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Życzymy 
Państwu pełnych 
szczęścia, rodzinnych  
i w pełnym zdrowiu  
Świąt Bożego Narodzenia.  
Niech ten wyjątkowy czas będzie  
okazją do radości i wzajemnej miłości.  
Życzymy także by Nowy Rok 2021  
przyniósł wiele optymizmu,  
satysfakcji i wiary w lepsze jutro.   
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Rozpoczęła się budo-
wa świetlicy w Pier-

woszowie. Wykonawcą, 
wybranym w drodze prze-
targu, została firma ZHU 
Bud-Wes Józef Wesołowski 
z Milicza. 

Zgodnie z projektem po-
wstanie budynek parterowy 
z dwuspadowym dachem 
o powierzchni użytkowej 
ok. 147 m2. Do dyspozycji 
mieszkańców będzie sala 
wielofunkcyjna z zapleczem 
kuchennym oraz węzłem 
sanitarnym. Obiekt będzie 
dostępny dla osób niepeł-
nosprawnych. Budynek bę-
dzie również zaopatrzony w 
instalację fotowoltaiczną, a 
teren wokół niego zostanie 
zagospodarowany. Termin 
realizacji zadania to koniec 

lipca 2021 r. 
Powstała świetlica będzie 

kolejnym miejscem spo-
tkań mieszkańców, służą-
cym integracji, rozwijania 
pasji oraz inicjatyw spo-
łecznych. Ułatwi organiza-
cję szkoleń, warsztatów itp. 

Zadanie będzie 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.

A już niebawem zostanie 
ogłoszony przetarg na bu-
dowę świetlicy w Machni-
cach. 

Budowa świetlicy  
w Pierwoszowie

PIERWOSZÓW

SZYMANÓW

W Szymanowie na ulicy 
Lotniczej (w rejonie 

boiska sportowego) trwa 
budowa zatoki autobusowej. 
Zatoka oraz chodnik będzie 
wykonany z kostki, nato-
miast pętla autobusowa z 
masy bitumicznej. Zostanie 
zamontowana również wia-
ta przystankowa. Dzięki tej 
inwestycji linia autobusowa 
zostanie przedłużona o ok. 
1 km, co ułatwi korzystanie 
z komunikacji mieszkańcom 
zamieszkującym bardziej 
odległe ulice tej miejscowo-
ści.

Pętla autobusowa w Szymanowie

Oświetlenie drogowe

Na bieżąco w wielu 
miejscowościach gmi-

ny montowane są kolejne 
punkty świetlne. 

Do końca roku zostanie 
zamontowanych 30 słupów 
oświetleniowych z ener-
gooszczędnymi oprawami 
LED oraz położonych bę-

dzie 1684 mb kabla. Lampy 
świecą już w następujących 
lokalizacjach: Krzyżanowi-
ce (ul. Jaśminowa),  Ligota 
Piękna (ul. Kręta i Różana – 
na placu zabaw), Ozorowice 
(ul. Spokojna), Strzeszów (ul. 
Osiedlowa),  Szymanów (ul. 
Ogrodnicza), Wisznia Mała 

(ul. Kwiatowa, Nad Potokiem, 
Łąkowa). A już w najbliższym 
czasie lampy rozbłysną w: Li-
gocie Pięknej (al. Brzozowa), 
Malinie (ul. Główna i Leśna), 
Pierwoszowie (ul. Ogrodo-
wa), Rogożu (ul. Wierzbowa) 
i Wysokim Kościele (ul. Par-
kowa).

Pandemia nie 
wyhamowała 

inwestycji
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■ ■ ■ Niebawem rozpocznie się budowa I etapu 
chodnika w Ligocie Pięknej na ul. Na Kolonii od ul. 
Osiedlowej do ul. Sportowej stanowiącego dojście 
do przedszkola. Zostanie wykonany chodnik z kost-
ki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. 

■ ■ ■ Wyłoniono projektanta dokumentacji prze-
budowy ul. Sportowej w Szymanowie oraz ul. Lipo-
wej w Krzyżanowicach.

■ ■ ■ Na terenie gminy trwają prace odtworzeniowe 
nawierzchni dróg po kanalizacji w Szymanowie (ul. 
Lipowa, Przy Krzyżu i Lotnicza).

INWESTYCJE DROGOWE

SZEWCE

MIENICE

PIOTRKOWICZKI

LIGOTA PIĘKNA

GMINA WISZNIA MAŁA

W Szewcach dobiegła końca 
przebudowa drogi dojazdowej 
do pól i cmentarza. Została 
wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa o długości 125 m i 
szerokości 4 m. Wykonane zostało 
także odwodnienie oraz zostały 
utwardzone pobocza.

W Ligocie Pięknej rozpo-
częła się przebudowa 

alei Brzozowej i Sosnowej (I i II 
etap). Wykonawcą prac została 
firma Ravea Sp. z o.o. z Wrocła-
wia. W ramach projektu na alei 
Sosnowej zostanie wybudowa-
na kanalizacja deszczowa oraz 
na obu drogach zostanie poło-
żona nawierzchnia bitumiczna, 
powstaną zjazdy do posesji, a 

pobocza zostaną utwardzone. 
Na realizację inwestycji gmi-
na uzyskała dofinansowanie z 
Fundusz Dróg Samorządowych 
w wysokości 675885,00 zł oraz 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w wysokości 
675885,00 zł. Koszt całkowi-
ty inwestycji to ok 1,4 mln. zł. 
Planowany termin zakończenia 
prac to 30 sierpnia 2021 r.

Zakończono budowę ulicy Leśnej w 
Mienicach, gdzie na odcinku 326 m 

została przełożona kostka kamienna. 
Droga została poszerzona oraz wykona-
ne zostały pobocza i zjazdy do posesji. To 
istotna inwestycja nie tylko dla mieszkań-
ców Mienic, ale również dla mieszkań-
ców całej gminy, gdyż stranowi dojazd do 
PSZOK-u. Na realizację tej inwestycji gmi-
na pozyskała dotację w wysokości 63 tys. zł 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W Piotrkowiczkach re-
alizowany jest III etap 

przebudowy drogi powiato-
wej nr 1365D Piotrkowicz-
ki – Mienice. Jezdnia zostanie 
poszerzona, zostanie wykonana 
nawierzchnia bitumiczna wraz 
z poboczami i zjazdami do po-
sesji. Na przejściu dla pieszych 
przy kościele będzie zamonto-
wany próg spowalniający. In-
westycję realizuje Starostwo Po-
wiatowe w Trzebnicy.
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Dobiegła końca rozbudo-
wa pomieszczeń w Szko-

le Podstawowej w Krynicznie 
przeznaczonych dla przedszko-
laków. Powstały tam dwie prze-
stronne sale z węzłem sanitar-
nym, szatnią oraz odrębnym 
wejściem dla dzieci przedszkol-
nych. W murach szkoły już po-
jawiły się maluchy.

Dzięki rozbudowie zwięk-
szyła się ilość dzieci uczęszcza-
jących do oddziału przedszkol-
nego. Do tej pory z punktu w 
Krynicznie korzystało 16 ma-
luchów, a  8 dzieci uczęszcza-
ło do punktu przedszkolnego 
w Malinie. Aktualnie oddział 
przedszkolny w Krynicznie 
może przyjąć 35 osób.

Oddział przedszkolny 
w Krynicznie

Część placów zabaw na 
terenie gminy zosta-

ło doposażonych w nowe 
urządzenia zabawowe. W 
Malinie i w Wiszni Małej 
przy OSP infrasktruktura re-
kreacyjna powiększyła się o 
zjazdy linowe (tzw. tyrolki), 
w Krzyżanowicach o dwa 
sprężynowce i zestaw zaba-
wowy. W Piotrkowiczkach 
na ulicy Spacerowej został 
zamontowany zestaw spraw-
nościowy, a na ulicy Akacjo-
wej domek ze zjeżdżalnią. 

W Krynicznie przy boisku 
zamontowano huśtawkę 
wahadłową, natomiast w 
Mienicach linarium. A już 
wkrótce w Krynicznie i Li-
gocie Pięknej staną zestawy 
street workout.

Zakończyła się budowa bo-
iska na terenie przed bu-

dynkiem świetlicy w Rogożu. 
Mieszkańcy mogą już korzy-
stać z nowego, wielofunkcyj-

nego boiska o nawierzchni 
syntetycznej służącego do 
gier zespołowych. Na boisku 
został zamontowany piłko-
chwyt, a teren wokół boisk 

został obsadzony roślinami. 
Powyższe zadanie zostało do-
finansowane w wysokości 30 
tys. zł z programu Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi. 

KRYNICZNO ROGOŻ

Nowa strefa sportowo-rekreacyjna 
w Rogożu

Place zabaw

Orange Światłowód

Trzeciego grudnia odbył się 
odbiór techniczny drogi 

łączącej naszą gminę (w miej-
scowości Pierwoszów) z gminą 
Długołęka (miejscowość Sie-
dlec). W odbiorze uczestniczył 

wójt Jakub Bronowicki, wójt 
gminy Długołęka Wojciech 
Błoński wraz ze swoją zastęp-
czynią Joanną Adamek, sołtys 
Siedlca oraz samorządowcy.

Nowa droga asfaltowa nie 
tylko poprawi komfort i bez-
pieczeństwo mieszkańców 
Pierwoszowa i Siedlca, ale 
również ułatwi komunikację 
między gminami: Długołęka, 
Wisznia Mała i Trzebnica. In-
westycja została zrealizowana 
przez gminę Długołęka, a na 
jej budowę gmina pozyskała 
środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Odbiór drogi łączącej gminę  
Wisznia Mała z gminą Długołęka

Budowa sieci światłowo-
dowej na terenie gminy 

Wisznia Mała prowadzona jest 
przez firmę Orange Polska. 
Zadanie wykonywane jest w 
ramach projektu Wrocławski i 
Wrocław Orange Światłowód 
(id. Obszaru 3.5.02.04.05). In-
westycja realizowana jest ze 
wsparciem funduszy europej-

skich w ramach projektu Pro-
gram Operacyjny Polska Cy-
frowa (POPC).

Listy adresowe oraz ob-
szary objęte ww. wsparciem, 
każdorazowo były układane 
przez organ nadzorujący, tj. 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa (CPPC). Na eta-
pie konkursowym operator z 

przedstawionej puli adresowej 
zobowiązał się do podłączenia 
36134 gospodarstw domo-
wych w ramach przedstawio-
nej koncepcji.

Natomiast tzw. dogęszczenia 
sieci w ramach unii światło-
wodowej najprawdopodobniej 
będzie wykonywane po zakoń-
czeniu projektu w 2021 roku.
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Zakończono budowę ostat-
niego z etapów sieci kanali-

zacji sanitarnej w Szymanowie. 
Trwają jeszcze roboty w zakre-
sie odbudowy nawierzchni as-
faltowych. W grudniu rozpo-
częły się procedury odbiorowe, 
a oddanie do użytkowania sieci 
kanalizacyjnej wykonanej w 
ostatnim etapie planowane jest 
na początek lutego 2021 r.

Realizacja całego projektu 
pn. „Budowa systemu gospo-
darki ściekowej w aglomera-
cji Wrocław – Psary, Szyma-
nów, Krzyżanowice”,  którego 
zakres obejmuje ponad 36 
km sieci kanalizacyjnej oraz 
ponad 2 km sieci wodocią-
gowej będzie trwała do końca 
I kwartału 2022 r. Do chwili 
obecnej wybudowano już 29 
km sieci kanalizacyjnej i ca-
łość sieci wodociągowej. Pro-
jekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej 
z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2014 – 2020.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Na terenie Psar trwa budowa kanaliza-
cji sanitarnej realizowanej w ramach 

projektu pt. „Budowa systemu gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław 
– Psary, Szymanów, Krzyżanowice”. Aktual-
nie prace prowadzone są  na ulicach: Dłu-
giej, Parkowej, Rakowskiej i Polnej. 

Modernizacja SUW

Równocześnie trwa modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Psarach. Inwesty-

cja ta jest bardzo istotna dla mieszkańców 
południowych miejscowości gminy, gdyż 
ma na celu zabezpieczenie bezawaryjnych 
dostaw wody. Dzięki inwestycji będzie 
można korzystać z wody z sieci wrocław-
skiej i wspomagać stację w razie niedobo-
rów wody w ujęciu.

Obecnie wykonano już nowy żelbetonowy 
zbiornik na wodę o poj. 300 m3 oraz wyre-
montowano istniejący o poj. 100 m3. Pojem-
ność zbiorników będzie dwa razy większa niż 
do tej pory. Ocieplono budynek stacji oraz 
wymieniono filtry wody. Planowany termin 
zakończenia prac to czerwiec 2021 roku.

KANALIZACJA W PSARACH

KANALIZACJA W SZYMANOWIE

Szanowni mieszkańcy, 
zachęcamy właścicieli 
posesji, przy których jest 

wybudowana sieć kanaliza-
cyjna, do budowy przyłączy. 
Podłączenia do sieci kanali-
zacyjnej w miejscowościach, 
które są w nie zaopatrzone, są 
obowiązkiem właścicieli nie-
ruchomości co wynika z art. 5 
pkt. 1 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Gmina wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców 
wspiera dotacją do 75% kosz-
tów budowy przyłącza, jednak 
nie więcej niż 5 tys. zł na jed-
no przyłącze. Wnioski należy 
składać w PGK Sp. z o.o. In-
formacje można uzyskać pod 
nr telefonu 71 711 96 40.

Przyłącza kanalizacyjne
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Wielodniowe opady desz-
czu w październiku spo-

wodowały znaczne podtopienia 
w naszej gminie. Szczególnie 
dotknięci zostali mieszkańcy 
Ozorowic, Strzeszowa i Szewc. 
W Ozorowicach rzeka Mienia 
wylała na ulicę Łąkowa oraz 
Osiedlową. Pracownicy gminy 
wraz ze strażakami na bieżąco 
reagowali na zgłoszenia miesz-
kańców dotyczące podtopień i 
niedrożności przepustów dro-
gowych. Po interwencji gminy 
Wody Polskie podniosły za-
suwy na jazie w Świniarach co 
spowodowało obniżenie pozio-
mu wody w rejonie Psar i Szy-
manowa.

Skutki październikowych ulew

W bieżącym roku prze-
prowadzono prace 

renowacyjne w trzech czter-
nastowiecznych obiektach za-
bytkowych.

W kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Strzeszowie został wykonany 
remont dachu nad nawą głów-
ną i strop. Drewniana kon-
strukcja dachu została uzu-
pełniona, wzmocniona oraz 
zaimpregnowana, a na dachu 
położono nowe dachówki.

Przeprowadzona renowacja 
była finansowana ze źródeł:
 � 80 tys. zł – dotacja z 

programu Ochrona 
zabytków 2020 od 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

 � 100 tys. zł – dotacja z 
budżetu gminy Wisznia 
Mała

 � 426,41 zł – wkład własny 
parafii.
Wartość całkowita prac: 

180 426,41 zł

W kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w 
Piotrkowiczkach ukończono 
prace renowacyjne. Została 
wykonana nowa elewacja oraz 
wymieniono elementy bla-
charskie, rynny i płotki prze-
ciwśniegowe. Prace zostały 
sfinansowane z następujących 
źródeł:

Renowacja cennych 
zabytków

STRZESZÓW

PIOTRKOWICZKI

 � 50 tys. zł – dotacja ze 
środków gminy Wisznia 
Mała

 � 50 tys. zł – dotacja ze 
Starostwa Powiatowego w 
Trzebnicy

 � 55 tys. zł – wkład własny 
parafii

Wartość całkowita prac: 
155 000 zł

W kościele pw. św. Anny 
w Szewcach w ramach prac 
remontowych i konserwator-
skich wykonano nową elewa-
cję. Zadanie to zostało sfinan-
sowane z:

 � 60 tys. zł – dotacja ze 
środków gminy Wisznia 
Mała

 � 138 000 zł – wkład własny 
parafii

Wartość całkowita prac: 
198 000 zł

SZEWCE

  50 tys. zł -  dotacja z Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków we Wrocławiu

  ok. 28 tys. zł - wkład własny 
parafii (projekt, nadzór autor-
ski i inwestorski oraz udział w 
pracach remontowych).

Wartość całkowita prac:  
ok. 258 tys. zł

W kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach 
ukończono prace renowacyjne. Zo-
stała wykonana nowa elewacja oraz
wymieniono elementy blacharskie, 
rynny i płotki przeciwśniegowe. Pra-
ce zostały sfinansowane z następują-
cych źródeł:
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Od 30 listopada 2020 
r. obowiązują nowe 
przepisy, które mają 

pomóc w skuteczniejszej wal-
ce ze sprawcami przemocy 
domowej i lepiej chronić jej 
ofiary. Chodzi o nowelizację 
kodeksu postępowania cywil-
nego i szeregu innych ustaw.

Nakaz wyda policjant
Policja oraz Żandarmeria 

Wojskowa otrzymała nowe 
uprawnienia               w zakre-
sie ochrony osoby dotkniętej 
przemocą. Chodzi o nakaz na-
tychmiastowego opuszczenia 
wspólnie zajmowanego miesz-
kania i jego bezpośredniego 
otoczenia lub zakaz zbliżania 
się do mieszkania i jego bezpo-
średniego otoczenia.

Nakaz lub zakaz będzie wy-
dawany w stosunku do osoby, 
która swoim zachowaniem, 
polegającym na stosowaniu 
przemocy w rodzinie stwa-
rza zagrożenia dla życia lub 
zdrowia. Ponadto będzie on 
natychmiast wykonalny. Co 
istotne, nakaz i zakaz będą 
mogły być stosowane łącznie.

W praktyce Policja będzie 

mogła wydać nakaz lub zakaz 
podczas podjętej interwen-
cji we wspólnie zajmowanym 
mieszkaniu.

Przyjęte przepisy wprost 
stanowią, iż nakaz lub zakaz 
mogą być wydane również w 
przypadku nieobecności we 
wspólnie zajmowanym 
mieszkaniu lub jego bez-
pośrednim otoczeniu 
osoby stosującej prze-
moc w rodzinie podczas 
wykonywania czynności 
przez Policję.

Nakaz lub zakaz zostaną 
doręczone niezwłocznie 
osobie stosującej przemoc 
w rodzinie oraz osobie dotknię-
tej tą przemocą. Jeżeli w stosun-
ku do osoby stosującej przemoc 
będzie to niemożliwe, zawia-
domienie o ich wydaniu zosta-
nie umieszczenie na drzwiach 
wspólnie zajmowanego miesz-
kania. Policjant niezwłocznie 
doręczy także odpis nakazu lub 
zakazu prokuratorowi.

Osobie stosującej przemoc 
w rodzinie, wobec której wy-
dano nakaz lub zakaz, będzie 
przysługiwało zażalenie do 

sądu rejonowego właściwego 
ze względu na miejsce poło-

żenia wspólnie zajmowanego 
mieszkania. Termin na złoże-
nie zażalenia będzie wynosił 
3 dni od dnia doręczenia na-
kazu lub zakazu. W zażaleniu 
skarżący będzie mógł doma-
gać się zbadania prawidłowo-
ści prowadzenia czynności, 
zasadności oraz legalności 
wydanego nakazu lub zakazu. 
Sąd rozpozna zażalenie nie-
zwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od dnia jego 
wpływu do sądu.

Nakaz lub zakaz utracą moc 
po upływie czternastu dni od 
dnia ich wydania, chyba że sąd 
udzieli zabezpieczenia, którym 
nakaz lub zakaz zostaną prze-
dłużone. Z wnioskiem powi-
nien się zwrócić pokrzywdzo-
ny. Postępowanie w tej sprawie 

będzie przeprowadzane w 
trybie przyspieszonym. 
Orzeczenie zostanie wy-
dane w ciągu miesiąca od 
złożenia wniosku. 

Wprowadzenie no-
wych rozwiązań jest 
bardzo jasnym i wyraź-
nym komunikatem: to 
nie ofiara przemocy ma 

martwić się o swoje bezpie-
czeństwo, uciekać z domu, 
poszukiwać spokoju. To 
sprawca ma ponosić wszelkie 
konsekwencje swoich czynów.

Lepsza ochrona dzieci
Pozytywnym aspektem 

nowych przepisów jest też 
to, że wprowadzono w nich 
rozwiązania dedykowane 
małoletnim doświadczają-
cym przemocy domowej. 
Celem nowych rozwią-
zań prawnych jest zagwa-

rantowanie najmłodszym 
bezpieczeństwa w domu. 
Dla małoletnich szczególnie 
istotne znaczenie mają trzy 
zapisy ustawy.

Po pierwsze, funkcjona-
riusz nakładający nakaz eks-
misji lub zakaz zbliżania się 
ma ocenić ryzyko zagrożenia 
życia lub zdrowia odrębnie 
wobec dziecka i wobec osoby 
dorosłej. 

Po drugie, w sytuacji gdy 
dom zamieszkuje osoba ma-
łoletnia, o zgłoszeniu prze-
mocy powiadomiony zostanie 
‒ oprócz zespołu interdyscy-
plinarnego ‒ właściwy miej-
scowo sąd opiekuńczy. 

Po trzecie, przesłuchanie 
dziecka odbywać się będzie na 
specjalnych zasadach i tylko w 
sytuacjach, gdy jest absolutnie 
niezbędne. Sprawca przemo-
cy będzie musiał natychmiast 
opuścić mieszkanie.

Dziecko nie musi zmieniać 
otoczenia. W ten sposób mi-
nimalizuje się traumatyczne 
doświadczenia, napięcie, lęk, 
zagrożenie i niepewność.  

AGK

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie weszła w życie

Trzy lata minęły od tra-
gicznej śmierci antyter-

rorysty Mariusza Koziarskie-
go, który zginął w Wiszni 
Małej podczas akcji. Został 

zastrzelony w nocy z 2 na 3 
grudnia 2017 r. przez bandy-
tę, który okradał bankomat.

W rocznicę śmierci wójt Ja-
kub Bronowicki oraz jego za-

stępca Mariusz Fedzin złożyli 
kwiaty i zapalili znicz pod po-
mnikiem upamiętniającym 
tragicznie zmarłego st. asp. 
Mariusza Koziarskiego.

Minęły trzy lata

Dziękujemy mieszkańcom 
gminy Wisznia Mała za 

udział w akcji, której celem 
była pomoc producentom 
chryzantem. We współpracy 
z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa po-
mogliśmy 12 rolnikom przyj-
mując od nich 7 256 chryzan-
tem. Dzięki sprawnej reakcji 
naszych mieszkańców kwiaty 
udekorowały nie tylko tereny 
gminne, ale też nasze podwór-
ka. Jeszcze raz dziękujemy!

Akcja chryzantemy dla mieszkańców

Szczepienia przeciwko Covid-19

SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w 
Wiszni Małej przystąpił do 

Narodowego Programu Szcze-
pień SARS-CoV-2. Aktualnie 
trwa procedura rekrutacyjna. 
Z informacji podanej przez 
Ministerstwo Zdrowia wyni-
ka, że akcja szczepień powin-

na wystartować na przełomie 
stycznia i lutego 2021 roku.  

Bieżące informacje o szcze-
pieniach będziemy przekazy-
wać Państwu na stronie inter-
netowej Ośrodka Zdrowia oraz 
gminy Wisznia Mała. Prosimy 
na bieżąco śledzić aktualności.
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W tym roku po raz 
sto drugi świę-
towaliśmy odzy-

skanie niepodległości przez 
Polskę. Ta wyjątkowa data 
była nadzwyczajną okazją 
do oddania hołdu walczą-
cym Polakom, dzięki któ-
rym żyjemy teraz w wolnej 
Polsce. Niestety z powodu 
pandemii nie mogliśmy 
się spotkać na wspólnych 
obchodach święta. Jednak 
chętni mogli wziąć udział w 
uroczystościach z własnych 
domów, oglądając transmi-
sję on-line. 

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości rozpo-
częły się od złożenia kwiatów 
i wieńców pod pomnikiem 
Pamięci Narodowej. W uro-
czystości wzięli udział: wójt 
Jakub Bronowicki, członek 
zarządu powiatu trzebnickie-
go Sławomira Misiura-Her-
mann, przewodnicząca rady 
gminy Małgorzata Ottenbreit, 
radny Władsław Synowiec, 

sołtys Piotrkowiczek Grzegorz 
Ryng, harcerki z drużyny ZHP 
Wisznia Mała oraz przedsta-
wiciele OKSiR-u. Wartę przed 

pomnikiem pełniła Jednost-
ka Strzelecka 3003 im. Orląt 
Lwowskich. Następnie odbyła 
się msza święta w intencji Oj-

czyzny odprawiana przez pro-
boszcza ks. Józefa Sadkiewicza 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Piotrko-
wiczkach (transmitowana w 
Internecie). Na zakończenie, 
już on-line wystąpiła Gmin-
na Orkiestra Dęta pod batutą 
Pawła Maliczowskiego, która 
wykonała utwór „Rota”. Tuż 
po występie orkiestry mo-
gliśmy wysłuchać piosenek 
patriotycznych w wykonaniu 
Justyny Masternak. 

W tym trudnym dla 
wszystkich czasie zachęca-
my do świętowania tego wy-
jątkowego święta w domach, 
w gronie najbliższych. 

Narodowe Święto Niepodległości

Kolejny raz ruszyła Ak-
cja „I Ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem” - edycja 
2020. Nieocenieni pomocnicy 
Świętego Mikołaja zaanga-
żowali się w działania wspie-
rające osoby samotne, chore, 
niepełnosprawne oraz dzieci 
z rodzin objętych wsparciem 
Ośrodka. 

W ramach tegorocznych 
działań udało się przeka-
zać 120 paczek dla dzieci, 50 
upominków dla seniorów, 20 
obiadów Wigilijnych dla sa-
motnych seniorów. 

Paczki dla dzieci zorgani-
zowała Nieformalna Gru-
pa „Pomocnicy Mikołaja” 
z Wrocławia, upominki dla 
seniorów zapewniło Stowa-

rzyszenie Aglomeracja Wro-
cławska, obiady Wigilijne 
zapewnił Bar Kocioł z Szy-
manowa. 

Serdecznie dziękujemy za 
pomoc, otwartość na ludz-
kie problemy i chęć dzielenia 
się radością. Dobro powra-

ca i tego Państwu życzymy w 
zdwojonej ilości. 

Dobrych Świąt życzymy
Agnieszka Gaweł-Karwatka
Kierownik oraz Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej

Święta w GOPS-ie w Wiszni Małej

We wrześniu, w 15 miej-
scowościach naszej 

gminy, odbyły się wybory do 
Gminnej Rady Seniorów na 
kadencję 2020-2024. Kandy-
daci zostali wskazani przez 
poszczególne sołectwa. Nie-
stety ze względu na trwają-
ca pandemię, jak również w 
trosce o zdrowie i życie nowo 
wybranych radnych, termin 
pierwszej sesji został odroczo-
ny. Gdy sytuacja pandemicz-
na ustabilizuje się radni będą 
mogli rozpocząć działania na 
rzecz seniorów. 

Kandydaci wybrani do 
Gminnej Rady Seniorów:
 � Czekaj Jadwiga
 � Dudzik Zofia

 � Gajewski Andrzej 
 � Graczyk Mirosława
 � Gruszka Zdzisław
 � Grzybek Teresa
 � Gwarek Urszula 
 � Korzeniewska  Janina
 � Lang Janina
 � Liberek Jan
 � Nowakowski Jan
 � Olak Otylia 
 � Oprzalski Waldemar
 � Pelucha Stanisław
 � Stawiński Bronisław

Wszystkim nowo wybra-
nym Radnym życzymy owoc-
nej pracy, wytrwałości w dzia-
łaniach oraz wielu pomysłów 
i niekończącej się siły w ich 
realizowaniu.

Gminna Rada Seniorów 
Wiszni Małej
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„Nowoczesna edukacja 
w gminach Wisznia Mała 
i Oborniki Śląskie” – roz-
począł się nowy rok szkolny 
realizacji projektu dla 9-ciu 
szkół gmin Wisznia Mała i 
Oborniki Śląskie. We wrze-
śniu odbyła się ponowna 
rekrutacja uczestników. W 
projekcie realizowanych jest 
blisko 200 grup zajęć dodat-
kowych dla uczniów, obej-
mujących zarówno rozwój 
kompetencji z matematyki, 
przyrody, angielskiego i robo-
tyki, jak i wsparcie dla osób 
słabszych z w/w przedmio-
tów oraz szereg zajęć specja-
listycznych: logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, opieka 
psychologiczna, doradztwo 
zawodowe itp. Z uwagi na sy-
tuację pandemiczną w ostat-
nim czasie część zajęć odbywa 
się w trybie zdalnym, a zajęcia 
pozaszkolne zostały przenie-
sione na rok 2021. Projekt 

miał się zakończyć w czerw-
cu 2021 roku, lecz z uwagi 
na pandemię SARS-CoV-2 
planowane jest jego przedłu-
żenie do 2022 roku. Całkowi-
ta wartość projektu wyniesie 
ponad 2 mln zł, w tym ponad 
1,9 mln zł dotacji UE.

„E-aktywni w gminie 
Wisznia Mała” – projekt za-
kończył się w dniu 31 paź-
dziernika 2020 roku. Zre-
alizowano wszystkie 9 grup 
szkoleń dla osób dorosłych 
z obszaru internetu: „Dzia-
łam w sieciach społeczno-
ściowych”, „Kultura w sieci”, 
„Finanse i transakcje w sieci”, 
„Mój biznes w sieci”, „Rodzic 
w internecie”, „Rolnik w sieci”, 
„Tworzę własną stronę inter-
netową”. W szkoleniach wzię-
ło udział łącznie 108 osób. 
Oprócz zrealizowanych szko-
leń gmina zaopatrzyła się w 
12 komputerów przenośnych 
wraz z oprogramowaniem i 

wyposażeniem dodatkowym. 
Całkowite dofinansowanie 
wyniosło ponad 52 tys. zł.

„Budowa świetlic wiej-
skich w Gminie Wisznia 
Mała” – trwa realizacja pro-
jektu budowy trzech świe-
tlic w gminie Wisznia Mała: 
Strzeszów, Pierwoszów i 
Machnice. Świetlica w Strze-
szowie jest już zbudowana, 
a świetlice w Pierwoszowie i 
Machnicach zostaną ukoń-
czone w ciągu roku (zakoń-
czenie projektu w styczniu 
2022 roku). Całkowita szaco-
wana wartość projektu wy-
niesie prawie 3 mln zł, w tym 
prawie 1,3 mln zł dotacji UE.

„Budowa sieci dróg dla 
rowerów oraz parkingów 
parkuj i jedź (P&R) na tere-
nie gmin Oborniki Śląskie, 
Wisznia Mała, Kobierzyce 
i Gminy Miasto Oleśnica” 
– trwa procedura zawarcia 
umowy o dofinansowanie 

projektu. Gmina przygotowu-
je postępowania mające wyło-
nić wykonawców poszczegól-
nych trzech inwestycji tj.:
 � Budowa ciągu pieszo - ro-

werowego relacji Zającz-
ków - Szewce - Wrocław, 
gmina Wisznia Mała

 � Budowa ciągu pieszo - ro-
werowego wzdłuż ul. Dłu-
giej w Szewcach, gmina 
Wisznia Mała

 � Budowa parkingu parkuj i 
jedz (P&R+B&R) przy sta-
cji kolejowej w Szewcach, 
gmina Wisznia Mała

Całkowita szacowana war-
tość projektu wyniesie prawie 
6 mln zł, w tym ponad 5 mln 
zł dotacji UE.

„Budowa systemu gospo-
darki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Wrocław – Psa-
ry, Szymanów, Krzyżano-
wice” – ku końcowi zbliża 
się realizacja największego 
przedsięwzięcia inwestycyj-

nego gminy w ostatnich la-
tach. Projekt będzie realizo-
wany jeszcze w 2021 roku, lecz 
większa część inwestycji jest 
już zakończona. Realizatorem 
i beneficjentem jest PGK Sp. z 
o.o. w gminie Wisznia Mała. 

Całkowita szacowana war-
tość projektu wyniesie ponad 
90 mln zł, w tym prawie 48 
mln zł dotacji UE.

„Rozbudowa i przebudo-
wa oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie wraz z uporząd-
kowaniem gospodarki wod-
nej w gminie Wisznia Mała 
– rozpoczynamy realizację 
kolejnego projektu dotyczące-
go gospodarki wodno-ścieko-
wej realizowanego przez PGK 
Sp. z o.o. w gminie Wisznia 
Mała w latach 2020-2022. 
Szacowana wartość wyniesie 
ponad 22 mln, w tym ponad 
9 mln dotacji UE. Obejmie on 
m.in. modernizację oczysz-
czalni ścieków w Strzeszowie.

PROJEKTY UE REALIZOWANE W OKRESIE  
OD 1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R. 

14 października uroczy-
ście obchodzony jest Dzień 
Edukacji Narodowej. W tym 
roku z powodu panującej 
pandemii obchody w gminie 
Wisznia Mała zostały od-
wołane. Pomimo tego wójt 
Jakub Bronowicki przyznał 
nagrody nauczycielom i 
pracownikom oświaty za ich 
codzienny trud i zaangażo-
wanie włożone w edukację 
oraz wychowanie młodego 
pokolenia. Wójt wraz z dy-
rektorką SAPO Agnieszką 
Moździerz pogratulowali 
nagrodzonym paniom oso-
biście odwiedzając je w ich 
miejscach pracy.

Nagrodzeni zostali:
Monika Kielan – nauczy-

cielka ze Szkoły Podstawo-
wej im. św. Jadwigi Śląskiej 
w Krynicznie,

Klaudia Juchnowicz – 
Kościelniak – nauczycielka 
z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wiszni Małej,

Joanna Boćko – Sornat – 
psycholog ze Szkoły Podsta-
wowej im. św. Jadwigi Ślą-

skiej w Krynicznie,
Aneta Szostek – nauczy-

cielka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Psa-
rach,

Ewa Awdziejczyk – wi-
cedyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w 
Szewcach im. Młodych Bo-
haterów,

Maria Krzewina – pe-
dagog z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolny im. Młodych 
Bohaterów w Szewcach.

Ponadto na wniosek wójta 
została przyznana nagroda 
Ministra Edukacji Narodo-
wej dla Piotra Zaleskiego 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej im. Małego Księcia w 
Wiszni Małej. Dyrektor zo-
stał uhonorowany za szcze-
gólne zasługi w pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej. 

Wszystkim nagrodzonym 
gratulujemy i życzymy  
wielu sukcesów w dalszej 
pracy zawodowej.

Nagrody dla pracowników oświaty
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Bohdan Surdyk
mieszkaniec Szewc, Radny Rady 

Gminy Wisznia Mała w latach 1990 – 
1994 (I kadencja). Nauczyciel fizyki w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 
we Wrocławiu.

Andrzej Gaweł
Mieszkaniec Szymanowa, Radny 

Rady Gminy Wisznia Mała w la-
tach 1998 – 2002 (III kadencja).

Pan Andrzej to znana postać w na-
szej gminie. Przez wiele lat współtwo-
rzył zespół ludowy „Szymanowianie”. 
Wraz z Janiną Gemborys, stanowił 
jeden z filarów zespołu, który już od 
kilku pokoleń ubarwia muzyczny 
krajobraz naszej gminy.  

Pan Andrzej dołączył do gru-
py „Szymanowianie” w latach sie-
demdziesiątych, jako pierwszy głos 
męski oraz bębniarz, urozmaicając 
tym samym brzmienie zespołu. Był 
postacią charyzmatyczną i rozpo-
znawalną. W ostatnich latach życia 
współtworzył wrocławską grupę 
Tacy Sami. 

Paweł Rosienkiewicz
Mieszkaniec Pierwoszowa. Z wy-

kształcenia inż. mechanik, pracował 
jako pracownik naukowy na Poli-
technice Wrocławskiej. Następnie 
był współzałożycielem firmy „FU-
NAM” Sp. z o. o. Współpracował z 
gmina Wisznia Mała, przyczynił się 
do budowy Stacji Uzdatniania Wody 
w Wysokim Kościele. 

Ksiądz Prałat 
Kazimierz Nawrotek 
(Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Ho-

norowy extra numerum Kapituły Kolegiackiej).

Ks. Kazimierz Na-
wrotek zmarł w wieku 
86 lat. W latach 1984 – 
2009 był proboszczem 
w Parafii pw. św. Anny 
we Wrocławiu – Wida-
wie i w kaplicy mszal-
nej w Psarach.

Urodził się 21.12.1934 
r. w Wójcinie koło 
Strzelna. Święcenia 
kapłańskie przyjął 21 
czerwca w 1969 roku z rąk 
kardynała Bolesława Kominka. Pracował jako wika-
riusz w Brzegu, jako proboszcz w Parafii pw. św. Ma-
ternusa w Lubomierzu (1967 – 1973) oraz w Parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach (1973 – 
1984).

o. Kapistran Eberhard 
Martzall
Przełożony i proboszcz w parafii w Krynicznie-

-Pasikurowicach. W Zakonie Braci Mniejszych 
przeżył 63 lata, a w kapłaństwie 55.  

Święcenia prezbitera-
tu przyjął 31 stycznia 
1965 roku w katerze 
wrocławskiej. Dwu-
krotnie, w latach 1973-
1979 i 1985-1988, był 
przełożonym i pro-
boszczem w parafii w 
Krynicznie-Pasikuro-
wicach. Powierzano mu 
także urząd gwardiana 
w Nysie (1979-1982), 
we Wrocławiu-Karło-
wicach (1982-1985), w 
Dusznikach-Zdroju (1988-1991), w Sanktuarium św. 
Anny w Górze Świętej Anny (1994-1997). W latach 
1991-1994 pełnił urząd definitora prowincjalnego, a 
następnie definitora generalnego na kraje słowiań-
skie (1997-2003). Następnie pełnił funkcję kapelana 
u Sióstr Franciszkanek św. Krescencji w Kaufbeuren 
w Niemczech (2003-2009).

Ostatnie pożegnanie
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Tych mieszkańców  
nie ma już wśród nas

03.10 Bronisław Jelenik 
08.10 Zdzisław Najda 
10.10 Aleksander Łoś 

12.10 Genowefa Czerwińska 
22.10 Ryszard Stępień 
27.10 Janina Zięba 
27.10 Wanda Wiech 

27.10 Franciszka Lachowicz 
30.10 Ryszard Piworowicz 
7.11 Bohdan Surdyk 

13.11 Zdzisław Jarząbek 
13.11 Andrzej Gaweł 
16.11 Jan Dudkowski 
16.11 Henryk Urban 
19.11 Leokadia Łaba 

25.11 Paweł Rosienkiewicz 
25.11 Eberhard Feliks Mar-

tzall 
26.11 Wiesław Liss 

26.11 Mariusz Kościelniak 
30.11 Szczepan Szymański 
01.12 Stanisław Ciesielski 

09.12 Jan Czubala

Rodzinie i bliskim zmarłych  
składamy najszczersze  
wyrazy współczucia.
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Gdy cała Polska 
stała się tzw. 

strefą czerwoną, 
Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej 
musiał odwołać 
zajęcia i zamknąć 
swoje drzwi dla go-
ści. Zespół OKSiR-
-u skupił się więc na 
działalności online 
i zabrał się do tego 
wyzwania z dużym 
zaangażowaniem.   

Część zajęć arty-
stycznych szybko 
zaczęła mieć swoją 
odsłonę internetową. Dobrym 
przykładem jest tu kurs rę-
kodzieła „Akademia Sztuk 
Domowych”, prowadzony na 
YouTubie OKSiR-u przez ar-
tystkę Elżbietę Filipkiewicz. Co 
tydzień w czwartek pojawia się 
nowy odcinek. Do sieci zostały 
również przeniesione przed-
świąteczne warsztaty „Wiszeń-
skie Igłą Malowanie”, prowa-
dzone przez artystę plastyka 
Ryszarda Glegołę. 

Wyzwaniem było święto-
wanie niepodległości Polski 
11 listopada. Nie było możli-

wości zaproszenia mieszkań-
ców na tradycyjne spotkanie 
w świetlicy w Piotrkowicz-
kach. OKSiR zorganizował 
więc transmisję mszy oraz 
mini-koncertu Justyny Ma-
sternak prosto z Galerii na 
Zakręcie, który został przy-
gotowany pod okiem in-
struktora Janka Samołyka. W 
obchody włączyła się również 
Gminna Orkiestra Dęta, któ-
ra pod czujnym okiem Pawła 

Maliczowskiego zarejestro-
wała swoje wersje utworów 
patriotycznych. Mieszkań-
cy śledzący w sieci OKSiR 
Wisznia Mała, mogli poczuć 
w swoich domach podnio-
sły nastrój tego szczególnego 
dnia.

Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji regularnie organi-
zuje konkursy dla mieszkań-
ców, w których mogą się oni 
wykazać np. talentem plastycz-

nym (Kartka dla medyka) 
czy fotograficznym (Je-
sienne zdjęcie z pupilem). 
Mieszkańcy zaangażowali 
się również w stworzenie 
„Wiszeńskiej Książeczki 
Kucharskiej On-line”, w 
której znajdą się przepi-
sy szczególnie polecane 
na chłodne dni. Premiera 

książeczki już nie-
bawem! 

Restrykcje 
pandemicz-
ne dotknę-
ły kibiców 
piłkarskich. 

O ile mecze 
wiszeńskich 

drużyn w B-klasie 
mogły się odbywać, to 

nie mogła ich oglądać na 
żywo publiczność. Z tego po-
wodu OKSiR podjął decyzję o 
przeprowadzeniu transmisji 
z ostatniego spotkania run-
dy Sparta Wszemirów - LKS 
Krzyżanowice. Wynik me-
czu był ważny też dla kibiców 
z Ozorowic, których drużyna 
miała szansę na wygranie run-
dy. Ostatecznie pierwsze miej-
sce zdobył LKS  Krzyżanowice, 
a mecz śledziło kilkaset osób. 

 JS

OKSiR w pandemii działa online! Ferie zimowe  
w gminie 
Wisznia Mała

Tradycją już jest, że co 
roku, w listopadowe po-

południe w Gminnej Biblio-
tece w Wiszni Małej odby-
wają się spotkania autorskie 
w ramach Dyskusyjnych 
Klubów Książki dofinanso-
wane przez Instytut Książ-
ki. W naszej bibliotece go-
ściliśmy już w ramach tego 
projektu m.in. Barbarę Ko-
smowską, Sławomira Kopra, 
Małgorzatę Wardę, Katarzy-
nę Ryrych, Joannę Jagieł-
ło. W tym roku czytelnicy 
spotkali się z jednym z naj-
bardziej cenionych pisarzy 
młodego pokolenia – Miko-
łajem Łozińskim. Ze wzglę-
du na stan epidemii spotka-
nie odbyło się online i było 
transmitowane na żywo, na 
Facebooku biblioteki.

Mikołaj Łoziński jest pi-
sarzem, scenarzystą i 
fotografem, ukończył 
socjologię na Sor-
bonie. Jest synem 
znanego reżysera 
i dokumentali-
sty Marcela Ło-
zińskiego. Jego 
książki są doce-
niane zarówno 
przez czytelników, 
jak i krytyków. De-
biutował w 2006 roku 
powieścią „Reisefieber”, za 
którą otrzymał Nagrodę Ko-
ścielskich, w 2011 ukazała się 
kolejna książka pt. „Książka” 
uhonorowana Paszportem 
„Polityki”. Jego ostatnia po-
wieść „Stramer”, wydana w 
2019 r. była nominowana do 
Nagrody Literackiej Nike, a 

także znalazła się w ścisłym 
finale Literackiej Nagrody Eu-
ropy Środkowej „Angelus”.

Podczas spotkania online 
autor opowiadał o swoich 
literackich pasjach, trudach 

pisania, o wadze doboru od-
powiedniego języka do prze-
kazywanej treści. Ponadto 
pisarz wspominał pobyt w 
Paryżu, zajęcia, którymi się 
trudnił, a także historie ro-
dzinne, które stały się inspi-
racją i tematem książek. Po-
mimo tego, że czytelnicy nie 

uczestniczyli w spotkaniu 
bezpośrednio, mieli moż-
liwość zadawania pytań na 
czacie, na które autor sys-
tematycznie odpowiadał. 
Wszystkie książki pisarza są 
dostępne w naszej bibliotece, 
zapraszamy do wypożyczeń.

SD

Spotkanie autorskie  
online z Mikołajem Łozińskim

Wraz z początkiem no-
wego roku uczniowie 

rozpoczną ferie zimowe. W 
tym roku, ze względu na trwa-
jącą pandemię, tylko najmłodsi 
mieszkańcy gminy (uczniowie 
kl. I-IV) będą mogli skorzystać 
z oferty, którą przygotowały 
dla nich szkoły. W działaniach 
będzie uczestniczył Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej, który zapewni 
animatorów.

Dla dzieci codziennie przez 3 
godziny w każdej z wiszeńskich 
szkół będą prowadzone gry i 
zabawy ruchowe. Zajęcia będą 
odbywały się w 12 osobowych 
grupach. Szczegółowe infor-
macje zostaną podane na stro-
nach internetowych szkół oraz 
OKSiR-u.

Ponadto każda ze szkół bę-
dzie miała dodatkowo przy-
gotowaną indywidualną ofertę 
zajęć odpłatnych.
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Nie siedź - 
sieciuj!" to 

projekt realizo-
wany z dotacji 
Fundacji Roz-
woju Społeczeń-
stwa do którego 
przystąpiła na-
sza biblioteka. 
Bibliotekarze z 
Czernicy, Wrocławia, Kudo-
wy jako grupa BiblioIT plus z 
Dolnego Śląska wzięli udział 
w warsztatach i szkoleniach  
z zakresu nowych technolo-
gii. W OKSiR Wisznia Mała 
odbyły się warsztaty z zasto-
sowania drona, a także zo-

stały pokazane roboty, które 
są na wyposażeniu OKSiR-u. 
Celem projektu jest rozsze-
rzenie sieci o kolejne biblio-
teki. Dziękujemy koleżan-
kom z Zawoni za przyjęcie 
zaproszenia. SD

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

Referat Ochrony 
Środowiska 
Marcin Buczak  
71 308 48 30 
m.buczak@wiszniamala.pl

REFERATY:Urząd Gminy Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała, 
Wrocławska 9, 
tel. 71 308 48 00, fax 71 312 70 68, 
e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
Sekretariat: 71 308 48 02

Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego
Agnieszka Jaworska  
71 308 48 50 
a.jaworska@wiszniamala.pl

Referat Finansowy  
(podatki)
Elżbieta Baryś  
71 308 48 62 
e.barys@wiszniamala.pl

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

Jedenastego grudnia miło-
śnicy zajęć plastycznych 

mieli okazję wziąć udział w 
warsztatach online pt. „Wi-
szeńskie Igłą Malowanie”. 
Zajęcia poprowadził arty-
sta plastyk Ryszard Gle-

goła, który pokazywał jak 
wykonać ozdoby choinko-
we. Transmisję można było 
oglądać na fanpage gminy 
Wisznia Mała, OKSiR Wisz-
nia Mała i Telewizji Wzgórz 
Trzebnickich.  

„Igłą Malowane” – wernisaż Ryszarda Glegoły

Warsztaty „Wiszeńskie 
Igłą Malowanie”

We wtorek 15 grud-
nia odbył się 

wernisaż artysty Ryszar-
da Glegoły. Ze względu 

na pandemię wydarzenie było trans-
mitowane w internecie. Wójt Jakub 
Bronowicki oraz dyrektorka OKSiR w 
Wiszni Małej pogratulowali artyście 
uzyskania stypendium z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz efektów zrealizowanego projek-

tu. Podziękowali mu również za ca-
łokształt działań na rzecz krzewienia 
kultury wśród mieszkańców naszej 
gminy.  

Wernisaż był podsumowaniem 
projektu stypendialnego pt. „Igłą 
Malowane”, na które środki zostały 
pozyskane z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Podczas 
wernisażu zostały zaprezentowane 
prace, które powstały podczas warsz-
tatów organizowanych w OKSiR w 
Wiszni Małej i w Klubie Seniora w 
Ligocie Pięknej w okresie od lipca do 
października (warsztaty malowania 

na drewnie, porcelanie i szkle). W 
warsztatach wzięli udział mieszkańcy 
gminy Wisznia Mała. 

Podsumowanie projektu oraz za-
prezentowane prace mogą Państwo 
obejrzeć w materiale 
filmowym dostęp-
nym na fanpage 
Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji 
w Wiszni Małej.

Gminna Biblioteka Publiczna Wisznia Mała
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Znamy już wyniki wyborów 
do Młodzieżowej Rada 

Gminy Wisznia Mała. Wybory 
do rady odbyły się 8 paździer-
nika, a uczestniczyli w nich 
głównie uczniowie wiszeńskich 
szkół podstawowych, którzy 
ukończyli 12 lat. W wyniku 
wyborów wybrano 15 radnych 
na kadencję trwającą dwa lata.

Nowym radnym życzymy 
by dobrze wykorzystali ten 
czas, aktywnie działali na rzecz 
młodzieży oraz włączali się w 
przedsięwzięcia realizowane 
w lokalnych społecznościach. 
A ich zaangażowanie niech 
dostarcza wielu powodów do 
dumy z własnych dokonań.

na 2021 rok  

Znamy wyniki 
wyborów do 
Młodzieżowej 
Rady Gminy 
Wisznia Mała

Znamy wyniki głosowania na projekty 
zgłoszone do realizacji w 2021 roku w ramach 
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Do 
realizacji zostały zakwalifikowane 4 projekty:

1. Kino plenerowe dla młodzieży  
z całej Gminy z dobrym gastro

2.  Pomaluj sobie ścianę w szkole w Szewcach
3.  Usiądź sobie w szkole Szewcach
4.   Plenerowy stół kamienny z siedzeniami 

do gier planszowych (w Wiszni Małej i 
Psarach)

Wnioskodawcom gratulujemy!

Wielkie serce w Krynicznie

Wielkie ser-
ce na na-

krętki stanęło na 
terenie Szkoły 
Podstawowej w 
Krynicznie. Za-
montowany kosz 
nie tylko umoż-
liwi dbałość o 
segregację odpa-
dów, ale również przysłuży się po-
trzebującym. Dochód z zebranych 
nakrętek zostanie przeznaczony na 
pomoc osobom chorym. Inicjatorem 
akcji była Młodzieżowa Rada Gminy 
Wisznia Mała

Serce przeznaczone jest na wszel-

kie plastiko-
we nakrętki. 
Mogą to być 
nakrętki np. 
po napojach, 
kawie, mleku, 
czy jogurtach. 
W pojemniku 
zostawić mo-
żemy również 

zakrętki po chemii gospodarczej, 
płynach do zmywania, szamponach 
i płynach do płukania. Ważne by nie 
dorzucać do nakrętek innych przed-
miotów. Z kolei jeśli nakrętki mają 
np. tekturowe uszczelki, to trzeba je 
usunąć przed wrzuceniem. 

Na radnych zostali 
wybrani:
Okręg nr 1  

– Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Psarach

Angelina Domeradzka
Aleksander Kosowski
Oliwia Kramarzewska

Maksymilian 
Siemiatycki
Okręg nr 2  

– Szkoła Podstawowa  
im. św. Jadwigi Śląskiej  

w Krynicznie
Zofia Kołdowska

Artur Łazarski
Aleksander Połowczuk

Michał Tudaj
Okręg nr 3  

– Szkoła Podstawowa  
im. Młodych Bohaterów  

w Szewcach
Nikola Garncarek

Jan Pańczyk
Nikola Świdzińska

Okręg nr 4  
– Szkoła Podstawowa  

im. Małego Księcia  
w Wiszni Małej
Maja Kwiecień

Milena Michalak
Patrycja Janik

Piotr Białek

Najstarsza mieszkanka na-
szej gminy, Pani Włady-

sława Stępień, czwartego grud-
nia obchodziła 100. rocznicę 
urodzin!

Z tej okazji dostojną Jubilat-
kę odwiedził wójt Jakub Bro-
nowicki, który złożył życzenia, 
wręczył list gratulacyjny, kwia-
ty i prezent.

Pani Władysława Stępień 
urodziła się w miejscowości 
Wodacze należącym w tam-
tym okresie do województwa 
kieleckiego. Wojnę spędziła w 
domu rodzinnym, ale nie był 
to czas spokojny. Ich dom wie-
lokrotnie został splądrowany 
przez sowieckich żołnierzy, ale 
i zwykłych rabusiów. Rodzina 
żyła w ciągłym strachu i nie-
pewności.

Po skończonej wojnie na 
zachód wyjeżdżało wielu są-
siadów jubilatki. Na zmianę 
zamieszkania zdecydował się 

także jej brat, który przy-
jechał do Mienic. Po 
pewnym czasie pani 
Władysława postano-
wiła dołączyć do brata 

i zamieszkała w Mieni-
cach.

Swojego przyszłego męża 
jubilatka poznała u koleżanki 

z Mienic, który przyjechał tu-
taj do siostry z Niemiec. Wy-
branek pani Władysławy był 
częstym gościem w jej domu, 
gdyż przyjaźnił się z jej bratem 
i odwiedzał go. Mąż pani Wła-
dysławy pochodził z Moczy-
dła, miejscowości sąsiadującej 
z jej rodzinną miejscowością 
Wodacze. By jednak się poznać 
musieli przyjechać do Mienic.

Małżonkowie wspólnie pro-
wadzili gospodarstwo rolne, 
jubilatka szczególnie lubiła 
zajmować się zwierzętami 
hodowlanymi. Ponadto pani 
Władysława znana była ze 
zdolności kulinarnych, smacz-
nie gotowała i piekła wyśmie-
nite ciasta. Przez większość 

życia nie chorowała, nie mia-
ła kontaktu z lekarzami i nie 
przyjmowała żadnych leków. 
Pierwsze problemy zdrowot-
ne zaczęły się w wieku 70 lat. 
Obecnie ma problemy z sa-
modzielnym poruszaniem się, 
ale mimo to nadal doskonale 
sobie radzi.

Pomimo upływu lat Pani 
Władysława cieszy się w miarę 
dobrym zdrowiem, dobrą pa-
mięcią i poczuciem humoru. 
Recepty na długowieczność 
nie podała, ale w domu, w któ-
rym mieszka czuć przyjazną i 
pełną szacunku atmosferę.

Jubilatka urodziła 2 dzieci i 
doczekała się 5 wnucząt, 6 pra-
wnucząt i 4 praprawnucząt.

Wiszeńscy 
Jubilaci

Pandemia sprawiła, że 
kontakty międzyludzkie 

zostały znacznie ograniczo-
ne. Mimo to wójt Jakub Bro-
nowicki cały czas pamięta o 
najstarszych mieszkańcach 
naszej gminy, którzy w ostat-
nim czasie skończyli 90, 95, 
a nawet 100 lat! Przez naj-
bliższych członków rodziny 
Jubilatów przekazał najser-
deczniejsze życzenia wraz z 
listami gratulacyjnymi i upo-
minkami.

Wszystkim osobom składa-
my najlepsze życzenia. Życzy-
my zdrowia, pełnych opty-
mizmu dni mijających wśród 
najbliższych, w atmosferze 
miłości i wsparcia. Niech ko-
lejne lata przyniosą wiele ra-
dości z życia codziennego.

Urodziny obchodzili:
100 lat:
• Władysława Stępień  

z Mienic
95 lat:
• Walentyna  

Szczypkowska  
z Rogoża

• Janina  
Cymbalista  
z Ligoty Pięknej

100. rocznica urodzin  
Pani Władysławy Stępień
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Dzień życzliwości

Dwudziestego trzeciego listopada 
w przedszkolu w Malinie odbył 

się Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Przedszkolaki uczyły się co to znaczy 
być życzliwym na podstawie filmu 
edukacyjnego „Pokoloruj świat życz-
liwością”. Wykonały pracę plastyczną 
„Słoneczko życzliwości”. Panie na-
uczycielki przygotowały dla dzieci te-
atrzyk kukiełkowy „Królewna Gbur-
ka”. Podczas oglądania teatrzyku dzieci 
nauczyły się że warto używać uprzej-
mych słów takich jak „proszę”, „dzię-
kuję”, „przepraszam”.

Dzień 11 listopada to jeden z 
najważniejszych dat w historii 

naszej Ojczyzny. W przedszkolu w 
Ligocie Pięknej od najmłodszych lat 
nauczyciele uczą dzieci patriotyzmu, 
przywiązania do ziemi rodzinnej, 
wpajają szacunek do polskich sym-
boli. 

10 listopada o godzinie 11:11 dzie-
ci odświętnie ubrane dołączyły do 
akcji „Do hymnu”. Dodatkowo poza 
odśpiewaniem hymnu, podczas wy-
stępu  recytowały również wiersze 
patriotyczne, śpiewały piosenki. 

Udział w tym ważnym wydarze-
niu był bardzo radosnym dniem w 
przedszkolu, który zapewne na dłu-
go zapadnie w pamięci naszych „Ma-
łych Polaków”.

Dw u d z i e s t e g o 
siódmego paź-

dziernika w przed-
szkolu w Ligocie 
Pięknej odbyło się 
uroczyste Pasowanie 
na Przedszkolaka. Ten 
dzień był dla jego bo-
haterów bardzo waż-
ny. By stać się praw-
dziwymi przedszkolakami, dzieci 
przygotowały piękny program ar-
tystyczny złożony z piosenek, wier-
szyków i tańca, po których Dyrektor 

ZSP w Wiszni Małej Piotr Zaleski pa-
sował ich na przedszkolaków – oczy-
wiście czarodziejskim ołówkiem. 
W tym roku, w związku z obowiązu-

jącymi obostrzeniami  
uroczystość Pasowania 
na Przedszkolaka od-
była się w kameralnym 
gronie z udziałem dy-
rektora i pani wicedy-
rektor. 

Chcąc umożliwić 
rodzicom obejrzenie 
swoich dzieci podczas 

ich występu, nagrano filmiki i zro-
biono zdjęcia, które zostały udo-
stępnione na Facebooku przed-
szkola.

Pasowanie przedszkolaków w Ligocie Pięknej

„Do hymnu”

Z kolei 27 listopada dzieci w przedszkolu w Ma-
linie świętowały Dzień Pluszowego Misia. Z tej 

okazji oglądnęły film edukacyjny dotyczący histo-
rii pluszowego misia, rozwiązywały quiz wiedzy o 
misiach i niedźwiadkach, wykonały pracę plastycz-
ną „gałkankowy miś”, a także brały udział w wielu 
atrakcyjnych zabawach.

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Pluszowego Misia w strzeszowskim przedszkolu

Dwudziestego piątego 
listopada Przedszko-

le Publiczne w Strzeszowie 
świętowało Dzień Pluszo-
wego Misia. Ze  względu 
na panującą sytuację epide-
miologiczną obchody tego 
dnia wyglądały nieco inaczej 
niż w poprzednich latach. 

Niezmienne pozostało jed-
no – radość najmłodszych. 
Na ten dzień przygotowano 
wiele atrakcji: zabawy ru-
chowe i plastyczne, konkur-
sy, zgadywanki, śpiewanie 
piosenek i misiowe tańce. 
Wszystkie dzieci zostały 
zaproszone do wspólnej za-

bawy, podczas której zapo-
znały się z historią pluszo-
wego misia, bawiły się przy 
„misiowych” piosenkach i 
wykonały wspaniałe prace 
plastyczne. Dzień ten pozo-
stanie na długo w pamięci 
wszystkich przedszkolaków. 
 AC

Wójt Jakub Bronowicki 
oraz dyrektorka SAPO 

Agnieszka Moździerz uczestni-
czyli w hospitacji zajęć szkol-
nych prowadzonych w formie 
zdalnej w Szkole Podstawowej 
w Wiszni Małej oraz w Krynicz-
nie. Dyrektorzy szkół zdalnie 
połączyli się z wybranymi kla-

sami, w których aktualnie pro-
wadzone były zajęcia. Ucznio-
wie aktywnie uczestniczyli w 
lekcjach, mieli stały kontakt 
z nauczycielem i pozostałymi 
uczniami swojej klasy. 

Zajęcia zdalne prowadzone 
są w wiszeńskich szkołach na 
różnych platformach edukacyj-
nych, nauczyciele mają kontakt 
z uczniami również poprzez 
dziennik elektroniczny, pocztę 
e-mailową i inne komunikatory. 

Trzeba mieć jednak świado-
mość, że nauka zdalna nie 
zastąpi tradycyjnej formy 
edukacji oraz że uniemoż-
liwia bezpośredni kontakt 
z rówieśnikami i nauczy-
cielami, co jest bardzo waż-

ne dla rozwoju i ogólnego 
samopoczucia uczniów.  

Hospitacje nauki zdalnej w szkołach



15WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJgrudzień 2020

Miłosz Grasza, uczeń klasy 4 b 
Szkoły Podstawowej w Krynicz-

nie zajął II miejsce w polskiej edycji 
międzynarodowego konkursu progra-

mistycznego Pix Programming Challenge 
2020. W kategorii ROOKIE brało udział 
1518 uczestników, a Miłosz z kompletem 
20 punktów zajął druga lokatę! Gratuluje-
my!

Szybki rozwój technologii informatycz-
nych powoduje, że aby rozumieć otacza-
jącą rzeczywistość, warto rozwijać umie-
jętności w dziedzinie programowania. 
Nauka programowania od najmłodszych 
lat szkolnych pozytywnie wpływa na dal-
szy rozwój młodego człowieka. Daje moż-
liwość odkrycia i rozwijania swoich pasji, 
wyboru ścieżki do dalszej edukacji, póź-
niej wymarzonej pracy. 

Wiedzą o tym uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z Kryniczna oraz Wiszni Małej. 
Pomimo pandemii i zdalnego naucza-
nia, uczniowie z zapałem przystąpili do 
konkursu programistycznego. Jedena-
ścioro uczniów: Julia Brykarz (kl.4a SP 
Kryniczno), Tymoteusz Kański (kl.4a SP 
Kryniczno), Jowita Hebdowska, Miłosz 
Grasza (kl.4b SP Kryniczno), Julian Klin 
(kl.5 SP Kryniczno), Franciszek Biernat 
(kl. 6a ZSP Wisznia Mała), Dawid Kraw-
czyk (kl.6a ZSP Wisznia Mała), Michał 
Rumiński (kl.6a SP Kryniczno), Natalia 
Krawczyk (kl.7a ZSP Wisznia Mała), Jere-

mi Hebdowski (kl.8 SP Kryniczno), 
Gabriel Miś (kl.8 ZP Wisznia 
Mała) awansowało do półfi-
nału polskiej edycji konkursu 
międzynarodowego Pix Pro-
gramming Challenge. Cieszy-
my się z osiągniętego rezultatu.

Pix Programming Challenge 
to międzynarodowy konkurs 
programistyczny dla dzieci i 
młodzieży. W tym roku jest on 
w pełni przeprowadzany onli-
ne za pośrednictwem aplikacji 
PixBlocks. Uczestnicy konkursu 
musieli rozwiązać zadania z za-
kresu programowania. Zadania 
dostosowane są do różnych grup 

wiekowych. Dla najmłodszych są to zada-
nia z zakresu programowania blokowego, 

a dla starszych uczestników kon-
kursu – zadania z 
zakresu programo-
wania tekstowego 
w języku Python.

Rozwijanie pa-
sji i zainteresowań 
uczniów programo-
waniem wspiera mgr 
Urszula Owczarek-
-Duplaga, nauczyciel 
informatyki i matema-
tyki.  UOD

W sobotę 28.11.2020 
odbył się XVIII  

TURNIEJ ZDUNY KA-
RATE CUP 2020. W dwu-
nastoosobowej drużynie 
karateków brali udział 
uczniowie szkoły w Kry-
nicznie. Niezmiernie cieszy 
wysoka forma zawodników 
oraz 20 zdobytych medali 
(6 złotych, 6 srebrnych i 8 
brązowych). Medale wy-
walczyli: Igor Ulatowski (1 

miejsce i dwa 3 miejsca), 
Aleksander Połowczuk 
(dwa 3 miejsca) i Julia Bry-
karz (2 miejsce). Wielkie 
gratulacje. Bardzo satysfak-
cjonującym akcentem było 
uzyskanie 2 lokaty wśród 22 
startujących klubów. Brawo 
dla senseia Dawida Graczy-
ka i wszystkich zawodni-
ków, którzy podjęli rywa-
lizację i dzielnie walczyli w 
różnych konkurencjach.

Lekcja wf-u
Trzeciego grudnia zawitała po raz pierwszy 

do nas zima. Jak śnieg to i zabawa na świeżym 
powietrzu. Taka była lekcja wychowania 

fizycznego. Oto efekty aktywności uczniów  
ze szkoły w Krynicznie. 

Zawody 
karate

Stypendium dla Krzysztofa 
Buczaka i Aleksandra 
Połowczuka

Czwartego 
grudnia 

Dolnośląska 
Kapituła Wspie-
rania Uzdol-
nień  po za-
poznaniu się 
z raportem 
Zespołu Sty-
pendialnego powołanego 
przez Fundację Edukacji 
Międzynarodowej, posta-
nowiła przyznać 58 sty-
pendiów w ramach XX 
jubileuszowej edycji Kon-
kursu Programu Stypen-
dialnego „zDolny Śląsk”. 
Wśród stypendystów zna-
lazło się dwóch uczniów z 
naszej gminy:

Krzysztof Buczak - ab-
solwent Szkoły Podstawo-
wej im. Małego Księcia w 
Wiszni Małej. Otrzymał 
stypendium naukowe za 
wyniki osiągnięte w kla-
sie 8 w roku ubiegłym 
2019/2020.

Aleksander Połowczuk 

- uczeń klasy 8 Szkoły 
Podstawowej im. św. Ja-
dwigi Śląskiej w Krynicz-
nie. Otrzymał stypendium 
sportowe za sukcesy spor-
towe na poziomie ogólno-
polskim i międzynarodo-
wym.

Gratulujemy!

Młodzi programiści
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Nauka zdalna nie przeszkodziła uczniom ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie, w obchodzeniu specjalnych uroczystości. Dzień Pluszowego Misia oraz 
Mikołajki, te cyklicznie przeprowadzane przez Samorząd Uczniowski akcje, odbyły się także w tym nietypowym czasie. Pamiętamy o tym, że choć daleko, 

nadal jesteśmy wspólnotą, szkolną rodziną.

Pierwszego września 
bieżącego roku dwa od-

działy przedszkolne przy 
Szkole Podstawowej im. 
Małego Księcia w Wiszni 
Małej rozpoczęły działal-
ność w nowej siedzibie w 
Piotrkowiczkach. Mimo 
trudnej sytuacji epide-
micznej, staramy się na 
bieżąco realizować nie tyl-
ko poszczególne elementy 
programu nauczania, ale 
również, zaplanowane na 
początku roku szkolnego, 

kalendarium uroczystości i 
wydarzeń. 

Mimo wszelkich obo-
strzeń, które nas obowią-
zują, wszystkie nasze dzia-

łania przynoszą naszym 
sześciolatkom wiele radości 
i dobrej zabawy. We wrze-
śniu dzieci skupiły się na 
obchodach Międzynaro-
dowego Dnia Kropki oraz 
Dnia Chłopaka. Listopad 
minął bardzo patriotycznie 
– uczniowie wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji „Szko-
ła do hymnu”. Znaleźli też 
czas na trochę zabawy, 
szczególnie 25. listopa-
da, kiedy obchodzony był 
Dzień Misia. Koniec mie-

Zerówka w dobie pandemii

Marysia Ziętek z klasy 4a samo-
dzielnie wymyśliła i przy po-

mocy wychowawczyni zrealizowała 
szkolną akcję „Marchewki dla Rudol-
fa”. Uczniowie i rodzice przez tydzień 
przynosili do szkoły warzywa. Zebra-
ne marchewki oraz buraki Marysia 
wraz z bratem Mateuszem i rodzica-
mi odwieźli do Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt we Wrocławiu. 

„Dobro powraca”  
- akcje wolontariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach

Wyprawka szkolna 
dla uczniów z Kenii 

Wrzesień niemal 
na całym świe-

cie kojarzy się z rozpo-
częciem roku szkolne-
go. Tysiące dzieci idzie 
do szkoły po raz pierw-
szy. Również w dale-
kiej Kenii, w Momba-
sie, gdzie działa szkoła 
dla dzieci porzuco-
nych, Baby Life Rescue 
Center. Organizacji tej 
nie stać jednak na za-
pewnienie wszystkim 
uczniom szkolnych 
przyborów. Brakuje nie 
tylko podstawowych 
pomocy, ale również 
piórników, tornistrów 
i plecaków. Dlatego 
też kiedy pojawiła się 
okazja do wsparcia, na 

reakcję wolontariuszy 
ze szkoły w Psarach 
nie trzeba było długo 
czekać. Wystarczyło 
kilka dni i do Afryki 
poleciały kredki, ołów-
ki, flamastry, farby, 
długopisy itp. Dobro 
wróciło do nas - miłą 
niespodzianką i nagro-
dą są uśmiechy dzieci 
widoczne na otrzy-
manych zdjęciach. 
Serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich 
darczyńców, wolonta-
riuszy oraz pani Ka-
tarzyny Zielińskiej 
– Krawczyk, szkolnej 
koordynatorki akcji. 

Informacje o szkole:
https://www.babylifere-
scuemombasa.org/

Brawo Marysia!

siąca nie mógł się obejść 
bez zgłębiania tradycji an-
drzejkowych. Oby grudzień 

upłynął pod hasłem bożo-
narodzeniowych przygoto-
wań.  K.B.
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Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Młodych 

Bohaterów w Szewcach brali 
udział w Ogólnopolskim Pro-
jekcie - BohaterON w Twojej 
Szkole. Młodzież zrobiła pięk-
ny album, który został wysłany 
do Powstańców Warszawskich.

8 listopada minął rok, kie-
dy Szkoła Podstawowa w 
Szewcach przyjęła imię Mło-
dych Bohaterów. Ze względu 
na epidemię święto zostało 

uczczone jedynie wirtual-
nie. Na stronie szkoły i Face-
booku zostały zamieszczone 
zdjęcia z ubiegłego roku - ha-
sło: przeżyjmy to jeszcze raz.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Małego 

Księcia w Wiszni Małej bra-
li udział w Ogólnopolskim 
Turnieju Ringo „Warszaw-
ska Syrenka” w Warszawie. 
Wrócili z 17 medalami i 6 
pucharami! W zawodach 
wystartowali w kat. do-
rosłych także nauczyciele 
zajmując wysokie miejsca: 
Jolanta Lawrenz I miejsce i 
Renata Łakomska III miej-
sce.

Wyniki uczniów:
I MIEJSCE:
Marcel Grzywacz  - żak
Karol Molczyk  - trójki mieszane do lat 13
Veronika Kornacha  - trójki mieszane do lat 13
Sylwek Grycyk  - trójki mieszane do lat 13
Sylwek Grycyk  - młodzik
II MIEJSCE:
Mateusz Orman  - łodzik
Maja Orman  - żaczka
Vanessa Śniatecka  - trójki mieszane do lat 13
Zuzanna Kasprzyk  - trójki mieszane do lat 13
Antek Magryta  - trójki mieszane do lat 13
III MIEJSCE:
Veronika Kornacha  - młodziczka
Marysia Turkiewicz  - żaczka
Mateusz Orman  - trójki mieszane do lat 13
Wiktoria Wawryniuk  - trójki mieszane do lat 13
Emilia Bogaczewicz  - trójki mieszane do lat 13

Sukcesy w ringo

Święto Patrona w SP im. Młodych 
Bohaterów w Szewcach

BohaterON w twojej szkole 2020

Powstaje mural w Psarach

Zdalne Mikołajki

W 2019 roku młodzież 
naszej gminy, w formie 

głosowania, wybierała projek-
ty do realizacji w ramach Mło-
dzieżowego Budżetu Obywa-
telskiego. Jednym z nich było 
stworzenie muralu na murze 
stanowiącym ogrodzenie 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Psarach.

Wiosną tego roku dla 
uczniów szkoły w Psarach 
został ogłoszony konkurs pla-
styczny. Zadaniem uczniów 

było wykonanie projektu mu-
ralu, który miał znaleźć się na 
ogrodzeniu szkoły. Wystarczy-
ła kartka, kredki i wyobraźnia 
uczniów. Nie było ograniczeń 
tematycznych i wiekowych. 
Należało jednak wziąć pod 
uwagę charakter pracy – mu-
ral, który nie maluje się jak 
zwykły obraz na kartce. Pro-
jekty na konkurs przesłały 
dzieci ze wszystkich klas.

Na aktualną, pierwszą  reali-
zację wybrane zostały prace, 

obecnych uczniów klasy 7 i 5. 
Uczniowie samodzielnie prze-
nosili swoje pomysły na wielki 
format, co okazało się nie lada 
wyzwaniem, gdyż należało 
połączyć  obowiązki szkolne 
ze sprzyjającą pogodą. Wcze-
śniej trzeba było odpowiednio 

przygotować podłoże do ma-
lowania. Na murze szkolnym 
pojawiły się pierwsze prace. 
Niestety najpierw pogoda, a 
potem zamknięcie szkoły z 
powodu pandemii nie pozwo-
liły skończyć dobrze zapowia-
dających się prac. Czekamy na 

powrót uczniów do szkoły i 
wiosnę aby zapełniać kolorami 
i artystycznymi wizjami kolej-
ne metry ogrodzenia.

Koordynatorem projektu są 
panie Dorota Kasprzak-Suwaj 
i Katarzyna Zielińska-Kraw-
czyk.  DKS

Siódmego grudnia 
samorząd uczniow-

ski w Szkole Podsta-
wowej w Wiszni Małej 
im. Małego Księcia 
pod opieką Małgorza-
ty Miśty zorganizował 
akcję online ,,Strój 
Mikołaja zwalnia od 
pytania i do radości 
skłania”. 

W tym dniu w trak-
cie zdalnych lekcji, 
uczniowie wraz z na-
uczycielami założyli 
stroje kojarzące się 
z mikołajkami oraz 
świętami, a przebrani 
uczniowie mieli w tym 
dniu przywileje na lek-
cjach. Było wesoło ko-
lorowo i świątecznie.
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Tegoroczna edycja MTB 
Cross Country odbyła 
się w niedzielę 4 paź-

dziernika. Wiszeński MTB 
to znany i doceniany wyścig 
wśród miłośników kolarstwa 
górskiego. Kolarzy gościli 
mieszkańcy Wysokiego Ko-
ścioła. Tegoroczny wyścig był 
inny, z powodu pandemii CO-
VID-19 nie startowały dzieci, 
nie było dodatkowych atrak-
cji, a sam wyścig odbył się bez 
udziału publiczności. Pogoda 
również nie ułatwiła kolarzom 
rywalizacji. Trasa wiodła z 
Wysokiego Kościoła przez 
Machnice, las w Będkowie, 
Brochocin, Machnice 
kończąc ponownie 
w Wysokim Ko-
ściele. Zawodnicy 
musieli zmierzyć 
się nie tylko ze 
swoimi słabo-
ściami, ale rów-
nież z trudnymi 
warunkami. Leśne i 
polne trakty były bar-
dzo wymagające i śliskie 
po intensywnych opadach.  

W wyścigu wystartowało 
71 zawodników, w tym 7 ko-
biet. Kobiety startowały na 
dystansie 13 km, natomiast 
mężczyźni pokonywali dwie 
pętle, w sumie 26 km. Wśród 
kobiet pierwsza na mecie 
zameldowała się Magdale-
na Wojtyla, która osiągnęła 
czas 00:54:44. Z pośród star-
tujących mężczyzn tylko 41 
ukończyło wyścig. Pozosta-
li po pierwszym okrążeniu 
wycofali się z rywalizacji. W 
kategorii mężczyzn pierw-
szy przekroczył metę Paweł 
Graczyk z czasem 1:27:25. W 
kategorii mieszkańcy gminy 
Wisznia Mała najlepszy oka-
zał się Paweł Klimkiewicz 
z Ozorowic, II miejsce zajął 
Henryk Tokarski z Ligoty 
Pięknej i miejsce III Bartło-
miej Domeradzki z Szyma-
nowa. Zwycięzcom puchary 
oraz nagrody wręczał osobi-

ście wójt Jakub Bronowicki 
z dyrektorką OKSiR Renatą 
Cybulską-Kaczałko.

Dziękujemy Stowarzysze-
niu Team Extreme Off Road 
Club z Wysokiego Kościoła 
za przygotowanie i pomoc w 
organizacji zawodów, a szcze-

gólnie panom Tomaszowi 
Janikowi, Andrzejowi Kier-
dejko, Grzegorzowi Piesze i 
Michałowi Zegarowskiemu. 
Panu Romanowi Turochowi 
za wyznaczenie trasy wyścigu, 
panu Pawłowi Rzemieniowi 
za zabezpieczenie trasy, stra-

żakom z OSP z Wiszni Małej 
za pomoc w myciu rowerów. 
Ponadto pani sołtys Bożenie 
Bienias i pani Marcie Kordas 
oraz radzie sołeckiej Wyso-
kiego Kościoła za pomoc w 
organizacji i upieczenie pysz-
nych ciast.

MTB Cross Country  
w Wysokim Kościele

Gmina Wisznia 
Mała najlepsza 
do życia!

Mieszkasz w gminie 
Wisznia Mała i nie 

jesteś zameldowany? Weź 
udział w konkursie.

Konkurs skierowany jest do 
osób nie posiadających mel-
dunku stałego, a mieszkają-
cych na terenie gminy Wisz-
nia Mała.

Wystarczy zameldować się, 
wypełnić wniosek konkurso-
wy i złożyć go w Punkcie Ob-
sługi Klienta.

www.wiszniamala.pl/dla-
-mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/konkurs-meldun-
kowy/

Nowy Mieszkaniec 
gminy Wisznia 
Mała! – Wyprawka

Wójt Jakub Bronowicki 
zaprasza do Urzędu 

Gminy Wisznia Mała rodzi-
ców dzieci, które urodziły się 
w danym roku kalendarzo-
wym po odbiór listu gratu-
lacyjnego i prezentu powi-
talnego. Wystarczy tylko by 
maluszek i jedno z rodziców 
(opiekunów) byli zameldowa-
ni na terenie gminy Wisznia 
Mała.

Bambusowe okrycie kąpie-
lowe, gryzak z naturalnego 
kauczuku, otulacz muślinowy 
oraz zabawka kontrastowa 
MRB czekają na odbiór.

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

www.wiszniamala.pl/dla-
-mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/nowy-mieszka-
niec/
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Miło nam poinformo-
wać o sukcesach w 

piłce siatkowej mieszkanek 
Szewc. W dniach 14-18 paź-
dziernika 2020 r. w Wielicz-
ce odbyły się Mistrzostwa 
Polski Kadetek w Piłce Siat-
kowej. Udział w nich wzięła 
mieszkanka gminy Wisznia 
Mała (Szewce) Weronika 
Dutkiewicz, która swoje 
pierwsze kroki siatkarskie 
stawiała w szkolnej sali w 
Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Szewcach. Z 
obecnym zespołem Energa 
MKS SMS Kalisz, grająca 
z nr 17 na pozycji libero, 
Weronika wywalczyła tytuł 
Mistrza Polski Kadetek. W 
tym samym roku w dniach 
1-5 lipca w Kaliszu sięgnęła 
również po złoty medal Mi-

strzostw Polski w kategorii 
Juniorek.

 Starsza z sióstr Aleksan-
dra Dutkiewcz, obecnie 

zawodniczka pierwszoli-
gowego zespołu siatkarek 
SAN-Pajda Volleyball Team 
Jarosław, również grająca z 

nr 17 na pozycji libero, w 
zeszłym sezonie 2019/2020 
zajęła wysokie 5 miejsce w 
lidze. Dobrze spisujący się 

zespół Oli po historycznym 
zwycięstwie nad wyżej no-
towanym zespołem Grot 
Budowlanych Łódź zagwa-
rantował sobie możliwość 
grania w turnieju Finało-
wym Pucharu Polski Kobiet 
w Nysie. Rywalizował tam z 
czołowymi zespołami pro-
fesjonalnej Ligi Siatków-
ki Kobiet tj. Grupa Azoty 
Chemik Police, KS Develo-
pRes Rzeszów, DPD Legio-
novia Legionowo.

Sukcesy w piłce siatkowej mieszkanek Szewc

Rok 2020 zapisze się w 
kronice DKK Jinkaku 
Kansei jako rok niezwy-

kły. Ograniczenia w uprawianiu 
sportu spowodowanie rozprze-
strzenianiem się koronawirusa 
dotknęły również środowisko 
karate. Niemniej stowarzysze-
nie starało się, uwzględniając 
zmieniające się rozporządzenia 
władz centralnych kraju, sys-
tematycznie prowadzić dzia-
łalność statutową. Dotyczyło 
to szczególnie drugiej połowy 
roku, kiedy po doświadcze-
niach z wiosennej kwarantan-
ny, gdzie młodzież została za-
mknięta w domach, okazało się 
że po wakacjach jej wydolność 
fizyczna była porównywalna 
do ludzi w wieku emerytalnym. 
Moc jest cechą motoryczną, 
która dewaluuje najszybciej.

Wiosenne i jesienne treningi 
prowadzone w mniejszych gru-
pach z wymogiem mierzenia 
temperatury ciała i dezynfekcji 
przed zajęciami przyniosły wy-
mierny skutek sportowy – po-
prawę kondycji fizycznej dzieci 
i młodzieży, a także koncentra-
cji umysłu. 

Jednak w rywalizacji sporto-
wej najważniejsze są wyniki. I tu 
okazuje się, że rok 2020 był wy-
śmienity. W październikowym 

egzaminie czarnych pasów, 
kierownik klubu, Dawid Gra-
czyk zdał na V dan, Sebastian 
Łobaczewski uzyskał stopień II 
dan, a jego syn, Dawid otrzymał 
I dan. Warto wskazać, że Dawid 
jest pierwszym młodym wy-
chowankiem senseia Dawida 
w gminie Wisznia Mała, który 
uzyskał czarny pas.

W rozgrywanych w Tczewie 
Mistrzostwach Polski (Pol-
skiej Unii Karate) Jinkaku zdo-
było swój pierwszy medal. W 
kategorii kata indywidualne III 
miejsce uzyskał Hubert Piwko, 
a Klaudia Łobaczewska uplaso-
wała się na V miejscu w kata i 
kumite. 

W Pucharze Polski (Polskiej 
Unii Karate) wyniki były jesz-
cze lepsze. Klaudia Łobaczew-
ska i Hubert Piwko zakończyli 

rywalizację w kata na II miej-
scu. Drużyna kata kadetów w 
składzie: Hubert Piwko, Kry-
stian Karaszewski i Eryk Kwa-
ter również zdobyła srebrny 
medal. Brązowy krążek w kata 
juniorów młodszych dorzucił 
Aleksander Połowczuk. Jedyny 
medal w kumite zdobyła Klau-
dia Łobaczewska – III miejsce 
w kategorii kadetek – 50 kg. 

Ponadto zawodnicy Jinkaku 
wystartowali w kilku ogólno-

polskich i międzynarodowych 
turniejach. Rywalizacja w 
międzynarodowym turnieju 
w Prudniku zakończyła się IV 
miejscem klubu w klasyfikacji 
generalnej. W Silnie obsadzo-
nych zawodach Adidas Cup 
we Wrocławiu Klaudia Łoba-
czewska wywalczyła III miej-
sce kumite. W ogólnopolskiej 
rywalizacji Yamabushi CUP 
Jinkaku był VI w klasyfikacji 
generalnej, a w zawodach w 

Zdunach klub uplasował się na 
II miejscu. 

W ostatnich w sezonie tur-
nieju karate (mikołajkowe 
zawody w Chobieni), gdzie 

wystartowali także zawodnicy 
zaczynający rywalizację spor-
tową Jinkaku zdobył I miejsce 
w klasyfikacji generalnej przy-
wożąc 50 medali i tytuły: naj-
lepszego zawodnika zmagań 
dla Jakuba Piwko i najlepszych 
zawodników w swoich katego-
riach wiekowych dla Marcina 
Dereja, Nikoli Kowalczyk, Hu-
berta Piwko i Klaudii Łoba-
czewskiej. 

Udział w rywalizacji sporto-
wej, a tym samym możliwość 
wspierania młodych talentów 
ułatwiła dotacja  gminna, która 
w części pokryła koszty opłat 
startowych, zakupu sprzętu 
sportowego czy dresów klubo-
wych. 

Czas pandemii stawia przed 
stowarzyszeniem nowe zagro-
żenia, ale też wyzwania. Obo-
wiązkiem instytucji zajmują-
cych się krzewieniem kultury 
fizycznej jest zadbać o propa-
gowanie wzorców aktywnego 
trybu życia – oczywiście z za-
chowaniem reżimów sanitar-
nych. Zaś jeśli chodzi o dzieci 
i młodzież egzystującą w dobie 
zdalnego szkolnictwa jest ko-
niecznością najwyższej wagi 
wyrwać młodego człowieka z 
objęć fotela. 

Sensei Dawid

Czy zawiesić kimono na kołku? Sport w czasie zarazy
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Relacja prezesa zarządu 
Łukasza Butkiewicza

Ze względu na pandemię 
odbywa się znacznie 
mniej turniejów sza-

chowych niż zazwyczaj o tej 
porze roku, jednak parę wyda-
rzeń z kończącej się jesieni jest 
wartych wspomnienia. 

Rozpoczniemy od rozgry-
wanego w dniach 7-14.09 
w Wiśle IX Ogólnopolskie-
go Integracyjnego Turnie-
ju Szachów Standardowych 
IDEA 2020. Znakomicie spi-
sał się w nim Marek Pociejow-
ski. Nasz wiceprezes zarządu 
uzyskał 6,5 punkta na 9 moż-
liwych i zajął 4 miejsce! Pan 
Marek przegrał w turnieju 
tylko jedną partię. W wyjeź-
dzie towarzyszył mu Marek 
Urban, który zajął 20 miej-
sce z 5 punktami na koncie i 
również poprawił tym samym 
swój ranking szachowy. 

W październiku wznowi-
liśmy zajęcia szachowe pro-
wadzone we współpracy z 
Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Małej. 
Niestety po kilku treningach 
wprowadzono dodatkowe 

obostrzenia, które zmusiły 
nas do zawieszenia szkoleń. 
Mamy nadzieję wznowić je po 
feriach zimowych. 

25 października w Kiełczo-
wie odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Gminy Długołęka. 
Zgromadziły one silną stawkę 
złożoną z arcymistrzyni Klau-
dii Kulon oraz kilku mistrzów 
międzynarodowych. Tym 
bardziej cieszy, że w turnie-
ju zwyciężył Prezes Wiszni 
Małej - Łukasz Butkiewicz! 
Łukasz w 7 rozegranych par-
tiach uzyskał 5 wygranych i 2 
remisy. 

Natomiast w dniach 20-
22 listopada przy sporym 

udziale organizacyjnym na-
szego klubu odbył się na 
Dolnym Śląsku oraz w in-
ternecie Arcymistrzowski 
Festiwal Kobiet im. Krysty-
ny Hołuj-Radzikowskiej. 
Jego głównym akcentem był 
arcymistrzowski mecz Pol-
ska-Gruzja, przeprowadzony 
w tym roku online. Koordy-
nacją całego wydarzenia za-
jęła się zawodniczka Wiszni 
Małej - Lidia Zdziarska Zarę-
ba, natomiast Łukasz Butkie-
wicz pomógł zorganizować 
2 towarzyszące mu turnieje: 
Puchar Polski Kobiet Online 
oraz Otwarty Turniej prze-
prowadzony we współpracy z 

klubem AZS Vratislavia w ich 
siedzibie przy ulicy na Grobli 
we Wrocławiu. 

W pierwszym z tych zawo-
dów wzięło udział 65 pań, w 
drugim 49 uczestników, w 
obu przypadkach z udziałem 
arcymistrzów/arcymistrzyń i 
mistrzów/mistrzyń między-
narodowych. Najlepsze wy-
niki z zawodników naszego 
klubu uzyskali Marta Bartel - 
10 miejsce w Turnieju Kobiet 
oraz Bartłomiej Mondrzyc-
ki - 4 miejsce w Turnieju 
Otwartym. 

Ostatnim z wydarzeń, które 
odbyły się w ostatnim czasie 
były Drużynowe Mistrzo-

stwa Dolnego Śląska Junio-
rów w Szachach Szybkich. 
Zespół Białego Króla Wisznia 
Mała reprezentowali: Alek-
sander Wilk, Jeremi Heb-
dowski, Mateusz Gradowicz 
i Matylda Adamowicz. Z 7 
rozegranych meczów wygra-
liśmy 2, 1 zremisowaliśmy i 
ponieśliśmy 4 porażki. Trze-
ba jednak wspomnieć, że na-
szymi przeciwnikami były 
zespoły z Wrocławia, Jeleniej 
Góry oraz Oławy gdzie z wia-
domych względów szkolenie 
juniorów jest bardziej rozbu-
dowane. Traktujemy więc ten 
występ jako cenną naukę na 
przyszłość. Indywidualnie na 
spore pochwały zasłużył Olek, 
który przegrał tylko jedną ro-
zegraną partię i był czołowym 
zawodnikiem na swojej sza-
chownicy. 

W najbliższym czasie pla-
nujemy starty w turniejach 
świąteczno-noworocznych w 
Krakowie oraz Warszawie. 
Mamy również nadzieję na 
wznowienie od Nowego Roku 
rozgrywek ligowych na szcze-
blu dolnośląskim. Jeżeli to 
nastąpi wystawimy w nich 2 
drużyny, po jednej do III Dol-
nośląskiej Ligi Szachowej oraz  
IV Ligi Okręgowej.   

Co nowego w klubie szachowym Biały Król?
RELACJA

Łukasz Butkiewicz (trzeci z prawej) odbiera nagrodę za zwycięstwo w Otwartych 
Mistrzostwach Gminy Długołęka.

11 października w Rumii (woj. 
pomorskie) odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w Duathlonie (bieg, ro-
wer, bieg). Udział w mistrzostwach 
wzięło łącznie kilkuset najlepszych 
zawodników z całego kraju. W ka-
tegorii JUNIOR MŁODSZY star-

towało dwoje mieszkańców gminy 
Wisznia Mała - Marcel Kozaczkie-
wicz (Szewce) oraz Matylda Woja-
kiewicz (Ligota Piękna), którzy na 
co dzień trenują we wrocławskim 
klubie Litwin Triathlon Elite. Oboje 
uzyskali doskonałe wyniki. Marcel 

Kozaczkiewicz zdobył 
złoty medal i został 
Mistrzem Polski w Du-
athlonie w kat. Junior 
Młodszy, natomiast 
Matylda Wojakiewicz 
zawody ukończyła na 
5-tym miejscu. Gratu-
lacje!

To nie jedyne sukce-
sy mieszkańców naszej 
gminy, gdyż wspo-
mniana dwójka star-
towała również w naj-
ważniejszej imprezie 
sezonu triathlonowego 
w tym roku, która od-

była się w dniach 25-26.07.2020 w 
Rawie Mazowieckiej, tj. Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, która 
jest jednocześnie Mistrzostwami 
Polski w Triathlonie (pływanie, ro-
wer, bieg). Po doskonałym starcie 
Marcel Kozaczkiewicz zdobył srebr-
ny medal Mistrzostw Polski, a Ma-
tylda Wojakiewicz ukończyła start 
na 9-tym miejscu, co biorąc pod 
uwagę, iż był to jej pierwszy start na 
Mistrzostwach Polski, jest doskona-
łym wynikiem.

Po zdobyciu srebrnego medalu 
Mistrzostw Polski Marcel Koza-
czkiewicz został powołany do Kadry 
Narodowej Polski Juniorów Młod-
szych w Triathlonie.

Postępy naszych sportowców oraz 
więcej informacji można uzyskać 

na profilach facebook:
- Marcel Kozaczkiewicz-Triathlete

- Litwin Triathlon Elite

Świetne wyniki wiszeńskich triathlonistów
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Zmiany w gospodarce odpadami

Zmiana stawki
Informujemy, że zmianie 

ulega stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi w gminie Wisz-
nia Mała.

Od 1 stycznia 2021 roku 
obowiązuje nowa stawka 
opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
w wysokości 27,00 zł mie-
sięcznie od osoby zamiesz-
kującej daną nieruchomość 
oraz częściowe zwolnienie 
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
wysokości 5,00 zł od osoby 
zamieszkującej jednorodzin-
ny dom mieszkalny, jeżeli na 
nieruchomości zadeklarowa-
ne jest kompostowanie bio-
odpadów w przydomowym 
kompostowniku. W przy-
padku obniżonej opłaty nie 
ma możliwości korzystania z 
usługi odbioru bioodpadów 

bezpośrednio z nieruchomo-
ści, a jedynie skorzystanie z 
kontenera w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Mienicach. 
Jeżeli obowiązek selektyw-
nego zbierania odpadów nie 
będzie wypełniany uchwa-
ła przewiduje podwyższoną 
opłatę w wysokości 81 zł od 
osoby miesięcznie.

Dlaczego zmiana stawki?
Podwyżka opłat za gospo-

darowanie odpadami podyk-
towana jest coraz większą 
ilością generowanych przez 
mieszkańców odpadów. Po-

równując ilości odpadów z 
jednakowego okresu 10 mie-
sięcy 2019 i 2020 roku za-
uważyć można, że ilość od-
bieranego papieru wzrosła o 
37 ton, plastiku o 97 tony, a 
szkła o 63 tony. Największy 
skok w ilości wytwarzanych 
odpadów nastąpił z frakcji 
bioodpadów, w 2020 roku 
ilość odebranego od miesz-
kańców odpadu wzrosła w 
analogicznym okresie 2019 
roku, aż o 667 ton.

Podwyższenie stawki opła-
ty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi jest 
konieczne ze względu na 
ustawowy wymóg pokry-
wania kosztów funkcjono-
wania systemu środkami 
pochodzącymi z płaconych 
przez mieszkańców opłat. 

Stawki opłat które miesz-
kańcy wnoszą za gospo-
darowanie odpadami oraz 
ilość generowanych od-
padów musiały zostać po-
nownie przeanalizowane. 
Zwiększona została różnica 
pomiędzy stawką  opłaty w 
przypadku kompostowania 
odpadów biodegradowal-
nych, ponieważ z 
analizy kosztów 
gospodarowania 
odpadami wy-
nika, iż właśnie 
te odpady gene-

rują coraz większe koszty. 
Miesięczny koszt zagospo-
darowania bioodpadów w 
przeliczeniu na mieszkańca 
od listopada 2019 r. do paź-
dziernika 2020 r. wynosi  
5 zł. 

Na koszty gospodarki od-
padami, a co za tym idzie 
na stawkę opłaty składa 
się przede wszystkim ilość 
odpadów jaką wytwarza-
my. Dlatego zachęcamy do 
zmian swoich codziennych 
nawyków, aby śmieci było 
coraz mniej. 

Gmina na opłatach za 
odpady nie zarabia

Środki z opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi nie mogą i nie 
są wykorzystywane na cele 
niezwiązane z pokrywaniem 
kosztów funkcjonowania 
systemu. Gmina na opłatach 

za odpady nic nie 
zarabia.

 
27,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość – stawka obowiązująca.

22,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej jednorodzinny dom mieszkalny, 
jeżeli na nieruchomości zadeklarowane jest 
kompostowanie bioodpadów w przydomowym 
kompostowniku.

NOWA STAWKA OPŁAT ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Jak wytwarzać mniej odpadów
• Idź na zakupy z własną torbą

• Wybieraj produkty bez zbędnych opakowań
• Wybieraj targi zamiast supermarketów

• Zabierz swoje własne opakowania
• Kupuj produkty na wagę

• Omijaj produkty pakowane pojedynczo
• Warzywa i owoce kupuj bezpośrednio  

od lokalnych rolników
• Wyeliminuj plastikowe butelki ze swojego życia

• Zmniejsz zużycie papieru w domu i w biurze
• Oddaj lub sprzedaj przedmioty, których nie 

potrzebujesz
• Używaj szklanych słoików i butelek ponownie

• Posiadaj własny kompostownik

Harmonogram odbioru 
odpadów na twoim telefonie!

Popiół musi być ZIMNY!

W  związku z  sezo-
nem grzewczym 

przypominamy o  NIE 
WYRZUCANIU gorą-
cego popiołu i  żużlu do 
pojemników na odpady 
komunalne. 

Umieszczanie w pojem-
nikach na odpady mate-
riałów, które są gorące lub 
wręcz żarzące może skut-
kować uszkodzeniem, 
a nawet zniszczeniem po-
jemnika, a w najgorszym 
wypadku odpady mogą 
ulec zapaleniu i  stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia 
lub życia okolicznych 
mieszkańców. 

Do pojemników nie 
wrzucamy też gorącego 
popiołu i  nie chłodzimy 
go wodą, ponieważ w ni-
skim temperaturach mo-
kry popiół przymarznie 
do pojemnika i  odpady 
nie zostaną prawidłowo 
odebrane. Dlatego pa-
miętajmy, iż do pojem-
ników na odpady należy 
wrzucać wyłącznie suchy, 
zimny popiół.

Pamiętajmy!  
Im więcej odpadów 

generujemy, tym  
więcej płacimy.
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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. Biood-
padami 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. kom-
postowanie. Odpowiednio przygotowa-
ny kompost stanowi idealny nawóz do 
ogrodów przydomowych i  trawników. 
Można go stosować w nieograniczonej 
ilości, ponieważ nie stanowi zagroże-
nia 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 struktu-
rę. Każdy z nas wie, ile mamy skoszonej 
trawy, suchych liści, resztek ogrodo-
wych, bioodpadów z  kuchni. Zamiast 
generować dodatkowe koszty ich wy-
wozu, 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 przechowywa-
ny na pryzmie, w  kompostownikach 
drewnianych lub plastikowych.

 Jaki kompostownik będzie odpo-
wiedni dla Mnie? Pryzma, drewniany 
czy z tworzywa sztucznego?

Pryzma – nie wymaga dużego nakła-

du naszej pracy, wystarczy składać nasze 
bioodpady równomiernie w wyznaczo-
nym miejscu. Zaletą jest nieograniczo-
na 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 ter-
mokompostowniki, w  których dzięki 
odpowiedniej temperaturze i wilgotno-
ści, gotowy kompost możemy uzyskać 
już po 4 miesiącach. A używając akty-
watora do kompostu przyśpieszymy 
cały proces jeszcze bardziej, a kompost 
wzbogacimy o cenne minerały oraz zni-
welujemy nieprzyjemny zapach.

Skoszona trawa jest idealna do two-
rzenia kompostu, dzięki temu, że moż-
na ją często pozyskiwać. Częste kosze-
nie 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 kom-
postowniku powinna być luźna war-
stwa z drobnych gałęzi lub słomy, za-
pewni to dobrą cyrkulację powietrza. 
Na takie podłoże układamy skoszoną 
trawę. Pamiętajmy również, że bio-
odpady w  kompostowniku układa-
my w miarę cienkimi warstwami, na 
przemian suche i  mokre. Mokre to 
będzie nasza świeżo skoszona tra-
wa, sucha warstwa to rozdrobnione 
gałęzie, grube łodygi i  inne twarde 
odpadki. Kompost z samej trawy ma 
nieprzyjemną woń i jest mazisty, dla-

tego warto go kompostować z innymi 
resztkami roślinnymi, np. z  kuchni. 
Dzięki temu ograniczymy ilość od-
padów produkowanych w  gospodar-
stwie.

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 wchła-
niać wodę. Jeśli znajdują się w  nim 
pozostałości roślin, należy go przesiać 
i  te pozostałości złożyć dalej na pry-
zmę. Nawóz możemy jesienią prze-
kopać razem z ziemią, przygotowując 
grządki pod przyszłoroczne uprawy. 
Na wiosnę stosujemy go jako ściółkę 
oraz rozsypujemy 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. 






