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Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych składam Państwu 
– mieszkańcom naszej Gminy, 
najserdeczniejsze życzenia. Święta 
Wielkanocne to czas szczególny, 
czas zadumy. Niech te 
Święta upłyną Państwu 
w rodzinnej atmosferze, 
przepełnione radością 
i nadzieją wspólnie spędzanych 
chwil. Życzę, aby ten 
świąteczny czas był czasem 
refleksji i przemyśleń, 
a fakt Zmartwychwstania 
Pańskiego przyniósł 
radość, pogodę ducha i wiarę 
w nadchodzące lepsze dni. 
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budżet i finansowanie
Zaplanowane na rok 2016 całkowite wydatki naszej 
Gminy powinniśmy zamknąć w  kwocie 37 394 900 zł, 
z czego 8 642 400 zł przeznaczyliśmy na inwestycje (czy-
li prawie 25 proc. całej sumy). 3 929 400 zł to środki 
zarezerwowane na stałe wydatki roczne. 

Dochody Gminy są mniejsze od niezbędnych wydat-
ków, w tym na inwestycje, więc pozyskujemy dodatko-
we środki z dostępnych dla jednostek samorządu tery-
torialnego zewnętrznych źródeł finansowania. Gmina 
wspiera budżet środkami pochodzącymi z  funduszy 
celowych oraz pomocowych środków zagranicznych, 
a  także z  odzyskiwania podatku VAT od inwestycji. 
Równocześnie, poprzez wykorzystanie kierunkowego 
wsparcia wielu fundacji i funduszy w formie dofinanso-
wania oraz kredytów, a przede wszystkim najbardziej li-
czących się obecnie dotacji unijnych, stwarzamy naszej 
Gminie szansę finansowania wszechstronnego rozwoju, 
który położy podwaliny pod trwały sukces gospodarczy 
i społeczny. 

Naszym priorytetem jest aplikowanie o  środki unijne 
i  zamierzamy konsekwentnie wykorzystać wszystkie 
dostępne możliwości, by pozyskać finansowanie z  tego 
źródła z przeznaczeniem na zrealizowanie kluczowych 
zadań w gminie Wisznia Mała.

Inwestycje
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom 
Mieszkańców Gminy, zamierzamy w tym roku zrealizo-
wać szereg inwestycji, które ułatwią i  poprawią jakość 
życia w  naszej małej ojczyźnie. Radni jednomyślnie 
przegłosowali budżet na rok 2016, a  to pozwala nam 
zrealizować wszystkie zaplanowane działania.

Wśród najważniejszych są m.in. poprawa oświetlenia 
ulic oraz przygotowanie kolejnych planów doświetleń 
nie objętych nimi dotychczas miejscowości w  gminie 
Wisznia Mała. Konieczna jest poprawa infrastruktury 
drogowej, przebudowa dróg oraz budowa nowych chod-
ników. 

W  Wysokim Kościele w  bieżącym roku będzie rozbu-
dowana sieć kanalizacji sanitarnej do nowych posesji. 
Ponadto przystąpimy do projektowania sieci kanaliza-
cji w  Wiszni Małej i  Ligocie Pięknej w  ulicach jeszcze 
nieskanalizowanych. Planowany termin tej realizacji to 
2017-2018 r. Obecnie trwa budowa sieci wodociągowej 
w  Szewcach wzdłuż ulicy Topolowej, a  planowana jest 
w  Strzeszowie na ul. Młynarskiej. Również w  b.r. na 

odcinku Psary-Wrocław rozpoczną się prace związane 
z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w Psa-
rach zamierzamy wybudować długo oczekiwany budy-
nek spotkaniowy przy ul. Polnej.
 
W tym roku będą kontynuowane prace w parku w Wiszni 
Małej, zmierzające do utworzenia z niego miejsca rekre-
acji i wypoczynku, przygotujemy również plan rewitali-
zacji obiektu parkowego w Wysokim Kościele. Odpowia-

dając na potrzeby coraz aktywniejszego społeczeństwa 
w Szewcach, Pierwoszowie, Ligocie Pięknej, Piotrowicz-
kach, Mienicach i wspomnianych już Psarach powstaną 
siłownie na wolnym powietrzu. Najmłodszych miesz-
kańców gminy Wisznia Mała ucieszy zapewne doposa-
żenie placów zabaw m.in. w Wiszni Małej i Strzeszowie 
oraz wzbogacenie w zjeżdżalnię ogródka jordanowskiego 
w Pierwoszowie. Trochę gorzej kojarzące się maluchom 
miejsca – gabinet dzieci zdrowych i punkt szczepień przy 
SP ZOZ wyposażymy w klimatyzację. 

Inwestycje finansowane ze środków 
Unii europejskiej
W  poprzednich latach gmina Wisznia Mała z  powo-
dzeniem aplikowała o  wsparcie planowanych inwesty-
cji z  celowych programów Unii Europejskiej. Również 
w  roku 2016 starać się będziemy o  unijne wsparcie, 
bez którego niemożliwa byłaby realizacja ważnych dla 
mieszkańców zadań. 

Uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. 
na modernizację energetyczną budynków użyteczności 
publicznej – Szkoły Podstawowej w  Szewcach, świetli-
cy w Malinie i Krynicznie. Przystąpimy do przebudowy 
budynku wielofunkcyjnego w Strzeszowie oraz rozpocz-
niemy projektowanie rozbudowy budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wiszni Małej. Zostanie również zło-
żony wniosek o  dofinansowanie unijne na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w  Psarach, tak by mogła powięk-
szyć się o  salę gimnastyczną, nowe sale lekcyjne i  po-
mieszczenia świetlicy. Ponadto w  2016 r. zostaną roz-
poczęte prace projektowe rozbudowy infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawowej w  Szewcach oraz 
w Krynicznie. 

Zaplanowanych na ten rok samych tylko zadań inwesty-
cyjnych jest bardzo wiele. Oznacza to chwilowe utrud-
nienia, ale po zakończeniu rozbudowy i  modernizacji 
będziemy mogli wszyscy korzystać ze świetnie działa-
jącej infrastruktury. Nie zapominajmy, że nawet ta, któ-
rej nie widać, a więc sieci kanalizacyjne i wodociągowe, 
przyczynia się przede wszystkim do poprawy jakości 
życia mieszkańców, ale także do zainteresowania in-
westowaniem w gminie Wisznia Mała przedsiębiorstw, 
których obecność oznacza nie tylko podatki i  wpływy 
do budżetu, ale również nowe miejsca pracy. Chciałbym 
bowiem, by Wisznia Mała stała się gminą pod każdym 
względem przyjazną i atrakcyjną dla jej mieszkańców.

jakub bronowicki
Wójt Gminy Wisznia Mała

szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy 

Wisznia Mała,
przed nami kolejny rok, w którym 

gmina Wisznia Mała chce zrealizować 
ważne dla mieszkańców inwestycje. 

Zapewne pojawi się, i słusznie, 
pytanie o ich fi nansowanie.

„Zaplanowanych na ten rok 
samych tylko zadań inwestycyjnych 
jest bardzo wiele. Oznacza 
to chwilowe utrudnienia, ale 
po zakończeniu rozbudowy 
i modernizacji będziemy mogli 
wszyscy korzystać ze świetnie 
działającej infrastruktury.”
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3 512 000 zł
budowa, przebudowa (m.in. Kryniczno – 

Psary) oraz remont dróg gminnych

350 000 zł 
– przebudowa dróg powiatowych 

(Pierwoszów) oraz zagospodarowanie 
placu w Krynicznie

2 672 000 zł 
budowa m.in. kanalizacji sanitarnej 

(Wysoki Kościół, Ligota Piękna, Wisznia 
Mała) i wodociągowej (w tym Psary 

– Wrocław) oraz poprawa parametrów 
oczyszczalni ścieków

INWESTYCJE W LICZBACH

596 500 zł
budowa oświetlenia drogowego, ulic, 

placów

772 900 zł 
zagospodarowanie parku w Psarach, 

Wiszni Małej, przebudowa świetlic 
(Szymanów, Ligota Piękna, Strzeszów, 

Malin) oraz budowa budynku 
spotkaniowo – gospodarczego 

w Psarach i przebudowa budynku 
komunalnego w Strzeszowie)

320 000 zł
modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 
(szkoły, świetlice) 

320 000 zł 
rozbudowa Szkoły Podstawowej 

w Psarach i innych obiektach 
oświatowych

180 000 zł 
modernizacja OKSiR i zagospodarowanie 

terenu

50 000 zł 
modernizacja kotłowni w Urzędzie 

Gminy Wisznia Mała oraz rozbudowa 
Urzędu

30 000 zł 
rozbudowa SP ZOZ w Wiszni Małej

92 000 zł
budowa oraz doposażenie placów 

zabaw, zagospodarowanie terenów, 
montaż siłowni zewnętrznych

58 000 zł 
budowa placów sportowo - 

rekreacyjnych i boisk (Piotrkowiczki, 
Ozorowice, Szymanów)

50 000 zł 
budowa chodnika przy  drodze 

wojewódzkiej (Szewce)

12 000 zł 
dofi nansowanie zakupu radiowozów 

KPP Trzebnica

W  dniu  1 marca 2016 r. Wójt Gminy 
Wisznia Mała Jakub Bronowicki 

podpisał umowę z  Wrocławskim Przed-
siębiorstwem Oczyszczania Alba na od-
biór i  zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych. Umowa opiewa na kwotę 
5 257 965,96 zł i  będzie realizowana od 
1.04.2016 przez 43 miesiące.
W  ramach zadania przeprowadzony bę-
dzie odbiór odpadów komunalnych od 
mieszkańców gminy, z  podziałem na 
cztery frakcje:
j odpady zmieszane, 
j makulatura,
j szkło,
j  tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe.
Ponadto w  ramach umowy będą odbie-
rane odpady z  punktu selektywnego 
zbierania odpadów w Mienicach oraz od-
pady zebrane w  trakcie „akcji wielkoga-
barytowych” organizowanych  na terenie 
gminy Wisznia Mała.
Nowością w  porównaniu do poprzedniej 
umowy jest wprowadzenie możliwości 
wyposażenia nieruchomości w dodatkowy 
pojemnik na tworzywa sztuczne i  metale 
(do tej pory odbiór tych odpadów odby-
wał się wyłącznie w systemie workowym). 
Równocześnie ze względu na liczne gło-
sy mieszkańców dotyczące konieczności 
zbierania odpadów zielonych, będzie moż-
liwość oddawania odpadów zielonych do 
kontenerów, które będą wystawiane  okre-
sowo w sezonie letnim w miejscowościach 
na terenie gminy Wisznia Mała.
Usprawnienia systemu mają za zadanie 
ułatwić mieszkańcom naszej gminy jak naj-
skuteczniejszą segregację odpadów w celu 
osiągnięcia jeszcze lepszych poziomów re-
cyklingu. Szacujemy, że obecnie osiągany 
na terenie gminy Wisznia Mała poziom re-
cyklingu i  przygotowania do ponownego 
użycia frakcji odpadów komunalnych (pa-
pieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła) 
kształtuje się na poziomie ok. 56%, co jest 
już satysfakcjonującym osiągnięciem. 
Zgodnie z przyjętymi normami na rok 2015 
zadawalająca norma to 16%, w przypadku 
naszej gminy wynik ten przekracza wynik 
oczekiwany w 2020 r.! Jak widać osiągnię-
te w  naszej gminie wyniki klasyfi kują nas 
w czołówce gmin Dolnego Śląska w pozio-
mie recyklinu i odzysku. 

Gmina Wisznia 
Mała w czołówce 
dolnośląskich 
gmin!

Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki podpisał umowę 
z Wrocławskim Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania Alba na odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych.
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Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w  Urzędzie Gminy 
Wisznia Mała. Zwycięzcy nagród 

losowanych co miesiąc otrzymali bony po-
darunkowe o  wysokości 300 zł.  Nagrodę 
główną  w  postaci karty podarunkowej 
o  wysokości 2 500 zł wygrała Pani Józefa 
Karbownik z  Wiszni Małej. Wójt Gminy 
Wisznia Mała  Jakub Bronowicki pogra-
tulował wszystkim laureatom, a samo spo-
tkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. 
Konkurs „Gmina Wisznia Mała najlep-
sza do życia !” trwał od 1 sierpnia do 31 
grudnia 2015 r. Celem konkursu  było za-
chęcenie do zameldowanie się na terenie  
gminy 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 gmi-
ny wpływa na po-
prawę jakości życia 
jej mieszkańców, jak 

również wspiera lokalny 
patriotyzm.

W związku z dużym za-
interesowaniem Konkur-

sem od 1 stycznia rozpo-

częła się kolejna jego edycja. Zachęcamy  
więc wszystkich niezameldowanych 
mieszkańców naszej gminy do pełniej-
szego zintegrowania z  naszą lokalną 
społecznością. 

9 lutego Wójt Gminy Wisznia 
Mała Jakub Bronowicki miał 
zaszczyt wręczyć nagrody 
zwycięzcom konkursu za  
rok 2015:  „Gmina Wisznia Mała 
najlepsza do życia !”.  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

Gmina Wisznia Mała najlepsza do życia!

Dodatkowe informacje:  
www.wiszniamala.pl, 

facebook.com/wiszniamala 
lub pod numerem telefonu:  

71 312 70 25 wew. 40  
(Punkt Obsługi Klienta)  

lub wew. 51  
(sekretariat) 

Mieszkańcu Gminy Wisznia Mała czy 
wiesz na co przeznaczone jest 38% 

Twojego podatku od pensji? Czy ta 
kwota trafia do gminy, w której 
mieszkasz? 
Rozliczając PIT za rok 2015 
możesz wskazać gminę 
Wisznia Mała jako miej-
sce zamieszkania i  tym 
samym wesprzeć bu-
dowę dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych, 
transport publiczny, kul-
turę, ochronę zdrowia, edu-
kację, żłobki, przedszkola, 
szkoły, opiekę społeczną, ochro-
nę zabytków, fundusz sołecki, zieleń, 
rekreację oraz bezpieczeństwo. 
Jeśli mieszkasz na terenie gminy Wisz-
nia Mała, a jesteś zameldowany w innej 
gminie, to rozlicz się z PIT w swoim miej-
scu zamieszkania. Pomożesz zwiększyć 
gminne dochody poprzez udziały w PIT 
w wysokości 37,79% podatku.
Jeśli jesteś osobą fizyczną nie prowa-
dzącą działalności gospodarczej złóż 
formularz ZAP-3 lub w rozliczeniu rocz-
nym PIT-37 wpisz adres zamieszkania 
z  terenu gminy. Jeśli zaś prowadzisz 
działalność gospodarczą aktualiza-

cji adresu dokonasz poprzez złożenie 
wniosku CEIDG-1  do  dowolnego Urzę-
du Miasta/Gminy/Dzielnicy. 
Rozlicz się w  Urzędzie Skarbowym 
w Trzebnicy. Ciebie to nic nie kosztuje, 
a dla gminy to dużo. Już od 100 zł po-
datku otrzymujemy udział w wysokości 
37,79 zł. Dzięki temu przyczynisz się 
do zwiększenia środków na inwestycje, 
remonty dróg, budowę chodników, po-

lepszenia edukacji dzieci, wspieranie 
sportu i zdrowia.
Mieszkańcy gminy Wisznia Mała roz-
liczają się w  Urzędzie Skarbowym 
w  Trzebnicy, który znajduje się przy  
ul. Prusickiej 2.
Urząd jest czynny: 
poniedziałek 7.30 – 18.00
Wtorek – piątek 7.30 – 15.30
Tel. 71 388 72 00

Strona internetowa Urzędu Skarbowe-
go w Trzebnicy: www.wroclaw.apodat-
kowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-trzeb-
nicy.
Zachęcamy również do wysłania zezna-
nia droga elektroniczną. Wystarczy wejść 
na stronę internetową: www.finanse.mf.
gov.pl (zakładka e-deklaracje). 
Pamiętaj, Ciebie to nic nie kosztuje,  
a dla nas znaczy tak dużo.

Mieszkasz w gminie Wisznia Mała? Rozliczyłeś się już z Urzędem Skarbowym? 

Mieszkasz 
w gminie Wisznia 

Mała? Rozlicz u nas 
Pit i pomóż w budowie 

dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych, przedszkoli,  

szkół i wielu innych  
inwestycji w twoim 

sąsiedztwie!
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Zmiany w  polskim systemie Ochrony 
Zdrowia  postępują bardzo wolno. 

Wspierając działania naszej fundacji mo-
żesz już dzisiaj pomóc wielu osobom. Po-
bierz bezpłatny program do rozliczania 
PIT 2015 na www.pity.otwartydialog.pl
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dia-
logu z siedzibą w Ligocie Pięknej, działa 
od 2011 roku.
Naszym celem jest, aby każda osoba do-
świadczająca trudności w zakresie zdrowia 
psychicznego miała szansę na wyzdrowie-
nie. Aby to było możliwe, dotychczasowy 
system opieki zdrowotnej, ukierunkowany 
na proces chorowania,  oparty na hospita-
lizacji, izolacji, stygmatyzacji, traumie i lęku 
przed przyszłością, powinien być zastąpio-
ny nowym podejściem, ukierunkowanym 
na proces zdrowienia. W oparciu o współ-
pracę z wieloma ośrodkami polskimi i eu-
ropejskimi, pragniemy stworzyć na tere-
nie Gminy Wisznia Mała i  całego powiatu 
trzebnickiego środowisko, w którym ludzie 
z zaburzeniami psychicznymi będą mogli:

j  umacniać  nadzieję, że wyzdrowienie  
jest możliwe,

j  nabierać motywacji do zdrowienia 
poprzez wykorzystanie własnych 
zasobów,

j  podejmować ważne role społeczne, 
w tym służąc swoim 

doświadczeniem innym,
j  mieć długoterminowe wsparcie 

w procesie zdrowienia i budowania 
relacji społecznych,

j  w sytuacjach kryzysowych 
podejmować efektywne leczenie 

z udziałem rodziny i  sieci społecznej,  
j  a jeśli potrzeba korzystać z małej 

placówki leczenia stacjonarnego.
Aktualnie realizujemy projekt współfi -
nansowany przez Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich (FIO) pod nazwą „Obudźmy 
nadzieję – wyzdrowienie jest możliwe!”. 
W związku z tym zapraszamy Państwa na 
interesujące spotkanie „Jak radzić sobie 
z kryzysem emocjonalnym w rodzinie?”
Termin: 29 marca 2016, godz. 18.00 
– 19.30. Miejsce: Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Wisznia Mała, ul. Szkolna 1

Serdecznie zapraszam,
Regina Bisikiewicz
Prezes fundacji

Przekaż 1% podatku: KRS: 0000251022

* kwota brutto, wartość nagrody zostanie pomniejszona o należny podatek z tytułu przyznania nagrody

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
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 zł

W połowie marca 2016 r. Ministerstwo 
Finansów ponownie udostępni usłu-

gę wstępnie wypełnionego zeznania po-
datkowego (PFR-Pre-Filled-Tax- Return):
j  PIT-37 za rok 2015, które sporządzane 

będzie na podstawie informacji od 
płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz 
informacji od organów rentowych: PIT-
40A/11A oraz

j  PIT-38 za rok 2015 dotyczące rozliczenia 
przychodów z kapitałów pieniężnych.

Usługa ta polega na udostępnieniu podat-
nikom propozycji rozliczenia rocznego.
W tym roku będzie to PIT-37 i PIT-38 za rok 
2015. PFR to dodatkowa pomoc przy skła-
daniu zeznania podatkowego, tak by było 
jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie musi 
wypełniać sam zeznania podatkowego – 
robi to za niego administracja podatkowa.
Jednak usługa ta nie polega na tym, że to 
administracja podatkowa składa za nas 
zeznanie - jest to bardziej propozycja roz-
liczenia rocznego, z której podatnik może 
skorzystać lub nie.
Nadal dostępne pozostaje składanie ze-
znań podatkowych na dotychczasowych 
zasadach – drogą elektroniczną do syste-
mu e-Deklaracje lub papierowo.
Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak 
ograniczać do minimum nasz obowiązek 
związany z rozliczeniem rocznym. Pozwa-
la nie tylko uniknąć błędów związanych 
z  przepisywaniem danych z  informacji 
od płatników. To także wygoda, prostota 
i szybkość.
Skorzystaj i złóż swoje zeznanie podatko-
we za rok 2015 szybko i poprawnie!

Usługa wstępnie 
wypełnionego 
zeznania podatkowego

Jak radzić sobie z kryzysem 
emocjonalnym w rodzinie?

29 marca 2016
godz. 18.00 – 19.30

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Wisznia Mała, ul. Szkolna 1
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Program „Rodzina 500 plus” ru-
szy w  całej Polsce już w  kwietniu 
tego roku. To pierwsze tak szerokie 

wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.
Ustawa o  pomocy państwa w  wychowy-
waniu dzieci wprowadza w życie program 
„Rodzina 500 plus”, w ramach którego ro-
dzice będą otrzymywać świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc 
na drugie i kolejne dziecko niezależnie od 
dochodu. Rodziny, w których dochód nie 
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 
zł netto (w rodzinach wychowujących nie-
pełnosprawne dziecko) - otrzymają je rów-
nież na pierwsze lub jedyne dziecko. To 
nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla 
dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 
mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze 
tak szerokie i systemowe wsparcie polskich 
rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz 
opiekunowie dzieci do ukończenia przez 
nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji 
życiowej rodzin oraz odwrócenie negatyw-
nego trendu demograficznego w Polsce.
W  Naszej Gminie realizacją zadania Ro-
dzina 500 plus zajmował się będzie Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni 
Małej ul. Wrocławska 2. 
Świadczenie wychowawcze otrzymywać 
mogą rodzice, opiekunowie prawni lub 
opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dziec-
kiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzi-
ce lub opiekunowie, świadczenie otrzyma 
tylko jedno z nich.

Kiedy świadczenie wychowawcze 
nie przysługuje?

1) dziecko pozostaje w związku małżeń-
skim;

2) dziecko zostało umieszczone w in-
stytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone pra-
wo do świadczenia wychowawczego 
na własne dziecko (termin pełnoletni 
nie zawsze jest tożsamy w prawie z ter-
minem osoby, która ukończyła 18 lat, 
w związku z możliwością uzyskania 

pełnoletności przez małoletnią kobietę 
poprzez zawarcie związku małżeńskie-
go - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);

4) członkowi rodziny przysługuje za 
granicą na dziecko świadczenie o po-
dobnym charakterze do świadczenia 
wychowawczego, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego lub dwustronne umo-
wy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.

Wnioski będzie można składać od momen-
tu startu programu tj. 01 kwietnia 2016, 
jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli 
uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie zło-
żony do 30 czerwca 2016, rodzice dostaną 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016r.

W celu sprawnej realizacji zadania Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Ma-
łej wydłuży godziny pracy w okresie przyj-
mowania wniosków tj. od 01 kwietnia do 30 
czerwca 2016r. W każdy poniedziałek i śro-
dę  pracownicy będą przyjmować wnioski 
mieszkańców w godzinach od 8:00 do 18:00.
Dodatkowo dla mieszkańców, którzy z róż-
nych względów nie będą mogli w  ciągu 
tygodnia złożyć wymaganych dokumen-
tów w m-cu kwietniu 2016 - GOPS będzie 
czynny w każdą sobotę w godz. 8.00-15.00.
Również w budynku Urzędu Gminy Wisz-
nia Mała ul. Wrocławska 9 będzie urucho-
miony w Punkcie Obsługi Klienta - punkt 
wydawania i  przyjmowania wniosków, 
ale tylko w zakresie osób ubiegających się 
o  świadczenie wychowawcze na drugie 
i  kolejne dziecko. POK w  Urzędzie Gmi-
ny Wisznia Mała w  m-cu kwietniu 2016 
- będzie czynny również w  każdą sobotę 
w godz. 9.00-15.00.
Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobo-
wych zawartych w  składanych wnioskach 
nie będzie możliwości składania wniosków 
w  innych miejscach (szkoły, przedszkola, 
OKSiR).
Druki wniosków będzie można przesy-
łać również listem polecony oraz drogą 
elektroniczną pod warunkiem posiadania 
certyfikowanego podpisu elektronicznego, 
bądź profilu zaufanego; poprzez system 
Emp@tia (informacje na stronie Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),  
Platformę Usług Elektronicznych ZUS, sys-
tem teleinformatyczny banków krajowych 
świadczących usługi drogą elektroniczną 
(wykaz banków zostanie udostępniony na 
stronie Ministerstwa Rodziny), ePUAP.
Wszelkie informacje dotyczące realizacji 
świadczenia wychowawczego 500 + będą 
na bieżąco umieszczane na stronie interne-
towej:  Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Wiszni Małej i  Urzędu Gminy 
Wisznia Mała.

Zgodnie z  art. 4 ust 1 ustawy o  pomocy 
państwa w  wychowaniu dzieci, świadcze-
nie wychowawcze ma służyć rodzicom 
i opiekunom dzieci na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z  wychowaniem, 
opieką i  zaspokojeniem potrzeb swoich 
dzieci. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że poja-
wi się wątpliwość dotycząca sprawowania 
opieki nad dzieckiem bądź wydatkowania 
świadczenia wychowawczego pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przeprowadzi rodzinny wywiad 
środowiskowy w celu weryfikacji tych wąt-
pliwości. 
Liczymy na wyrozumiałość, cierpliwość 
i  pomoc mieszkańców w  realizacji trud-
nego dla wszystkich zadania, jakim jest 
wypłata świadczeń wychowawczych dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Wisz-
nia Mała.

Z  inicjatywy Wójta Gminy Wisznia 
Mała Jakuba Bronowickiego w dniu 
24 lutego 2016 r. Rada gminy Wisz-

nia Mała podjęła dwie uchwały, zgodnie 
z  którymi od dnia 1 kwietnia rodzinom 
wielodzietnym oraz osobom o niskich do-
chodach mieszkającym na terenie gminy 
Wisznia Mała będzie przysługiwało czę-
ściowe zwolnienie z opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie z opłat w wysokości 50% mie-
sięcznych stawek opłat dotyczy właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
rodziny wielodzietne lub osoby, których 
dochód nie przekracza kwoty uprawnia-
jącej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej.

Warunkiem skorzystania  
ze zwolnienia częściowego  
z opłat jest:
dla rodzin wielodzietnych
j  bycie członkiem rodziny wielodzietnej 

oraz zamieszkiwanie nieruchomości 

wraz z rodziną wielodzietną;
j  zobowiązanie się do zbiórki odpadów 

w sposób selektywny; 
j  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;

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

j  terminowe uiszczanie opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

dla osób o niskich dochodach:
j  bycie właścicielem nieruchomości, na 

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

j  zobowiązanie się do zbiórki odpadów 
w sposób selektywny; 

j  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;

j  terminowe uiszczanie opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Aby skorzystać z  ulgi należy w  Urzędzie 
Gminy Wisznia Mała złożyć: 
d  wniosek o zwolnienie z części opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi
d  oświadczenie o wysokości dochodu oraz 

dokumentów potwierdzających dochód 
(dla osób o niskim dochodzie).

Częściowe zwolnienie z  opłat będzie obo-
wiązywało od kolejnego miesiąca, w którym 
zostały złożone przez właściciela nierucho-
mości stosowne dokumenty. 
Informacje w sprawie ulgi uzyskają 
Państwo w Urzędzie Gminy Wisznia 
Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie: 
71 308 48 32. 

„Rodzina 500 plus” rusza już od kwietnia

50% ulgi za gospodarowanie odpadami komunalnymi

50% ulgi 
dla rodzin wielodzietnych  

i osób o niskich dochodach

Program rodzina

500+
Dodatkowe godziny otwarcia 
Urzędu oraz GOPS obowiązujące 
od 1 kwietnia 2016 r. dla osób 
ubiegających się o świadczenia  
z programu Rodzina 500+:
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
Poniedziałek, środa: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 15:00
Urząd Gminy Wisznia Mała (dla 
osób ubiegających się  
o świadczenie wychowawcze  
na drugie i kolejne dziecko):
Sobota: 9:00 – 15:00
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Dane udostępnione przez Serwis 
Samorządowy PAP odnoszą się 
do całości projektów realizowa-

nych na terenie danej jednostki, nie tylko 
tych realizowanych bezpośrednio przez 
samorządy. Ujęto w nich środki pochodzą-
ce z  krajowych programów operacyjnych 
oraz poszczególnych RPO z  puli na lata 
2007-2013.  
A  na jakie projekty przeznaczono pra-
wie 1,7 mld zł? Największą część stanowi 
transport, na którego składają się projekty: 
„Budowa autostradowej obwodnicy Wro-
cławia A8”, „Modernizacja linii kolejowej 
E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap 
II – odcinek Wrocław – granica wojewódz-
twa dolnośląskiego” oraz „Rewitalizacja 
linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – 
Trzebnica od km 1,260 do km 19,903”. Na-
stępna jest energetyka, czyli „Gazyfikacja 
miejscowości: Pęgów i  Zajączków w  gm. 
Oborniki Śląskie” oraz „Modernizacja 
systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku 

w celu poprawy jego funkcjonalności oraz 
optymalnego wykorzystania połączenia 
Polska - Niemcy”.
Tuż za nimi jest telekomunikacja i e-usługi, 
czyli przede wszystkim program: „Likwi-
dacja obszarów wykluczenia informacyj-
nego i budowa dolnośląskiej sieci szkiele-
towej” oraz „Informatyzacja i  wdrożenie 
e-usług publicznych szansą rozwoju jedno-
stek samorządu terytorialnego z  powiatu 
trzebnickiego i milickiego”.
Na naszym terenie zostały również zreali-
zowane projekty z dziedzin: administracja, 
nauka i  edukacja. A  ponad 13,5 miliona 
złotych dotacji otrzymały firmy prężnie 
działające na terenie naszej gminy. Między 
innymi: Savi, HORTICO, Piekarnia Jul-ka, 
Gratech, BMETERS, LECHPOL, MAGsIT, 
SAJMET, TelForceOne, Poltelkom, ATI 
SZEWCE. Gratulujemy dotychczasowych 
sukcesów w  procesie rozwoju własnych 
przedsiębiorstw i  życzymy wszystkim fir-
mom znajdującym się na terenie naszej 

gminy kolejnych, a  dla niektórych pierw-
szych, dotacji ze środków unijnych.
A  co się dzieje na naszym podwórku? 
Bezpośrednio w naszym sąsiedztwie zre-
alizowano ponad 45 projektów, między 
innymi: budowa nowego Ośrodka Zdro-
wia, Stacji Uzdatniania wody w  Mach-
nicach, rozbudowa kompleksu szkolno-
gimnazjalnego w Szewcach, rozwój usług 
elektronicznych i  wiele innych, w  tym 
rozbudowa dróg, budowa budynków 
użyteczności publicznej, chodników, bu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej, wsparcie działalności szkół oraz 
aktywności mieszkańców, wyposażenie 
placów zabaw.  Łącznie dotacja z UE na 
te działania wyniosła ponad 20 milionów 
złotych, a  wartość projektów prawie 45 
mln.
Cieszymy się ze wszystkich zrealizowanych 
projektów, jednak potrzeb na terenie na-
szej gminy jest nadal bardzo wiele, dlatego 
zarówno jednostki budżetowe, jak i samo-
rządowe będą dalej aplikować o  kolejne 
środki unijne. Kontynuacją rozbudowy 
transportu jest chociażby budowa drogi 
ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław. 
Wartość projektu to prawie 2 mld zł, z cze-
go połowa to środki unijne.

Na stronie www.samorzad.pap.pl opublikowano listę gmin, do których trafiło 
najwięcej funduszy unijnych. W tym zestawieniu Gmina Wisznia Mała jest na 
pierwszym miejscu wśród gmin wiejskich. Wg statystyk na naszym terenie 
beneficjenci podpisali umowy o dotację unijną na łączną sumę 1,7 mld zł.

rozwój �rm
13 520 180,36 zł

transport
2 625 448 802,87

telekomunikacja i e-usługi

74 092 574,37 zł

energetyka
88 078 432,56 zł

administracja
5 086 640,98 zł

nauka i edukacja

Wartość do�nansowania z EU projektów 
realizowanych na terenie naszej gminy 

6 258 931,34 zł

rozwój �rm
39 710 518,48 zł

transport
3 754 303 071,28

telekomunikacja i e-usługi

107 857 180,74 zł

energetyka
218 966 417,27 zł

administracja
5 984 283,50 zł

nauka i edukacja

Wartość projektów

8 903 736,35 zł

ŚrodKI UnIjne 

Wisznia Mała najlepsza wśród gmin wiejskich w Polsce

Autostradowa obwodnica 
Wrocławia A8.

Wyposażenie  
placów zabaw.

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej.

Budowa drogi ekspresowej  
S5 odc. Korzeńsko – Wrocław.
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Od lutego mieszkańcy gminy Wisznia 
Mała mają możliwość korzystania 

z  elektronicznego rozkładu komunikacji 
gminnej oraz linii autobusowych z Wro-
cławia. Aplikacja jest dostępna za dar-
mo na stronie www.rozkladzik.pl/wisz-
nia_mala/ oraz po jej zainstalowaniu na 
swoim telefonie. 
MobileMPK (w skrócie mMPK) to rozkład 
jazdy komunikacji miejskiej dla najwięk-
szych miast Polski (ponad 50 miejsco-
wości, pełny spis poniżej). Jako pierw-
sza aplikacja tego typu mobileMPK 
pozwala pobrać mapę dla całego 
miasta, aby później korzystać z niej 
offl  ine lub online. 

Dzięki aplikacji mMPK pasażer ma 
dostęp do następujących informacji:
j  wyszukiwanie połączeń w trybie 

offl  ine i online 
j  pełne rozkłady jazdy w trybie offl  ine 
j  ulubione przystanki, linie, połączenia 
j  sprawdzanie online dostępności 

rowerów miejskich 
j  obsługa grup przystanków 
j  widgety 
j  mapa offl  ine i online 
j  dodawanie rozkładu własnych linii 
j  tworzenie i edytowanie własnych 

połączeń w telefonie 

Obecnie obsługiwane miejscowości: 
Białystok, Bielsko-Biała, Bolesławiec, 
Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chrzanów, 
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, 
Głogów, Gniezno, GOP, Gorzów, 
Grudziądz, Jaworzno, Katowice, Kielce, 
Konin, Kraków, Lubin, Lublin, Łódź, 

Malbork, Mińsk Mazowiecki, Mrągowo, 
Nord Express, Olkusz, Olsztyn, Opole, 
Piła, Piotrków, Płock, Poznań, Racibórz, 
Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, 
Siedlce, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, 
Tarnów, Toruń, Trójmiasto, Tychy, 
Wałbrzych, Warszawa, Wejherowo, 
Wisznia Mała, Wrocław, Zabrze.

Urząd Gminy Wisznia Mała
Ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 308 48 00
Sekretariat Urzędu:
Tel. 71 308 48 02

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej
Ul. Lipowa 15, 55-114 Strzeszów
Tel. 71 312 82 27

Urząd Pocztowy
Ul. Wrocławska 27, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 387 32 09

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 70 16

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Tel.  71 312 70 76

Biblioteka
Ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 42 82

Filia Biblioteki Publicznej
Ul. Spacerowa 62, Piotrkowiczki
55-114 Wisznia Mała
Tel. 71 312 70 74

WAŻNE ADRESY

Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bro-
nowicki przychylając się do sugestii 

i oczekiwań  mieszkańców, dokonał zmia-
ny godzin otwarcia Biura Meldunkowego 
oraz Punktu Obsługi Klienta:

BIURO MElDUNKOWE
w którym można m.in.:
j  złożyć wniosek o wydanie dowodu 

osobistego,
j  odebrać dowód osobisty,
j  dokonać zgłoszeń meldunkowych 

oraz złożyć wniosek o wydanie 
zaświadczeń o zameldowaniu 
i wymeldowaniu,

j  złożyć wniosek z zakresu Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej

jest czynne:
PONIEDZIAŁEK  od 8.00 do 18.00
WTOREK od 8.00 do 18.00
ŚRODA od 8.00 do 18.00
CZWARTEK od 8.00 do 18.00
PIĄTEK od 8.00 do 15.00

PUNKT OBSŁUGI KlIENTA 
będzie czynny jak powyżej, z wyjątkiem:
PIĄTEK od 8.00 do 16.00

Uwaga! 
Zmiana 
godzin 
pracy Urzędu Gminy 
Wisznia Mała

Więcej informacji 
jest dostępnych na 
www.mMPK.info 

strona dla smartphonów: 
www.m.rozkladzik.pl/wisznia_mala/ 

Mobilny rozkład jazdy w smartfonie 
Zachęcamy do korzystania 

z aplikacji!

W  marcu w  parkach i  zieleńcach na 
terenie naszej gminy wywiesili-

śmy ponad 120 skrzynek lęgowych dla 
ptaków i  nietoperzy.  Część (75 szt.) to 
skrzynki dla tak zwanych dziuplaków – 
czyli ptaków zakładających swoje gniaz-
da w  dziuplach (między innymi: sikora 
bogatka, sikora modra, pleszka, mucho-
łówka, wróbel, mazurek, dzięcioły itp.). 
Budki mają zróżnicowane średnice otwo-
rów wlotowych, tak aby mogłyby być 
zasiedlane przez różne gatunki ptaków. 
Pozostałe to skrzynki dla tzw. półdziupla-
ków, czyli ptaków zakładających swoje 
gniazda w np. wypróchniałych otworach 
czy szczelinach (między innymi: mucho-
łówka szara czy kopciuszek). Zamonto-
wane zostały również skrzynki, w których 
schronienie znajdą nietoperze. Budki lę-
gowe zastępują ptakom i  nietoperzom 
naturalne schronienia jakimi są wypróch-
niałe otwory czy dziuple wydrążone 
w  pniach starych drzew przez dzięcioły. 
Zarówno ptaki jak i nietoperze są naszy-
mi naturalnymi sprzymierzeńcami w wal-
ce ze szkodnikami, tak więc powinniśmy 
dbać o to aby w naszej okolicy zapewnić 
im odpowiednie warunki rozwoju.
Zapraszamy Mieszkańców gminy Wisznia 
Mała do przyłączenia się do akcji. Bliskość 
budek lęgowych daje nam możliwość 
obserwowania piękna przyrody, słucha-
nia ptasich trelów oraz ma duże walory 
edukacyjne szczególnie dla dzieci. Takie 
prawdziwe lekcje przyrody są o wiele cie-
kawsze od zwykłych książek. 
Budkę dla ptaków można zakupić w każ-
dym sklepie ogrodniczym, zachęcamy 
również do własnoręcznego budowania 
takich domków. Jakie cechy powinna po-
siadać budka? Najważniejsze żeby była 

bezpieczna, wbrew po-
zorom drążek, który czę-
sto przy takich budkach 
widzimy, jest właśnie 
ułatwieniem dla drapież-
nika, więc z niego trzeba 
zrezygnować. Dobrym roz-
wiązaniem jest przedłużenie 
przodu budki. Deski powinny 
być grubości minimum 2 cm, jest to 
ochrona przed przegrzaniem, gdy świeci 
słońce. Nie należy heblować, impregno-
wać, ani malować desek użytych do bu-
dowy budki – ptakom łatwiej chwycić się 
chropowatej powierzchni, a zapach farb 
jest dla nich bardzo długo wyczuwalny. 
Przy głębokich budkach można zrobić 
wyżłobienie pilnikiem poziomych row-
ków, po wewnętrznej stronie, by ptaki 
łatwiej mogły się w niej poruszać. 
Taki domek dla naszych małych sąsia-
dów nie powinien znajdować się zbyt 
blisko domu i miejsc w których spędza-
my dużo czasu. Ptaki wybierają spokoj-
ne miejsca. Jeśli domek nie zostanie 
zasiedlony w  ciągu dwóch kolejnych 
sezonów lęgowych, należy go przewie-
sić w inne miejsce.

Domek dla ptaków powinien być 
zawieszony w miejscach lekko 

zacienionych, ale nie wśród gęstych 
gałęzi,  na wysokości 3-5 metrów do 

głównego pnia drzewa. Najlepiej 
od południowo-wschodniej strony. 

Tak aby nie miały do niego dostępu 
zwierzęta domowe i drapieżniki. 

Można przytwierdzić 
go również do budynku.

Skrzynki lęgowe  
znajdują się 
w pobliskich 
parkach i lasach, 
jak wytężymy 
wzrok na 
wiosennej 
wycieczce na 
pewno taką 
zauważymy, 
a może już jest 
zamieszkana?

Zadbaj o swojego małego sąsiada
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nr ewi-
dencyjny 

działki

powierzch-
nia (ha)

zagospodarowanie 
terenu lokalizacja

MIENICE
335 0,0895 zabudowa mieszkaniowa przy drodze na Piotrkowiczki

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

68 1,3400 zabudowa mieszkaniowa przy drodze na Ozorowice

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

538/22 2,4924

usługi handlu, 
gastronomii, 

magazynowanie, 
hotelarstwo

ul. Rzemieślnicza

WISZNIA MAŁA

155 0,1045 zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa ul. Szkolna

WYSOKI KOŚCIÓŁ

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

GMINA WISZNIA MAŁA
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
stan na dzień 03.03.2016r.

Zamieszkaj w Strzeszowie!

Zainwestuj w Szewcach!

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu 
Gminy Wisznia Mała  lub telefonicznie od nr 71 308 48 54 oraz na stronie 
internetowej www.bip.wiszniamala.pl
Mapy działek dostępne na stronie www.geowisznia.pl

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do 
udziału w  przetargu na sprzedaż 

działki budowlanej dz. nr ew. 100/6, o pow. 
0,0809 ha w miejscowości Strzeszów.
Działka położona w miejscowości Strzeszów 
przy ul. Osiedlowej 34 w bezpośrednim są-
siedztwie zabudowy mieszkaniowej i  tere-
nów niezabudowanych. Dojazd do działki 
odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej, 
a następnie drogą o nawierzchni szutrowej. 
Kształt nieruchomości regularny, zbliżony 
do prostokąta. Teren działki płaski z  lekkim 
spadkiem w kierunku północnym. 
Działka nie jest uzbrojona, ale posiada 
dostęp do sieci infrastruktury technicznej 
(woda, energia, kanalizacja) ułożonych 

w  drodze głównej. Przy zachod-
niej granicy działki znajduje się 

hydrant. Przez teren działki, 
wzdłuż jej południowej i za-
chodniej granicy, przebiega 
napowietrzna linia elektro-
energetyczna średniego 
napięcia. Na działce zloka-

lizowany jest słup betonowy podwójny 
oraz nasłupowa stacja transformatorowa 
na poczwórnym słupie betonowym (w po-
łudniowo-wschodnim narożniku działki). 
Przebieg linii elektroenergetycznej oraz 
położenie słupów utrudnia możliwości za-
budowy działki poprzez konieczność usy-
tuowania zabudowy z  uwzględnieniem 
odpowiedniej strefy ochronnej linii elektro-
energetycznej. Teren, na którym położona 
jest nieruchomość nie posiada miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go. W Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Wisznia Mała przeznaczona jest pod zabu-
dowę mieszkaniową.
Działka znajduje się na obszarze historycz-
nego układu ruralistycznego wpisanego 
do  ewidencji zabytków, w strefie „B” ochro-
ny konserwatorskiej, w strefie „OW” obser-
wacji   archeologicznej.
Cena nieruchomości: 95.000 zł
Termin i  miejsce przetargu: Urząd Gminy 
Wisznia Mała; 25.03.2016r., godz. 10.00

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do 
udziału w  przetargu na sprzedaż 

działki usługowej dz. nr ew. 538/22, o pow. 
2,4924 ha w miejscowości Szewce.
Działka położona w  miejscowości Szewce 
przy ul. Rzemieślniczej, niezabudowana, 
nieogrodzona. Na terenie działki znajduje 
się zbiornik wodny. Przez część jednego ze 
zbiorników przebiega granica działki. Pozo-
stała część nieruchomości posiada nieregu-
larne ukształtowanie terenu. Działka jest po-
rośnięta drzewami i krzewami (samosiejki). 
Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny niezabu-
dowane, pola uprawne, tereny zadrzewione. 
W  dalszym sąsiedztwie znajduje się stacja 
paliw, rozproszona zabudowa usługowo - 
mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości 
stanowi droga (ul. Rzemieślnicza) wykona-
na z płyt betonowych, prowadząca z drogi 
głównej wojewódzkiej (w  odległości około 
1100 m ). Brak uzbrojenia terenu w sieci in-
frastruktury technicznej. 
Teren, na którym położona jest przedmio-

towa nieruchomość, przeznaczony jest 
pod usługi handlu i  gastronomii. Zapisy 
planu dopuszczają również lokalizację 
nieuciążliwych obiektów produkcyjnych, 
magazynowych, towarzyszących obiektów 
pomocniczych, gospodarczych, socjalnych 
i biurowych, towarzyszących urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii 
napowietrznych. Dopuszcza się dodatkowo 
funkcje usług hotelarskich.
Szczegółowe ustalenia dotyczące kierun-
ków zagospodarowania terenu, na którym 
położona jest przedmiotowa nierucho-
mość zostały określone w  Uchwale nr V/
XXXVII/208/10 Rady Gminy Wisznia Mała 
z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu Szewce  
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 150, poz. 2358 z dnia 
17 sierpnia 2010r.) 
Cena nieruchomości: 800.000 zł
Termin i  miejsce przetargu: Urząd Gminy 
Wisznia Mała; 30.03.2016r., godz. 10.00

Zachęcamy do korzystania z gminnego 
serwisu mapowego: www.geowisznia.pl

Przeglądarka umożliwia sprawdzenie da-
nych przestrzennych oraz opisowych grun-
tów, nieruchomości oraz obiektów znajdu-
jących się na terenie gminy Wisznia Mała. 
W serwisie można wyszukać  następujące 
informacje:
j nr działki;
j nr porządkowy działki;
j nazwa ulicy;
j  obiekty (w tym również obiekty 

turystyczne, zabytki, pomniki przyrody);
j  obowiązujące plany zagospodarowania 

przestrzennego;
j  stadium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wisznia Mała.

Prezentowana w serwisie internetowym 
mapa gminy Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może stanowić formalnej 
podstawy dla czynności administracyjnych 
czy urzędowych.  

informacje dodatkowe 
można uzyskać  

w pok. nr 12 Urzędu Gminy 
Wisznia Mała,  

ul. Wrocławska 9  
lub telefonicznie  

pod nr 71 308 48 54.

www.geowisznia.pl

Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki oraz OKSiR Wisznia 

Mała mają przyjemność zaprosić Pań-
stwa na VI Jarmark Wielkanocny, który 
odbędzie się 20 marca. Impreza odbę-
dzie się po raz pierwszy w  Krynicznie. 
Jarmark rozpocznie się po Mszy Świętej 
w Kościele Św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Krynicznie, o godz. 12:30.
W programie:
j  Przedstawienie pt. „Księga Życia” 

w wykonaniu uczniów kl. VI Zespołu 
Szkół w Krynicznie

j  Występy Zespołów Ludowych 
Szymanowianie i Strzeszowianki

j  Kiermasz wyrobów świątecznych 
(palmy, pisanki, stroiki)

j  Kiermasz rękodzieła
j  Sprzedaż wypieków i potraw 

wielkanocnych
j  Prezentacja palm 

wielkanocnych
j  Kiermasz książek
j  Otwarcie wystawy 

pokonkursowej oraz wręczenie 
nagród laureatom konkursu 
plastycznego pt. „Kartka 
Wielkanocna”

j  Warsztaty wykonywania ozdób 
wielkanocnych z recyklingu 
(poprowadzi WPO ALBA S.A.)

VI Jarmark 
Wielkanocny

Wszystkich mieszkańców  
gminy Wisznia Mała zapraszamy  
na VI Jarmark Wielkanocny.
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Pod okiem polonistki Anny Piszczek 
powstają prace literackie na konkursy 

o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. 
W  bieżącym roku szkolnym nasi ucznio-
wie odnieśli już wiele sukcesów na tym 
polu. Nagroda główna Dolnośląskiego 
Przeglądu Twórczości Literackiej „Tajem-
nice starej szafy” została przyznana Darii 
Nooitgedagt z  kl. VI i  Poli Ślęzakiewicz 
z kl. IV. Obie uczennice zajęły również III 
miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie Lite-

rackim „Piórem Malowane”. Daria ponadto 
zdobyła II miejsce w  Ogólnopolskim Kon-
kursie Literackim „Pudełko moich marzeń” 
i  – wraz z  Jakubem Bogatkiem z  kl. VI – 
otrzymała wyróżnienie w  Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Moja ulubiona po-
stać bajkowa”. W Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim „Ogrody jesieni” wiersze  Kuby 
zyskały uznanie jurorów. Chłopiec został 
laureatem I miejsca, a jego koleżanka z kla-
sy, Łucja Błachut otrzymała wyróżnienie.

Lingwistyczno-recytatorski talent za-
prezentowała w  utworze „Three hairs of 
a  lion” Daria Nooitgedagt podczas VII 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
z  Języka Angielskiego w  Prusicach. Wy-
stęp uczennicy, do którego przygotowała 
ją nauczycielka Elżbieta Kikut, zachwycił 
jurorów. Zdecydowali oni, że spośród 
trzydziestu jeden uczestników konkursu 
na zwycięstwo zasłużyła szóstoklasistka 
z Wiszni Małej.

Działająca przy Szkole Podstawowej 
w  Wiszni Małej grupa teatralna „Anfang” 
może poszczycić się kolejnym sukcesem. 
Niezwykle poruszający autorski spektakl 
pt. „Czy w  Tobie się narodził?”, napisany 
i wyreżyserowany przez panie Jolantę Ku-
pis i  Annę Piszczek, otrzymał I  nagrodę 
w kategorii szkoły podstawowe na VI Gmin-
nym Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
w  Krynicznie. Grupa działa od 2007 roku, 
tworzą ją  uczniowie naszej szkoły.

Serce do sportu 

Literackie zacięcie uczniów z Wiszni Małej

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wiszni Małej niezwykle aktywnie 

uczestniczą w zajęciach wychowania fi-
zycznego. Korzystając z doświadczenia 
nauczycieli – Jolanty Lawrenz oraz Pio-
tra Zaleskiego sumiennie przygotowu-
ją się do kolejnych zawodów. Chociaż 
trenują w  niedogodnych warunkach, 
spowodowanych brakiem sali gimna-
stycznej, to odnoszą sportowe sukcesy. 
Wszystkie zespoły biorące udział w te-
gorocznych Gminnych rozgrywkach 
Mini Piłki Siatkowej w Szewcach wywal-
czyły miejsce na podium. Piąto- i szósto-
klasistki zajęły III miejsce, natomiast dru-
żyna szóstoklasistów zdobyła zasłużone 
I miejsce. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się również 
pływanie. Regularne treningi z  instruktorem przynoszą oczekiwane 
efekty. Wyłoniła się nam grupa utalentowanych pływaczek, które re-
prezentują szkołę między innymi na odbywających się od kilku lat Pły-
wackich Mistrzostwach Uczniów Szkół Gminy Wisznia Mała. Niedawno 
trzy uczennice – Wiktoria Janik z kl. VI, Oliwia Zielińska i Julia Borodycz  
z  kl. III wystartowały w  Międzynarodowych Zawodach Pływackich 
w Poznaniu, na których ustanowiły swoje życiowe rekordy i spotkały 
mistrzynię Otylię Jędrzejczak.

W świetlicy w Piotrkowiczkach odbył się Folkowy 
Dzień Kobiet zorganizowany przez Ośrodek Kul-

tury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej wraz z Sołtysem i 
Radą Sołecką z Piotrkowiczek. Były konkursy, karaoke i 
bardzo oryginalny koncert.
Imprezę, która odbyła się w sobotę 5 marca otworzył 
dyrektor OKSiR Paweł Kamiński. Życzenia w imieniu 
Wójta Gminy Jakuba Bronowickiego złożył uczest-
niczkom Skarbnik Gminy Konrad Buczek. Wśród gości 
Folkowego Dnia Kobiet obecna była m.in. Przewodni-
cząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit. Życzenia dla 
Pań przekazał również Jerzy Woźniczko, Prezes Banku 
Spółdzielczego w Trzebnicy, który podarował każdej 
Pani pięknie ilustrowany album pt. „Trzebnica w da-
tach i obrazkach”. Tradycyjnie każda z Pań na powitanie 
otrzymała również tulipana... a potem było już tylko 
lepiej ;-).
Prowadzący imprezę Grzegorz Zmarzły porwał pa-
nie do wspólnego śpiewania. Powodzeniem cieszyło 
się zarówno karaoke jak i fotobudka, w której każda  
uczestniczek mogła sobie zrobić nietuzinkowe zdję-
cie, jako pamiątkę z imprezy. Jak zwykle nie zabrakło 
ekspozycji Gminnej Biblioteki Publicznej, która wyko-
rzystała Dzień Kobiet do promocji czytelnictwa, propo-
nując czytelniczkom książki o tematyce ludowej i regio-
nalnej. Podczas imprezy można było również zakupić 
rękodzieło artystyczne autorstwa Anny Ulatowskiej.
Powodzeniem cieszyły się również konkursy, w której 
wodzirej „wkręcał” uczestniczki. Zachętą do udziału 
były m. in. atrakcyjny nagrody, w tym m. in. bony po-

darunkowe ufundowane przez sponsorów: na kolację 
w restauracji Wena, na pobyt w Hotelu Jasek, na wi-
zytę w salonie fryzjerskim oraz usługę kosmetyczną 
ufundowane przez Salon Urody Monaliza z Trzebnicy.  
W konkursie na najlepszy strój ludowy zwyciężyła Pani 
Natalia Wilk-Gębska z Piotrkowiczek, która na folkowy 
wieczór przygotowała tradycyjny strój ludowy pocho-
dzący z Ukrainy. O wyborze zdecydowała publiczność.
Zwieńczeniem wieczoru był występ rewelacyjnej ko-
biecej formacji „Same Suki” grającej folk – muzykę ko-
biet z miasta inspirowaną muzyką ludową. Nazwa ze-
społu pochodzi od suki biłgorajskiej,  tj. archaicznego 
instrumentu smyczkowego pochodzącego z okolic Bił-
goraja wykorzystywanego przez zespół. Zespół Same 
Suki jest m.in. laureatem nagrody specjalnej w konkur-
sie Polskiego Radia Nowa Tradycja.

Dzień kobiet na ludowo
Dyplom za III miejsce dla uczennic Wiszni Małej w Gminnych 
rozgrywkach Mini Piłki Siatkowej dziewcząt klas V

Autorski spektakl grupy teatralnej "Anfang" na VI 
Gminnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
w Krynicznie.

W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Ogrody jesieni” 
wiersze  Kuby zyskały uznanie jurorów. Chłopiec został 
laureatem I miejsca, a jego koleżanka z klasy, Łucja Błachut 
otrzymała wyróżnienie. 

I miejsce w VII Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim z Języka 
Angielskiego zostało przyznane 
Darii Nooitgedagt z kl. VI 

Uczestniczki 
Międzynarodowych 
Zawodów Pływackich 
w Poznaniu z mistrzynią 
Otylią Jędrzejczak
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Od trzech lat dzięki zaangażowaniu nauczycieli ję-
zyków obcych i  p. Emilii Żak szkoła w  Szewcach 

współpracuje z  międzynarodową organizacja stu-
dencką AIESEC. Dzięki AIESEC działającej w  110 kra-
jach, uczniowie naszej szkoły  (podstawowej i gimna-
zjalnej) mają okazję poznać inne kultury, religie, rasy, 
porozumiewać się w języku angielskim.
Osoby przyjeżdżające są goszczone przez polskie ro-
dziny, jest to jeden z warunków projektu. W tym roku 
szkolnym gościliśmy już po raz ósmy gościa z AIESEC, 
tym razem nauczycielkę języka angielskiego z  Chin 
Minę Peng. Mina prowadziła w  szkole lekcję dla 
klas gimnazjum oraz klas 4-6, miała również okazję 
uczestniczyć w Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
w  Krynicznie. Uczestniczyła w  uroczystości z  okazji 
Dnia Babci i  Dziadka organizowanym w  Przedszkolu 
w  Strzeszowie. Nasz gość był zachwycony atmosferą 
panująca w naszym Zespole. Jedynie pogoda nie była 
zbyt uprzejma gdyż było przeraźliwie zimno.
Projekt miał na celu przybliżenie uczniom innych krę-
gów kulturowych, zapoznanie z historią, religią, fauną 
i florą. Uczniowie mogli przekonać się o tym, że ludzie 
mówiący innym językiem, żyjący w innych krajach czy 
kontynentach są podobni do nas.
Uczniowie po takich spotkaniach mają większą mo-
tywację do nauki języka obcego, sami mogą się prze-
konać jak ważne jest poznawanie innych języków. Ich 
świat nie ogranicza się już tylko do miejsca zamieszka-
nia, ale wychodzi daleko poza granice Ojczyzny.
Emila Żak

magdalEna naglik

izabEla kosarzycka

W  szkole w  Szewcach jako jedynej 
w  gminie jest realizowany pro-

jekt Stowarzyszenia Nowe Horyzonty 
pt. „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-
wej”. Klasa szósta oraz piąta już trzeci 
rok mają możliwość poznania filmów 
z całego świata. 
Pokazy filmowe rozpoczynają się pre-
lekcją, a  tematyka jest dostosowana 
do wieku uczniów. Poruszane są za-
gadnień dotyczące m.in. dojrzewania, 
akceptacji, miłości, współczesnych wy-
zwań, biedy, kłamstwa czy też śmier-

ci. Tematy te są później omawiane na 
lekcjach w szkole i są nie jednokrotnie 
dyskutowane długo po seansie. W  ra-
mach zajęć oglądaliśmy już około 15 
filmów. Uczniowie mają już swoje ulu-
bione filmy. 
Projekt ma na celu wychowanie kultu-
ralnego kinomana nieszeleszczącego 
papierkami podczas seansu i  zwięk-
szenia wrażliwości na świat kina. Co 
miesięczne wyjazdy na stałe zagościły 
już w kalendarzach uczniów. 
izabEla kosarzycka

Szkoła w Szewcach oknem na inne kultury

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Spacer po seansie filmowym po 
wrocławski Rynku – klasa 5 i 6.

30 stycznia 2016 r.  po raz szesnasty,  
w  świetlicy wiejskiej w  Krynicznie od-
była się zabawa karnawałowa zorgani-
zowana przez Radę Rodziców Zespołu 
Szkół w  Krynicznie. Goście pod hasłem 
„BAWIĄC SIĘ WSPIERASZ NASZĄ SZKOŁĘ” 
tańczyli i  bawili się świetnie prawie do 
białego rana. 

Dyrekcja szkoły składa gorące podzięko-
wania wszystkim, którzy pomogli w zor-
ganizowaniu tegorocznego balu. 

Szczególnie dziękujemy rodzicom, którzy 
przyczynili się do przygotowania wspa-
niałej zabawy:
Pani   Małgorzacie  Tyskiej
Pani   Gabrieli Suchodolskiej
Pani   Annie Łazarskiej
Pani   Krystynie Jarmołkiewicz
Panu  Romanowi  Matysiakowi
Panu  Sebastianowi Cichoniowi
Panu  Marcinowi Sowie

Panu  Marcinowi Hebdowskiemu
oraz Pani Magdalenie Wierzbickiej
Dziękujemy bardzo wszystkim rodzicom 
za przekazane fanty.
Gorące podziękowania składamy przyja-
ciołom szkoły za okazaną hojność i życz-
liwość. 

Naszymi sponsorami byli:
Wojskowe Koło Łowieckie „TROP” 
reprezentowane przez Pana  
Andrzeja Grzelaka
Państwo Małgorzata i Mariusz 
Szymańscy,
Państwo Grażyna i Paweł Hadałowie,

TOYA SA Wrocław,
Pani Jadwiga Mróz,
Pani Grażyna Skowrońska,
Państwo Jadwiga i Jerzy Paciuchowie,
Sklep spożywczy Pana Romana 
Malickiego w Krynicznie,
Bank Spółdzielczy Trzebnica,
Pani Elżbieta Filipkiewicz,
Pan Ryszard Greguła,
Pani Anna Nadolska,
Piekarnia „Julka” oraz Państwo  
Danuta i Zygmunt Wojciechowscy,
Hurtownia Euro-Chemia  
w Krynicznie,
Hurtownia SAJON s.c. w Krynicznie,  
ul. Polna 8,
Państwo Marzena i Roman Matysiakowie,
Państwo Małgorzata i Krzysztof Kowscy,
Gospodarstwo Rolne Sebastian  
Cichoń Ligota Piękna,
Kuchnia „ Pobite Gary” Kryniczno,
Agro – Tusz Tarnów,
Restauracja „OAZA” w Wiszni Małej.

Zabawa karnawałowa w Krynicznie

Przegląd Małych Form Teatralnych w Krynicznie.

Mina z uczniami klasy 4a.

Zabawa karnawałowa pod hasłem 
„BAWIĄC SIĘ WSPIERASZ NASZĄ SZKOŁĘ” .

Szkoła Podstawowa w Szewcach przystą-
piła do  Rządowego Programu „Książki 

naszych marzeń”, dzięki któremu otrzymała 
wsparcie finansowe. Umożliwiło to uzupeł-
nienie lektur w szkolnej bibliotece, co z ko-
lei spowodowało ogromne zainteresowa-
nie czytelników. Za pieniądze z programu 
zakupiono książki, które nie są podręczni-
kami. Książki były wybierane przez samych 
uczniów co pozwoliło wybrać im takie 
książki, którymi autentycznie są zaintere-
sowani, takie, które są atrakcyjne dla nich 
oraz bliskie ich doświadczeniom w pozna-
waniu i  rozumieniu współczesnego świa-
ta. Książki swoją fabułą miały rozbudzać 
ciekawość młodego czytelnik i  inspirować 
do twórczego działania. A uczniowie mieli 
być zachęcani do wypożyczania książek na 
okres ferii letnich i zimowych. Trwałym re-
zultatem programu ma być zainteresowa-
nie młodych ludzi czytaniem. 

Książki naszych 
marzeń

Książki wybrane  
przez uczniów.
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Odbywały się również zaję-
cia plastyczne. Pod czujnym 
okiem artysty plastyka Ry-

szarda Glegoły przygotowywano ma-
ski karnawałowe na bal maskowy 
oraz kartki walentynkowe.
Bal Karnawałowy pod hasłem 
„Bajki ukochane przez dzieci”, któ-
ry odbył się w Piotrkowiczkach był 

wielkim przeżyciem dla dzieci 
zarówno małych, jak i dużych. 
Zabawie towarzyszyły kon-
kursy oraz tańce prowadzone 
przez Magiczny Teatr Mu-
zyczny z Wrocławia.

Nie obyło się również bez za-
jęć tanecznych. Pod opie-

ką instruktora Marka 

Hajduka dzieci poznały układ taneczny. 
Odbył się także ekscytujący konkurs: 
„Szalone Karaoke”. 
W  ramach Tłustego Czwartku OKSiR 
zorganizował Zdrowy Czwartek, gdzie 
pani Jadwiga Mróz prowadziła warszta-
ty kulinarne. Dzieci miały okazję poznać 
proste, a  zarazem smaczne przepisy na 
koktajle oraz różnego rodzaju pasty, któ-
rymi wszyscy zajadali się z wielkim ape-
tytem. 
Ważnym wydarzeniem była wycieczka 
do Humanitarium – Ogrodów Doświad-
czeń. Była to fascynująca i  edukująca 
wyprawa, gdzie dzieci miały możliwość 
interaktywnie i  niestandardowo zapo-
znać się ze światem nauki i  otaczającej 
nas rzeczywistości, którą znają głównie 
z podręczników. 

Dużym przeżyciem dla dzieci było 
przybycie niesamowitego gościa – Dok-
tora Dolittle. Teatrzyk pt. „Dr Dolittle 
i Przyjaciele” przeniósł dzieci, w ślad za 
doktorem, w daleką podróż do Afryki, 
gdzie pomagano chorym małpkom.
Oprócz działań artystyczno-kulinar-
nych uczestnicy aktywnie brali udział 
w  bardzo oczekiwanym turnieju na 
Pegasusie oraz X-Boxie. Emocjom nie 
było końca.
Ponadto odbyło się wiele innych 
ciekawych zabaw i gier. Prym wio-
dły gry planszowe, mini hokej, 
piłkarzyki oraz wspólne kolo-
rowanie. Podsumowując fe-
rie były pełne wrażeń i na 
pewno nikt z  uczestni-
ków nie miał czasu 
na nudę.

Tegoroczne ferie zimowe najmłodsi mieszkańcy gminy Wisznia Mała spędzali w Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji. Program ferii był bardzo bogaty w atrakcje i zadowolił każdego, 

nawet najbardziej wymagającego uczestnika. Zajęciom towarzyszyła radosna atmosfera, było 
dużo ciekawych zabaw i śmiechu. Dla młodych mieszkańców przygotowano szereg atrakcji. Dzieci 

uczestniczyły w zajęciach wokalnych, na których w grupach śpiewały znane przeboje. Dzięki temu 
udało odkryć się wiele nowych talentów w naszej gminie. 

FerIe 
Pełne Wrażeń 

Ciekawe zajęcia  
w Humanitarium.

W czasie ferii dzieci 
odwiedził Dr Dolittle  
i Przyjaciele.

Nic tak nie smakuje, 
jak własnoręcznie 
przygotowane danie.
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FerIe 
Pełne Wrażeń 

Równie smaczne były 
sałatki owocowe.

Nie obyło się również 
bez zajęć ruchowych.

 Było także karaoke...  ...i zajęcia plastyczne.

Ważnym wydarzeniem była wycieczka do 
Humanitarium – Ogrodów Doświadczeń.
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Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza 
nabór wniosków w  Konkursie Inicjatyw Lokalnych pn. 

„Kultura na Zakręcie 2016” realizowanym w ramach dotacji 
z budżetu gminy Wisznia Mała.
Celem Konkursu jest nawiązanie i  wzmocnienie 
współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu 
i  Rekreacji a  aktywnymi społecznie i  kultu-
ralnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, 
odkrywanie i  rozwijanie ich 
kulturotwórczego poten-
cjału oraz realizacja najlep-
szych inicjatyw wyłonionych 
w drodze konkursu.
Konkurs jest kontynuacją 
projektu przeprowadzone-
go przez Ośrodek Kultury 
w  ramach Programu „Dom 
Kultury+Inicjatywy Lokalne 
2015” współfi nansowanego 
przez Narodowe Centrum 
Kultury.
Przedmiotem konkursu 
jest projekt inicjatywy lo-
kalnej, który zakłada re-
alizację zadania z  zakresu 
upowszechniania kultury, 
przeprowadzonym we współ-
pracy z Ośrodkiem Kultury Sportu 
i Rekreacji w Wiszni Małej. Konkurs skierowany jest do miesz-
kańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa for-
malna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna. Termin 
realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie od 
15.04.2016r. do 15.11.2016r.
W ramach konkursu poszukujemy ciekawych pomysłów 
na inicjatywy kulturalne, które będą zgodne z „Regu-

laminem konkursu inicjatyw lokalnych”. W  konkursie 
planowane jest wyłonienie inicjatyw na ogólną kwotę 
20 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu 
wynosi 3 000 zł.
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej zapewnia 

przy realizacji wyłonionych w  kon-
kursie inicjatyw lokalnych 
wsparcie fi nansowe, infrastruk-
turalne oraz merytoryczne.
17 marca 2016 zapraszamy 
na spotkanie organizacyjne 
dla osób zainteresowanych 
udziałem w konkursie, o godz. 
17:00 do Ośrodka Kultury.
Wnioski na udostępnionym for-
mularzu (plik Word oraz Ope-
nOffi  ce) składać należy drogą 
pocztową (na adres: Ośrodek 
Kultury Sportu i  Rekreacji, 
Wisznia Mała ul. Szkolna 1, 
55-114 Wisznia Mała) bądź 
osobiście w Ośrodku Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Wisz-
ni Małej, w  godz. pracy 

OKSiR w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 31 marca 2016 roku do godz. 16:00 (decy-

duje data wpływu).
Wszelkie informacje: „Regulamin konkursu inicjatyw 
lokalnych”, „Wzór wniosku konkursowego, „Wykaz 
kosztów kwalifi kowanych” „Karta oceny”, „Diagnoza 
lokalna identyfi kująca potrzeby i zasoby kulturalne 
mieszkańców Gminy Wisznia Mała” znajdują się na 
stronie www.oksir.wiszniamala.pl w zakładce „Kultura 
na Zakręcie 2016” oraz na Facebooku 
https://www.facebook.com/kulturanazakrecie

11 stycznia członkowie Uniwersytetu Do-
rosłego Człowieka Wisznia Mała wzięli 
udział w  drugim wykładzie pani Karoli-
ny Gużdy z  Wrocławskiego Forum Ko-
biet. Tematem spotkania była „Praktyka 
Samoakceptacji czyli jak stać się swoim 
przyjacielem”. Kolejny trzeci wykład od-
był się 25 stycznia i  tym razem dotyczył 
tematu: „Praktyka odpowiedzialności: Co 
oznacza bycie odpowiedzialnym za swo-
je życie”. 

Biblioteka w  Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w  Psarach - to zaadop-

towane pomieszczenie strychowe. Na 
niewielkiej powierzchni staraliśmy się po-
godzić kilka różnych funkcji (biblioteki, 
gabinetu pedagoga, gościnnie również 
zaplecza przyrodniczego, pielęgniarki).  
Dzięki zaangażowaniu nauczyciela – bi-
bliotekarza pomieszczenie powoli odzy-
skiwało swoją pierwotną funkcję. Wydzie-
lono strefę dla najmłodszych, rozpoczęto 
selekcję księgozbioru adekwatnie do po-
trzeb uczniów i  nauczycieli. W  paździer-
niku 2015 roku - miesiącu Bibliotek Szkol-
nych, na skutek  akcji propagujących 
wartość czytelnictwa i roli biblioteki - za-
częło wzrastać zainteresowanie różnych 
ludzi dobrej woli tą ważną komórką szko-
ły. Na przełomie 2015/2016 Pani skarbnik  
Rady Rodziców,  Ewelinia Stachowicz, 
pozyskała sponsora, który sfi nansował 
część kosztów nowych regałów.  I tak za-
częła się metamorfoza biblioteki. Kolejne 
fundusze przekazane przez  rodziców,   
dyrekcję szkoły, pozwoliły radykalnie 
zmienić pomieszczenie, które jest teraz 
funkcjonalne i  estetyczne. Pozyskane 
środki  pozwoliły na dodatkowy remont 
gabinetu pedagoga szkolnego. Szcze-

gólne podzięko-
wania kierujemy 
do wszystkich 
rodziców, zwłasz-
cza Pani Eweliny 
Stachowicz, Pani 

Anety Tory, Pani 
Anety Biszcza-
nik, Pani Pauliny 
Saluk. Nad całym 
remontem czuwał 

nasz pracownik 

Pan Jerzy Kowalczyk. Dziękujemy rów-
nież Sołtysowi Psar Panu Jerzemu Szczer-
bikowi oraz fi rmie Boćko-stolarstwo 
i sponsorowi – Credit Agricole.
Joanna ProkoP (biblioTEkarz szkolny)
JarosŁaW andrzEJczak (dyrEkTor szkoŁy)

Cykl wykładów 
pani Karoliny 
Gużdy

Metamorfoza biblioteki w Psarach

Kultura na 
Zakręcie 2016 
– Konkurs na Inicjatywę Lokalną
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13 lutego w świetlicy w Krynicznie z okazji 
Walentynek wystąpił zespół Fisheclectic. 
Zespół Fisheclectic tworzy małżeństwo 
muzyków, wokalistów, kompozytorów 
i producentów muzycznych – Joanna i Łu-
kasz Kupczyńscy, oraz grający z nimi gita-
rzysta – Michał Dziuba. Zanim stworzyli 
swój małżeński projekt, Joanna i  Łukasz 
Kupczyńscy nagrali dwie płyty z zespołem 
MU 24/7, „Obyś rozdarł niebiosa i  zstąpił” 
oraz „W noc i w dzień”. Muzycy grali w wielu 
muzycznych kolaboracjach i  współpraco-
wali z wieloma muzykami. Łukasz Kupczyń-
ski występował i nagrywał z zespołem TGD, 
Mate.O  Akustyczny, był wokalistą zespołu 
Traktor oraz liderem zespołu El Shaday, 
z którym występował na festiwalach i wy-
grywał konkursy ogólnopolskie. 

W  2012 roku Asia i  Łukasz zadebiutowali 
jako Fisheclectic, wydając płytę „Wejdź”, 
tematycznie inspirowaną Pieśnią nad Pie-
śniami, a muzycznie zachowaną w klimacie 
alternatywnego pop z elementami muzyki 
akustycznej. 6 maja 2015 pojawiła się ich 
nowa płyta – Biorę Ciebie, na której znaj-
dują się utwory takie jak: Chcę widzieć Cię 
i Ucisz się. 
Podczas koncertu świetlica w Krynicznie go-
ściła liczną publiczność, która z przyjemno-
ścią wysłuchała występu. Wszystkim udzie-
liła się aura Dnia Zakochanych, a atmosfera 
była wręcz magiczna i pełna energii.

Gminna Biblioteka Publiczna w  Wisz-
ni Małej wprowadza do swojej ofer-

ty korzystanie z  czytników e-boków. Na 
czytelników czekają trzy egzemplarze 
najnowocześniejszego modelu Kindle Pa-
perwhite 3.
Gminna Biblioteka Publiczna w  Wiszni 
Małej od kilku lat jest już w  pełni skom-
puteryzowana i udostępnia swoje zbiory 
za pomocą  elektronicznego syste-
mu bibliotecznego. Dzięki temu 
czytelnik z własnego komputera 
może przeglądać katalog bi-
blioteczny, zamawiać i  rezer-
wować książki, a  także spraw-
dzać własne konto biblioteczne.
– Mamy dla naszych czytelni-
ków nową ofertę – czytniki książek 
elektronicznych. Można je wypoży-
czyć w  bibliotece bezpłatnie, na miesiąc 
z  możliwością przedłużenia o  kolejny 
miesiąc, jeśli nie będzie wcześniejszej 
rezerwacji – mówi bibliotekarka Sylwia 
Drząszcz.
Biblioteka udostępnia puste czytniki, na 
które można wgrać własne e-booki. Moż-

na również sko-
rzystać z wielu 
b e z p ł at nyc h 
baz książek 

dostępnych w sieci, np. bo-
okini.pl, wolnelektury.pl.

E-czytnik jest dobrym rozwiąza-
niem dla wybierających się w podróż. Sam 
czytnik jest niewielkich rozmiarów a moż-
na w  nim przechowywać bardzo dużą 
liczbę książek. Dla osób, które rozważają 
zakup czytnika wypożyczenie go z biblio-
teki może być okazją do przetestowania 
sprzętu.
Żeby wypożyczyć Kindla trzeba być za-
rejestrowanym czytelnikiem Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Wiszni Małej.

Czytniki e-booków w Bibliotece w Wiszni Małej
Wypożycz Kindla w bibliotece!

Koncert zespółu Fisheclectic

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

MAKATKI 
– SPOTKANIA DLA MAM 
MAŁYCH DZIECI 
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 
Prowadzący: Elżbieta Filipkiewicz
Środa, godz. 16.00 – 17.30 
– zajęcia dla dzieci (8zł pojedyncze 
zajęcia, 
25zł miesiąc)
Środa, godz. 18.00 – 20.00 – zajęcia 
dla dorosłych (15zł pojedyncze 
zajęcia, 
45zł miesiąc)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 501 411 229

ZAJĘCIA TANECZNE W OKSiR 
WISZNIA MAŁA
Prowadzący: Marek Hajduk
Środa, godz. 17:30 – 18:30 
– Grupa I: dzieci 4 – 6 lat 

(30zł/miesiąc)
Środa, godz. 18:30 – 19:30 
– Grupa II: dzieci 7 – 12 lat 
(30zł/miesiąc)
Środa, godz. 19:30 – 20:30 
– Grupa III: latino dance, 
dorośli (40zł/miesiąc)
Środa, godz. 20:30 – 21:30 
– Grupa IV: taniec w parach, 
dorośli (40zł/miesiąc)
Piątek, godz. 20:15 – 21:15 
– Grupa III: latino dance, dorośli 
(40zł/miesiąc)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 71 312 70 76,  501 411 229

PILATES
Prowadzący: Anna Turkiewicz
Poniedziałek, godz. 18.00 – 19.00

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

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

SZKÓŁKA SZACHOWA
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

JĘZYKI OBCE
JĘZYK ANGIELSKI
Prowadzący: Renata Łakomska

Wtorek, godz. 16.30 – 18.00  
– grupa początkująca 
(10zł/45min.)
Wtorek, godz. 18.15 – 19.45 
– grupa średnio-zaawansowana, 
metoda Callana (10zł/45min.)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 608 245 158

JĘZYK NIEMIECKI
Prowadząca: Magdalena 
Mila-Czarnota
Poniedziałek, godz. 18.20 – 19.20 
– zajęcia dla dzieci (20zł/60min.)
Poniedziałek, godz. 19.30 – 20.30 
– zajęcia dla dorosłych 
(15zł/45min.)
Miejsce: OKSiR Wisznia Mała
Zapisy: 606 620 002

Zajęcia w OKSiR Wisznia Mała
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E-czytnik to bardzo 
wygodne urządzenie. 

Waży zaledwie 
200 gramów, a może 

pomieścić wiele 
tysięcy stron.

W poniedziałek 15 lutego 
w  Galerii na Zakręcie 

po raz trzeci odbyło się spo-
tkanie „Zakochani w Sztuce”. 
Autorem prac siedemnaste-
go już „Wiszeńskiego Spo-
tkania ze Sztuką” był Bartosz 
Korotkiewicz, absolwent ASP 
we Wrocławiu, którego obra-
zy martwej natury przypadły 
do gustu wiszeńskiej pu-
bliczności. 
Spotkanie rozpoczął występ 
Janka Samołyka - wrocław-

skiego gitarzysty i  kompozyto-
ra, znanego m.in. z  utworu „Złe 
czasy”, który gościł na Trójkowej 
liście przez wiele tygodni. Ar-
tyście towarzyszyła Katarzyna 

Dubaniowska, skrzypaczka, pia-
nistka i wokalistka.  Po koncercie 
Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub 
Bronowicki, Dyrektor OKSiR Pa-
weł Kamiński oraz kurator wy-
stawy Ryszard Glegoła ofi cjalnie 
otwarli wystawę. Pan Bartosz 
Korotkiewicz - artysta, w  swojej 
przemowie podziękował m.in. 
swojej babci, która zmotywowała 
go do wystawienia swoich prac. 
Goście wernisażu jednogłośnie 
zachwalali talent artysty. 

Martwą naturę Bartosza 
Korotkiewicza można oglądać 
w Galerii na Zakręcie w OKSiR 
do 16 marca w godzinach pracy 
Ośrodka. 

Wernisaż Bartosza Korotkiewicza
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Odpadami biodegradowalnymi 
w  naszych gospodarstwach do-
mowych są przede wszystkim 

resztki roślinne, czyli liście, chwasty, trawa, 
rozdrobnione pędy i  gałęzie roślin oraz 
wióry i odpady z drewna. Bioodpadami są 
również odpadki kuchenne np.: obierki po 
warzywach i owocach, fusy po kawie i her-
bacie, skorupki jajek oraz papier (niekolo-
rowy).
 
odpady biodegradowalne 
i co dalej?
Czy wiesz, że bioodpady można powtórnie 
wykorzystać? Poprzez np. kompostowanie. 
Odpowiednio przygotowany kompost sta-
nowi idealny nawóz do ogrodów przydo-
mowych i  trawników. Można go stosować 
w nieograniczonej ilości, ponieważ nie sta-
nowi zagrożenia skażenia gleby, wręcz prze-
ciwnie, poprawia jej strukturę oraz wzbo-
gaca w  substancje pokarmowe. Kompost 
nie tylko nic nie kosztuje, ale pozwala nam 
oszczędzić na wywozie bioodpadów i  na 
kupnie nawozów do trawnika lub ogrodu.
 
Kompost – od czego zacząć?
Kompost jest najlepszym i najtańszym na-
wozem organicznym. Nie tylko nawozi gle-
bę, ale i poprawia jej strukturę. Każdy z nas 
wie, ile mamy skoszonej trawy, suchych liści, 
resztek ogrodowych, bioodpadów z kuchni. 
Zamiast generować dodatkowe koszty ich 
wywozu, lepiej zrobić właśnie kompost. Na-
daje się on do każdego rodzaju roślin, więc 
jest doskonałym nawozem nawet dla naszego 
trawnika.
Zaczynamy od znalezienia odpowiedniego 
miejsca na kompostownik. Zakładamy go 
w miejscu osłoniętych od wiatru i częściowo 
zacienionym. Zapewni to mniejszą utratę wil-
gotności kompostu. Kompost może być prze-
chowywany na pryzmie, w kompostownikach 
drewnianych lub plastikowych.
 
jaki kompostownik będzie 
odpowiedni dla Mnie? Pryzma, 
drewniany czy z tworzywa 
sztucznego?
Pryzma – nie wymaga dużego nakładu naszej 
pracy, wystarczy składać nasze bioodpady 
równomiernie w wyznaczonym miejscu. Za-
letą jest nieograniczona pojemność, a wadą jej 
nieciekawy wygląd.
Drewniany pojemnik kompostowy – można 
go zbudować samemu, dostosować rozmiar 

do własnych potrzeb. Trzeba pamiętać o im-
pregnowaniu drewna. Jednak później może 
być problem z  ewentualnym przeniesieniem 
pojemnika i z czasem może zacząć wyglądać 
nieestetycznie.
Gotowy kompostownik z  tworzywa sztucz-
nego – jest najprostszym rozwiązaniem. Jest 
wodoszczelny, odporny na promieniowanie 
UV, wygląda estetycznie i  jest bardzo łatwy 
w montażu. Można go kupić w różnych kształ-
tach i  rozmiarach. O pojemności od 280 do 
900 litrów. Dostępne są również termokom-
postowniki, w  których dzięki odpowiedniej 
temperaturze i wilgotności, gotowy kompost 
możemy uzyskać już po 4 miesiącach. A uży-
wając aktywatora do kompostu przyśpieszy-
my cały proces jeszcze bardziej, a  kompost 
wzbogacimy o cenne minerały oraz zniwelu-
jemy nieprzyjemny zapach.
 
jak prawidłowo  
kompostować trawę?
Skoszona trawa jest idealna do tworzenia 
kompostu, dzięki temu, że można ją często 

pozyskiwać. Częste koszenie dobrze wpływa 
na trawnik, staje się on bardziej zagęszczony 
i rośnie na nim mniej chwastów. Odpowied-
nia długość dla naszego trawnika to 5-10 cm.
Pierwszą warstwą w naszym kompostowni-
ku powinna być luźna warstwa z drobnych 
gałęzi lub słomy, zapewni to dobrą cyrku-
lację powietrza. Na takie podłoże układa-
my skoszoną trawę. Pamiętajmy również, 
że bioodpady w  kompostowniku układa-
my w miarę cienkimi warstwami, na prze-
mian suche i mokre. Mokre to będzie nasza 
świeżo skoszona trawa, sucha warstwa to 
rozdrobnione gałęzie, grube łodygi i  inne 
twarde odpadki. Kompost z samej trawy ma 
nieprzyjemną woń i  jest mazisty, dlatego 
warto go kompostować z innymi resztkami 
roślinnymi, np. z kuchni. Dzięki temu ogra-
niczymy ilość odpadów produkowanych 
w gospodarstwie.
Jeśli naszej trawy do kompostowania jest 
naprawdę dużo, warto przed wrzuceniem 

do kompostownika podsuszyć ją przez 2-3 
dni, straci wtedy nadmiar wilgoci i  zajmie 
mniej miejsca.
Zazwyczaj własny kompost mamy średnio 
po 8 miesiącach, jednak proces ten można 
skrócić nawet do paru miesięcy stosując od-
powiedni termokompostownik i  produkty 
przyśpieszające kompostowanie. Dobrze jest 
również rozdrabniać odpady i  od czasu do 
czasu przerzucać pryzmę.
 
nasz gotowy kompost
Kompost, który już dojrzał, powinien mieć 
ciemny kolor i  ziemisty zapach. Jego struk-
tura powinna być zwarta i  krucha oraz do-
brze wchłaniać wodę. Jeśli znajdują się w nim 
pozostałości roślin, należy go przesiać i  te 
pozostałości złożyć dalej na pryzmę. Nawóz 
możemy jesienią przekopać razem z ziemią, 
przygotowując grządki pod przyszłoroczne 
uprawy. Na wiosnę stosujemy go jako ściółkę 
oraz rozsypujemy na trawniku.

KoMPost 
nIedocenIony sKarb

SUROWCE NADAJĄCE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA:

 h skoszona trawa (powinna być układana
 h cienkimi warstwami)
 h liście, igliwie sosnowe (najlepiej wymieszane
 h z innymi odpadami np. skoszoną trawą)
 h gałęzie drzew i krzewów (powinny być pocięte)
 h słoma i siano
 h skorupki jaj (zgniecione)
 h fusy od kawy i herbaty
 h popiół drzewny
 h resztki warzyw i owoców, chwasty, łęty (nie mogą być zbyt 

wilgotne i zarażone chorobami roślin)
 h wytłaczanki papierowe po jajkach (najlepiej rozdrobnione)

TEGO NIE NAlEży KOMPOSTOWAć:

 h resztek kuchennych w postaci mięsa, kości
 h ryb, serów
 h odchodów psów i kotów
 h kolorowo zadrukowanego papieru
 h roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami
 h toreb z odkurzacza
 h popiołu, resztek budowlanych, chemikaliów
 h metalu, plastiku, szkła
 h niedopałków papierosów
 h materiałów higienicznych np. pieluch
 h resztek jedzenia w płynie

ŚWIEży KOMPOST 
– WPROST Z KOMPOSTOWNIKA

(po kilku miesiącach kompostowania 
odpadów) można bezpośrednio 
wykorzystać:

 h pod drzewa i krzewy owocowe oraz 
kwiatowe

 h przed sadzeniem krzewów, 
drzewek lub kapusty i ziemniaków 
(przekopać ziemię z kompostem na 
2 tygodnie przed sadzeniem)

 h jako nawóz pod warzywa takie jak: 
pomidory, ogórki, kapusta, dynia

Kompost, który już dojrzał, 
powinien mieć ciemny kolor 
i ziemisty zapach. Na wiosnę 

stosujemy go jako ściółkę oraz 
rozsypujemy na trawniku.

Pozyskiwanie kompostu trwa 
około 8 miesięcy.

Składowanie bioodpadów na 
kompostoniku –  pryzma.

Bioodpadami są 
różne odpadki 
kuchenne.

Odpadami biodegradowalnymi 
są różne resztki roślinne  

z naszego ogrodu,  
m.in. gałęzie, liście...

...i skoszona trawa.
Która jest idealna do tworzenia 

kompostu, dzięki temu, że 
można ją często pozyskiwać. 
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Resztki roślin
i inne odpady 
organiczne Trafiają 

do kompostownika

Z czasem 
zmieniają się 
w kompost

Naturalny 
nawóz trafia 
do Twojego ogrodu

I zapewnia 
Twoim roślinom 
składniki odżywcze 
i naturalny 
wzrost

UŻYŹNIAJ KORZYSTAJ OSZCZĘDZAJ

Kompostowanie doskonale pozwala ograniczyć ilość odpadów organicznych
bez dodatkowych kosztów.  Gotowy kompost można wykorzystać 

do wzbogacenia gleby pod uprawę roślin. Dzięki całemu procesowi:
 do ogrodu wraca to, co w nim powstało.

SEGREGUJ KOMPOSTUJ
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W  Przeglą-
dzie wzię-
ło udział 

siedem grup teatral-
nych, które kon-
kurowały ze sobą 
w trzech kategoriach 
wiekowych: Przed-
szkolaki, Szkoły Pod-
stawowe oraz Szkoły 
Gimnazjalne. Oceną 
przedstawień zajęło się 
trzyosobowe jury w  skła-
dzie: nauczyciel języka polskiego Maria 
Idzikowska, artysta plastyk Ryszard Glegoła 
oraz Radny Kryniczna Ernest Pociejowski.
Jako pierwsi zaprezentowali się najmłod-
si aktorzy z  Publicznego Przedszkola 
w  Strzeszowie. Grupa energicznie przed-
stawiła jasełka „Narodził nam się Jezus” – 
muzyczne, humorystyczne przedstawienie. 
Dzieci ze Strzeszowa bezkonkurencyjnie 
zajęły pierwsze miejsce.
W  kategorii „Szkoły Podstawowe” rywa-
lizowały aż cztery grupy. Jako pierwsi za-
prezentowali się uczniowie z Szewc, którzy 
zakończyli spektakl przesłaniem, aby mi-
łować wszystkich. Po nich na scenę we-
szli uczniowie z Wiszni Małej z autorskim 
przedstawieniem pt. „Czy w Tobie się Naro-
dził?”. Przedstawienie opowiada współcze-
sną historię kobiety, którą wiele osób prosi 
o  pomoc. Ona, w  oczekiwaniu na gościa, 
odmawia, nie zdając sobie sprawy z tego, że 
gość, którego tak wypatruje, przyszedł do 
niej pod postacią potrzebujących. Tytuło-
we pytanie pozostało na długo w głowach 
widowni oraz Jury. Następnie, tradycyjną 
staropolską wieczerzę wigilijną przed-
stawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Psarach. Wiernie odwzorowali zarówno 
staropolski język, zwyczaje, jak i  tradycje, 

m.in. wróżenie z  orzecha oraz chowanie 
sianka pod obrusem. Jako ostatni w  tej 
kategorii, zaprezentowali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w  Krynicznie. „Nie 
było miejsca dla Ciebie…” to opowieść 
o  Józefie i  Maryi, spacerujących między 
pędzącym, głośnym tłumem. Poziom arty-
styczny wszystkich czterech grup był bar-
dzo wyrównany. Po krótkiej naradzie Jury 
wyłoniło zwycięzcę – najlepsze okazało się 
autorskie przedstawienie „Czy w Tobie się 
Narodził?” w  wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Wiszni Małej.

W  ostatniej kategorii, „Szkoły Gim-
nazjalne”, udział wzięły dwie grupy: 
uczniowie z  Szewc oraz Kryniczna. Ci 
pierwsi zaprezentowali historię Hero-
da oraz narodzin Jezusa w  nowoczesnej 
wersji. Umowa z  diabłem oraz dekret 
o  nieśmiertelności nie uchroniły Hero-
da przed śmiercią. Na koniec uczniowie 
wykonali rock’n’rollową kolędę. Gimna-
zjaliści z  Kryniczna opowiedzieli histo-
rię zła i  dobra. Źródłem tego drugiego 
było narodzenie się Jezusa. Spektaklowi 
towarzyszył taniec oraz minimalistyczna 

dekoracja. Jury nagrodziło pierwszym 
miejscem uczniów z Kryniczna.
Dodatkowo Jury przyznało Nagrodę Spe-
cjalną dla Szkoły Podstawowej w  Psarach 
za przedstawienie teatralne ukazujące tra-
dycję wieczerzy wigilijnej, piękną sceno-
grafię oraz staropolskie rekwizyty.
Dyplomy oraz nagrody pieniężne dla 
laureatów oraz grup biorących udział 
w Przeglądzie wręczyli: Wójt Gminy Wisz-
nia Mała – Jakub Bronowicki, Dyrektor 
Ośrodka Kultury – Paweł Kamiński oraz 
Przewodnicząca Jury – Maria Idzikowska.

VI przegląd małych form teatralnych 
o tematyce bożonarodzeniowej
W dniu 22.01.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Krynicznie odbyła się szósta edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych o Tematyce Bożonarodzeniowej, której 
patronem jak co roku został Wójt Gminy Wisznia Mała.

Jako pierwsi zaprezentowali się 
najmłodsi aktorzy z Publicznego 
Przedszkola w Strzeszowie.

Reprezentanci Szkoły 
Podstawowej w Psarach.

Dyplomy oraz nagrody pieniężne wręczyli: Wójt Gminy  
Jakub Bronowicki, Dyrektor Ośrodka Kultury - Paweł Kamiński  
oraz Przewodnicząca Jury - Maria Idzikowska.

Najmłodsi artyści.

Aktorzy ze szkoły  
podstawowej w Szewcach.
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od kiedy zaczęła się Pani przygoda z grą 
w tenisa stołowego?
Z  tenisem stołowym związana jestem  
ok. 15 lat. Wcześniej raczej to była tzw. gra 
w ping-ponga. Znaczniej trudniej prostować 
złe nawyki z podwórkowej gry niż uczyć się 
od początku.

skąd pomysł na akurat tę dziedzinę sportu?
Od najmłodszych lat uprawiałam sport wy-
czynowo (akrobatyka sportowa, judo). Pra-
gnęłam, aby moje dzieci także poddały się 
takiej pasji jak sport. Zawoziłam je na zajęcia 
z  różnych dyscyplin (karate, judo, pływanie, 
koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy 
i  tenis stołowy), by mogły wybrać dla siebie 
najlepszy. Tak też się wydarzyło, córka wy-
brała pływanie potem judo, a najmłodszy syn 
- szachy i tenis stołowy. Zatem czekając, aż syn 
skończy trening sama zaczęłam grać. Trener 
Władysław Bilski zauważył mnie i  zapropo-
nował treningi bardziej zaawansowane w KZ 
AZS Politechnika Wrocławska.

jakie są Pani plany na przyszłość związane 
ze sportem?
Oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli dalej treno-
wać, chcę się doskonalić. Ponadto zdobyłam 
uprawnienia instruktora, potem na wrocław-
skim AWF trenera I klasy. W chwili obecnej 
jestem w  trakcie uzupełnienia kwalifikacji 
ITTF do prowadzenia zajęć z  osobami nie-
pełnosprawnymi oraz trenera I  klasy. Jeżdżę 
na obozy, szkolę tam dzieci. Zdobyłam także 
uprawnienia i  licencję sędziowską. W  wol-
nych chwilach sędziuję mecze I ligi kobiet oraz 
turnieje.
Podsumowując, zamierzam w dalszym ciągu 
trenować dzieci, pracować z osobami niepeł-
nosprawnymi, sędziować. W niedługim cza-
sie wybieram się na emeryturę i będę mogła 
większość czasu poświęcić tej dyscyplinie.

tenis stołowy jest drogim sportem, są 
specjalne wymagania jeśli chodzi o sprzęt?
Wszystko zależy od decyzji, czy uprawiamy go 
amatorsko czy profesjonalnie. Sprzęt do tenisa 
stołowego (profesjonalny) w najtańszym wy-
daniu:
Rakieta, okładziny, koszulki, spodenki, buty 
koszty treningu, ubezpieczenie, koszty dojaz-
du. Rachunek jest prosty najtańszy sprzęt (ra-
kieta + okładziny) = od 300 zł. Jest to wydatek 
jednorazowy na ok. 1-2 lata. Ubranie i pozo-
stałe koszty ok. 400 zł.

czy sport ten wymaga od osób, które  
go uprawiają stosowania specjalnej diety?
W tenisie stołowym, jak w każdej dyscyplinie 
sposób żywienia jest jednym w  kluczowych 
czynników optymalizujących zdolności wy-
siłkowe sportowców. Zbilansowana dieta, 
pokrywająca zwiększone u  sportowców za-
potrzebowanie na energię, białko, witaminy 

z grupy B i antyoksydanty oraz niektóre sole 
mineralne, sprzyja poprawie zdolności wysił-
kowych, a co za tym idzie, lepsze efekty trenin-
gowe.

Przygotowuje się Pani jakoś specjalnie 
przed mistrzostwami?
Sam udział w Mistrzostwach Polski w tenisie 
stołowym osób niepełnosprawnych był dla 

mnie czymś nowym. Niepełnosprawna jestem 
od grudnia 2012, kiedy to przeszłam „ostrą 
niewydolność krążenia mózgowego”. Potem 
była długa rehabilitacja. Podjęłam decyzję, że 
w dalszym ciągu będę uprawiać tenis stołowy, 
tylko przejdę do klubu „Start” -Wrocław. Jest 
to Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych, gdzie uprawiają różne 
dyscypliny osoby o  różnych dysfunkcjach. 

Start w  roku 2015 w  zawodach Grand Prix 
Polski i później w Mistrzostwach Polski to dla 
mnie nieoczekiwana sytuacja, jeszcze później 
okazało się, że bardzo szczęśliwa.
W związku z powyższym dopiero w tym roku 
rozpocznę przygotowania do zawodów ran-
gi Mistrzostw Polski. Oczywiście zdaję sobie 
sprawę, jak trudne mam przeciwniczki. Dwie 
z nich, to byłe kadrowiczki, a jedna z nich to 
była reprezentanta Polski na paraolimpiadzie 
w  Atenach (ma za sobą kilkudziesięcioletni 
staż zawodniczy). Zatem zadanie niezwykle 
trudne. W chwili obecnej mój obecny trener 
Andrzej Barański zajmujący się zawodnikami 
„Start”  Wrocław czuwa nad naszym cyklem 
przygotowań.

jak wyglądają Pani treningi?
Treningi mają określony schemat: rozgrzewka 
ogólnorozwojowa, techniczna, ćwiczenie i do-
skonalenie elementów, następnie stosowanie 
w praktyce (mecze, turnieje).

czy zdarzają się kontuzje?
Myślę, że w każdej dyscyplinie sportu zdarzają 
się kontuzje. Jednak w tenisie stołowym naj-
częściej narażone są stawy: skokowy, kolano-
wy i nadgarstek. Czasami zdarzają się otarcia, 
przy zbyt gwałtownym kontakcie ze stołem.

jakie są Pani dotychczasowe osiągnięcia?
W 2006 roku zdobyłam I miejsce na Między-
narodowym Turnieju w Torhout – Belgia pod 
opieką trenera Władysława Bilskiego, oraz 
w  2015 roku na II Grand Prix Polski osób 
niepełnosprawnych – 2 miejsce na III Grand 
Prix Polski – 3 miejsce i zwieńczenie wysiłku 
w grudniu 2015.
Mistrzostwo Polski osób niepełnosprawnych 
w klasie 7-8 pod opieką trenera Andrzeja Ba-
rańskiego.

jak radzi sobie Pani z presją przed 
zawodami i w trakcie?
Presja jest zawsze i tutaj jest miejsce na opiekę 
trenerów. W czasie gry zapomina się o wielu 
oczywistych sprawach, nie do końca obserwu-
je się poczynania przeciwników.
Przy wszystkich moich osiągnięciach dużą 
zasługę przyznałabym trenerom W. Bilskiemu 
i A. Barańskiemu, którzy zwracali mi uwagę, 
podpowiadali, a  przede wszystkim wspierali 
mnie mentalnie. W  trakcie pojedynku uwa-
żam i słucham uwag trenera.

czym jest dla Pani tenis stołowy?  
Hobby, sposób na życie czy jeszcze coś 
innego?
W chwili obecnej jest to sposób na rehabilita-
cję, która jest potrzebna mi już do końca życia, 
na spędzenie wolnego czasu, a w przyszłości 
(na emeryturze) na wypełnienie luki po pracy 
zawodowej.
dziękujemy za rozmowę.

Pani Jolanta Kopaczyńska, mieszkanka Psar od roku aktywnie gra w tenisa stołowego w sekcji WZSN „Start” Wrocław. Drużyna tej sekcji obecnie rywalizuje w VI lidze Dolno-
śląskiego Związku Tenisa Stołowego, a w bieżącym sezonie będzie ubiegać się o awans do V ligi. W drużynie oprócz zawodników niepełnosprawnych trenują osoby pełnosprawne, 
co sprzyja integracji oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodników niepełnosprawnych. Liderem drużyny wśród osób pełnosprawnych jest Andrzej Kamiński. Wśród niepełnospraw-
nych najlepsze wyniki osiągają: Daniel Staszak, wielokrotny wicemistrz Polski Osób Niepełnosprawnych oraz Mistrz Polski z ubiegłego roku w klasie 5 oraz Paweł Jabłoński, wie-
lokrotny wicemistrz Polski Osób Niepełnosprawnych w latach ubiegłych i w 2015 w klasie 9 jak również Jolanta Kopaczyńska, mistrzyni Polski Osób Niepełnosprawnych w 2015 
w klasie 7-8,. Na uwagę zasługuje fakt, że sekcja z powodzeniem rywalizuje w zawodach osób niepełnosprawnych w kraju i za granicą. W 2014 r. zajęli IV miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych, a w 2015 r. wygrali Ogólnopolski Turniej w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych w Węgierskiej Górce. Natomiast za granicą 
największe sukcesy odnieśli w Hredec Kralove (Czechy), gdzie zajęli drużynowo 1 miejsce (2011), 2 miejsce (2010) i 3 miejsce (2012). Aż czworo zawodników: Jolanta Kopaczyńska, 
Paweł Jabłoński, Daniel Staszak i Jakub Mirosław są członkami kadry Polski Osób Niepełnosprawnych, którzy trenują pod czujnym okiem pana Andrzeja Barańskiego.

Redakcja gazety przeprowadziła rozmowę z mieszkanką naszej gminy panią Jolantą Kopaczyńską:

Z tenisem stołowym od 15 lat

Sekcja WZSN „Start” Wrocław.

Daniel Staszak został Mistrzem 
Polski w ubiegłym roku w klasie 5.

liderem drużyny  
jest Andrzej Kamiński.

Mikst w wykonaniu Jolanty 
Kopaczyńskiej i Pawła Jabłońskiego.
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25 lutego w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Trzebnicy odbyły 
się Powiatowe Zawody 
Międzyszkolne w Mini Piłce 
Siatkowej klas V. Zespół 
Szkolno- Przedszkolny 
w kategorii dziewcząt zajął 
5 miejsce.

27 lutego 2016 r. w  Gminnym Parku Wodnym 
TRZEBNICA –ZDRÓJ odbyły się IV Pływackie Mi-
strzostwa Uczniów Szkół Gminy Wisznia Mała. 
Jest to impreza cykliczna, podsumowująca ko-
lejny okres nauki naszych młodych adeptów 
pływania. W  zawodach wzięli udział reprezen-
tanci 4 szkół z  terenu gminy Wisznia Mała. Za-
wody ofi cjalnie otworzyła Kierownik SAPO Pani 
Karolina Kempiszak, która życzyła uczestnikom 
sukcesów. Zawody rozgrywały się w dwóch blo-
kach. W  pierwszym bloku zawodów startowali 
najmłodsi zawodnicy, którzy prezentowali swo-
je umiejętności w basenie rekreacyjnym na dy-
stansie 12,5 metrów stylem dowolnym. W  dru-
giej grupie uczestnicy rywalizowali w  basenie 
sportowym, uczniowie szkół podstawowych na 
dystansie 25 m stylem dowolnym, natomiast 
gimnazjaliści na dystansie 50 m również stylem 
dowolnym.
Wśród szkół podstawowych I miejsce przypadło 
szkole z Wiszni Małej, II szkole z Psar, a miejsce 
III szkole z  Szewce. Szkoła z  Kryniczna zajęła IV 
miejsce. Z kolei w kategorii szkół gimnazjalnych 
uczniowie z Kryniczna zajęli miejsce I, a z Szewc 
– II. Zawodom towarzyszyła przyjacielska, ale 
i zarazem sportowa atmosfera. Pływaków wspie-
rali licznie rodzice oraz nauczyciele, którzy zma-
gania obserwowali z  dużym zaangażowaniem 
z trybun oraz hali basenowej. Emocji było dużo, 
a  rywalizacja okazała się bardzo zacięta. Zawo-
dy przebiegały sprawnie, dać znały o  sobie je-
dynie drobne problemy techniczne związane 
z  nagłośnieniem basenowym. Główny sędzia 
zawodów musiała wspierać się siłą swoich strun 
głosowych. Nie umniejszało to jednak atmosfe-
rze zawodów, którą stworzyli zawodnicy oraz ich 
rodzice i nauczyciele. Wszyscy spisali się na me-
dal. Można zauważyć, że ranga zawodów z roku 
na rok wzrasta, a  uczniowie prezentują coraz 
większe umiejętności. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom i czekamy na kolejne za-
wody w 2017 roku.

IV Pływackie 
Mistrzostwa 
Uczniów Szkół 
Gminy Wisznia 
Mała

Powiatowe Zawody Międzyszkolne w Mini Piłce Siatkowej 

i  Siatkarki klasy VI Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szewcach 
po tie-breku z SP Oborniki Śląskie zajęły 4-te  miejsce.

j Uczestnicy 
Powiatowych 

Zawodów 
Międzyszkolnych 

w Mini Piłce 
Siatkowej klas V.
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Najlepiej wypadała Maja Kopciuch. 
Maja wygrała trzy z  czterech 
konkurencji, w  których starto-

wała (w  tej czwartej zdobyła 3. miejsce). 
Świetnie spisała się Klaudia Łobaczewska. 
Klaudia dotarła do fi nałów w  czterech 
konkurencjach. Ostatecznie przywiozła 
1 złoty medal i 3 srebrne.  Imponujące są 
również zdobycze medalowe Aleksandra 
Połowczuka i  Krystiana Karaszewskiego. 
Pierwszy wywalczył złoto, srebro i  brąz; 
drugi – złoto i dwa brązy. 
Dwukrotnie na podium stawali: Anna 
Książkiewicz (1 msce, 3 msce), Julia 
Skrzypczak (1 msce, 3 msce ) Emilia Boga-
czewicz (2 msce, 3 msce), Karolina Pogoda 
(1 msce, 3 msce), Jędrzej Sobieski (1 msce, 
3 msce) i Igor Ulatowski (1 msce, 3 msce). 
Po jednym krążku dorzucili: Szymon Kli-
mowicz (2 msce), Michał Tudaj ( 2 msce), 
Krystian Wolny (3 msce), Michał Puk (3 
msce) i Bartosz Skrzypczak (3 msce).
To nie koniec sukcesów podopiecznych 
senseia Dawida Graczyka:
j  Nasz klub uplasował się na 3. miejscu 

w klasyfi kacji generalnej, ustępując 
miejsca organizatorom, Goju Ryu 
Ścinawa oraz jednemu z największych 
klubów karate w Polsce – Budokanowi 
Wrocław.

j  Zawodnicy DKK 
Jinkaku Kansei 
uzyskali też 
najwyższą skuteczność jednostkową 
zdobywania medali. Na jednego 
zawodnika przypadło ich średnio 
1,63. 

j  Maja Kopciuch została najlepszą 
zawodniczką całego turnieju 
(ranking ustalany był na podstawie 
sumy punktów za wyniki uzyskane 
przez zawodnika z wszystkich 
konkurencji, w których startował).

j  Maja Kopciuch została najlepszą 
zawodniczką w kategorii wiekowej 
2008. Drugie ex aequo były: Anna 
Książkiewicz i Julia Skrzypczak.

j  Klaudia Łobaczewska została 
najlepszą zawodniczką w kategorii 
wiekowej 2007. Na trzeciej pozycji 
uplasowała się Karolina Pogoda.

j  Krystian Karaszewski – 3. miejsce 
w kategorii chłopców rocznika 2008.

j  Aleksander Połowczuk – 3. miejsce 
w kategorii chłopców 2006.  

Biorąc pod uwagę liczbę zdobytych 
medali oraz statystyki końcowe  start 
w  Wińsku okazał się najlepszym 
w dwuletniej historii klubu z Kry-
niczna. 

W stolicy Niemiec, 20. lutego, roze-
grany został duży, międzynaro-

dowy turniej karate – Berlin Open. Cie-
szy się on dużą popularnością, dlatego 
biorą w nim udział zawodnicy utytuło-
wani, posiadający spore doświadcze-
nie. Na zmagania przyjeżdżają także 
drużyny spoza Starego Kontynentu. 
W  tegorocznej edycji wystartowało 
586 zawodników z  89 klubów, repre-
zentujących 13 krajów.
W  turnieju wzięła udział czołowa za-
wodniczka Dolnośląskiego Klubu Ka-
rate Jinkaku Kansei z  Kryniczna, Celi-
na Dynia. Celina od dwóch lat odnosi 

znaczne sukcesy w  sporcie dziecięcym 
na terytorium kraju. Jest jedną z  naj-
lepszych zawodniczek w Polsce w kate-
gorii kata dziewcząt rocznika 2007. Dla 
Celiny kolejnym etapem rozwoju jest 
udział w turniejach międzynarodowych, 
o  wyższym poziomie sportowym, na 
których może nabywać większego do-
świadczenia. Zawodniczkę na jej drodze 
sportowej mocno wspierają rodzice. 
18 medali zdobytych przez Celinę na 
turniejach o  randze międzynarodo-
wej w ubiegłym roku pozwalało mieć 
nadzieję, że i  poza granicami Polski 
zawodniczka sobie poradzi. I  rzeczy-

wiście, Celina wystartowała w  trzech 
konkurencjach, w dwóch zdobywając 
brązowe medale  (kata indywidualne 
dziewcząt  Under 10 i kata indywidu-
alne dziewcząt Under 12). 
Dobra dyspozycja Celiny oraz całej 
kadry DKK Jinkaku Kansei, która rów-
nież 20. lutego wystartowała w  wo-
jewódzkim turnieju karate w  Wińsku 
i przywiozła z niego 31 medali bardzo 
cieszy. Zawodnicy w  marcu startują 
w  dużych zawodach na Opolszczyź-
nie i  we Wrocławiu. Będą to ostatnie 
sprawdziany przed Mistrzostwami 
Świata w Bydgoszczy (1-3. kwietnia).

Berliński sukces Celiny Dyni w karate

Świetny występ zaliczyli nasi 
karatecy na pierwszych 
zawodach 2016 roku. 
Start w IV Turnieju Karate 
Goju Ryu Shuseikan 
w Wińsku, w którym udział 
brało 175 zawodników 
z 11 dolnośląskich klubów,  
zaplanowany był, jako rozruch 
przed początkiem sezonu, 
a zakończył się zdobyciem 
31 medali (11 złotych, 7 srebrnych 
i 13 brązowych)! Karatecy 
z DKK Jinkaku Kansei zdominowali 
konkurencje w rocznikach 2008-2007. 
Z dziewiętnastoosobowej kadry prawie 
wszyscy wrócili ze zdobyczami medalowi, 
rekordziści przywieźli ich po cztery. 

Udany start karateków na początku sezonu

31 medali 
w Wińsku!
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Świetnie spisała się Klaudia Łobaczewska. 
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dowy turniej karate – Berlin Open. Cie-

znaczne sukcesy w  sporcie dziecięcym 
na terytorium kraju. Jest jedną z  naj-
lepszych zawodniczek w Polsce w kate-

Berliński sukces Celiny Dyni w karate

zaplanowany był, jako rozruch 

31 medali (11 złotych, 7 srebrnych 

z DKK Jinkaku Kansei zdominowali 
konkurencje w rocznikach 2008-2007. 
Z dziewiętnastoosobowej kadry prawie 
wszyscy wrócili ze zdobyczami medalowi, 
rekordziści przywieźli ich po cztery. 

31 medali 
w Wińsku!

ajlepiej wypadała Maja Kopciuch. 
Maja wygrała trzy z  czterech 
konkurencji, w  których starto-

wała (w  tej czwartej zdobyła 3. miejsce). 
Świetnie spisała się Klaudia Łobaczewska. 
Klaudia dotarła do fi nałów w  czterech 
konkurencjach. Ostatecznie przywiozła 
1 złoty medal i 3 srebrne.  Imponujące są 
również zdobycze medalowe Aleksandra 
Połowczuka i  Krystiana Karaszewskiego. 
Pierwszy wywalczył złoto, srebro i  brąz; 

Dwukrotnie na podium stawali: Anna 
Książkiewicz (1 msce, 3 msce), Julia 
Skrzypczak (1 msce, 3 msce ) Emilia Boga-
czewicz (2 msce, 3 msce), Karolina Pogoda 
(1 msce, 3 msce), Jędrzej Sobieski (1 msce, 
3 msce) i Igor Ulatowski (1 msce, 3 msce). 
Po jednym krążku dorzucili: Szymon Kli-
mowicz (2 msce), Michał Tudaj ( 2 msce), 
Krystian Wolny (3 msce), Michał Puk (3 
msce) i Bartosz Skrzypczak (3 msce).
To nie koniec sukcesów podopiecznych 

Nasz klub uplasował się na 3. miejscu 
w klasyfi kacji generalnej, ustępując 
miejsca organizatorom, Goju Ryu 
Ścinawa oraz jednemu z największych 
klubów karate w Polsce – Budokanowi 

j  Zawodnicy DKK 
Jinkaku Kansei 
uzyskali też 
najwyższą skuteczność jednostkową 
zdobywania medali. Na jednego 
zawodnika przypadło ich średnio 
1,63. 

j  Maja Kopciuch została najlepszą 
zawodniczką całego turnieju 
(ranking ustalany był na podstawie 
sumy punktów za wyniki uzyskane 
przez zawodnika z wszystkich 
konkurencji, w których startował).

j  Maja Kopciuch została najlepszą 
zawodniczką w kategorii wiekowej 
2008. Drugie ex aequo były: Anna 
Książkiewicz i Julia Skrzypczak.

j  Klaudia Łobaczewska została 
najlepszą zawodniczką w kategorii 
wiekowej 2007. Na trzeciej pozycji 
uplasowała się Karolina Pogoda.

j  Krystian Karaszewski – 3. miejsce 
w kategorii chłopców rocznika 2008.

j  Aleksander Połowczuk – 3. miejsce 
w kategorii chłopców 2006.  

Biorąc pod uwagę liczbę zdobytych 
medali oraz statystyki końcowe  start 
w  Wińsku okazał się najlepszym 
w dwuletniej historii klubu z Kry-
niczna. 

Berliński sukces Celiny Dyni w karate

zaplanowany był, jako rozruch 

31 medali (11 złotych, 7 srebrnych 

z DKK Jinkaku Kansei zdominowali 
konkurencje w rocznikach 2008-2007. 
Z dziewiętnastoosobowej kadry prawie 
wszyscy wrócili ze zdobyczami medalowi, 
rekordziści przywieźli ich po cztery. 

w Wińsku!

Maja Kopciuch, 
najlepsza 
zawodnicza DKKJK, 
4 medale 
(3 złote i 1 brązowy)

Brąz naszej 
zawodniczki Celiny 
Dynia w Kata U12.

Julia 
Skrzypczak 

I miejsce.

Jednerzej Sobieski
 I miejsce, Aleksander 
Połwoczuk II miejsce.

Kadra DKK 
Jinkaku Kansei.

Pogoda Karolina I miejsce, Karolina Łobaczewska II miejsce, 
Maja Kopciuch III miejsce
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Przedstawiamy się 
do adopcji!

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 tajniki chodzenia na 

smyczy, tak aby obejść każdy 
krzaczek, ma dopracowane 

do perfekcji...

CYWIL
to młody i bardzo aktywny 

pies. Jest silny i wesoły, 
uwielbia jeść. Wymaga 
nauki posłuszeństwa i życia 
w społeczeństwie, a odwdzięczy 
się pilnym stróżowaniem 

obejścia. Potrzebuje sporej 
dawki ruchu, więc duży 

ogród to coś dla niego.

MAŁA
jest bezproblemowa, 

spokojna i przyjazna w stosunku 
do człowieka. To wspaniała 

dojrzała dama, pojętna, chętna 
do współpracy. Spacer na smyczy 

nie jest jej obcy. Bez problemu 
dogaduje się z  innymi psami, 

unika konfl iktów.  

PCHEŁKA 
to mała, stateczna, ale 

i energiczna dziewczynka. 
Doskonale znajdzie się na 

każdych kolanach, fotelu 
czy kanapie. Najlepiej 

w towarzystwie swojego 
człowieka. Dom z małym 

ogródeczkiem to coś 
dla niej.

Zapraszamy do adopcji bezdom-
nych psów złapanych na terenie 

naszej gminy. Dlaczego warto adop-
tować dorosłego, bezdomnego psa? 
Dorosłe psy doceniają ludzką miłość 
i wiedzą jak na nią zasłużyć. Nie wy-
magają nieustannej uwagi jak szcze-
nięta, z którymi trzeba się bawić i cią-
gle nimi zajmować. Równocześnie 
są chętnymi towarzyszami do spa-
cerów, aportowania i  innych zabaw. 
Adoptując dorosłego psa od razu 
wiemy jakich jest rozmiarów, łatwo 
też ocenić jego zachowanie i tempe-
rament.
Zazwyczaj były już częścią stada, 
uczono je co znaczy „nie wolno”. 
Umieją żyć z  ludźmi i  w  większości 
przypadków z  innymi psami. Cho-
ciaż niektóre po ciężkich przejściach, 
w  nieznanym i  nowym otoczeniu, 
mogą chwilowo o tym zapomnieć. 
A  co jeśli pies nie był uczony życia 
w  domu i  nie umie współpracować 
z  człowiekiem? Czy dorosłego psa 
można jeszcze czegoś nauczyć? 
Oczywiście! Nie tylko zachowania 

w domu, ale i podstawowych 
komend. Dorosły pies zdążył 
już złagodnieć, jest więc bar-
dziej cierpliwy w  czasie 
nauki.
I  przede wszystkich 
taki dorosły pies po 
przejściach, odwdzię-
czy się swojemu no-
wemu właścicielowi 
oddaniem i  bezgraniczną 
przyjaźnią – każdy, kto choć raz ad-
optował psa, doskonale wie, jak wiel-
ka to miłość. Taki zwierzak bardzo 
docenia, że został uratowany i  stara 
się jak najlepiej sprostać wymaga-
niom człowieka.
Zapraszamy również do przyłącze-
nia się, do akcji – zbiórki karmy su-
chej i mokrej, smyczy, obroży i misek 
dla bezdomnych psów złapanych na 
terenie naszej gminy. 
Dary rzeczowe 
prosimy przy-
nosić do Urzę-
du Gminy, 
pokój nr 1.

Kontakt 
w sprawie 

adopcji:
Urząd Gminy Wisznia 

Mała, Wrocławska 9, 
pokój nr 1. 

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

CIAPEK 

MAŁA
jest bezproblemowa, 

spokojna i przyjazna w stosunku spokojna i przyjazna w stosunku 
do człowieka. To wspaniała 

dojrzała dama, pojętna, chętna 
do współpracy. Spacer na smyczy do współpracy. Spacer na smyczy 

nie jest jej obcy. Bez problemu 
dogaduje się z  innymi psami, 

unika konfl iktów.  

w domu, ale i podstawowych 
komend. Dorosły pies zdążył 
już złagodnieć, jest więc bar-
dziej cierpliwy w  czasie 

I  przede wszystkich 
taki dorosły pies po 
przejściach, odwdzię-
czy się swojemu no-
wemu właścicielowi 
oddaniem i  bezgraniczną 
przyjaźnią – każdy, kto choć raz ad-
optował psa, doskonale wie, jak wiel-
ka to miłość. Taki zwierzak bardzo 
docenia, że został uratowany i  stara 

PCHEŁKA 
to mała, stateczna, ale 

i energiczna dziewczynka. 
Doskonale znajdzie się na 

każdych kolanach, fotelu 
czy kanapie. Najlepiej 

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 tajniki chodzenia na 

smyczy, tak aby obejść każdy 
krzaczek, ma dopracowane 

do perfekcji...

w towarzystwie swojego 
człowieka. Dom z małym 

ogródeczkiem to coś 
dla niej.

docenia, że został uratowany i  stara 
się jak najlepiej sprostać wymaga-
niom człowieka.
Zapraszamy również do przyłącze-
nia się, do akcji – zbiórki karmy su-
chej i mokrej, smyczy, obroży i misek 
dla bezdomnych psów złapanych na 
terenie naszej gminy. 
Dary rzeczowe 
prosimy przy-
nosić do Urzę-
du Gminy, 
pokój nr 1.

CIAPEK 

docenia, że został uratowany i  stara 
się jak najlepiej sprostać wymaga-

Zapraszamy również do przyłącze-
nia się, do akcji – zbiórki karmy su-
chej i mokrej, smyczy, obroży i misek 
dla bezdomnych psów złapanych na 

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 tajniki chodzenia na 

smyczy, tak aby obejść każdy 
krzaczek, ma dopracowane 

do perfekcji...

to mała, stateczna, ale 
i energiczna dziewczynka. 

Doskonale znajdzie się na 
każdych kolanach, fotelu 

czy kanapie. Najlepiej 
w towarzystwie swojego 

człowieka. Dom z małym 

dla bezdomnych psów złapanych na 
terenie naszej gminy. 
Dary rzeczowe 

dla bezdomnych psów złapanych na 
terenie naszej gminy. 
Dary rzeczowe 

22 marzEc 2016



l.p. MIEJSCOWOŚĆ

ODPADy ZMIESZANE

PlASTIK 
CZWARTKI

PAPIER 
PIĄTKI

SZKŁO
WTORKI
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Dni miesiąca

1 Szewce

4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29*

1 CZWARTEK
07.04.16

5 i 19 05.16
2 i 16 06.16
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
1.04.16
6.05.16
3.06.16
1.07.16
5.08.16
2.09.16
7.10.16
4.11.16
2.12.16

1 WTOREK
5.04.16
7.06.16
2.08.16
4.10.16
6.12.16

2 Strzeszów

3 Ozorowice

4 Piotrkowiczki 5, 19, 29* 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 29* 15, 29 13, 27

1 CZWARTEK
07.04.16

5 i 19 05.16
2 i 16 06.16
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
1.04.16
6.05.16
3.06.16
1.07.16
5.08.16
2.09.16
7.10.16
4.11.16
2.12.16

 1 WTOREK
5.04.16
7.06.16
2.08.16,
4.10.16,
6.12.16

5 Mienice

5, 19, 29* 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 29* 15, 29 13, 27

3 CZWARTEK
21.04.16

5 i 19 05.16
2 i 16 06.16
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
15.04.16
20.05.16
17.06.16
15.07.16
19.08.16
16.09.16
21.10.16
18.11.16
16.12.16

 3 WTOREK
19.04.16
21.06.16
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

6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

2 CZWARTEK
14.04.16

12 i 28* 05.16
9 i 23 06.16

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
8.04.16

13.05.16
10.06.16
08.07.16
12.08.16
9.09.16

14.10.16
12*.11.16

9.12.16

 2 WTOREK
12.04.16
14.06.16
9.08.16

11.10.16
13.12.16

9 Szymanów

10

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

11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 13*, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

4 CZWARTEK
28.04.16

12 i 28* 05.16
9 i 23 06.16

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
22.04.16
27.05.16
24.06.16
22.07.16
26.08.16
23.09.16
28.10.16
25.11.16
23.12.16

 4 WTOREK
26.04.16
28.06.16
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

Zamawiający:

HARMONOGRAM WyWOZU ODPADóW KOMUNAlNyCH 
(zmieszanych oraz zbieranych selektywnie)

Gmina Wisznia Mała: kwiecień – grudzień 2016

Wykonawca:

Pracownicy fi rmy Alba są zobowiązani do wykonywania dokumentacji 
pisemnej i zdjęciowej dotyczącej błędów w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi i przekazywania zebranych danych do gminy Wisznia Mała. 

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.

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.

Uwaga: Zmiana 
częstotliwości 

odbioru – raz na 
dwa miesiące!

DO POJEMNIKóW NIE WRZUCAMy GORĄCEGO POPIOŁU 
I NIE CHŁODZIMy GO WODĄ!!!

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.



l.p. MIEJSCOWOŚĆ

ODPADy ZMIESZANE
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CZWARTKI
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Dni miesiąca

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

12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

4 CZWARTEK
28.04.16

12 i 28* 05.16
9 i 23 06.16

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
22.04.16
27.05.16
24.06.16
22.07.16
26.08.16
23.09.16
28.10.16
25.11.16
23.12.16

 4 WTOREK
26.04.16
28.06.16
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

13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

3 CZWARTEK
21.04.16

5 i 19 05.16
2 i 16 06.16
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
15.04.16
20.05.16
17.06.16
15.07.16
19.08.16
16.09.16
21.10.16
18.11.16
16.12.16

 3 WTOREK
19.04.16
21.06.16
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

13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

2 CZWARTEK
14.04.16

12 i 28* 05.16
9 i 23 06.16

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
8.04.16

13.05.16
10.06.16
08.07.16
12.08.16
9.09.16

14.10.16
12*.11.16

9.12.16

 2 WTOREK
12.04.16
14.06.16
9.08.16

11.10.16
13.12.16

WSPólNOTy MIESZKANIOWE

l.p. MIEJSCOWOŚĆ ODPADY 
ZMIESZANE

PlASTIK 
CZWARTKI

PAPIER 
PIĄTKI

SZKŁO
WTORKI

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

poniedziałki
1 i 3 CZWARTEK

7 i 21.04.16; 5 i 19 05.16; 2 i 16 06.16; 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
1.04.16; 6.05.16; 3.06.16; 1.07.16; 5.08.16; 

2.09.16; 7.10.16; 4.11.16; 2.12.16

2 WTOREK
12.04.16; 10.05.16; 14.06.16;

12.07.16; 9.08.16; 13.09.16;
11.10.16; 8.11.16; 13.12.16

2 Wisznia Mała  
ul. Wąska 3 wtorki

1 i 3 CZWARTEK
7 i 21.04.16; 5 i 19 05.16; 2 i 16 06.16; 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
15.04.16; 20.05.16; 17.06.16; 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 poniedziałki

2 i 4 CZWARTEK
14 i 28.04.16; 12 i 28* 05.16; 9 i 23 06.16; 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
22.04.16; 27.05.16; 24.06.16; 22.07.16; 26.08.16; 

23.09.16; 28.10.16; 25.11.16; 23.12.16

Zamawiający:

HARMONOGRAM WyWOZU ODPADóW KOMUNAlNyCH 
(zmieszanych oraz zbieranych selektywnie)

Gmina Wisznia Mała: kwiecień – grudzień 2016

Wykonawca:

Pracownicy firmy Alba są zobowiązani do wykonywania dokumentacji 
pisemnej i zdjęciowej dotyczącej błędów w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi i przekazywania zebranych danych do gminy Wisznia Mała. 

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.

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!!!

Uwaga: Zmiana 
częstotliwości 

odbioru – raz na 
dwa miesiące!

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.


