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Harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych 
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Wydarzenia z 
przedszkoli i szkół

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzę Państwu wszelkiej pomyślności, radosnych 
chwil spędzonych w rodzinnym gronie, zdrowia, 
wiary, wzajemnego szacunku i życzliwości.  
A Nowy Rok 2022 niech przyniesie spełnienie 
osobistych i zawodowych planów oraz mnóstwo 
satysfakcji z ich realizacji.

Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki
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Obecnie na terenie gminy 
Wisznia Mała realizowa-
ne są największe inwe-

stycje od powstania Gminy. Są to 
budowa ponad 40 km kanalizacji 
sanitarnej wraz z odbudową na-
wierzchni drogowych, rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Strzeszo-
wie, rozbudowa stacji uzdatniania 
wody w Psarach, modernizacja i 
budowa nowych świetlic, budowa 
nowych dróg, budowa ścieżek ro-
werowych i wiele innych.

W ub. roku zakończono budo-
wę ponad 7 km sieci kanalizacji 
sanitarnej w Krzyżanowicach i już 
około 90% gospodarstw domo-
wych korzysta z kanalizacji. Na 
wykonanie przyłączy sanitarnych 
w Krzyżanowicach 156 właścicieli 
posesji otrzymało wsparcie finan-
sowe gminy.

Należy przypomnieć, że w latach 
2007-2010 inwestor prywatny Toya  
Development  sp. z o. o. wybudo-
wała przez Krzyżanowice przesy-
łowe sieci wodociągowe i kanaliza-
cyjne do zasilania własnego osiedla 
mieszkaniowego. Sieci te zostały za 
zgodą wrocławskiej spółki MPW i 
K połączone z sieciami na terenie 
Wrocławia i stanowią własność In-
westora Toya. Inwestor Toya  De-
velopment sp. z o.o. zwrócił się do 
PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej o 
wykup sieci wod.-kan. na terenie 
Krzyżanowic w ilości ok. 2,5 km za 
kwotę ponad 8 mln zł. Do sieci tej 
można byłoby się tylko wpiąć nato-
miast i tak należałoby  wybudować 
pozostałe 7 km.

PGK Sp. z o. o. w Wiszni Małej 
wybudowała w 2020 r. w Krzyża-
nowicach ponad 7 km sieci kana-
lizacyjnej za kwotę 14,9 mln zł 
przy dofinansowaniu ze środków 
unijnych ponad 9 mln zł.

Czyli koszt 7 km sieci kanaliza-
cyjnej był wydatkiem dla Gminy 
ponad 5 mln zł.

W 2021 r. Gmina oddała do 
użytkowania część grzebalną 
cmentarza komunalnego w Kry-
nicznie.

Od przyszłego roku  Spółka 
Gminna  PGK Sp. z o.o. w Wisz-
ni Małej w imieniu Gminy będzie 
obsługiwać cmentarz komunalny 
w Krynicznie. Ponadto Spółka 
prowadzi usługi w zakresie do-
starczania wody i odbioru ście-

ków oraz utrzymywania dróg 
gminnych i terenów zielonych. 
Tak więc większość usług komu-
nalnych na terenie Gminy jest 
prowadzonych przez Spółkę.

Natomiast PGK Sp. z o.o. nie 
wykonuje prac związanych z bu-
dową inwestycji drogowych, gdyż 
nie ma takich mocy przerobo-
wych.

Inwestycje
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Aktualne działania inwestycyjne
w gminie Wisznia Mała

Nowy plac zabawŚwietlice

Pierwoszów

Trzeciego listopada w 
Pierwoszowie odbyło 

się uroczyste otwarcie pla-
cu zabaw na terenie obok 
nowej świetlicy wiejskiej. 
W uroczystości udział 
wzięli: Prezydent Wrocła-
wia Jacek Sutryk, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia 
Aglomeracji Wrocławskiej 
Jacek Kowalski, Wójt Gmi-
ny Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki, naczelnik wy-
działu RIOŚ Sławomira 
Misiura-Hermann, Prze-
wodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Ottenbreit, 
Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Henryk Idaczyk, 
radny Janusz Papała i soł-
tys Pierwoszowa Jan Kup-

czak. Podczas spo-
tkania Prezydent 
Wrocławia Jacek 

Sutryk przekazał na 
ręce wójta Jakuba Bro-

nowickiego symboliczny 
czek w wysokości 100 tys. 
zł – dotacja do inwestycji. 
To kolejny plac zabaw na 
terenie naszej gminy. Dzie-
ci mogą już korzystać z 
zestawu zabawowego, lina-
rium i huśtawki „bocianie 
gniazdo”. W celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa plac 
został ogrodzony. Ponadto 
obok zostały zamontowa-
ne urządzenia siłowni ze-
wnętrznej, stół do gry w 
szachy i chińczyka z ław-
kami, a przestrzeń została 
oświetlona.

Cała inwestycja koszto-
wała ok. 157 tys. zł, z czego 
100 tys. zł zostało dofinan-
sowane ze środków Sto-
warzyszenia Aglomeracja 
Wrocławska, której gmina 
jest członkiem.

Budowa świetlicy w 
Pierwoszowie dobiegła 

końca, natomiast trwają 
jeszcze prace budowlane 
przy budowie świetlicy w 
Machnicach. Oba zadania 
są realizowane w ramach 
projektu pt. „Inwestycje 
w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne” w ramach 
działania „Podstawowe 
usługi i odbudowa wsi na 
obszarach wiejskich” obję-
tego Programem Rozwoju 
Obszarów wiejskich na lata 
2014 – 2020. Dofinanso-
wanie do obu świetlic ze 
środków europejskich wy-
nosi ponad 786 tys. zł, a 
całkowity koszt ich budo-
wy to ok. 1,6 mln zł. W tym 
świetlica w Machnicach to 
koszt ponad 780 tys. zł, a 
w Pierwoszowie ponad 807 
tys. zł. 

Machnice

Szanowni Państwo, informujemy 
iż Wójt Gminy Wisznia Mała 

Jakub Bronowicki w dniu 10 grud-
nia 2021 r. wydał decyzję (znak: 
OŚ.6220.3.6.2021) odmawiającą 
ustalenia środowiskowych uwa-

runkowań dla planowanego przed-
sięwzięcia polegającego na: ,,Budo-
wie bloku energetycznego o mocy 
do 20 MWe oraz 51 MWt opartego 
na kotle rusztowym we wskazanej 
lokalizacji w gminie Wisznia Mała 

pod Wrocławiem”, planowanego 
do realizacji na działkach nr 1/19, 
1/18, 1/17 obręb Biskupice, gmi-
na Wisznia Mała, ze względu na 
niezgodność lokalizacji przedsię-
wzięcia z ustaleniami miejscowe-

go planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Treść decyzji wraz z uzasadnie-
niem znajdą Państwo na stronie: 
www.bip.wiszniamala.pl  

Decyzja Wójta Gminy Wisznia Mała – STOP SPALARNI!
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Kanalizacja sanitarna  
w Psarach 

Wymiana wodomierzy

Oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie

Budowa sieci kanalizacyjnej w Malinie

Przedsiębiorstwo prowadzi wymianę wo-
domierzy na terenie posesji prywatnych. 

Montowane urządzenia wyposażone są w 
moduły radiowe umożliwiające dokonanie 
zdalnego odczytu stanu wodomierzy. Jest to 
elementem planowanego w przyszłości wdro-
żenia nowoczesnych e-usług, które usprawnią 
proces obsługi użytkowników systemu zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 
komunalnych. Zakończono już wymianę wo-
domierzy na terenie Krzyżanowic i Szymano-
wa, a od września nowe wodomierze monto-
wane są u odbiorców w  Ligocie Pięknej. 

W latach 2021-2022 planowana jest wy-
miana ok 2125 szt. wodomierzy. Zadanie 
jest realizowane przy udziale środków po-
chodzących z funduszy unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 2014-2020. Koszt 
inwestycji wynosi ok. 608 tys. zł, z czego po-
nad 420 tys. zł stanowi dofinansowanie ze 
środków unijnych.

Zakończono prace związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Polnej oraz 

Długiej.  Obecnie budowane są odgałęzienia 
do granicy działek prywatnych nieruchomości 
(mieszkańców) w ulicach Polnej, Długiej oraz 
Parkowej. Trwają również prace w ulicy Mali-
nowej, wykonano ok. 90% całego odcinka. Po-
nadto zakończono odtworzenie nawierzchni 
ścieżki rowerowej przy ul. Głównej. Wykony-
wane są także roboty budowlane w ulicy Wil-
lowej. Wykonawcą robót jest firma WUPRINŻ 
S.A. Na wiosnę planowane są odtworzenia na 
drogach w rejonie budowanej kanalizacji.

Koszt zadania obejmującego budowę ok. 7 
km sieci kanalizacji sanitarnej w Psarach w uli-
cach: Długa, Główna, Malinowa, Parkowa, Po-
lna, Rakowska i Willowa to 12,9 mln zł, z czego 
ok. 8,2 mln zł to dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   

Zakończyły się prace przy budowie od-
cinka  sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Głównej w Malinie od granicy z miejsco-
wością Ligota Piękna do wysokości ul. Pił-
karskiej. Obecnie trwają przygotowania do 
czynności odbiorowych. W ramach zadania 
wykonano 0,75 km sieci kanalizacji sanitar-
nej o wartości 797 tys. zł, z czego 
ponad 342 tys. zł to dofinansowa-
nie z PROW.

Oddanie do użytkowania 
przedmiotowej sieci kanaliza-
cyjnej planowane jest na styczeń 
2022 r.

Na oczyszczalni ścieków prace 
koncentrowały się na wykona-

niu montażu armatury i urządzeń w 
obiektach technologicznych takich 
jak: komorze rozprężnej, sitopiaskow-
niku, pompowni ścieków, pompowni 
osadu, komorach osadu czynnego, 
osadników wtórnych oraz w komorze 
tlenowej stabilizacji osadu. W budyn-
ku stacji odwadniania osadu wyko-
nano elewacje i pokrycie dachowe. 
Zamontowano wiatę nad sitopiaskow-
nikiem. Aktualnie trwają prace zwią-
zane z budową sieci międzyobiekto-
wych.

Planowany termin zakończenia re-
alizacji: Lipiec 2022 roku. Wykonawca 
robót jest firma HMK Sp. z o.o. War-
tość robót to 15,6 mln złotych, do-
finansowanie z RPO wynosi 11 mln 
złotych.
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I etap prac na ulicy Wolności w Psarach

Ulica Kalinowa w Malinie

I etap budowy ścieżki rowerowej na 
ulicy Długiej w Szewcach

Inwestycje Powiatu Trzebnickiego na terenie gminy Wisznia Mała

Przekazanie placu budowy – ulica Strzeszowska 

Drogi i ścieżki rowerowe

W Psarach zakończył się I etap prac na ulicy 
Wolności. Na odcinku 330 mb drogi (od drogi 

wojewódzkiej 359 do rowu) została wykonana kana-
lizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki betono-
wej. Koszt zadania to ponad 433 tys. zł. Realizacja ko-
lejnego etapu nastąpi w przyszłym roku, na dalszym 
odcinku drogi, zostanie położona nawierzchnia asfal-
towa. Prace wykona firma BS7 Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Koszt zaplanowanych prac to 348 tys. zł.

Zakończyły się prace na 
ulicy Kalinowej w Ma-

linie. Została wykonana 
nawierzchnia bitumiczna 
jezdni oraz wykonano zjaz-
dy i dojścia do posesji. Koszt 
prac to 470 tys. zł, na które 
gmina pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości ok. 99 
tys. zł z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Na ulicy Długiej w Szew-
cach wykonywany jest I 

etap budowy ścieżki rowero-
wej. Budowana jest kanaliza-
cja deszczowa i podbudowa 
pod ścieżkę. Wartość inwesty-
cji to 1,5 mln zł. I jest to jedno 
z trzech zadań realizowanych 
w ramach projektu: „Budo-
wa sieci dróg dla rowerów 

oraz parkingów parkuj i jedź 
(P&R) na terenie gmin Obor-
niki Śląskie, Wisznia Mała, 
Kobierzyce i Gminy Miasto 
Oleśnica”. Wszystkie zadania 
uzyskały dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – 2014-
2020 w wysokości 85%.

W partnerstwie 50/50 z 
gminą Wisznia Mała 

wykonano chodniki w Szew-
cach na ul. Nowej o długości 
100 mb i szer. 2 m (wartość 142 
tys. zł) oraz chodnik w Ozoro-
wicach na ul. Pęgowskiej o dłu-
gości ok. 300 mb (wartość ok. 
287 tys. zł). Gmina dofinanso-
wała te zadania kwotą w wyso-
kości ok. 247 tys. zł. 

Ciąg pieszo-rowerowy w Szewcach

Ulica Lipowa w Mienicach

W 2021 roku Powiat Trzebnicki na terenie gminy Wisznia Mała wykonywał liczne prace inwestycyjne.

W miejscowości Szewce 
realizowana była ścież-

ka pieszo-rowerowa wzdłuż 
ulicy Strzeszowskiej do ulicy 
Sportowej o szerokości 3 m i 

długości 500 mb. Wartość ro-
bót to ponad 1,5 mln zł, w tym 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
wyniosło 907 tys. zł.

Ponadto w listopadzie nastąpiło przekazanie 
placu budowy Wykonawcy przebudowy ko-

lejnego odcinka drogi 1367D (ulica Strzeszow-
ska). Zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowero-
wy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sportową 
do cmentarza oraz zostanie przebudowane ok. 
1,4 km jezdni (na odcinku od ulicy Nowej w kie-
runku Ozorowic). Koszt realizacji zadania: ok. 
2,5 mln zł, w tym ok. 1,25 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonano rów-
nież nową na-

wierzchnię bitumiczną 
w miejscowości Mieni-
ce na odcinku od przy-
stanku do świetlicy. 
Wartość prac to ponad 
45 tys. zł.

Ozorowice ul. Pęgowska

Szewce ul. Nowa

Przebudowa ul. Pęgowskiej w Ozorowicach 
oraz ul. Nowej w Szewcach
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W parku w Psarach 
powstała siłownia 
zewnętrzna. Koszt 
zamontowanych 
urządzeń to ok. 
16 tys. zł, z czego 
15 tys. zł zostało 
sfinansowane 
z Funduszu 
Sołeckiego Psary.

W Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała w 

listopadzie zostało zmo-
dernizowane ogrzewa-
nie. Piec węglowy został 
wymieniony na piec ga-
zowy. Od tego sezonu 
grzewczego urząd ko-
rzysta z nowego źródła 
ciepła. To kolejny krok 
mający na celu poprawę 
jakości powietrza w na-
szej gminie.

Nowy piec w urzędzie 

Na terenie naszej gmi-
ny Powiat Trzeb-

nicki montuje Radarowe 
Wyświetlacze Prędkości. 
Urządzenia znajdą się na-
stępujących lokalizacjach: 
w Krzyżanowicach na 
ulicy Głównej od strony 
Rakowa, w Malinie na ul. 
Głównej w rejonie przy-
stanku autobusowego dla 
dzieci szkolnych, w Psa-
rach na ul. Parkowej w 

okolicy szkoły, w Pierwo-
szowie na ul. Wrocław-
skiej od strony Miłocina 
i w Rogożu na ulicy Li-
powej w kierunku Szewc. 
Montowane urządzenia 
mają służyć walce z prze-
kraczaniem dozwolonej 
prędkości. 

Projekt powstał z inicja-
tywy Powiatu Trzebnickie-
go w partnerstwie i przy 
partycypacji gminy.

Już niebawem realizacja – Najnowsze inwestycje gminne

Mimo zbliżającego się 
końca roku, gmina 

Wisznia Mała ogłosiła kolejne 
przetargi na realizację inwe-
stycji gminnych. Wśród nich 
znalazły się takie zadania jak 
budowa przejść dla pieszych 
w Psarach na ul. Polnej oraz 
w Wysokim Kościele na ul. 
Zacisze, przebudowa sięgacza 
ulicy Głównej w Psarach i ul. 
Polnej w Wiszni Małej.

Na budowę przejścia dla 
pieszych w Wysokim Ko-
ściele przetarg został roz-
strzygnięty. Wykonawcą zo-
stała firma Ravea Sp. z o.o. z 
Wrocławia, a koszt inwestycji 
to ponad 360 tys. zł. Zada-
nie będzie realizowane w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, a w swoim 
zakresie obejmuje budowę 
chodnika wraz z kanaliza-
cją deszczową, wykonanie 
utwardzonego pobocza i 
zjazdów do posesji. W for-

mule „zaprojektuj i wybuduj” 
wybudowane zostanie oświe-
tlenie przejścia dla pieszych 
typu LED.

Inwestycja zwiększy bez-
pieczeństwo uczestników ru-
chu w centrum miejscowości 
koło placu rekreacyjno-spor-
towego, który jest również 
zapleczem organizacyjnym 
gminnych wydarzeń sporto-
wych (Wiszeńska (za)Dysz-
ka, MTB Cross Country) 
oraz dojściem i dojazdem do 
cmentarza i kościoła.

Został również rozstrzy-
gnięty przetarg na budowę 
sięgacza ulicy Głównej w 
Psarach. Wykonawcą zosta-
ła firma BS7 z Wrocławia, a 
koszt inwestycji to ponad 211 
tys. zł. Wybudowany zostanie 
nowy odcinek drogi o na-
wierzchni z kostki betonowe z 
krawężnikami. Wykonana zo-
stanie kanalizacja deszczowa 
oraz wyregulowane zostaną 

istniejące studzienki i włazy. 
Czas realizacji prac to 5 mie-
sięcy od podpisania umowy.

Realizacja tej inwestycji ma 
na celu uporządkowanie cen-
trum handlowo-usługowego 
miejscowości Psary.

Następny rozstrzygnię-
ty przetarg dotyczy I etapu 
przebudowy ulicy Polnej w 
Wiszni Małej. Nawierzchnia 
drogi zostanie utwardzona 
kostką betonową, zostaną 

wykonane zjazdy i dojścia 
do posesji oraz odwodnienia. 
Wykonawcą prac będzie fir-
ma Ravea Sp. z o.o. z Wrocła-
wia, a koszt inwestycji to ok. 
160 tys. zł.

Kolejna zaplanowana inwe-
stycja pt. „Budowa przejścia 
dla pieszych droga 104933D 
ul. Polna w m. Psary” po-
dzielona została na dwa za-
dania. Pierwsze zadanie do-
tyczy wykonania przejść dla 

pieszych wraz z chodnikiem 
i oświetleniem typu LED. 
Drugie natomiast wykona-
nia miejsc parkingowych 
na poboczach ul. Polnej i 
Parkowej, budowę chodni-
ka wzdłuż ulicy Polnej na 
odcinku od ul. Parkowej do 
ul. Długiej oraz przebudowę 
istniejących przejść dla pie-
szych  wraz z oświetleniem 
typu LED. Oba zadania będą 
realizowane w formule „za-
projektuj i wybuduj”. Obszar 
inwestycji to teren ul. Polnej, 
od Parkowej (drogi powia-
towej) do skrzyżowania z ul. 
Długą koło budynku spo-
tkaniowego. Zadanie ma na 
celu uporządkowanie drogi 
gminnej po budowie kanali-
zacji sanitarnej oraz zwięk-
szenie bezpieczeństwa dzieci 
przy Szkole Podstawowej w 
Psarach (parkingi, chodniki,  
miejsce postojowe dla auto-
busu szkolnego).

Radarowe 
Wyświetlacze 
Prędkości
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Wójt Jakub Bro-
nowicki był 

z wizytą w remizie 
strażackiej w Wisz-
ni Małej. Władysław 
Kręzel - Prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Wiszni Małej prezen-
tował nowe inwestycje 
wykonane w budynku. 
Zostały zamontowane 
dwie elektryczne bramy wjazdowe do garażu dla pojaz-
dów strażackich oraz nowe okna w części biurowej. Na 
realizację tych zadań OSP otrzymała dofinansowanie z  
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysoko-
ści 40 tys., a z środków własnych dołożyła 5 tys. zł.

OSP Wisznia Mała

Pożegnanie zmarłej  
dr Barbary Stokowskiej-Nęckiej
Dnia 29 października 2021 r.  
zmarła dr Barbara Stokowska-Nęcka.  
Pożegnaliśmy ją z wielkim żalem i smutkiem.

Pani Barbara urodziła się 1.03.1937 r. w Odolanowie. Praktykę lekarska 
prowadziła od 1961 r. w Bystrzycy. Następnie w 1966 r. rozpoczęła pracę w 
Ośrodku Zdrowia w Wiszni Małej, gdzie pracowała jako lekarz rodzinny 
oraz pełniła funkcję kierownika aż do emerytury.
Była cenionym i lubianym lekarzem, leczyła kilka pokoleń wiszeńskich 
rodzin. Uczestniczyła przy narodzinach, w chorobach. Praca była sensem 
jej życia, a pacjenci mogli zawsze i w każdych okolicznościach na nią liczyć. 
W pamięci wielu mieszkańców zapisała się jako życzliwy i uważny lekarz.

Rodzinie i bliskim zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

„Śpieszmy się kochać ludzi… Tak szybko odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. 

Dr Barbary Stokowskiej-Nęckiej
lekarza rodzinnego oraz wieloletniego Kierownika Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej
Rodzinie i  bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia w tych trudnych 

dla wszystkich chwilach.
Kierownik SP ZOZ Wisznia Mała Bożena Kołpak wraz z Pracownikami 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci i sercach naszych”

             Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dr Barbary Stokowskiej-Nęckiej
oddanej mieszkańcom gminy Wisznia Mała lekarki oraz wieloletniego 

Kierownika SP ZOZ Wisznia Mała
Rodzinie i znajomym składamy szczere wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Wisznia Mała wraz z Radą Gminy Wisznia Mała

Czternastego grudnia 
harcerki z wiszeńskiej 

drużyny harcerskiej ZHP 
przekazały wójtowi Jakubo-
wi Bronowickiemu Betlejem-
skie Światło Pokoju, które do 
Polski (Zakopanego) zostało 
przywiezione przez słowac-
kich skautów.

Betlejemskie Światło Po-
koju - znak braterstwa, 
jedności i pokoju jest nie-
odłącznym elementem ad-
wentowego przygotowania 
do Bożego Narodzenia w 
Polsce. Hasłem tegoroczne-
go Betlejemskiego Światła 
Pokoju są słowa „Światło 

Nadziei”. Akcja została za-
początkowana w 1986 roku 
przez skautów austriackich. 
Polscy harcerze do sztafety 
dołączyli w 1991 roku przej-
mując światło od słowackich 

skautów. Harcerki i harcerze 
przekazują Światło dalej na 
wschód: do Rosji, Litwy, 
Ukrainy i Białorusi, na za-
chód do Niemiec, a także na 
północ – do Szwecji.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Wisz-

ni Małej w ramach Akcji „I 
Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem” - edycja 2021, 
współpracował z nieformal-
ną grupą z Wrocławia - pn. 
„Podaruj gwiazdkę”. Dzieci 
z terenu naszej gminy napi-
sały piękne listy do Święte-
go Mikołaja, przedstawiając 
swoje marzenia i potrzeby. 
Nieoceniona grupa „Podaruj 
gwiazdkę” przygotowała pre-
zenty zgodnie z oczekiwania-
mi dzieci, które pracownicy 

socjalni GOPS-u im rozdali. 
To kolejny rok, w którym mo-
żemy liczyć na tak piękny gest 
wolontariuszy. Radość dzieci 
jest ogromna tym bardziej, że 
każda paczka jest spełnieniem 
czyjegoś marzenia. Poma-
gajmy - bo warto. Wesołych 
Świąt!

I ty możesz zostać św. 
Mikołajem

Betlejemskie Światło Pokoju
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UMOWY ZAWARTE W 2021 ROKU

Nazwa projektu Nazwa Programu/ Źródło dof.
Całkowita wartość 

projektu
Dotacja

1
Laboratoria Przyszłości w 

Gminie Wisznia Mała 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 

współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów

295 900,00 295 900,00

2 Cyfrowa Gmina 

„Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 
 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia  „

100 000,00 100 000,00

3
Malin- droga dojazdowa do 

gruntów rolnych, ul. Kalinowa 

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne 

na 2021 rok oraz Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych
455 291,55 176 576,28

4

Budowa infrastruktury 
edukacyjnej- przedszkola w 
Krynicznie, Gmina Wisznia 

Mała

„Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych”

5 882 000,00 4 999 700,00

5
Aktywna integracja w Gminie 

Wisznia Mała

„Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, 9.1 Aktywna integracja”
802 424,00 682 060,40

6

RPO WD 2.1 E - PGK. 
Wdrożenie e-usług 

publicznych w PGK Sp. z o. o. 
w Wiszni Małej

„Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, 2.1- projekt realizowany przez PGK Sp. z o.o.”
1 039 240,90 713 924,57

7
Budowa przejścia dla pieszych 

droga 104929D, ul. Zacisze, 
Wysoki Kościół

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 

pieszych
361 548,65 200 000,00

8
Budowa przejścia dla pieszych 

droga 104933D, ul. Polna, 
Psary

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 

pieszych
555 960,00 200 000,00

9

„Budowa infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej   w 

Pierwoszowie w Gminie 
Wisznia Mała”

Stowarzyszenie Aglomeracji Wrocławskiej 157 281,65 100 000,00

10

 Dofinansowanie przewozów 
autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej- 
Gmina Wisznia Mała 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej

29 310,84 26 379,95

9 678 957,59 7 494 541,20

W 2021 r. gmina Wisznia Mała, 
tak jak w poprzednich latach, 

bardzo aktywnie działała w zakresie 
pozyskania zewnętrznego dofinan-
sowania oraz realizowała projekty, na 
które uzyskano dotacje w poprzed-
nich latach.

Efektem jest imponująca wartość 
prawie 7,5 mln dotacji w 2021 roku. 
Warto przy tym zaznaczyć, że formal-
nie skończył się już okres programo-
wania UE z lat 2014-2020, a nowy na 
okres 2021-2027 jeszcze się nie rozpo-
czął, dlatego dostępna pula środków 
z funduszy strukturalnych UE była 
bardzo niewielka. Stąd nowe projek-
ty (poza wyjątkiem – projekt GOPS 
„Aktywna integracja w gminie Wisz-
nia Mała”) są finansowane ze środków 
krajowych, w tym z budżetu państwa i 
budżetu województwa.

Największym z nowych projektów 
jest budowa nowego przedszkola, na 
które pozyskano prawie 5 mln zł z 
„Polskiego Ładu”. Pozostałe dotyczą 
inwestycji w zakresie gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej (tym razem związa-
nych z unowocześnieniem i cyfryzacją 
zarządzania infrastrukturą wodocią-
gową), infrastruktury drogowej, in-
frastruktury rekreacyjno-sportowej, 
wyposażenia w sprzęt elektroniczny 
oraz wyposażenia szkolnych pracow-
ni przedmiotowych wprowadzającego 
nową jakość w edukacji szkolnej gmi-
ny Wisznia Mała. Zawarte to zostało 
w tabeli nr 1.

Druga część tabeli dotyczy pro-
jektów realizowanych w 2021 roku, 
których umowy zawarto w latach 
wcześniejszych. Największym z pro-
jektów jest budowa dróg rowerowych 
i obiektów typu „Parkuj i Jedź” w re-
jonie miejscowości Szewce, łącząc 
naszą gminę z sąsiednimi – Wrocła-
wiem i Obornikami Śląskimi. Istotną 
inwestycją była też budowa nowych 
świetlic wiejskich w Pierwoszowie i 
Machnicach, które razem z świetlicą w 
Strzeszowie zbudowaną w 2020 roku 
stanowią trzon projektu dofinansowa-
nego z Programu Rozwoju Obszaru 
Wiejskich, którego zakończenie zapla-
nowano na styczeń 2022 roku. Nadal 
także jest kontynuowany projekt zajęć 
dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla 
nauczycieli oraz wyposażenia dla na-
szych szkół, realizowany od 2019 do 
2022 roku wspólnie z gminą Oborniki 
Śląskie. Jest to największy z projektów 
szkoleniowych gminy Wisznia Mała 
z budżetu UE lat 2014-2020. Ze środ-
ków krajowych sfinansowano budowę 
cmentarza w Krynicznie i infrastruk-
turę drogową w Ligocie Pięknej.

ZADANIA REALIZOWANE W 2021 ROKU - WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa projektu Nazwa Programu/ Źródło dof.
Całkowita wartość 

projektu
Dotacja

1

Budowa sieci dróg dla 
rowerów oraz parkingów 

parkuj i jedź (P&R) na terenie 
gmin Oborniki Śląskie, Wisznia 

Mała, Kobierzyce i Gminy 
Miasto Oleśnica”

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2014-2020
5 563 374,60 4 728 868,41

2
Budowa cmentarza 

komunalnego w Krynicznie 
Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych 520 123,20 488 955,00

3
Przebudowa al. Sosnowej i al. 
Brzozowej w Ligocie Pięknej

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Rządowy Fundusz 
Inicjatyw Lokalnych

1 390 617,58 1 383 410,72

4
Budowa świetlicy wiejskiej w 

Pierwoszowie

Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
zadanie pn.  „Budowa świetlic wiejskich w Gminie Wisznia 

Mała”
939 222,70 456 625,00

5
Budowa świetlicy wiejskiej w 

Machnicach 

Program Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
zadanie pn.  „Budowa świetlic wiejskich w Gminie Wisznia 

Mała”
785 915,85 405 690,00

6
Nowoczesna edukacja w 
gminach Wisznia Mała i 

Oborniki Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 

2014-2020, Poddziałanie 10.2.2
2 070 564,00 1 967 034,00

11 269 817,93 9 430 583,13

Środki zewnętrzne pozyskane przez gminę Wisznia Mała
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Narodowe Święto Niepodległości 
w gminie Wisznia Mała

11 listopada spotkaliśmy 
się w Piotrkowiczkach w celu 
uczczenia 103 rocznicy odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny odpra-
wianej przez proboszcza ks. 
Emanuela Rusa w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Piotrkowiczkach. Uro-
czystość liturgiczna została 
wzbogacona pieśniami w wy-
konaniu Chóru Amicorum. 

Główna część obchodów 
miała miejsce pod pomni-
kiem Pamięci Narodowej w 
Piotrkowiczkach, gdzie strzel-
cy Jednostki Strzeleckiej 3003 
im. Orląt Lwowskich pełnili 
wartę, a chorąży Krzysztof 
Dorosz poprowadził uroczy-
stość. Delegacje złożyły kwia-
ty i wieńce  pod pomnikiem, 
następnie wójt Jakub Brono-
wicki zabrał głos:

11 listopada to data, którą pa-
miętamy i z której się cieszymy. 
Jesteśmy wdzięczni za te doko-
nania Polaków, które dla nas i 
przyszłych pokoleń odzyskały 
niepodległość. Niepodległość, 
którą jako naród straciliśmy na 
wiele długich lat. 11 listopada 
symbolicznie Józef Piłsudski stał 
się naczelnikiem nowego pań-
stwa. My jednak musimy mieć 
świadomość, że ruchy dotyczące 
odzyskania przez Polskę wolno-
ści, miały miejsce już od wielu 
miesięcy na terenie całej Polski 
m.in. w Cieszynie, Krakowie, 
w Lublinie. Najpóźniej wolność 
odzyskała Wielkopolska... Ojco-
wie założyciele II Rzeczypospo-
litej Polskiej trafili na wspania-
ły moment historii, na dobrze 

przygotowany naród gotowy by 
na nowo tworzyć swoją Ojczy-
znę. Ta Ojczyzna, jak dobrze so-
bie przypominamy, powstawała 
w ogromnym poświęceniu, bo 
przecież 1918 rok to koniec I 
wojny światowej... W latach 
następnych, łącznie z rokiem 

dwudziestym, musieliśmy się 
zmierzyć z nawałnicą sowiecką, 
która chciała nas zmieść po raz 
wtóry z mapy Europy. Daliśmy 
radę jako naród. 

Dziękuję, że wśród nas są 
strzelcy, którzy są najlepszym 
świadectwem tego, już od 111 

lat pilnują naszej wolności. Są 
wśród nas, przypominają nam 
o naszych korzeniach, które 
dały nam wolność, siłę i wia-
rę do tego, żeby dzisiaj móc się 
cieszyć z niej jak najbardziej.   

Następnie wójt zacytował 
słowa pierwszego premiera 

II Rzeczypospolitej Jędrzeja 
Moraczewskiego o radości 
jaką ówcześnie przeżywali w 
związku z odzyskaniem nie-
podległości.

W dalszej części, z okazji 
przypadających w tym roku 
obchodów 30-lecia istnienia 
Jednostki Strzeleckiej zostały 
wręczone medale pamiątko-
we za zasługi na rzecz jed-
nostki. Jako pierwszy medal 
otrzymał jeden z pierwszych 
strzelców, równocześnie dłu-
goletni dowódca jednostki, 
brygadier Roman Chan-
doha. Wśród wyróżnionych 
znalazł się także wójt Jakub 
Bronowicki. Następnie trzech 
najmłodszych strzelców zło-
żyło przysięgę strzelecką. 
Oprawę muzyczną wyda-
rzenia zapewniła Gminna 
Orkiestra Dęta pod batutą 
Pawła Maliczowskiego. Na 
zakończenie obchodów wszy-
scy uczestnicy otrzyma-
li świętomarcińskie rogale 
przygotowane przez OKSiR 
w Wiszni Małej.   

W wydarzeniu udział 
wzięli: wójt Jakub Brono-
wicki, członkini Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego Sła-
womira Misiura-Hermann, 
Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Wisznia Mała Małgorza-
ta Ottenbreit, dyrektorka 
SAPO Agnieszka Moździerz, 
dyrektorka OKSiR Renata 
Cybulska-Kaczałko, strzel-
cy z Jednostki Strzeleckiej 
3003 im. Orląt Lwowskich 
wraz z pocztem sztandaro-
wym, radni, sołtysi, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, 
harcerze oraz licznie zebrani 
mieszkańcy. 
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Klub Senior+ w Ligocie Pięknej zaprasza 
do aktywnego udziału w organizowanych 
zajęciach.
Jeżeli jesteś:

• mieszkańcem gminy Wisznia Mała,
• w wieku 60 +,
•  osobą nieaktywną zawodowo i chcesz 

żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym.

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM  
Klubu „Seniora+” w Ligocie Pięknej.
Będziesz mógł BEZPŁATNIE skorzystać z zajęć 
aktywizacyjnych takich jak: gimnastyka, 
rękodzieło, wycieczki i wiele innych.

Zgłoszenia przyjmuje: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wiszni Małej,  
ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, 
telefon 71 310 68 32.

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Wiszni 

Małej w oparciu o zapisy usta-
wy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastęp-
czej zachęca rodziny do 
współpracy w wspie-
raniu rodzin przeży-
wających trudności w 
zakresie opieki i wy-
chowania dzieci. Pomoc 
i wspieranie tych rodzin 
wyrażać się będzie przyję-
ciem na siebie roli RODZINY 
WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca poma-
ga innym rodzinom w pra-
widłowym funkcjonowaniu 
w miejscu ich zamieszkania, 
poprawnym wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wycho-
wawczych itp., wykorzystując 
własne zasoby i umiejętności.

Rodzina wspierająca zajmu-
je się w szczególności:
 � organizowaniem czasu 

wolnego dzieciom z rodzin 
wspieranych,

 � wypracowaniem nawyku 
wspólnego spędzania czasu 
przez członków rodziny,

 � pomocą dzieciom w nauce,
 � udzielaniem wskazówek w 

takich kwestiach, jak: go-
towanie, sprzątanie, utrzy-
manie higieny osobistej, 
racjonalne prowadzenie 
budżetu domowego i go-
spodarstwa domowego,

 � udzielaniu rad dotyczących 
sprawowania opieki i wy-

chowania dzieci, kształ-
towania i wypełniania 

podstawowych ról 
społecznych.

Pełnienie funk-
cji rodziny wspie-
rającej to praca 
społeczna, za 
którą rodzina nie 

otrzymuje wyna-
grodzenia.
Kandydaci na ro-

dziny wspierające pro-
szeni są o zgłoszenie swo-

jej gotowości do udziału 
w procesie pomocy rodzinom 
wspieranym poprzez złoże-
nie wniosku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej, ul. Wrocław-
ska 2, 55-114 Wisznia Mała. 
Wszelkie informacje na temat 
rodzin wspierających można 
uzyskać w GOPS w Wiszni 
Małej pod numerem telefonu 
(71) 310 68 32. 

E-mail: gops@wiszniamala.pl

Zostań rodziną wspierającą!

Informacje dla Seniorów
Czym jest Ogólnopolska 

Karta Seniora?
Każdy senior, który ukoń-

czył 60 lat może wyrobić 
własną Ogólnopolską Kartę 
Seniora. Karta ta upoważnia 
do zniżek w wielu punktach 
w całej Polsce, w tym m in. 
sanatoriach, uzdrowiskach, 
przychodniach, gabinetach 
rehabilitacji, instytucjach 
zdrowia i kultury.

Lista wszystkich punktów 
honorujących Ogólnopolską 
Kartę Seniora znajduje się na 
stronie internetowej www.
glosseniora.pl. Niemal każde-
go dnia dołączają nowe firmy, 
które deklarują współpracę z 
Głosem Seniora i tym samym 
wprowadzają rabaty dla posia-
daczy Ogólnopolskiej Karty 
Seniora (OKS).

Już 400 tys. seniorów jest 
posiadaczami Ogólnopol-
skiej Karty Seniora!

Ogólnopolska Karta Senio-
ra jest wydawana bezpłatnie 
w gminach/miastach, któ-

re przystąpiły do  Programu 
Gmina Przyjazna Seniorom, 
współfinansując wydanie lo-
kalnej edycji Ogólnopolskiej 
Karty Seniora swoim miesz-
kańcom.

Program Ogólnopolska 
Karta Seniora jest programem 
autorskim Stowarzyszenia 
MANKO, które od 20 lat po-
dejmuje wiele inicjatyw, mają-
cych na celu poprawę jakości 
życia, zdrowia i bezpieczeń-
stwa seniorów. Środki na jego 
prowadzenie pozyskujemy od 
gmin partnerskich, sponsorów 
i z darowizn.

Seniorze! Pamiętaj, że to 
Ty współtworzysz program 
Ogólnopolskiej Karty Seniora 
– możesz zapraszać przedsię-
biorców do oferowania zniżek.

Masz pytania? Skontaktuj się 
z nami.

Kontakt w sprawie wyro-
bienia Ogólnopolskiej Karty 
Seniora:

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej

ul. Wrocławska 2, tel. 71 310 
68 32

Ogólnopolska Karta Seniora
Informacje 

dla przedsiębiorców
Zapraszamy Twoją firmę do 

współtworzenia Programu. 
Już ponad 400 000 seniorów 
dołączyło do Programu Ogól-
nopolskiej Karty Seniora a 
ofertę specjalną przygotowało 
dla nich ponad 2500 przedsię-
biorców z całej Polski.

Co zyskują firmy przyjazne 
seniorom?

Firmy, które są partnerami 
Programu OKS stają się roz-
poznawalne wśród seniorów, 
a  dodatkowo mogą oferować 
im dowolne rabaty, zniżki 
oraz oferty specjalne.

Stowarzyszenie MANKO, 
jako organizator Ogólnopol-
skiej Karty Seniora, pomaga 
firmom partnerskim w  pro-
mowaniu ich marki poprzez 
m.in. zamieszczanie reklam 
w ogólnopolskim 
magazynie „Głos Se-
niora” oraz jego lo-
kalnych edycjach, a 

także umieszczanie informa-
cji o oferowanej zniżce na na-
szej stronie internetowej. To 
od firmy partnerskiej zależy, 
w jakim zakresie chce współ-
tworzyć Ogólnopolską Kartę 
Seniora i jakie działania chce 
z nami podejmować.

Jak firma może zgłosić się 
do programu Ogólnopolska 
Karta Seniora?

Wystarczy, że przedstawi-
ciel firmy wypełni formularz 
zgłoszeniowy – znajdujący się 
poniżej – i odeśle go na adres 
Stowarzyszenia MANKO ul. 
Słowackiego 46/30, 30-018 
Kraków lub drogą mailową: 
marketing@manko.pl.

 
Kontakt dla przedsiębior-

ców:
Tel.: +48 531 328 480
Mail: marketing@manko.pl

SENIORZE !
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Nareszcie na żywo Najpiękniejsze polki  
i walce – wyjątkowy koncert

Siedemnastego listopada 
w świetlicy w Krynicznie 

odbył się Wiszeński Dzień 
Seniora. Uczestniczyli w 
nim seniorzy z gminy Wisz-
nia Mała, w tym członkowie 
Klubu „Senior+” w Ligo-
cie Pięknej. Zebranych se-
niorów powitał wójt Jakub 
Bronowicki oraz dyrektor 
OKSiR Renata Cybulska-
-Kaczałko. Wydarzenie roz-
poczęło się koncertem Inny 
Kamaryan pt. „Muzyczne 
wspomnienie Anny Ger-
man”. Wysłuchaliśmy zna-
nych i lubianych piosenek 
Anny German, które wy-
wołały wiele wspomnień i 
emocji.

Następnie na scenie wy-
stąpiła Izabela Noszczyk, 
aktorka Teatru Scena Po-

czekalnia z monodra-
mem pt. „Grubaska”. 
Była to pełna reflek-
sji historia o kobie-
cie i jej zmaganiach 
z niedoskonało-
ściami. Publiczność 
nagrodziła artystkę 
gromkimi brawami.

Na zakończenie każ-

dy uczestnik otrzymał z 
rąk wójta i pani dyrektor 
OKSiR różę. Ponadto dla 
wszystkich został przygoto-
wany słodki poczęstunek.

Wiszeński Dzień Seniora

Hanna Jordanek to wo-
kalistka, gitarzystka i 

autorka piosenek. Jest jesz-
cze nastolatką, ale w ostat-
nim roku już rozpoczęła 
karierę muzyczną. W sieci 
są już dostępne do posłu-
chania dwa pierwsze sin-
gle Hanny „The highs and 
the lows” oraz „Tatacca”, do 
których powstały również 
profesjonalne teledyski. Co 
więcej, nagrania wzbudziły 
zainteresowania stacji ra-
diowych i mogli je usłyszeć 
słuchacze takich rozgłośni 
jak Radio Wrocław, Radio 
Łódź, Radio Lublin czy Ra-
dio Opole. 

Ze względu na pandemię 
koronawirusa i obostrzenia 
w organizacji koncertów, 
trudno było o posłuchanie 

młodej i utalentowanej ar-
tystki na żywo. Pierwszy od 
premiery piosenek występ 
miał miejsce 26.11.2021 r. 
we Wrocławiu na festiwa-
lu Wybryk. Młoda artyst-
ka zaśpiewała „The highs 
and the lows” oraz nowy, 
niepublikowany wcześniej 
utwór „Spiders on the wal-
ls”. Na scenie towarzyszył 
Hannie Janek Samołyk, 
muzyk związany zawodo-
wo z OKSiR Wisznia Mała. 
Minikoncert spotkał się z 
owacją i przychylnymi re-
cenzjami. Liczymy na wię-
cej występów Hanny Jor-
danek w przyszłym roku 
i trzymamy kciuki za mu-
zyczny rozwój „naszej” ar-
tystki.

JS

Fot. Wincenty Derejczyk
W sobotę 4 grudnia w 

Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Psa-
rach o godz.19:00 odbył się 
koncert pt. „Najpiękniejsze 
polki i walce”. Organizato-
rem koncertu było stowarzy-
szenie „Muzyczna Wisznia 
Mała” działające na terenie 
naszej gminy. W wykonaniu 
„Zespołu Instrumentów Dę-
tych” mogliśmy usłyszeć takie 
utwory jak: „Walc Barbary” 
z filmu „Noce i dnie”, „Fale 
Dunaju”, Fale Amuru”, „Pod 
niebem Paryża” czy polkę 
„Rosamunde” znaną również 
pod nazwą „Bando, Bando”. 
Zespół Instrumentów Dętych 
to 13 instrumentalistów. 

W zespole mogliśmy zo-
baczyć mieszkańców naszej 
gminy: Justynę i Pawła Mali-
czowskich, Mariolę Molczyk 
oraz Andrzeja Waloszczyka. 

Klarnety, trąbki, sakshor-
ny, puzony, tuba i perkusja 
podczas koncertu z łatwo-
ścią przenosiły publiczność 
w różne zakątki świata nie 
tylko poprzez muzykę. Pod-
czas koncertu został zapre-
zentowany pokaz slajdów z 
najsłynniejszymi pejzażami 
największych artystów ma-
larzy. Obrazy były dobrane 
do poszczególnych utworów 
i doskonale z nimi współgra-
ły. Autorem prezentacji był 
absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych Pan Marcin Ma-
ziakowski. 

Na koncercie nie mogło 
zabraknąć Orkiestry Dętej 
z Wiszni Małej, która z po-
wodzeniem zaprezentowała 
publiczności polkę i walce 
ze swojego repertuaru oraz 
kilka utworów związanych 
z tematyką świąteczną. 
Była to doskonała okazja 
do wspólnego muzykowa-
nia. 

Wydarzenie współfinan-
sowane zostało ze środków 
Powiatu Trzebnickiego oraz 
gminy Wisznia Mała.

PM



12 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ wrzesień 2021

Mieszkasz w gminie 
Wisznia Mała i nie 

jesteś zameldowany? Weź 
udział w konkursie. Kon-
kurs skierowany jest do osób 
nie posiadających meldun-
ku stałego, a mieszkających 
na terenie gminy Wisznia 

Mała. Wystarczy zameldo-
wać się, wypełnić wniosek 
konkursowy i złożyć go w 
Punkcie Obsługi Klienta.

www.wiszniamala.pl/
dla-mieszkancow/aktual-
nosci/konkursy/konkurs-
-meldunkowy/

22 listopada z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego wójt 
Jakub Bronowicki spotkał się 
z dyrektorką Agnieszką Ga-
weł-Karwatką oraz pracowni-
kami GOPS w Wiszni Małej. 
Osobiście wyraził uznanie za 
ich codzienną pracę, pełną 
poświęcenia, cierpliwości 

oraz zaangażowania na rzecz 
osób potrzebujących pomocy, 
zrozumienia i wsparcia. Pod-
czas dzisiejszego spotkania, 
które upłynęło w miłej atmos-
ferze, pracownicy otrzymali 
podziękowania, drobne upo-
minki i kwiaty

Dzień Pracownika 
Socjalnego

Nowy Mieszkaniec 
gminy Wisznia Mała! 
– Wyprawka

Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia!

Wójt Jakub Bronowicki 
zaprasza do Urzędu 

Gminy Wisznia Mała rodzi-
ców dzieci, które urodziły się w 
danym roku kalendarzowym, 
po odbiór listu gratulacyjnego 
i prezentu powitalnego. Wy-
starczy tylko by maluszek i 
jedno z rodziców (opiekunów) 
byli zameldowani na terenie 
gminy Wisznia Mała. 

Wyprawki dla dzieci uro-
dzonych w 2021 roku można 
odbierać do dnia 31 stycznia 
2022 roku. 

Rodziców zapraszamy do 
Referatu Ogólnego i Spraw 

Obywatelskich, pokój nr 8.
www.wiszniamala.pl/dla-

-mieszkancow/aktualnosci/
konkursy/nowy-mieszka-
niec/

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wiszni 
Małej otrzymała do-

finansowanie w kwocie 10300 
zł ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego na realizację projektu 
pn. #wiszniamałaczyta. Naj-
ważniejszym celem projektu 
była promocja czytelnictwa 
i biblioteki wśród mieszkań-
ców gminy Wisznia Mała, a 
szczególnie wśród najmłod-
szej grupy czytelniczej – dzie-
ci i młodzieży. 

W projekcie, który był re-
alizowany od września do 
grudnia odbyło się szereg 
wydarzeń  czytelniczych. Jed-
nym z nich były spotkania ze 
znanymi autorami książek: 
Agnieszką Tyszką, Katarzy-
ną Wasilkowską i Magdaleną 
Zarębską. Uczniowie z wi-
szeńskich szkół mieli okazje 
posłuchać o inspiracjach, bo-
haterach i najnowszych książ-
kach prezentowanych pod-
czas spotkań. 

Dla dorosłych w ramach 
projektu odbyło się spotkanie 
z Małgorzatą Swędrowską, 
twórczynią koncepcji czytania 
wrażeniowego i Iwoną Ha-
berny z Agencji Promocyjnej 
Oko, inicjatorką nowocze-

snych metod promocji czy-
telnictwa. Ekspertki udzieliły 
wielu cennych wskazówek i 
dobrych praktyk w zakresie 
czytelnictwa.

Czytanie dla najmłodszych 
to kolejna inicjatywa w pro-
jekcie #wiszniamalaczyta, a 
do jej realizacji zaangażowano 
mieszkańców i władze naszej 
gminy. Wybrane utwory li-
terackie w aktorskim wyko-
naniu gości w połączeniu z 
zajęciami ruchowymi i pla-
stycznymi cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród naj-
młodszych z Ligoty Pięknej, 
Piotrkowiczek i Psar. 

O tym, jak twórcza i kre-
atywna jest młodzież mogli-
śmy się przekonać w związku 
z ogłoszonym konkursem 
fotograficznym, który był na-
stępnym elementem projektu. 
Prace przedstawiające osobę 
czytającą w zaaranżowanej 
przez siebie scenerii zachwy-
ciły jurorów, a wybór nie był 
łatwy. Wyróżnione zostały 
fotografie w kategorii: ucznio-
wie klas VI - VIII  - Marianny 
Koniecznej ze SP w Krynicz-

nie, Sandry Buczek ze SP w 
Psarach, Miłosza Słowiń-
skiego i Tomasza Pisuli ze 
SP w Szewcach. W kategorii: 
uczniowie szkół ponadpod-
stawowych zwyciężczynią zo-
stała Karolina Jędraszek. 

Do wszystkich mieszkańców 
gminy Wisznia Mała skiero-
wana była ostatnia inicjatywa 
tzw. wyzwanie czytelnicze pn. 
„#wiszniamałaczyta”. Zadanie 
polegało na nagraniu krót-
kiego filmiku bądź zrobieniu 
zdjęcia z książką, którą aktu-
alnie się czyta. Następnie na-
leżało zamieścić informację  w 
mediach społecznościowych i 
nominowaniu kolejnej osoby 
do zabawy, bo czytanie jest 
modne i warto się nim chwa-
lić.

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział w 
projekcie, a partnerom za po-
moc i zaangażowanie w reali-
zacje #wiszniamałaczyta.

Projekt dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszy 
Promocji Kultury.

 #wiszniamałaczyta
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Jarmark
W niedzielne popołu-

dnie (12 grudnia) 
w Wiszni Małej 

królował świąteczny nastrój. W 
zimowej aurze, na terenie obok 
OKSiR, odbył się Jarmark Bo-
żonarodzeniowy, który oficjal-
nie został otwarty przez wójta 
Jakuba Bronowickiego.  

W świąteczny klimat wpro-
wadzały nas zespoły mu-
zyczne wykonując kolędy i 
pastorałki. Jako pierwsi zapre-
zentowali się Malinianie, póź-
niej zaśpiewali Szymanowia-
nie wraz ze Skowroneczkami, 
a jako ostanie wystąpiły Strze-
szowianki. W między cza-
sie wśród dzieci pojawili się 
bohaterowie zespołu Tulinki 
Band: Tulinka wraz z Ciaput-
kiem i św. Mikołajem, którzy 

zachęcali najmłodszych do 
wspólnej zabawy. Tuż po nich 
iluzjonista Piotr Szumny wraz 
z asystentami wybranymi spo-
śród widowni, prezentował 
sztuczki w klimacie mikołaj-
kowo-świątecznym. Było we-
soło, magicznie i gwiazdkowo.

Wyjątkową świąteczną at-
mosferę tworzyły dekora-
cje bożonarodzeniowe oraz 
kramy z świątecznymi przy-
smakami oraz niebanalnymi, 
ręcznie wykonanymi stroika-
mi i świątecznym rękodzie-
łem. Każdy z odwiedzających 
stoiska znalazł coś dla siebie, 
gdyż wybór był bardzo duży, 
od stroików i ozdób świą-
tecznych, po bombki, aniołki 
i inne dekoracje. Dodatko-
wo można było spróbować 

regionalnych przysmaków, 
trunków oraz różnorodnych 
domowych ciast. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Wisień-
ska” wraz z Caritasem serwo-

wali pierogi, krokiety i barszcz 
czerwony. 

Na stoisku Gminnej Biblio-
teki Publicznej można było się 
zaopatrzyć w nową książkę. 
A tuż obok skorzystać z po-
rad dietetyczki Alicji Śmiertki 
(Poradnia Dobry Dietetyk) 
oraz dokonać pomiaru masy i 
składu ciała.

Wszystkim Państwu dzięku-
jemy za aktywny udział w Jar-
marku i życzymy dużo spokoju 
i radości w przygotowaniach 
do tych szczególnych Świąt.
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Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni 

Małej wziął udział w progra-
mie dotacyjnym Narodowe-
go Centrum Kultury  Dom 
Kultury + Inicjatywy Lokal-
ne. Celem popularnego DK+ 
są: ulepszanie działalności 
instytucji, znajdywanie no-
wych form dotarcia z ofertą 
kulturalną, odkrywanie no-
wych twórców i inicjatorów, 
a także pomoc finansowa dla 
oddolnych pomysłów miesz-
kańców.

Pierwszy etap udziału w 
programie polegał na rozmo-
wach z ludźmi zamieszkują-
cymi gminę Wisznia Mała. 
Odbywało się to zarówno 
w sposób telefoniczny, jak 
i podczas niezobowiązują-
cych rozmów na spacerze, 
spotkaniach grupowych (np. 
z młodzieżą) - zastosowano 

również badania ankieto-
we. Wykorzystano potencjał 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, a także Młodzieżowej 
Rady Gminy Wisznia Mała.

W kolejnym etapie OKSiR 
zaprosił mieszkańców gminy, 
do proponowania swoich po-
mysłów, które wzbogaciłyby 

najbliższe otoczenie kulturo-
wo. Zwycięskimi projektami 
były: „Modowa EKOkur-
tuacja”, „TworzyMY Bazę”, 
„Od zachodu do wschodu” 
oraz „Portrety natury”. Pro-
jekty pokazały, jak szerokie 
zainteresowania mają ludzie 
zamieszkujący na terenie 
gminy Wisznia Mała. Wśród 

działań była zarówno cało-
nocna impreza dla młodzie-
ży, jak i warsztaty z szycia i 
przeróbek krawieckich, sesje 
fotograficzne, wernisaż sztu-
ki czy tworzenie z dostęp-
nych materiałów infrastruk-
tury dla spotkań młodych.

To nie pierwszy raz, gdy 

program DK+ zawitał do 
Wiszni Małej. Efekty tam-
tych działań są widoczne do 
dziś (wystarczy wspomnieć 
coroczny konkurs „Kultu-
ra na Zakręcie”). Pracow-
nicy OKSiR są pewni, że i 
tegoroczny udział ośrodka 
w programie będzie dawać 
owoce przez następne lata.

W ramach inicjatywy pt. „Portrety Natu-
ry” w OKSiR w Wiszni Małej odbyły 

się lekcje przyrodnicze połączone z warsztata-
mi robienia budek lęgowych, w których wzięli 
udział uczniowie klas VII ze Szkoły Podstawo-
wej im. Małego Księcia w Wiszni Małej.

Autor inicjatywy Pan Jacek Cebrowicz opo-
wiedział młodzieży o swojej pasji oraz zaprosił 
do obejrzenia wystawy, której wernisaż odbył 
się 21.10.2021 r.

DK+ ponownie gościł pod Wiszniakiem

Portrety natury – warsztaty Wiszeńskie

Niecodzienne wydarze-
nie miało miejsce 21 

października w Galerii na 
Zakręcie. Odbył się tam 
wernisaż wystawy fotogra-
ficznej Jacka Cembrowi-
cza pt. „Portrety Natury”. 
Kuratorem wystawy był 
artysta Ryszard Glegoła. 
Podczas wydarzenia licznie 
zebrana publiczność podzi-
wiała wyjątkowe fotografie 
ukazujące bogactwo i pięk-
no zwierząt (szczególnie 
ptaków) zamieszkujących 
wokół nas. 

Wernisaż otworzyła dy-
rektorka OKSiR Renata 
Cybulska-Kaczałko, która 
powitała przybyłych gości. 
W wydarzeniu uczestniczył 
również wójt Jakub Brono-
wicki, który pogratulował 
artyście talentu i spekta-
kularnego efektu jego pra-
cy. Wernisaż rozpoczął się 
koncertem akustycznym 
Bartosza Chmielewskie-
go, artysty docenianego 
przez krytyków, jako jed-
nego z najlepszych autorów 
tekstów piosenek młodego 
pokolenia. Wokalista, na 
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Jednym ze zwycięskich pro-
jektów w  programie Naro-

dowego Centrum Kultury pt. 
„Dom Kultury+ Inicjatywy Lo-
kalne 2021”jest „Modowa Eko-
kurtuazja”, którego autorka pani 
Dorota Gadawska jest miesz-
kanką Szymanowa. 

Co kryje się pod nazwą „Mo-
dowa Ekokurtuazja”? Zespół 
działań, spotkań i warsztatów 
mających na celu zachęcenie 
Pań do dzielenia się pomysła-
mi na nieszablonowe podejście 
do mody. Marzeniem pomy-
słodawczyni projektu jest prze-
konanie mieszkanek gminy 
Wisznia Mała do podejmowa-
nia bardziej odpowiedzialnych, 
zrównoważonych wyborów w 
kwestii doboru ubrań i kosme-
tyków.

Wśród przeprowadzonych 
warsztatów odbyły się m.in. 
zajęcia z recyklingu odzieży, 
spotkanie dotyczące wizerun-
ku czy minikurs wizażu. We 

wrześniu, pod-
czas pierwszego 
spotkania, projek-
tantka Agnieszka 
Katyńska pokaza-
ła jak kreatywnie 
przerabiać ubra-
nia, szyć na miarę 
i korzystać z zaso-
bów szaf mam i babć. Ponadto 
zostały poruszone takie tematy, 
jak np. zakup ubrań z drugiej 
ręki, przekazywanie odzieży do 
instytucji charytatywnych. Co 
ważne, wszystkie przedstawio-

ne działa-
nia mają 
również 
pozytyw-
ny wpływ 

na środowisko naturalne.
Warsztaty wizażu odbyły 

się 18 października w OKSiR 
Wisznia Mała oraz 20 paź-
dziernika w świetlicy w Strze-
szowie. Prowadziła je Pani 

Agata Dobosz z firmy Makeup 
Artist&Stylist. Na warsztatach 
Panie poznawały tajniki maki-
jażu dziennego, wzięły udział 
w analizie kolorystycznej oraz 
nauczyły się jak wybierać ko-
smetyki, by kupować niedrogo 
produkty naturalne.

Na zakończenie projektu 
uczestniczki „Modowej Eko-
kurtuazji” wzięły udział w pro-

fesjonalnej sesji fotograficznej 
w plenerze. Mieszkanki gminy 
Wisznia Mała prezentowały 
ubrania, które same przerobiły 
na warsztatach z Agnieszką Ka-
tyńską w dniu 16 października. 
Fotografem był Marcin Mazur-
kiewicz, a efekty wspólnej pracy 
można było podziwiać w witry-
nie Galerii na Zakręcie w Wisz-
ni Małej.

co dzień związany z grupa-
mi „Muzyka Końca Lata” 
oraz „Jeziora”, tym razem 
zaśpiewał bez zespołu, z 
towarzyszeniem gitary aku-
stycznej. Zaprezentowane 
przed publicznością pio-
senki to pełne melancholii 
utwory, bezpretensjonalne 
i mówiące o relacjach mię-
dzy ludźmi. 

Po koncercie, główny bo-
hater wieczoru - Jacek Cem-
browicz, przedstawił krótką 
historię swojej przygody z 
fotografią. Autor zdjęć jest 
mieszkańcem gminy Wisz-
nia Mała, a swoją pasję fo-
tograficzną odkrył wiele lat 
temu. Początkowo wykony-
wał zdjęcia skrzydlatym go-
ściom, którzy odwiedzali jego 

przydomowy ogród. Swoją 
przygodę rozpoczął od prób 
uwiecznienia zimorodka. 
Z czasem rozszerzył obszar 
obserwacji o pobliskie Stawy 
Milickie, teren nad Biebrzą i 
Białowieżę. Jego pasja to setki 
godzin spędzonych najczę-
ściej o świcie w „krzakach” 
pod maskującą siatką. Efekt 
pasji jednak jest naprawdę 
imponujący. Pan Jacek pod-
czas wernisażu podziękował 

m.in. swojej żonie i córkom 
za ich wsparcie przy realizacji 
pasji oraz pomoc przy orga-
nizacji wernisażu. Na zakoń-
czenie wieczoru, poza moż-

liwością podziwiania piękna 
przyrody, na gości czekała 
degustacja przepysznych de-
serów przygotowana przez 
córkę fotografa Annę. 

spotkania ze sztuką – wernisaż Jacka Cembrowicza

Modowa Ekokurtuazja 
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Boże Narodzenie to 
szczególny czas, gdy 

ze względu na świątecz-
ną atmosferę oraz zapach 
pomarańczy i przypraw 
korzennych, w naszych 
domach panuje wyjątko-
wy nastrój. Zdecydowa-
nie częściej i z większą 
radością spędzamy czas 
w kuchni. W tym nume-
rze kącika kulinarnego 
„Wiszeńskie gotowanie” 
zachęcamy do upieczenia 
słodkich łakoci. 

Ciasteczka korzenne są 
bowiem nieodłącznym 
elementem świątecznych 
wypieków. Można wy-
cinać różne kształty za 
pomocą foremek, a także 
stempli. 

Prezentujemy kolejny 
prosty, szybki i zdrowy 
przepis.

„Wiszeńskie gotowanie”
Ciasteczka korzenne

• 200 g masła w temperaturze 
pokojowej

• 100 g cukru pudru
• 2 łyżki mleka
• 1 jajko
• 200 g mąki pszennej
• 200 g mąki żytniej razowej
• szczypta soli
• 3 łyżki przyprawy korzennej

Masło ubij mikserem. Następnie 
dodaj cukier puder i mleko. Dale 
ubijaj, aż masa będzie gładka i biała. 
Wbij jajko i dokładnie wymieszaj z 
masłem. Dodaj mąkę, szczyptę soli 
oraz przyprawę do piernika. Następnie 
zagnieć ciasto i uformuj z niego kulę. 
Odstaw ją na 30 minut do lodówki.
Schłodzone ciasto rozwałkuj na 
grubość ok. 5 mm. Za pomocą foremek 
wycinaj ciasteczka. Następnie ułóż 
je na blasze pokrytej papierem do 
pieczenia. Piecz około 12 minut w 
180°C.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WISZNI MAŁEJ OGŁASZA  
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - 

WOŹNA ODDZIAŁOWA W PRZEDSZKOLU 1/2 ETATU 

UWAGA! Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach poszukuje:
• nauczyciela matematyki 18/18
• nauczyciela świetlicy 26/26
• nauczyciela bibliotekarza 10/30
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Młodych Bohaterów w Szewcach. Tel. 71 310 71 29

WYMAGANIA:
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
• wykształcenie co najmniej podstawowe,
• dyspozycyjność,
• odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
• dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
• książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Woźna oddziałowa ściśle współpracuje z nauczycielkami oddziału w zakresie opieki 
nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w salach zajęć i innych 
pomieszczeniach przedszkola. Woźna oddziałowa zobowiązana jest do przestrzegania 
ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.

Wymagane dokumenty i zgody:
• CV,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni 
Małej, ul. Szkolna 51,  55-114 Wisznia Mała (w godz. 8:00-14:00)  lub przesłać na adres: 
sp.wisznia@wiszniamala.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Zespół Szkolno Przedszkolny, ul. Szkolna 51, 
55-114 Wisznia Mała
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10lat .
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 
rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne

*Prosimy o dodanie klauzuli:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 
Danych Osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb 
aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat zakresie danych zawartych w kwestionariusz 
osobowym, CV i innych dokumentach rekrutacyjnych.
*Jeśli nie wyrazisz tej zgody, nie będziemy mogli przyjąć Pani /Pana danych w aktualnym procesie 
rekrutacji lub zaprosić do w przyszłości do innej rekrutacji.
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14 października obchodzili-
śmy Dzień Edukacji Narodo-
wej. Z tej okazji nauczyciele z 
wiszeńskich szkół spotkali się 
w świetlicy w Krynicznie. Pod-
czas uroczystości wójt Jakub 
Bronowicki podziękowała pra-
cownikom oświaty za ich za-
angażowanie w życie lokalnej 
społeczności, za codzienną pra-
cę wymagającą dużej odpowie-
dzialności i rozległej wiedzy. Ży-
czył także wszystkim satysfakcji 
z pracy zawodowej oraz wielu 
sukcesów.  Następnie wspólnie 
z dyrektorką SAPO Agniesz-
ką Moździerz wręczył nagrody 
wyróżniającym się dyrektorom i 
nauczycielom. 

Nagrodzeni zostali:
 � Pani Iwona Wojtaś wicedy-

rektor Szkoły Podstawowej w 
Krynicznie,

 � Pani Beata Wróblewska wi-

cedyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Wiszni 
Małej,

 � Pani Anna Zborowicka na-
uczycielka Szkoły Podstawo-
wej w Psarach,

 � Pani Maria Garecka na-
uczycielka Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w 
Szewcach,

 � Pani Jolanta Rerak na-
uczycielka Szkoły Podstawo-
wej w Krynicznie.

Po części oficjalnej uroczystość 
uświetnił występ Huberta Ga-
wrońskiego z Warszawy, który 
wykonał interpretacje znanych 
utworów grupy The Beatles.  

Dzień Edukacji Narodowej 

Od września 
do końca li-

stopada w przed-
szkolu odbyło się 
wiele ciekawych 
wydarzeń i uro-
czystości. Wśród 
nich warto wy-
mienić: Pasowa-
nie na Przedszkolaka, Dzień 
Chłopaka, udział w akcji „Do 
hymnu”, zajęcia w ramach re-
alizacji programu ekologicz-
nego „Kubusiowi Przyjaciele 
natury”.

Poza wymienionymi wyda-
rzeniami wiele radości spra-
wiło dzieciom wykonywanie 
prac plastycznych związanych 
z uczestnictwem w Międzyna-
rodowym Dniu Kropki. Cie-
kawość dzieci rozbudziły rów-
nież zajęcia związane z Dniem 
Muzyki. Przedszkolaki w tym 
dniu miały możliwość bez-
pośredniego zapoznania się z 
różnorodnymi instrumenta-
mi muzycznymi, wspólnie z 
nauczycielkami grały na in-
strumentach, tańczyły i świet-
nie się bawiły.

Największym zaintereso-
waniem dzieci cieszyły się 
zajęcia, podczas których 

poznały narzędzia pracy 
tapicera. Dzięki współpra-
cy z zakładem tapicerskim 
przedszkolaki poznały różne 
urządzenia m.in.: guzikarkę 
i to właśnie z jej wykorzysta-
niem samodzielnie wykona-
ły guziki tapicerskie. Było to 
dla nich bardzo ciekawe do-
świadczenie.

Organizując cały proces 
edukacyjny mamy na uwa-
dze wszechstronny rozwój  
przedszkolaków, wzbogacanie 
ich wiedzy, rozbudzanie róż-
nokierunkowych zaintereso-
wań i ciekawości poznawczej. 
Działania prowadzone wśród 
dzieci są źródłem wielu ich 
pozytywnych doznań, prze-
żyć oraz zachętą do dalszego 
poznawania świata.

Nauczycielki  z  Przed-
szkola  Publicznego  w  Ligo-
cie Pięknej.

Jesień w Przedszkolu 
Publicznym w Ligocie Pięknej

Jesień w oddziale przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej w Wiszni Małej
Dzień Jabłka 

Dzieci poznały wiele inte-
resujących wiadomości 

i ciekawostek na temat jabłek, 
robiły pracę plastyczną - jeża 
z połowy jabłka i wykałaczek. 
Kontynuacją Dnia Jabłka była 
wycieczka, zorganizowana 
następnego dnia, do sadu w 
Wiszni Małej. Tam Pani właści-
cielka opowiedziała dzieciom o 
rodzajach jabłek, które rosną w 
sadzie; o tym jak wygląda sad, 
jak zrywamy jabłka. Po krót-
kim wstępie wszyscy wspólnie 
zrywali jabłka, które potem 
zabrali ze sobą do domu. Na-
stępnie dzieci posiliły się kieł-
baską z ogniska i mogły w pełni 
sił uczestniczyć w zabawach w 
sadzie - np. szukanie złotych 
jabłek.

Dzień Dyni
29 października dzieci po-

znały bogactwo odmian dyni, 
cykl rozwoju oraz potrawy z 
dyni, rozwiązywały dyniowe 
zadania z kodowaniem, wy-
konały dynie z chrupek kuku-
rydzianych, które pomalowa-
ły farbami. Dzień zakończył 
się sesją jesienną z dynią w 
roli głównej.

Wycieczka do Jar - szkółka nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie 

W przedszkolu uro-
czyście obchodzo-

ne było Narodowe Święto 
Niepodległości. 10 listopa-
da dzieci przyszły ubrane 
w kolorach biało - czerwo-
nych. Miały także kotyliony 
i flagi. Na początku dzieci 
zapoznały się z informacjami 
na temat święta oraz postacią 
Józefa Piłsudskiego oglądając 
film edukacyjny i utrwalały 
usłyszane informacje rozwią-
zując specjalnie przygotowane 
karty pracy.

Następnie wykonały pra-
cę plastyczną - godło Polski. 
Zwieńczeniem dnia było za-

śpiewanie wcześniej przygo-
towanej przez dzieci piosenki 
JESTEŚMY POLKĄ I POLA-
KIEM oraz HYMNU POLSKI.

Dzieci wzięły także udział 
w gminnym konkursie recy-
tatorskim wierszy o tematyce 
patriotycznej organizowanym 
przez szkołę podstawową w 
Psarach.

AN-K

Narodowe Święto Niepodległości

19 października dzieci wybra-
ły się na wycieczkę do Jar. Pod 
opieką leśniczego przedszkolaki 
mogły zobaczyć cykl wzrostu 
drzewa, zaobserwować zmiany 
zachodzące w przyrodzie jesie-
nią oraz zobaczyć bogactwo da-
rów jesieni. Dzieci robiły obrazy 
z darów jesieni - przyklejały je 
do przygotowanych przez leśni-

czego samoprzylepnych karto-
ników. Spotkanie zakończyło się 
ogniskiem z kiełbaskami.
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Pływacy na podium

W finale Strefy wrocław-
skiej w pływaniu in-

dywidualnym, który odbył 
się 2 grudnia we Wrocławiu 
Szkołę Podstawową w Psa-
rach reprezentowała drużyna 
w składzie: Kuba Okoń, Ni-
kodem Mizdra, Michał Pa-
kulski, Adrian Zakrawacz, 
Hania Iwanowska, Marysia 
Dobrowolska i Lena Kubica. 
Wszyscy zasłużyli na wielkie 
uznanie, a do finału dolnoślą-
skiego zakwalifikował się Ad-
rian Zakrawacz: 1miejsce na 
dystansie 50 m stylu klasycz-

nym i Kuba Okoń: 1 miejsce 
na dystansie 50 m stylu motyl-
kowym i 1miejsce na dystan-
sie 100 m stylu zmiennym.

Gratulujemy i życzymy uda-
nego występu w finale!

„Quo vadis” – wielkie dzie-
ło Henryka Sienkiewicza jest 
lekturą obowiązkową w szko-
le podstawowej. Utwór, dzię-
ki któremu Sienkiewicz stał 
się rozpoznawalny na całym 
świecie, doczekał się wielu 
adaptacji filmowych. Ostat-
nia miała premierę 14 wrze-
śnia 2001 roku. Reżyser Jerzy 
Kawalerowicz rolę, jednego z 
ważnych bohaterów, Ursusa 
powierzył siedemnastokrot-
nemu mistrzowi Polski w dżu-
do, mistrzowi Europy, dwu-
krotnemu mistrzowi świata 
panu Rafałowi Kubackiemu. 
W piątek 19 listopada ucznio-
wie klas 7 Szkoły Podstawo-

wej w Psarach uczestniczyli w 
spotkaniu z nietuzinkowym 
człowiekiem, jakim jest pan 
Kubacki.

W trakcie spotkanie ucznio-
wie poznali tajniki pracy fil-
mowej. Dowiedzieli się, jak 
wyglądały kulisy niemal naj-
słynniejszej sceny, w której 
Ursus powala byka i uwalnia 
Ligię. Gość zdradził tajemni-
ce współpracy z bykiem Toro. 
Pan Rafał wypowiadał się z 
wielkim uznaniem na temat 
pracy reżysera Jerzego Ka-
walerowicza, a także aktorów 
takich jak Jerzy Trela ( Chilon 
Chilonides) oraz Franciszek 
Pieczka ( św. Piotr).

Uczniowie dowiedzieli się 
z jak wielką dbałością re-
żyser odtwarzał elementy 
scenografii. Pan Rafał opo-
wiedział także kilka anegdot 
związanych z pracą zwierząt 
na planie filmowym. W dru-
giej części spotkania, zain-
spirowani symboliką w „Quo 
vadis” rozmawiali o otacza-
jących nas symbolach oraz o 
tym, jak ważny jest plan na 
swoje życie.

Spotkanie zakończyło się 
po blisko dwóch godzinach 
pozostawiając uczestników 
z pewnym niedosytem. Ser-
decznie dziękujemy! 

Spotkanie z Rafałem Kubackim

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II odbył się konkurs plastyczny 

„Listopadowy pejzaż”. Organizatorem były 
Weronika Saczewska i Dorota Kasprzak-
-Suwaj. Konkurs podzielony był na dwie 
kategorie: uczniowie odbywający roczne 
przygotowanie szkolne tzw. zerówki, z tere-
nu gminy Wisznia Mała i uczniowie kl.1-3 
szkół podstawowych z powiatu trzebnic-
kiego.  Konkurs plastyczny zainteresował 

wielu młodych artystów. Wpłynęło prawie 
80 prac w kategorii szkoła podstawowa 
kl.1-3 oraz 10 prac na konkurs gminny dla 
kl.0.

Wybierając prace do nagrodzenia brano 
pod uwagę walory artystyczne, samodziel-
ne podejście oraz zgodność z tematem 
konkursu. Prace oceniali: Ewa Dafner, Ry-
szard Glegoła, Weronika Saczewska i Do-
rota Kasprzak-Suwaj. 

DK-S

Listopadowy pejzaż – konkurs 
powiatowy

Z okazji Święta Pluszowego 
Misia najmłodsi ucznio-

wie Szkoły Podstawowej im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicz-
nie mieli okazję brać udział w 
różnych aktywnościach  zwią-
zanych właśnie  z tą zabawką.  
Tego dnia dzieci przyniosły ze 
sobą do szkoły swojego ulubio-
nego pluszaka, który towarzy-
szył im w czasie lekcji. W kla-
sach drugich w ramach zajęć z 

wychowania fizycznego odbyły 
się „misiowe zawody”. Wielką 
radość sprawił uczniom udział 
w koncercie  muzycznym o 
wdzięcznym tytule  „Pokochaj 
nie tylko misia, daj złociaka na 
zwierzaka”, w czasie którego 
dzieci śpiewały autorskie pio-
senki o zwierzakach oraz dzie-
liły się wiedzą na temat tego, jak 
im pomagać. Nie obyło się rów-
nież bez wierszyków, rymowa-

nek, rebusów i misiowych pio-
senek. A klasy ozdobiły prace 
plastyczne o tematyce misiowej. 
Nawet starsi uczniowie włączyli 
się w obchody tego święta czy-
tając najmłodszym książki o 
pluszowym misiu. Bo jak tu nie 
obchodzić takiego wyjątkowe-
go dnia?  

AK

Dzień Pluszowego Misia

W kategorii kl.1-3 nagrodzono 
prace:
1 miejsce: Lilia Zaparty, 
SP. Boleścin;
2 miejsce: Natalia Zajkowska, SP. 
nr.3 Oborniki Śląskie;
3 miejsce: Karolina Klepczyk, SP. 
Uraz.
Wyróżnienia:
Olga Perczak, SP. Boleścin; 
Zuzanna Czyż, SP. Boleścin; Kaja 
Budrelowicz, SP. Psary;
Jana Shkorupa, SP. nr.3 Trzebnica.

W kategorii klas 0, przyznano 
nagrody laureata dla:
Rita Biernat, SP. Wisznia Mała;
Zuzanna Dziedzicka, SP. Psary;
Mikołaj Chudzik, SP. Psary;
Maria Chorąż,  OP. Piotrowiczki.

Zwycięska praca w kategorii kl. 1-3 Lilii 
Zaparty.
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CodeWeek to społeczna 
inicjatywa, w ramach 

której europejskie państwa 
„ścigają się” w liczbie zorgani-
zowanych wydarzeń związa-
nych z programowaniem.  

W ramach edycji CodeWe-
ek 2021 czyli Europejskiego 
Tygodnia Kodowania ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
Młodych Bohaterów w Szew-
cach na lekcjach informatyki 
brali udział w proponowa-
nych inicjatywach. 

W dniu 22 października 
uczniowie mieli możliwość 
obejrzenia webinaru Jak two-
rzyć stronę internetową. We-
ronika Żak  w programie 
Glitch wykonała projekt stro-
ny internetowej. 

Klasa 7a i 7b oglądała we-
binar  Scratch i sztuczna in-
teligencja.  Podczas webina-
ru połączony został język 
programowania Scratch z 
takimi narzędziami sztucz-
nej inteligencji jak synte-
zator mowy, tłumacz oraz 
zdolność rozpoznawania 

obiektów w kamerze. Na-
stępnie uczniowie trenowa-
li wykorzystanie Scratcha do 
rozpoznawania obiektów w 
kamerze. 

Klasa 6  zajmowała się Mi-
necraftowymi rewolucjami. 
Emocje były duże... 

Wycieczka na Ślężę Codeweekowe inicjatywy

Wolontariat czytelniczy w Szewcach 

Akcja charytatywna w 
Szewcach 

Od października w Szkole 
Podstawowej im. Mło-

dych Bohaterów w Szewcach 
działa wolontariat czytelniczy, 
w ramach którego uczniowie 
założyli klub czytelniczy i czy-
tają młodszym uczniom. Jest 
to realizacja Ogólnopolskiego 
Programu „Poczytajmy” i dzia-
łanie innowacyjne w placówce. 

Dnia 25 października na za-
jęciach w klasie 2a odbyło się 
spotkanie czytelnicze. Wolon-
tariuszki z klasy 7a przeczytały 
dzieciom książeczkę „Albert i 
Mika”. Odbyła się rozmowa na 
temat książki i ulubionych za-
baw dzieci. Na koniec ucznio-
wie narysowali swoje wyma-
rzone domki na drzewie.

Z kolei 28 października w 
Przedszkolu, w grupie 3-5 lat-
ków odbyło się spotkanie czy-
telnicze. Wolontariuszki z klasy 

4 szkoły podstawowej przeczy-
tały dzieciom książeczki z serii 
„Kicia Kocia”. Maluchy były 
bardzo zadowolone i uważnie 
słuchały. Na koniec spotkania 
dzieci pokolorowały rysunki 
kotów. 

Następnie 29 października 
klasa 1a uczestniczyła w spo-

tkaniu czytelniczym, które od-
było się w jesiennej scenerii na 
placu zabaw. Dzieci wysłuchały 
wierszy Juliana Tuwima w wy-
konaniu wolontariuszek z klasy 
6a. Na koniec uczniowie bawili 
się m.in. w lokomotywę.  

Kolejne spotkania czytelnicze 
już niebawem... 

Dnia 8 października klasy: 
5, 7a, 8a ze Szkoły Pod-

stawowej im. Młodych Boha-
terów w Szewcach wspinały 
się na Ślężę. Pogoda i humory 
dopisały. Szli żółtym, space-
rowym szlakiem, do pokona-
nia mieli w obie strony ponad 
6 kilometrów. Wszyscy dali 
radę, a na szczycie rozpali-

li ognisko i piekli kiełbaski. 
Wrócili zmęczeni, ale zado-
woleni.

Szczególnie teraz, po zdal-
nym nauczaniu, wycieczki 
tego typu - w teren, na łono 
przyrody, gdzie młodzież 
może się zintegrować, spę-
dzić miło czas, są szczegól-
nie ważne. 

Od 23.11.2021 roku do 
17.12.2021 roku w Szko-

le Podstawowej w Szewcach 
trwała akcja charytatywna. 
Uczniowie zbierali ubrania, 
buty (dla dorosłych i dzieci; 
nowe, używane - w dobrym 
stanie, czyste), suchą żyw-
ność, koce, środki czystości. 

Zebrane dary pojadą 
do wrocławskiej Fundacji 
WeźPomóż https://wezpo-
moz.pl/ 

Fundacja ta zajmuje się 
pomocą dla osób potrzebu-
jących. Jej motto to: „W ży-

ciu nigdy nie wiesz co Cię 
czeka, nigdy nie wiesz czy 
to właśnie Ty nie będziesz 
potrzebował pomocy. Ży-
cie bywa nieprzewidywal-
ne, więc bądź dobry dla 
innych. Pamiętaj - Karma 
wraca!”. 

21 października głos za-
brała młodzież. W Prusi-
cach w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu odbyło się 
I Forum Powiatu Trzebnic-
kiego. Była to kolejna odsło-
na projektu „Mój głos się li-
czy” organizowanego przez 
Młodzieżową Radę Powiatu 

Trzebnickiego, Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy oraz 
Fundację „Brawo Ty”.

Licznie zebrana młodzież 
zapoznała się z możliwościa-
mi projektu Szkolna Giełda 
Pracy, brała udział w panelu 
dyskusyjnym pt. „Głos mło-

dzieży w lokalnym samorzą-
dzie”, w debacie oksfordzkiej 
pt. „Czy skazani jesteśmy na 
rezygnację z paliw kopal-
nych?” oraz w „grze o bu-
dżet”. Gminę Wisznia Mała 
reprezentowała delegacja z 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Wisznia Mała.

Młodzieżowe Forum Powiatu 
Trzebnickiego
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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

Pasowanie pierwszoklasistów

Na przełomie października i listo-
pad w poszczególnych wiszeń-

skich szkołach podstawowych naj-
młodsi uczniowie oficjalnie zostali 
przyjęcie do wspólnoty szkolnej. W 
obecności rodziców oraz zaproszonych 
gości złożyli ślubowanie, a następnie 
zostali pasowani przez dyrektora szko-
ły. W uroczystościach uczestniczyli 
również dyrektorka SAPO Agnieszka 
Moździerz oraz wójt Jakub Bronowic-

ki, który złożył uczniom życzenia oraz 
przekazał każdemu pierwszoklasiście 
prezent w postaci „indywidualnego ze-
stawu bezpieczeństwa”.

W każdej ze szkół uczniowie pre-
zentowali swoje umiejętności, śpiewali 
piosenki, tańczyli. Na pamiątkę uroczy-
stości otrzymali dyplomy oraz drobne 
upominki od rodziców, a na zakończe-
nie czekał na nich słodki poczęstunek.

23 listopada najmłodsi podopiecz-
ni Przedszkola Publicznego w Ligocie 
Pięknej zostali pełnoprawnymi przed-
szkolakami. Z powodu pandemii w 
uroczystości nie mogli wziąć udziału 
rodzice oraz dziadkowie. By jednak 
mogli obejrzeć ten ważny moment w 
życiu swoich dzieci wydarzenie zostało 
sfilmowane.  

Dzieci złożyły ślubowanie, wcześniej 
jednak zaprezentowały swoje umiejęt-
ności wokalne oraz taneczne. Po czę-
ści artystycznej i ślubowaniu dyrektor 
Piotr Zaleski specjalnym ołówkiem 

p a s ow a ł 
przejętych 
przedszko-
laków. W 
uroczystości 
u c z e s t n i c z y -
li dyrektorka SAPO 
Agnieszka Moździerz i wójt Jakub 
Bronowicki, który przekazał prezenty 
dla wszystkich. Na zakończenie dzieci 
odebrały upominki od rodziców i zo-
stały zaproszone na poczęstunek. 

Przedszkolakom życzymy dobrej za-
bawy i uśmiechu na twarzy. 

Pasowanie 
przedszkolaków
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W ubiegłym tygodniu w 
dniach 25-27.11.2021 

r. odbyły się ZIMOWE MI-
STRZOSTWA DOLNEGO 
ŚLĄSKA W PŁYWANIU W 
KATEGORII WIEKOWEJ „14 
LAT i STARSI” Nowa Ruda 
Słupiec. 

Zimowe zawody w Nowej 
Rudzie to jedna z najważniej-
szych imprez pływackich na 
Dolnym Śląsku w czasie sezonu 
pływackiego. 

W rywalizacji udział wzięło 
ponad dwustu zawodników z 
ponad 30 klubów z całego na-
szego regionu, co dało w sumie 
prawie tysiąc indywidualnych 
startów. 

Wszystkie starty Jakuba 
Okonia zakończyły się pełnym 
sukcesem, bo oprócz potrój-
nego złota mistrza okręgu dol-
nośląskiego pływak wywalczył 
jedno srebro indywidualnie i 
brąz drużynowo w sztafecie: 
 � 200m dowolny 2:06.77 złoto
 � 400m dowolny 4:29.06 złoto
 � 1500m dowolny. 17:37.04 

złoto
 � 100m zmiennym 1:08.32 

srebro
Jakub został również wyróż-

niony jako drugi zawodnik w 
klasyfikacji generalnej swojego 
rocznika zdobywając łącznie 
1006 punktów za najlepsze dwa 
starty podczas zawodów.

Gratulujemy!

Dnia 15 i 18 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Krynicznie zostały zorgani-

zowane Gminne Zawody w koszykówkę 
(chłopców klas 7-8, a następnie dziewcząt 
klas 7-8). Po zaciętych me-
czach i grze fair play 
reprezentacje szkół 
zajęły następują-
ce miejsca: 

Rywalizacja 
chłopców
I miejsce - SP 
Psary 
II miejsce - SP 
Kryniczno 
III miejsce - SP Wisznia 
Mała 

Rywalizacja dziewcząt
I MIEJSCE - SP Psary, 
II MIEJSCE - SP Kryniczno, 
III MIEJSCE - SP Wisznia Mała.
Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i 
trenerom.

Gminne zawody w koszykówkęPływacki 
sukces 
Jakuba 
Okonia

5 grudnia w podwrocław-
skiej Lutyni zostały roze-
grane historyczne, bo po 
raz pierwszy, Dolnośląskie 
Igrzyska Dzieci i Młodzieży 
i Licealiady W Karate Olim-
pijskim. Zawodnicy z Klu-
bu karate Jinkaku Kansei 
tym razem mieli zaszczyt 
reprezentować szkoły, do 
których uczęszczają na co 
dzień. Ze Szkoły Podstawo-
wej im. Małego Księcia w 
Wiszni Małej wystartowa-
li: Nikola Kowalczyk i Zu-
zanna Piworowicz. Nikola 
został podwójną Wicemi-
strzynią Dolnego Śląska w 
kata i kumite, a Zuzanna 
wywalczyła brąz w kata. 

Szkołę Podstawową im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Kry-
nicznie reprezentowali: 
Julia Brykarz, Jowita He-
bdowska i Igor Ulatow-
ski. Świetnie dysponowa-
na Julia została Mistrzynią 
Dolnego Śląska w kumite 
i Wice Mistrzynią w kata. 
Również Igor może się cie-
szyć mianem Mistrza Dol-
nego Śląska w kata; Jowita 
wywalczyła brąz w kata. 

Czwórkę uczniów wysta-
wiła Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Psarach 
- Jakub Piwko, Hubert Piw-

ko, Krystian Karaszewski i 
Klementyna Stafiniak. Nie 
zawiódł nasz utytułowa-
ny zawodnik Jakub, który 
do wielu swoich sukcesów 
może dopisać podwójne-
go Mistrza Dolnego Śląska 
w kata i kumite. Jego brat 
Hubert został Mistrzem 
w kumite i brązowym me-
dalistą w kata. Świetnie 
poszło Krystianowi, który 
mimo długiej absencji tre-
ningowej wywalczył tytuł 
podwójnego Wicemistrza 

Dolnego Śląska. Ostatni, 
brązowy krążek dla szkoły 
w Psarach zdobyła zaczyna-
jąca dopiero przygodę z ka-
rate, Klementyna Stafiniak. 
Ze względu na świetne wy-
niki indywidualne Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła 
II zajęła I msce w klasyfi-
kacji generalnej w kategorii 
klas 7-8. 

Pozostałych dwóch za-
wodników, Marcin Derej i 
Klaudia Łobaczewska, na co 
dzień reprezentujący naszą 

gminę, wystartowało w bra-
wach wrocławskich szkół. 
Marcin został Mistrzem w 
kata i kumite, Klaudia zaś 
Mistrzynią dolnośląskich 
licealistek w kumite.

W sumie 11 naszych za-
wodników wywalczyło 17 
medali (7złotych, 5 srebr-
nych i 4 brązowe). Taki wy-
nik cieszy i daje nadzieje 
na podobny sukces w przy-
szłym roku.

Graczyk Sensei

Mamy Mistrzów Dolnego Śląska w Karate Olimpijskim
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Dziewiątego paździer-
nika bieżącego roku 
odbyła się jubileuszo-

wa X edycja Wiszeńskiej (za)
Dyszki. W Wysokim Kościele 
na linii startu stanęło ok 80 
zawodników, którzy mieli do 
pokonania dystans o długo-
ści 10 km. Trasa biegu była 
malownicza lecz bardzo wy-
magająca, a biegacze mieli do 
pokonania wiele podbiegów. 

Tuż po starcie biegu na 10 
km, odbył się bieg dla dzieci 
i młodzieży do 15 roku życia 
na odcinku 1,5 km. W 
biegu wzięło udział 
33 zawodników, 
których na mecie 
witał wójt Jakub 
Bronowicki wrę-
czający medale. 
Dzieci i młodzież 
startowała w czterech 
kategoriach wiekowych. 
Dla zwycięzców były przygo-
towane dyplomy, puchary i 
nagrody rzeczowe. Pozostali 
uczestnicy równie otrzymali 
upominki. Pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach 
zajęli: MD2 Adam Kowalski, 
MD3 Maciej Kojs, MD4 An-
toni Maleszka, MD1 Konrad 
Peszko, KD2 Zofia Zdoby-
lak, KD3 Julia Kienik i KD4 
Karolina Cieśla.

W biegu głównym na 10 km 

na metę jako pierwszy przy-
biegł Arderrahim Elasri (z 
czasem 00:38:01), a wśród pań 
pierwsze miejsce zajęła Ma-
tylda Szczecińska (00:53:13).

W klasyfikacji mieszkańców 
gminy Wisznia Mała I miejsce 
zajęła Agata Szerszeń z Wisz-
ni Małej, II miejsce Paulina 
Kulak-Roślicka z Ozorowic, 
a miejsce III Anna Korgól 
z Rogoża. Wśród mężczyzn 
najlepsi byli: I miejsce Fry-
deryk Pociejowski z Rogoża, 

II miejsce Jarosław Roślicki 
z Ozorowic, a III miejsce To-
masz Klin z Malina.  

Wszyscy startujący otrzy-
mali pakiet startowy  oraz me-
dal. Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca od I do III w określo-
nej kategorii wiekowej dostali 
dodatkowo dyplom, puchar i 
nagrodę rzeczową. Dla najlep-
szych zawodników w kategorii 
Open były przygotowane na-
stępujące nagrody (zarówno 
dla kobiet, jak i mężczyzn): za 
I miejsce – 500 zł oraz puchar, 
za zajęcie II miejsca - 300 zł, a 
za zajęcie miejsca III – 200 zł.

Na wszystkich uczestników 
czekał posiłek regeneracyjny 
oraz pyszne ciasta przygoto-
wane przez mieszkanki Wyso-
kiego Kościoła. 

X Wiszeńska (za)Dyszka za nami Podziękowania
Za przygotowanie i pomoc 
w organizacji zawodów 
Wiszeńskiej (za)Dyszki oraz 
MTB Cross Country składamy 
serdeczne podziękowania 
osobom: Romanowi Turosze, 
Tomaszowi Janikowi, Annie i 
Andrzejowi Kukułce, Filipowi 
Derewędzie, Stanisławowi 
i Janinie Janik, Łukaszowi 
Ozimek, Danielowi Dudek, 
Tomaszowi i Wandzie Kumur, 
Sławomirowi i Lenie Błachut, 
Waldemarowi Zawadzkiemu, 
Dariuszowi Gryc, Michałowi 
Zegarowskiemu, Pawłowi 
Grochowskiemu, Carsten 
Danne i pani sołtys Bożenie 
Bienias.
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10 październiku, następnego 
dnia po Wiszeńskiej (za)Dysz-
ce w Wysokim Kościele spotka-
li się miłośnicy kolarstwa gór-
skiego. Na linii startu zawodów 
MTB Cross Country stanęło 
ok. 60 osób, którym przyszło się 
zmierzyć z górską trasą. 

Impreza rozpoczęła się star-
tem dzieci i młodzież, któ-
re brały udział w wyścigu na 
trzech dystansach. Najlepszymi 
na odcinku 7 km byli Domin-
ki Nyk i Maja Michałowicz, 
na 3,5 km Antoni Maleszka 
i Jagoda Kurek, a na odcinku 
1,5 km Stanisław Bagrowski 
i Jagoda Machoń. Każdy ze 
startujących otrzymał upomi-
nek, a zwycięzcom wójta Jakub 
Bronowicki wręczył dyplomy i 
puchary. 

Po rywalizacji młodszych 
zawodników na linii startu 
stanęli zawodnicy głównego 
biegu. Kobiety startowały na 

dystansie 13 km, natomiast 
mężczyźni pokonywali dwie 
pętle, w sumie 26 km. Najlep-
szym z zawodników wśród 
mężczyzn okazał się Jakub 
Kowalczyk, który pokonał tra-
sę z wynikiem 01:23:17. Z kolei 
wśród pań najlepsza była Ma-
tylda Szecińska, która na dy-
stansie 13 km uzyskała wynik 
00:49:49. Zwycięzcom w kate-
gorii Open Puchar Wójta Gmi-
ny Wisznia Mała oraz nagrody 
wręczył osobiście wójt Jakub 
Bronowicki. Przyznane były 
również puchary i nagrody dla 

zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

Ponadto przyznane zostały 
nagrody w kategorii zawodnik 
gminy Wisznia Mała. Najlepszą 
wiszeńską zawodniczką została 
Gabriela Grzywacz z Wyso-
kiego Kościoła, a zawodnikiem 
Paweł Klimkiewicz z Ozoro-
wic.

Dla wszystkich uczestników 
MTB Cross Country na mecie 
czekał posiłek regeneracyjny 
oraz napoje i domowe ciasta 
przygotowane przez mieszkan-
ki Wysokiego Kościoła.

MTB Cross Country 
w Wysokim Kościele



24 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ wrzesień 2021

Październik i listopad w 
naszym klubie upłynął 
w dużym stopniu na 

wydarzeniach przez nas orga-
nizowanych. Rozpoczęliśmy 
od dwóch turniejów charyta-
tywnych dla członka nasze-
go stowarzyszenia Bogdana 
Stawarza, chorego na glejaka 
wielopostaciowego. Pierwszy 
z nich z udziałem 29 zawod-
ników odbył się w placówce w 
której uczył Bogdan, Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Admini-
stracyjnych przy ulicy Worcel-
la we Wrocławiu. Zwyciężył w 
nim obiecujący junior Polonii 
Wrocław Jakub Luberański. 
Najlepiej z naszych zawodni-
ków spisał się Radosław Zarę-
ba, plasując się na 4 miejscu. 
Warto wspomnieć również o 
bardzo dobrym występie Mar-
cina Walentynowicza, który 
ukończył zawody na 9 pozycji, 
a w pojedynczej partii zremiso-
wał ze znacznie wyżej notowa-
nym mistrzem międzynarodo-
wym Kamilem Stachowiakiem. 
Prezes naszego klubu Łukasz 
Butkiewicz, tym razem wystą-
pił w roli sędziego. 

Tydzień później w tym sa-
mym celu spotkaliśmy się w 
Szkole Podstawowej w Psa-
rach. Turniej zorganizowany 
we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej zgromadził 43 
uczestników. Wspomniany 
wcześniej Kamil Stachowiak 

tym razem okazał się najlepszy. 
Nasi zawodnicy zwyciężyli w 
klasyfikacjach dodatkowych:  

Najlepszy zawodnik powiatu 
trzebnickiego - Łukasz Butkie-
wicz (4 msc ogólnie) 

Najlepszy zawodnik do ran-
kingu 2000 - Maciej Stelma-
szuk (5 msc) 

Najlepsza kobieta - Lidia 
Zdziarska-Zaręba (9 msc) 

Najlepszy junior - Wojciech 
Matysiak (15 msc). Świetny 
występ Wojtka, który do ostat-
niej rundy utrzymywał się w 
czołówce turnieju.

Na otwarciu zawodów poja-
wił się Pan Wójt Jakub Brono-
wicki, za co serdecznie dzięku-
jemy.  

Oba turnieje pozwoliły łącz-
nie zebrać ponad 5000 zł na 
cel charytatywny! 

Trzecim wydarzeniem or-
ganizowanym przez Białego 
Króla w opisywanym okresie 
były Mistrzostwa Powiatu 
Trzebnickiego w Szachach 
Szybkich, sfinansowane z kon-
kursu Starostwa Powiatowego 
w Trzebnicy. 14 listopada w 
świetlicy wiejskiej w Szyma-

nowie na starcie stanęło 59 
zawodników, podzielonych 
na grupę seniorów i juniorów. 
W tej pierwszej zwyciężył Łu-
kasz Butkiewicz, wyprzedza-
jąc innego zawodnika naszego 
klubu Przemysława Piotrow-
skiego oraz radnego powiatu i 
przedstawiciela sponsora - Jana 
Zdziarskiego. Jego córka Lidia 
ponownie okazała się najlepszą 
kobietą, a nasi członkowie za-
rządu Marek Urban i Marek 
Pociejowski zwyciężyli w kla-
syfikacjach seniorów i niepeł-
nosprawnych. W kategorii do 
rankingu 2000 zwyciężył nato-
miast Marcin Gradowicz. 

W grupie juniorskiej zagrało 
aż 41 zawodników, którzy poza 
walką o medale w mistrzo-
stwach powiatu mieli szanse 
podwyższenia kategorii sza-
chowych. Niespodziewanym 
zwycięzcą okazał się Kamil 
Kujawski z Wiszni Małej, wy-
przedzając faworyzowanego 
Mikołaja Nawrota oraz Woj-
ciecha Matysiaka. Najlepszą 
dziewczyną okazała się Ma-
tylda Adamowicz. IV katego-
rie uzyskali Adam Rumiński, 
Michał Błaszkowski i Kacper 
Kucharski, natomiast 8 innych 
szachistów uzyskało kategorię 
piątą. Warto dodać, że więk-
szość zawodników turnieju ju-
niorskiego uczęszcza na nasze 
zajęcia, na które przy okazji 
serdecznie zapraszamy: 

wtorek świetlica w Krynicz-
nie zajęcia klubowe, 17-18 gru-
pa podstawowa i 18 -19.30 za-
awansowana (od IV kategorii 
w górę) prowadzone przez mi-
strza międzynarodowego Łu-

kasza Butkiewicza, poniedzia-
łek w SP Krynicznie i w środę w 
SP Psarach prowadzone przez 
Ernesta Pociejowskiego w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych. 

Do Szymanowa przyjecha-
ła również liczna delegacja ze 
Żmigrodu, gdzie zajęcia orga-
nizuje kapitan naszej drużyny 
w lidze okręgowej Jacek Ćwi-
kliński. 

Rozpoczęliśmy również 
rozgrywki ligowe na szcze-
blu dolnośląskim w sezonie 
2021/2022.

W zreformowanej Otwar-
tej Ligi Dolnośląskiej mogą 
brać teraz udział zawodnicy 
z lig centralnych, co znacz-
nie zwiększa poziom i pre-
stiż turnieju. W pierwszych 
meczach wygraliśmy 3.5-1.5 
z Pogonią Oleśnica i zremi-
sowaliśmy 2.5-2.5 UKS El-
-Tur SP3 Bogatynia. W lidze 
okręgowej po świetnym star-
cie i wygranych z Hetmanem 
Wrocław oraz AZS Wratisla-
via i remisie z nowym klubem 
Friends of Chess plasujemy 
się aktualnie na 2 miejscu! 
Znakomicie rozgrywki ligo-
we rozpoczął zwłaszcza Paweł 
Gawlik z Kryniczna, wygry-
wając wszystkie trzy rozegrane 
partie! Jeśli chodzi o sukcesy 
drużynowe, zwyciężyliśmy 
również w Turnieju o Puchar 
Dyrektora MDK Fabryczna 
organizowanym 4 listopada 
we wspomnianej placówce. 
Skład Wiszni Małej tworzyli: 
Łukasz Butkiewicz, Radosław 
Zaręba, Krystian Kania, Jakub 
Pietraszko (kapitan drużyny w 
Lidze Dolnośląskiej).

Najważniejsze wyniki uzy-
skane w turniejach indywidu-
alnych (poza zawodami orga-
nizowanymi przez nasz klub) 
podajemy w kolejności chro-
nologicznej:

7 miejsce w międzynarodo-
wym turnieju w Cervenym 
Kostelcu (Czechy) - Aleksan-
der Wilk

8 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Amatorów w Pęgowie 
przy udziale aż 172 zawod-
ników (!) - Marcin Somyk, 
7 wśród kobiet była Monika 
Owczarek.  

3 miejsce w Międzynarodo-
wym Festiwalu im. Ferdynanda 
Dziedzica w Trzciance - Piotr 
Brodowski.

2 miejsce w Turnieju o Pu-
char Burmistrza Biskupca - Ja-
kub Suliborski.

5 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Przedsiębiorców w Kali-
szu - Arkadiusz Skawiński. 

2 miejsce w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Szachach 
Szybkich w Lubinie - Łukasz 
Butkiewicz, a 6 msc we wspo-
mnianym turnieju zajął Arka-
diusz Skawiński. 

9 i 11 grudnia odbył się 
turniej o kategorie w świetli-
cy w Szymanowie. Ponadto 
do końca roku odbędzie się 
również tradycyjny Memo-
riał  Krystyny Radzikow-
skiej, gdzie poza meczem 
szachów kobiecych Polska-
-Reszta Świata można wziąć 
udział w szeregu turniejów 
towarzyszących, w tym Mi-
strzostwach Dolnego Śląska 
Mężczyzn i Kobiet w Sza-
chach Błyskawicznych. Nad 
całością organizacyjnie czu-
wa wspomniana już nasza 
zawodniczka - Lidia Zdziar-
ska-Zaręba. Czekają nas 
także mecze ligowe, 19.12 w 
Legnicy Liga Dolnośląska i 
w jednej z naszych świetlic 
Liga Okręgowa. W ten sam 
weekend odbędą się Mistrzo-
stwa Europy w Szachach Bły-
skawicznych w Katowicach, 
gdzie również planuje wystą-
pić kilku szachistów Wiszni 
Małej. 

Wisznia Mała,  
3 grudnia 2021 r.

RELACJA 
ŁUKASZA 

BUTKIEWICZA 
PREZESA 

ZARZĄDU

Najnowsze wieści z Klubu Biały Król Wisznia Mała
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W czwartek 29 grudnia 
o 15:30 odbędzie się 

trzecie spotkanie informujące 
mieszkańców gminy Wisz-
nia Mała o punkcie konsul-
tacyjnym Programu „Czyste 
Powietrze” w naszej gminie. 
Na spotkaniu zostaną przed-
stawione ogólne zasady ubie-

gania się o dofinansowanie 
do wymiany starego źródła 
ciepła na nowe - ekologiczne. 
Punkt konsultacyjny funkcjo-
nuje w Urzędzie Gminy Wisz-
nia Mała, zainteresowanych 
mieszkańców naszej gminy 
zapraszamy do kontaktu.

Tel.: 71 308 48 32

Jesień to najlepszy okres do 
wykonywania nasadzeń 

drzew i krzewów.

 � Rośliny są już w stanie 
spoczynku zimowego;

 � drzewa i krzewy liściaste są 
już pozbawione liści;

 � gleba jest w znacznym 
stopniu uwilgotniona;

 � występują niższe i bardziej 
ustabilizowane 
temperatury 
powietrza.

Wszystkie te 
czynniki zmniej-
szają ryzyko utra-
ty wody przez 
rośliny i ich prze-
sychanie oraz 
sprzyjają lepsze-
mu ukorzenieniu.

Rośliny posa-
dzone jesienią są 
mniej narażone na 
anomalia pogodowe, które 
coraz częściej obserwujemy 
wiosną: gwałtowne zmiany 
temperatur (od porannych 
przymrozków do tempera-
tur przekraczających 20oC), 
częste susze itp.

Ten sprzyjający czas, w 
bieżącym roku, wykorzy-
staliśmy też do wykonania 
nasadzeń drzew i krzewów 

na terenie gminy Wisznia 
Mała. Gmina zakupiła po-
nad tysiąc sadzonek drzew, 
w tym cisy, graby, lipy, 
buki, platany, tuje, brzozy 
i sosny, które zostały po-
sadzone przez pracowni-
ków Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej sp. 
z o. o. w Wiszni Małej oraz 
społecznie przy udziale 
mieszkańców.

W ramach jesiennej 
akcji udało się mię-
dzy innymi: stworzyć 
jednorzędową aleję li-
pową wzdłuż ścieżki 
rowerowej pomiędzy 
Wisznią Małą a Strze-
szowem; dwurzędową 
aleję lipową na nowo 
wybudowanym cmen-

tarzu komunalnym w Kry-
nicznie; wykonano też nasa-
dzenia drzew i krzewów na 
terenach sportowo-rekre-
acyjnych w Ligocie Pięknej i 
Szymanowie.

Mamy nadzieję, że posa-
dzone rośliny będą pięknie 
rosły służyły zarówno nam 
wszystkim, jak i przyszłym 
pokoleniom.

Dzięki działaniom polegają-
cym na wymianie starego 

źródła ciepła znacznej popra-
wie ulegnie powietrze na tere-
nie naszej gminy. Według sza-
cowanych obliczeń osiąganych 
efektów ekologicznych wydzie-
lanie pyłków PM10 spadnie o 
ok. 18 Mg/rok, pyłków PM2,5 
o ok. 13Mg/rok , CO2 o 2000 
Mg/rok  i najbardziej trujących 
związków, których nie widać, 
czyli benzopirenów o ok. 2,5 kg/
rok. Mamy nadzieję, że będzie 
to również widoczne poprzez 
czyste i świeże powietrze wokół 
nas samych, pamiętając jedno-
cześnie, że bardzo dużo jeszcze 
pracy przed nami. Ważnym 
czynnikiem jest świadomość 
ekologiczna i wspólne dbanie o 
nas i innych mieszkańców na-
szej gminy.

W ramach dofinansowania 
przedsięwzięć związanych z 

wymianą starego źródła ciepła 
na nowe, ekologiczne z budżetu 
gminy Wisznia Mała wymie-
niono 94 kopciuchy. Na tere-
nie naszej gminy mieszkańcy 
przede wszystkim wymienili 
swoje ogrzewanie na gazowe 
(48 szt.), kolejno są piece 5 kla-
sy na ekogroszek lub pellet (29 
szt.), ogrzewanie elektryczne 
(11 szt.) oraz 6 szt. pomp ciepła.

W celu wymiany  źródeł 
ciepła można skorzystać rów-

nież z punktu konsultacyjnego 
programu Czyste Powietrze w 
Urzędzie Gminy, w którym pra-
cownicy udzielą odpowiedzi na 
pytania oraz pomogą wypełnić 
wniosek na dotację.

W ramach prowadzenia 
punktu konsultacyjnego pro-
gramu Czyste Powietrze po-
przez Urząd Gminy w Wiszni 
Małej od 1 lipca 2021 roku 
złożono 46 wniosków na dofi-
nansowanie wymiany starego 
źródła ciepła lub termomoder-
nizacji budynku.

Punkt konsultacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” 

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków

Wymiana pieców

Już od 1 lipca br. rozpoczął 
się proces składania dekla-

racji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, który 
ma na celu zebranie wszyst-
kich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych.

Każdy budynek, który po-
siada źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW mocy 
należy zgłosić wypełniając 
odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć 
samodzielnie, bez wychodze-
nia z domu (www.zone.gunb.

gov.pl), żeby to zrobić musisz 
posiadać profil zaufany albo 
podpis elektroniczny.

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

Na złożenie deklaracji masz 
12 miesięcy (do 30 czerwca 
2022 r.). Jeżeli źródło ciepła 
lub spalania paliw zostanie 
zainstalowane po 1 lipca de-
klarację musisz złożyć w ter-
minie 14 dni. Złożenie dekla-
racji jest obowiązkowe.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z 
domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis 

elektroniczny. 

www.zone.gunb.gov.pl.

Jesienne nasadzenia
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CZYSTE POWIETRZE 
W GMINIE WISZNIA MAŁA

SKORZYSTAJ Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

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

(71) 308 48 32, 506 658 920

Gmina Wisznia Mała podpisała porozumienie z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej we Wrocławiu i uruchomiła punkt konsultacyjny 
w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej, dzięki któremu istnieje 
możliwość uzyskania pomocy w zakresie wypełnienia i złoże-
nia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie przedsięwzięć w 
ramach programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze

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

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.

Beneficjenci

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania:

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekra-
czającym kwoty 100 000 zł.

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wie-
czystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich go-
spodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację oraz jakiej 
wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty?






