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Październikowa (za)Dyszka
 w Ligocie Pięknej

 W naszej gminie jogging uprawia coraz więcej ludzi. Jak dotąd nie 
było jednak cyklicznej imprezy dla fanów biegania. Zmieni to Wi-
szeńska (za)Dyszka, która odbędzie się pierwszego października w 
Ligocie Pięknej.

 Będzie to pierwszy taki bieg w naszej gminie - mamy nadzieję, że 
weźmie w nim udział wielu ludzi. Chcielibyśmy, by pierwsza Wiszeńska 
(za)Dyszka okazała się sukcesem i stała się imprezą cykliczną - mówi 
Piotr Adamczyk, koordynator ds. sportu w OKSiR Wisznia Mała. 

 Trasa wyścigu wyniesie 10 km. Zapisanie się do biegu będzie możli-
we przez internet, a także w dniu zawodów (do godziny 11.30). Zawod-
nicy wystartują o godzinie 12:00. Opłata startowa to 25 zł (w dniu zawo-
dów 35 zł). Trasa przebiega przez piękne tereny leśne w gminie Wisznia 
Mała.
W wyścigu również będą mogły zmierzyć się dzieci. Specjalnie dla nich 
będzie przygotowana trasa o długości 1,5 km. Zapraszamy do udziału 
wszystkich miłośników biegania.

Czytaliśmy razem z 
całą Polską

str. 16

MTB Cross Country
str. 23

Wakacje pełne
wrażeń

str. 11

Dożynki Gminne 
Wiszni Małej - 
Szymanów 2016

str. 12

I Wiszeńska  
(za)Dyszka

bieg na 10 km
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Gminne inwestycje zgodnie z planemZa nami wakacje, czas 
kiedy myśli są skupio-

ne na odpoczynku, a nie 
na pracy. Jednak w gminie 
to najlepszy okres do prze-
prowadzenia intensywnych 
prac inwestycyjnych. W tym 
gorącym okresie rozpoczęła 
się budowa budynku gospo-
darczo – spotkaniowego w 
Psarach, rozpoczęto remont 
drogi powiatowej w Pierwo-
szowie, ukończono doku-
mentację projektową kana-
lizacji w miejscowościach 
Psary, Szymanów, Krzyża-
nowice i uzyskano wszyst-
kie pozwolenia na budowę. 
Miłośnicy sportu otrzymali 
nowe boiska, a uczniowie i 
nauczyciele wrócili po wa-
kacjach do wyremontowa-
nych szkół.

Gmina Wisznia Mała kon-
sekwentnie realizuje swoje 
cele i zaplanowane zadania. 
Jednym z kluczowych zadań 
jest rozbudowa sieci kana-
lizacji sanitarnej w miej-
scowościach Psary, Szyma-
nów i Krzyżanowice, która 
obejmuje budowę  ok. 40 
km sieci kanalizacyjnej. W 
sierpniu br. do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska  i Gospodarki Wod-
nej został złożony wniosek 
o dofinansowanie tego za-
dania w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 
2014-2020. Jest to strate-
giczna inwestycja, a zarazem 
największa w gminie, a jej 
realizacja będzie trwała co 
najmniej cztery najbliższe 
lata. Wartość projektu to ok. 
65 mln zł, na który gmina 
stara się o środki w wysoko-
ści 35 mln zł.

Ponadto w lipcu br. zło-
żony został wniosek o do-
finansowanie inwestycji z 
zakresu gospodarki wodno-
ściekowej ze środków EFRR 
RPO WD. W ramach wspól-
nego projektu planowana 
jest budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Wiszni Małej w 
rejonie ulic Strzeszowskiej 
i Przy Dębie,  moderniza-
cja oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie,  przebudowa 
ok. 2 km magistrali wo-
dociągowej w Strzeszowie 
wraz z budową odcinka 
nowego wodociągu w ul. 
Osiedlowej, a także przebu-

dowa rurociągu tranzytowe-
go ścieków  w Strzeszowie. 
Wartość projektu to  ok. 16 
mln zł, a wnioskowane do-
finansowanie wynosi  ok. 
70% kosztów inwestycji. W 
najbliższym czasie plano-
wane jest również złożenie 
wniosku o dofinansowanie 
ze środków PROW dla in-
westycji budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w Ligocie 
Pięknej w rejonie ulic  Brzo-
skwiniowej, Morelowej, Wi-
śniowej, Polnej, Stawowej  o 
wartości ok. 3 mln zł.

Oprócz projektów doty-
czących dużych inwestycji 
gmina realizuje również 
mniejsze działania.
Obecnie trwa remont drogi 
powiatowej w Pierwoszo-
wie. Jest to inicjatywa re-
alizowana przez Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy, 
przy udziale gminy Wisznia 
Mała, która partycypuje w 
kosztach dokładając 250 tys. 
zł, tj. ok. 25% wartości zada-
nia. Zadanie realizowane w 
ramach Programu Wielolet-
niego pod nazwą: „Program 
rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”.

W czerwcu rozpoczęła się 
budowa budynku gospo-
darczo – spotkaniowego w 
Psarach, tak długo oczeki-
wanego przez mieszkańców. 
Będzie to kolejne miejsce 
spotkań, gdzie będą oni mo-
gli integrować się, rozwijać 
swoje pasje oraz inicjaty-
wy społeczne. Ułatwi to im 
również organizację szko-
leń, warsztatów, konferencji 
itp. 

Miłośnicy sportu otrzyma-
li w Ozorowicach i Mach-
nicach zmodernizowane 

boiska. W chwili obecnej 
trwają prace projektowe 
związane z budową boiska 
wielofunkcyjnego w Piotr-
kowiczkach. Projekt będzie 
obejmował m.in. budowę 
boiska trawiastego do gry 
w piłkę nożną, boiska wie-
lofunkcyjnego z nawierzch-
nią sztuczną, budowę bu-
dynku zaplecza socjalnego 
oraz wykonanie miejsca dla 
najmłodszych mieszkań-
ców tj. placu zabaw i ścieżki 
zdrowia. 

W miejscowości Malin 
również trwają prace pro-
jektowe dotyczące wykona-
nia koncepcji zagospoda-
rowania boiska sportowego 
oraz wykonanie projektu 
sieci wodociągowej i przyłą-
cza elektrycznego. 

Natomiast w przypad-
ku szkół, to korzystając z 
wakacji uczniów i nauczy-
cieli, wnętrza budynków 
zostały odświeżone przed 
kolejnym rokiem szkolnym. 
Intensywne prace remon-
towo-konserwatorskie zo-
stały przeprowadzone we 
wszystkich szkołach gminy 
Wisznia Mała. Były to głów-

nie prace polegające na usu-
waniu pęknięć, jak również 
malowaniu ścian. W szkole 
w Psarach zostały ponad-
to wyremontowane toalety. 
Dzięki tym pracom ucznio-
wie kolejny rok szkolny po-
witali w odnowionych wnę-
trzach.

Rozpoczęła się również 
rozbudowa „Galerii na Za-
kręcie” przy Ośrodku Kul-
tury Sportu i Rekreacji w 
Wiszni Małej. Dzięki temu 
istniejąca galeria będzie 
większa i dużo lepiej przy-
stosowana do prezentacji 
obrazów i sztuk wizualnych. 
Projekt zakłada również do-
posażenie galerii w stałe i 
ruchome elementy służące 
do ekspozycji prac. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wsparło 
rozbudowę kwotą 98 tys. zł. 
Pieniądze pochodzą z Fun-
duszu Promocji Kultury w 
ramach programu "Rozwój 
infrastruktury kultury". 

Gmina Wisznia Mała zło-
żyła wniosek o dofinan-
sowanie i o ujęcie zadania 
pn. „Budowa ciągu pieszo
-rowerowego wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej W-404 w 
miejscowości Szewce” do 
realizacji w 2017 r. w ra-
mach tzw. „Programu chod-
nikowego” do Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei. Zada-
nie obejmuje budowę cią-
gu pieszo-rowerowego od 
skrzyżowania z drogą woje-
wódzką nr 342 do stacji PKP 
w Szewcach o dł. ok. 1 km. 

Projekt ten znacznie przy-
czyni się do poprawy bez-
pieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego dzięki 
zminimalizowaniu ryzyka 
kolizji pieszych i  rowerzy-
stów z pojazdami mecha-
nicznymi. Projekt ten jest 
elementem realizacji Strate-
gii Rozwoju Gminy i Planu 
Gospodarki Niskoemisyj-
nej. 

Gmina planuje jeszcze w 
bieżącym miesiącu złożyć 
wniosek do DSDIK doty-
czący przebudowy jezdni 
drogi wojewódzkiej nr 404 
na odcinku od drogi woje-
wódzkiej nr 343 do stacji 
PKP w Szewcach.

Na początku września gmi-
na złożyła projekt partner-
ski z gminami Oborniki Ślą-
skie i Oleśnicą oraz miastem 
Oleśnica i Agencją Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej 
S.A., w ramach którego za-
planowano budowę trzyme-
trowej, bitumicznej drogi 
rowerowej na odcinku od 
Wiszni Małej do Strzeszowa 
o długości prawie 2 km.

Ponadto w ramach pro-
gramu „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na 
lata 2016-2019” planowa-
ne jest złożenie wniosku o 
dofinansowanie przedsię-
wzięcia pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 104933D 
relacji Kryniczno-Psary, 
Gm. Wisznia Mała”. Droga 
gminna nr 104933D relacji 
Kryniczno-Psary łączy dwie 
drogi powiatowe: nr 1368D 
relacji Kryniczno – Malin – 
Ligota Piękna oraz 1370D 
relacji granica Powiatu – 
Szymanów – Psary – Krzy-

Fot. Remont drogi powiatowej w Pierwoszowie.

Fot. W okresie wakacyjnym rozpoczęła się budowa budynku gospodarczo – spotkaniowego w Psarach.
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żanowice. Jej przebudowa 
jest niezbędna, by zapewnić 
alternatywę komunikacyjną 
dla ruchu osobowego po-
między obiema w/w dro-
gami powiatowymi w Kry-
nicznie i Psarach, wobec 
obłożonej niezwykle cięż-
kim ruchem drogi krajowej 
nr 5 relacji Wrocław – Psa-
ry – Kryniczno – Wisznia 
Mała – Trzebnica. Obec-
nie droga ma nawierzchnię 
tłuczniową, a dzięki przebu-
dowie otrzyma nawierzch-
nię bitumiczną, co zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu i po-
prawi komfort korzystania z 
niej, szczególnie dla okolicz-
nych mieszkańców. Reali-
zacja tej inwestycji wpłynie 
bardzo pozytywnie nie tylko 
na ruch drogowy w gminie, 
ale także w skali powiatu.

Fot. Złożyliśmy projekt na modernizację oczyszczalni ścieków w 
Strzeszowie.

Do końca października 
2016 r. planowane jest też 
opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
gminy Wisznia Mała na lata 
2016-2022. Program ten 
umożliwi złożenie kolej-
nych wniosków o dofinan-
sowanie do Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na modernizację bu-
dynków wielorodzinnych 
oraz zagospodarowanie 
obszarów centrum wsi np. 
poprzez montaż małej ar-
chitektury, ławek, zieleni, 
budowę parkingów itp.

W bieżącym miesiącu 
rozpoczną są również pra-
ce związane z poprawą na-
wierzchni drogowych po-
przez wykonanie nowych 

nawierzchni asfaltowych 
w następujących miejsco-
wościach Szewce ul. Dłu-
ga, Malin ul. Słoneczna, 
Kryniczno ul. Wiosenna, 
Piotrkowiczki ul. Wiśnio-
wa, Ozorowice ul. Sportowa 
oraz Ligota Piękna ul. Fioł-
kowa.  

Ponadto rozpoczną się 
prace związane z przebu-
dową sieci wodociągowej 
i  wykonaniem sieci ka-
nalizacji deszczowej w ul. 
Mienickiej i Ozorowickiej i 
Młynarskiej w Strzeszowie. 
Roboty te stanową pierwszy 
etap przebudowy ulic Mie-
nickiej i Ozorowickiej w 
Strzeszowie. 

Gmina Wisznia Mała 
skutecznie realizuje swo-
ją strategię rozwoju dzię-

ki rozlicznym działaniom. 
W tym celu wykorzystuje 
wszystkie możliwości po-
zyskania środków finanso-
wych ze źródeł zewnętrz-
nych – w 2016 r. gmina 
osiągnęła pierwsze miejsce 
wśród gmin wiejskich w 

ilości pozyskanych środków 
unijnych. Jest atrakcyjnym 
partnerem dla firm i chętnie 
pozyskuje nowych partne-
rów. To miejsce, w którym 
dobrze się żyje i w które 
warto zainwestować.

RIOŚ

Atrakcje dla najmłodszych i starszych

Tworzenie miejsc za-
baw i rekreacji dla 

najmłodszych, jak i star-
szych mieszkańców to je-
den z priorytetów gminy. 
Nie ma już  miejscowo-
ści, która nie posiadała-
by przynajmniej jednego 
takiego miejsca. Co roku 

Wisznia Mała, ul. Łąkowa altana rekreacyjna, podwójna huśtawka wahadłowa 
i domek ze wspinaczką

Malin, plac zabaw przy skrzyżo-
waniu ul. Lipowej z Wierzbową

zjeżdżalnia dla małych dzieci

Rogoż, ul. Parkowa
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i słupki do siatków-
ki z siatką

Pierwoszów, ul. Sportowa zjeżdżalnia dla dzieci oraz TAI CHI (duże koła) + 
TAI CHI (małe koła) i wioślarz

Piotrkowiczki, ul. Spacerowa cztery ławki, orbitrek i wioślarz
Ozorowice, ul. Spacerowa stojak na rowery
Ligota Piękna, ul. Na Kolonii wiata z ławostołem
Ligota Piękna, ul. Różana elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek i wioślarz 

oraz stepper i narciarz
Strzeszów, ul. Łąkowa elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek i narty oraz 

wioślarz i wyciąg górny na słupie
Strzeszów, ul. Lipowa elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek i narty oraz 

wioślarz i wyciąg górny na słupie
Szewce, ul. Sportowa elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek i wyciąg gór-

ny na słupie
Mienice przy świetlicy elementy siłowni zewnętrznej: narty i wioślarz na 

słupie

dodatkowo gmina Wisz-
nia Mała doposaża place 
zabaw zgodnie z potrze-
bami sygnalizowanymi 
przez mieszkańców i fi-
nansowanymi z funduszy 
sołeckich.

W tym roku, we wrze-
śniu, dziesięć miejscowo-

ści zostało wzbogaconych 
o kolejne urządzenia za-
bawowe oraz urządzenia 
siłowni zewnętrznej. Wy-
datki na doposażenie wy-
niosły ogółem  ponad 91 
tys. zł. 

I tak zostały doposażone 
place zabaw w: 

Systematyczne doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych przyczyni 
się zapewne do jeszcze większej aktywności mieszkańców i wpłynie korzystnie 
na komfort spędzania czasu wolnego.
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Rozpoczęcie budowy galerii już we wrześniu

Poszukiwanie wykonaw-
cy do rozbudowy "Ga-

lerii na Zakręcie" wymagało 
aż trzykrotnego ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej. Ostatecznie budo-
wę przeprowadzi P.P.H.U. 
Eksport-Import Władysław 
Skiba z Milicza.

Milicka firma przedstawi-
ła najkorzystniejszą ofertę. 
Najistotniejsze ustalenia 
to określenie kwoty brutto 
na poziomie 319000,07 zł 

oraz okresu gwarancji na 
84 miesiące. Umowa zosta-
ła podpisana 25 sierpnia, a 
termin wykonania robót to 
15 listopada. 

Budowa galerii przy bu-
dynku Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Wiszni 
Małej obejmuje stworzenie 
przeszklonej galerii wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
techniczną w miejscu ist-
niejącego tarasu, przebudo-

wę kanalizacji deszczowej 
oraz linii telekomunikacyj-
nej. Na przełomie listopada 
i grudnia można spodzie-
wać się uroczystego otwar-
cia nowego miejsca wiszeń-
skich spotkań ze sztuką.

JS

Zadanie realizowane w ra-
mach operacji pn. „Galeria 
na Zakręcie” dofinansowa-
nej ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego w ramach programu 
Rozwój Infrastruktury kul-
tury, priorytet Infrastruktu-
ra domów kultury. 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu moż-
na uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia 
Mała lub telefonicznie pod nr (71) 308 48 54 oraz 
na stronie internetowej www.bip.wiszniamala.pl

Mapy działek dostępne na stronie www.geowisz-
nia.pl

Informujemy, że w ciągu najbliższego kwar-
tału przewidywane są następujące działania 

związanie z miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego: 
1. Przekazanie Radzie Gminy Wisznia Mała 

do uchwalenia  projektu Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie Wysoki Ko-
ściół o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI 
KOŚCIÓŁ;

2. Wyłożenie do wglądu publicznego projek-
tu Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w 
obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP 
KRYNICZNO-POŁUDNIE I-A .

Ponadto przewiduje się wyłożenie następują-
cych opracowań do wglądu publicznego w cią-
gu najbliższych 3 miesięcy:
1. Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w ob-
rębie Psary, o nazwie MPZP PSARY PÓŁ-
NOC;

2. Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w ob-
rębie Mienice, o nazwie MPZP MIENICE 
CENTRUM;

3. Zmianę Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Wisznia Mała dla działki nr ewid. 
260/1 w obrębie Pierwoszów;

4. Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w ob-
rębie Pierwoszów o nazwie MPZP PIER-
WOSZÓW – MIŁOCIN. 
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stan na dzień 08.09.2016r.

nr ewidencyjny działki powierzchnia 
(ha) zagospodarowanie terenu lokalizacja

MIENICE

335 0,0895 zabudowa mieszkaniowa przy drodze na 
Piotrkowiczki 

36/8 0,0860 zabudowa mieszkaniowa przy drodze na 
Piotrkowiczki

OZOROWICE

167/2 0,1110 zabudowa mieszkaniowa ul. Jodłowa

167/3 0,1000 zabudowa mieszkaniowa ul. Jodłowa

240/3 0,0987 zabudowa mieszkaniowa ul. Jodłowa

240/4 0,1003 zabudowa mieszkaniowa ul. Jodłowa

240/5 0,0995 zabudowa mieszkaniowa ul. Jodłowa

317/6 0,0885 zabudowa mieszkaniowa ul. Spacerowa

317/7 0,0886 zabudowa mieszkaniowa ul. Spacerowa

PIOTRKOWICZKI

450/3 0,1990 zabudowa mieszkaniowa ul. Kręta

450/4 0,1292 zabudowa mieszkaniowa ul. Kręta

STRZESZÓW

103/4 0,1278 zabudowa mieszkaniowa okolice ul. Lipowej

100/6 0,0809 zabudowa mieszkaniowa ul. Osiedlowa

120/4 0,0809 zabudowa mieszkaniowa ul. Łąkowa/Osiedlowa

120/5 0,0914 zabudowa mieszkaniowa ul. Łąkowa/Osiedlowa

SZEWCE

89/8 0,0809 zabudowa mieszkaniowa okolice  
ul. Wrocławskiej

WISZNIA MAŁA

155 0,1045 zabudowa mieszkaniowo-
usługowa ul. Szkolna

WYSOKI KOŚCIÓŁ

58/2 0,1117 zabudowa mieszkaniowa zbieg ulic Parkowej/
Trzebnickiej
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Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Praca w rolnictwie stwa-
rza dużo zagrożeń, któ-

re często są powodowane 
przez nieostrożność samych 
rolników. By minimalizo-
wać niebezpieczne sytuacje 
w gospodarstwach rolnych 
Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego przy 
współudziale Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencji Nieruchomości Rol-

nych i Państwowej Inspekcji 
Pracy już od 14 lat organi-
zuje ogólnopolskie konkurs 
pn. Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne. Celem konkur-
su jest zmniejszenie liczby 
wypadków i chorób zawo-
dowych rolników. Jak rów-
nież promocja zasad ochro-
ny zdrowia, bezpieczeństwa 
i higieny w czasie pracy.

W tegorocznej, XIV edy-

cji konkursu brało udział 
970 podmiotów, czyli o 145 
więcej niż w zeszłym roku. 
Na etapie regionalnym lau-
reatami z naszej gminy byli 
mieszkańcy Szewc Dorota i 
Stanisław Saneccy. Nagrody 
zostały wręczone na uroczy-
stej gali w siedzibie Oddzia-
łu Regionalnego KRUS we 
Wrocławiu.

Komisje konkursowe wizy-
tujące gospodarstwa spraw-
dzały ogólny wygląd podwó-
rza, stan zabudowań i miejsc 
pracy, zabezpieczenia urzą-
dzeń i maszyn rolniczych, 
stosowanie zasad BHP, wa-
runki chowu zwierząt itp.  
Zwracały również uwagę na 
estetykę gospodarstw oraz 
wydzielenie strefy rekreacyj-
nej.
Laureatom z naszej gminy 
gratulujemy.Fot. Laureaci z Szewc: Dorota i Stanisław Saneccy

Jesteśmy w czołówce plebiscytu Gospodarna Wieś 2016

Celem plebiscytu ogło-
szonego przez Gazetę 

Wrocławską było wyłonienie 
najlepszego sołtysa oraz naj-
bardziej Gospodarnej Wsi, 
czyli takiej, w której żyje się 
bezpiecznie, wygodnie i do-
statnio, a lokalna społeczność 
w pełni wykorzystuje swój po-
tencjał. Miejscowości, o którą 
mieszkańcy dbają i sprawiają, 
że życie w niej nabiera smaku. 

W plebiscycie można było 
oddawać głosy poprzez sms
-y, za pośrednictwem Face-
booka oraz bezpośrednio na 
portalu Gazety Wrocławskiej. 
Zwycięzcą została wieś, która 
otrzymała najwięcej głosów. Z 
gminy Wisznia Mała do plebi-
scytu został zgłoszony Strze-
szów. Do końca toczyła się za-

cięta walka. Ostatecznie nasi 
reprezentanci zajęli II miejsce.
 Strzeszów to wieś typowo 
rolnicza (jest miejscowym 
zagłębiem w produkcji tru-
skawek i malin), w której lo-
kalna społeczność chętnie 
angażuje się w  działania na 
rzecz swojej miejscowości. To 
jedna z dwóch miejscowości 
w gminie, która posiada swój 
własny zespół ludowy „Strze-
szowianki”. Zespół powstał w 
1997 roku z inicjatywy sołtysa 
Bronisława Stawińskiego oraz 
pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Strzeszów należy do 
Grupy Odnowy Wsi Dolno-
śląskiej oraz posiada aktywne 
Koło Gospodyń Wiejskich. 
To jaką wsią jest obecnie 
Strzeszów, to głównie zasłu-

ga mieszkańców na czele z 
sołtysem Bronisławem Sta-
wińskim, który swoją funkcję 
pełni już szóstą kadencję. Z 
jego inicjatywy została przed 
laty wyremontowana świetli-
ca oraz zbudowana plebania, 
przy której budowie pracowali 
również mieszkańcy w czynie 
społecznym. Żyje nam się do-
brze. – mówi sołtys Bronisław 
Stawiński - Jedynie marzy mi 
się park rekreacyjny, nowa 
świetlica oraz witacze.

Warunki życia w Strzeszo-
wie są dobre, a miejscowość 
posiada dobrą infrastruktu-
rę. Posiada dwa przedszko-
la publiczne, dwa boiska 
sportowe, dwa place zabaw 
i kilka sklepów.  Ponadto w 
miejscowości znajduje się 
zabytkowy kościół pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
oraz piękny barokowy pałac 
położony na obszarze dzie-
sięciu hektarów zabytkowe-
go parku, w którym znajduje 
się rozlewnia wody źródlanej 
„Pałacowa”. Warto odwiedzić 
Strzeszów.

Gratulujemy mieszkańcom 
i życzymy dalszych sukcesów. 

AP
Fot. Sołtys Strzeszowa Bronisław Stawiński.Fot. Barokowy pałac w Strzeszowie.

Porady dla NGO-sów

W tym roku kolejny 
już raz, w ramach 

wsparcia organizacji po-
zarządowych, w siedzibie 
GOPS-u w Wiszni Małej 
funkcjonował bezpłat-
ny punkt doradczy dla 
organizacji pozarządo-
wych (NGO-sów) i grup 
nieformalnych. To efekt 
współpracy gminy Wisz-
nia Mała ze Stowarzysze-
niem Integracji Społecz-
nej PROPAGO.

Przez 3 miesiące, od po-
czątku kwietnia do koń-
ca czerwca w siedzibie 
GOPS-u w Wiszni Małej 
przedstawiciele stowarzy-
szeń, klubów sportowych, 
fundacji, grup nieformal-
ny, grup odnowy wsi itp. 
mogli zasięgnąć komplek-
sowej porady dotyczącej 
swoich działań. W Punk-
cie Doradczym można 
było liczyć na fachową 
pomoc wykwalifikowa-
nych osób: pani Krysty-
ny Laszkiewicz (doradca 
ds. pozyskiwania fundu-
szy dla ngo) i pani Teresy 
Gendera (doradca ds. za-
rządzania finansowego w 
ngo).

Osoby korzystające z po-
rad uzyskały informacje o 
pozyskiwaniu funduszy i 
pisaniu projektów, otrzy-
mały dodatkową wiedzę z 
zakresu tworzenia oferty 
zadani publicznego i pisa-
nia sprawozdań z wykona-
nia zadania publicznego. 
Jak również zostały poin-
struowane w jaki sposób 

założyć nowe stowarzy-
szenie, opracować statutu 
i zarejestrować organiza-
cję. Punkt Porad cieszył 
się dużym powodzeniem. 
W sumie udzielono 65 
porad, w tym 50 porad 
stacjonarnych, 8 porad 
e-mailowych i 7 porad te-
lefonicznych.

Działanie tego typu 
punktów jest bardzo istot-
ne dla lokalnej społeczno-
ści. Umożliwia rozwój or-
ganizacji pozarządowych, 
aktywizuje i integruje 
mieszkańców. Z tego po-
wodu w przyszłym roku 
nadal będzie kontynu-
owana pomoc dla NGO-
sów.

Minister Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej 
ogłosiła otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań 
publicznych dofinansowa-
nych w 2017 r. ze środków 
krajowego Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatel-
skich (P FIO). Najbliższy 
termin składania ofert 
mija 28 września 2016 r.
szczegóły:
http://www.pozytek.gov.
pl/Ogloszenie,o,konkur-
sie,FIO,2017,3923.html
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Nie daj się grypie!
Wójt Gminy Wisznia Mała oraz 

Kierownik Ośrodka Zdrowia zapraszają na

bezpłatne
 szczepienia

 przeciwko grypie
 mieszkańców gminy Wisznia Mała

powyżej 60 roku życia

Nie ryzykuj groźnych powikłań.
Rejestracja telefoniczna 71/312-70-16

ABC Pacjenta

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

Drugi certyfikat jakości ISO w naszej gminie

6 lipca Bożena Kołpak kie-
rownik Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej -Ośrodka Zdro-
wia w Wiszni Małej przyjęła z 
rąk Georga Jankowskiego pre-
zesa zarządu IQS CERT certy-
fikat jakości ISO 9001:2009. 
To druga, po Urzędzie Gmi-
ny Wisznia Mała jednostka 
w gminie, która posiada taki 
certyfikat.

Certyfikat ISO to między-
narodowa norma określająca 
wymagania jakie powinien 
spełniać system zarządzania 
jakością w firmie. Nasza przy-
chodnia otrzymała certyfikat 
nr 10/38/0004/16-1, który 
obejmuje świadczenie usług 
medycznych w zakresie:
• podstawowej opieki zdro-
wotnej,
• ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej,
• poradni ginekologiczno-po-
łożniczej,
• leczenia stomatologicznego,
• diagnostyki obrazowej 
(USG, RTG).

To wielkie wyróżnienie dla 
SPZOZ w Wiszni Małej, jak 
również dla całej załogi. Przy-
chodnia by uzyskać certyfi-
kat musiała spełnić wszystkie 
wytyczne zawarte w wyzna-
czonych normach ISO. Nie 
udałoby się tego osiągnąć bez 
zaangażowania całego perso-
nelu, który realizować musiał 
swoje codzienne obowiązki 
i jednocześnie wprowadzać 
niezbędne procedury służące 
poprawie jakości świadczo-
nych usług medycznych.

Głównym celem pracowni-
ków przychodni jest zapew-
nienie swoim pacjentom pro-
fesjonalnej opieki medycznej, 
przy jednoczesnym zacho-
waniu wszelkich standardów 
medycznych. Wszystkie te za-
dania służą tworzeniu miejsca 
przyjaznego dla pacjentów.    

Certyfikat oznacza włą-
czenie przychodni do mię-
dzynarodowego programu 
IQS-med, gdzie będzie ona 
rekomendowana jako pla-
cówka, która spełnia wszyst-

kie wymogi pod względem 
jakości świadczonych usług. 

Posiadanie certyfikatu ISO 
łączy się równocześnie z ko-
niecznością okresowych kon-
troli, które potwierdzą odpo-

wiednio wysoki poziom usług 
oraz umożliwią wdrażanie 
zadań zapobiegawczych oraz 
naprawczych służących pod-
noszeniu jakości usług świad-
czonych przez SPZOZ, a co z 

tym się wiąże zwiększenie za-
dowolenia pacjentów. 

Certyfikat ISO 9001-2009 to 
duże wyróżnienie, zarówno 
dla placówki, jak i całej gminy.  

NIE dla grypy
Grypa to ostra choroba wi-
rusowa układu oddechowego 
przenoszona drogą kropel-
kową. Choroba wywoływana 
jest przez wirusy i występuje 
z różnym nasileniem, prze-
ważnie od października do 
kwietnia. 
Skutecznym zabezpieczeniem 
się przed grypą i jej konse-

kwencjami jest stosowanie 
szczepionek ochronnych. 
Najlepiej szczepić się jesienią, 
od września do listopada. U 
osób zaszczepionych w przy-
padku zachorowania przebieg 
choroby jest łagodniejszy, a 
prawdopodobieństwo powi-
kłań mniejsze. Ponadto zasto-
sowanie szczepionki zmniej-
sza ryzyko infekcji o 40-80%.

Ośrodek Zdrowia w Wiszni 
Małej w ramach swojej dzia-
łalności prowadzi szczepienia 
dla wszystkich zainteresowa-
nych osób. Dla osób poniżej 
60. roku życia szczepienia są 
odpłatne.
Koszt szczepienia osób poni-
żej 60 roku życia wynosi:
osoby dorosłe – 35 zł
dzieci – 30 zł.
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Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy naszej Gminy,

w związku z trwającym okresem podwyższonych temperatur występuje zdecydowanie zwiększone zapo-
trzebowanie na dostawę wody do Państwa gospodarstw domowych i firm.

Niestety w związku z tym zjawiskiem jak co roku, odnotowujemy również zwiększoną ilość Państwa uwag 
do obniżonego ciśnienia dostarczanej wody. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą i apelem o racjonal-
ne korzystanie z wody, a przede wszystkim, aby:

NIE PODLEWAĆ OGRODÓW I TERENÓW ZIELONYCH ORAZ NIE NAPEŁNIAĆ BASENÓW W GODZINACH 
MAKSYMALNEGO ROZBIORU WODY TJ.: OD GODZ. 06.00 DO GODZ. 08.00 ORAZ OD GODZ. 17.00 DO 
GODZ. 22.00.

Jednoczesne podlewanie ogrodów przez wielu z Państwa powoduje bardzo duże spadki ciśnienia w 
gminnej sieci wodociągowej, co niejednokrotnie uniemożliwia mieszkańcom prawidłowe korzystanie z 
podstawowych przyborów sanitarnych, zwłaszcza tym, których posesje są zlokalizowane daleko od stacji 
uzdatniania wody. Nadmieniamy, że wszystkie stacje uzdatniania wody pracują obecnie z maksymalną 
wydajnością. 

Przy okazji zachęcamy Państwa do rozważenia zagospodarowania wód deszczowych na terenie posesji, 
co umożliwiają dzisiaj rozwiązania techniczne oferowane przez wiele firm. Takie systemy mają przede 
wszystkim aspekt ekologiczny, a ponadto mogą przynosić wymierne korzyści ekonomiczne.

Chcielibyśmy Państwa również poinformować, że Urząd Gminy wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej są w trakcie realizacji zadań Wieloletniego Planu Rozwoju PGK 
2016-2018. Aktualnie trwają prace projektowe dotyczące modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Psa-
rach oraz rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie. Ponadto, niebawem rozpocznie 
się przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzeszów, a Gmina Wisznia Mała zaprojektowała 
sieć kanalizacji sanitarnej odbierającą ścieki z miejscowości: Psary, Szymanów, Krzyżanowice. Spółka zło-
żyła wnioski o dofinansowanie tych inwestycji z funduszy europejskich.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i jednoczesnym wzrostem 
liczby odbiorców wody realizowana będzie także budowa dodatkowego połączenia z siecią wodociągo-
wą MPWIK S.A. we Wrocławiu. Zaznaczamy, że teren naszej Gminy nie jest terenem obfitującym w po-
kłady wód podziemnych nadających się do dalszego uzdatniania, ale, pomimo tych trudności, jesteśmy 
przekonani, że znajdziemy optymalne rozwiązania techniczne, które trwale wyeliminują wszystkie ww. 
trudności.

Podsumowując, jeszcze raz zwracamy się do Państwa z prośbą o racjonalne korzystanie z dostarczanej 
wody i przepraszamy za zaistniałe niedogodności.
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Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w Łopatynie

Na początku lipca pięcio-
osobowa grupa mło-

dzieży z Gimnazjum w Kry-
nicznie wraz z opiekunami 
wyjechała na Ukrainę w celu  
ratowania zdewastowanych 
mogił swoich przodków. 
Wyjazd odbył się w ramach 
akcji społecznej „Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnienia”. 

Temu jakże potrzebnemu, 
w aspekcie naszej wspólnej 
historii, projektowi patronu-
je Dolnośląski Urząd Wo-
jewódzki oraz Dolnośląski 
Kurator Oświaty. Patronat 
medialny - Telewizja Wro-

cław.  W przeciągu ostatnich 
7 lat w akcji wzięło udział kil-
ka tysięcy uczniów z całego 
Dolnego Śląska.

Uczniowie Gimnazjum w 
Krynicznie wybrali się do 
niewielkiej miejscowości Ło-
patyn, ok. 80 km od Lwowa, 
gdzie porządkowali zanie-
dbane polskie groby na miej-
scowym cmentarzu. Dzięki 
ich pracy i zaangażowaniu 
udało się wiele z nich urato-
wać przed całkowitym znisz-
czeniem i zapomnieniem.  

Łopatyn to ok. 3,5 tysięcz-
ne miasteczko należące do 

najbardziej zabytkowych 
miejscowości w rejonie ra-
dziechowskim. Na cmenta-
rzu w Łopatynie wśród sta-
rych nagrobków odnaleźć 
można również odrestau-
rowany grób z kamiennym 
sarkofagiem generała Józefa 
Dwernickiego oraz kwaterę 
i pomnik żołnierzy polskich 
poległych podczas walk z ar-
mią Budionnego 14 sierpnia 
1920 r. podczas pamiętnej 
„Bitwy Warszawskiej”. Ta 
chwalebna karta historii pol-
skiej państwowości została 
zapisana jako „Cud nad Wi-

słą”.  
Poza pracą w ramach akcji 

młodzież z Kryniczna zna-
lazła także czas na zwiedza-
nie miasteczka, w którym 
znajduje się m.in. zabytkowy 
kościół z kopią obrazu Mat-
ki Boskiej Łopatyńskiej oraz 
XVIII – wieczny pałac. Nie 
obyło się także bez spotkania 
z przedstawicielami polonij-
nej organizacji „Orzeł Biały” 
oraz burmistrzem miasta. 

Podczas całego pobytu 
grupą opiekował się ksiądz 
Kazimierz Wysocki. Poza 
Łopatynem, nasza młodzież 

zwiedzała także ważne miej-
sca dla naszej kultury i hi-
storii: Krzemieniec, Olesko 
i nade wszystko jakże polski 
Lwów.

Akcja „Mogiłę pradzia-
da ocal od zapomnienia” to 
prawdziwa lekcja patrioty-
zmu, podczas której wprost 
dotknąć można historii swo-
jego narodu. Jest to także 
ważne, ponieważ nie pozwa-
la zapomnieć o polskości na 
Kresach, zarówno nam, jak i 
tym rodakom, którzy na sta-
łe tam mieszkają.  

AGK

Fot. Wspólne prace na cmentarzu z przedstawicielami Orła Białego.

Fot. Wolontariusze z Gimnazjum w Krynicznie na cmentarzu łyczakowskim.

Fot. Prace na cmentarzu w Łopatynie

Fot. Cmentarz w Łopatynie.

Uczestnicy wyprawy składają serdeczne podziękowania dla:

Państwa Katarzyny i Grzegorza Cichońskich - Pierwoszów
Państwa Grażyny i Pawła Hadały - Psary, Rogoż
Pana Jacka Tarczyńskiego prezesa zarządu spółki Tarczyński SA

za pomoc materialną  udzieloną w związku z wyjazdem ( słodycze i wę-
dliny).

Uczestnicy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Patrycja Dudzik    Krystyna Kowska
Krzysztof Konieczny    Karol Michałek
Paweł Sobków     Magdalena Dardas
Anna Gabryszewska - Konieczny  Ireneusz  Osenkowski
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Światowe Dni Młodzieży w Szewcach

Parafia Św. Anny w Szew-
cach gościła w dniach od 

19 do 25 lipca 63 pielgrzy-
mów z Francji, w ramach 
Światowych Dni Młodzieży 
(ŚDM).  Pielgrzymi zostali 
bardzo przyjaźnie przyję-
ci przez mieszkańców, któ-
rzy zaprosili ich do swoich 
domów. 19 lipca, podczas 
pierwszej Mszy Świętej w ko-
ściele pw. św. Anny w Szew-
cach oficjalnie przywitał ich 
Wójt Gminy Wisznia Mała 
Jakub Bronowicki, pani Sła-
womira Misiura – Hermann 
Zastępca Wójta i pani Małgo-
rzata Ottenbreit Przewodni-
cząca Rady Gminy.

Czas spędzony w Szewcach 
odbywał się w ramach tzw. 
Dni w Diecezji, w czasie 
których  pielgrzymi integro-
wali się z miejscową ludno-
ścią, poznawali kulturę re-
gionu oraz zwiedzali gminę 
Wisznia Mała, Wrocław i 
okolice. Dnia 25 lipca mło-
dzież miała się przenieść do 
Krakowa na tzw. Wydarze-
nia Centralne, których kul-
minacją będzie spotkanie z 

Papieżem Franciszkiem. 
Pierwszego dnia (w środę) 

Francuzi odwiedzili kąpie-
lisko w Paniowicach oraz 
kompleks Miłocin, gdzie 
mieli czas nie tylko na re-
laks, ale też na doskonalenie 
wspólnego śpiewania. Ko-
lejnego dnia przyszedł czas 
na zwiedzanie Wrocławia 
i spotkanie z innymi piel-
grzymami w miejscu zwa-
nym MercyFest. Odbywały 
się tam koncerty łączące idę 
ŚDM z Europejską Stolicą 
Kultury. Na koniec dnia naj-
bardziej wytrwali udali się 
pod Halę Stulecia na pokaz 
fontanny multimedialnej.

Piątek to dzień, w którym 
pielgrzymi większość dnia 
spędzili we Wrocławiu, na-
tomiast wieczorem uczest-
niczyli w adoracji krzyża w 
kościele w Szewcach. 

Kolejny dzień nasi goście 
również spędzili we Wro-
cławiu, gdzie zwiedzali mia-
sto. W tym czasie odbywały 
się duchowe spotkania na 
Ostrowie Tumskim i w Ka-
tedrze Wrocławskiej. Po-

nadto odbyło się spotkanie 
z Arcybiskupem Wrocław-
skim. Następnie uczestnicy 
ŚDM wzięli udział w Mszy 
Świętej w grupach języko-
wych, a wieczorem w Fe-
stiwalu „Singing Europe” w 
ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury – Wrocław 2016, 
który zgromadził wieloty-
sięczną widownię na Sta-
dionie Miejskim. To było 
duże wydarzenie, podczas 
którego tysiąc chórzystów 
z całej Europy wykonywało 
popularne utwory różnych 
krajów. Późnym wieczorem 
wybrali się jeszcze wspólnie 
na pokaz fontanny multi-
medialnej na pergoli wro-
cławskiej.  

Niedziela, to dzień spędzo-
ny w parafii w Szewcach. 
Francuzi wraz z rodzinami, 
które ich gościły i innymi 
mieszkańcami gminy brali 
udział w Festynie Rodzin-
nym Ananda 2016. Imprezę 
poprzedziła uroczysta Msza 
Św. zakończona procesją. 
Zabawa trwała do późnych 
godzin. Na scenie gościł lo-

kalny zespół muzyczny Szy-
manowianie, a dodatkową 
atrakcją był występ grupy  
francuskiej, która  zaprezen-
towała repertuar przygoto-
wany specjalnie na tę oko-
liczność.  

Następnego dnia po fe-
stynie przyszedł czas poże-
gnania. Francuzi z żalem 
opuszczali naszą gminę, 
przez której mieszkańców 
zostali bardzo gościnnie 
przyjęci. Przed nimi kolejny 
etap pielgrzymki: Kraków i 
spotkanie z Papieżem Fran-
ciszkiem. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w zorga-
nizowanie i przygotowanie 
pobytu gości z Francji oraz 
proboszczowi Mariuszowi 
Bąkowskiemu i panu Pio-
trowi Pańczyk.

Tych kilka wspólnych 
dni to był bardzo ciekawe i 
wzbogacające doświadcze-
nie. Mieszkańcy miejscowo-
ści Szewce mieli okazję po-
znać inną kulturę, obyczaje 
i język. Równocześnie sami 
starali się pokazać naszym 
gościom nasz kraj od jak 
najlepszej strony.

AP

Światowe Dni Mło-
dzieży to wydarzenie, 
które powstało z ini-
cjatywy św. Jana Pawła 
II. W 1984 roku papież 
zaprosił młodych do 
Rzymu z okazji Jubile-
uszowego Roku Odku-
pienia. Rok później, na 
spotkaniu opłatkowym 
20 grudnia 1985 roku 
Jan Paweł II ustalił, iż 
co roku, w Niedzielę 
Palmową będą odby-
wały się spotkania die-
cezjalne, a co 2-3 lata 
międzynarodowe spo-
tkania w wyznaczonym 
przez niego miejscu.
Po jego śmierci dzieło 
kontynuował Benedykt 
XVI, a obecnie czyni to 
papież Franciszek. Celem 
Światowych Dni Mło-
dzieży jest skupienie wia-
ry i życia młodych ludzi 
wokół Jezusa Chrystusa, 
tak by w swoim życiu 
kierowali się jego nauką. 
To czas wspólnej ewan-
gelizacji, jak również 
przygotowanie młodych 
ludzi do głoszenia ewan-
gelii wśród innych.     
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EKO WAKACJE

W ramach wakacji w 
wybranych miejsco-

wościach były prowadzo-
ne warsztaty ekorecyklingu 
zorganizowane przez firmę 
WPO ALBA oraz Urząd 
Gminy Wisznia Mała. Ce-
lem warsztatów było przede 
wszystkim pokazanie uczest-
nikom jak ważna jest nasza 
codzienna segregacja śmieci. 
Dlaczego to takie ważne, aby 
odpady które wyrzucamy na 
co dzień do kosza na śmieci 
mogły się stać surowcem, z 
którego powstaną nowe rze-
czy, a nie śmieciami które 
trafiają na wysypisko odpa-
dów.

W trakcie zajęć dzieci do-
wiadywały się również, jak  

można zrobić zabawki z rze-
czy codziennego użytku: pił-
kę z gazet, pompon z worka, 
kwiatki z reklamówek, węża 
z nakrętek czy też samolot 
z gazety. Same wielokrotnie 
zaskakiwały swoimi umiejęt-
nościami i twórczymi zdol-
nościami. Powstały piękne 
kolorowe kwiatki z reklamó-
wek, całe miasteczka z wytła-
czanek po jajkach oraz super 
piłki z papieru gazetowego. 
Nic tak nie cieszy, jak zabaw-
ka wykonana samodzielnie. 
A wśród dorosłych towa-
rzyszącym dzieciom zostały 
rozlosowane kompostowniki 
sponsorowane przez firmę 
WPO ALBA. 

KK Fot. W naszych zajęciach uczestniczył również Wójt Gminy Wisznia Mała - Jakub Bronowicki.

Fot. Michalina Piskozub z WPO ALBA tłumaczy dzieciom jak należy segregować śmieci.

Fot. Doskonałym materiałem do zabawy i malowania są również wytłaczanki po jajkach. 

Fot. Z nakrętek możemy robić kolorowe węże.

Fot. O odpadach na wesoło - sprawdzaliśmy wytrzymałość worków w czasie wyścigów.

Fot. Na każdych zajęciach wśród uczestników były również rozdawane kwiatki w 
nietypowych doniczkach - z plastikowych butelek.

Fot. Piłka z gazet została już przetestowana, zachęcamy do zabawy.
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WAKACJE PEŁNE WRAŻEŃ

W tym roku najmłodsi 
mieszkańcy naszej 

gminy nie mieli czasu  na 
nudę. Specjalnie dla nich 
była przygotowana obszer-
na oferta, z której każdy 
mógł wybrać coś dla siebie.

Po kolei we wszystkich 
miejscowościach naszej 
gminy, w świetlicach oraz 
szkołach, były realizowane 
zajęcia pod hasłem: W Kra-
inie Twórczej Zabawy. Były 
to zajęcia organizowane 
przez pełnomocnika wójta 
ds. profilaktyki uzależnień. 
W ramach zajęć prowa-
dzono czterogodzinne spo-
tkania codziennie w innej 
miejscowości. Warsztaty 
prowadzili wykwalifikowa-
ni animatorzy z zakresu za-
jęć plastycznych, gier i za-
baw twórczych, jak również 
konkurencji sportowych. 
Było dużo dobrej zabawy, 

a dzieci realizowały swoje 
fajne pomysły. Dodatkowo 
została przeprowadzona 
pogadanka przez panie z 
Państwowego Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego w 
Trzebnicy na temat klesz-
czy. 

Szeroką ofertę dla dzie-
ci przygotował również 
OKSiR z Wiszni Małej. 
Codziennie odbywały się 
poranki filmowe dla dzieci. 
Pracownice biblioteki pro-
wadziły zajęcia pod nazwą 
„kreatywna biblioteka”, na 
których dzieci rysowały, 
rozwiązywały rebusy, sza-
rady, wykreślanki. Bawiły 
się w kalambury, w czasie 
których było dużo rado-
ści. Poza tym grały w gry 
planszowe oraz brały udział 
w zajęciach plastycznych, 
dzięki którym mogły roz-
wijać swoje pasje. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły 
się także zajęcia multime-
dialne, podczas których 
dzieci poznawały sztukę 
tworzenia animacji rysun-
kowej, czyli zasady tworze-
nia animacji poklatkowej. 
Próbowały samodzielnie 
przygotowywać sceno-
grafię, napisać scenariusz 
oraz tworzyć postaci. Na 
koniec zajęć samodzielnie 
nagrywały i montowały 
film. Mimo tego, że mło-
dzi uczestnicy nie mieli 
doświadczenia, efekty były 
zaskakujące.

Dla osób, które interesu-
ją się muzyką prowadzone 
były zajęcia muzyczne oraz 
nauka gry na gitarze. Chęt-
ni mogli również sprawdzić 
jak się wędkuje. 

Oprócz zajęć w siedzibie 
OKSiRu w Wiszni Małej 
odbyły się  wycieczki: do 

Hydropolis oraz do Mu-
zeum Narodowego we 
Wrocławiu, gdzie poza 
zwiedzaniem odbyły się 
warsztaty dotyczące mody. 
Dzieci były także w Ozo-
rowicach na spotkaniu z 
plastyczką Elżbietą Filip-
kiewicz, która przygoto-
wała dla nich warsztaty ce-
ramiczne. Po warsztatach 
odwiedziły stadninę koni, 
w której mogły zapoznać 
się z obrządkiem koni, a 
nawet się na nich przeje-
chać. W dalszej kolejności 
odbyła się wycieczka do 
Minieurolandu w Kłodz-
ku oraz do Muzeum Miej-
skiego we Wrocławiu, gdzie 
były zajęcia archeologiczne 
pt. „Dzieckiem być w sta-
rożytnym Rzymie” oraz 
lekcja terenowa „Strachy i 
inne historie wrocławskie-
go rynku”. 

Nie zapomniano również 
o aktywności fizycznej. Dla 
osób lubiących sport na 
boiskach w Psarach oraz 
w Wiszni Małej odbywały 
się zajęcia sportowo-rekre-
acyjne. W Psarach zajęcia 
trwały codziennie od 10.00 
do 13.00, a na boisku spor-
towym w Wiszni Małej za-
jęcia sportowe odbywały się 
w każdy wtorek, czwartek i 
piątek w godz. 10.00-13.00.

Oferta wakacyjna była 
bardzo szeroka i zapewne 
każdy znalazł coś dla sie-
bie. Istotne jest również 
to, że zajęcia były nieod-
płatne, a rodzice ponosili 
jedynie koszt wstępów na 
wycieczkach. A dzieci nie 
tylko rozwijały swoje zain-
teresowania i spotykały się 
z rówieśnikami, ale również  
aktywnie spędzały czas.  

AP



12 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ WRZESIEŃ 2016

Dożynki Gminne Wiszni Małej – Szymanów 2016

Koniec żniw oznacza 
rozpoczęcie dożynek 

w poszczególnych gmi-
nach. W naszej gminie do-
żynki odbyły się 27 sierp-
nia w Szymanowie.

Dożynki, to wydarzenie 
bardzo znaczące dla całej 
społeczności wiejskiej. To 
okazja połączenia tradycji 
z piknikiem rodzinnym, 
jak również zaprezentowa-
nia tego co w gminie naj-
lepsze. Dożynki to przede 
wszystkim czas zakończe-
nia zbiorów i podziękowa-
nia za plony oraz okazja do 
świętowania przez wszyst-
kich mieszkańców gminy 
oraz gości z innych miej-
scowości. 

W tym roku gospodarzem 
dożynek było sołectwo 
Szymanów, które zachęcało 
wszystkich do aktywnego 
uczestnictwa w święcie plo-
nów. Dla przybyłych przy-
gotowano szereg atrakcji. 
Dożynki rozpoczęły się 
uroczystą plenerową Mszą 
Świętą Dziękczynną, po 
niej ulicami Szymanowa 
w asyście Orkiestry Dętej 

z Wiszni Małej przeszedł 
wielobarwny korowód,  a 
następnie nastąpiło uro-
czyste otwarcie Dożynek 
Gminnych wraz z Obrzę-
dem Dożynkowym, pod-
czas którego starosta doży-
nek Marcin Kramarzewski 
oraz starościna Agnieszka 
Malec przekazali Wójto-
wi Gminy Wisznia Mała 
Jakubowi Bronowickiemu 
bochen chleba oraz symbo-
liczne dary z najnowszych 
plonów. Na początku na 
scenie wystąpiły zespoły 
ludowe tj. Szymanowia-
nie i Strzeszowianki oraz 
zaprezentowała się Orkie-
stra Dęta z Wiszni Ma-
łej. Pod sceną dali pokaz, 
osiągający wysokie wyniki 
sportowe, karatecy z Dol-
nośląskiego Klubu Karate 
JIKAKU KANSAI z Kry-
niczna. Z bardzo ciekawym 
występem zaprezentowały 
się Mażoretki „Seniorita”. 
Emocjonujący był występ 
gwiazd wieczoru: zespołu 
CLIVER i BIG DANCE. 
Cały parkiet był pełen tań-
czących osób. W przerwie 

czas uatrakcyjnił występ 
Klaudii Adamus. Nato-
miast do późnych godzin 
nocnych goście dożynek 
bawili się przy dźwiękach 
muzyki w rytm popular-
nych przebojów zapro-
ponowanych przez DJ. W 
trakcie zabawy tanecznej 
odbył się efektowny pokaz 
fajerwerków. Na stołach na 
gości czekały smaczne mię-
siwa, smalec, pachniał bi-
gos oraz przepyszne ciasta. 
Organizacja i wystawność 
poczęstunku zrobiły wra-
żenie.

Wielkim powodzeniem 
cieszyła się loteria fanto-
wa, w której każdy mógł 
wziąć udział, a wszystkie 
losy wygrywały. Natomiast 
wieczorem odbyło się lo-
sowanie nagród głównych, 
tj.: lot fotosamolotem nad 
własnym domem, rower, 
tablet, karcher, jak również 
ekspres do kawy, drewno i 
dwa odkurzacze. Ponadto 
odbyła się wystawa wień-
ców dożynkowych, sprzętu 
rolniczego oraz sztuki lu-
dowej. Z nostalgią można 

było pooglądać archiwalne 
fotografie z wcześniejszych 
dożynek. Tradycją święta 
plonów jest Dożynkowy 
Turniej Sołectw z licznymi 
konkurencjami sportowo 
- rekreacyjnymi. W tym 
roku wybrani przedstawi-
ciele wiosek zmagali się w 
konkurencjach t.j.: piłka-
rzyki, budowa piramidy z 
wytłaczanek, rzut beretem 
oraz przeciąganie liny. I 
miejsce zajęły Szewce, które 
otrzymały czek na 1100 zł. 
Po wręczeniu nagród Wójt 
Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki podziękował 
pani Janinie Gemborys za 
ogromne zaangażowanie i 
owocną pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności.  

Dla dzieci została wyod-
rębniona specjalna strefa, 
gdzie było szereg atrakcji. 
Każdy mały mieszkaniec 
znalazł coś ciekawego dla 
siebie. Były dmuchane 
zjeżdżalnie, bungee, basen 
z kulkami, klauni, Mini Di-
sco, Kredowe Miasteczko i 
inne. Ponadto wiele gier i 
konkursów. Nie było czasu 

na nudę. 
Oprócz atrakcji artystycz-

nych, można było zapoznać 
się z ofertą stoisk z lokalny-
mi produktami, także z lo-
kalnymi przysmakami oraz 
rękodziełem, jak również 
stoisk informacyjnych ta-
kich firm jak: Gaz-System, 
KRUS, ALBA, Aeroklub 
Wrocławski, Bank Spół-
dzielczy i Nadleśnictwo 
Oborniki Śl., w których 
było można m.in. zasię-
gnąć porady oraz uzyskać 
potrzebnych informacji.    

Organizacja tak dużej 
imprezy to miesiące przy-
gotowań i zaangażowania 
wielu osób, szczególnie 
mieszkańców będących 
gospodarzami, jak rów-
nież organizatora OKSiR z 
Wiszni Małej. 

Dziękujemy za przygoto-
wanie Dożynek Gminnych 
całemu sołectwu Szyma-
nów wraz z sołtysem Marci-
nem Ziętek oraz wszystkim 
pozostałym osobom i spon-
sorom, którzy mieli udział 
w organizacji tej  imprezy.

AP
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1. GAZ- SYSTEM S.A. - SPONSOR STRATEGICZNY
2. MARIAN FILIPEK Z LIGOTY PIĘKNEJ
3. „KAM-BUD” SYLWIA I KAMIL MIZINIAK Z WISZ-

NI MAŁEJ
4. HOTEL „WENA” GRAŻYNA I PAWEŁ HADAŁA Z 

ROGOŻA
5. AEROKLUB WROCŁAWSKI
6. KOŁO ŁOWIECKIE WKŁ „TROP”
7. JADWIGA MRÓZ Z LIGOTY PIĘKNEJ
8. FIRMA „MAGNOLIA” IWONA I MARIUSZ KRÓLI-

KIEWICZ
9. EKO ROMAN STANISŁAW PIWOROWICZ Z 

WISZNI MAŁEJ
10. DOROTA KULETA SOŁTYS MALINA
11. MARZANNA JURZYSTA - ZIĘTEK RADNA PO-

WIATU TRZEBNICKIEGO
12. KOPALNIA „PIERWOSZÓW” SP.ZO.O. Z PĘGOWA
13. „AGRO-BETA” SP. ZO.O. ZE SKARSZYNA
14. WYRÓB WĘDLIN JAN I GRAŻYNA SZYMAŃSCY 

Z ROGOŻA
15. MK „PASSION” MAREK HAJDUK Z TRZEBNICY
16. YATO WROCŁAW
17. BANK SPÓŁDZIELCZY Z TRZEBNICY
18. STOLARSTWO „BOĆKO” JOLANTA I STEFAN 

BOĆKO Z PSAR
19. „AGRO-MIG”- MIECZYSŁAW IGNATOWSK Z LI-

GOTY PIĘKNEJ
20. HOTEL „JASEK” MARIOLA I ANDRZEJ JASEK Z 

PSAR
21. REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH Z 

TRZEBNICY
22. „TRIPLEX” Z MIENIC
23. PPHU „EKSPORT-IMPORT” WŁADYSŁAW SKIBA 

Z MILICZA
24. PPH „WIKO” KOT WIESŁAW Z WISZNI MAŁEJ
25. RYSZARD GLEGOŁA Z WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
26. FIRMA KULIK  S.J. Z TRZEBNICY
27. ALBA POLSKA SP. ZO.O.
28. HURTOWNIA KOSMETYKÓW „HALINA”  Z SZY-

MANOWA
29. PIEKARNIA „JUL-KA” DANUTA WOJCIECHOW-

SKA Z KRYNICZNA
30. HURTOWNIA I SKLEP DETALICZNY „CERMAL” Z 

WROCŁAWIA
31. SALON FRYZJERSKI „MIDLETON” Z SZYMANO-

WA
32. OGRODNICTWO BARBARA GERLAK Z SZYMA-

NOWA
33. ANITA I ANDRZEJ WOJTAS Z SZYMANOWA
34. PIOTR WOJTAŚ Z SZYMANOWA
35. AGNIESZKA MALINOWSKA Z SZYMANOWA
36. RESTAURACJA „MIJO” Z SZYMANOWA
37. „RAPPOL” RAFAŁ PACIA
38. SKLEP SPOŻYWCZY „ADEL” ADAM ZIĘTEK
39. OGRODNICTWO EDYTA I TOMASZ PIWKO
40. HURTOWNIA PIWA „SAJON” Z KRYNICZNA
41. DANUTA I STANISŁAW MIKOŁOWSCY Z SZY-

MANOWA
42. SEBASTIAN STOGA- RADNY Z SZYMANOWA
43. TUPPERWARE MAŁGORZATA MARZEC Z 

TRZEBNICY
44. „EUROCHEMIA” KRZYSZTOF GÓRNY Z KRY-

NICZNA
45. MJS MARIUSZ SIATECKI- USŁUGI KOPARKO- 

ŁADOWARKĄ
46. „TARWA” BHP I PPOŻ ROBERT TARNOWSKI
47. SKLEP „AGNES” MAREK SZUMNY  Z LIGOTY 

PIĘKNEJ
48. KUCHNIA „POBITE GARY” Z KRYNICZNA
49. MAX MAR- ANNA I ROBERT NOWACZYK- SKLEP 

W WISZNI  MAŁEJ
50. HURTOWNIA ELEKTRYCZNA „ELEKTRA- PO-

WER” IWONA  SZACHNOWSKA Z PSAR
51. „JANUS” S.A. HURTOWNIA Z PSAR
52. RESTAURACJA „OAZA” Z WISZNI MAŁEJ
53. HURTOWNIA „VALDI” Z TRZEBNICY
54. APTEKA „LEŚNA” Z WISZNI MAŁEJ
55. PRZEDSIĘBIORSTWO PKS GRYFICE
56. „SELKOP” JERZY KUKULSKI Z SZEWC
57. RENATA ŁAKOMSKA Z WISZNI MAŁEJ
58. AVON OPERATIONS POLSKA SP. ZO.O.
59. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ BIM” STACJA 

PALIW W WISZNI MAŁEJ
60. MAGDALENA MAGRYTA Z WISZNI MAŁEJ
61. STANISŁAWA KOWAL Z WISZNI MAŁEJ
62. JADWIGA I ADAM ŚMIERTKA Z SZYMANOWA
63. SKLEP INTERNETOWY: „ŚWIEŻE NA TALERZE”

64. ZOFIA I WŁADYSŁAW SYNOWIEC
65. OPONY EWIKA- ZDZISŁAW ZDOBYLAK Z WISZ-

NI MAŁEJ
66. BOŻENA BINIEK Z WISZNI MAŁEJ
67. ZAKŁAD KAMIENIARSKI PAWEŁ RUDKOWSKI Z 

MALINA
68. MAŁGORZATA I ROMAN TARNOWSCY Z MALINA
69. MAGDALENA I ANDRZEJ PROSTAK Z MALIN
70. JADWIGA KOT Z MALINA
71. ZOFIA DUDZIK Z MALINA
72. SKLEP SPOZYWCZY W ROGOŻU- STANISŁAW 

SZCZYPKOWSKI
73. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA 

WZGÓRZ TRZEBNICKICH
74. SOŁTYS I RADA SOŁECKA SZYMANÓW
75. SOŁTYS I RADA SOŁECKA PIOTRKOWICZKI
76. SOŁTYSI I RADNI GMINY WISZNIA MAŁA

Organizatorzy serdecznie dziękują w/w firmom, osobom 
oraz mieszkańcom Szymanowa za okazaną pomoc 
w zorganizowaniu Imprezy Dożynkowej.
Dziękujemy również za to, co między ludźmi najważniejsze 
- za życzliwość, za serce.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem stra-
tegicznym tegorocznych „Dożynek Gminnych” organizowanych przez Gminę Wisznia Mała 
w dniu 27.08.2016 r. w Szymanowie.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem 
oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji, sportu czy 
ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące 
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmac-
niają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wyko-
rzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działa-
nia były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz 
stwarzały szansę na to, by dany region odnosił korzyści z wdrażanych projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej 
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi 
gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. 
planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej 
i wschodniej części Polski. Dotychczas zrealizowane inwestycje oraz usługa fizycznego 
i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicz-
nych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

LISTA SPONSORÓW LOTERII i DOŻYNEK GMINNCH 2016

Dziękujemy firmie WPO ALBA za udział i sponsorowanie dożynek gminnych oraz zajęć eko-
wakacji; za wspaniałą atmosferę, zaangażowanie oraz za kompostowniki dla mieszkańców naszej 
gminy. Dzięki Wam nasza segregacja będzie jeszcze lepsza.



15WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJWRZESIEŃ 2016

Śpiewające Wsie - Malin 2016

21 sierpnia w miejscowo-
ści Malin odbył się VI 

Powiatowy Przegląd Zespo-
łów Ludowych pn. Śpiewa-
jące Wsie. Organizatorami 
przeglądu było sołectwo 
Malin, Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania 
Kraina Wzgórz Trzebnic-
kich, gmina Wisznia Mała, 
OKSiR z Wiszni Małej oraz 
Powiat Trzebnicki.
Po raz kolejny w Mali-

nie można było podziwiać 
barwne i kolorowe kapele 
ludowe. Na scenie wystąpi-
ło 10 zespołów: Szymano-
wianie, Strzeszowianki, Ze-
spół Ale Babki ze Świdnicy 
oraz AleBabki z Czeszowa, 
Zespół Ludowy Lejwoda, 
Kapela Ludowa Janka Bo-
duszka, Trzy Dęby z Borów-
ka, Jarzębina z Kobierzyc, 
Kostomłocianie oraz Stru-
pinianie. Podczas przeglądu 
swoje umiejętności wokal-

no – taneczne prezentowały 
także młode artystki z Ma-
lina – Malinowe Gwiazdki.
Po występach zespołów lu-
dowych swój talent prezen-
towali na scenie  Ernest Po-
ciejowski oraz Anna Wojtas, 
a po ich występie do zabawy 
tanecznej zaprosiła orkie-
stra Sami Swoi z Milicza.

Pomimo niesprzyjającej 
pogody w Malinie zebra-
ła się duża publika, która z 
przyjemnością uczestniczy-
ła we wspólnym biesiado-
waniu.  
W trakcie trwania przeglą-
du w świetlicy rozstrzygał 
się konkurs na najsmacz-
niejsze  ciasto malinowe 
oraz na deser malinowy. 
Zwycięzcami zostali: Mał-
gorzata Tarnowska w kate-
gorii ciasto i Dariusz Miel-
niczek w kategorii deser.

Poza występami można 
było zapoznać się z pracami 

lokalnej artystki Agnieszki 
Dobrzańskiej oraz pracami 
rodziny Łaczmańskich, któ-
rzy byli wykonawcami sta-
tuetek dla artystów biorą-
cych udział w przeglądzie. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się fotobudka, w 
której można było na koszt 
organizatorów zrobić sobie 
zdjęcia. Ponadto była moż-
liwość zakupu miodów i 
popcornu, a dzięki uprzej-
mości mieszkanek Malina, 
spróbowania pysznych ciast 
przez nie wykonanych.       

Podczas przeglądu pano-
wała bardzo miła i sym-
patyczna atmosfera. A dla 
widzów była to wyjątkowa 
uczta dla „ucha”. Kolejna 
edycja już za rok.

Dziękujemy za zaanga-
żowanie całemu sołectwu 
Malin oraz szczególnie pani 
sołtys Dorocie Kuleta. 

AP
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Czytaliśmy razem z całą Polską

W sobotę 3 września 
2016 r., w świetlicy w 

Mienicach odbyło się Naro-
dowe Czytanie "Quo Vadis" 
Henryka Sienkiewicza. 

Wydarzenie to organizo-
wane jest w całej Polsce od 
2012 roku. Zainicjowane 
zostało wspólnym czyta-
niem „Pana Tadeusza" A. 
Mickiewicza, w 2013 r. od-
było się czytanie dzieł Alek-
sandra Fredry, a rok później 
„Trylogii" H. Sienkiewicza. 

W ubiegłym roku cała Pol-
ska czytała „Lalkę" B. Prusa. 
Tegoroczna lektura została 
wybrana podczas interne-
towego głosowania spośród 
pięciu propozycji. Dzieło 
Sienkiewicza konkurowało 
z „Chłopami" Władysława 
St. Reymonta, „Weselem" 
Stanisława Wyspiańskiego, 
„Popiołami" Stefana Że-
romskiego oraz powieścią 
Marii Dąbrowskiej „Noce i 
dnie".  W tym roku Patro-
nat Honorowy nad wyda-

rzeniem objęła Para Prezy-
dencka. 

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Wiszni Małej z 
przyjemnością dołączyła 
do ogólnopolskiej akcji i do  
wspólnego czytania zapro-
siła  Wójta Gminy Wisznia 
Mała Jakuba Bronowickie-
go, radnych, dyrektorów 
szkół, sołtysów, uczniów 
oraz czytelników biblioteki.  
Czytanie poprzedził kon-
cert młodej harfistki Ligii 
Nowak, który wprowadził 
publiczność w atmosferę 
powieści Henryka Sienkie-
wicza. Fragmenty książki, 
która odniosła światowy 
sukces i została przetłu-
maczona na 50 języków, w 
wykonaniu naszych lekto-
rów na nowo zachwyciły 
słuchaczy. Na zakończenie 
dla wszystkich czekał słodki 
poczęstunek przygotowany 
przez sołtysa i radę sołecką 
z Mienic. Dodatkową nie-
spodzianką dla czytających 
od Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej  był egzemplarz 
powieści, w której została 
odbita  pamiątkowa pieczęć 
Narodowego Czytania. 

Wszystkim serdeczne 
dziękujemy za udział i za-
praszamy za rok.

SD

XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w naszej gminie

To już kolejny raz kiedy 
gmina Wisznia Mała 

jest współorganizatorem 
Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Kameralnej 
i Organowej. W tym roku 
przypada XXIII edycja. Te-
goroczna tematyka festiwa-
lu przypomina o wyjątko-
wym jubileuszu jakim jest 
1050 Rocznicy Chrztu Pol-
ski. Z tej okazji na terenie 
gminy Wisznia Mała odbyły 
się już 3 koncerty, a przed 
nami są jeszcze 2 kolejne.

Pierwszy koncert odbył się 
4 września br. w karczmie 
Miłocin oraz następnego 
dnia w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Wiszni 
Małej. Przedstawiono ora-

torium „Gość oczekiwany” 
wg dramatu Zofii Kossak 
z muzyką Janusza Kohuta. 
W koncercie wystąpili: Ka-
tarzyna Broda – Firla (wo-
kal), Józef Broda (śpiew), 
trombity, flety i Janusz Ko-
hut (piano, organy).

W dniu 11 września w 
kościele p.w. Św. Anny w 
Szewcach zabrzmiał jeden 
z częściej wykonywanych 
utworów muzycznych  „Sta-
bat Mater” Giovanniego 
Batisty Pergolesiego.  Nie-
zwykłą atmosferę stworzyły 
Iryna Makovetska (sopran), 
Romanna Hunko (alt) oraz 
towarzysząca im Nadiya 
Velychko (organy). Recy-
tował znany aktor teatralny 
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 i filmowy Olgierd Łukasze-
wicz. 

Przed nami kolejny kon-
cert w kościele p.w. Stani-
sława Biskupa i Męczennika 
w Krynicznie, który odbę-
dzie się 18 września o godz. 
19.00. Wystąpi zespół baro-
kowy im. Telemanna oraz 
Piotr Sadowski, który zagra 
na skrzypcach. Wykonawcy 
przedstawią „Ave Maria” 
oraz „Cztery pory roku” A. 
Vivaldiego. 

Ostatni z koncertów na te-
renie naszej gminy odbę-
dzie się 9 października o 
godz. 15.30 w kościele p.w. 
Niepokalanego Serca NMP 
w wysokim Kościele. Bę-
dzie to występ pt. „Minia-
tury baroku” w wykonaniu 
Tomasza Marczaka (trąbka) 
i Andrzeja Sochockiego (or-
gany). Na wszystkie koncer-
ty serdecznie Państwa za-
praszamy.

Podziękowanie

W imieniu swoim oraz rodziców Filipa chcę bardzo podziękować 
za pomoc i życzliwość okazaną nam podczas zbiórki pieniędzy w 
Szymanowie na festynie na rehabilitację nieuleczalnie chorego Fi-
lipka (hiperglicynemia nieketotyczna oraz padaczka lekooporna), 
który odbył się z okazji Dnia Dziecka. 

W szczególności pragnę podziękować inicjatorom tej zbiórki, tj. 
Wioli i Tomkowi Rześniowieckim, jak również sołtysowi Marci-
nowi Ziętkowi wraz z rada Sołecką Szymanowa za wyrażenie zgo-
dy na zbiórkę. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli przy zbiórce, 
jak i tym co ją wspierali finansowo i za życzliwość okazaną nam w 
tym trudnym dla nas okresie.

Z wyrazami wdzięczności
 babcia Ela. 

Harmonogram zajęć w OKSIR Wisznia Mała 2016/2017

Zapraszamy do udziału w 
zajęciach sportowych, 

artystycznych oraz języko-
wych organizowanych przez 
OKSiR Wisznia Mała. Zaję-
cia odbywają się w Ośrodku 
Kultury oraz na boiskach 
sportowych i w świetlicach 
wiejskich na terenie naszej 
gminy. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt z prowa-
dzącym zajęcia lub z sekre-
tariatem OKSiR (tel. 71 312 
70 76 lub kom. 501 411 229).
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

CHÓR OKSiR
Prowadzący: Mateusz Franczak
Wtorek, godz. 18.00 – 20.00
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Trwa nabór głosów!
Zapisy: 501 411 229

ZAJĘCIA GITAROWE – pierwsze zajęcia 
13.09.2016 r.
Prowadzący: Jan Samołyk
Wtorek, godz. 16.00 – 17.00
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zajęcia bezpłatne, proszę przynieść ze sobą 
gitarę.
Zapisy: 501 411 229

MAKATKI – SPOTKANIA DLA MAM MA-
ŁYCH DZIECI – pierwsze zajęcia 14.09.2016 r.
Prowadzący: Julia Kojs
Środa, godz. 10.00 – 12.00
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Na zajęcia można zabierać ze sobą dzieci.
Zajęcia bezpłatne.
Zapisy: 501 411 229

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-CERAMICZNE 

DLA DZIECI – pierwsze zajęcia 14.09.2016 r.
Prowadzący: Elżbieta Filipkiewicz
Środa, godz. 16.00 – 17.30 (25zł miesiąc)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 501 411 229

ZAJĘCIA PLASTYCZNO-CERAMICZ-
NE DLA DOROSŁYCH – pierwsze zajęcia 
14.09.2016 r.
Prowadzący: Elżbieta Filipkiewicz
Środa, godz. 18.00 – 20.00 (45zł miesiąc)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 501 411 229

ZAJĘCIA TANECZNE W OKSiR WISZNIA 
MAŁA – pierwsze zajęcia 7.09.2016 r.
Prowadzący: Marek Hajduk
Środa, godz. 17:30 – 18:30 – Grupa I: dzieci 
4 – 6 lat (zajęcia bezpłatne)
Środa, godz. 18:30 – 19:30 – Grupa II: dzieci 
7 – 12 lat (zajęcia bezpłatne)
Środa, godz. 19:30 – 20:30 – Grupa III: latino 
dance dla Pań (40zł/miesiąc)
Środa, godz. 20:30 – 21:30 – Grupa IV: taniec 
w parach, dorośli (40zł/miesiąc)
Piątek, godz. 19:00 – 20:00 – Grupa III: latino 
dance dla Pań (40zł/miesiąc)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 71 312 70 76,  501 411 229

ZAJĘCIA TANECZNE W ŚWIETLICY W 
KRZYŻANOWICACH – pierwsze zajęcia 
8.09.2016 r.
Prowadzący: Marek Hajduk
Poniedziałek, godz. 20:00 – 21:00 – Grupa I: 
latino dance dla Pań (30zł/miesiąc)
Poniedziałek, godz. 21:00 – 22:00 – Grupa II: 
taniec w parach dla Dorosłych (40zł/miesiąc)
Czwartek, godz. 16:00 – 17:00 – dzieci 4 – 6 
lat (zajęcia bezpłatne)
Czwartek, godz. 17:00 – 18:00 – dzieci 7 – 12 
lat (zajęcia bezpłatne)
Czwartek, godz. 18:00 – 19:00 – Grupa III: 
latino dance dla Pań (30zł/miesiąc)
Miejsce: Świetlica w Krzyżanowicach
Zapisy: 71 312 70 76,  501 411 229

ZAJĘCIA TANECZNE W ŚWIETLICY W 
ROGOŻU – pierwsze zajęcia 13.09.2016 r.
Prowadzący: Marek Hajduk
Wtorek, godz. 17:15 – 18:15 –  dzieci 4 – 12 lat 

(zajęcia bezpłatne)
Miejsce: Świetlica w Rogożu
Zapisy: 71 312 70 76,  501 411 229

ORKIESTRA DĘTA – pierwsze zajęcia 
22.08.2016 r.
Prowadzący: Paweł Maliczowski
Sobota, godz. 10.00 (przesłuchania do Orkie-
stry: 11.30 – 13.00)
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej
Zajęcia bezpłatne.
Zapisy: 602 457 943

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA RINGO
Prowadzący: Dorota Olbryt
Piątek, godz. 13.00 – 14.00 – trening dla po-
czątkujących
Piątek, godz. 14.00 – 16.00 – trening dla za-
awansowanych
Miejsce: ZS w Krynicznie (sala sportowa)
Zapisy: 530 554 411
Strona WWW Akademii Ringo: http://
wf.szkola.kryniczno.pl/

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI AKRO-
BATYKI DLA DZIECI – pierwsze zajęcia 
27.09.2016 r.

Prowadzący: Piotr Zaleski
Wtorek, 13.30 – 14.25 – grupa początkująca
Wtorek, 14.30 – 15.25 – grupa zaawansowana
Czwartek, 13.30 – 14.25 – grupa początkująca
Czwartek, 14.30 – 15.25 – grupa zaawanso-
wana
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej
Opłata: 7zł/trening
Zapisy oraz dodatkowe informacje: 601 779 
989

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA
Prowadzący: Henryk Kiewra – pierwsze zaję-
cia 12.09.2016 r.
Poniedziałek, godz. 18.45 – 19.45 – I grupa
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Psarach
Opłata: 10 zł/60min.
Zapisy: 697 733 338

PILATES – pierwsze zajęcia 12.09.2016 r.
Prowadzący: Anna Turkiewicz

Poniedziałek, godz. 19.00 – 20.00
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Opłata: 10zł/60min.
Proszę przynieść ze sobą matę, ręcznik, buty 
sportowe oraz wodę.
Zapisy: 601 666 299

BODY SHAPE – pierwsze zajęcia 12.09.2016 r.
Prowadzący: Anna Turkiewicz
Poniedziałek, godz. 20.10 – 21.00
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Opłata: 10zł/60min.
Proszę przynieść ze sobą matę, ręcznik, buty 
sportowe oraz wodę.
Zapisy: 601 666 299

ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORLIKU
Prowadzący: Łukasz Szewczak
Wtorek, godz. 17:00-18:00 – dzieci w wieku 
od 5 do 8 lat
Wtorek, godz. 18:30-19:30 – dzieci w wieku 
od 8 do 12 lat
Piątek, godz. 18:00-19:30 – dzieci w wieku od 
8 do 12 lat
Miejsce: Boisko wielofunkcyjne ORLiK w 
Krzyżanowicach
Zajęcia bezpłatne
Zapisy: 509 919 778

GIMNASTYKA DLA DOROSŁYCH – 
pierwsze zajęcia 6.09.2016 r.
Prowadzący: Stefan Fiedorow
Wtorek, godz. 10:00 – 11:00
Wtorek, godz. 19:00 – 20:00
Czwartek, godz. 10:00 – 11:00
Czwartek, godz. 19:00 – 20:00
Miejsce: Świetlica w Ligocie Pięknej
Zajęcia są bezpłatne

ZDROWE PLECY – pierwsze zajęcia 
1.09.2016 r.
Prowadzący: Izabella Rech
Czwartek, godz. 19.00
Miejsce: Świetlica w Krzyżanowicach
Opłata: 20zł/miesiąc

SZKÓŁKA SZACHOWA – pierwsze zajęcia 
15.09.2016 r.
Prowadzący: Łukasz Butkiewicz
Czwartek, godz. 18.00 – 19.30
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała

Zajęcia bezpłatne
Zapisy: 501 411 229

JOGA
Prowadzący: Arkadiusz Andrzejewski
Czwartek, godz. 18.30 – 20.00
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Opłata: Karnet za 4 wejścia 80 zł, Karnet za 
8 wejść 130 zł
Zapisy: 508 608 419

PIŁKA NOŻNA – pierwsze zajęcia 3.10.2016 r.
Prowadzący: Maciej Mytych
Poniedziałek, godz. 18.00 – 19.30 – roczniki 
2001 i młodsi
Czwartek, godz. 17.00 – 18.30 – roczniki 
2001 i młodsi
Miejsce: Boisko sportowe ORLIK w Krzy-
żanowicach lub sala gimnastyczna w ZS w 
Krynicznie
Zapisy: 501 573 446

JĘZYK ANGIELSKI – pierwsze zajęcia 
4.10.2016 r.
Prowadzący: Renata Łakomska
Wtorek, godz. 16.30 – 18.00  – grupa A1/A2 
(10zł/45min.)
Wtorek, godz. 18.15 – 19.45 – grupa B1 
(10zł/45min.)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 608 245 158

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY- Trwa nabór
Grupy wiekowe 6-8 lat ,8-10 lat (grupa do 5 
osób)
Miejsce:OKSiR Wisznia Mała
Cena:  25/os/60min.
Terminy: czwartek 16,00-17.00,17.00-18,00 
lub piątek 15,00-16.00,16.00-17.00.
Zapisy: 727 552 853 lub 606 620 002.

JĘZYK NIEMIECKI DLA DZIECI  – Trwa 
nabór
Prowadząca: Magdalena Mila-Czarnota
Wtorek, godz. 17.00 – 18.00 (20zł/60min.)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 606 620 002

ZAJĘCIA SPORTOWE

JĘZYKI OBCE
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowychKonkurs „Gmina Wisznia Mała
najlepsza do życia !” wciąż trwa

Już od zeszłego roku w 
gminie Wisznia Mała 

trwa konkurs meldunko-
wy „Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia !”. Celem 
konkursu  jest zachęcenie 
mieszkańców do zameldo-
wanie się na terenie  gmi-
ny Wisznia Mała  i co się z 
tym wiąże, opłacanie w niej 
lokalnych podatków. Jest to 
o tyle istotne, gdyż każda 
dodatkowa złotówka, która 
zasili budżet gminy wpływa 
na poprawę jakości życia jej 
mieszkańców, jak również 
wspiera lokalny patriotyzm.

W ramach konkursu co 
miesiąc nagradzana jest 
jedna zameldowana oso-
ba nagrodą dodatkową w 
postaci karty podarunko-
wej o wartości 270 zł. Poza 
tym wszystkie osoby, które 

zameldowały się i złoży-
ły stosowny wniosek, będą 
brały udział w styczniu 2017 
w losowaniu nagrody  głów-
nej o wartości 2,5 tys. zł. 
W ostatnich miesiącach 
laureatami nagród dodat-
kowych zostali: Katarzyna 
Czwojda z Ozorowic (czer-
wiec), Wiesław Oziemkow-
ski z Krzyżanowic (lipiec) i 
Bogdan Trawiński z Ligoty 
Pięknej (sierpień).

Zapraszamy wszystkich 
zamieszkujących nasza 
gminę do zameldowania 
się na jej terenie i udziału w 
konkursie. Warto!

Dodatkowe informacje są 
dostępne na stronie inter-
netowej:  www.wiszniama-
la.pl lub w Punkcie Obsłu-
gi Klienta Urzędu  Gminy 
Wisznia Mała.

Fot. Laureatka z czerwca pani Katarzyna Czwojda.

HARMONOGRAM AKCJI
Data pod-
stawienia

Data 
odbioru Miejscowość Miejsce podstawienia kontenera Ilość

03.10.2016 05.10.2016
KRYNICZNO przy skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Wiosennej 2
ROGOŻ ul. Parkowa obok sklepu 2

05.10.2016 07.10.2016

MALIN 
ul. Wspólna 1
ul. Spacerowa przy skrzyżowaniu z ul. Kalinową 1

PIERWOSZÓW ul. Wrocławska obok przystanku PKS 1
WYSOKI KOŚCIÓŁ  ul. Parkowa naprzeciwko posesji nr 13 1
MACHNICE  przy placu zabaw 1

10.10.2016 12.10.2016

LIGOTA PIĘKNA
ul. Sportowa przy budynku starej szkoły 1
ul. Różana naprzeciwko posesji nr 15 1
ul. Prosta naprzeciwko posesji nr 24 1

WISZNIA MAŁA
ul. Leśna przy skrzyżowaniu z ul. Na Kolonii 1
przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Krótkiej 1
na rogu ul. Łąkowej obok OSP 1

12.10.2016 14.10.2016

STRZESZÓW
przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Polną (przystanek) 1
Osiedle: ul. Lipowa, plac gminny obok bloku nr 1 1
Osiedle: ul. Osiedlowa, obok placu zabaw 1

PSARY 
ul. Kasztanowa przy boisku sportowym 1
ul. Polna obok szkoły 1
ul. Parkowa przy parku 1

17.10.2016 19.10.2016
SZYMANÓW

ul. Ogrodnicza naprzeciwko świetlicy 2
ul. Lotnicza przy boisku sportowym 1

KRZYŻANOWICE ul. Parkowa przy Orliku 2

19.10.2016 21.10.2016 SZEWCE

ul. Strzeszowska naprzeciwko posesji nr 30 1
ul. Sportowa przy boisku sportowym 1
ul. Długa przy parku 1
na rogu ul. Polnej z ul. Długą 1

24.10.2016 26.10.2016

PIOTRKOWICZKI ul. Spacerowa przy parkingu świetlicy 1
MIENICE przy budynku starej świetlicy 1

OZOROWICE
ul. Pęgowska obok przystanku 1
przy skrzyżowaniu ul. Jodłowej i ul. Stawowej 1

Nie należy wrzucać: Do kontenera na odpady 
wielkogabarytowe można 
wrzucać:

■ ziemia, gruz, odpady 
zielone
■ opony
■ elektrośmieci
■ plastik, szkło, papier
■ zmieszane odpady 
komunalne

■ meble
■ krzesła, stoły
■ kanapy, łóżka, materace
■ wykładziny, dywany

Na terenie naszej gmi-
ny, w październiku, 

odbędzie się kolejna akcja 
zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych. Zapraszamy 
do zapoznania się z harmo-
nogramem oraz przypomi-
namy zasady korzystania z 
akcji.  KK

Poza terminami zbiórki odpady wielkogabarytowe można oddawać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mienicach.

Fot. Laureat z lipca pan Wiesław Oziemkowski.

Mieszkasz w gminie Wisznia Mała i nie jesteś 
zameldowany? Zdecyduj się na pobyt stały i zgłoś 
się do konkursu!

Nagroda miesięczna o wartości 300* zł

Nagroda główna o wartości 2 500* zł

WISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIAWISZNIA MAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAMAŁAGMIGMIGMIGMIGMIGMINANANANANANA
NAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYNAJLEPSZA DO ŻYCIA!CIA!CIA!

więcej na: www.wiszniamala.pl* - kwota brutto, 10% zostanie przekazany przez Or-
ganizatora konkursu na poczet podatku od nagrody

M o j e  m i e j s c e
Wisznia Mała

Mo j e  m i e j s c e
Wisznia Mała

Logo w wersji podstawowej 

Logo w wersji alternatywnej
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Od września na terenie 
naszej gminy trwa ak-

cja „buźka” prowadzona 
przez Urząd Gminy Wisznia 
Mała i firmę wywożącą od-
pady – WPO ALBA. Akcja 
ma charakter edukacyjny – 
na pojemniki do segregacji 
odpadów umieszczane są 
naklejki z uśmiechniętą lub 
smutną buźką. Uśmiechnię-
ta, zielona naklejka oznacza, 
iż segregacja jest dobrze 
prowadzona na danej nie-
ruchomości. Smutna buźka 
(żółta) oznacza, że w po-
jemniku przeznaczonym na 
odpady zmieszane znalazły 
się surowce wtórne – papier, 
szkło lub plastik/metal, w 
związku z czym prosimy o 
poprawę swojej segregacji i 

wrzucanie odpadów podle-
gających segregacji do od-
powiednich pojemni-
ków.

Pamiętajmy, że ko-
rzyści z segregacji jest 
bardzo wiele, przede 
wszystkim ogranicze-
nie masy odpadów za-
nieczyszczających śro-
dowisko, pozyskanie 
surowców wtórnych i 
niższe zużycie surow-
ców naturalnych oraz 
tańszy system selek-
tywnej zbiórki odpa-
dów. Dzięki naszym 
wspólnym działaniom 
i prawidłowej segregacji 
jeszcze lepiej zadbamy o na-
sze środowisko. 

KK

W tym pojemniku na odpady zmieszane 

znaleźliśmy SUROWCE.

Popraw swoją segregację!

Papier, szkło i plastik to nie są śmieci!

tel. 71 33 75 100
Gmina 

Wisznia Mała

W tym pojemniku na odpady zmieszane  nie znaleźliśmy surowców. Gratulacje!

Twoja segregacja jest prawidłowa

tel. 71 33 75 100

Gmina 
Wisznia Mała

Jak segregujemy? Akcja buźka na terenie gminy Wisznia Mała

Zbiórka odpadów zielonych

W wybranych miejsco-
wościach w ostat-

nich miesiącach ustawiamy 
kontenery wyłącznie na od-
pady zielone dla właścicieli 
nieruchomości zamieszka-
łych, którzy złożyli w gmi-
nie deklarację „śmieciową”. 
Akcje cieszą się dużą po-
pularnością, ostatnia taka 
zbiórka odbywała się we 
wrześniu, najbliższa już w 
październiku, zapraszamy 
do zapoznania się z har-
monogramem. Przypomi-
namy, iż poza terminami 
zbiórki odpady zielone 
można oddawać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów w Mienicach.
Jak gromadzić odpady zie-
lone do akcji?
Odpady zielone które bę-
dziemy chcieli wyrzucić w 
czasie akcji zalecamy gro-
madzić w workach do mak-
symalnie dwóch dni przed 
terminem podstawienia 
kontenera, aby odpady w 
worku foliowym nie zaczęły 
się rozkładać. Do tego czasu 
odpady zielone można trzy-
mać na wolnym powietrzu, 
dzięki temu stracą nadmiar 
wilgoci i zmniejszymy ich 
objętość, będą też lżejsze w 
transporcie (oczywiście za-
leżnie od warunków atmos-
ferycznych).

Jak wyrzucać odpady zielo-
ne w czasie akcji?
Wrzucając odpady do kon-
tenera prosimy o wysypanie 
zawartości worka, tak jak 
zalecamy robić w punkcie 
selektywnej zbiórki odpa-
dów, tak aby w kontenerze 
znajdowały się tylko odpady 
zielone, a worki wyrzucić do 
pojemnika na plastik/metal.

Do kontenerów należy wrzucać wyłącznie:

* Odbiór kontenera może nastąpić wcześniej – zależnie od jego zapełnienia.

trawa liście
rozdrobnione 

gałęzie
pozostałości 

roślinne

Prosimy  
o niewrzucanie do 

kontenerów ani obok 
nich innych odpadów 
niż te na które są one 

przeznaczone!

Data podstawienia 
kontenera

Data odbioru 
kontenera*

Miejscowość Miejsce podstawienia kontenera Ilość 
kontenerów

21.10.2016 24.10.2016 KRYNICZNO przy skrzyżowaniu ul. Spacerowej i ul. Wiosennej 1

21.10.2016 24.10.2016 KRZYŻANOWICE ul. Parkowa przy Orliku 1

21.10.2016 24.10.2016 LIGOTA PIĘKNA ul. Sportowa (przy budynku starej szkoły) 1

21.10.2016 24.10.2016 PSARY ul. Kasztanowa przy boisku sportowym 1

26.10.2016 28.10.2016 SZEWCE ul. Sportowa przy boisku sportowym 1

26.10.2016 28.10.2016 ROGOŻ ul. Parkowa obok sklepu 1

26.10.2016 28.10.2016 WISZNIA MAŁA ul. Leśna przy skrzyżowaniu ul. Na Kolonii 1

26.10.2016 28.10.2016 MALIN ul. Spacerowa przy skrzyżowaniu z ul. Kalinową 1
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Odblaski ratują życie! 

Jesienią i zimą szybko za-
pada zmrok, przez co 

piesi i rowerzyści są sła-
bo widoczni na drodze i 
kierowca dostrzega ich z 
dużym opóźnieniem. Tak 
naprawdę kierowca widzi 
pieszego dopiero jak jego 
sylwetka pojawia się w za-
sięgu świateł samochodu 
– zaledwie 20-30 metrów 

przed pojazdem. Dlatego 
tak ważne jest aby mieć za-
wsze na ubraniu elementy 
odblaskowe, powodują one, 
że jesteśmy widoczni już z 
odległości 120 – 160 metrów 
co przy prędkości 50 km/h 
daje kierowcy 10 sekund na 
odpowiednią reakcje.

KK

UWAGA - Tabliczki na dom!

Drodzy Mieszkańcy 
gminy Wisznia Mała, 

przypominamy o obowiąz-
ku umieszczenia w widocz-
nym miejscu na budynku 
tabliczki z numerem domu. 
W przypadku, gdy budy-
nek położony jest w głę-
bi – tabliczkę z numerem 

umieszcza się również na 
ogrodzeniu. Odpowiednie 
i wyraźne oznaczenie nie-
ruchomości nie tylko ułatwi 
pracę kurierów, listonoszy, 
firm wywożących odpady, 
ale i służb odpowiedzial-
nych za nasze zdrowie, życie 
i bezpieczeństwo. 

Odbiór azbestu od mieszkańców

Azbest, który jest głów-
nym składnikiem 

eternitu, występuje często 
w pokryciach dachowych 
jako cementowo-włókno-
we płyty faliste. Wyjątkową 
ostrożność należy zachować 
podczas demontażu tego 
rodzaju pokrycia, ponieważ 
w trakcie łamania lub cięcia  
uwalnia się drażniący i ra-
kotwórczy pył, który może 
wywoływać groźne dla ży-
cia choroby. Dlatego przy 
ściąganiu go z dachu najle-
piej zatrudnić odpowiednią 
firmę, a azbest, do czasu 
odebrania z naszej działki, 
złożyć w taki sposób, aby 
nie stanowił zagrożenia dla 

środowiska, ani dla nas sa-
mych.

W tym roku przeprowadzi-
liśmy akcję odbioru i utyliza-
cji azbestu od mieszkańców 
gminy w ramach budżetu 
gminy Wisznia Mała oraz 
dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu z Programu 
Priorytetowego NFOŚiGW 
p.t.: „SYSTEM - Wsparcie 
działań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej reali-
zowanych przez WFOŚiGW. 
Część 1) Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest”.
Akcja przebiegła sprawnie i 
co najważniejsze bezpiecz-

nie, 35 ton tego materiału 
zostało odebrane od miesz-
kańców naszej gminy przez 
wyspecjalizowaną firmę i 
poddane utylizacji. 

Jeśli na Twojej działce znaj-
duje się tego rodzaju odpad 
to należy złożyć wniosek 
o jego odbiór do Urzędu 
Gminy Wisznia Mała, po-
dając swój adres i jego ilość. 
Kolejną akcję odbioru tego 
niebezpiecznego odpadu 
od mieszkańców planujemy 
już za rok.

KK

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.  

Przypominamy również, iż 
oznaczenie posesji wynika z 
obowiązujących przepisów 
prawa, jest obowiązkowe, a 
za nieprzestrzeganie grozi 
kara grzywny do 250 zł lub 
kara nagany (art. 64 § 1 ko-
deksu wykroczeń).  

KK
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Nie pal śmieci!

Już niedługo zacznie się 
sezon grzewczy, dlatego 

przypominamy mieszkań-
com naszej gminy, iż nie 
wolno w domowych piecach 
spalać śmieci. 

Spalanie odpadów w do-
mowym piecu odbywa się w 
niskiej temperaturze, przez 
co w procesie tym wydzie-
la się mnóstwo zanieczysz-
czeń, w takim dymie z ko-
mina moglibyśmy znaleźć 
prawie całą tablicę Mendele-
jewa: pyły, dioksyny i furany, 
chlorowodór, cyjanowodór 
tlenek węgla, tlenek azo-
tu, dwutlenek siarki. A co 
się kryje za tymi nazwami? 
Osłabienie pamięci, utrata 
łaknienia, senność w dzień i 
bezsenność w nocy, upośle-
dzenie psychiczne, choroby 
nowotworowe. Nawet 28 
tysięcy Polaków umiera co 
roku na choroby wywołane 
złym stanem powietrza. Naj-

bardziej na tego rodzaju za-
nieczyszczenia są narażone 
dzieci, na choroby związane 
z obniżoną odpornością i 
układem oddechowych co 
często objawia się jako aler-
gia.

Niektórzy palą śmieciami 
ponieważ jest to darmowe 
paliwo, ale czy na pewno? 
Elementy instalacji grzew-
czych nie są przystosowane 
do palenia takich materia-
łów jak plastik, guma, pian-
ki, płyty laminowane, opon, 
pieluch, czy też innych 
śmieci które „kreatywnie” 
do nich wrzucamy. Nasza 
oszczędność odbija się na 
szybszym zużywaniu sprzę-
tów, a reklamacji wynika-
jących ze złej eksploatacji 
pieca sprzedawca nam nie 
uwzględni. Spalając wilgot-
ne odpady możemy zatkać 
swój komin przez mokrą sa-
dzę. A jaki jest skutek? Wy-

tworzony tlenek węgla cofa 
się z przewodu kominowego 
i może dojść do zatrucia! 
Opłaty za opał możemy so-
bie zmniejszyć w inny spo-
sób - wymieniając piec czy 
też kocioł na energooszczęd-
ny, lub zmieniając rodzaj pa-
liwa. Dzisiaj do dyspozycji 
mamy nie tylko węgiel czy 
drewno, ale też takie mate-
riały jak palety, brykiet, eko-
groszek czy też miał węglo-
wy. Są one bardziej wydajne 
energetycznie niż tradycyjne 
materiały. 

Po za tym pamiętajmy, iż 
wszystkich nas obowiązuje 
ustawowy zakaz spalania od-
padów komunalnych, za ten 
proceder grozi grzywna w 
wysokości nawet do 5000 zł. 
Oszczędność z palenia śmie-
ci jest złudna, koszty tego 
procederu są często nieod-
wracalne, zdrowia i życia so-
bie nie wrócimy. Nie palmy 
śmieci, mamy przecież moż-
liwość selektywnej zbiórki 
odpadów, mamy pojemniki 
na szkło, pojemniki na pa-
pier i worki do selektywnego 
zbierania tworzyw sztucz-
nych z metalami. Zastanów-
my się też, co my osobiście 
możemy zrobić by poprawić 
stan powietrza którym od-
dychamy. A jeśli masz po-
mysł na kampanię edukacyj-
ną, plakat, rebus, krzyżówkę, 
wiersz lub coś całkiem in-
nego, związanego z NIE pa-
leniem śmieci, zapraszamy 
do przesyłania propozycji na 
adres: redakcja@wiszniama-
la.pl. Najciekawsze pomysły 
opublikujemy na łamach na-
szej gazetki lub na profilu fb.

Podczas spalania śmieci powstaje szkodliwy 
dym zawierający m.in.:
pyły – odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza meta-
lami ciężkimi, a te są bardzo szkodliwe dla zdrowia czło-
wieka.
tlenek węgla (czad) – to silnie trujący gaz, jest bezbarw-
ny i bezwonny, łatwo miesza się z powietrzem i się w nim 
rozprzestrzenia ponieważ jest tylko nieco od niego lżejszy. 
Powoduje bardzo duże uszkodzenia w naszym organiź-
mie, przede wszystkim w układzie krążenia i ośrodkowym 
układzie nerwowym. Do objawów i skutów zatrucia cza-
dem należą: osłabienie pamięci, utrata łaknienia, senność 
w dzień i bezsenność w nocy, upośledzenie psychiczne.
tlenek azotu – powoduje podrażnienia oraz może być 
przyczyną zapalenia płuc. Powoduje uszkodzenia liści u 
roślin.
dioksyny i furany – powstają  przy spalaniu śmieci. Należą 
do grupy rakotwórczych związków. Dioksyny są najbar-
dziej szkodliwą substancją, jaką zidentyfikowano w środo-
wisku, ich trujące właściwości są 10 tysięcy razy większe od 
cyjanku potasu. W przyrodzie dioksyny opadają i magazy-
nują się w glebie i w zbiornikach wodnych, skąd przedosta-
ją się do sieci wodnej oraz do roślin uprawnych i dalej do 
naszego łańcucha pokarmowego.
dwutlenek siarki – u ludzi powoduje trudności z oddycha-
niem, a u roślin obumieranie liści poprzez zanik chlorofi-
lu. Powstają z niego siarczany i kwas siarkowy, za czym idą 
również kwaśne deszcze. Powoduje zakwaszenie i zasolenie 
gleby.
chlorowodór – który w połączeniu z wodą tworzy kwas 
solny.
cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski.

Lista zakazanych paliw 
– czego nie można spalać w piecu:

Lista paliw – czym można palić w piecu:

Popiół musi być ZIMNY!

Przypominamy o NIE WYRZU-
CANIU gorącego popiołu i 

żużlu do pojemników na odpady 
komunalne. Umieszczanie w 
pojemnikach na odpady 
materiałów, które są 
gorące lub wręcz ża-
rzące może skutko-
wać uszkodzeniem, 
a nawet zniszcze-
niem pojemnika, a 
w najgorszym wy-
padku odpady mogą 
ulec zapaleniu i stwa-
rzać zagrożenie dla zdrowia 

lub życia okolicznych mieszkań-
ców. Do pojemników nie wrzu-
camy też gorącego popiołu i nie 

chłodzimy go wodą, ponieważ 
w niskim temperaturach 

mokry popiół przymar-
znie do pojemnika i 
odpady nie zostaną 
prawidłowo odebra-
ne. Dlatego pamię-
tajmy, iż do pojemni-

ków na odpady należy 
wrzucać wyłącznie su-

chy, zimny popiół.
KK

Referat Remon-
towo - Inwestycyjny i 
Ochrony Środowiska
tel. 71 308 48 30 - 32

Pok. nr 1

■ plastikowe butelki
■ foliowe worki
■ reklamówki
■ zabawki
■ opon
■ płyt laminowanych

■ ram okiennych 
■ pieluchy jednorazowe
■ ubrania
■ szmaty
■ obuwie
■ mebli

■ węgiel 
■ drewno
■ pelety

■ brykiet
■ ekogroszek
■ miał węglowy
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Święto Lotnictwa czyli Piknik na lotnisku w Szymanowie

W ostatnią niedzielę 
sierpnia bawiliśmy się 

rodzinnie w trakcie Pikniku 
na Lotnisku w Szymanowie. 
W tym roku udało się unik-
nąć gigantycznych zatorów 
przy wjeździe, co w dużej 
mierze zawdzięczać można 
niedawno wyremontowanej 
przez władze gminy Wisznia 
Mała drodze przez Szyma-
nów.

Lotnicy udostępnili do 
zwiedzania sporo sprzętu. 
Można było wsiąść do szy-
bowca, wielkiego samolotu 
AN-2, czy znanej Wilgi, któ-
ra do niedawna była częstym 
gościem nad naszymi głowa-
mi. Z bliska podziwialiśmy 
nowoczesne samoloty, o ta-
jemniczo brzmiących na-
zwach Tecnam2008,  Legend 
540, Sirius, Skyline, które 
obecnie latają w Aeroklubie 
Wrocławskim. 

Nie zabrakło niespodzia-

nek dla znawców lotniczej 
klasyki. Do Szymanowa 
przyleciały bowiem piękne 
maszyny German Historic 
Flight - m.in. JodelDR1050, 
Bolkow209, Mooney 20, Pi-
per PA34 oraz wiele innych.

Od czasu do czasu niebo 
dudniło dźwiękiem tysięcy 
koni mechanicznych – to 
startowały i lądowały maszy-
ny wykonujące opryski prze-
ciwko komarom i insektom 
oraz wykorzystywane do ga-
szenia pożarów.

Przez cały dzień przyglą-
daliśmy się skokom spado-
chronowym (chętni mogli 
skoczyć w tandemie) oraz 
lotom szybowcowym, które 
odbywały się jak co weekend. 
Chętni mogli także zapoznać 
się z wrażeniami w locie i 
umówić na szkolenie lotni-
cze.

Na ambitnych czekał naj-
prawdziwszy symulator sa-

molotowy, na którym pod 
okiem instruktora kilkana-
ście osób przekonało się, że 
latanie samolotowe wymaga 
naprawdę sporej wprawy.

Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się namiot The World 
Games 2017, gdzie w specjal-
nych okularach wkraczali-
śmy w wirtualny świat spor-
tów zbliżających się Igrzysk 
Sportowych.

Przed oczami zgromadzo-
nych widzów, co jakiś czas 
odbywały się popisy mode-
larzy - zarówno tych lata-
jących (walki powietrzne i 
akrobacje zapierały dech w 
piersiach), jak i pływających 
(na pondzie szalały modele 
motorówek).

Ogromnym magnesem 
tegorocznej imprezy były - 
otwarte dla wszystkich - za-
wody „Smyki na Start”, w 
których wzięło udział kilku-
dziesięciu młodych zawod-

ników.
Wspaniałe animacje dla 

dzieci zapewnił Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji z 
Wiszni Małej. Tańce, rzutki, 
bańki, malowanki... maluchy 
miały w czym wybierać. Do 
tego cukrowa wata, dmucha-
ne zamki i zjeżdżalnie.
Nad bezpieczeństwem 

uczestników czuwali strażacy 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Wiszni Małej, którzy 
od czasu do czasu serwowali 
nieco ochłody z wodnej kur-
tyny. 

Nie mogło zabraknąć pa-
nów Policjantów - odwie-
dzali lotnisko zarówno z zie-
mi jak i z powietrza - takich 
patroli, jak ten w wykonaniu 
pilota śmigłowca, chcieliby-
śmy na lotnisku oglądać jak 
najwięcej! 
Wielką atrakcją, nie tylko 
dla najmłodszych, był pokaz 
Wrocławskiego Klubu Balo-

nowego (start balonu był nie-
możliwy z uwagi na wiatr).

Na scenie muzycznie zaba-
wiał DJ Bartess, a umiejęt-
ności prezentowały młode 
wokalistki: Wiktoria Repeła, 
Julia Szukalska oraz Iga i Nela 
Tomala. 

O swoich niesamowitych 
lotniczych przygodach opo-
wiadał Gość specjalny, legen-
da światowego szybownic-
twa, pan Janusz Centka.
Na zakończenie Pikniku 
nastąpiła dekoracja zawod-
ników Smyki na Start oraz 
wręczenie głównej nagrody 
w Szybowcowym Pucharze 
Wrocławia w sezonie 2016. 
Wszystkim, którzy pomo-
gli w przygotowaniu i or-
ganizacji Pikniku, a przede 
wszystkim naszym Gościom 
- z głębi serca składamy 
OGROMNE PODZIĘKO-
WANIA.
   MJ
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Sobota pełna emocji sportowych
Prawie pięćdziesięciu za-

wodników wystartowa-
ło w wyścigu MTB Cross 
Country, który odbył się 3 
września w Mienicach. To 
kolejne zawody dla miłośni-
ków kolarstwa górskiego w 
naszej gminie.

Trasa była wymagająca i 
prowadziła od startu w Mie-
nicach, poprzez Węgrzy-
nów, Borkowice, Wilczyn 
Leśny ponownie do Mienic, 
gdzie była meta. Kobiety 
stratowały na dystansie 15 
km, natomiast mężczyźni 
mieli do pokonania dwie 
pętle, w sumie 30 km. Tra-
sa była zróżnicowana pod 
względem technicznym, 
jak również ze względu na 
ukształtowanie terenu. Pa-
górkowaty teren wymagał 
dobrego przygotowania fi-

zycznego oraz kondycji. Na-
tomiast piękna, słoneczna 
pogoda zachęcała do rywa-
lizacji.

W organizacji imprezy 
oprócz OKSiRu z Wiszni 
Małej uczestniczyła Lokal-
na Grupa Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich, Sto-
warzyszenie Team Extreme 
Off Road Club i sołtys Mie-
nic Piotr Szymczaka.

W kategorii mężczyzn 
metę pierwszy przekroczył 
Mikołaj Jurkowlaniec z cza-
sem 1:29:49. Wśród kobiet 
pierwsza na mecie zameldo-
wała się Magdalena Wojtyła, 
która osiągnęła czas 55:51. 
Zwycięzcom w kategorii 
Open Puchar Wójta Gminy 
Wisznia Mała oraz nagrody 
wręczył osobiście wójt Ja-
kub Bronowicki. Przyznane 

były również puchary oraz 
nagrody dla zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Szczególne wy-
różnienie Fair Play otrzy-
mała zawodniczka Monika 
Mróz z Wrocławia, która za-
trzymała się na trasie w cza-
sie swojego startu by udzie-
lić pomocy kolarzowi, który 
uległ wypadkowi.

Najmłodsi uczestnicy im-
prezy również mogli wziąć 
udział w zawodach. Dla nich 
została przygotowana trasa 
o długości 3 km. Najlepszy-
mi zawodnikami okazali się: 
Maja Mazurczuk i Aleksan-
der Drzazga. Najmłodsza 
uczestniczka, która stanęła 
na starcie miała 3 lata i był 
to jej debiut w zawodach. 
Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali nagrody.

W trakcie rywalizacji za-
wodników na trasie, kibice 
mięli możliwość obejrzenia 
pokazu akrobacji rowero-
wej w wykonaniu Piotra 
Bielaka, mistrza akrobatyki 
rowerowej. Było to bardzo 
ciekawa i emocjonująca 
prezentacja. Oprócz pokazu 
Piotr Bielak prowadził dla 
dzieci warsztaty rowerowe 
w specjalnie przygotowa-
nym w tym celu miasteczku 
rowerowym. Każdy mógł 
zmierzyć się ze znajomo-
ścią przepisów drogowych, 
jak również przejechać 
się po atestowanym torze. 
Dzieci brały także udział 
w konkursach, a na koniec 
otrzymały plakat z autogra-
fem mistrza. Oprócz atrak-
cji rowerowych dla dzieci 
przygotowane było również 
dmuchane miasteczko, w 
którym najmłodsi bawili się 
z animatorami.

Na trasie zawodnicy mo-
gli ugasić swoje pragnienie 
w punktach kontrolnych, 
natomiast na mecie czekał 
na nich posiłek regeneracyj-
ny. Po trudach fizycznych 
związanych ze startem za-
wodnicy oraz członkowie 
ich rodzin mogli odetchnąć 
w świetlicy słuchając frag-
mentów Quo Vadis Henry-
ka Sienkiewicza czytanego 
przez zaproszonych gości w 
ramach Narodowego Czyta-
nia.

Organizatorzy dziękują za 
sobotę pełną wrażeń oraz 
za sportową rywalizację, a 
panom: Romanowi Turo-
cha, Pawłowi Rzemień, soł-
tysowi Piotrowi Szymczak 
i Tomaszowi Janik ze Sto-
warzyszenia Team Extreme 
Off Road Club za pomoc w 
organizacji MTB Cross Co-
untry.

AP
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Kometa rozbłysła w Wiszni! 

7 sierpnia na boisku w 
Wiszni Małej odbył do-

roczny Turniej Piłki Noż-
nej o „Puchar Wójta 2016”. 
Rywalizowało dziewięć 
drużyn, a mieszkańcy gmi-
ny wzięli udział w pikniku 
rodzinnym pełnym gier, za-
baw i atrakcji dla dzieci. 

Wśród dziewięciu drużyn 
najlepsi okazali się repre-
zentanci Komety Krynicz-
no. Drugie miejsce zajął 
LZS Płomień Wisznia Mała, 
a trzecie Start Strzeszów. 
Czwartą pozycję zajęła 
Błyskawica Szewce, a piąte 

Malinka Malin. Wyróżnie-
ni zostali też poszczególni 
zawodnicy, w tym najlep-
szy bramkarz, którym zo-
stał Sebastian Żak ze Startu 
Strzeszów. 

Tegoroczny turniej obfi-
tował w atrakcje dla kibi-
ców, którzy licznie stawili 
się w Wiszni Małej całymi 
rodzinami. Dzieci radośnie 
bawiły się w dmuchanych 
zamkach. Wszyscy zaś mo-
gli wziąć udział w konkur-
sie strzałów w poprzeczkę 
bramki.

JS

Zdobądź znaczek turystyczny Gmina Wisznia Mała 
przystąpiła do mię-

dzynarodowego programu 
Znaczka Turystycznego. 
Dzięki temu posiada wła-
sny znaczek turystyczny, 
na którym uwieczniony jest 
wizerunek Pałacu w Wiszni 
Małej. Znaczek można na-
być w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wiszni Małej 
w godzinach funkcjono-
wania lub w weekendy w 
Karczmie Miłocin w Pier-
woszowie.

Znaczek Turystyczny to 
inicjatywa międzynarodo-
wa mająca na celu promo-
wać atrakcyjne pod wzglę-
dem turystycznym miejsca, 
jak również jest pewnego 
rodzaju grą dla kolekcjone-
rów. Znaczek można zna-
leźć w takich państwach jak: 
Czechy, Słowacja, Niemcy, 
Ukraina, Austria, Węgry, 
Rumunia, Holandia, Wielka 

Fot. Kometa Kryniczno.

Celina Dynia – złota medalistka

Celina Dynia, uczen-
nica klasy 2a Zespo-

łu Szkół w Krynicznie, to 
młoda zawodniczka, któ-
ra ma na swoim koncie 
duże osiągnięcia, przede 
wszystkim w zawodach 
między narodowych. W 
sezonie 2015/2016 zdo-
była 15 złotych medali, 7 
srebrnych oraz 10 brązo-
wych.

Jest Mistrzynią Świata w 
kata drużynowym 8-9 lat, 
(tytuł zdobyła w kwiet-

niu w Bydgoszczy na Mi-
strzostwach Świata Karate 
Shotokan World Shotokan 
Federation, które gościły 
1846 zawodników z całego 
świata) oraz mistrzynią w 
kategorii kata indywidual-
ne 8 lat. Ten tytuł zdobyła 
na najbardziej prestiżo-
wych zawodach karate w 
Polsce, IX Międzynarodo-
wym Grand Prix Bielsko – 
Biała Karate WKF, co jest 
traktowane jako Mistrzo-
stwo Europy. Świetnie 

wystartowała na ważnym 
turnieju Cuprum Cup w 
Legnicy, skąd wróciła ze 
złotem (kumite), srebrem i 
brązem (kata drużynowe i 
indywidualne).

Ma za sobą bardzo udany 
start w swoim pierwszym 
turnieju zagranicznym, 
Berlin Open, gdzie zdoby-
ła dwa brązowe medale w 
kata indywidualnym 10 i 
12 lat. 

Młodej zawodniczce ży-
czymy dalszych sukcesów. Fot. Zawody Karate w Prudniku 1. miejsce kata indywidualne 9 lat

Brytania, Słowenia, Wło-
chy, Szwajcaria, Rosja, USA 
i Polska (od 2004 roku). 
Czym jest znaczek?

Znaczek Turystyczny to 
drewniany krążek, który 
przedstawia miejsce, do 
którego doszedł turysta. 
Znaczek produkowany jest 
ręcznie, a grafika na nim 
uwieczniona wypalana jest 
w wysokiej temperaturze 
przy pomocy metalowej, 
grawerowanej matrycy. 
Każdy znaczek zawiera do-
datkowo karteczkę z opisem 
oraz naklejkę, którą można 
wkleić do dziennika kolek-
cjonerskiego.
  
Dla kogo znaczek?

Znaczek jest przeznaczo-
ny dla osób aktywnych, lu-
biących turystykę, chętnie 
zwiedzających zabytki hi-
storyczne, jak i techniczne. 
Znaczki zbierają osoby o 

różnych zwodach i statucie 
materialnym. Najważniej-
sza jest chęć podróżowania 
i zwiedzania interesujących 
miejsc.
Aplikacja na smartfony

Idąc z duchem czasów i by 
ułatwić zbieranie znaczków 
stworzono aplikacje, które 
ułatwiają znalezienie znacz-
ka, jak również umożliwiają 
kolekcjonerom zaznaczanie 
odnalezionych znaczków 
oraz zaznaczanie tych pla-
nowanych do zdobycia.

Znaczki Turystyczne to 
fajna inicjatywa dla całych 
rodzin. Umożliwia zwie-
dzanie wielu ciekawych 
miejsc, przebywanie wspól-
nie na łonie przyrody, pro-
wadzenie aktywnego trybu 
życia. Zachęcamy do zaku-
pu znaczka z naszej gminy, 
jak i pozostałych. Zostań 
kolekcjonerem! 


