebraniu dziesięciu zosta-

nie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zaintereso-
wania. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czy-
telniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełno-
prawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przy-
gotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o 
nieocenionej roli czytania w 
rozwoju ich dziecka oraz o 
rozmaitych korzyściach wy-
nikających z częstego odwie-
dzania biblioteki. Badania 
wykazują, że dzieci wycho-
wywane pośród książek są 
bardziej pewne siebie, mają 
większy niż rówieśnicy zasób 
słownictwa i dobrze rozwi-
niętą wyobraźnię. Biblioteka 
odgrywa także ważną rolę w 
kształtowaniu Małego Czytel-
nika: uczy go samodzielności, 
podejmowania pierwszych 
własnych wyborów, rozwija 
myślenie oraz nawyk czytania 
i pogłębiania wiedzy. 

Zapraszamy przedszkola-
ków z rodzicami do biblioteki 
publicznej w Wiszni Małej.

SD

Wyprawki czytelnicze 
dla przedszkolaków

Wiszeńskie Spotkania ze Sztuką
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W Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Psarach 

już rozpoczęły się nowe zaję-
cia dodatkowe z robotyki dla 
uczniów i uczennic. Wkrótce 
rozpoczną robotykę uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Mło-
dych Bohaterów w Szewcach. 
Zachęcamy do udziału! 

Zajęcia są współfinansowane 
ze środków UE w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego - projekt pn. Nowoczesna 
edukacja w gminach Wisznia 
Mała i Oborniki Śląskie.

W tym roku szkolnym 
uczniowie klasy czwar-

tej Szkoły Podstawowej im. 
Młodych Bohaterów w Szew-
cach wzięli udział w Ogólno-
polskim Konkursie „Orzeł 
Matematyczny”. Składamy 
gratulacje wszystkim uczniom, 
którzy postanowili wziąć udział 
w konkursie, wykazując szcze-
gólne zainteresowanie przed-
miotem i zaangażowaniem w 
naukę i ambicję.
Zgodnie z regulaminem konkursu 
przyznano następujące tytuły oraz 
dyplomy: 
• za miejsca od 1 do 5 - 

tytuł i dyplom laureata 
ogólnopolskiego konkursu 

oraz nagrodę, 
• za miejsca od 6 do 22 - 

tytuł i dyplom laureata 
ogólnopolskiego konkursu. 

W konkursie wzięło 9 
uczniów. Dwie uczennice 
uzyskały tytuł laureata. 

Serdecznie gratulujemy: 
Mai Kościelniak – 21 miej-

sce w kraju Antonii  Piotro-
wicz – 22 miejsce w kraju.

13 marca we Wrocławiu w 
Parku Tysiąclecia odbyły się za-
wody biegowe Wrocławska Dy-
cha i Wrocławska Piątka. Na dy-
stansie 5 km udział wziął uczeń 
Szkoły Podstawowej z Krynicz-
na z klasy 7A Juliusz Machoń. 
Piękna pogoda i wspaniała at-
mosfera przyczyniły się do bar-
dzo dobrego wyniku Julka. Zajął 
on 2 miejsce ustalając tym sa-
mym swój nowy rekord życiowy. 

Robotyka 
dla uczniów

Wrocławska Piątka

Dnia 19 stycznia w Szkole 
Podstawowej im. Mło-

dych Bohaterów w Szewcach 
odbyła się akcja czytelnicza. 
Wydarzenie odbyło się pod 
hasłem „Zaczytana środa”. 
Tego dnia uczniowie przynie-
śli do placówki swoje ulubio-
ne książki. W czasie przerw 
i lekcji wolontariusze, chętni 
uczniowie, a także nauczycie-
le, czytali ulubione fragmenty 
lektur i książek. Spotkanie to 
zakończyło ogólnopolski pro-
jekt „Poczytamy”, w którym 
szkoła brała udział. Zaan-
gażował się w nią Samorząd 
Uczniowski i chętni wolonta-
riusze, którzy pracowali pod 

kierunkiem polonistki, pani 
Joanny Wieczorek. Akcja 
miała na celu rozczytanie 
szkoły, pokazanie dzieciom i 
młodzieży książek jako alter-
natywy dla smartfonów. 

JW

Akcja czytelnicza  
– zaczytana środa

Sercem z Ukrainą
Samorząd Uczniowski 

Szkoły Podstawowej im. 
Młodych Bohaterów w Szew-
cach w lutym ogłosił w szkole 
zbiórkę niezbędnych rzeczy 
dla potrzebujących z Ukra-
iny. Szkoła we współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w 
Trzebnicy, a później OKSiR-
-em Wisznia Mała podjęła 
się tego zadania. Uczniowie, 
ich rodzice oraz pracownicy 
szkoły bardzo ochoczo zaan-
gażowali się w akcję. Dzięki 
wielkim sercom dobrych lu-
dzi, przekazali mnóstwo naj-
potrzebniejszych rzeczy dla 
ludzi z Ukrainy. 

W szkole odbył się rów-
nież apel - stop wojnie, który 
miał na celu uświadomienie 
naszym uczniom, w jakiej 
sytuacji w obecnej chwili się 
znajdujemy oraz to, że naj-
ważniejsza jest w tej chwili 
pomoc potrzebującym i spo-
kój (bez mowy nienawiści). 

Uczniowie zrobili również 
plakaty pod hasłem - stop 
wojnie, solidarni z Ukrainą. 
Była to akcja Dzieci - Dzie-
ciom.  

W tej chwili do szkoły w 
Szewcach codziennie są zapi-
sywane kolejne dzieci z Ukra-
iny. Zbierane są dla nich naj-
potrzebniejsze rzeczy, w tym 
przybory szkolne. Uczniowie 
otoczyli nowych uczniów 
opieką i przyjaźnią. 

JW.

Około 38% Twojego podatku 
to lokalne inwestycje: drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe, 
przedszkola, szkoły, parki, 

oświetlenie, świetlice i wiele 
innych

Mieszkańcy gminy Wisznia 
Mała rozliczają się w Urzędzie 

Skarbowym w Trzebnicy, który 
znajduje się przy ul. Prusickiej 2.

W deklaracji 
podatkowej wskaż 

rzeczywiste miejsce 
zamieszkania  

(nie musisz być u nas 
zameldowany).

Rozlicz PIT
w gminie Wisznia Mała

wspieraj 
lokalnie!

Konkurs „Orzeł Matematyczny”
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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

Wielkanoc 
to czas, 

kiedy na naszych 
stołach robi się 
bardzo koloro-
wo. Przygotowu-
jemy tradycyjne 
pisanki i piękne 
kolorowe palmy. 
Wielkanoc w 
Polsce to barwne 
i kolorowe świę-
to. Jest również 
wyjątkową oka-
zją, wymagającą 
specjalnej opra-
wy kulinarnej. 
Kolor żółty sym-
bolizuje radość, optymizm, dobrą energię, a 
przede wszystkim nowe życie. Dlatego w tym 
numerze „Wiszeńskiego kącika kulinarnego» 
zachęcamy Państwa do upieczenia żółtego, 
słodkiego chlebka wielkanocnego. 

Magdalena Koźmińska

Słodki chlebek wielkanocny

• 500 g mąki pszennej typ 500
• 4 łyżki drobnego cukru
• szczypta soli
• 60 g masła
• 3 żółtka
• 25 g świeżych drożdży
• mleko
• kurkuma
• płatki migdałów
• garść rodzynek

Mleko lekko podgrzej, a masło roztop w rondelku i 
odstaw do przestudzenia. Z drożdży, łyżeczki cukru, łyżki 
mąki i ciepłego mleka zrób zaczyn. Odstaw do wyrośnięcia 
na ok. 15 minut.
Zalej rodzynki gorącą wodą i odstaw, aż napęcznieją.
W duże misce wymieszaj mąkę, cukier, łyżeczkę kurkumy 
i sól. Dodaj wyrośnięte drożdże, rozbełtane żółtka i mleko. 
Kiedy ciasto będzie wyrobione dodaj ostudzone masło. 
Wyrób ponownie i odstaw do wyrośnięcia na ok. 60-90 
minut. Ciasto musi podwoić swoją objętość. 
Po tym czasie dodaj odcedzone rodzynki i ponownie wyrabiaj 
ciasto. Następnie podziel je na dwie części i z każdej uformuj 
wałek. Następnie skręć je ze sobą. Końce zgrabnie zlep i ułóż 
w gniazdach na końcach surowe, wyparzone jajka. Zostaw do 

wyrośnięcia na około 30 minut. W tym czasie nastaw piekarnik 
na 180 stopni, góra-dół.
Przed włożeniem do piekarnika nasmaruj ciasto jajkiem 
rozbełtanym z mlekiem i posyp płatkami migdałów. Piecz do 
zrozumienia ciasto.

Wiszeński kącik kulinarny

11 czerwca odbędzie się już 
jedenasta Wiszeńska (za)Dysz-
ka. Crossowa trasa o długości 10 
km będzie przebiegać po pięk-
nych terenach leśnych w okolicy 
Ligoty Pięknej. Wiszeńska (za)
Dyszka to jedna z najpopular-
niejszych imprez biegowych w 
regionie. Zapisy internetowe są 
już otwarte, zapraszamy wszyst-

kich biegaczy do zapisywania 
się online. Specjalny bieg będzie 
przygotowany także dla dzieci i 
młodzieży do lat 15, które będą 
rywalizować na dystansie 1,5 km.

Każdy zawodnik otrzyma pa-
kiet startowy, a na mecie bę-
dzie na niego czekał regenera-
cyjny posiłek. Dla najlepszych 
przewidziano nagrody pienięż-

ne (kategoria open). Ponadto 
przygotowano również nagro-
dy rzeczowe, puchary oraz pa-
miątkowe medale dla każdego 
uczestnika.

Zapraszamy również na bieg 
osoby niebiegające - warto 
przyjść, by kibicować, poczuć 
sportowe emocje, a także zrelak-
sować się.

Zapraszamy na XI Wiszeńską (za)Dyszkę 
Link do zapisów: 
https://time-sport.pl/bieg/6656

Termin zawodów: 11.06.2022 r.
Program zawodów:
8:30 – otwarcie biura zawodów
10:30 –  zakończenie przyjmowania 

zgłoszeń 
11:00 – start biegu głównego
11:15 – strat biegu dla dzieci
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W marcu nowego 
roku na dobre ru-
szyła rywalizacja 

sportowa w karate, która dla 
naszych gminnych mistrzów 
zakończyła się zdobyciem 72 
medali. Wcześniej, w styczniu 
i lutym, w dojo (sali trenin-
gowej) w szkołach podstawo-
wych w Psarach, Krynicznie 
i Wiszni Malej trwały in-
tensywne przygotowania do 
sezonu. Jinkaku zorganizo-
wał w Psarach zgrupowanie 
sparingowe dla klubów z re-
gionu dolnośląskiego i Wiel-
kopolski. Ponadto zawodni-
cy sensei Dawida Graczyka 
uczestniczyli w seminarium 
z wicemistrzynią olimpijską 
w karate (Tokio 2021), Iryną 
Zaretską i jej trenerem, De-

nisem Morozowem. Na ferie 
dzieci z Jinkaku przebywały 
na zgrupowaniu w Jarnoł-
tówku, ćwicząc tam wspólnie 

z karatekami z innych dolno-
śląskich klubów. 

Na początku marca nasi 
mistrzowie wystartowali w 

m i ę d z y n a r o d o -
wej imprezie Cen-
tral Open Karate 
w Bydgoszczy, z 
której przywieźli 
9 medali (2 złote, 
3 srebrne i 5 brą-
zowych). Brązo-
wy medal i swoje 
pierwsze punkty 
rankingowe w tym 
roku zdobyła ju-

niorka młodsza, Klaudia Ło-
baczewska. Świetnie poradził 
sobie w nowej kategorii wie-
kowej U12 nasz czołowy za-
wodnik, Jakub Piwko  (złoto w 
kata i srebro w kumite). Złoty 
medal w kumite wywalczyła 
również Nikola Kowalczyk. 
Medale zdobyły nasze dru-
żyny w kata i kumite (Jakub 
Piwko, Marcin Derej, Franci-
szek Sadowski – srebro w kata 
U12; Klara Kościelniak, Julia 
Brykarz, Jowita Hebdowska- 
srebro w kata U12; Emilia 
Giszterowicz, Klara Kościel-
niak, Julia Brykarz – brąz w 
kata U14; Julia Brykarz, Klara 
Kościelniak i Nikola Kowal-
czyk – brąz w kumite U12). 

Po zmaganiach międzyna-
rodowych przyszedł czas na 
rywalizację na Dolnym Ślą-
sku. W rozegranych 12 mar-
ca zawodach karate w Ści-
nawie (Odra Cup) Jinkaku 
mogli się pochwalić zdoby-
ciem 51 medali (13 złotych, 
15 srebrnych i 23 brązowe). 
Dla wielu zawodników był 
to pierwszy turniej i pierw-
sze medale karate w życiu. 
W turnieju startowały dzie-
ci na co dzień uczące się w 
szkołach podstawowych 
w Psarach, Wiszni Małej i 
Krynicznie.

Na koniec marcowej ry-
walizacji zawodnicy Jinka-
ku wystartowali w ogólno-
polskim turnieju w Legnicy 
– Karate Kids. Startując w 
nieco okrojonym składzie 
nasi karatecy wywalczyli 12 
medali (5 złotych, 4 srebrne 
i 3 brązowe). Najlepiej wy-
padł Marcin Derej, zdoby-
wając 2 złote medale w kata 
oraz złoto i srebro w kumi-
te. Świetne walki przyniosły 
złote medale Franciszkowi 
Sadowskiemu w kata, Da-
widowi Kowalczykowi w 
kumite, a srebrne medale 
w kumite – Julii Brykarz, 
Klarze Kościelniak i Filipo-
wi Biegarczykowi. Brązowy 
medale zdobyły Nikola Ko-
walczyk, Jowita Hebowska i 
Nikola Kamińska. 

Relacja sensei  
Dawida Graczyka

Pracowita zima karateków z Jinkaku Kansei

Zawodnicy Jinkaku z wicemistrzynią olimpijską, Iryną 
Zaretską i sensei Denisem Morozowem

Bushi (wojownik) Jakub 
Piwko. Kolejne trzy medale 
na koncie…

Mali wojownicy sensei Dawida Graczyka (od 
lewej: Franciszek Sadowski, Jowita Hebdowska, 
Klara Kościelniak, Filip Biegarczyk, Dawid 
Kowalczyk, Nikola Kowalczyk, Nikola Kamińska, 
Julia Brykarz)

RELACJA

Jakub Gołembicki, mieszkaniec 
Ligoty Pięknej, jest młodym, do-

brze zapowiadającym się zawodni-
kiem MKS Juvenia Wrocław sekcja 
JUDO. W eliminacjach do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
która już w kwietniu odbędzie się 
w Białymstoku, świetnie spisał się 
zdobywając brązowy medal i jed-
nocześnie awans do finałów In-
dywidualnych Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych i Juniorów 
Młodszych. Zawodnikiem opieku-
je się trener Zbigniew Zamęcki.

Teraz czas na ciężką pracę i przy-
gotowania do Mistrzostw Polski. 
Życzymy wysokiego wyniku.

W Biegu Sylwestro-
wym, który odbył 

się w dniach 30 i 31 grud-
nia w Trzebnicy udział brali 
młodzi mieszkańcy Szewc: 
Emilia i Marcel Kozaczkie-
wicz. Oboje zajęli I miejsce 
w swoich kategoriach
 � Emilia - 1 miejsce w kat. 

dziewcząt rocznik 2009 
(dystans 1 km)

 � Marcel - 1 miejsce w kat. 
M16 (dystans 5 km)

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Nasi młodzi mieszkańcy  
na podium

III miejsce Jakuba Gołembickiego
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13 stycznia w Szkole Pod-
stawowej w Szewcach zostały 
zorganizowane Gminne Za-
wody w piłce siatkowej kl. VI. 
Po zaciętych meczach i grze 
fair play reprezentacje szkół 
zajęły następujące miejsca: 

Klasyfikacja dziewcząt:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Krynicznie 
• II miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Szewcach 
• III miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Wiszni Małej 

Klasyfikacja chłopców:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Krynicznie 
• II miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Wiszni Małej 

Następnie 17 stycznia w 
Szkole Podstawowej w Kry-
nicznie odbyły się Gminne 
Zawody w piłce siatkowej kl. 
V.

Klasyfikacja dziewcząt:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Szewcach
• II miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Krynicznie 
• III miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Wiszni Małej 

Klasyfikacja chłopców:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Wiszni Małej 
• II miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Krynicznie

24 lutego w Szkole Pod-
stawowej w Szewcach odbył 
się Gminne Zawody w piłce 
siatkowej chłopców kl. VII i 
VIII. W zawodach uczestni-
czyły drużyny z Kryniczna, 

Psar, Szewc i Wiszni Małej.

Klasyfikacja szkół:
• I miejsce - Szkoła Podstawowa 

w Psarach
• II miejsce - Szkoła Podstawowa 

w Krynicznie 
• III miejsce - Szkoła 

Podstawowa w Wiszni Małej
• IV miejsce - Szkoła 

Podstawowa w Szewcach

Z kolei 28 lutego w Szkole 
Podstawowej w Szewcach 
odbyły się Gminne Zawody 
w piłce siatkowej dziewcząt 
klas 7 i 8. 

Klasyfikacja szkół: 
• I miejsce - Szkoła Podstawowa 

w Szewcach 
• II miejsce - Szkoła Podstawowa 

w Krynicznie
• III miejsce - Szkoła 

Podstawowa w Psarach
• IV miejsce - Szkoła 

Podstawowa w Wiszni Małej

Ostatnie zawody odbyły się 
10 marca w Szkole Podsta-
wowej w Psarach. Tym ra-
zem rywalizowali uczniowie 
klas IV, zarówno dziewczęta, 
jak i chłopcy. W spotkaniu 
wzięły reprezentacje wszyst-
kich szkół z gminy Wisznia 
Mała. Po bardzo zaciętych 
meczach klasyfikacja końco-
wa przedstawia się następu-
jąco:

Klasyfikacja dziewcząt:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Krynicznie

• II miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Wiszni Małej

• III miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Psarach

• IV miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Szewcach

Klasyfikacja chłopców:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Psarach
• II miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Krynicznie
• III miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Szewcach
• IV miejsce – Szkoła 

Podstawowa w Wiszni Małej

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i dziękujemy za 
sportową rywalizację.

Gminne Zawody w piłce siatkowe
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126 zawodników w 4 gru-
pach wystąpiło w cyklu 
turniejów charytatywnych 
„Pomoc dla Ukrainy” w 
Szymanowie, organizowa-
nych przez klub szachowy 
Biały Król Wisznia Mała, 
pod patronatem wójta Jaku-
ba Bronowickiego. Zaowo-
cowało to zebraniem, po 
odjęciu drobnych kosztów 
organizacyjnych, 1600 zł na 
rzecz uchodźców przeby-
wających na terenie naszej 
gminy. Pieniądze zostały 
przeznaczone na zakup ar-
tykułów spożywczych.

Wydarzenie rozpoczęło 
się w niedzielę 27.03 tur-
niejem szachów szybkich z 
dodatkową klasyfikacją ro-
dzinną. Stawkę 63 zawod-
ników zdominowali szachi-
ści Białego Króla Wisznia 
Mała: Łukasz Butkiewicz i 
Radosław Zaręba, uzysku-
jąc po 6.5 pkt w 7 partiach. 
O zwycięstwie Łukasza zde-
cydowała dopiero klasyfi-
kacja pomocnicza. 3 miej-
sce zajął  Bartosz Klisowski. 
W klasyfikacji rodzinnej 
uwzględnione zostały ro-
dziny składające się z przy-
najmniej 2 zawodników, 
których było 18. Zwycię-
żyli Zarębowie (Radosław, 
Lidia, Dawid) przed Kli-

sowskimi (Bartosz, Piotr, 
Szymon) z Wrocławia i Ku-
skami (Bartosz, Bernand) z 
Brzegu Dolnego. Na uwagę 
zasługuje rodzina Rumiń-
skich wystawiając aż 5 za-
wodników oraz Kańskich 
- 4 szachistów. Najlepszą 
kobietą turnieju oka-
zała się natomiast 
z a w o d n i c z k a 
klubu Biały 
Król Wisz-
nia Mała: 
M o n i k a 
Owczarek. 

W po-
niedziałek 
r o z p o c z ą ł 
się turniej 
Drugi Krok, 
którzy został po-
dzielony na dodatkowe 
dwie podgrupy. W tej sil-
niejszej dwudniowej wy-
stąpili zawodnicy z III i IV 
kategorią szachową. Zwy-
ciężył Michał Rumiński 
wyprzedzając szachistów, 
którzy uzyskali III kate-
gorię: Wiktora Gabrysia, 
Aleksandra Duplagę i Seba-
stiana Grzybowskiego. Naj-
lepszą z dziewczyn okazała 
się Oliwia Łowejko. Wszy-
scy wymienieni reprezen-
tują gminę Wisznia Mała.  

W grupie B zawodów Dru-
gi Krok najlepszy okazał się 
Ignacy Zgorzelski uzysku-
jąc IV kategorię, podobnie 
jak trzeci w klasyfikacji 
Stanisław Kamyczek. Nato-
miast trzecią kategorię ko-
biecą uzyskała druga w kla-
syfikacji Julia Olszańska.  

We wtorek 29.03 roze-
grany jeszcze został tur-
niej Pierwszy Krok, któ-

ry tradycyjnie zgromadził 
sporą frekwencję zawod-
ników walczących o swoje 
pierwsze kategorie szacho-
we. Wysoką formę z ponie-
działku potwierdził Ignacy 
Zgorzelski. Wyprzedził Do-
minika Masternaka i Kami-
la Kujawskiego. Najlepszą z 
dziewczyn okazała się Iga 
Kaczor. IV kategorię uzy-
skało 9 zawodników,   na-
tomiast V zdobyło 8 osób.  
Turniej został zorganizo-
wany przez klub szachowy 
Biały król Wisznia Mała we 
współpracy z Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej, który za-
pewnił salę i poczęstunek na 

zawody. Nad organizacyj-
ną częścią imprezy czuwał 
pracownik OKSiR-u Ernest 
Pociejowski wraz z wolon-
tariuszami z Młodzieżowej 
Rady Gmina Wisznia Mała. 
Turniej sędziował arbi-
ter międzynarodowy Rafał 
Siwik, któremu pomagali 
świeżo upieczeni sędziowie 
rundowi Jacek Ćwikliński 
w niedzielę i Paweł Gawlik 
we wtorek. 

W środę 30.03 klub sza-
chowy Biały Król Wisznia 
Mała przekazał zakupione 
artykuły do punktu zbior-
czego w OKSiR Wisznia 
Mała.   

ŁB    

Charytatywne Turnieje Szachowe
Solidarni z Ukrainą

Zawody w piłce 
koszykowej

2 marca w Szkoła Podstawowa im. 
Świętej Jadwigi Śląskiej w Krynicznie 
zostały rozegrane Gminne Zawody 
kl. VI w piłce koszykowej chłopców 
oraz dziewcząt. W rywalizacji udział 
wzięły drużyny z dwóch wiszeńskich 
szkół.  

Klasyfikacja chłopców:
• I miejsce – Szkoła 

Podstawowa z Kryniczna
• II miejsce - Szkoła 

Podstawowa z Wiszni 
Małej

Klasyfikacja dziewcząt:
• I miejsce – Szkoła 

Podstawowa z Kryniczna
• II miejsce - Szkoła 

Podstawowa z Wiszni 
Małej

Aleksandra Bie-
gańska uczen-

nica kl. 3b Szkoły 
Podstawowej w Kry-
nicznie wzięła udział 
w Pucharze Polski 
Nr 1 w Poznaniu. 
Zajęła III miejsce w 
skokach na trampo-
linie i III miejsce w 
skokach na ścieżce. 
Zakwalifikowała się 
do Olimpiady Mło-
dzików. Wielkie gra-
tulacje!

Aleksandra 
Biegańska 
na podium
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Szachowy rok rozpo-
częliśmy od występu 
Michała Lucha w Mię-

dzynarodowym Turnieju 
Szachowym w Roquetas de 
Mar - na południu Hiszpa-
nii. W silnie obsadzonych 
zawodach Michał spisał się 
znakomicie, zajmując wy-
sokie 14 miejsce. W klasy-
fikacji końcowej wyprzedził 
kilku arcymistrzów i wielu 
innych utytułowanych za-
wodników, znacznie popra-
wiając swoją pozycję z ran-
kingu startowego. 

Pierwsze miesiące 2022 
roku to w dużej mierze kon-
tynuacja lig dolnośląskich, 
rozpoczętych jesienią. W 
Drużynowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska 
- Lidze Dolnośląskiej roze-
graliśmy od stycznia 4 me-
cze, wygrywając 3 z nich. 
W pokonanym polu zosta-
wiliśmy zespoły z Kudowy, 
Oławy i Hetmana Wrocław 
ulegając jedynie niepokona-
nej w lidze Polonii Wrocław.  
W tabeli na dwie rundy 
przed końcem zajmuje-
my 2 miejsce i postaramy 
się utrzymać je podczas 
ostatniego zjazdu wspólne-
go dla wszystkich klubów. 
Odbędzie się on w dniach  
09-10.04 w Kudowie i zosta-
ną rozegrane wówczas tak-
że Drużynowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Szachach 
Błyskawicznych. 

Również 2 miejsce w tabe-
li zajmuje nasza drużyna w 
Lidze Okręgowej, z tą róż-

nicą że jest to już pozycja na 
koniec sezonu. To duży suk-
ces zespołu prowadzonego 
przez Jacka Ćwiklińskiego, 
do której w dużej mierze 
przyczynił się sam kapitan 
zdobywając indywidualnie 
6.5pkt. Jeszcze lepiej spisał 
się mieszkaniec Kryniczna 
Paweł Gawlik, uzyskując 7 
„oczek”. Zwycięzcą ligi zo-
stał klub Friends of Chess z 
Wrocławia. 

Nasi członkowie zarządu 
wystąpili na początku mar-
ca w Mistrzostwach Pol-
ski Niepełnosprawnych, 
rozgrywanych w Karpaczu. 
Marek Pociejowski zajmu-
je w turnieju wysokie 10 
miejsce i odbiera nagrodę 
dla najlepszego zawodnika 
w przedziale rankingowym 

1701-1900. Zadowolony 
z popularnego górskiego 
kurortu wyjeżdża również 
Marek Urban, który zajmu-
je miejsce w połowie stawki 
znacznie powyżej rankingu 
startowego. 

Końcówka opisywanego 
okresu to przede wszyst-
kim udział w Polski Cukier 
Ekstralidze w Szachach 
Szybkich. Są to nowe za-
wody drużynowe, rozgry-
wane w formacie bardziej 
przypominającym inne dys-
cypliny sportowe. 12 dru-
żyn zostało podzielonych 
na dwie grupy po 6 zespo-
łów, z czego po rozegraniu 
10 rund systemem każdy 
z każdym mecz i rewanż, 
4 najlepsze kluby przeszły 
do ćwierćfinału. Biały Król 

Wisznia Mała występujący 
w składzie: Piotr Brodow-
ski, Michał Luch, Krystian 
Kuźmicz, Arkadiusz Ska-
wiński, Łukasz Butkiewicz, 
Marta Bartel  zajmuje w 
grupie 3 miejsce za zespoła-
mi z Katowic i Gliwic, nato-
miast wyprzedzając Gosty-
nin, Jastrzębie-Zdrój oraz 
gospodarzy z Bydgoszczy. 
Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim wygrana w po-
jedynczym meczu z wielo-
krotnym mistrzem Polski 
- WASKO Hetman GKS 
Katowice. W ćwierćfinale 
trafiamy na innego repre-
zentanta gospodarzy, znacz-
nie silniejszą Gwiazdę Byd-
goszczy z mistrzem Polski 
Radosławem Wojtaszkiem 
na czele. Mimo to napędza-
my rywalom sporo strachu, 
ostatecznie przegrywając 
5-3 po wyrównanym dwu-
meczu. Warto dodać, że 
nasz pogromca ostatecznie 
wygrał całe zawody i został 
Mistrzem Polski. Na po-
chwały zasługuje cała dru-
żyna Wiszni Małej, a indy-
widualnie najlepiej spisali 
się Krystian który zajął 3 
miejsce na 3 szachownicy 
oraz Michał i Arek. 

Krystian Kuźmicz nie 
zwalnia tempa i na rozegra-
nych w środę 16.03 w forma-
cie online Mistrzostwach 
Krajowego Zrzeszenia 
LZS - Memoriale Antonie-
go Janika zajmuje 1 miejsce!  
Dobrze spisał się również 
Łukasz Butkiewicz uzysku-
jąc tyle samo punktów co 
zdobywca 2 lokaty, nieste-

ty gorsza wartościowość 
pomocnicza zepchnęła go 
na pechową dla każdego 
sportowca 4 lokatę. Nieco 
szczęścia zabrakło też Lidii 
Zdziarskiej-Zarębie, któ-
ra zajmuje 2 miejsce wśród 
kobiet, również minimalnie 
dając się wyprzedzić swojej 
głównej konkurentce. 

Tradycyjnie poza starta-
mi w zawodach staramy się 
również sami organizować 
turnieje. We współpracy z 
AZS Wratislavia odbył się w 
weekend 11-13.03 turniej z 
możliwością uzyskania nor-
my na kandydata na mistrza 
oraz pierwszą kategorię. Za-
wody jako arbiter rundowy 
prowadził Jacek Ćwikliński, 
mający od niedawna upraw-
nienia sędziowskie i zbie-
rający szlify w tym fachu. 
Przy szachownicy obejrze-
liśmy za to wspomnianego 
już w artykule Pawła Gaw-
lika, który w stawce 18 za-
wodników uzyskał dobre 6 
miejsce. 

A w dniach 27-29.03 od-
był się cykl turniejów cha-
rytatywnych na pomoc dla 
Ukrainy. Zawody miały 
miejsce w świetlicy w Szy-
manowie i zdecydowana 
większość dochodu z wpi-
sowego została przeznaczo-
na na zakup artykułów che-
micznych i spożywczych dla 
uchodźców przebywających 
w naszej gminie.   

Relacja Łukasza 
Butkiewicza Prezesa Klubu 

Biały Król Wisznia Mała 

Biały Król Wisznia Mała – bieżące wieści
RELACJA

W związku z pojawiającą się coraz więk-
szą liczbą ofert, naborów oraz dzwo-

niących przedstawicieli różnych firm, doty-
czących instalacji paneli fotowoltaicznych lub 
ekologicznych źródeł ciepła/energii, prosimy 
o zachowanie szczególnej ostrożności przy 
wyborze takich ofert. Prosimy o rzetelny wy-
bór firmy jak i instalatorów, nie sugerowanie 
się samą ceną bądź szybkim terminem, bo to 
może oznaczać, że jakość usługi nie będzie na-
leżyta. Firmy te często powołują się lub suge-
rują współpracę z Urzędem Gminy Wisznia 
Mała, co nie jest prawdą.

Uwaga na oferty!Tabliczki na dom!

Drodzy Mieszkańcy gminy Wisz-
nia Mała, przypominamy o obo-

wiązku umieszczenia w  widocznym 
miejscu na budynku tabliczki z nume-
rem domu. W przypadku, gdy budy-
nek położony jest w głębi – tabliczkę 
z numerem umieszcza się również na 
ogrodzeniu. Odpowiednie i wyraźne 
oznaczenie nieruchomości nie tyl-
ko ułatwi pracę kurierów, listonoszy, 
firm wywożących odpady, ale i służb 
ratunkowych i może uratować komuś 
życie.  
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Program finansowany 
ze środków budżetu gminy Wisznia Mała

Wspólnie zadbajmy 
o czyste powietrze 

w naszej gminie

KONTYNUACJA GMINNEGO 
PROGRAMU WYMIANY PIECÓW! 
SKORZYSTAJ!

SO3
CONOx

CO2

Główną przyczyną zanieczysz-
czeń powietrza są piece i ko-

tły na węgiel i drewno, potocznie 
nazywane „kopciu chami’’. Spala-
jąc w nich węgiel niskiej jako ści 
lub śmieci wypuszczamy do po-
wietrza duże ilości dymu i zanie-
czyszczeń o dużej toksyczności.

W ramach dofinansowania 
przedsięwzięć związanych z wy-
mianą starego źródła ciepła na 
nowe, ekologiczne z budżetu 
gminy Wisznia Mała w 2021 roku 
wymieniono 94 kopciuchy. Na 
terenie naszej gminy mieszkań-
cy przede wszystkim wymienili 
swoje ogrzewanie na gazowe (48 
szt.), kolejno są piece 5 klasy na 
ekogroszek lub pellet (29 szt.), 
ogrzewanie elektryczne (11 szt.) 
oraz 6 szt. pomp ciepła.

W 2022 roku kontynuujemy 
nabór wniosków do gminnego 
programu ograniczenia niskiej 
emisji polegającym na wymianie 
starych źródeł ciepła na nowe 

ekologiczne.
Od stycznia br. zostało już zło-

żonych 60 wniosków na dofinan-
sowanie przedsięwzięć związa-
nych z wymianą starego źródła 
ciepła na nowe, ekologiczne z bu-
dżetu gminy Wisznia Mała. Część 
umów już została podpisana i in-
westycje są realizowane, kolejne 
umowy sukcesywnie są podpisy-
wane z beneficjentami.

O dofinansowanie może się 
ubiegać osoba fizyczna posiada-
jąca tytuł prawny do nierucho-
mości w zabudowie jednorodzin-
nej, w zabudowie wielolokalowej 

Zgodnie z uchwałą 
antysmogową obowiązkowa 
wymiana pieców do końca: 

Wymiana kotłów 
pozaklasowych

L I P I EC 
2024
L I P I EC 
2028Wymiana kotłów 

klasy 3 i 4

Gminą umowy o dotację, po-
nieważ przy rozliczeniu dota-
cji uwzględniane będą tylko te 
faktury/rachunki, których data 
wystawienia nie jest wcześniej-
sza niż data podpisania umowy 
o dotację. Ważne jest także to, 
aby rachunki/faktury były wy-
stawione imiennie na wniosko-
dawcę.

Zachęcamy do skorzystania z 
gminnego programu dzięki, któ-
remu można wymienić starego 

kopciucha na nowe ekologiczne 
źródło m. in.:
 � pompy ciepła
 � kotły gazowe kondensacyjne
 � kotły na pellet 5 klasy
 � ogrzewanie elektryczne
 � kotły na ekogroszek 5 klasy
Koszty poniesione przed pod-

pisaniem umowy nie będą mo-
gły być brane do dofinansowa-
nia.

Szczegóły na stronie  
www.wiszniamala.pl

Wypłata dotacji z budżetu 
gminy Wisznia Mała

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji 
do Urzędu Gminy Wisznia Mała

do wymiany pieca

Weryfikacja wniosku przez pracowników 
gminy oraz oględziny źródła ciepła 
przeznaczonego do likwidacji

Podpisanie umowy z gminą

Rozpoczęcie inwestycji  
(wymiana pieca, faktury imienne  
na wnioskodawcę)

Po zakończonej inwestycji  
złożenie wniosku o rozliczenie dotacji

Oględziny nowego  
źródła ciepła oraz podpisanie  
karty rozliczenia dotacji

7 kroków

1

3
2

4
5

6

7

oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Pomoc finansowa obejmuje 

przede wszystkim wymianę 
starego źródła ciepła na 

nowe ekologiczne.
 W ramach gmin-
nego programu moż-

na otrzymać zwrot w 
wysokości 50% kosz-
tów poniesionych na wy-
mianę źródła ciepła, lecz nie 
więcej niż 10 000 zł dla bu-
dynku jednorodzinnego oraz 
7 000 zł dla mieszkania w bu-
dynku wielorodzinnym.

Do prac związanych z wy-
mianą pieca można przystą-

pić dopiero po podpisaniu z 
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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 podpisa-
nego porozumienia 

z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
prowadzi punkt konsultacyjny 
w Urzędzie Gminy w Wiszni 
Małej, dzięki któremu istnieje 
możliwość uzyskania pomocy 
w zakresie wypełnienia i złoże-
nia wniosku o dofinansowanie 
i rozliczenia przedsięwzięć w 
ramach programu Czyste Po-
wietrze.

Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze”, to ogól-
nopolski program dopłat do 
wymiany starych pieców oraz 
docieplenia domów jednoro-
dzinnych, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych.

Dla kogo?

Program skierowany jest do 
właścicieli lub współwłaścicie-
li jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielo-
nych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wie-
czystą.

Beneficjenci

Część I programu dla Bene-
ficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofi-

nansowania:
Osoby fizyczne, będące wła-

ścicielami/współwłaściciela-
mi budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzie-
lonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wie-
czystą, o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym kwoty 100 
000 zł.

Część II programu dla Be-
neficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu do-
finansowania

Osoby fizyczne, które łącznie 
spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współ-
właścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą;

2) przeciętny miesięczny do-
chód na jednego członka ich 
gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym.

Od stycznia 2022 roku uru-
chomiona została III część 
programu dla Beneficjentów 
uprawnionych do najwyższe-
go poziomu dofinansowania. 
Osoby fizyczne muszą spełnić 
następujące warunki:

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

a) 900 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym.

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

(71) 308 48 32, 506 658 920

W czwartek 31 marca 
odbyło się czwarte 

spotkanie informujące miesz-
kańców gminy Wisznia Mała 
o punkcie konsultacyjnym 
Programu „Czyste Powietrze” 
w naszej gminie. Na spotka-
niu zostały przedstawione 
ogólne zasady ubiegania się o 

dofinansowanie do wymiany 
starego źródła ciepła na nowe 
- ekologiczne. Punkt konsul-
tacyjny funkcjonuje w Urzę-
dzie Gminy Wisznia Mała, za-
interesowanych mieszkańców 
naszej gminy zapraszamy do 
kontaktu.

Tel.: 71 308 48 32

Punkt konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” 

Zachęcamy do korzystania 
z  aplikacji gospodarka 

odpadami (system SEGRE-
GO), która umożliwia miesz-
kańcom w  wygodny sposób 
wyszukać swój harmonogram 
odbioru odpadów, który od-
nosi się do konkretnego ad-
resu posesji, a nawet włączyć 
przypomnienia o  nadchodzą-
cych terminach wywozu śmie-
ci czy płatnościach. 

System jest bezpłatny, 
a  mieszkańcy mają do niego 
dostęp w  aplikacji mobilnej 
„BLISKO” dostępnej na An-
droid i  iOS. Dzięki aplikacji 

będziemy otrzymywać przy-
pomnienia na telefon i wszyst-
kie informację będą zawsze 
pod ręką. W razie wątpliwości 
ułatwi nam również prawi-
dłową segregację. Pomoże 
nam w  tym wyszukiwarka 
„gdzie wyrzucić” oraz kom-
pendium wiedzy „warto wie-
dzieć”, w  którym znajdziemy 
naprawdę wiele ciekawych 
informacji. Aplikacja BLISKO 
poza Gospodarką Odpada-
mi w  gminie Wisznia Mała 
udostępnia subskrypcję wia-
domości od innych lokalnych 
nadawców np. „Policja”.

Aplikacja dla mieszkańców

Przypominamy o obo-
wiązku zmiany deklara-

cji odpadowych (ilości osób 
zamieszkujących/zmiany da-
nych składających deklara-
cję), w sytuacji gdy na nieru-
chomości:
 � Urodzi się małe dziecko/

dzieci – zgłaszamy zwięk-
szenie ilości osób,

 � Zwiększy lub zmniejszy się 
liczba osób zamieszkują-
cych nieruchomość,

 � Umrze członek rodziny 
– należy zmienić również 
dane identyfikacyjne jeśli 

deklaracja była 
złożona na 
osobę zmarłą.

Deklarację ko-
rygującą składa-
my na standar-
dowym druku 
deklaracji o wy-
sokości opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Druk można pobrać na stro-
nie www.wiszniamala.pl / w 
zakładce dla mieszkańców / 
ochrona środowiska.

Zgłoszenie zmiany danych 
powinno nastąpić do 10 dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych.

AKTUALIZACJA - DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia!
Mieszkasz w gminie 

Wisznia Mała i nie je-
steś zameldowany? Weź udział 
w konkursie. Konkurs skiero-
wany jest do osób nie posia-
dających meldunku stałego, 
a mieszkających na terenie 
gminy Wisznia Mała. Wystar-
czy zameldować się, wypełnić 
wniosek konkursowy i złożyć 
go w Punkcie Obsługi Klienta.

www.wiszniamala.pl/dla-
-mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/konkurs-meldun-
-kowy/
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Zadbaj o swojego małego sąsiada

Zapraszamy Mieszkańców 
gminy Wisznia Mała do 

wywieszania skrzynek lęgo-
wych dla ptaków. Bliskość bu-
dek lęgowych daje nam moż-
liwość obserwowania piękna 
przyrody, słuchania ptasich 
trelów oraz ma duże walory 
edukacyjne szczególnie dla 
dzieci. Takie prawdziwe lekcje 
przyrody są o wiele ciekawsze 
od zwykłych książek. 

Część to skrzynki dla tak 
zwanych dziuplaków – czyli 
ptaków zakładających swoje 
gniazda w  dziuplach (mię-
dzy innymi: sikora bogatka, 
sikora modra, pleszka, mu-
chołówka, wróbel, mazurek, 
dzięcioły itp.). Budki mają 
zróżnicowane średnice otwo-
rów wlotowych, tak aby mo-
głyby być zasiedlane przez 
różne gatunki ptaków. Po-
zostałe to skrzynki dla tzw. 
półdziuplaków, czyli ptaków 
zakładających swoje gniazda 
w np. wypróchniałych otwo-
rach czy szczelinach (między 
innymi: muchołówka szara 
czy kopciuszek). Budki lę-
gowe zastępują ptakom na-
turalne schronienia jakimi 
są wypróchniałe otwory czy 
dziuple wydrążone w pniach 
starych drzew przez dzię-
cioły. Ptaki są naszymi natu-
ralnymi sprzymierzeńcami 
w walce ze szkodnikami, tak 
więc powinniśmy dbać o  to 
aby w  naszej okolicy zapew-
nić im odpowiednie warunki 
rozwoju.

Budkę dla ptaków można 
zakupić w  każdym sklepie 
ogrodniczym, zachęcamy 
również do własnoręcznego 
budowania takich domków. 
Jakie cechy powinna posia-
dać budka? Najważniejsze 
żeby była bezpieczna, wbrew 
pozorom drążek, który czę-
sto przy takich budkach wi-
dzimy, jest właśnie ułatwie-
niem dla drapieżnika, więc 
z  niego trzeba zrezygnować. 
Dobrym rozwiązaniem jest 
przedłużenie przodu budki. 
Deski powinny być grubo-
ści minimum 2 cm, jest to 
ochrona przed przegrzaniem, 
gdy świeci słońce. Nie nale-
ży heblować, impregnować, 
ani malować desek użytych 
do budowy budki – ptakom 

łatwiej chwycić się chropo-
watej powierzchni, a  zapach 
farb jest dla nich bardzo dłu-
go wyczuwalny. Przy głębo-
kich budkach można zrobić 
wyżłobienie pilnikiem pozio-
mych rowków, po wewnętrz-

nej stronie, by ptaki łatwiej 
mogły się w niej poruszać. 

Taki domek dla naszych 
małych sąsiadów nie powi-
nien znajdować się zbyt bli-
sko domu i miejsc w których 
spędzamy dużo czasu. Pta-

ki wybierają spokojne 
miejsca. Jeśli domek 
nie zostanie zasie-
dlony w  ciągu dwóch 
kolejnych sezonów lę-
gowych, należy go prze-
wiesić w inne miejsce.
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Do 30 czerwca 2022 r. każ-
dy właściciel domów jed-

norodzinnych, zarządcy bu-
dynków wielolokalowych (np. 
spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe) oraz właściciele czy 
zarządcy lokali usługowych, 
handlowych, muszą złożyć de-
klarację do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków.

Każdy budynek, który posia-
da źródło ciepła lub spalania 
paliw do 1 MW mocy należy 
zgłosić wypełniając odpowied-
nią deklarację.

Deklarację można złożyć sa-
modzielnie, bez wychodzenia 
z domu (www.zone.gunb.gov.
pl), żeby to zrobić musisz po-
siadać profil zaufany albo pod-
pis elektroniczny.

Jeżeli nie masz dostępu do 
internetu albo podpisu elek-
tronicznego, deklarację możesz 
złożyć we właściwym dla miej-
sca budynku Urzędzie gminy 
osobiście lub listownie.

Jeżeli zostanie założone nowe 
źródło ciepła, deklarację nale-
ży złożyć w terminie 14 dni od 
dnia pierwszego uruchomienia 
tego źródła ciepła lub źródła 
spalania paliw

Za niezłożenie w wyznaczo-
nym terminie, czyli do 30 czerw-
ca 2022, deklaracji do ewidencji 
CEEB, można zostać ukaranym 
grzywną w wysokości do 500 zł, 
a w sądzie do 5000 zł.

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Termin upływa 
30 czerwca 
2022 roku!

Dotyczy 
również firm!




