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Zajęcia wakacyjne dla dzieci na terenie gminy Wisznia Mała
„W krainie twórczej zabawy”

         Cyklicznie, jak co roku, gmina Wisznia Mała organizuje nieodpłatne zajęcia wakacyj-
ne dla dzieci, którymi objęte będzie 15 miejscowości na terenie naszej gminy.
Cykl zajęć będzie przebiegał pod przewodnim hasłem: „W krainie twórczej zabawy”, a 
uczestniczyć w nich mogą wszystkie dzieci z terenu naszej gminy, w wieku od lat 6 do 13.
W każdej miejscowości liczebność grupy dzieci będzie wynosiła do 30 osób. Zapisy 
będą prowadzone pierwszego dnia zajęć w danej miejscowości.
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom drugie śniadanie w postaci słodkiej 
bułki drożdżowej oraz mineralną wodę niegazowaną.
Na stronie 6 przedstawiamy wstępny harmonogram zajęć wakacyjnych, który może 
jeszcze ulec nieznacznym zmianom. Ostateczny kształt grafiku zajęć będzie rozwie-
szony na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości  naszej gminy w postaci plakatów.
Koordynatorem wakacyjnych zajęć jest Pełnomocnik Wójta ds Profilaktyki Uzależnień 
Joanna Boćko-Sornat.

World Games Test Event WrocloveCUP 2016
Jako pierwsi w Polsce, mieszkańcy gminy Wisznia Mała będą mieli okazję 
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Gmina Wisznia Mała pozyskuje fundusze zewnętrzne

Gmina Wisznia Mała od wielu 
lat realizując swoje inwesty-

cje i działania korzysta z zewnętrz-
nych środków finansowych. Na 
tym polu dysponuje sporym 
doświadczeniem. W tym roku na 
bieżąco składaliśmy wnioski na 
różne zadania. W ostatnim czasie 
aplikowaliśmy o wsparcie działań 
związanych z szeroko rozumianą 
edukacją, rozwojem dzieci i mło-
dzieży, rozbudową Szkoły Pod-
stawowej w Psarach, termomo-
dernizacją obiektów użyteczności 
publicznej oraz budową obiektu 
sportowo-rekreacyjnego w Wisz-
ni Małej. Ponadto w najbliższym 
czasie będziemy aplikować o 
środki na budowę kanalizacji w 
gminie. W okresie marzec – maj 
2016 roku złożono aż 11 pro-
jektów!

MARZEC
Złożono dwa projekty przebu-
dowy dróg w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 (PROW). 
Projekt nr 1 dotyczy przebudo-
wy drogi gminnej nr 104933 D 
relacji Kryniczno – Psary. Droga 
otrzyma nową, lepszą nawierzch-
nię stając się alternatywą komu-
nikacyjną dla mocno obciążonej 
ruchem drogi krajowej nr 5. Pla-
nowane zakończenie to III kwartał 
2017r. Wartość projektu to ok. 2,6 
mln zł, w tym dofinansowanie ok. 
1,2 mln. zł
Projekt nr 2 dotyczy przebudo-
wy ulicy Szkolnej w Wiszni Małej. 
Tu również droga otrzyma nową 
nawierzchnię o lepszych para-
metrach technicznych, ułatwiając 
dojazd do SP w Wiszni Małej. Pla-
nowane zakończenie to II kwartał 
2018r. Wartość projektu to ok. 2,4 
mln zł, w tym dofinansowanie ok. 
0,9 mln zł.
Złożono także trzy projekty dzia-
łań społecznych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 (RPO WD), współfinan-
sowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego (EFS).
Projekt nr 3 dotyczy organizacji 

miejsca opieki nad dziećmi do lat 
3. W ramach tego projektu gmina 
Wisznia Mała utworzy na swoim 
terenie 2 takie miejsca dla łącz-
nie 10-ciorga dzieci, co przyczyni 
się do zwiększenia zatrudnienia 
wśród kobiet opiekujących się 
dziećmi w tym wieku oraz za-
spokoi częściowo oczekiwania 
rodziców. Wartość projektu to ok. 
233,5 tys. zł, w tym dofinansowa-
nie ok. 198,3 tys. zł. Planowane za-
kończenie to II kwartał 2018r.
Projekt nr 4 dotyczy wyposa-
żenia dla przedszkola w Ligocie 
Pięknej oraz zajęć dodatkowych 
dla dzieci. Ze względu na anulo-
wanie przez Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego całego kon-
kursu zakończonego w kwietniu 
2016 roku, projekt ten będzie 
złożony ponownie na nowy kon-
kurs w czerwcu 2016 roku. Projekt 
zakłada zwiększenie liczby miejsc 
w przedszkolu w Ligocie Pięknej 
oraz rozszerzenie oferty zajęć do-
datkowych dla dzieci umożliwia-
jących ich wszechstronny rozwój, 
co jest bardzo oczekiwane przez 
rodziców najmłodszych miesz-
kańców gminy. Umożliwi też wy-
posażenie przedszkola w meble, 
sprzęt, zabawki i sprzęt na plac 
zabaw. Planowane zakończenie 
to II kwartał 2017 r. Wartość pro-
jektu to ok. 188 tys. zł.
Projekt nr 5 dotyczy działań na 
rzecz osób bezrobotnych w gmi-
nie realizowanych pod opieką 
GOPS, m.in. kursów zawodowych 
i warsztatów reintegracji oraz 
dofinansowania dla uczestników 
szkoleń. Jest to projekt partnerski 
z gminami Żórawiną, Obornikami 
Śląskimi i miastem Wrocław, gdzie 
Wrocławskie Centrum Integracji 
jest liderem przedsięwzięcia. War-
tość projektu to ok. 1,5 mln zł, w 
tym dofinansowanie ok. 1,4 mln 
zł. Planowane zakończenie to III 
kwartał 2018 r.

KWIECIEŃ
Projekt nr 6 – w kwietniu złożono 
kolejny projekt społeczny (współ-
finansowany przez EFS z  RPO WD) 
dotyczący wyposażenia szkół z te-

renu naszej gminy (Zespół Szkół 
w Krynicznie, Zespół Szkolno 
Przedszkolny w Szewcach, Szko-
ła Podstawowa w Wiszni Małej) 
w pracownie przedmiotowe oraz 
realizację zajęć dla dzieci i nauczy-
cieli. W trakcie projektu zamierza-
my przeprowadzić dodatkowe za-
jęcia szkolne oraz pozaszkolne dla 
uczniów. W ramach zajęć szkol-
nych będą to dodatkowe godziny 
z matematyki, zarówno dla dzieci 
zdolnych w celu poszerzenia ich 
umiejętności, jak również zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów po-
trzebujących wsparcia. Ponad-
to będą organizowane zajęcia 
przyrodniczo – doświadczalne, 
informatyka z programowaniem 
i robotyką, zajęcia dziennikarskie 
z TIK (technologie informatyczno
-komunikacyjne), język angielski, 
zajęcia logopedyczne, zajęcia ko-
rekcyjno – kompensacyjne oraz 
doradztwo zawodowe. Jak widać 
wachlarz propozycji jest bardzo 
szeroki, co umożliwi każdemu za-
interesowanemu znalezienie cze-
goś odpowiedniego dla siebie. 
Ponadto będą organizowane za-
jęcia pozalekcyjne tj. zajęcia labo-
ratoryjne i warsztaty naukowe w 
jednostkach naukowo – badaw-
czych np. przy szkołach wyższych.
25 uczniów zostanie nagro-
dzonych stypendiami, a na-
uczyciele będą mieli możliwość 
podwyższenia swoich kompe-
tencji poprzez szkolenia z za-
kresu matematyki i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Dodatkowo powstaną pracownie 
matematyczne, przyrodnicze i 
cyfrowe w szkołach w Krynicznie, 
Szewcach i Wiszni Małej z nowym 
wyposażeniem potrzebnym do 
realizacji zadań.
Planowany termin zakończenia 
to III kwartał 2018 r. Wartość pro-
jektu to ok. 818 tys. zł, w tym dofi-
nansowanie ok. 777 tys. zł.
Projekt nr 7 – w kwietniu konty-
nuowano też aplikowanie o środ-
ki na projekty infrastrukturalne 
i wspólnie z gminami Oborniki 
Śląskie oraz Czernica wystąpili-
śmy z projektem termomoder-

nizacji obiektów publicznych. W 
naszej gminie przedsięwzięcie 
przewiduje wykonanie termomo-
dernizacji świetlic w Krynicznie i 
Malinie oraz szkoły w Szewcach, 
co korzystnie wpłynie na koszty 
funkcjonowania tych obiektów.
Koszt operacji w gminie Wisznia 
Mała to ok. 3,5 mln zł, w tym do-
finansowanie ok. 1,4 mln zł. ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w 
ramach RPO WD. Planowany ter-
min zakończenia realizacji rzeczo-
wej projektu to III kwartał 2018 r.
Projekt nr 8 – złożono projekt 
wyposażenia świetlicy w Szyma-
nowie w meble i sprzęt kuchenny, 
w ramach środków pomocowych 
Województwa Dolnośląskiego z 
„Odnowy Dolnośląskiej Wsi”. War-
tość przedsięwzięcia to ponad 60 
tys. zł, w tym dofinansowanie 30 
tys. zł.

MAJ
Projekt nr 9 to rozbudowa Szko-
ły Podstawowej w Psarach, gdzie 
powstanie nowy budynek po-
łączony z obecnym, z nowymi 
salami lekcyjnymi, pracowniami 
(matematyczno-przyrodnicza i 
cyfrowa) oraz z salą gimnastyczną 
i stołówką.
Planowany termin zakończenia 
inwestycji to IV kwartał 2018 r. 
Wartość całkowita to ok. 7,3 mln 
zł, w tym dofinansowanie pierw-
szego etapu to ok. 0,8 mln zł ze 
środków EFRR RPO WD. Dodatko-
we dofinansowanie pozyskamy z 
„Programu rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej” w 2017 
roku.
Projekt nr 10 to budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego w Wisz-
ni Małej, składającego się z mul-
ti-funkcjonalnego boiska spor-
towego do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną i w tenisa 
ziemnego oraz placu zabaw dla 
dzieci.2 strona
Wartość projektu to ok. 1 mln zł, 
w tym dofinansowanie z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
ramach „Programu rozwoju regio-
nalnej infrastruktury sportowej w 
2016r.” to ok. 0,33 mln zł. Planowa-
ny termin zakończenia to IV kwar-
tał 2018r.
Projekt nr 11 – przygotowaliśmy 
też wniosek o dofinansowanie na 

doposażenie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wiszni Ma-
łej w specjalistyczny sprzęt ratow-
nictwa drogowego i medycznego 
umożliwiający niesienie pomocy 
szczególnie ofiarom wypadków 
drogowym. Wartość projektu to 
ok. 70 tys. zł, w tym dofinansowa-
nie 20 tys. zł w ramach programu 
„Poprawa bezpieczeństwa w Wo-
jewództwie Dolnośląskim w roku 
2016”. Planowany termin zakoń-
czenia – IV kwartał 2016r.

W najbliższym czasie złożymy 
także trzy projekty budowy kana-
lizacji:
1.  Największy projekt gminy 

w nadchodzących latach, do-
tyczący budowy kanalizacji 
w południowej części gmi-
ny obejmującej takie miej-
scowości jak Krzyżanowice, 
Psary i Szymanów. Wartość 
projektu to ok. 60 mln zł, na 
który staramy się o środki z 
POIŚ 2014-2020 (Program In-
frastruktura i Środowisko) w 
wysokości ponad 60% war-
tości inwestycji. Planowany 
termin zakończenia to 2023 r.

2. Projekt budowy kanalizacji 
sanitarnej w Wiszni Małej 
obejmujący ulice Strzeszow-
ską, Przy Dębie i Łąkową oraz 
modernizację oczyszczalni 
ścieków w Strzeszowie. War-
tość projektu to  ok. 10 mln 
zł, a dofinansowanie wynie-
sie ok. 70% ze środków EFRR 
RPO WD.

3. Projekt budowy kanalizacji 
sanitarnej w Ligocie Pięknej 
(ul. Brzoskwiniowa, Morelo-
wa, Wiśniowa, Polna, Stawo-
wa), przepompownia ście-
ków, o wartości ok. 3 mln zł, 
w tym dofinansowanie ze 
środków PROW w wysokości 
ok. 60%.

Jak widać z powyższego gmina 
Wisznia Mała skutecznie realizu-
je swoją strategię rozwoju. Przez 
cały czas dąży do rozwoju gminy 
i w tym celu wykorzystuje wszyst-
kie możliwości pozyskania środ-
ków finansowych ze źródeł ze-
wnętrznych. Wspiera także w tym 
zakresie podmioty lokalne np. 
przygotowanie projektu budowy 
siłowni zewnętrznej w Krzyżano-
wicach przez Fundację „Krzyżano-
wice Plus” o wartości 5500 zł. 
   RJ

Fot. Wizualizacja rozbudowy szkoły w Psarach

Fot. W 2015 r. zakończono rewitalizację Pałacu w Wiszni Małej, na 
którą Gmina pozyskałą dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kwocie 268 845 zł
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Zwiększenie ilości patroli 
policyjnych

W maju z inicjatywy Wójta 
Gminy Wisznia Mała Jaku-

ba Bronowickiego, Rada Gminy 
podjęła uchwałę upoważnia-
jącą go do zawarcia kolejnego 
porozumienia z Komendą Po-
wiatową Policji w Trzebnicy w 
celu zwiększenia ilości patroli 
policyjnych na terenie gminy 
Wisznia Mała. Była to odpo-
wiedź na apel mieszkańców 
związany z pojawieniem się 
przykrych incydentów jakimi 
były włamania na posesje w 
okresie zimowo - wiosennym. 
Pierwsze porozumienie zostało 
zawarte w marcu i na ten cel 
zostało przeznaczone 5000 zł. 
Równocześnie dofinansowano 
kwotą 12 tys. zł zakup radiowo-
zów policyjnych. Obecnie pod-
pisano kolejne porozumienie 
na okres wakacji, na realizację 
którego gmina Wisznia Mała 
przeznaczyła kwotę w wysoko-
ści 5000 zł.
W celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz ogra-
niczenia kradzieży Komenda 
Powiatowa Policji w Trzebnicy 
zwiększyła ilość patroli na tere-
nie całej gminy. Oprócz patroli 
dokonywanych do tej pory, za-
planowano dodatkowe w godz. 
18.00 – 2.00 w wyznaczonych na 
podstawie analizy bezpieczeń-
stwa dniach miesiąca. Funk-
cjonariusze mają za zadanie 
legitymowanie osób pieszych i 
kierujących pojazdami. Spraw-
dzają także stan zabezpiecze-
nia posesji i firm oraz zwracają 

szczególną  uwagę  na pojazdy 
z numerami rejestracyjnym 
spoza naszego terenu. Działa-
nia te zostały wsparte finanso-
wo przez gminę Wisznia Mała 
i powinny przynieść wymier-
ne efekty, zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa oraz zminima-
lizować działania przestępcze. 
Pomimo zwiększonej ilości 
patroli policyjnych zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców 
o większą czujność i uwagę. 
Jak również o zabezpiecze-
nie drzwi wejściowych, okien, 
bram do pomieszczeń gospo-
darczych, szczególnie teraz, w 
okresie letnim, kiedy to dużo 
czasu spędza się poza domem. 
Warto także zwrócić uwagę na 
nietypowe zachowania osób 
oraz podejrzane samochody. 
W przypadku wątpliwości i po-
dejrzeń proszę kontaktować 
się z Dzielnicowymi:
1. asp. sztab. Waldemar Za-
krzewski
Tel. 71 3888200, 71 3127077, 
797306311
Dla miejscowości: Machnice, 
Miennice, Ozorowice, Pier-
woszów, Piotrkowiczki, Strze-
szów, Szewce, Wisznia Mała, 
Wysoki Kościół.
2. mł. asp. Michał Jakubowski
Tel. 71 3888200, 71 3127077, 
797306312
Dla miejscowości: Cienin-Ra-
ków, Kryniczno, Psary , Krzyża-
nowice, Ligota Piękna, Malin, 
Rogoż, Szymanów

Program Rodzina 500+ w gminie Wisznia MałaJuż od 1 kwietnia jest realizo-
wany Program Rodzina 500+. 

Gmina Wisznia Mała od same-
go początku była dobrze przy-
gotowana do tego wyzwania, 
odpowiednio wcześniej zostały 
podjęte kroki by wszystko prze-
biegało szybko i sprawnie. Per-
sonel został właściwie przeszko-
lony, a pomieszczenia i sprzęt 
komputerowy przygotowany. 
Ponadto była prowadzona sze-
roka akcja informacyjna wśród 
mieszkańców. Dodatkowo wy-
dłużono czas pracy pracowni-
ków, a gmina Wisznia Mała 
jako jedyna gmina w całym 
powiecie trzebnickim umożli-
wiła mieszkańcom składanie 
wniosków codziennie do 18.00 
oraz we wszystkie soboty w 
kwietniu. Było to znacznym 
udogodnieniem dla osób pra-
cujących, które miały możliwość 
złożenia wniosków. 
Do 31 maja złożono 780 wnio-
sków, z tego 229 w formie elek-
tronicznej. W okresie tym wy-
dano 627 decyzji, w tym 9 było 
odmownych. W ramach pierw-
szej transzy 22 kwietnia wypła-

cono 317 216,70 zł jako świad-
czenie dla 635 dzieci. Kolejne 
środki w wysokości 59 066,70 zł 
jako świadczenie dla kolejnych 
118 dzieci wypłacono 10 maja. 
Na dzień 31 maja br. ogółem 
wypłacono kwotę 835 955,00 
zł tj. 1672 świadczenia. Obec-
nie na bieżąco będą wypłacane 
świadczenia po 25. dniu każde-
go miesiąca. 

Wszystkie osoby składające 
wnioski były i są przyjmowane 
systematycznie, płynnie, bez 
jakichkolwiek zakłóceń. Dzięki 
zaangażowaniu całego zespołu 
pracowników GOPS przyjmo-
wanie wniosków i wydawanie 
decyzji następowało na bieżąco 
i sprawnie, a Klienci otrzymywa-
li wyczerpujące informacje na 
temat wypełniania wniosków, 

Fot. Wszystkie osoby składające wnioski były przyjmowane 
systematycznie, płynnie, bez jakichkolwiek zakłóceń.

niezbędnych dokumentów oraz 
terminów wypłat świadczeń. 
Szczególnej uwagi wymagają 
wnioski, które były składane na 
pierwsze dziecko, ze względu na 
udokumentowanie dochodu ro-
dziny i czas oczekiwania na ich 
skompletowanie. Najdłużej ocze-
kuje się na odpowiedź z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych po-
twierdzającą opłaconą składkę 
zdrowotną. Największy problem 
w programie 500+ stanowią 
wnioski wysyłane drogą elektro-
niczną, gdyż są one błędnie wy-
pełnione, brakuje przede wszyst-
kim pełnego składu rodziny bądź 
oznaczenia, na które dziecko 
ubiega się wnioskodawca. Z po-
wodu tych nieprawidłowości 
przedłuża się termin rozpatrze-
nia wniosku i wydania decyzji – 
mówi Kierownik GOPS Michali-
na Szczepańska.
Przypomnijmy, że Program 
Rodzina 500+ wystartował w 
całej Polsce 1 kwietnia 2016 r. 

W ramach programu rodzice 
otrzymują świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł 
co miesiąc na drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od docho-
du. Rodziny, w których dochód 
nie przekracza 800 zł netto na 
osobę lub 1200 zł netto (w rodzi-
nach wychowujących niepełno-
sprawne dziecko) - otrzymują je 
również na pierwsze lub jedyne 
dziecko. To nawet 6000 zł netto 
rocznego wsparcia dla dziecka. 
Osobom, które jeszcze nie zło-
żyły wniosku o świadczenie wy-
chowawcze, przypominamy że 
realizacją zadania zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wiszni Małej, który 
udziela wszystkich niezbędnych 
informacji. Zgodnie z ustawą 
wnioski złożone do dnia 1 lipca 
2016 roku uprawniają do wypła-
ty świadczenia wychowawcze-
go za okres od dnia 1 kwietnia 
2016 roku, natomiast wnioski 
złożone po tym terminie dają 
uprawnienie do wypłaty świad-
czenia od miesiąca, w którym  
wniosek został złożony.

AP

Inicjatywa lokalna

W maju br. Rada Gminy 
Wisznia Mała, z inicjaty-

wy Wójta Gminy Wisznia Małej 
Jakuba Bronowickiego przy-
jęła uchwałę w sprawie okre-
ślenia trybu i kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach ini-
cjatywy lokalnej. Zgodnie z 
intencją wójta Gminy Jakuba 
Bronowickiego ma to być ko-
lejny (obok funduszu sołeckie-
go) instrument aktywizujący 
społeczność naszej Gminy do 
współuczestniczenia w reali-
zacji zadań, które poprawią ja-
kość życia w naszych miejsco-
wościach.
Czym jest inicjatywa lokalna?
Inicjatywa lokalna to mecha-
nizm, który umożliwia reali-
zację działań lub inwestycji 
zgłoszonych przez mieszkań-
ców. W ramach inicjatywy lo-
kalnej mieszkańcy zgłaszają 
swoje pomysły oraz deklarują 
współudział w ich realizacji. To 
mieszkańcy definiują problem 
lokalny, sami określają propo-
zycje, jak można go rozwiązać 
i występują z nim do władz sa-
morządowych.
Współudział może polegać na 
świadczeniu pracy społecznej, 
na wsparciu finansowym lub 
rzeczowym. Inicjatywa lokal-
na jest najwyższą formą par-
tycypacji obywatelskiej, gdzie 
mieszkańcy biorą współodpo-
wiedzialność za zrealizowanie 
zadania. Dzięki inicjatywie lo-
kalnej będzie możliwe zaspo-
kojenia wielu potrzeb lokalnej 
społeczności, pod warunkiem, 
że działania te mieszczą się w 

katalogu działań publicznych 
określonych w art. 19b ustawy 
o pożytku publicznym i wolon-
tariacie oraz dotyczy zadań, 
których realizacja należy do 
obowiązków samorządu.

Wnioskodawca
Z inicjatywą lokalną mogą wystą-
pić mieszkańcy bezpośrednio lub 
za pośrednictwem organizacji po-
zarządowej lub podmiotu z art. 3 
ust.3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie 
(występuje w ich imieniu). W tym 
celu składają wniosek do właściwej 
jednostki samorządu terytorial-
nego. Należy pamiętać, że wnio-
skodawcami są mieszkańcy, a nie 
organizacje. Organizacje wspierają 
mieszkańców, ale nie wyręczają ich. 
Przy realizacji inicjatywy lokalnej 
najważniejsze jest uaktywnienie 
mieszkańców w formie pracy spo-
łecznej, wkładu finansowego lub 
wkładu rzeczowego.  

AP

Procedura
•	 Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej można składać do 

dnia 30 września każdego roku.
•	 Wniosek musi zostać złożony na formularzu dostępnym na 

stronie internetowej gminy Wisznia Mała.
•	 Wysokość środków finansowych w konkretnym roku określa 

uchwała budżetowa na dany rok. 
•	 Dofinansowanie przyznane przez gminę Wisznia Mała może 

wynieść do 30 000 zł. W przypadku wyczerpania finansów 
(o czym mieszkańcy i organizacje pozarządowe zostaną po-
informowane na stronie www.wiszniamala.pl) wnioski nie 
będą rozpatrywane.

•	 Do oceny merytorycznej Wójt powołuje zespół opiniujący, 
a wnioski zostaną ocenione punktowo zgodnie z kryteriami 
dostępnymi na stronie www.wiszniamala.pl.

•	 Po ocenie wniosku i analizie możliwości zaangażowania 
środków budżetowych, Wójt Gminy podejmuje ostateczną 
decyzję.

•	 o kolejności przyjęcia do realizacji zadań publicznych decy-
duje uzyskana liczba punktów na etapie dokonywania oce-
ny.

 
Po przyjęciu zadania do realizacji wnioskodawca w ciągu 30 dni 
od otrzymania pozytywnej decyzji ma obowiązek potwierdzić 
gotowość do jej realizacji, a następnie wspólnie z pracownika-
mi Urzędu Gminy Wisznia Mała opracowuje harmonogram oraz 
kosztorys zadania.
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Rozbudowa „Galerii na zakręcie”

Po wakacjach planowane 
jest otwarcie rozbudo-

wanej "Galerii na zakręcie" 

w Wiszni Małej. Dzięki niej 
mocno poprawią się warun-
ki i atrakcyjność obiektu. 
Modernizacja jest możliwa 
dzięki dotacji celowej gminy 
oraz wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
Rozbudowa "Galerii na zakrę-
cie" to ostatni etap moderni-
zacji i przebudowy obiektu 

OKSiR, która zaczęła się w 
2008 roku. Projekt polega na 
adaptacji tarasu przyległego 
do budynku, dzięki której 
galeria będzie większa i dużo 
lepiej przystosowana do 
prezentacji obrazów i sztuk 
wizualnych. Projekt zakłada 
również doposażenie galerii 

w stałe i ruchome elementy 
służące do ekspozycji prac. 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wspar-
ło rozbudowę kwotą 98 tys. 
zł. Pieniądze pochodzą z 
Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu "Rozwój 
infrastruktury kultury". War-

tość całego projektu to około 
350 tys. zł.
Główne prace budowlane 
planowane są na lipiec i sier-
pień. Otwarcia, połączonego 
z wernisażem, należy spo-
dziewać się w IV kwartale br.

JS

Inwestycje gminy Wisznia Mała

Oświetlenie drogowe 
Na terenie gminy Wisznia Mała 
systematycznie trwają prace 
mające na celu doświetlenie 
ulic, co znacznie poprawi bez-
pieczeństwo mieszkańców i 
zwiększy komfort zwłaszcza w 
okresie jesienno – zimowym.
 Od początku roku gmina re-
gularnie uzupełnia oświetlenie 
drogowe w miejscowościach: 
Wysoki Kościół, Pierwoszów, 
Krzyżanowice, Kryniczno i Ro-
goż. Dodatkowo doświetlono 
plac gminny poprzez zamon-
towanie dwóch dodatkowych 
halogenów typu Led na boisku 
sportowym w Ligocie Pięknej. 
Podpisano umowę na realizację 
budowy oświetlenia w miejsco-
wościach: Szewce ul. Długa II 
etap, Kryniczno ul. Wiosenna II 
etap, Ozorowice ul. Sportowa 
i Jodłowa, Wisznia Mała ul. Łą-
kowa, Piotrkowiczki ul. Space-
rowa (wjazd do miejscowości), 
Krzyżanowice ul. Starorzeczna i 
Mostowa, Psary ul. Długa I etap, 
Szymanów ul. Parkowa, Ligota 
Piękna ul.  Główna, Ligota Pięk-
na ul.  Polna i Brzoskwiniowa. W 
ramach tego zadania przybę-
dą w naszej gminie kolejne 54 
nowe punkty świetlne w tech-
nologii LED. Planowany termin 
zakończenia realizacji powyż-
szej inwestycji to III kwartał 
2016 r. W większości są to inwe-
stycje zrealizowane z dofinan-
sowania Funduszu Sołeckiego 
poszczególnych miejscowości. 
Ponadto podpisano umowę na 

wykonanie projektów budowy 
oświetlenia drogowego w miej-
scowościach Strzeszów (ulica 
Mienicka i Osiedlowa) i Malin 
(ulica Kalinowa i Miła).
Obecnie trwają prace nad przy-
gotowaniem projektów oświe-
tlenia w m. Pierwoszów, Krzy-
żanowice, Szymanów, Wisznia 
Mała i Piotrkowiczki.
Efekty oświetlenia ulic naszej 
gminy już teraz są widocz-
ne, ułatwiają poruszanie się o 
zmroku, jak również podnoszą 
estetykę miejscowości.

Świetlica w Szymanowie             
Na przełomie czerwca i lipca 
planowane jest rozpoczęcie 
robót budowlanych polegają-
cych na przebudowie budynku 
świetlicy wiejskiej w Szyma-
nowie. Prace obejmą przede 
wszystkim część kuchenno-so-
cjalną. W budynku powstaną 
w pełni wyposażone i funkcjo-
nalnie wykończone pomiesz-
czenia kuchni gorącej i zimnej, 
wstępnej obróbki żywności, 
rozdzielni i zmywalni naczyń 
oraz wygodne zaplecze socjal-
ne dla osób przygotowujących 
posiłki. Wykonana zostanie 
skuteczna i wydajna wentylacja 
strefy kuchennej. Całość uzu-
pełnią nowoczesne urządzenia 
technologiczne, takie jak np. 
piec konwekcyjno-parowy czy 
zmywarka kapturowa.  
Modernizacja obiektu obejmie 
również częściową przebudo-
wę instalacji gazowej, elek-

trycznej      i wodno-kanalizacyj-
nej. W kolejnych krokach firma 
remontowa wykona estetyczne 
zabudowy widocznych obecnie 
elementów instalacji ogrzewa-
nia nadmuchowego oraz wy-
mieni oprawy oświetleniowe w 
sali świetlicy.     
Już na koniec sierpnia tego 
roku mieszkańcy gminy będą 
mogli korzystać z efektów pra-
cy budowlańców. 
W drugim półroczu roku 2016 
Gmina planuje również prze-
prowadzenie prac remontowo
-modernizacyjnych  w obiek-
tach oświatowych (Kryniczno, 
Wisznia Mała, Strzeszów, Psary, 
Szewce), świetlicowych (m.in. 
w Ozorowicach) oraz w budyn-
ku Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej.  

Budowa budynku gospodar-
czo – spotkaniowego w Psa-

rach
Na przełomie czerwca i lipca 
rozpoczną się prace związane z 
budową budynku gospodarczo 
– spotkaniowego w Psarach. W 
ramach inwestycji zostanie wy-
konany budynek wolnostojący, 
parterowy, niepodpiwniczony, 
pokryty jednospadowym da-
chem płaskim, o pow. użytko-
wej 92,45 m2 wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną. 
Będzie to kolejne miejsce spo-
tkań mieszkańców, gdzie będą 
mogli integrować się, rozwijać 
swoje pasje oraz inicjatywy 
społeczne. Ułatwi to organi-
zację szkoleń, warsztatów itp. 
Obecnie trwa procedura podpi-
sania umowy.

Szacowana wartość inwestycji 
ok. 350 000 zł. Termin zakoń-
czenia robót budowlanych: III 
kwartał 2016 r.

Infrastruktura sportowa
Obecnie gmina przystąpiła do 
opracowania dokumentacji 
projektowej na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w miejsco-
wości Piotrkowiczki oraz infra-
struktury technicznej do boiska 
sportowego w miejscowości 
Malin. W ramach budowy bo-
iska w Piotrkowiczkach planuje 
m.in. wykonanie:  boiska tra-
wiastego do gry w piłkę nożną, 
boiska z nawierzchni sztucznej 
do gry w koszykówkę i siatków-
kę wraz z zapleczem socjalnym, 
miejsca do spotkań przy ogni-
sku.

Fot. Wizualizacja budynku gospodarczo – spotkaniowego w Psarach
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Gmina Wisznia Mała została nominowana do Nagrody Super Samorząd 2016! 

Gmina Wisznia Mała zna-
lazła się w gronie nomi-

nowanych do otrzymania 
nagrody „Super Samorząd 
2016”. Konkurs organizowany 
w ramach akcji „Masz Głos, 
Masz Wybór” prowadzonej 
przez Fundację im. Stefana 
Batorego premiuje modelo-
wą współpracę mieszkańców 
i władz samorządowych. W 
akcji wzięło udział 350 grup z 
11 województw. Z naszej gmi-
ny została nominowana grupa 

Odnowy Wsi Malin, sołectwo 
Malin oraz władze samorzą-
dowe z projektem realizacji 
rewitalizacji parku. W podję-
te działanie było zaangażo-
wanych wiele osób zarówno 
ze strony mieszkańców, jak i 
przedstawicieli władz z Wój-
tem Gminy Wisznia Mała Jaku-
bem Bronowickim na czele. 30 
maja na Zamku Królewskim w 
Warszawie odbyła się uroczy-
sta gala akcji „Masz Głos, Masz 
Wybór”.

Gmina Wisznia Mała już od 
dłuższego czasu bardzo ak-
tywnie współpracuje z miesz-
kańcami i zachęca ich do 
uczestniczenia w życiu swojej 
miejscowości i gminy. Stale 
prowadzi z nimi dialog, chęt-
nie wspiera wszystkie inicja-
tywy lokalne i wspomaga ich 
realizację. Wsłuchuje się w 
głos mieszkańców, tak by po-
dejmowane działania przyno-
siły wymierne efekty dla całej 
społeczności i były zgodne z 
ich potrzebami.
W 2015 r. szesnaście sołectw 
gminy Wisznia Mała w ramach 
środków funduszu sołeckiego 
zrealizowało zadania na łącz-
na kwotę w wysokości ok. 890 
tys. zł. Z tej sumy 296 tys. zł 
pochodziło z funduszu sołec-
kiego, natomiast reszta, czyli 
594 tys. zł to dodatkowe na-
kłady gminy. Z tych środków, 
oprócz wydatków na poprawę 
jakości życia mieszkańców tj. 
oświetlenie drogowe, odwod-
nienie dróg, poprawa ich na-
wierzchni itp.,  realizowane są 
także szczególnie interesujące 
pomysły mieszkańców, które 
dodatkowo służą integracji 
społeczeństwa lokalnego. Z 
środków przeznaczonych na 
fundusz sołecki wyposaża się 

place zabaw dla dzieci,  świe-
tlice, organizuje się imprezy 
okolicznościowe, festyny, wy-
cieczki oraz spotkania, zajęcia 
dla dzieci i dorosłych. Ważnym 
elementem jest również ak-
tywowanie środowisk lokal-
nych oraz zachęcanie ich do 
współpracy z samorządem, 

Fot. Z naszej gminy została nominowana grupa Odnowy Wsi Malin, 
sołectwo Malin oraz władze samorządowe z projektem realizacji 
rewitalizacji parku.

Fot. 30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta 
gala akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

której efektem końcowym 
jest wspólna realizacja zdań 
publicznych i konsolidacja 
mieszkańców.

Samorząd to nie tylko władze 
lokalne, lecz wspólnota wszyst-
kich mieszkańców.

AP

Twardość wody – różnice między wodą 
twardą i miękką.

Organizm ludzki składa się 
w prawie 70 procentach  z 

wody, a aby prawidłowo funk-
cjonować, człowiek musi każde-
go dnia dbać o to, żeby utrzy-
mywać odpowiedni jej poziom. 
Należy jednak pamiętać, że nie 
tylko woda, ale również sub-
stancje w niej rozpuszczone są 
niezbędne dla naszego dobrego 
samopoczucia i zdrowia. Określa 
się je nazwą „pierwiastki życia”. 
Do grupy tej zaliczane są: ma-
gnez, wapń, potas i sód, które 
właśnie z wody są najłatwiej i 
najlepiej przyswajane przez or-
ganizm ludzki.

Często obserwując kamień 
odkładający się na naczyniach 
podczas gotowania wody, za-
dajemy sobie pytania: Czy taka 
woda nadaje się do picia? Czy 
nam nie zaszkodzi?
Odpowiedzialna za wyżej wy-
mienione zjawisko jest twardość 
wody, czyli zawartość w wodzie 
związków wapnia i magnezu. 
Podczas podgrzewania wody 
wodorowęglany wapnia i ma-
gnezu przekształcają się w wę-
glany, które osadzają się na ścia-
nach naczyń w postaci osadu 
zwanego kamieniem kotłowym. 
W ten sposób twardość (tak 
zwana przemijającą, węglano-
wa) jest usuwana z wody wraz z 

minerałami.
Woda twarda powszechnie 
uważana jest zatem za zjawisko 
negatywne, gdyż powoduje po-
wstawanie kamienia w przewo-
dach ciepłej wody, grzałkach i in-
nych urządzeniach grzewczych, 
co może niekorzystnie wpływać 
na ich sprawność i czas użytko-
wania. I rzeczywiście, dzieje się 
tak, ale należy zwrócić uwagę, 
że mówimy tu o urządzeniach, 
a nie o ludzkim organizmie! 
Jest to potwierdzone licznymi 
badaniami, z których wynika, 
że twarda woda nie wpływa ne-
gatywnie na zdrowie człowieka. 
Wręcz przeciwnie – woda pitna 
zawiera jony wapnia i magnezu, 
których niedobór w organizmie 
można uzupełniać właśnie po-
przez spożywanie wody bogatej 
w te substancje. 
Elementy te są niezbędne do 
przesyłania impulsów nerwo-
wych, pracy mięśni, pomagają 
zachować równowagę kwasowo 
– zasadową, a także uczestniczą 
w procesach wytwarzania hor-
monów, enzymów oraz struktur 
kostnych. Niedobór tych ele-
mentów może prowadzić nato-
miast do osłabienia organizmu, 
zmęczenia, skurczów, zaparć, 
spadku ciśnienia krwi, nerwo-
wości, potliwości, osteoporozy, 

anemii i wielu innych objawów. 
Należy zaznaczyć, że magnez i 
wapń, są łatwiej przyswajalne z 
wody niż z pożywienia. Magnez 
zawarty w wodzie do picia jest 
ok. 30-krotnie łatwiej wchłania-
ny w porównaniu z magnezem 
pochodzącym z żywności. Wiele 
publikacji podaje, że dla czło-
wieka istotnym źródłem magne-
zu jest woda pitna, szczególnie 
woda twarda.

Natomiast woda miękka 
jest korzystna dla urządzeń 
gospodarstwa domowego, ale 
bezużyteczna dla ludzi, po-
nieważ pozbawiona tych pier-
wiastków, może być większym 
zagrożeniem dla organizmu niż 
woda twarda, np. ze względu 
na wypłukiwanie potrzebnych 
dla ustroju składników mineral-
nych.  Dlatego też nie jest wska-
zane zmiękczanie twardej wody 

spożywczej. Badania wskazują, 
że śmiertelność z powodu cho-
rób naczyniowych jest wyższa u 
osób pijących tzw. wodę mięk-
ką. Występuje również zależność 
pomiędzy ciśnieniem tętniczym 
a twardością wody pitnej. Zaś 
na terenach, gdzie występuje 
twardsza woda, zaobserwowa-
no niższą zapadalność na choro-
by układu krążenia. 

Należy zaznaczyć, że woda, 
która jest ujmowana, uzdatnia-
na, a następnie dostarczana sie-
cią wodociągową do odbiorców 
ma podobny skład jonowy do 
dostępnej w handlu butelko-
wanej wody mineralnej, która 
jest doskonałym uzupełnieniem 
codziennej diety. Decydując się 
jednak na zakup wody w skle-
pie, najlepiej wybierać taką, w 
której składzie stosunek jonów 
wapnia do magnezu wynosi 

około 2:1.
Reasumując, twarda woda 

jest zdrowa dla człowieka. Do-
starcza nam wapnia, magnezu 
oraz innych pierwiastków ko-
niecznych do prawidłowego 
funkcjonowania. To właśnie 
twarda woda działa profilak-
tycznie i wpływa na nasze do-
bre samopoczucie, dlatego za-
leca się picie bez obaw wody z 
kranu, która dostarczana przez 
PGK Sp. z o.o. jest wodą uzdat-
nioną i zdatną do spożycia. Nie 
jest zatem słuszne przekonanie, 
że woda, która powoduje osa-
dzanie się kamienia w czajniku 
i rurach jest zła, bo porównywa-
nie działania organizmu czło-
wieka do działania urządzeń 
technicznych jest co najmniej 
nietrafione.

inż. Dagmara Kalinowska

Zestawienie aktualnych wyników badań– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Wodociąg Wyniki badań – TWARDOŚĆ OGÓL-
NA [mgCaCO3/l]

Dopuszczalne wartości wskaźnika 
[mgCaCO3/l]

Kryniczno 349 60 - 500

Wisznia Mała 362 60 -500

Psary 228 60 - 500

Źródła:
1. Lenz Alicja; Twardość wody; Wodociągi i kanalizacja nr 5(123)/2014
2. http://www.hydropath.pl/aktualnosci/czy-twarda-woda-jest-zdrowa.html
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Harmonogram zajęć wakacyjnych półkolonijnych 
„W krainie twórczej zabawy”

I tydzień wakacji od 27 czerwca do 1 lipca
•	 Wisznia Mała (szkoła) od 9.00 – 13.00
•	 Psary (szkoła) od 9.00 – 13.00
•	 Pierwoszów (świetlica) od 14.00 - 18.00
•	 Rogoż (świetlica) od 14.00 – 18.00

II tydzień wakacji od 4 do 8 lipca
•	 Kryniczno (szkoła) od 9.00 – 13.00
•	 Szewce (świetlica) od 9.00 – 13.00
•	 Piotrkowiczki (świetlica) od 14.00 – 18.00
•	 Mienice (świetlica) od 14.00 – 18.00

III tydzień wakacji od 11 do 15 lipca
•	 Krzyżanowice (świetlica) od 9.00 – 13.00
•	 Ligota Piękna (przedszkole na ul. Na Kolonii 74) od 9.00 – 13.00
•	 Malin (świetlica) od 14.00 – 18.30

IV tydzień wakacji od 18 do 22 lipca 
•	 Wysoki Kościół (świetlica) od 9.00 – 13.00
•	 Strzeszów (świetlica) od 9.00 – 13.00

V tydzień wakacji od 25 do 29 lipca
•	 Szymanów (świetlica) od 9.00 – 13.00
•	 Ozorowice (świetlica) od 9.00 – 13.00

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od tego numeru 
Wieści Gminnych powstaje nowa rubryka ABC Pacjenta. Będziemy 
zamieszczać tutaj informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka 
Zdrowia w Wiszni Małej, ważne komunikaty, jak i porady zdrowotne.

ABC Pacjenta

Kiedy lekarz może odby-
wać wizyty domowe

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wizyty domowe są 
udzielane pacjentom zgodnie 
z harmonogramem pracy przy-
chodni, w terminie uzgodnio-
nym z pacjentem. Jedynie w 
przypadku uzasadnionym me-
dycznie możliwe jest udzielenie 
porad w dniu zgłoszenia lub też 
w domu pacjenta, ale o tym de-
cyduje lekarz. Dodatkowo, poza 
godzinami pracy podstawowej 
opieki zdrowotnej, funkcjonuje 
nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna - w dni wolne od pracy i 
w święta, w przypadku nagłego 
zachorowania lub nagłego po-
gorszenia stanu zdrowia świad-
czeniobiorcy, które nie jest sta-
nem nagłym.
Zakres zadań podstawowej 
opieki zdrowotnej uszczegóło-
wiono w rozporządzeniu mini-
stra zdrowia z 24 września 2013r. 
w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej. Zgodnie z 
nim obowiązki lekarza przy-
chodni obejmują przede wszyst-
kim poradę, w tym poradę pa-
tronażową, badania bilansowe 
czy szczepienia ochronne. Na 
lekarzu ciążą również obowiąz-
ki związane z udzielaniem po-
rad w domu pacjenta, ale tylko 
w przypadkach uzasadnionych 
medycznie.
W przypadku gdy pogorsze-
nie stanu zdrowia pacjenta na-
stępuje poza godzinami pracy 
placówki podstawowej opieki 
zdrowotnej, pacjent ma prawo 
skorzystania ze świadczeń w ra-
mach nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej - w warunkach 
ambulatoryjnych albo w miejscu 
zamieszkania świadczeniobiorcy 
(w przypadkach uzasadnionych 
stanem zdrowia pacjenta). Gdy 
mamy do czynienia ze stanem 
nagłym, odpowiednio lekarz lub 
pielęgniarka zapewniają opiekę 
świadczeniobiorcy w miejscu 
udzielania świadczenia do czasu 
przyjazdu zespołu ratownictwa 
medycznego.

Jeśli mamy do czynienia z na-
głym pogorszeniem stanu zdro-
wia pacjent ma prawo do korzy-
stania (nawet samodzielnego) z 
pomocy szpitalnego oddziału 
ratunkowego (tzw. SOR), gdzie 
udzielana jest niezbędna pomoc 
medyczna, a w uzasadnionych 
przypadkach również skierowa-
nie na oddział szpitalny w celu 
hospitalizacji. Szpitalny oddział 
ratunkowy nie służy jednak do 
wykonywania planowych ba-
dań. Celem funkcjonowania SOR 
jest udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej osobom w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowot-
nego. Stan nagłego zagrożenia 
życia (stan nagły) oznacza stan 
polegający na nagłym lub prze-
widywanym w krótkim czasie 
pojawieniu się objawów pogor-
szenia zdrowia, którego bezpo-
średnim następstwem może być 
poważne uszkodzenie funkcji 
organizmu lub uszkodzenie cia-
ła lub utrata życia, wymagający 
podjęcia natychmiastowych 
medycznych czynności ratun-
kowych i leczenia (art. 3 pkt 8 
ustawy z 8 września 2006 r. o 
Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym). W takim przypadku 
świadczenia opieki zdrowotnej 
są udzielane świadczeniobiorcy 
niezwłocznie (art.19 ust.1 usta-
wy o świadczeniach).

BK

Szanowni Państwo!

Przypominamy o ubezpieczeniu.

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat obligatoryjnie wykreśla-
ne są z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Uczący się osiem-
nastolatkowie powinni być ponownie zgłoszeni przez rodziców 
w zakładach pracy do ubezpieczenia zdrowotnego. Uczące się 
dzieci rolników należy zgłosić do KRUS.

Wszystkie osoby niepracujące, które ubezpieczone są przez pra-
cującego członka rodziny, a podejmują pracę na umowę- zlece-
nie, pracę sezonową itp. automatycznie przechodzą na swoje 
ubezpieczenie. Po zakończeniu zatrudnienia nie podlegają ubez-
pieczeniu zdrowotnemu. Powinny ponownie jak najszybciej być 
zgłoszone do ubezpieczenia przez pracującego członka rodziny.

Przypominamy rodzicom o zgłaszaniu nieletnich dzieci do ubez-
pieczenia zdrowotnego w swoich zakładach pracy.

Brak ubezpieczenia skutkuje wysokimi kosztami w przypad-
ku choroby, wypadku, czy hospitalizacji.

Ośrodek Zdrowia posiada dostęp do Centralnego Rejestru Ubez-
pieczonych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z doku-
mentem tożsamości do sprawdzenia i zweryfikowania swojego 
ubezpieczenia.
     
                    
     Bożena Kołpak
                  Kierownik SP ZOZ w Wiszni Małej

EkoWakacje 2016
Wraz z firmą WPO ALBA 

organizujemy cykl spo-
tkań poświęconych środo-
wisku. Będzie można dowie-
dzieć się, jak prawidłowo 
segregować śmieci i dlaczego 
jest to takie ważne dla nasze-
go otoczenia. Na spotkania 
zapraszamy zarówno dzieci 
jak i dorosłych, a w progra-
mie:
•	 segregowanie odpadów 

na wesoło
•	 ekorecykling, czyli jak z 

świetlica w miej-
scowości termin dzień tygodnia godzina

Szewce 29.06 środa 14:00

Malin 11.07 poniedziałek 12:30

Strzeszów 19.07 wtorek 12:30

Rogoż 25.07 poniedziałek 12:30

Krzyżanowice 27.07 środa 14:00

Wisznia Mała - 
OKSiR 3.08 środa 12:30

niczego zrobić coś
•	 czy wiecie, że... - o odpa-

dach z innej strony
•	 kompost - niedoceniony 

skarb
•	 ponadto na każdych za-

jęciach wśród dorosłych 
zostanie rozlosowany je-
den kompostownik spon-
sorowany przez firmę 
WPO ALBA

    
Zapraszamy!

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

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

Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego
Joanna Adamek 71 308 48 50  
j.adamek@wiszniamala.pl

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

Referat Ogólny  
i Spraw Obywatelskich
Magdalena Szatkowska 71 308 48 42 
m.szatkowska@wiszniamala.pl
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Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja uroczyście obchodzili-
śmy 225 rocznicę uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji 
odprawiono uroczystą Mszę w 
kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Piotrkowiczkach. 
W eucharystii wziął udział Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki, pani Sławomira Misiu-
ra – Hermann - Zastępca Wójta, 
były Wójt Gminy Wisznia Mała 
– Stanisław Moik, radni, sołtysi, 
delegacje szkół wraz z dyrektora-
mi, przedstawiciele Uniwersytetu 
Dorosłego Człowieka oraz licznie 
zebrani mieszkańcy Gminy. Po 
mszy udano się pod Pomnik Pa-
mięci Narodowej, gdzie złożono 
wieńce i kwiaty. Wójt Gminy Ja-
kub Bronowicki wygłosił przemó-
wienie, w którym między innymi 
przytoczył historię uchwalenia 
Konstytucji. Wartę honorową 

w trakcie uroczystości pełniła  
Jednostka Strzelecka „Strzelec”. 
Wzruszającym momentem uro-
czystości było przekazanie przy-
wództwa Jednostki Strzeleckiej 
„Strzelec” przez st. insp. ZS Ro-
mana Handochę młodszemu po-
koleniu – pani sierżant Paulinie 
Młodzik. Nad oprawą muzyczną 
czuwał pan Paweł Maliczkowski 
kierujący Gminną Orkiestrą Dętą, 
która dała imponujący występ. 
Bezpośrednio po uroczystościach 
przy Pomniku, wszyscy zebrani  
zostali zaproszeni na występ ar-
tystyczny do pobliskiej świetlicy 
wiejskiej. Na początku zebrani 
wysłuchali pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Chóru Amicorum 
pod kierownictwem Mateusza 
Franczaka. Następnie uczniowie 
z Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Szewcach zaprezento-

Fot. Wójt Gminy Jakub Bronowicki wygłosił przemówienie

Fot. Poczty sztandarowe

wali przedstawienie pt. „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Kolejnym 
punktem był występ uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Wiszni 
Małej z współczesnym i bardzo 
aktualnym przedstawieniem 
na temat Konstytucji, jako naj-
ważniejszego aktu prawnego.   
Jako ostatni wystąpił Zespół 
Muzyki Polskiej MOKOSZA z 
Kątów Wrocławskich, którego 
występ muzyczny był przeplata-
ny wstawkami historycznymi w 
wykonaniu Piotra Lerocha – kon-
trabasisty i dyrygenta zespołu.
Ciekawostką była przygotowa-
na przez pracowników biblioteki 
wystawa dotycząca Konstytucji 3 
Maja, której największą atrakcją 
była możliwość obejrzenia kopii 
oryginalnie spisanej Konstytucji.   
Na wszystkich przybyłych, oprócz 
wrażeń artystycznych, czekał rów-
nież poczęstunek, za który dzię-
kujemy sołectwu Piotrkowiczki na 
czele z panią sołtys  Barbarą Wilk.
   AP

Fot. Występ Chóru Amicorum pod kierownictwem Mateusza Franczaka

Fot. Jako ostatni wystąpił Zespół Muzyki Polskiej MOKOSZA z Kątów Wrocławskich

Fot. Imponujący występ Gminnej Orkiestry Dętej

Fot. Przedstawienie pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Szewcach

Fot. Składanie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej

Fot. Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej z współczesnym i bardzo 
aktualnym przedstawieniem na temat Konstytucji   
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Gmina Wisznia Mała wspiera kulturalne inicjatywy lokalne
Ośrodek Kultury Spor-

tu i Rekreacji w Wiszni 
Małej realizuje projekt „Kul-
tura na Zakręcie”, będący 
formą budżetu obywatel-
skiego na wspieranie lokal-
nych inicjatyw kulturalnych.
Pierwsza edycja projektu „Kul-
tura na Zakręcie” została zreali-
zowana w ub. roku w ramach 
Programu Dom Kultury+ Inicja-
tywy lokalne Narodowego Cen-
trum Kultury, którego OKSiR 
był beneficjentem. W tym roku 
ośrodek realizuje projekt dzię-
ki dotacji Gminy Wisznia Mała.
Spośród zgłoszonych dziewię-
ciu projektów w tym roku zo-
stanie zrealizowanych osiem.
Wnioskodawcami tegorocz-
nej edycji projektu „Kultura 
na Zakręcie 2016” są zarów-
no organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne oraz oso-
by fizyczne. Tegoroczna pula 
środków finansowych z bu-
dżetu OKSiR przeznaczona 
na realizację wszystkich pro-
jektów wyniesie 20 tys. zł.

Zwycięskie inicjatywy:
1. „CZTERY KOPYTKA I 
POWRÓT DO ŻYCIA LUDÓW 
PIERWOTNYCH”. W ramach 
projektu odbędą się m. in. 

warsztaty jazdy konnej na 
lonży dla dzieci i młodzieży, 
warsztaty edukacyjne – jak 
pielęgnować i siodłać konie, 
warsztaty kulinarne na żywym 
ogniu oraz budowa wigwa-
mów z naturalnych materiałów 
bez użycia gwoździ i młotka.

2. „POCZĄTKI NASZEJ 
GMINY W PAMIĘCI JEJ MIESZ-
KAŃCÓW”. Projekt polega na 
przeprowadzeniu spotkań z 
mieszkańcami 16 miejscowo-
ści gminy Wisznia Mała. Spo-
tkania skoncentrowane będą 
wokół historii lokalnych, toż-
samości oraz opowieści bio-
graficznych mieszkańców.

3. „OBUDŹ W SOBIE 
TWÓRCZOŚĆ”. Projekt ma na 
celu pobudzenie mieszkańców 
do integracji, wspólnego twór-
czego działania oraz zaanga-
żowania lokalnych liderów, a 
przede wszystkim przedstawie-
nia rodzimych artystów i twór-
ców rękodzieła, którzy przepro-
wadzą warsztaty tematyczne: 
decoupage, postarzanie mebli, 
zajęcia ceramiczne, tworzenia 
naturalnych kosmetyków oraz 
warsztaty robienia biżuterii.

4. „TEATR ULICZNY I 
WARSZTATY CYRKOWE”. Pro-
jekt obejmował jednodniowe 
warsztaty cyrkowe oraz przed-
stawienie teatralne w wyko-
naniu aktorów wrocławskiego 
teatru ulicznego pn. „Teatr na 
walizkach”, które 
odbyły się 29 
k w i e t n i a 
br. na 
b o -
isku 

s z k o l -
nym w 
Wiszni Małej.

5. „POZNAJ DOBRE 
PRAKTYKI I WYKORZYSTAJ 
W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI”. 
W ramach projektu w dniu 1 

maja br. odbyła  się wycieczka 
dla mieszkańców gminy Wisz-
nia Mała do Zamku Książ na 
XXVIII Festiwal Kwiatów i Sztuki.

6. „ŚPILŚNIANIE, CZYLI 
TAJNIKI FILCOWANIA”. Projekt 

jest kontynuacją 
inicjatywy pn. 

„Rękodzie-
ło za-

miast 

kom-
putera” 

realizowa-
nej w ramach 

ubiegłorocznej edy-
cji projektu „Kultura na Zakrę-
cie”. W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone trzy spotka-
nia, podczas których uczestnicy 

zostaną zapoznani z technika-
mi filcowania (metodą suchą i 
mokrą). Uczestnicy poznanymi 
metodami będą tworzyć biżu-
terię oraz przeróżne ozdoby.

7. „MAKATKI NA WIOSNĘ 
– ROZWÓJ MŁODYCH RODZI-
CÓW”. Projekt obejmuje wspar-
cie młodych rodziców z terenu 
gminy Wisznia Mała w zakresie 
rozwoju osobowego, zmiany 
zawodowej i powrotu na rynek 
pracy oraz umiejętności wycho-
wawczych. Niniejsza inicjatywa 
jest częścią innego projektu 
realizowanego w ramach Dol-
nośląskiego Funduszu Małych 
Inicjatyw, na który grupa MA-
KATKI otrzymała grant w tego-
rocznej edycji Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich.  

8. „CUDZE CHWALIMY, 
SWEGO NIE ZNAMY. RAZEM 
ZOBACZYMY, CO POSIADAMY”. 
Projekt ma na celu integrację 
mieszkańców trzech ościen-
nych miejscowości: Psar, Krzy-
żanowic, Szymanowa oraz 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Psarach. Mieszkańcy będą 
się poznawać i integrować 
podczas wspólnych wycieczek.

MT

Wystawa młodych artystów
21.04.2016 w budynku OKSi-

Ru odbył się wernisaż "Hur-
t-Detal" w ramach Wiszeńskich 
Spotkań Ze Sztuką. Swoje obra-
zy prezentowali młodzi artyści z 
wrocławskiej ASP: Mateusz Bliź-
niak, Paulina Jołda, Paweł Kar-
piński, Hanna Kujda i Katarzyna 
Radek. 
Wystawę otworzył jej patron ho-
norowy Wójt Wiszni Małej Jakub 

Bronowicki. Przybyły również 
kuratorki wernisażu, czyli Patry-
cja Budzyk oraz Paulina Szka-
tuła. Licznie zgromadzeni wiel-
biciele sztuki mogli obejrzeć 
m.in. obrazy zebrane w cyklach: 
Negatyw/pozytyw, Bez tytułu 
oraz Kok. Ogromne wrażenie na 
widzach zrobiły bardzo dokład-
ne rysunki fryzur. Były tak pełne 
detali, że można je było pomylić 

z fotografią. 
Wydarzenie miało także część 
muzyczną. Był nią występ wro-
cławskiego gitarzysty Benia-
mina Głuszka, który z towarzy-
szeniem wokalistki wykonał 
nieśmiertelne standardy jazzo-
we. Wystawa była dostępna dla 
zainteresowanych do czwarte-
go maja.

JS
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Kolejna inicjatywa w gminie Wisznia Mała!

Wiszeńska biblioteka to 
prężnie działająca jed-

nostka, stale wdrażająca nowe 
udogodnienia dla swoich od-
biorców. Kolejną inicjatywą, 
po wprowadzeniu czytników 
elektronicznych było urucho-
mienie od kwietnia Punktu 
Bibliotecznego w Krzyża-
nowicach. Jest to drugi taki 

punkt w powiecie trzebnic-
kim! 
Punkt biblioteczny to miej-
sce, gdzie książki należące 
do macierzystej biblioteki są 
udostępniane mieszkańcom 
jako księgozbiór ruchomy. Hi-
storia punktów bibliotecznych 
wywodzi się z okresu przed 
II wojną światową, kiedy to 

lawinowo zaczęto zakładać 
tego typu placówki. Miały one 
na celu zwiększenie dostępu 
społeczności lokalnej do lite-
ratury. W okresie 1990 – 1999 
drastycznie spadła ilość punk-
tów z 15,5 tys. do 2,8 tys. w 
całej Polsce. Do tej pory w wo-
jewództwie dolnośląskim było 
takich punktów 77, punkt w 
Krzyżanowicach jest 78.  

Wypożyczanie książek – jak 
mówi Sylwia Drząszcz z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej – od-
bywa się za pomocą elektro-
nicznej karty bibliotecznej. 
Wszystkie osoby zapisane w 
Krzyżanowicach, są równo-
cześnie czytelnikami Biblioteki 
w Wiszni Małej. Jednorazowo 
można wypożyczyć 5 pozycji, 
które można zamówić online. 
Zamówienie należy składać 
najpóźniej do poniedziałku do 
godz. 24.00, tak by następnego 
dnia móc je odebrać. Księgo-
zbiór w Krzyżanowicach składa 

Fot. Kolejną inicjatywą, po wprowadzeniu czytników elektronicznych 
było uruchomienie od kwietnia Punktu Bibliotecznego w 
Krzyżanowicach.

Fot. Uroczyste otwarcie Punktu Bibliotecznego

się z 200 pozycji, które co 2 mie-
siące będą wymieniane. 
Dla czytelników, oprócz ksią-
żek, dostępne są również au-
diobooki  oraz czytniki do 
e-booków. Ponadto każdy z 
czytelników może korzystać z 
elektronicznego systemu bi-
bliotecznego. 
Umożliwia on z każdego za-
kątka świata (warunek to do-
stęp do Internetu) i o każdej 
porze przeglądanie katalogu 

bibliotecznego, zamawianie 
i rezerwowanie książek oraz 
sprawdzenie własnego konta 
bibliotecznego. Jest to znacz-
ne ułatwienie dla czytelników, 
szczególne dla tych, którzy 
pracują do późnych godzin.    
Punkt biblioteczny w świetli-
cy w Krzyżanowicach działa w 
każdy wtorek w godz. 15.30 
– 18.30. Jedynym wymogiem, 
aby z punktu bibliotecznego 
móc skorzystać jest wcze-
śniejsze zarejestrowanie się 
jako czytelnik Biblioteki Pu-
blicznej.

AP

Majowe święto działaczy kulturyDwudziestego maja w budyn-
ku Ośrodka Kultury Sportu i 

Rekreacji w Wiszni Małej spotkali 
się jego pracownicy i współpra-
cownicy, bibliotekarki, lokalni 
liderzy zaangażowani w kulturę 
oraz artyści. Dzień Działacza Kul-
tury i Bibliotekarza był okazją do 
lepszego poznania się nawzajem 
oraz podziękowania za często 
wieloletnią pracę. Z działaczami 
spotkał się wójt Jakub Bronowic-
ki, zgromadzeni mogli zobaczyć 
wernisaż malarstwa Jarosława 
Krukowskiego, a także posłuchać 
zespołu Georgia on the moon.
Paweł Kamiński, dyrektor OKSiR, 
zaprosił zgromadzonych do 
wspólnej zabawy - każdy mógł 

zapisać na karcie dlaczego kultu-
ra jest ważna i sprawdzić jak po-
strzegają to inni. Dziś te spisane 
myśli można zobaczyć na tablicy 
w holu OKSiRu. Jarosław Krukow-
ski zaprosił gości, by proponowa-
li jak nazwać poszczególne obra-
zy. Pomysł bardzo się spodobał 
i niebawem każde dzieło miało 
po kilka nowych propozycji tytu-
łów. Niedługo potem wystąpiła 
grupa Georgia on the moon, w 
której śpiewa Dominika Wolny - 
wokalistka o pełnym uroku, bar-
dzo delikatnym głosie. Akompa-
niowały jej brzmienia gitary oraz 
wiolonczeli.
   JS

Fot. Z okazji Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza w budynku OKSiRu w Wiszni Małej spotkali się jego 
pracownicy i współpracownicy, bibliotekarki, lokalni liderzy zaangażowani w kulturę oraz artyści.

Fot. Każdy mógł zapisać na karcie dlaczego kultura jest ważna i 
sprawdzić jak postrzegają to inni.

Fot. Wszystkie zaproszone osoby otrzymały symboliczną różę oraz podziękowania od Wójta Jakuba 
Bronowickiego oraz dyrektora OKSiRuFot. Artysta Jarosław Krukowski z mieszkańcami gminy.
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Wiszni Małej

Tydzień Bibliotek trwający w 
dniach 8 - 15 maja to ogól-

nopolska akcja promująca czy-
telnictwo i korzystanie z biblio-
tek. W tym roku odbyła się już 
XIII edycja tego wydarzenia pod 
hasłem „Biblioteka inspiruje”.
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wiszni Małej dla mieszkań-
ców przygotowała wiele atrak-
cji. Przez cały tydzień można 
było skorzystać z giełdy książek 
przeczytanych, gdzie za przy-
słowiową złotówkę można było 
wyszperać ciekawą książkę. W 
trzech miejscach w Wiszni Małej  
tj. Urzędzie Gminy, przychod-
ni i GOPS-ie stanęły stojaki z 
książkami, które zachęcały  do 
udziału w akcji bookrossingu 
polegającej na dzieleniu się lek-
turami. Ponadto dla wszystkich 
niezdecydowanych czytelników 

czekały w bibliotece specjalnie 
przygotowane zestawy książko-
we. 
To jednak nie wszystko – każ-
dego dnia odbywały się wyda-
rzenia promujące czytelnictwo, 
zarówno w bibliotece w OKSiR, 
jak i w filii w Piotrkowiczkach, 
a także niedawno otwartym 
punkcie bibliotecznym w Krzy-
żanowicach.
Na zajęciach rękodzielniczych 
dzieci mogły wykonać unikal-
ną zakładkę z filcu, na zajęciach 
plastycznych stworzyć swojego 
molika książkowego i stworka 
skarpetkowego. Ponadto mia-
ły okazję pobawić się grając w 
Story Cubes. Odwiedziła nas 
również autorka książek dla 
dzieci i młodzieży Agnieszka Gil. 
W Tygodniu Bibliotek miłośnicy 
rowerowych wycieczek włączyli 

Magiczna Noc Bibliotek

W tym roku odbyła się dru-
ga edycja ogólnopolskiej 

akcji pn. Noc Bibliotek. W całej 
Polsce przystąpiło do niej po-
nad 1000 placówek bibliotek 
publicznych i szkolnych, nie mo-
gło również zabraknąć Gminnej 
Biblioteki Publicznej z Wiszni 
Małej.
W naszej bibliotece impreza 
rozpoczęła się o godzinie 18 i 
była bardzo magiczna. Już sam 
wystrój  ośrodka kultury i biblio-
teki, we wróżki i lampiony zapo-
wiadał, że będzie to niezwykły 
wieczór.  Aby bardziej poczuć 
atmosferę, najmłodsi w trakcie 
zajęć plastycznych przygoto-
wywali dla siebie odpowiednie 
akcesoria: czapki i różdżki.  Ga-
dżety sprawiły, że kolejne zada-
nie nie stanowiło problemu dla 
młodych wróżbitów. Wymaga-
jące dużej spostrzegawczości 
zagadki polegające na poszu-
kiwaniu ukrytych przedmiotów 
wciągnęły do zabawy wszyst-
kich. 
Najważniejszym punktem im-
prezy były odwiedziny bajko-
wej wróżki Wioletty Piaseckiej. 
Pisarka  w baśniowym przebra-
niu opowiadała o swoich książ-

kach, a także o losach wielkiego 
duńskiego pisarza H. Ch. An-
dersena. Za pomocą kukiełek 
odegrała inscenizację jednej 
ze swoich opowieści, a przy 
udziale dzieci, z prawdziwą grą 
aktorską, wyrecytowała jeden 
ze swoich wierszy. Jako dobra 
wróżka dla każdego uczestnika 
miała przygotowaną wróżbę, 
która przepowiadała przyszłość.  
Szczególnym przeżyciem dla 
najmłodszych było dotkniecie 
magicznego pierścienia, który 
podobno spełnia największe 
marzenia. Dla naszego gościa 
był to również magiczny wie-
czór – Pani Wioletta właśnie w 
ten dzień obchodziła swoje uro-
dziny.  Słodki tort i wspólnie od-
śpiewane „100  lat” bardzo wzru-
szyły naszą wróżkę. 
Na najwytrwalszych uczestni-
ków czekał jeszcze film „Ma-
giczne drzewo” na podstawie 
książki Andrzeja Maleszki, który 
przedłużył imprezę  do późnych 
godzin nocnych. A rodzice jak 
zaczarowani pozwolili swoim 
pociechom do końca skorzystać 
z uroków magicznej nocy. Za-
praszamy za rok.   

SD

się w VI edycję ogólnopolskiej 
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” 
i wybrali na rajd z Wiszni Małej 
do Piotrkowiczek, gdzie czekała 
słodka niespodzianka.
Tydzień Bibliotek był świetnym 
momentem, by zaprezentować 
czytelnikom skrzynki do wrzu-
cania książek. Można do nich 
oddać książki o dowolnej porze, 
a następnego dnia lektury zo-
staną zdjęte z konta czytelnika. 
Skrzynki znajdują się przy bu-
dynku OKSiR, przy świetlicy w 
Piotrkowiczkach i Krzyżanowi-
cach.
Zwieńczeniem Tygodnia Biblio-
tek było mobilne stoisko biblio-
teki na Folkloriadzie w Szyma-
nowie, przy którym można było 
zapisać się do biblioteki. 
Biblioteka w Wiszni Małej jest 
przestrzenią twórczych działań, 
miejscem spotkań, warsztatów 
i imprez. Po prostu - biblioteka 
inspiruje. Zapraszamy.  
   JS, SD

Fot. Spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży Agnieszką Gil.

Fot. Pisarka Wioletta Piasecka w baśniowym przebraniu opowiadała 
o swoich książkach, a także o losach wielkiego duńskiego pisarza H. Ch. 
Andersena. 

 Dożynki Gminy Wisznia Mała
Szymanów 2016

Tegoroczne dożynki gmin-
ne odbędą się 27 sierpnia 

w Szymanowie. Muzycznymi 
gwiazdami będą popularne gru-
py Cliver oraz Big Dance. Nie za-
braknie również innych atrakcji, 
zarówno dla uszu, jak i dla oczu.
Święto rozpocznie się od trady-
cyjnego korowodu, który przej-
dzie przez ulice Szymanowa w 
asyście orkiestry dętej. Następ-
nie w planach m.in. koncerty 
zespołów folklorystycznych, 
dożynkowy turniej sołectw, wy-
stęp wokalistki Klaudii Adamus, 
loteria fantowa czy zabawa ta-
neczna. Wspomniane gwiazdy 
muzyczne to bardzo popularne 
grupy disco polo. Cliver to świe-
ży zespół znany m.in. z hitu "To 
ona mnie wyrwała". Big Dance 
jest grupą obecną na rynku od 
wielu lat. Trudno znaleźć osobę, 
która nie potrafiłaby zanucić ta-
kich szlagierów jak "Gaz gaz" czy 
"Zupa Romana".
To oczywiście nie wszystko. 
Podczas dożynek będzie moż-
na obejrzeć wystawy wieńców i 

sztuki ludowej oraz prezentację 
sprzętu rolniczego. Nie zabrak-
nie stoisk z rękodziełem czy pro-
duktami lokalnymi. Na pewno 
będzie też plenerowa biblioteka 

oraz wystawa fotograficzna z ar-
chiwalnymi zdjęciami dożynek 
sprzed lat. Warto być 27 sierpnia 
w Szymanowie, bo jak widać, 
będzie się działo!
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za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
dla rodzin wielodzietnych 
i osób o niskich dochodach50% ulgi

dla rodzin wielodzietnych
•	 bycie	członkiem	rodziny	wielodzietnej	oraz	

zamieszkiwanie	nieruchomości	wraz	z	rodziną;
•	 zobowiązanie	się	do	zbiórki	odpadów	w	sposób	

selektywny;	
•	 złożenie	deklaracji	o	wysokości	opłat	za	

gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	lub	ujęcie	
w	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi	złożonej	przez	właściciela	
danej	nieruchomości;

•	 spełnianie	kryteriów	rodziny	wielodzietnej	(zgodnie	
z	ustawą	o	Karcie	Dużej	Rodziny);	

•	 terminowe	uiszczanie	opłat	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi.

dla osób o niskich dochodach:
•	 bycie	właścicielem	nieruchomości,	na	której	

to	nieruchomości	zamieszkują	osoby,	których	
dochód	nie	przekracza	kwoty	uprawniającej	do	
świadczeń	pieniężnych	z	pomocy	społecznej;

•	 zobowiązanie	się	do	zbiórki	odpadów	w	sposób	
selektywny;	

•	 złożenie	deklaracji	o	wysokości	opłat	za	
gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	
lub	ujęcie	w	deklaracji	o	wysokości	opłaty	
za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	
złożonej	przez	właściciela	danej	nieruchomości;

•	 terminowe	uiszczanie	opłat	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi.

Informacje	w	sprawie	ulgi	
uzyskają	Państwo	w	Urzędzie	
Gminy	Wisznia	Mała,		
ul.	Wrocławska	9,	pokój	nr	1		
lub	telefonicznie:		
71	308	48	32.	

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia częściowego z opłat jest:

Aby skorzystać z ulgi należy w Urzędzie Gminy Wisznia Mała złożyć: 
•	 wniosek	o	zwolnienie	z	części	opłat	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.
•	 oświadczenie	o	wysokości	dochodu	oraz	dokumentów	potwierdzających	dochód	(dla	osób	o	niskim	dochodzie).
Częściowe	zwolnienie	z	opłat	będzie	obowiązywało	od	kolejnego	miesiąca,	w	którym	zostały	złożone	przez	właściciela	
nieruchomości	stosowne	dokumenty.	
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W Szymanowie na ludowo!

Folkloriada to wydarzenie, 
które na stałe wpisało się 

w kulturalny krajobraz Dolne-
go Śląska. 14 maja odbyła się 
już dziewiąta edycja, połączo-
na z VI Przeglądem Zespołów 
Ludowych im. Witolda Garec-
kiego. Pogoda, wbrew zapo-
wiedziom, dopisała, a Szyma-
nów odwiedzili fani folkloru 
nawet z bardzo dalekich stron.
Impreza zaczęła się o piętnastej, 
jednak już godzinę wcześniej 
można było spotkać pierwszych 
uczestników. Z każdą minutą 
Szymanów stawał się coraz bar-
dziej kolorowy, na skutek przy-
jazdu zespołów ludowych, które 
wzięły udział w Korowodzie. Pod-

czas przeglądu zespołów wystą-
piły lokalne kapele Szymanowia-
nie i Strzeszowianki. Było widać, 
że grały u siebie i miały wielu 
fanów. Ponadto można było po-
słuchać grup: Zbytowianki, O 
Matko i Córko z Kamienia, Smol-
niczanie ze Smolnika, Kulinianie 
z Kulina, Wąsoszanki z Wąsosza, 
AleBabki z Czeszowa. Wszyst-
kich przybyłych przywitał Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki, a o odpowiedni, ludowy 
nastrój dbała prowadząca Mał-
gorzata Majeran-Kokott - dzien-
nikarka Polskiego Radia Wrocław 
i znana promotorka folkloru.
"Wszystkie zespoły śpiewały z 
serca, ale mi szczególnie spodo-

bał się występ Wąsoszanek - so-
listka miała bardzo piękny głos" 
- skomentowała Magda z Wro-
cławia. Folkloriada to jednak nie 
tylko muzyka. Dzieci i młodzież 
brały udział w zajęciach sporto-
wych i warsztatach teatralnych. 
Wszyscy chętni mogli też spraw-
dzić jak wyglądają w strojach 
ludowych, a najmłodsi malowali 
swoje twarze wraz z animatorką. 
Własne stoisko miała też Gmin-
na Biblioteka Publiczna z Wiszni 
Małej, w którym można było się 
zapisać do biblioteki, a także ku-
pić coś na kiermaszu taniej książ-
ki. Na zakończenie Folkloriady 
Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki wręczył nagrody.

Serdeczne podziękowania nale-
żą się Zespołowi Ludowemu Szy-
manowianie, który był głównym 
organizatorem Folkloriady. Jak 
również innym zaangażowanym 
osobom: sołtysowi oraz radzie 
sołeckiej Szymanowa i radnemu 
Sebastianowi Stodze. Impreza 

była współfinansowana z budże-
tu Województwa Dolnośląskiego 
w ramach projektu „VI Powiatowy 
Przegląd Zespołów Ludowych 
im. Witolda Gareckiego”. A już te-
raz zapraszamy na kolejną jubile-
uszową Folkloriadę w 2017 roku. 

JS
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FitMajówka naprawdę FIT

W sobotę, 28 maja teren 
przed budynkiem OKSiRu 

w Wiszni Małej zamienił się w 
miejsce aktywności sportowej 
pod hasłem: FitMajówka. Im-
prezę rozpoczęła część oficjalna, 
podczas której Wójt Gminy Wisz-
nia Mała Jakub Bronowicki wraz 
z uczennicą Zespołu Szkół w 
Krynicznie Martyną Sebzda do-
konali otwarcia Placu Rekreacyj-
no – Sportowego. Od tej chwili 
Plac został oficjalnie dostępny 
dla wszystkich mieszkańców, 
którzy stawili się dość licznie na 
tą uroczystość. Przypomnijmy, 
iż w nowo otwartym miejscu 
znajduje się plac zabaw, siłow-

nia zewnętrzna oraz szachow-
nica. Jest to nowa, atrakcyjna 
przestrzeń dla naszych najmłod-
szych mieszkańców, gdzie bez-
piecznie i ciekawie będą mogły 
spędzać czas. Specjalnie dla nich 
został zamontowany zestaw 
wspinaczkowy, ścianka linowa 
oraz huśtawka. Nie zapomnia-
no również o dojrzałych użyt-
kownikach. Z myślą o nich za-
montowano urządzenia siłowni 
zewnętrznej tj. rower, jeździec, 
steeper, twister oraz tai chi fit. 
Pomyślano także o miłośnikach 
gier umysłowych. Z myślą o nich 
przygotowano szachownicę 
oraz figury do gry w szachy. Cały 

teren został ogrodzony, a dodat-
kowo wokół placu ustawiono 
rzeźby stworzone przez studen-
tów ASP Wrocław. Jest to efekt 
prac wykonanych podczas ple-
neru rysunkowo - rzeźbiarskiego 
w 2014 r. pod kierunkiem pani 
Bogny Kozera – Radomskiej. 
Sama FitMajówka była przepro-
wadzona w konwencji sportowo 
– zdrowotnej. Każdy chętny miał 
możliwość skorzystać z atrak-
cji nowo otwartego placu oraz 
uzyskać instruktaż, jak właściwie 
posługiwać się urządzeniami 
siłowni. Ponadto można było 
zagrać w ringo (typowo polską 
grę wymyśloną przez szermierza 

i dziennikarza mgr Włodzimierza 
Strzyżewskiego) pod czujnym 
okiem instruktorki pani Doroty 
Olbryt z Dolnośląskiej Akade-
mii Ringo oraz jej członków. Dla 
tych co lubią pomęczyć umysł 
odbył się turniej szachowy. Dzie-
ci i dorośli mogli zmierzyć się 
z zajęciami z crossiftu, fitness i 
pilatessu, który był prowadzo-
ny przez instruktorkę Annę Tur-
kiewicz. Poza tym każdy mógł 
pograć w speed ball oraz street 
ball. Swoją obecność odnotował 
także punkt biblioteczny, który 
zachęcał do zapoznania się z li-
teraturą dotyczącą sportu oraz 
zdrowego stylu życia. Tuż obok 
można było skorzystać z porad 
Alicji Tuduj – trenera personal-
nego oraz zawodniczki kategorii 
Fitness Bikini, dotyczących diety 
oraz zbadać poziom tkanki tłusz-

czowej i mięśniowej, poziom 
wody w organizmie, jak również 
określić wiek biologiczny osoby 
badanej. Nie obyło się bez malo-
wania twarzy i atrakcyjnych ani-
macji dla dzieci. Dla zmęczonych 
i głodnych Mistrz grilla przygo-
tował zdrowe dania z grilla. Moż-
na było zjeść rybę, faszerowane 
papryki, ser lub wegetariańskie 
szaszłyki.

Popołudnie minęło w luźnej, mi-
łej atmosferze. Było sporo dobrej 
zabawy, ale nie zabrakło także 
elementów sportowej rywaliza-
cji. Pogoda tego dnia dopisała, 
co dodatkowo podkreśliło ro-
dzaj imprezy, bo część uczest-
ników zamieniła samochody na 
rowery i nimi przybyła do Wiszni 
Małej. 

AP
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Ciapek 
to typowy kundel, i jak na 

tą szlachetną rasę przystało ma 
wielkie serce do oddania swojemu 

nowemu właścicielowi. A zaprowadzi 
go też na niejeden spacer, bo tajni-

ki chodzenia na smyczy, tak aby 
obejść każdy krzaczek, ma do-

pracowane do perfek-
cji...

Cywil
to młody i bardzo aktywny 

pies. Jest silny i wesoły, uwielbia 
jeść. Wymaga nauki posłuszeństwa 
i życia w społeczeństwie, a odwdzię-
czy się pilnym stróżowaniem obej-

ścia. Potrzbuje sporej dawki ru-
chu więc duży ogród to coś 

dla niego.

Cywil
to młody i bardzo aktywny 

Zapraszamy do adopcji bezdomnych psów złapanych na terenie naszej gminy. 
Kontakt i szczegóły: Urząd Gminy Wisznia Mała, Wrocławska 9, pokój nr 1. 
tel.: 71 308 48 30; 71 308 48 31; 71 308 48 32.

Pchełka 
to mała, stateczna, ale i energicz-

na dziewczynka. Doskonale znaj-
dzie się na każdych kolanach, fotelu 
czy kanapie. Najlepiej w towarzy-

stwie swojego człowieka. Dom 
z małym ogródeczkiem to 

coś dla niej.

Azor
Prawie jak owczarek, ale nie 

taki duży. Średniej wielkości pies 
z miodowymi oczami. Bardzo podo-
bają mu się długie spacery, jest we-

soły i przyjaźnie nastawiony do 
człowieka. Czeka na swój 

prawdziwy dom...

tel.: 71 308 48 30; 71 308 48 31; 71 308 48 32.

Pchełka 
to mała, stateczna, ale i energicz-

Zapraszamy do adopcji bezdomnych psów złapanych na terenie naszej gminy. 

Przedstawiamy się do adopcji!

Średniowiecznie i folkowo w Wiszni MałejW sobotę 11 czerwca odbył 
się tegoroczny Piknik 

pod Wiszniakiem – tym razem 
w klimacie średniowiecza. Bo-
isko w Wiszni Małej na jeden 
dzień przemieniło się w pra-
dawną osadę pełną rycerzy. 
Nie zabrakło również odpo-
wiedniej muzyki. 

W porannej części wydarzenia 
odbył się IV Festiwal Szkół Gmi-
ny Wisznia Mała, podczas które-
go na scenie zaprezentowali się 
uczniowie. Wzięli oni też udział 
w konkursie historycznym o 
początkach państwa polskiego. 
O 16:00 rozpoczął się właściwy 
piknik średniowieczny. Wystę-
powały grupy taneczne oraz 
Kabaret Pani D., który tworzą 
absolwenci Zespołu Szkół w 
Krynicznie. Im bliżej wieczoru, 
tym więcej ludzi pojawiało się 

na miejscu imprezy. Spore za-
interesowanie wzbudził pokaz 
bicia monet i oraz inscenizacja 
walk wojów wczesnośrednio-
wiecznych. Wiele osób korzysta-
ło z okazji i robiło sobie zdjęcia 
w średniowiecznych strojach. 

O 18:00 rozpoczęły się koncerty. 
Na początku na scenie pojawiła 
się grupa Roderyk. Ich występ 
podobał się publiczności, jed-
nak spora grupa fanów czekała 
już na występ Czeredy, w której 
śpiewa Klaudia Adamus - woka-
listka doskonale znana w Wisz-
ni Małej. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Hoverla. Grupa ta miała 
największy skład i ich występ był 
zdecydowanie najbardziej wi-
dowiskowy. Wieczór zakończyła 
zabawa taneczna z muzyką (już 
nieśredniowieczną), puszczaną 
przez didżeja. 

Zapraszamy również do przyłączenia się do akcji – zbiórki karmy suchej i mokrej, smyczy, obroży i misek dla bezdomnych psów złapanych na 
terenie naszej gminy. Dary rzeczowe prosimy przynosić do Urzędu Gminy, pokój nr 1.

CZERWIEC 2016

Ciapek 
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Eko to My! W kwietniu tego 
roku mieliśmy okazję jako 

gmina uczestniczyć w kon-
ferencji ekologicznej IV EKO 
WYZWANIA „Od powietrza do 
odpadów – ekologiczne wy-
zwania”, której prelegenci i 
uczestnicy poruszyli wiele te-
matów związanych z szeroko 
rozumianą ekologią. Najcie-
kawszymi wzmiankami chcie-
libyśmy się podzielić również 
z mieszkańcami naszej gminy, 
zapraszamy więc do lektury…

STOP paleniu śmieci!
Rocznie w Polsce z powodu 
złej jakości powietrza umiera 
43 tysiące Polaków! Dla po-
równania, w takim samym 
okresie, w wypadkach samo-
chodowych ginie tylko 3300 
osób. Takie dane przedstawił 
w trakcie wykładu zarówno 
Krzysztof Smolnicki, Prezes 
Fundacji Ekorozwój (DAS), jak 
i Michał Zgirski, Dyrektor ds. 
Sprzedaży Viessmann. Wbrew 
powszechnym opiniom, to nie 
przemysł jest tu największym 
trucicielem, ale my sami. I nie 
dotyczy to tylko powszechne-
go i negatywnego zjawiska, 
jakim jest palenie śmieci, ale 
jakości naszego opału. Słabej 
klasy węgiel czy też miał wę-
glowy emitują do powietrza 
dużą ilość pyłów, którymi póź-
niej oddychamy. – Najwięcej 

zanieczyszczeń wydostaje się 
z kominów nie przemysłu, ale 
naszych domów i mieszkań – 
przypomniał Paweł Karpiński, 
Dyrektor Wydziału Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego. Z 
tego powodu najważniejsza 
jest zmiana świadomości eko-
logicznej u źródła. Może czas 
zacząć zwracać uwagę jaki 
węgiel kupujemy i zacząć ku-
pować towar dobrej jakości?

Zapraszamy do autobusu
Niewielki procent zanieczysz-
czenia powietrza to emisja 
spalin samochodów, jednak 
i tę należałoby ograniczać 
choćby przez korzystanie z ko-
munikacji miejskiej. Obecnie 
autobusy również mogą speł-
niać wysokie standardy ekolo-
giczne - stwierdziła Małgorzata 
Durda, Dyrektor ds. Sprzedaży 
Autobusów Volvo. Pani Mał-
gorzata zaznaczyła, że bogate 
społeczeństwo to nie takie, 
gdzie każda osoba ma swój 
własny samochód, ale takie, 
gdzie osoby zamożne korzy-
stają z komunikacji miejskiej. – 
A jeśli samochód, to niech bę-
dzie hybrydowy – przekonywał 
Grzegorz Buraczyński z Toyota 
Bielany Nowakowski. Pani Mał-
gorzata Durda przedstawiła 
również działania firmy Volvo 
oraz innowacje jakie wprowa-
dzają, aby zachęcić mieszkań-

ców miast do podróżowania 
komunikacją zbiorową. Co 
ma nas skłonić do korzystania 
z  komunikacji miejskiej? Np. 
paczkomaty lub darmowe wi
-fi. Biorąc przykład z dużych 
firm, my również zapraszamy 
mieszkańców gminy Wisznia 
Mała do korzystania z komuni-
kacji na terenie naszej gminy. 

Eko przemysł?
Daniel Okręglicki,  Inżynier ds. 
ochrony środowiska firmy 3M 
zaprezentował, w jaki sposób 
sprostać ekologicznym wyzwa-
niom na poziomie przemysło-
wym stosując w praktyce za-
sadę 3P - Pollution Prevention 
Pays. Jest to metoda polegają-
ca na eliminacji zanieczyszczeń 
u źródła, kierująca się kluczową 

zasadą: "zanieczyszczenie to 
niewykorzystany surowiec..." 
Zmieniając technologię pro-
dukcji lub rozbudowując ma-
szyny udało się ograniczyć ilość 
powstałych odpadów i znacz-
nie ograniczyć koszty produk-
cji. Coraz częściej świadomość 
ekologiczna w przemyśle zdaje 
się wyprzedzać tę społeczną.

O konieczności budowania 
odpowiedzialności za środo-
wisko naturalne mówiła poseł 
Elżbieta Stępień. Bez niej nie 
możemy skutecznie działać, a 
że zmiany są niezbędne i na-
glące mówił również Marcin 
Popkiewicz, analityk global-
nych trendów. Temat ten tak-
że podjęli uczestnicy panelu 
dyskusyjnego m.in. prof. Jerzy 
Zwoździak, Ewa Wolak – spe-
cjalistka z zakresu ochrony 
środowiska, czy Jerzy Ignaszak 
– Zastępca Prezesa WFOŚIGW 
we Wrocławiu. Jeden z wnio-
sków to brak świadomości 
tego, dlaczego na przykład nie 
należy palić w piecach śmie-
ci, rezygnować z tradycyjnych 
źródeł energii i wybierać ko-
munikację zbiorową. Najważ-
niejsze, jak mówili uczestnicy 
IV EKO Wyzwań, to abyśmy 
przede wszystkim chcieli nie 
szkodzić sobie i środowisku, a 
nie tylko musieli, bo potrzeb-
ne są lepsze przepisy i ich eg-
zekwowanie, ale o wiele cen-
niejsze są świadome wybory.

Eko konferenecja

Gmina Wisznia Mała to My!
A jakie było miejsce Naszej 
Gminy podczas konferencji? 
Przedstawiliśmy nasze osią-
gnięcia w uzyskaniu wysokie-
go poziomu recyklingu surow-
ców tj. papier, plastik/metal, 
szkło, co na tle innych gmin z 
terenu powiatu trzebnickiego 
stanowi bardzo dobry wynik. 
Na scenie reprezentował nas 
Marcin Buczak, który przedsta-
wił sposób, w jaki osiągnęliśmy 
56,4% recyklingu za 2015 rok. 
Tak dobre wyniki zawdzięcza-
my, po wprowadzeniu nowe-
go systemu gospodarki odpa-
dami, wyposażeniu naszych 
mieszkańców w kompletny 
zestaw do segregacji: pojemni-
ki na odpady zmieszane, szkło, 
papier i worki do selektywne-
go zbierania plastiku/metalu. 
Nasi mieszkańcy mają również 
do dyspozycji czytelny harmo-
nogram odbioru odpadów, cy-
kliczne zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych oraz Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Mienicach. Przede wszyst-
kim jednak pochwała należy 
się mieszkańcom naszej gmi-
ny, którzy segregując odpady 
do właściwych pojemników 
nie tylko przyczyniają się do 
wzrostu poziomu recyklingu, 
ale i dbają o jakże cenne śro-
dowisko naturalne. Świadczy 
to o coraz większej świado-
mości naszego społeczeństwa.

www.ekopraktyczni.pl

ORLIK w KrzyżanowicachZachęcamy do korzystania z 
zajęć na Orliku w Krzyżano-

wicach. Na obiekcie odbywają 
się zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne oraz treningi piłki nożnej dla 
dzieci w wieku szkolnym prowa-
dzone przez dwóch trenerów. Z 
boiska korzystają dzieci i mło-
dzież, jak również "oldboy'e" 
czyli mężczyźni po 45 roku ży-
cia.
W maju na Orliku zorganizowa-

ny został mini turniej w piłce 
nożnej pomiędzy dziećmi z klu-
bu Widawa Psary, a podopiecz-
nymi trenera Łukasza Szew-
czyka z Orlika Krzyżanowice. W 
czerwcu natomiast odbędzie się 
Turniej Piłki Nożnej im. Ryszarda 

Obiekt sportowy ORLIK jest czynny w godz. 9.00 – 21.00. 
Osoby chętne do rezerwacji boiska powinny kontaktować się z pa-
nem Łukaszem Szewczakiem, tel.  509 919 778. 

Ignatowicza. 
W czasie wakacji nie obędzie się 
bez imprez sportowo – rekre-
acyjnych, o czym będzie można 
przeczytać na FB: boisko sporto-
we ORLIK Krzyżanowice.
Z kolei we wrześniu odbędzie 
się Turniej o Puchar Premiera RP 
– Turniej Orlika 2016, na który 
już dziś zapraszamy do aktyw-
nego kibicowania.

ŁS
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Rolniku, zadbaj o swych pSZyjaciół!

Pszczoły, to w Polsce naj-
większa, wyspecjalizowana 

grupa zapylaczy. Udział innych 
zwierząt czy owadów w zapy-
laniu jest często przypadkowy, 
a pszczoły to owady, które są 
doskonale wyposażone do tak 
ważnego zadania. Mają spe-
cjalne narządy do przenoszenia 
pyłku i nektaru kwiatowego, i 
jest to pokarm nie tylko osob-
ników dorosłych ale również 
larw. Jednocześnie ciało pszczół, 
często bogato owłosione, jest 
przystosowane do przenoszenia 
pyłku w procesie zapylenia. Po 
drugiej stronie mamy specjalne 
mechanizmy roślin przywabia-
jące pszczoły takie jak: barwa 

kwiatów, produkcja nektaru czy 
zapachowe olejki eteryczne. 
Komu najbardziej są potrzebne 
takie specjalne grupy pracow-
nicze? Rolnikom! Bardzo dużo 
gatunków roślin uprawnych 
pozytywnie reaguje na takich 
sąsiadów. Wzrasta plon między 
innymi: rzepaku, rzepiku, pro-
sa, gorczycy, maku, lnu, łubinu 
żółtego, wyki ozimy, grochu 
siewnego, peluszki, seradeli 
czy soji. Są też rośliny których 
plon jest zdecydowanie za-
leżny od pszczół, to przede 
wszystkim:  gryka, słonecznik, 
lucerna, esparceta, warzywa, 
rośliny sadownicze. Prawidłowe 
zapylenie nie tylko powoduje 

wzrost uzyskanego plonu ale 
także powoduje wzrost parame-
trów jakościowych. Jak rolnicy 
mogą zadbać o swych małych 
przyjaciół? Minimalizując ne-
gatywny wpływ chemicznej 
ochrony roślin. Nieprawidłowo 
wykonywane zabiegi, zwłaszcza 
przy użyciu insektycydów, niosą 
niezwykle duże zagrożenie dla 
pszczół i innych zapylaczy.

Aplikując środki ochrony ro-
ślin należy w szczególności:
•	 stosować wyłącznie środki 

ochrony roślin dopuszczo-
ne do obrotu i stosowania 
na podstawie wydanych 
przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi zezwoleń lub 
pozwoleń na handel rów-
noległy

•	 stosować środki ochrony 
roślin zgodnie z warunkami 
określonymi w etykiecie

•	 dobierać środki ochrony 
roślin w taki sposób, aby 
minimalizować negatywny 
wpływ zabiegów chemicz-
nych na organizmy niebę-
dące celem zabiegu

•	 nie stosować preparatów 
toksycznych dla pszczół w 
okresie kwitnienia roślin 
uprawnych oraz w upra-
wach, na których występują 
kwitnące chwasty

•	 wykonywać zabiegi po za-

kończonych lotach owa-
dów zapylających   

•	 zachowywać minimalne 
odległości od pasiek

•	 przestrzegać okresów pre-
wencji

•	 nie wykonywać zabiegów 
w warunkach sprzyjających 
znoszeniu cieczy użytkowej 
podczas zabiegu

Środki ochrony roślin mogą 
spowodować u pszczół:
•	 toksyczność żołądkową – 

zatrucia pokarmowe gdy 
pszczoła pobierze skażo-
ny pyłek, nektar, spadź czy 
wodę. Jest to szczególnie 
niebezpiecznie w okresie 
suszy oraz gdy pszczoły 
przynoszą skażony pokarm 
do ula, co przyczynia się do 
zatrucia całej rodziny jak 
również miodu

•	 toksyczność kontaktową – 
to przyczyna zatruć pszczół 
w warunkach polowych

•	 toksyczność fumigacyjną – 
to zatrucia poprzez układ 
oddechowy

Po zatruciu pszczoły giną poza 
ulem, w drodze do niego, w pa-
siece, często widoczne są obja-
wy nerwowe jak w przypadku 
zakażeń wirusowych, u pszczół 
robotnic charakterystyczne jest 
wysunięcie języczka, często wy-

stępuje masowa śmiertelność 
czerwiu.

Najwięcej zatruć pszczół wystę-
puje podczas kwitnienia rze-
paku oraz w sadach i na plan-
tacjach ziemniaków i zbóż, w 
okresie kwitnienia chwastów 
(taką uprawę traktuje się jako 
uprawę kwitnącą). Przyczyną 
zatrucia często nie jest też sama 
chemiczna ochrona roślin, lecz 
błędy popełniane przez wyko-
nawców zabiegów czy rolników, 
ich niedostateczne przygotowa-
nie zawodowe oraz brak świa-
domości i wiedzy. Drogi Rolniku, 
jeśli w Twojej okolicy znajduje 
się pasieka, porozmawiaj z jej 
właścicielem jak najlepiej sto-
sować środki ochrony roślin, 
aby były bezpieczne dla pszczół. 
Drogi pszczelarzu, jeśli w Twojej 
okolicy jest rolnik, który stosuje 
niebezpieczne opryski, poroz-
mawiaj z nim o zaletach zapy-
lenia uprawy przez pszczoły. 
Wspólnymi siłami razem zadba-
my o swych małych pszyjaciół.

Źródło: Ochrona zapylaczy pod-
czas stosowania środków ochro-
ny roślin – broszura opracowana 
na zlecenie Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.
Zapraszamy na stronę interne-
tową www.piorin.gov.pl.

Zbliżają się wakacje i upal-
ne dni, a przez spokojny 

wypoczynek, który jest dla 
nas priorytetem, za-
pominamy często o 
zwierzętach. Nie po-
winniśmy skupiać się 
tylko na własnych po-
trzebach, ale także na-
szych podopiecznych i 
nie tylko. Wiemy, jaką 
ważną rolę w życiu 
człowieka odgrywa 
woda, ale zwierzaki jej 
również potrzebują. 
Pamiętajmy, aby nasz 

pies i kot zawsze miały w 
miejscu nienasłonecznionym 
miskę ze świeżą wodą. Jeśli 

Pies, Kot i Upały Odpady komunalne – kiedy należy
 dokonać korekty deklaracji?

Każdy właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany do 

złożenia deklaracji do Wójta 
Gminy Wisznia Mała o wysoko-
ści opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, na 
podstawie której będzie doko-
nywał zapłaty.  W przypadku 
zmiany ilości osób zamieszku-
jących daną nieruchomość na-
leży złożyć kolejną deklarację 
(korektę) w terminie 14 dni od 
nastąpienia zmiany, stanowią-
cą podstawę do zmiany nali-
czenia opłat. Można zrobić to 
osobiście w Urzędzie Gminy 

Wisznia Mała w pokoju nr 1 lub 
wypełnioną deklarację wysłać 
pocztą na adres urzędu lub za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
A co w sytuacji, gdy takiej de-
klaracji nie złożymy? Zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, w 
razie uzasadnionych wątpliwo-
ści co do danych zawartych w 
deklaracji, wójt określa w dro-
dze decyzji wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

nawet nie mamy żadnego 
zwierzaka, to warto wysta-
wiać taką miskę przed pose-
sję dla dziko żyjących kotów 
lub zabłąkanego psa. Nie zo-
stawiajmy też swojego pupi-
la zamkniętego w aucie w 

czasie upałów, skutki 
mogą być katastrofal-
ne. Zwracajmy uwagę 
na wszelkie przypadki 
pozostawienia zwie-
rząt bez należytej 
opieki podczas letnich 
upałów. Nie bądźmy 
obojętni, sami też po-
magajmy potrzebu-
jącym i zagrożonym 
zwierzakom. 

Fot. Po zatruciu pszczoły giną poza ulem lub w drodze do niego
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Wielki gabaryt kwietniowej zbiórki
W kwietniu, na terenie naszej 

gminy przeprowadziliśmy 
zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych od mieszkańców 
z terenu naszej gminy. Bardzo 
zadawala nas fakt, iż cieszyła się 
ona dużym zainteresowaniem, 
co oznacza że cenimy sobie na-
sze środowisko naturalne i nie 
wyrzucamy tego typu odpadów 
do lasów czy w pola. Niestety w 
kontenerach i obok nich zna-
lazły się nie tylko odpady wiel-
kogabarytowe, ale plastikowe i 
szklane butelki, odpady zielone, 
gruzy, opony oraz sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Przypo-
minamy, iż każdy mieszkaniec 
naszej gminy, w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami, 
w przypadku zadeklarowanej 
segregacji odpadów, ma do dys-
pozycji 3 pojemniki na odpady 

– odpowiednio na odpady zmie-
szane, papier, szkło oraz worki 
na plastik/metal. Więc odpady 
plastikowe, nawet trochę więk-
sze od standardowych butelek, 
możemy wyrzucać na bieżąco 
zgodnie z harmonogramem 
wywozu odpadów, jak również 
szkło.
Odpady zielone zachęcamy 
kompostować albo oddawać 
do naszego Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów w Mien-
nicach. Wychodząc naprzeciw 
dużemu zapotrzebowaniu na 
zbieranie odpadów zielonych z 
niektórych miejscowości rozpo-
częliśmy cykliczne akcje zbiera-
nia bioodpadów w kontenerach 
ustawionych bezpośrednio w 
miejscowościach. 
Sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny również można oddawać 

do PSZOK-u w Miennicach lub 
przy zakupie nowego sprzętu 
sklep powinien od nas przyjąć 
ten zużyty. Dlaczego to takie 
ważne żeby oddawać odpady 
tego typu tylko w miejscach do 
tego przeznaczonych? Ponie-
waż wyrzucając elektrośmieci 
do nieodpowiedniego pojem-
nika stwarzamy zagrożenie dla 
środowiska oraz łamiemy pra-
wo. Segregacja elektrośmieci, 
odpowiednie przetworzenie i 
unieszkodliwienie substancji 
niebezpiecznych w nich zawar-
tych chroni środowisko przed 
zanieczyszczeniem i skażeniem, 
a ponowne wykorzystanie od-
zyskanych surowców zmniejsza 
zużycie naszych zasobów natu-
ralnych i obniża koszty produk-
cji.

Fot. Do kontenera na ulicy Wspólnej w Malinie zostały wyrzucone 
odpady plastikowe, które powinny trafić do żółtego worka na plastik/
metal, a sprzęt elektro do specjalnego punktu

Fot. W Ligocie Pięknej, na skrzyżowaniu ulic Na Kolonii i Leśnej 
zostały wyrzucone odpady zielone, które powinny trafić do PSZOK-u w 
Miennicach

Fot. W Ligocie Pięknej na ulicy Prostej wyrzucone zostały odpady pobudowlane, które można oddać do 
naszego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miennicach

Do kontenera na odpady wielkogabarytowe:

Można wrzucać: Nie należy wrzucać:
•	 meble
•	 krzesła, stoły
•	 kanapy, łóżka, mate-

race
•	 wykładziny, dywany

•	 ziemia, gruz, odpady 
zielone

•	 opony
•	 elektrośmieci
•	 plastik, szkło, papier
•	 zmieszane odpady komu-

nalne

Czipy na kubłach?
Od pewnego czasu na po-

jemnikach na odpady wy-
stępują dziwne, małe, czarne, o 
owalnym kształcie urządzenia. 
Co to jest? To czip, element sys-
temu RFID, którym objęliśmy 
wszystkie pojemniki na terenie 
naszej gminy. Jendak nie 
służy on do kontrolowania 
mieszkańców, tylko zawie-
ra wyłącznie zakodowane 
informacje o rodzaju i po-
jemności pojemnika oraz 
jego lokalizacji. Jest to po-
mocne przy jego zaginię-
ciu. Identyfikacja radiowa 
pojemników (RFID) jest 
uzupełnieniem dotych-
czasowego systemu mo-
nitoringu satelitarnego 
pojazdów (GPS). Każda ze 
śmieciarek wyposażona 
jest w specjalne terminale, 
które odnotowują opróż-
nianie pojemników. W cza-
sie pracy, kierowcy firmy 
wywożącej odpady - WPO 
ALBA - widzą na ekranie 
monitora w samocho-
dzie, czy na trasie zosta-
ły opróżnione wszystkie 
pojemniki. Więc wszelkie 

wątpliwości dotyczące wywozu 
odpadów będzie można szybko 
i sprawnie wyjaśniać. Dzięki no-
wemu systemowi możemy jesz-
cze lepiej kontrolować proces 
odbioru i transportu odpadów 
oraz stwarza to nam możliwość 

sprawdzania wstecz i na bieżąco 
na ekranie komputera, jaki po-
jemnik i kiedy został opróżniony 
z terenu naszej gminy. Program 
daje również możliwość genero-
wania zestawień między innymi 
z terminami odbioru, lokalizacji 
i masie poszczególnych odpa-
dów w celu analizy skuteczności 
działań związanych z gospodar-
ką odpadami. 

www.geowisznia.pl
Zachęcamy do korzystania z 

gminnego serwisu mapowe-
go: www.geowisznia.pl
Przeglądarka umożliwia spraw-
dzenie danych przestrzennych 
oraz opisowych gruntów, nie-
ruchomości oraz obiektów znaj-
dujących się na terenie gminy 
Wisznia Mała. W serwisie można 
wyszukać  następujące informa-
cje:
- nr działki;
- nr porządkowy działki;
- nazwa ulicy;
- obiekty (w tym również obiek-

ty turystyczne, zabytki, pomniki 
przyrody);
- obowiązujące plany zagospo-
darowania przestrzennego;
- stadium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wisznia 
Mała.
Prezentowana w serwisie inter-
netowym mapa gminy Wisznia 
Mała ma charakter poglądowy 
i nie może stanowić formalnej 
podstawy dla czynności admini-
stracyjnych czy urzędowych.  
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KWARTAŁ PEŁEN SUKCESÓW

Dobra passa dla naszej szko-
ły zaczęła się od zdobycia I 

miejsca w IV Pływackich Mistrzo-
stwach Uczniów Szkół Gminy 
Wisznia Mała, z których przy-
wieźliśmy puchar i trzy złote oraz 
trzy srebrne medale. Zdobyli je: 
Wiktoria Janik z kl. VI, z kl. III Maja 
Hartel i Oliwia Zielińska, Oliwia 
Pachciarek z kl. IV, Julia Borodycz 
z kl. III oraz Michał Cichoński z kl. 
II b. Tytuł najlepszych pływaków 
podtrzymaliśmy. Udział w IV Za-
wodach Pływackich o Puchar 
Kocich Gór i Doliny Baryczy zo-
stał zwieńczony ogromnym suk-
cesem – nasi zawodnicy stanęli 
na najwyższym stopniu podium! 
Zdobyliśmy 13 medali indywidu-
alnych, w tym sześć złotych (Mar-
ta Biernat z kl. II za 25 m grzbie-
tem, Oliwia Zielińska za 25 m 
grzbietem i 25 m stylem dowol-
nym, Julia Borodycz za 25 m sty-
lem klasycznym, Wiktoria Janik za 
50 m stylem klasycznym oraz 50 
m stylem dowolnym), dwa srebr-
ne (Marta Biernat za 25 m stylem 
dowolnym, Michał Cichoński za 
25 m grzbietem), pięć brązowych 
(Aleksandra Pultowicz z kl. II a za 
25 m grzbietem, Maja Hartel za 
25 m grzbietem i 25 m stylem 
dowolnym, Antoni Magryta z kl. 
II a za 25 m stylem dowolnym, 
Oliwia Pachciarek za 50 m stylem 
grzbietowym). Srebrny medal 
wywalczyła nasza drużyna szta-
fetowa w składzie: Maja Hartel, 
Oliwia Zielińska, Wiktoria Janik, 

dyrektor Piotr Zaleski. Zawodnicy 
popłynęli 4x25 m stylem dowol-
nym. W międzyczasie uczennica 
Maja Hartel wystartowała w XV 
Memoriale Władka Zarembowi-
cza (zawodach pływackich klas III, 
odbywających się w Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 72 we 
Wrocławiu), na którym zdobyła 
dwa medale - złoty za 25 m mo-
tylkiem i brązowy za 50 m stylem 
dowolnym. 
Wciąż udowadniamy, że mamy 
wielkie serce do sportu – w ostat-
nim kwartale odnieśliśmy sukce-
sy nie tylko w pływaniu. Nasze 
osiągnięcia to: piąte miejsce w 
Mistrzostwach Powiatu w Mini 
Piłce Siatkowej Chłopców Klas VI, 
pierwsze miejsce w  Zawodach 
Gminnych w Mini Piłkę Siatkową 
Dziewcząt Klas IV, pierwsze miej-
sce w Gminnych Zawodach Mini 
Piłki Nożnej Chłopców, drugie 
miejsce w Gminnych Zawodach 
Mini Piłki Nożnej Dziewcząt, w 
Międzyszkolnych Zawodach 
Lekkoatletycznych Klas I-IV dwa 
drugie miejsca (wywalczone 
przez klasy I i II) oraz dwa miejsca 
trzecie (klasy III i IV). Jest się czym 
pochwalić.
Ponadto nasi uczniowie odnieśli 
wiele sukcesów w cieszących się 
dużym zainteresowaniem kon-
kursach powiatowych, organi-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Oświatowe „Sowa”. Pola Ślęzakie-
wicz zajęła I miejsce w I Konkursie 
Recytatorskim dla Uczniów Klas 

IV. Urzekła jurorów  interpreta-
cją fragmentu "Małego Księcia" i 
wiersza K.I. Gałczyńskiego "Bajka 
o siedmiu kwiatkach głupich". Na 
XV Turnieju Baśniowym  w Trzeb-
nicy Krzysztof Buczak zajął V miej-
sce, natomiast jego klasowy kole-
ga – Filip Kiełbowicz okazał się 
mistrzem w rachowaniu. Zdobył 
I miejsce podczas VII Konkursu 
Matematycznego „Sprawnie li-
czę”, który odbył się 27 kwietnia 
w Masłowie. Weronika Biernat z 
klasy V uplasowała się na V miej-
scu Konkursu Matematycznego 
„Mistrz Rachunku”, który miał 
miejsce 18 maja w Trzebnicy, a 
31 maja szóstoklasistka Daria 
Nooitgedagt zajęła IV miejsce na 
Powiatowym Konkursie Matema-
tycznym "VIETELIADA" w Osoli-
nie. Powodzeniem zakończył się 
udział w konkursach trzeciokla-
sistów – Maja Hartel przywiozła 
z Kryniczna dyplom za V miejsce 
w XIX Konkursie Ortograficznym 
„Złote pióro”, a Michał Ozimek był 
trzeci na XVIII Konkursie Mate-
matycznym „Wesołe myślenie” w 
Trzebnicy. 
W niezwykle popularnym mię-
dzynarodowym konkursie Kan-
gur Matematyczny uczennica 
klasy II a Marta Biernat uzyskała 
bardzo dobry wynik – 85 punk-
tów na 105. Startująca w katego-
rii „Żaczek” dziewczynka otrzy-
mała nagrodę w postaci bonu do 
sklepu Media Expert o wartości 
60 zł.
Pracując na własne dokona-
nia, nie zapominamy o innych, 
zwłaszcza potrzebujących. 
Uczniowie, nauczyciele i pracow-

nicy szkoły chętnie włączają się 
w akcje charytatywne. Po raz ko-
lejny pomogliśmy Fundacji Wro-
cławskie Hospicjum dla Dzieci, 
przekazując pozyskaną z kierma-
szu wielkanocnego kwotę 983, 
18 zł. Nawiązaliśmy współpracę 
z Ośrodkiem Medycyny Paliatyw-
nej 
i Hospicyjnej w Będkowie. Tuż 
przed Bożym Narodzeniem prze-
kazaliśmy jego podopiecznym 
telewizor, który zakupiony został 
z pieniędzy przeznaczonych na 
świąteczne paczki dla uczniów kl. 
IV i VI. Za zgromadzone podczas 
jarmarku bożonarodzeniowego 
środki finansowe zakupiliśmy 
25 kompletów pościeli, które 19 
maja zostały uroczyście przeka-
zane delegacji z  Ośrodka. Ponad-
to zbieraliśmy złotówki na akcję 
„Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia” (uzbieraliśmy 240 zł) 
i podarowaliśmy 105 książek  dla 

pacjentów szpitali – za pośred-
nictwem Fundacji Zaczytani.org. 
A ponieważ literatura również 
znajduje się w kręgu naszych za-
interesowań (książek pozbywa-
my się wyłącznie w szczytnych 
celach – jak wyżej), jesteśmy za-
praszani do Gminnej Biblioteki 
Publicznej na spotkania z pisa-
rzami. Dzięki uprzejmości pani 
Sylwii Drząszcz uczniowie klasy 
V mieli przyjemność poznać au-
torkę prozy młodzieżowej, panią 
Agnieszkę Gil, a drugoklasiści 
twórcę ciekawych baśni o Wro-
cławiu, pana Mariusza Urbanka. 
Mając w pamięci poprzednie 
wspaniałe spotkania  - z Pawłem 
Beręsewiczem czy Marcinem Pa-
łaszem, liczymy na kolejne. Ze 
swojej strony zobowiązujemy się 
nie ustawać w naszej czytelniczej 
pasji.  

Monika Witczak
SP Wisznia Mała

Dzień Ziemi

Z okazji „Dnia Ziemi” 
22.04.2016 r. najmłodsi 

mieszkańcy naszej gminy od-
krywali skarby przyrody Wiszni 
Małej. W trakcie wycieczki do 
parku w Wiszni Małej, przed-
szkolaki z grup „Mrówek” i „Mo-
tylków” z Przedszkola Publiczne-
go w Strzeszowie, dowiedziały 

się: co to jest pomnik przyrody 
i skąd się biorą takie pomniki; 
jakie ważne role pełnią drzewa; 
gdzie mieszkają ptaki i nietope-
rze; kto mieszka w stawie i o wie-
lu innych ciekawostkach przy-
rodniczych. Dzieciaki z wielkim 
zainteresowaniem i aktywnym 
udziałem uczestniczyły w zaję-
ciach prowadzonych przez pra-
cownika Urzędu Gminy – Marci-
na Buczaka.
   MB
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Zawody w Mini Piłce Siatkowej klas IV

W kwietniu szkoły z naszej 
gminy brały udział w Za-

wodach w Mini Piłce Siatkowej 
dla klas IV. Mistrzostwa Gminne 
odbyły się na początku mie-
siąca w Szkole Podstawowej 
w Krynicznie. Na zawodach 
stawiły się wszystkie szkoły z 
gminy, a poziom drużyn był 
bardzo wyrównany. Na po-
chwałę zasługuje fakt,  iż prze-
strzegane były zasady fair-play.

Klasyfikacja ogólna
Kategoria chłopców:  
I miejsce - ZS Kryniczno
II miejsce - ZS Szewce
 
Kategoria dziewcząt: 
I miejsce - SP Wisznia Mała

Fot. Uczestnicy Zawodów Gminnych  w Mini Piłce Siatkowej kl. IV

Fot. Walka o kolejne punkty

Fot. Po zakończonej rywalizacji Fot. Obie drużyny ze Szkoły Podstawowej z Kryniczna na Zawodach Powiatowych

II miejsce - ZS Szewce  
III Miejsce - ZS Kryniczno 

Kolejny etap to Zawody Powia-
towe w Mini Piłce Siatkowej 
klas IV (dziewcząt i chłopców), 
które odbyły się  13 kwietnia 
2016 roku w Obornikach Śl. 
Gminę Wisznia Mała reprezen-
towały zespoły ze Szkoły Pod-
stawowej z Kryniczna. Poziom 
gry był bardzo wysoki, a o wy-
granych decydowały dogryw-
ki. Wygrali Ci, którzy utrzymali 
nerwy na wodzy do końca. 
Drużyna dziewcząt z Kryniczna 
w składzie Hanna Falińska, Na-
talia Piegońska, Pola Pogoda, 
Martyna Nawrocik, Oliwia Sobol 
i Inga Woźniak zajęły V miejsce, 

podobnie drużyna chłopców w 
składzie Kacper Faliński,  Seba-
stian Boginczuk, Jakub Woźniak, 
Marcel Cichoń została sklasyfi-
kowana na V miejscu. Obie dru-
żyny trenują pod czujnym okiem 
pani Małgorzaty Kraszewskiej. 

Klasyfikacja ogólna
Kategoria chłopców: 
I miejsce – SP Pęgów 
II miejsce – SP3 Trzebnica
III miejsce – SP Żmigród 
IV miejsce – SP 3 Oborniki Śl.
V miejsce - SP Kryniczno

Kategoria dziewcząt: 
I miejsce -  SP 3 Oborniki Śl.
II miejsce – SP2 Oborniki Śl. 
III miejsce – SP Żmigród 
IV miejsce - SP 3 Trzebnica 
V miejsce - SP Kryniczno 
VI miejsce - SP Zawonia

MK, AG-S

I Zawody na ergometrach wioślarskich

28. kwietnia w Pęgowie od-
był się I Zawody na ergo-

metrach wioślarskich dla Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjów. 
Naszą Gminę reprezentowali 
uczniowie że Szkoły Podstawo-
wej z Kryniczna, którzy rywalizo-
wali na dystansie 10 km.  Drużyna 
składała się z 4 dziewcząt: Wik-

toria Kluska, Lena Sztura, Marta 
Rymarczuk, Elżbieta Rymarczuk 
oraz 4 chłopców: Dawid Owsiań-
ski, Krzysztof Kanar, Konrad 
Bielecki oraz Aleksander Drza-
zga. Drużyna pomimo słabego 
początku, walczyła do końca i 
ostatecznie zdobyła I miejsce!!! 
Z kolei uczniowie Gimnazjum 

(również ze szkoły w Krynicznie)  
rywalizowali na dystansie 15 
km.  Podobnie drużyna składała 
się z 4 dziewcząt: Patrycji Du-
dzik, Justyna Poprawa, Justyna 
Iwanicka i Aleksandra Fedunkiw 
oraz 4 chłopców: Bartosz Tul, 
Karol Michałek, Piotr Łaba i Szy-
mon Staroń. Po zaciekłej rywali-
zacji drużyna zajęła II miejsce!!! 
Wszystkim sportowcom serdecz-
nie gratulujemy!

MK

Fot. Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krynicznie Fot. Dekoracja

Fot. Zacięta rywalizacja na dystansie 15 km



20 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ CZERWIEC 2016

Spotkanie uczniów z podchorążymi

W drugiej połowie maja w 
Zespole Szkolno - Przed-

szkolnym w Szewcach odbyło 
się spotkanie uczniów z pod-
chorążymi biorącymi udział 
w programie Erazmus +. Spo-
tkanie  wraz z Biurem Karier 
Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych zaaranżowa-
ła pani Anna Goleń-Szczeciak.
Gośćmi byli podchorążowie: 
Piotr Rosiński - Polska, Titas Ma-
siulionis – Litwa, Ivan Radoev – 
Bułgaria, Achim Krenn – Austria, 
Cosmin-Viorel Rusu- Rumunia, 
Laura Picciau – Włochy (cywil).

 Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze. Jednym ze 

wzruszających momentów dla 
gości było odśpiewanie piosen-
ki przez dzieci z zerówki dedyko-
wanej wojskowym studentom.
Również studenci mieli nie-
spodziankę, bowiem mieli ze 
sobą broń oraz całe oporzą-
dzenie, z którym na co dzień 
ćwiczą. Uczniowie mogli przyj-
rzeć się wszystkiemu z bliska.
Starsi uczniowie dowie-
dzieli się, jak wygląda ży-
cie wojskowe na co dzień i 
co to znaczy być w wojsku.
Na koniec  klasy zrobiły zdję-
cia pamiątkowe. Kto chciał 
zdobył autograf oraz zrobił 
pamiątkowe selfie:) 
   AG-S

„Sport to zdrowie” – to stwierdze-
nie zna każdy z nas. Na ten temat 
napisano cały szereg artykułów 
i książek. Nie ma wątpliwości co 
do prawdziwości tej tezy. Ak-
tywność ruchowa i ćwiczenia na 
świeżym powietrzu przyczyniają 
się do poprawy kondycji i wydol-
ności organizmu. Warto to sobie 
uświadomić, szczególnie wtedy, 
gdy spędza się wiele godzin przy 
biurku. Systematyczne ćwiczenia 
chronią serce, zapobiegają otyło-
ści oraz poprawiają samopoczu-
cie.
Pomimo posiadanej przez nas 

wiedzy wielu osobom trudno 
wygospodarować odrobinę cza-
su na zadbanie o własną formę i 
zdrowie. Tym bardziej na pochwa-
łę zasługuje inicjatywa pana Ste-
fana Fiedorowa z Ligoty Pięknej, 
który „zaraził” mieszkanki swojej 
oraz sąsiednich miejscowości do 
systematycznej aktywności ru-
chowej. Poświęcił swój czas by 
przez cztery  godziny tygodniowo 
prowadzić dla chętnych, w formie 
wolontariatu, bezpłatne zajęcia 
ruchowo – sportowe. Pomysł 
został przyjęty z dużym entuzja-
zmem. Obecnie z zajęć korzysta 

ponad dwadzieścia pań. Więk-
szość z nich uczęszcza na zajęcia 
systematycznie, a „liderkami” są: 
Jadwiga Mróz i Małgorzata Gór-
ka.
Pan Stefan to wieloletni trener, 
z potężnym bagażem doświad-
czeń i ogromną wiedzą. W swojej 
karierze zawodowej był nauczy-
cielem wychowania fizycznego, 
później trenerem siatkarzy z Klu-
bu Sportowego „Gwardia” Wro-
cław, a ostatecznie (przez 20 lat) 
wiceprezesem - dyrektorem tego 
Klubu. Obecnie przebywa na 
emeryturze i posiadaną wiedzę 
wykorzystuje na rzecz aktywizacji 
mieszkanek gminy Wisznia Mała.
Ćwiczenia prowadzone przez 

pana Stefana odbywają się dwa 
razy w tygodniu (do południa i po-
południu), najczęściej w świetlicy 
w Ligocie Pięknej, w lesie lub na 
placu sportowo – rekreacyjnym – 
wiosną i latem. Prowadzone przez 
niego treningi są szczegółowo 
zaplanowane, urozmaicone i co 
najważniejsze dopasowane indy-
widualnie do możliwości uczest-
niczek zajęć. A łatwe to nie jest, 
gdyż rozpiętość wiekowa pań 
wynosi 43 lata. Dzięki swojemu 
doświadczeniu potrafi on dobrać 
ćwiczenia tak, że uczestniczki 
czerpią z nich radość i zadowole-
nie oraz wymierną korzyść, czyli 
lepsze samopoczucie, poprawę 
kondycji i sprawności fizycznej, a 
co się z tym wiąże, również lepszą, 
sportową sylwetkę.
Prowadzone ćwiczenia to głow-
nie ćwiczenia relaksacyjno – od-
dechowe przeplatane ćwicze-
niami siłowymi, stretchingiem i 
ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.
W Gminie potrzebujemy więcej 
takich osób, które swoimi pasjami 
i zamiłowaniami „zarażą” innych 
mieszkańców.

AP

Aktywna Ligota Piękna

Pan Stefan Fiedorow, mieszkaniec Ligoty Pięknej. 
Nauczyciel, trener pływania, podnoszenia ciężarów, piłki 
siatkowej.
•	 W latach 1985 - 1995 – trener siatkarzy Klubu Sportowego 

„Gwardia” Wrocław
•	 W latach 1995 – 2014 – Wiceprezes - dyrektor Klubu 

Sportowego „Gwardia” Wrocław
Pasje: zamiłowanie do sportu, szczególnie pływania i ratownictwa 
wodnego; muzyka.Fot. Uczestniczki zajęć ruchowo – sportowych.

Zapraszamy 
wszystkich chętnych 
(również panów) do 
udziału w zajęciach.

Zajęcia odbywają się: wtorek 
godz. 11.30 i 19.00

czwartek godz. 10.00 i 19.00.
Kontakt telefoniczny: Stefan 

fiedorow, tel. 603 634 
574

Fot. Stefan Fiedorow, 
nauczyciel, trener
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IV Zawody Pływackie o Puchar Kocich Gór i Doliny Baryczy

410 zawodników z 20 szkół 
wzięło udział 20 maja w 

IV Zawodach Pływackich o 
Puchar Kocich Gór i Doliny 
Baryczy. Zawody te już po 
raz czwarty zostały zorgani-
zowane przez Gminny Park 
Wodny TRZEBNICA – ZDRÓJ. 
Pływacy, którzy startowali w 
zawodach, to najlepsi reprezen-
tanci szkół wytypowani przez 
nauczycieli do wzięcia udziału 
w rywalizacji. Zawody rozpoczę-
ły się o godz. 9.00, a ich otwarcia 
dokonał Starosta Powiatu Trzeb-
nickiego Waldemar Wysocki.
Impreza rozgrywała się w trzech 
blokach. W pierwszym bloku 
zawodów startowali najmłodsi 
zawodnicy, zarówno dziewczę-
ta, jak  i chłopcy, w wieku 8, 9 i 
10 lat na dystansie 25 metrów 
stylem grzbietowym, stylem 
klasycznym, a na koniec sty-
lem dowolnym. W kolejnym 
bloku były starty na dystansie 
50 metrów w stylu grzbieto-
wym, klasycznym i dowolnym, 
a brały w nich udział dziewczę-
ta i chłopcy w wieku 11, 12 i 
13 lat. Po tych konkurencjach 
odbył się wyścig sztafetowy 4 x 
25 metrów stylem dowolnym, 
w którym startowało trzech 
uczniów oraz jeden nauczyciel. 
W trzecim, ostatnim bloku, ry-
walizowały uczennice i ucznio-
wie szkół gimnazjalnych na 

dystansie 50 metrów stylem 
grzbietowym,  klasycznym i 
dowolnym. Także po tym star-
cie wystartowała sztafeta 4 
x 25 m w stylu dowolnym. 
Rywalizacja stała na wysokim 
poziomie, a pływacy dali z siebie 
wszystko. Zawody przebiegały 
sprawnie i bez zakłóceń, a nasi 
zawodnicy odnieśli wielki suk-
ces! W klasyfikacji ogólnej szkół 
podstawowych I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa z Wiszni Ma-
łej! Jest to duże osiągnięcie, tym 
bardziej, że w naszej gminie nie 
posiadamy krytego basenu. Wi-
dać jednak, że i przy takich ogra-
niczeniach można być najlep-
szym. W klasyfikacji szkół gim-
nazjalnych zajęliśmy również 
wysokie miejsca: Gimnazjum 
z Kryniczna zajęło miejsce II, a 
Gimnazjum z Szewc III miejsce.
W tym roku formuła zawodów, 
które odbywały się już po raz 
czwarty, uległa znacznej zmia-
nie. Na plus jest poszerzenie 
komisji sędziowskiej o sędziów 
z Dolnośląskiego Okręgowe-
go Związku Pływackiego, jak 
również wprowadzenie elek-
tronicznego pomiaru czasu, 
co pozwoliło wyeliminować 
ewentualne pomyłki lub błę-
dy ludzkie przy pomiarze.
Dużym minusem jest nato-
miast rezygnacja z dotychcza-
sowej formuły i idei zawodów. 

Pierwszy raz w historii zawo-
dów nie było osobnej klasy-
fikacji dla startujących gmin. 
Do tej pory na zawodach o 
Puchar Kocich Gór i Doliny Ba-
ryczy to poszczególne gminy 
rywalizowały między sobą (a 
nie szkoły), natomiast szkoły 
rywalizowały w obrębie wła-
snej gminy. To wyniki startów 
reprezentantów wszystkich 
szkół składały się na sukces 
lub porażkę konkretnej gminy. 
W tym roku tego zabrakło, a 
szkoda, bo była to ciekawa i 
pełna emocji forma rywalizacji.
Po zakończeniu zawodów w 
poszczególnych blokach od-
była się dekoracja zawodni-
ków oraz zwycięskich szkół. 
Medale oraz puchary wręczył 
Sekretarz Gminy Trzebnica Da-
niel Buczak. Niestety podczas 
dekoracji panował lekki cha-
os, nie wyodrębniono osobnej 
strefy i kibice stali przy samym 
podium co utrudniało dekora-
cję, jak również robienie zdjęć. 
Podsumowując aspekt sporto-
wy w kontekście naszej gminy 
bardzo nas cieszy to, że nasi 
uczniowie prezentują coraz 
większe umiejętności i osiąga-
ją tak dobre wyniki. Gratulu-
jemy wszystkim zwycięzcom i 
czekamy z niecierpliwością na 
kolejne zawody w 2017 roku.
   AP

Wyniki drużynowe szkół podstawowych

Miejsce Szkoła Ilość punktów

1 SP Wisznia Mała 101

2 SP Siedlec 100

3 SP nr 3 Trzebnica 92

4 SP nr 2 Trzebnica 90

5 SP Mirków 82

6 SP Psary 77

7 SP Kryniczno 55

8 SP nr 3 Oborniki Śl. 53

9 SP Szewce 44

10 SP nr 2 Oborniki Śl. 40

11 SP Zawonia 29

12 SP Żmigród 27

13 SP Łozina 5

Wyniki drużynowe szkół gimnazjalnych

Miejsce Szkoła Ilość punktów

1 Gimnazjum Sportowe Trzeb-
nica

56

2 Gimnazjum Kryniczno 45

3 Gimnazjum Szewce 22

4 Gimnazjum nr 1 Trzebnica 18

5 Gimnazjum Siedlec 17

6 Gimnazjum Ujeździec Wielki 8

Zawodnicy gminy Wisznia Mała w oczekiwaniu na rozpoczęcie
 zawodów

W klasyfikacji ogólnej szkół podstawowych I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa z Wiszni Małej

II miejsce gimnazjalistów z Kryniczna

Gimnazjaliści z Szewc zajęli III miejsce
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Młodzi karatecy z wizytą w Urzędzie
Wójt Gminy Wisznia Mała 

Jakub Bronowicki 21 
kwietnia miał przyjemność go-
ścić u siebie wyjątkowych gości. 
Byli to młodzi karatecy należący 
do Dolnośląskiego Klubu Kara-
te Jinkaku Kansei z Kryniczna. 
Są to wyjątkowi młodzi ludzie, 
którzy odnoszą duże sukcesy w 
Polsce oraz na arenie międzyna-
rodowej. Już od początku roku 
zdobyli wiele cennych medali. 
Wójt Gminy Wiszni Małej Jakub 
Bronowicki serdecznie wszyst-
kim pogratulował osiągnięć 
sportowych oraz ży-
czył kolejnych 
s u k c e s ó w. 
Każdy ze 
s p o r -
towców 
o t r z y -
m a ł 
D y -
p l o m 
Uznania 
oraz zestaw 
upominków.

Dzieciaki z Kryniczna Mistrzami Świata w karate! 

Niebywały sukces odnieśli 
zawodnicy Dolnośląskiego 

Klubu Karate Jinkaku Kansei z 
Kryniczna, uczniowie senseia 
Dawida Graczyka na zorgani-
zowanych w ostatni weekend 
w Bydgoszczy 7. Mistrzostwach 
Świata w karate Shotokan fe-
deracji WSF (World Shotokan 
Federation). Kadra złożona z 
pięciu zawodników: Celina Dy-
nia, Klaudia Łobaczewska, Maja 
Kopciuch, Aleksander Połow-
czuk i Jędrzej Sobieski zdobyła 4 
medale: złoto i trzy brązy. 
Maja, Klaudia i Celina zosta-
ły Mistrzyniami Świata w kata 
drużynowym dziewcząt 8-9 lat. 
W półfinale dziewczęta wyeli-
minowały Rosjanki, jednomyśl-
nym wskazaniem sędziów. Na-
tomiast w finale pokonały inny 
klub z Polski wynikiem 4:1. Do 
złotego medalu zawodniczki 
dorzuciły jeszcze brązowy w 
kumite drużynowym dziewcząt 
8-9 lat. W walce o finał spotkały 
się z wyśmienitymi Turczynka-
mi. Zawodniczki znad Bosforu 
okazały się jednak zbyt silnymi 
rywalkami. 
Swoją wysoką formę z ostatnich 
tygodni potwierdził Aleksander 
Połowczuk zdobywając dwa 
brązowe medale w dwóch od-
mianach kumite: shobu ippon  i 
WKF. 
Tak dobry wynik na mistrzo-
stwach Świata jest efektem 
długotrwałych przygotowań, 
trwających od wakacji. Składały 
się na nie letni i zimowy obóz 
karate, dodatkowe treningi, a 

przede wszystkim starty kon-
trolne w turniejach mniejszej i 
większej rangi. Regularne sukce-
sy uzyskiwanie przez czołowych 
zawodników kadry, szczególnie 
te na turniejach międzynaro-
dowych dawały szanse na zdo-
bycie medalu na najważniejszej 
imprezie sportowej zaplano-
wanej na 2016 rok. Ogromny 
wpływ na całość przygotowań 
miało również wsparcie rodzi-
ców ćwiczących dzieci, którzy 
mocno zaangażowani się w pro-
ces przygotowania małych kara-
teków do rywalizacji sportowej 
na światowym poziomie.
Federacja WSF, jest jedną z kilku 
zrzeszających kluby karate Sho-
tokan, która podobnie jak FSKA 
(Funakoshi Shotokan Karate 
Association) organizuje Mistrzo-
stwa Świata i Europy w wersji 
klubowej. Odwrotnie niż naj-
większa federacja WKF (World 
Karate Federation), organizują-
ca Mistrzostwa Świata i Europy, 
w których rywalizują tylko re-
prezentacje narodowe, pozwala 
ona startować nie tylko kadrom 
narodowym poszczególnych 
państw, ale wszystkim zawod-
nikom, zgłoszonym przez kluby 
z całego świata. W tym roku w 
Bydgoszczy w ciągu trzech dni 
w 209 konkurencjach rywalizo-
wało 1846 zawodników ze 135 
klubów z 37 państw z Europy, 
Ameryki Południowej, Azji i Afry-
ki.  Startowały dzieci od 6 roku 
życia do zawodników powy-
żej 60 roku życia. Rywalizować 
można w dwóch zasadniczych 

konkurencjach karate: kata, tj. 
układy oraz kumite – walka. 
Obie zasadnicze konkurencje 
rozgrywano ponadto indywi-
dualnie i drużynowo. Kata jest 
pokazem technik tradycyjnych 
stanowiący układ bloków i ude-
rzeń określony kanonem kara-
te. W trakcie ich prezentowania 
sędziowie zwracają uwagę na 
techniki, pozycję, siłę, dynami-
kę, precyzję wykonania oraz zro-
zumienie kata. Kumite jest wal-
ką w dwóch odmianach: shobu 
ippon i WKF. Shobu to walka 
do jednego punktu. Zawodnik, 
który wykona pierwszy precy-
zyjną technikę, lub kombinację 
technik wygrywa walkę. Druga 
odmiana walki toczy się według 
przepisów WKF. Jest to kumite 
sportowe, w którym walczy się 
do przewagi 9 punktów. Jeśli 
nikt takiej przewagi nie uzyskał 
do końca czasu przeznaczone-
go na pojedynek (dla dzieci jest 
to od 60-90 s.) wygrywa ten za-
wodnik, który zgromadził więk-
szą ilość punktów.

DG
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IV Turniej Karate o Puchar Gór Kocich

04. czerwca 2015 w Krynicz-
nie rozegrany został po raz 

czwarty Turniej Karate WKF 
(World Karate Federation) o 
Puchar Gór Kocich. Impreza 
odbyła się pod patronatem 
Wójta gminy Wisznia Mała Ja-
kuba Bronowickiego. Organi-

zatorem był Dolnośląski Klub 
Karate JINKAKU KANSEI  z Kry-
niczna, działający w ramach 
Stowarzyszenia Rozwoju Spor-
tu i Kultury PAIDEIA, Klub Kara-
te AZS Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu, Urząd 
Gminy Wisznia Mała, OKSiR w 

Wiszni Małej i Zespół Szkół w 
Krynicznie. Turniej miał promo-
wać sport w gminie, krzewić 
ducha karate, jako dyscypli-
ny wchodzącej w skład World 
Games - igrzysk sportów nie-
olimpijskich planowanych we 
Wrocławiu na rok 2017 oraz 

promować walory turystyczne 
gminy. 
Do turnieju zgłoszonych zo-
stało 96  zawodników i za-
wodniczek z klubów karate na 
Dolnym Śląsku: z Wrocławia, 
Siechnic, Bolesławca, Perzowa 
oraz Kryniczna i Psar. Rozegra-
no 22 konkurencje w systemie 
pucharowym (I miejsce, II miej-
sce i dwa III miejsca) w kate-
goriach: tor przeszkód karate, 
kihon, fantom kumite,  kata 
indywidualne, kata drużynowe 
oraz kumite. 
Zawodnicy Dolnośląskiego 
Klubu Karate Jinkaku Kan-
sei zdobyli najwięcej medali, 
łącznie 29.
Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Klaudia Łoba-
czewska (3 złote medale), a 
na drugim miejscu znaleźli się 
Maja Kopciuch i Aleksander 
Połowczuk  (2 złote medale i 
1 srebrny) – wszyscy z DKK Jin-
kaku Kansei. Inni nasi zawodni-
cy zostali mistrzami w swoich 
kategoriach wiekowych: Emi-
lia Bogaczewicz, Aleksander 
Połowczuk, Dawid Łobaczew-
ski, Sebastian łobaczew-
ski, Krystian Wolny, Klaudia 
Bieszczad i Dudzik Inga. 

Zawodnicy z naszej gminy 
zdobyli najwięcej medali – 29 
(10 – złotych, 10 – srebrnych, 
9 – brązowych). 
Kadra DKK Jinkaku Kansei 
na IV Turnieju o Puchar Gór 
Kocich: 
(Roszewski Bartosz, Klimo-
wicz Szymon, Ulatowski Igor, 
Horbacz Krzysztof, Kosiba 
Krystian, Gruszecki, Treliński 
Daniel, Karaszewski Krystian, 
Mizdra Nikodem, Dudzik 
Inga, Bogaczewicz Emilia, 
Napierała Maria, Roszewska 
Hanna, Cieślak Aleksandra, 
Kopciuch Maja i Michał, Win-
toniak Aleksandra, Puk Mi-
chał, Tudaj Michał, Blok Karol, 
Bernasiński Bernard, Kwater 
Eryk, Sobieski Jędrzej, Pogo-
da Karolina, Połowczuk Alek-
sander, Łobaczewscy Dawid, 
Klaudia i Sebastian, Wolny 
Krystian, Bieszczad Kludia, 
Grzymkowski Kacper, Fechter 
Tomasz, Czekała Oskar, Klin 
Antoni).

Brawa należą się wszystkim 
startującym zawodnikom!

       Sensei 
Dawid Graczyk

Pierwszy raz w Polsce - World Games Test Event WrocloveCUP 2016

Już 24 czerwca w Szymano-
wie rozpocznie się największe 

sportowe wydarzenie lotnicze! 
Takiej imprezy jeszcze w Polsce 
nie było. Na jednym lotnisku, w 
tym samym czasie, trzy różne 
dyscypliny lotnicze: slalom moto-
paralotniowy, akrobacje szybow-
cowe i spadochrony w odmianie 
Canopy Piloting. 
Zwłaszcza ta ostatnia budzi wiel-
kie emocje, ponieważ w Polsce 
jest jeszcze niemal nieznana 
mimo, że bardzo widowiskowa. 
Spadochroniarze lądują jeden za 
drugim, przelatując kilka centy-
metrów nad powierzchnią lustra 
wody, na maksymalnej prędkości 
(sięgającej 120 km/h), dodatko-
wo pędząc między specjalnymi 
bramkami.
Będzie to wydarzenie o randze 
międzynarodowej, a w zawodach 

wystartuje czołówka światowej 
listy rankingowej – z Mistrzem 
Świata na czele. Pojawią się 
skoczkowie nie tylko z Europy, ale 
także m.in. zawodnicy z Emiratów 
Arabskich i USA. I to u nas, w Szy-
manowie – jako pierwsi w Polsce, 
będziemy mieli okazję oglądać 
pokazy najlepszych skoczków 
Canopy Piloting świata.
Specjalnie z myślą o tych zawo-
dach wybudowano w na lotnisku 
w Szymanowie wielki basen do 
konkurencji lotów spadochro-
nowych. To jedyny taki obiekt w 
Europie zbudowany pod nadzo-
rem Międzynarodowej Federacji 
Lotniczej (FAI) i posiadający ich 
certyfikat. Najbliższy taki znajdu-
je się ... w Dubaju. 
Wcześnie rano i późno wieczo-
rem swoje popisy planują piloci 
motolotni, którzy tuż nad ziemią 

będą latać slalom między wiel-
kimi dmuchanymi pylonami. Z 
kolei nad głowami, kolejny raz w 
tym roku będziemy podziwiać 
popisy pilotów akrobacyjnych.
Zapraszamy do obejrzenia niesa-
mowitego lotniczego widowiska. 
To wyjątkowo efektowne wy-
stępy, pełne emocji i adrenaliny. 
Wstęp jest bezpłatny. 
Na lotnisku (tak jak podczas nie-
dawno zakończonych Mistrzostw 
w Akrobacji), przygotowany bę-
dzie specjalny telebim, na którym 
zawody będą na bieżąco komen-
towane. 
Tuż obok, w części cateringowej 
znajdą się m.in. ogródki: piwny i 
grillowy.
Zapraszamy do kibicowania całe 
rodziny. To okazja do spędzenia 
wspólnego czasu na łonie natury.

Harmonogram zawodów:
•	 od 24 czerwca do 27 czerwca – Swoop Camp - trening i pokazy 

Mistrzów Świata
•	 od 28 czerwca do 03 lipca (w godzinach 06.00 – 21.00) - Pre 

World Games WrocloveCUP 2016 – igrzyska sportów lotniczych.
•	 28 czerwca oficjalne otwarcie zawodów
•	 28 czerwca – 03 lipca – konkurencje Slalom PPG, Akrobacja Szy-

bowcowa oraz Canopy Piloting – (zawody na prędkość, na cel-
ność, na odległość).

•	 03 lipca – Master Day – konkurencje Freestyle i ceremonia za-
mknięcia zawodów.
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l.p. MIEJSCOWOŚĆ

ODPADY ZMIESZANE

PLASTIK 
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1 Szewce

11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29*

1 CZWARTEK
7 i 21.07.16
4 i 18.08.16
1 i 15.09.16

6.10.16
3.11.16
1.12.16

1 PIĄTEK
1.07.16
5.08.16
2.09.16
7.10.16
4.11.16
2.12.16

1 WTOREK
2.08.16
4.10.16
6.12.16

2 Strzeszów

3 Ozorowice

4 Piotrkowiczki 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 29* 15, 29 13, 27

1 CZWARTEK
7 i 21.07.16
4 i 18.08.16
1 i 15.09.16

6.10.16
3.11.16
1.12.16

1 PIĄTEK
1.07.16
5.08.16
2.09.16
7.10.16
4.11.16
2.12.16

 1 WTOREK
2.08.16,
4.10.16,
6.12.16

5 Mienice

12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 29* 15, 29 13, 27

3 CZWARTEK
7 i 21.07.16
4 i 18.08.16
1 i 15.09.16

20.10.16
17.11.16
15.12.16

3 PIĄTEK
15.07.16
19.08.16
16.09.16
21.10.16
18.11.16
16.12.16

 3 WTOREK
16.08.16
18.10.16
20.12.16

6 Pierwoszów

7

Wisznia Mała: Szkolna, Różana, 
Kwiatowa, Orlikowa, Chabrowa, 
Łąkowa, Strzeszowska, Krótka, Wąska, 
Wrocławska, Makowa, Wrzosowa, 
Stawowa, Parkowa, Sportowa, Polna, 
Pocztowa, Gajowa, Nad Potokiem

8 Krzyżanowice, Kryniczno: 
ul. Rakowa, Osiedle Toya, Cienin

13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

2 CZWARTEK
14 i 28.07.16
11 i 25.08.16
8 i 22.09.16

13.10.16
10.11.16
8.12.16

2 PIĄTEK
08.07.16
12.08.16
9.09.16

14.10.16
12*.11.16

9.12.16

 2 WTOREK
9.08.16

11.10.16
13.12.16

9 Szymanów

10
Psary: Parkowa, Wolności, Główna, 
Stawowa, Długa, Rakowska, Willowa, 
Malinowa, Rzemieślnicza

4, 18 1, 13*, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

4 CZWARTEK
14 i 28.07.16
11 i 25.08.16
8 i 22.09.16

27.10.16
24.11.16
22.12.16

4 PIĄTEK
22.07.16
26.08.16
23.09.16
28.10.16
25.11.16
23.12.16

 4 WTOREK
23.08.16
25.10.16
27.12.1611

Ligota Piękna: al. Brzozowa, Sosnowa, 
ul. Brzoskwiniowa, Cicha, Działkowa, 
Polna, Leszczynowa, Główna, 
Modrzewiowa, Krótka, Lipowa, 
Morelowa, Stawowa, Wiśniowa, 
Wrzosowa, Wąska, Prosta, Wrocławska

12 Psary: Kasztanowa, Nowa, Polna, 
Łąkowa. Kryniczno: Łąkowa

5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

4 CZWARTEK
14 i 28.07.16
11 i 25.08.16
8 i 22.09.16

27.10.16
24.11.16
22.12.16

4 PIĄTEK
22.07.16
26.08.16
23.09.16
28.10.16
25.11.16
23.12.16

 4 WTOREK
23.08.16
25.10.16
27.12.16

13
Ligota Piękna: Akacjowa, Kręta, 
Fiołkowa, Jaśmionowa, Leśna, 
Letniskowa, Osiedlowa, Różana, Na 
Kolonii, Sportowa, Łąkowa

14 Wisznia Mała: ul. Przy Dębie, Na 
Kolonii, Leśna

15 Malin

6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

3 CZWARTEK
7 i 21.07.16
4 i 18.08.16
1 i 15.09.16

20.10.16
17.11.16
15.12.16

3 PIĄTEK
15.07.16
19.08.16
16.09.16
21.10.16
18.11.16
16.12.16

 3 WTOREK
16.08.16
18.10.16
20.12.1616

Wysoki Kościół wraz 
z ul.Pierwoszowską 
z Wiszni Małej, Machnice

17
Kryniczno 
(bez ulicy Łąkowej), 

Rogoż
6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

2 CZWARTEK
14 i 28.07.16
11 i 25.08.16
8 i 22.09.16

13.10.16
10.11.16
8.12.16

2 PIĄTEK
08.07.16
12.08.16
9.09.16

14.10.16
12*.11.16

9.12.16

 2 WTOREK
9.08.16

11.10.16
13.12.16

Zamawiający:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(zmieszanych oraz zbieranych selektywnie) Gmina Wisznia Mała: lipiec – grudzień 2016

Wykonawca:

*  Odbiory przesunięte ze względu na święta.

Uwaga: Zmiana 
częstotliwości 

odbioru – raz na 
dwa miesiące!

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

l.p. MIEJSCOWOŚĆ ODPADY 
ZMIESZ.

PLASTIK 
CZWARTKI

PAPIER 
PIĄTKI

SZKŁO
WTORKI

1
Strzeszów:
ul. Lipowa 1,3,5,7
i ul. Osiedlowa 1,3,5,7

pon.
1 i 3 CZWARTEK

7 i 21.07.16; 4 i 18.08.16; 1 i 15.09.16; 6 
i 20.10.16; 3 i 17.11.16; 1 i 15.12.16

1 PIĄTEK
1.07.16; 5.08.16; 

2.09.16; 7.10.16; 4.11.16; 2.12.16 2 WTOREK
12.07.16; 9.08.16; 

13.09.16;
11.10.16; 8.11.16; 

13.12.16

2 Wisznia Mała 
ul. Wąska 3 wt.

1 i 3 CZWARTEK
7 i 21.07.16; 4 i 18.08.16; 1 i 15.09.16; 6 

i 20.10.16; 3 i 17.11.16; 1 i 15.12.16

3 PIĄTEK
15.07.16; 19.08.16; 

16.09.16; 21.10.16; 18.11.16; 16.12.16

3 Psary 
ul. Polna 19, 21, 23 pon.

2 i 4 CZWARTEK
14 i 28.07.16; 11 i 25.08.16; 8 i 22.09.16;  13 

i 27.10.16; 10 i 24.11.16; 8 i 22.12.16

4 PIĄTEK
22.07.16; 26.08.16; 

23.09.16; 28.10.16; 25.11.16; 23.12.16

Prosimy 
NIE WRZUCAĆ 

ODPADÓW 
ZIELONYCH 

z pielęgnacji ogrodów 
przydomowych (np.trawa, liście) 

DO POJEMNIKÓW 
NA ODPADY 
ZMIESZANE. 

GMINA WISZNIA 
MAŁA ZALECA 

KOMPOSTOWAĆ 
ODPADY ZIELONE. 

We własnym zakresie 
można je oddać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanym 

w Mienicach nr 92 (byłe 
składowisko odpadów). Jako 
Gmina jesteśmy zobowiazani 

ograniczyć masę odpadów 
organicznych przekazywanych 

do składowania razem 
z odpadami zmieszanymi.

PAMIĘTAJ:

Pracownicy � rmy Alba są 
zobowiązani do wykonywania 

dokumentacji pisemnej 
i zdjęciowej dotyczącej błędów 
w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi i przekazywania 

zebranych danych do gminy 
Wisznia Mała. 

POJEMNIKI NALEŻY 
WYSTAWIAĆ PRZED 
POSESJĘ NA DZIEŃ 
PRZED TERMINEM 

ODBIORU. 
Odbiór odpadów odbywa się 

od godz. 2.00 w nocy! Pojemniki 
nie wystawione nie będą 

opróżniane, a reklamacje nie 
będą uwzględniane.

DO POJEMNIKÓW 
NIE WRZUCAMY 

GORĄCEGO POPIOŁU 
I NIE CHŁODZIMY 

GO WODĄ!!!


