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Z wielką przyjemnością składamy Państwu najserdeczniejsze 
życzenia radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech w tym szczególnym czasie przy świątecznym stole nie 

zabraknie ciepła rodzinnej atmosfery. Niech wszelkie troski odejdą 
w niepamięć, a ich miejsce zajmą 

radość i nadzieja.  
A Nowy Rok 2020 

przyniesie spełnienie osobistych 
i zawodowych planów oraz 

mnóstwo satysfakcji  
z ich realizacji.

>> str. 2 >> str. 9 >> str. 14

>> str. 7 >> str. 10 >> str. 16



2 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ grudzień 2019

Grudzień to najlepszy czas na podsumowa-
nie działań, które zostały przeprowadzone na 
przestrzeni całego 2019 roku. Zanim jednak 
zapoznają się Państwo z realizacją inwesty-
cji gminnych, które miały miejsce w ostatnim 
okresie chciałbym przekazać kilka słów o sy-
tuacji, która jest istotna dla funkcjonowania 
gminy, a  będzie odczuwalna bezpośrednio 
przez Państwa.  

W  ciągu tego roku doszło do wielu zmian 
związanych ze źródłami dochodów gminy, któ-
rych wcześniej jako gmina nie mogliśmy przewi-

dzieć, gdyż są niezależne od nas. Wprowadzono 
zmiany w  ustawach dotyczących podatku PIT 
oraz wdrożono wiele ulg dla podatników, co z 
pewnością poprawi budżety domowe, ale jedno-
cześnie budżet gminy został znacznie uszczuplo-
ny z tego tytułu. Szacujemy, że w roku bieżącym 
ubytek dochodów to ok. 0,5 mln zł, a  w  przy-
szłych latach, biorąc pod uwagę, że cały czas się 
rozwijamy i nas przybywa, 2 - 3 mln zł rocznie. 
To dosyć poważny ubytek dochodów w budżecie 
gminy, który był planowany wcześniej (przed 
zmianami) i  dotyczył naszych zadań inwesty-
cyjnych. W  bieżącym roku również znacznie 
wzrosły wynagrodzenia w  oświacie, a  w  przy-
szłym roku wzrasta wynagrodzenie minimalne, 
co znacznie będzie rzutować na koszty funkcjo-
nowania w  każdej dziedzinie życia. W  naszej 
gminie koszty oświaty wzrosły o prawie 3 mln 
zł w ciągu roku. Do tej pory przyznawana nam 
subwencja oświatowa w pewien sposób walory-
zowała koszty funkcjonowania. Niestety w przy-
szłym rok będzie niższa niż przyznana w roku 
bieżącym. Różnicę będzie musiała ponieść gmi-
na. Te nakładające się na siebie zdarzenia spo-
wodują w  przyszłym roku wzrost wydatków 
z  jednoczesnym ubytkiem dochodów gminy. 

Z  tego powodu musimy weryfikować nasze 
zamierzenia inwestycyjne na lata przyszłe 
i nieco zwolnić ich realizację. 

Pomimo trudności postaramy się 
utrzymać dynamikę realizacji naszych 
inwestycji. Przede wszystkim będzie-
my wykonywali zadania, na które 
mamy podpisane umowy na ich do-
finansowanie ze środków zewnętrz-

nych, w tym unijnych. Jeżeli wystąpi potrzeba 
wydłużenia realizacji zadań, to będzie to wy-
nikało wyłącznie z możliwości budżetowania 
przez gminę tych zadań w danym roku. 

Jednocześnie informuję, iż od stycznia 2020 
roku będzie obowiązywała nowa stawka za 
odbiór odpadów w  wysokości 23 zł od oso-
by, po sześciu latach utrzymywania kosztów 
funkcjonowania naszego systemu zbiórki 
odpadów na stałym poziomie. Dopiero po 
dwóch postępowaniach przetargowych, które 
miały miejsce w drugiej połowie roku, wyło-
niliśmy wykonawcę na kolejny okres realiza-
cji tego zadania. 

Do podwyższenia stawki za odbiór odpadów 
przyczynił się przede wszystkim wzrost opła-
ty środowiskowej przekazywanej do Skarbu 
Państwa ze 170 zł na 270 zł za tonę odpadów 
przekazywanych do składowania. Ponadto 
znaczny wzrost kosztów utylizacji tworzyw 
sztucznych wynikający z  ogólnopolskiej ten-
dencji i zamknięcia rynków azjatyckich, które 
do tej pory przyjmowały te odpady. 

Wzrosła również płaca minimalna. To tak-
że rzutuje na ogólny wzrost kosztów. Spraw-
dzaliśmy, jak z gospodarką odpadami radzą 
sobie sąsiednie gminy i u nich wysokość opłat 
jest podobna do naszych lub wyższa. W obec-
nych warunkach prawnych i gospodarczych, 
nie mamy na to wpływu. Opłaty środowi-
skowe czy wynagrodzenia nie zależą od nas 
jako mieszkańców czy władz gminy. Są poza 
naszą jurysdykcją. Pomimo nadchodzących 
trudności w finansowaniu zadań inwestycyj-
nych z optymizmem patrzymy w 2020 rok. 

Trzydziestego września 
w  Warszawie odbyła się 

finałowa gala Rankingu Sa-
morządów 2019 organizowa-
na przez redakcję dziennika 
„Rzeczpospolita”. To wyjątko-
we wydarzenie, podczas któ-
rego przedstawiono najlepsze 
miasta i  gminy polskie pod 
względem trwałego i zrówno-
ważonego rozwoju. 

W  tegorocznej edycji 
gmina Wisznia Mała osią-
gnęła wysoką 23. pozycję 
wśród 1548 gmin wiejskich! 
Jest to znaczące wyróżnienie 

potwierdzające konsekwent-
ną, przemyślaną strategię 
rozwoju gminy. W  naszym 
regionie żadna z  gmin nie 
osiągnęła tak dobrego wyni-
ku. Dla porównania gmina 
Kobierzyce w kategorii gmin 
wiejskich zajęła 64 pozycję, 
a gmina Zawonia 262. Nato-
miast pozostałe sąsiadujące 
z nami gminy w swoich ka-
tegoriach uplasowały się na 
następujących miejscach: 
gmina Długołęka 127 pozy-
cja, gmina Oborniki Śl. 364, 
gmina Żmigród 350, gmina 

Trzebnica 564, gmina Prusi-
ce 673.

Ranking gazety „Rzecz-
pospolita” uznawany jest 
za jeden z  najbardziej pre-
stiżowych i  wiarygodnych 

w Polsce.  Zasady rankingu 
ustala niezależna Kapituła, 
której przewodniczy były 
premier RP prof. Jerzy Bu-
zek. W  jej skład wchodzą 
także przedstawiciele or-

ganizacji samorządowych, 
organizacji pozarządowych, 
władz publicznych oraz 
przedstawiciele redakcji 
„Rzeczpospolitej”. Ranking 
uwzględnia cztery kryte-
ria: trwałość ekonomiczną, 
trwałość środowiskową, 
trwałość społeczną oraz 
jakość zarządzania i współ-
praca. Na ich podstawie 
Kapituła ocenia dokonania 
lokalnych władz w  Polsce 
i  wyłania samorządy, które 
najlepiej dbają o swój zrów-
noważony rozwój. 

Gmina Wisznia Mała w czołówce najlepszych gmin w Polsce!

Szanowni Mieszkańcy 
gminy Wisznia Mała!
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Dobiegła końca budowa 
tranzytowych odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz sieci wodociągowej po-
między miejscowością Psary 
a  ulicą Sułowską we Wrocła-
wiu, przebiegających m.in. 
pod dnem rzeki Widawy i wa-
łami przeciwpowodziowymi. 

Zakończono również prace 
związane z budową kanalizacji 
w Psarach w ulicach: Głównej, 
Wolności, Stawowej, Parkowej 
od ul. Wolności w  kierunku 
do Krzyżanowic - aktualnie 
trwają procedury odbiorowe 
mające na celu oddanie 
kanalizacji do eksploatacji. 
Od ubiegłego roku   gotowa 
do użytkowania jest główna 
przepompownia ścieków 
w  Psarach. W  efekcie, 
jeszcze w  tym roku,   ścieki 
z miejscowości Psary popłyną 
do wrocławskiej oczyszczalni 
ścieków, a  woda z  sieci 
wodociągowej Wrocławia 
uzupełni zasoby wodne gminy 
Wisznia Mała. W  pierwszym 
kwartale 2020 r. planowane 
jest oddanie do eksploatacji 
kolejnych etapów projektu – 

możliwości odbioru ścieków 
siecią kanalizacyjną uzyskają 
mieszkańcy ulic: Kasztano-
wej, Nowej, Łąkowej w  Psa-
rach, Widawskiej, Storczy-
kowej, Liliowej, Kwiatowej, 
Lawendowej,   Polnej i  Łąko-
wej w Szymanowie oraz część 
mieszkańców miejscowości 
Krzyżanowice. Realizacja ca-
łego projektu pn.: „Budowa 
systemu gospodarki wod-

no-ściekowej w  aglomeracji 
Wrocław – Psary, Szymanów, 
Krzyżanowice” będzie trwa-
ła do końca 2021 r. Projekt 
współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej z Fun-
duszu Spójności   w  ramach 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i  Środowisko na 
lata 2014 – 2020.

MK

Ścieki popłyną do Wrocławia
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ŚWIETLICA
W  Strzeszowie rozpoczęła się budo-

wa świetlicy wiejskiej. Powstanie 
budynek parterowy przeznaczony na spo-
tkania mieszkańców oraz odrębne po-
mieszczenie szkoleniowe. Obok świetlicy 
stanie zadaszona scena plenerowa. Świe-
tlica w  przyszłym roku zostanie oddana 
do użytku mieszkańcom. Wartość inwe-
stycji to ponad 1,6 mln zł, a dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014 – 2020 to 500 tys. zł.

W  Ligocie Pięknej były  
realizowane zadania: na 

ulicy Prostej została wykonana 
nowa nawierzchnia bitumicz-
na wraz ze zjazdami na posesje, 
poboczami i  umocnieniami 
rowów. Zadanie zostało dofi-
nansowane z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. Wartość 
inwestycji to ponad 416 tys. zł, 
z czego 73,5 tys. zł wyniosło do-
finansowanie. 

Prace prowadzone były rów-
nież na ulicy Leśnej od nume-
ru 59 do numeru 81. Zostały 

tam wykonane także zjazdy do 
posesji oraz pobocza. Wartość 
prac to ponad 80 tys. zł.

Dobiegły końca prace przy 
przebudowie ulicy Sportowej. 
Na drodze została wykonana 
nakładka asfaltowa, pobocza 
wraz ze zjazdami do posesji 
oraz progi zwalniające. Koszt 
inwestycji to 589 tys. zł., na któ-
re dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych wynio-
sło 294,5 tys. zł oraz 150 tys. zł 
z Nadleśnictwa Oborniki Śl.

W Ozorowicach zostały 

zakończone: 
budowa pierwsze-
go etapu przebudowy ulicy 
Łąkowej. Na odcinku 355 mb 
wykonano nawierzchnię asfal-
tową oraz zamontowano progi 
zwalniające. Zostały również 
wzmocnione pobocza grun-
towe okalające drogę. War-
tość zadania to ponad 195 tys. 
zł, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie w  wysokości 
97785,00 zł z  Funduszu Dróg 

Samorzą-
dowych. 

Z a koń c z y ł y 
się także prace na ulicy 

Jodłowej, gdzie została wy-
konana nakładka asfaltowa. 
Wartość zadania to ok. 171 tys. 

zł, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie z   Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
w wysokości 52,5 tys. zł. 

W  Ozorowicach dzięki za-
angażowaniu i  determinacji 
radnej powiatowej reprezen-
tującej naszą gminę w  Powie-
cie Trzebnickim - Sławomirze 
Misiurze-Hermann, na drodze 
powiatowej nr 1366D (ul. Pę-
gowska) została ułożona no-
wej nawierzchnia bitumiczna. 

Inwestycję, długo oczekiwaną 
przez mieszkańców, wykonał 
powiat trzebnicki. 

Natomiast w  Szewcach na 
ulicy Długiej zakończył się ko-
lejny etap budowy kanalizacji 
deszczowej wraz z  odtworze-
niem nawierzchni. Wartość in-
westycji to ok. 208 tys. zł.

Ponadto w br. wykonano 
również nową nawierzchnię w 
Wiszni Małej ul. Przy Dębie i w 
Krynicznie ul. Łąkowa.

Ligota Piękna, ul. Prosta

Ligota Piękna, ul.  Leśna

Ozorowice, ul. Łąkowa Ozorowice, ul. Jodłowa

Szewce, ul. Długa

Strzeszów Strzeszów

DROGI

Ligota Piękna,  
ul. Sportowa

Prace w ostatnim kwartale 
roku nie zwalniały.  

W wielu miejscach gminy 
były wykonywane nowe 

nawierzchnie na ulicach, 
oświetlenie oraz doposażane 

place zabaw.

Wisznia Mała,  
ul. Przy Dębie

Kryniczno, ul. Łąkowa
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W  trosce o  najmłod-
szych mieszkańców 

gminy place zabaw doposa-
żone zostały w  nowe urzą-
dzenia zabawowe. W ostat-
nim czasie w  Krynicznie 
i  Pierwoszowie zostały 
zamontowane zestawy za-
bawowe, ponadto w  Kry-
nicznie zamontowano 3 
huśtawki, a  jedną w  Pier-
woszowie. W  Ligocie Pięk-
nej na ulicy Leśnej został 
zamontowany zestaw zaba-
wowy i wspinaczkowy, a na 
ulicy Różanej zestaw wspi-
naczkowy i huśtawka wago-
wa. Z kolei na placu zabaw 
przylegającym do Przed-
szkola Publicznego w Ligo-
cie Pięknej została położona 
bezpieczna nawierzchnia: 
mata przerostowa. Mata 
z  czasem zarośnie trawą co 
sprawi, że będzie stabilna, 
trwała  i odporna na ściera-
nie. Poprawi to bezpieczeń-
stwo korzystających z placu 
dzieci. W  Strzeszowie zo-
stała postawiona karuzela, 
w  Psarach karuzela i  lina-
rium, natomiast w  Ozoro-
wicach zestaw sprawnościo-
wy. Z kolei nowy plac zabaw 
w Mienicach został doposa-
żony w dwie huśtawki, zjazd 
linowy, karuzele i  spręży-
nowiec. W  Rogożu przy 
świetlicy została wybudo-
wana siłownia zewnętrzna 
wyposażona w  cztery po-
dwójne urządzenia.  Ponad-
to w Psarach przy budynku 

spotkaniowym powstała al-
tanka, a na placu przy ulicy 
Kasztanowej altanka narzę-
dziowa.

Zostały także rozpoczęte 
prace przy budowie placu 
zabaw w  Wiszni Małej na 
ulicy Sportowej. Zostanie 
wykonany nowy plac zabaw 
z  bezpieczną nawierzchnią 
poliuretanową oraz miej-
scami do parkowania.   

Została podpisana umo-
wa na budowę infrastruk-
tury turystyczno – rekre-
acyjnej w Piotrkowiczkach. 
W ramach zadania zostanie 
wykonany plac zabaw  z na-
wierzchnią wykonaną z mat 
gumowych. Na palcu zosta-
ną zamontowane urządze-
nia zabawowe tj. huśtawka 
wahadłowa, bujak na sprę-
żynach, zestaw ze zjeżdżal-
nią i  drabinkami, ławki, 
stoły oraz drewniana wiata. 
Koszt inwestycji to ok. 190 
tys. zł.  

PLACE ZABAW

Rogoż Pierwoszów

Ligota Piękna

Mienice

Ozorowice

Mienice

Ligota Piękna
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BOISKA

W tym roku nowe oświe-
tlenie drogowe zostało 

wybudowane w  następują-
cych miejscowościach: Szy-
manów (ul. Letnia i  Ogrod-
nicza), Wisznia Mała (ul. 
Kwiatowa, Polna, Makowa 
i  Stawowa), Wysoki Kościół 
(ul. Na Skarpie), Mienice 
(ul. Jesionowa) i  Rogoż (ul. 
Wierzbowa). 

W  listopadzie rozpoczęły 
się prace nad dalszą budo-
wą oświetlenia w  kolejnych 
lokalizacjach: Wisznia Mała 
(ul. Sportowa), Szyma-
nów (ul. Widawska i  Łąko-

wa), Psary (ul. Rakowska), 
Ozorowice (ul. Jałowcowa 
i Spokojna), Szewce (ul. Ko-
lejowa i  Kwiatowa), Ligota 

Piękna (ul. Kręta i  Leszczy-
nowa), Krzyżanowice (ul. 
Jaśminowa), Strzeszów (ul. 
Osiedlowa), Kryniczno (ul. 

Wiosenna), Malin (ul. Miła 
i  Główna), Pierwoszów (ul. 
Leśna i Osiedlowa) i Wysoki 
Kościół (ul. Parkowa). 

Łącznie zostaną zamon-
towane 83  lampy i zosta-
nie położonych 3791 mb 
kabla.  

OŚWIETLENIE

CMENTARZ

W Krynicznie rozpoczął 
się I  etap prac doty-

czących budowy cmentarza 
komunalnego obejmujący 
roboty ziemne wraz z  od-
wodnieniem terenu.

W Ligocie Pięknej na uli-
cy Różanej oraz w Szy-

manowie na ulicy Sportowej 
zostały zamontowane piłko-
chwyty, które uchronią piłki 
przed wypadaniem poza bo-
iska sportowe. Natomiast na 
boisku w Krzyżanowicach zo-
stało uzupełnione ogrodzenie. 

PARK

W parku w Wiszni Małej 
zakończyły się prace związane 
z zagospodarowaniem terenu; 
została tam zamontowana 
altana ogrodowa.

Na terenie gminy 
Wisznia Mała za-

kończyła się renowacja 
szlaków rowerowych 
realizowana przez Sto-
warzyszenie „Dolnoślą-
ska Kraina Rowerowa”, 
ze środków pozyskanych 
z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki oraz środków Sto-
warzyszenia. W  ramach 
tego projektu odnowione 
zostało oznakowanie malo-
wane szlaków rowerowych 
na terenie gminy (łącznie 
43,5 km) i uzupełnione zo-
stały brakujące lub znisz-
czone tabliczki R-1 oraz 

drogowskazy R-3. Wartość 
prac wynosi 20031,03 zł, 
z  czego 75% jest sfinan-
sowanych z  dotacji. W  ra-
mach renowacji zostaną 
jeszcze zamontowane 4 
tablice z  mapami rowero-
wymi: w  Krzyżanowicach, 
Pierwoszowie, Szymanowie 
i  Szewcach (w  Szewcach 
poza dotacją z  środków 
gminy).  

Szlaki rowerowe 
odnowione

Przystąp do sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom 
- nabór trwa do 31 stycznia 2020 

Zaproszenie kierujemy 
do miejsc noclego-

wych, obiektów gastrono-
micznych, rekreacyjnych, 
atrakcji turystycznych, 
miejsc obsługi turystów, 
które mają ofertę dedyko-
waną rowerzystom (lub 

chcieliby mieć) i  zależy im na 
wspólnym działaniu oraz pro-
mocji. 

Jeśli prowadzisz działalność na 
obszarze Dolnośląskiej Krainy 
Rowerowej, spełniasz wszystkie 
kryteria obowiązkowe, chcesz 
współpracować w  grupie usłu-
godawców turystycznych i  za-
leży Ci na zwiększeniu liczby 
turystów rowerowych w Twoim 

obiekcie, przyłącz się do sieci 
Miejsc Przyjaznych Rowerzy-
stom w  Dolnośląskiej Krainie 
Rowerowej. 

O  oznaczenie jako   MIEJ-
SCE PRZYJAZNE ROWE-
RZYSTOM w  Dolnośląskiej 
Krainie Rowerowej   mogą 
starać się podmioty prowa-
dzące działalność na jej obsza-
rze:   powiat milicki (gminy 
Cieszków, Krośnice, Milicz), 
powiat trzebnicki (gminy 
Oborniki Śląskie, Prusice, 
Trzebnica, Wisznia Mała, Za-
wonia, Żmigród), powiat gó-
rowski (gminy Góra, Jemiel-
no, Niechlów, Wąsosz) oraz 
gminy Wołów, Dobroszyce 

i Twardogóra.  Wszystkie wy-
mienione samorządy (poza 
Trzebnicą, Górą, Jemielnem 
i  Niechlowem), są członkami 
Stowarzyszenia Gmin i  Po-
wiatów „Dolnośląska Kraina 
Rowerowa” i  wspólnie bu-
dują markę regionu, poprzez 
różnorodne inwestycje w  in-
frastrukturę rowerową - dro-
gi rowerowe, modernizacja 
i oznakowanie szlaków i dojaz-
du do atrakcji, ogólnodostęp-
ne miejsca przystankowe, czy 
organizację wydarzeń rowero-
wych. 

Więcej informacji na stronie 
internetowej: http://dolnosla-
skakrainarowerowa.pl/
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Ponad rok temu mieszkańcy gminy 
Wisznia Mała obdarzyli Panią 
zaufaniem społecznym i wybrali 
do Rady Powiatu Trzebnickiego, 
w której pełni Pani funkcję członka 
zarządu. Jak ocenia Pani pierwszy 
rok pracy?
Pierwszy rok pracy był dosyć inten-
sywny. Pracując w  Radzie Powiatu 
Trzebnickiego, jak i  w  zarządzie za-
poznawałam się ze specyfiką tej pracy, 
ale również poznawałam problemy po-
wiatu i wszystkich gmin na terenie po-
wiatu. Najważniejsze z nich to bardzo 
zły stan techniczny dróg powiatowych, 
problemy oświatowe, szczególnie doty-
czące rozbudowy i przebudowy szkół, 
problemy z Domem Dziecka w Obor-
nikach Śląskich, techniczne proble-
my budynków. Osobiście skupiłam 
się przede wszystkim na zadaniach 
inwestycyjnych realizowanych przez 
powiat trzebnicki. Sama specyfika 
rady i pracy jako radnej jest mi znana 
z  mojej pracy zawodowej na terenie 
gminy, obejmuje ona jednak większy 
obszar, a  i  większa jest perspektywa 
spraw związanych z  powiatem 
trzebnickim. Jako członek 
zarządu mam wgląd we 
wszystkie sprawy, któ-
re dzieją się na tere-
nie powiatu i  pracę 
na rzecz powiatu 
oceniam dobrze. 
Kontakty ze staro-
stą Małgorzatą Ma-
tusiak i  wicestarostą 
Grzegorzem Terebunem 
również oceniam pozytyw-
nie. Wsłuchuję się w ich problemy, 
ale również obserwuję, że zarządcy 
powiatu wsłuchują się w  problemy 
naszych gmin. Pierwszy rok pracy 
i  poczynionych obserwacji pozwolił 
ukierunkować inwestycyjne działa-
nia zarządu na przebudowę dróg po-
wiatowych. I   ma to odzwierciedlenie 
w tegorocznym budżecie. W tym roku 
zostało wykonanych znacznie więcej 
zadań inwestycyjnych niż w latach po-
przednich i  zostały one w miarę spra-
wiedliwie podzielone między gminami 
w  zależności od stanu technicznego 

dróg. Na terenie naszej gminy powiat 
trzebnicki zrealizował zadania, tyl-
ko w 2019 roku, za kwotę ponad 1,4 
mln zł. To o wiele więcej niż za całą 
poprzednią kadencję trwającą cztery 
lata. 2019 rok jest poświęcony przede 
wszystkim przygotowaniu dokumen-
tacji projektowej na drogi, na naszym 
terenie jak i terenach innych gmin, tak 
by w  przyszłości można było apliko-
wać do funduszy samorządowych czy 
też do Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych i Leśnych. 

W  tym roku powiat trzebnicki ob-
chodził XX-lecie. Uroczystość, któ-
ra odbyła się w  Miłocinie na terenie 
naszej gminy podsumowująca 20 
lat była dla mnie bardzo przyjemną 
uroczystością, gdyż spotkałam wiele 
osób, które są już na emeryturze, ale 
wcześniej pracowały na rzecz powia-
tu. Cały dorobek tego okresu pokazał, 

że powiat jest 
prężny, po-

trzebny i  że 
integruje nasze 

gminy oraz scala 
przy realizacji róż-

nych zadań czy rozwiązy-
waniu problemów.

Jakie działania  na rzecz lokalnej 
społeczności udało się zrealizować 
w bieżącym roku?
W  bieżącym roku to przede wszyst-
kim zadania drogowe. Na początku 
roku została wykonana nowa na-
wierzchnia na odcinku od Piotrkowi-
czek do Mienic, a  wartość inwestycji 
wyniosła ponad 800 tys. Na odcinku 
tym, jednym z  najgorszych w  sensie 
stanu nawierzchni, została położo-

na nowa nakładka, która poprawiła 
bezpieczeństwo na tym fragmencie 
drogi. Na wykonanie czekają jeszcze 
dalsze odcinki: przez Piotrkowiczki 
oraz połączenie do dawnej „piątki”. 
Ten temat będzie realizowany w  na-
stępnych etapach w  kolejnych latach. 
Wykonaliśmy również poszerzenie od-
cinka ulicy Prostej w  Ligocie Pięknej, 
od skrzyżowania ze starą drogą nr 5 
do ulicy Stawowej o wartości 137 tys. 
zł. Dzięki temu poszerzeniu jezdni sa-
mochody będą mogły się bezpiecznie 
mijać. W bieżącym roku wykonaliśmy 
ok. 400 m nowej nawierzchni wjazdu 
do Ozorowic, od skrzyżowania z drogą 
Szewce-Strzeszów do mostu o wartości 
około 350 tys. zł. To bardzo oczekiwa-
na przez mieszkańców i gminę droga, 
na której były niesamowite dziury.  
To jest też rok opracowywania do-
kumentacji projektowych. Aktualnie 

zakończył się etap wykonywania do-
kumentacji projektowej ścieżki pie-
szo-rowerowej w  Szewcach, od ko-
ścioła do cmentarza. Przygotowana 
dokumentacja pozwoli wykonać ten 
także bardzo oczekiwany przez spo-
łeczność etap, który jest szalenie po-
trzebny ze względu na bezpieczeństwo 
w  tym rejonie. 16 grudnia podpisa-
no umowę z firmą RAVEA Sp. zo.o. 
na wykonanie pierwszego odcinka 
ścieżki od ulicy Bocznej do przy-
stanku autobusowego. Wartość robót 
to ponad 358 tys. zł. A następnie będą 
realizowane kolejne etapy. Obecnie 
trwa opracowanie projektu chodnika 
w Ozorowicach na odcinku od zatoki 
autobusowej do mostu. Projekt chod-
nika jest na ukończeniu, pozwoli to 
w  przyszłym roku na realizację tego 

odcinka, aby mieszkańcy bezpiecz-
nie mogli przemieszczać się wzdłuż 
drogi powiatowej, obecnie bardzo 
uczęszczanej ze względu na zamknię-
cie ulicy Obornickiej we Wrocławiu. 
Ponadto trwa wyłanianie projektanta 
na drogę pieszo-rowerową od Ligoty 
Pięknej do Malina. Bez dokumentacji 
projektowej jest niemożliwe realizo-
wanie jakichkolwiek przedsięwzięć. 
Poza tym w bieżącym roku wykonane 
zostały również inne drobne zadania 
tj. progi zwalniające  i  wyniesione 
przejście dla pieszych w Rogożu, próg 
w Szewcach na ulicy Nowej, wycinka 
krzaków w rejonie Szewc i Ozorowic 
oraz stałe uzupełnianie ubytków na 
jezdniach. 

Jakie działania uważa Pani za 
priorytetowe w nadchodzącym 
2020 roku?  
Z  pewnością będzie to realizacja cią-
gu pieszo-rowerowego w Szewcach na 
ulicy Strzeszowskiej, realizacja kolej-
nego etapu nawierzchni drogi w Piotr-
kowiczkach, budowanie chodnika 
w  Ozorowicach. Są to zadania, które 
będą optymalnie widoczne, natomiast 
pozostałe będą w  trakcie projektowa-
nia. Tak jak wspomniałam wcześniej 
bez projektów nie będzie można zre-
alizować zadań w  latach następnych. 
Oprócz dokumentacji projektowej 
na ścieżki pieszo-rowerowe w  Ligocie 
Pięknej i  Krynicznie, zostanie przy-
gotowana dokumentacja projektowa 
nawierzchni na drodze powiatowej 
między Strzeszowem a  Szewcami ze 
skrzyżowaniem na Ozorowice. Jest 
to bardzo uczęszczany odcinek drogi, 
w  bardzo złym stanie i  bardzo ocze-
kiwany. Ponadto przewidujemy wy-
konanie dokumentacji projektowej 
chodnika na ulicy Nowej w Szewcach 
(przedłużenie istniejącego). 
Potrzeb dotyczących dróg powiato-
wych na terenie naszej gminy jest wie-
le, ale przy dobrej współpracy Rady 
Powiatu i  zarządu oraz zrozumieniu 
patrzę w przyszłość optymistycznie.   

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Anna Pietrzyk

Wywiad ze Sławomirą 
Misiurą-Hermann  
– Radną i Członkiem Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego



8 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ grudzień 2019

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ 
ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W  okresie październik - gru-
dzień 2019 r., gmina Wisznia 
Mała realizuje kolejne projekty 
dofinansowane ze źródeł ze-
wnętrznych.:
 � „Nowoczesna edukacja 

w gminach Wisznia Mała 
i Oborniki Śląskie” – naj-
większy projekt edukacyj-
nych dotyczący zajęć dla 
dzieci, szkoleń nauczycieli 
oraz wyposażenia szkół.

 � „Innowacyjna Edukacja 
w gminach Czernica, Dłu-
gołęka, Oborniki Śląskie 
i Wisznia Mała”.

 � „E-aktywni w gminie Wisz-
nia Mała”

 � „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w Gmi-
nach: Dobroszyce, Wisznia 
Mała, Oborniki Śląskie”.

 � „Budowa świetlic wiejskich 
w gminie Wisznia Mała”

 � „Przebudowa drogi gminnej 
ul. Jodłowa w miejscowości 
Ozorowice, Gmina Wisznia 
Mała -droga dojazdowa do 
gruntów rolnych”;

 � „Przebudowa drogi we-
wnętrznej ulica Sportowa 
w miejscowości Ligota Pięk-
na. Gmina Wisznia Mała”;

 � „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 104933D relacji 
KRYNICZNO-PSARY, gm. 
Wisznia Mała, odcinek KM 
0+530,00 do KM 1+281,55”.

 � „Przebudowa drogi gminnej 
ul. Łąkowa w miejscowości 
Ozorowice, Gmina Wisznia”;

 � „GOPS Wisznia Mała - nowe 
otwarcie” 

Projekty realizowane w  IV 
kwartale 2019 r.
1. Projekt „Przestrzeń gminna 
– lokalna wartość”

Gmina Wisznia Mała realizuje 
projekt dofinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w  ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pt.: ,,Przestrzeń 
gminna - lokalna wartość” 
Projekt grantowy realizowany 
w ramach projektu WND - PO-
WR.02.19.00-IZ.00-00-003/18. 
Celem projektu jest realizacja 
wsparcia pogłębionych konsul-
tacji społecznych dokumentów 
dotyczących planowania prze-
strzennego. Przez pogłębione 

konsultacje rozumie się konsul-
tacje wykraczające poza wymo-
gi nakładane na gminy na mocy 
przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Przedmiotem konsultacji 
będzie m1eJscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
dla obrębu Pierwoszów. 
Dofinansowanie projektu: 
50.000,00 zł

2. „GOPS Wisznia Mała - nowe 
otwarcie”

Celem głównym projektu 
jest podniesienie efektywności 
i skuteczności pomocy społecz-
nej w gminie Wisznia Mała po-
przez określenie funkcji GOPS, 
jako koordynatora i  organiza-
tora systemu wsparcia społecz-
nego oraz wdrożenie zmian 
organizacyjnych w  Ośrodku 
dzięki rozdzieleniu zadań ad-
ministracyjnych ośrodka od 
pracy socjalnej i  usług socjal-
nych w okresie od 01.09.2018 r. 
do 29.02.2020 r. Zaplanowano 
zmianę struktury organizacyj-
nej tj. wyodrębnienie 4 obliga-
toryjnych zespołów i stanowisk 
pracowników socjalnych, za-
trudnienie 2 nowych pracow-
ników socjalnego i  asystenta 
rodziny wraz z  doposażeniem 
ich stanowisk pracy oraz wy-
nagrodzeniem. Reorganizacja 
obejmie wszystkich pracow-
ników socjalnych GOPS i  całą 
jednostkę. 
Tytuł projektu: GOPS Wisznia 
Mała - nowe otwarcie
Termin realizacji  
od: 2018-09-01 
do: 2020-02-29
Wartość ogółem: 
410 807,50 zł
Wartość dofinansowania: 
410 807,50 zł

3. „Nowoczesna edukacja 
w  gminach Wisznia Mała 
i Oborniki Śląskie”

Gmina Wisznia Mała, już po 
raz czwarty w okresie 3 lat uzy-
skała dofinansowanie na reali-
zację przedsięwzięcia w zakresie 
edukacji szkolnej – „Nowocze-
sna edukacja w  gminach Wisz-
nia Mała i  Oborniki Śląskie” 
(projekt partnerski, gdzie gmina 
Wisznia Mała jest liderem). 

Projektem objęto dzieci 
w wieku od klasy I do VIII oraz 
pedagogów ze wszystkich szkół 
na terenie gminy Wisznia Mała, 
jak również z 5-ciu szkół z tere-
nu gminy Oborniki Śląskie (SP 
2 i SP 3 w Obornikach Śląskich 
oraz SP Osolin, SP Pęgów i  SP 
Uraz). Łącznie będzie to prawie 
1200 uczniów, kilkudziesięciu 
nauczycieli uczestniczących 
w  szkoleniach oraz prawie 16 
tys. godzin zajęć!

Celem projektu jest wzrost ja-
kości edukacji w  obu gminach 
na przestrzeni 2 lat, poprzez 
przeprowadzenie:
• zajęć rozwijających i  wy-

równawczych z  matematy-
ki, nauk przyrodniczych, 
języka angielskiego i  robo-
tyki. 

• zajęć doświadczalnych, 
w tym pozaszkolnych z wy-
korzystaniem laboratoriów 
i placówek badawczych, ce-
lem ukierunkowania dzieci 
na karierę edukacyjną i za-
wodową w  naukach ści-
słych i przyrodniczych;

• zajęć korekcyjno-kompen-
sacyjnych, logopedycznych 
i opieki psychologicznej;

• zajęć z  zakresu doradztwa 
zawodowego i  kreowania 
ścieżki edukacyjnej;

• kilku rodzajów szkoleń 
i  studiów podyplomowych 
dla nauczycieli dostępnych 
dla kadry z  każdej szkoły 
objętej projektem.

W  ramach projektu zostanie 
też zakupione wyposażenie pra-
cowni przedmiotowych, w tym 
kilkadziesiąt komputerów prze-
nośnych dla szkół gminy Wisz-
nia Mała oraz roboty edukacyj-
ne.

Warto podkreślić, że tak róż-
norodne projekty obejmujące 
tak dużą grupę docelową nie są 
często, a działania gminy Wisz-
nia Mała na tym polu wyraźnie 
wyróżniają się na tle innych jed-
nostek samorządu terytorialne-
go.
Wartość całkowita: 
2 070 564,00 zł
Wartość dofinansowania: 
1 967 034,00 zł.

4. „Innowacyjna Edukacja 
w gminach Czernica, Długołę-
ka, Oborniki Śląskie i Wisznia 
Mała”.

Dzięki skutecznemu gospo-
darowaniu środkami dotacji 
uzyskano oszczędności, które 
gmina Wisznia Mała, jako lider 
projektu, wykorzystała do prze-
prowadzenia zmiany projektu 
w zakresie dodania nowych za-
jęć pozaszkolnych, zaplanowa-
nych na I  kwartał 2020r. Dzię-
ki temu dzieci z  naszych szkół 
będą miały możliwość wzięcia 
udziału w  niezwykle interesu-
jących zajęciach pozaszkolnych 
w  laboratoriach i  placówkach 
badawczych, by zobaczyć jak 
w  praktyce wygląda naukowa 
praca eksperymentalna. Łącz-
nie będzie to kilkadziesiąt go-
dzin dydaktycznych dla dzieci 
z trzech szkół: Kryniczno, Psary 
i  Szewce gminy Wisznia Mała 
oraz szkół gmin partnerskich. 
Razem zajęcia dla wszystkich 
gmin obejmą ponad 200 dzieci.
Całkowity koszt realizacji pro-
jektu: 749.375,00 zł
Dofinansowanie: 
711.906,00 zł

5. E-aktywni w  gminie Wisz-
nia Mała

Gmina Wisznia Mała pozy-
skała dotacje z UE na SZKOLE-
NIA DLA DOROSŁYCH. Od li-
stopada 2019 r. do kwietnia 2020 
r. planowanych jest 9 szkoleń 
cyfrowych dla 108 mieszkańców 
z  terenu gminy Wisznia Mała 
w wieku 25+ w ramach projektu 
pn. „E-aktywni w gminie Wisz-
nia Mała”. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków UE w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Wydatki ogółem na zadanie:  
60 480,00 zł 
Dofinansowanie ze środków 
unijnych: 60 480,00 zł 
Wkład własny (łącznie): 
0,00 zł. 

6. „Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w  Gmi-
nach: Dobroszyce, Wisznia 
Mała, Oborniki Śląskie”.

Jest to projekt partnerski, 
w  ramach którego jedno z  za-
dań obejmuje działania w gmi-

nie Wisznia Mała polegające 
na wdrożeniu elektronicznych 
usług w  gminie wraz z  zaku-
pem sprzętu informatycznego 
i szkoleniami.

Czas realizacji zadania to li-
piec 2018 - grudzień 2019.

W  ramach zadania Partner 
Projektu gmina Wisznia Mała 
wdroży elektroniczną usługę 
- Gminny Portal Podatkowy. 
W bieżącym okresie zakupiono 
już wyposażenie elektroniczne 
do Urzędu Gminy niezbędne 
do wdrożenia funkcjonowania 
w/w e-usług. Dodatkowo w ra-
mach zadania zakupiono odpo-
wiedni sprzęt komputerowy. 

Zostanie wdrożona e-usługa 
oraz zostanie zakupiony agregat 
prądotwórczy umożliwiający 
zabezpieczenie funkcjonowania 
urzędu przed stosunkowo czę-
stymi awariami w  dostawach 
energii elektrycznej. Zapewni 
to sprawną i  ciągłą działalność 
urzędu z  korzyścią dla miesz-
kańców gminy Wisznia Mała.

Dzięki temu powstaną zna-
czące ułatwienia dla miesz-
kańców gminy w  zakresie 
wykonywania rozliczeń i  reali-
zacji spraw administracyjnych 
w  urzędzie gminy. Nie będzie 
już potrzeby wizyt w  urzędzie 
celem załatwienia spraw re-
gulowanych w  ramach nowej 
e-usługi, gdyż będą one dostęp-
ne drogą elektroniczną. 
Wydatki ogółem na zadanie: 
301 842,00 zł
Dofinansowanie: 
256 565,70 zł

7. „Budowa świetlic wiejskich 
w gminie Wisznia Mała”

Gmina Wisznia Mała pozy-
skała dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 na bu-
dowę trzech świetlic wiejskich 
w miejscowościach:

• Strzeszów
• Pierwoszów
• Machnice
Celem planowanej inwesty-

cji jest budowa trzech świetlic 
wiejskich, dzięki czemu zostaną 
zaspokojenie potrzeby społecz-
no - kulturalne mieszkańców 
gminy Wisznia Mała. Nowe 
świetlice przyczynią się do pod-
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niesienia standardu życia na 
wsi, wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej i inwestycyjnej obszaru 
oraz rozwoju tożsamości spo-
łeczności wiejskiej i zachowania 
dziedzictwa kulturowego.

Rozpoczęcie budowy zaplano-
wano na 2019 r., a zakończenie 
na 2021 r.
Dofinansowanie: 
1.286.070,00 zł

8. „Ozorowice, droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych”

Cel i przedmiot projektu:
Przebudowa drogi gminnej 

w  miejscowości Ozorowice 
ul. Jodłowa znajdująca się na 
działce nr 351. W  ramach pro-
jektu została położona nowa 

nawierzchnia bitumiczna zna-
cząco poprawiając warunki 
dojazdu dla okolicznych miesz-
kańców.
Wydatki ogółem na zadanie:  
170.970,00 zł
Dofinansowanie: 52 500,00 zł

9. Przebudowa drogi we-
wnętrznej ulica Sportowa 
w miejscowości Ligota Piękna. 
Gmina Wisznia Mała

Cel i przedmiot projektu: 
Ulica Sportowa położona jest 

w obrębie Ligota Piękna i  łączy 
ul. Leśną oraz ul. Na Kolonii, 
która jest drogą publiczną, two-
rząc spójną sieć dróg publicz-
nych, umożliwiając tym samym 
mieszkańcom swobodny prze-

jazd do drogi wojewódzkiej 
(dawniej DK5). 

Realizację zakończono w  li-
stopadzie 2019 r. Projekt jest 
współfinansowany przez Fun-
dusz Dróg Samorządowych 
- kwota dofinansowania 294 
500,00 zł oraz Nadleśnictwa 
Oborniki Śląskie w  wysokości 
150 000,00 zł.
Wydatki ogółem na zadanie: 
589.000,00 zł
Dofinansowanie łącznie: 
444.500,00 zł

10. „Przebudowa drogi gmin-
nej nr 104933D relacji KRY-
NICZNO-PSARY, gm. Wisznia 
Mała, odcinek KM 0+530,00 
do KM 1+281,55”.

Cel i przedmiot projektu: 
Zadanie dotyczy przebudo-

wy drogi gminnej nr 104933D 
relacji Kryniczno-Psary. Droga 
biegnie od skrzyżowania z dro-
gą powiatową nr 1368D relacji 
Kryniczno – Malin – Ligota 
Piękna do skrzyżowania z drogą 
powiatową 1370D w Psarach. 

W  ramach programu plano-
wanymi pracami został objęty 
odcinek od skrzyżowania z uli-
cą Usługową do skrzyżowania 
z drogą gruntową (działka 315).
Wydatki ogółem na zadanie: 
919.260,25 zł
Dofinansowanie: 
459.630,12 zł

11. „Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Łąkowa w miejscowości 
Ozorowice, Gmina Wisznia.

Cel i przedmiot projektu: 
Droga ta łączy ul. Spokojną i So-

snową z ul. Pęgowską stanowiącą 
główną drogę dojazdową na trasie 
Ozorowice - Oborniki Śląskie oraz 
Ozorowice - Wrocław, umożliwia-
jąc tym samym mieszkańcom oraz 
przedsiębiorcom swobodną moż-
liwość komunikacji. 

Prace zakończono w  listopa-
dzie 2019 r. Projekt jest współfi-
nansowany przez Fundusz Dróg 
Samorządowych.
Wydatki ogółem na zadanie: 
195.570,00zł
Dofinansowanie łącznie: 
97.785,00zł

Gmina Wisznia Mała 
po raz piąty sięgnę-
ła po laur „Samo-

rządowy Lider Edukacji”. 
Gala Finałowa IX edycji 
Programu „Samorządowy 
Lider Edukacji” odbyła się 
11 grudnia w  zabytkowej 
Sali Reprezentacyjnej Domu 
Towarzystwa Kredytowe-
go w  Łodzi. W  tegorocznej 
edycji został również wyróż-
niony jako jedyny spośród 
wójtów, wójt Jakub Bro-
nowicki otrzymując tytuł 
„Mecenasa wiedzy”. Wyróż-
nienie to zostało przyznane 
„menedżerom certyfikowa-
nych jednostek samorządu 
terytorialnego, wykazują-
cym się szczególnym, oso-
bistym zaangażowaniem na 
rzecz rozwoju nowoczesnej, 
innowacyjnej edukacji”. 
W  uroczystości, w  imieniu 
wójta Jakuba Bronowickie-
go, uczestniczyła Agnieszka 
Moździerz Dyrektor SAPO. 
Nagrody wręczały pani Gra-
żyna Kaczmarczyk prezes 
zarządu Fundacji Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz Halina Przenio-
sło członek zarządu.

Ideą Programu, który jest 
realizowany od 2011 roku, 
jest promowanie najlep-
szych i najbardziej efektyw-
nych w  sferze oświatowej 
polskich samorządów, a tak-

że podnoszenie jakości dzia-
łań samorządów w sferze lo-
kalnej polityki edukacyjnej. 
Certyfikat otrzymują samo-
rządy, które wyróżniają się 
na tle innych w  działaniach 
na rzecz edukacji, znacząco 
wykraczając poza ustawowe 
minimum. Samorządy, które 
są kreatywne i  pomysłowe 
oraz chętnie wdrażają nie-
szablonowe działania. Do 
tegorocznej edycji zgłosi-
ło się ok. 150 samorządów, 
z  których 38 zostało nagro-
dzonych. W  tym roku Ka-
pituła wysoko ustawiła po-
przeczkę, a  oceniając brała 
pod uwagę również sposób 
w  jaki samorządy poradziły 
sobie z dużymi utrudnienia-
mi takimi jak m. in. reforma 
szkolnictwa czy strajki na-
uczycieli.  

Certyfikat został przy-
znany na podstawie anali-

zy dokonanej przez Kapi-
tułę naukowców złożoną 
z  wybitnych naukowców 
reprezentujących wybrane 
polskie uczelnie, takie jak 
Uniwersytet Śląski czy Ka-
tolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II. Komisja Cer-
tyfikacyjna bardzo wysoko 
oceniła działania oświatowe 
w  naszej gminie. W  ocenie 
Kapituły gmina Wisznia 
Mała m. in. „kładzie duży na-
cisk na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i  mło-
dzieży, poprzez nowoczesne 
techniki, metody i  formy 
kształcenia przekazywane 
przez kompetentnych i stale 
podnoszących kwalifikacje 
pedagogów”. Komisja do-
ceniła także rozwój szkol-
nictwa oraz inwestowanie 
w  oświatę i  jej infrastruk-
turę, rozwój innowacji edu-
kacyjnych, wspieranie dzie-
ci i  młodzieży w  zakresie 
rozwoju naukowego, spor-

towego i  kulturalnego, jak 
również  współpracę z part-
nerami zewnętrznymi czy 
też propagowanie „dobrych 
praktyk” w dziedzinie nauki, 
edukacji, zarządzania oświa-
tą i kulturą.      

Przyznanie certyfikatu dla 
naszego samorządu to po-
wód do dumy i  satysfakcji, 
ale to również promocja 
gminy oraz mobilizacja do 
dalszych działań na rzecz 
oświaty.

Jakub Bronowicki Mecenasem wiedzy
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List intencyjny  
do przedsiębiorców

Ogólnopolska Karta 
Seniora w Wiszni Małej
Serdecznie zapraszamy 

Seniorów 60+ miesz-
kających na terenie gminy 
Wisznia Mała do składa-
nia wniosków o  przyznanie 
Ogólnopolskiej Karty Se-

niora edycja Wisznia Mała. 
W  Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w  Wisz-
ni Małej przy ul. Wrocław-
skiej 2 można uzyskać kartę 
oraz dowiedzieć się, które 

punkty udzielają zniżek. 
Karta daje prawo do ko-
rzystania ze zwolnień, ulg 
i  preferencji przyznawanych 
przez podmioty, które przy-
stąpiły do Programu. 

Katalog aktualnych ulg 
i zwolnień oferowanych przez 
Partnerów publikowany jest 
na stronie internetowej gmi-
ny Wisznia Mała: www.wisz-
niamala.pl oraz na stronach: 
www.glosseniora.pl. 

Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicz-
nie: 71 310 68 32.

Seniorze!
Masz ukończone 60 lat? Jesteś mieszkańcem gminy Wisznia Mała? 

Klub Senior+ w Ligocie Pięknej czeka na Ciebie. 
Tutaj od poniedziałku do piątku będziesz uczestniczył w zajęciach 

ruchowych, edukacyjnych, kulturowo-oświatowych. Poznasz 
ciekawych ludzi, rozwiniesz swoje zainteresowania i zdolności. 

Zapraszamy osoby chętne do kontaktu.
Dodatkowe informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, 
tel. 71 310 68 32

Około 100 osób wzięło 
udział w Ogólnopolskim 

Dniu Seniora w  Krynicznie. 
Byli to seniorzy z terenu gmi-
ny Wisznia Mała, w tym także 
uczestnicy Klubu „Senior+”. 
Seniorzy przyjęli moc gorą-
cych życzeń od wójta Jakuba 
Bronowickiego oraz zaproszo-
nych gości. Każdy z uczestni-
ków spotkania otrzymał sym-
boliczną różę.

Uroczystość rozpoczęła się 
występem Teatru na Waliz-
kach z  Obornik Śląskich pt. 
„Wieczór bardzo Komedio-
wy”. Spektakl pantomimy był 
pełen komicznych skeczów, 
które wzbudzały salwy śmie-
chu wśród publiczności. Ak-
torzy płynnie wchodzili w in-
terakcję z  seniorami, budząc 
ogólne rozbawienie. Przedsta-
wienie  zostało przyjęte grom-
kimi brawami.

Głównym punktem pro-
gramu była inauguracja 

wprowadzenia w  naszej 
gminie Ogólnopolskiej 
Karty Seniora w  ramach 
programu „Gmina Wisznia 
Mała przyjazna Seniorom”. 
Z  tej okazji do Kryniczna 
przyjechał Pan Marek Pilch 
Ambasador Zdrowego Stylu 
Życia „Głosu Seniora”, któ-
ry wygłosił prelekcję 
dotyczącą zasad 
działania pro-
gramu oraz 
korzyści wy-
nikających 
z  posiada-
nia Ogól-
n o p o l s k i e j 
Karty Senio-
ra. Następnie 
nastąpiło wręcze-
nie przez wójta Jaku-
ba Bronowickiego pierwszej 
symbolicznej karty, któ-
rą otrzymał Pan Stanisław 
Moik - były wójt gminy. 

Udział w  programie jest 

b ezpłat -
ny i  do-

b r o w o l n y , 
a  karty są honoro-

wane na obszarze całej Pol-
ski. Karta daje prawo do ko-
rzystania ze zwolnień, ulg 
i preferencji przyznawanych 

przez podmioty, 
które przystąpi-
ły do programu. 
Od 21  listopada 
osoby zaintere-
sowane uczest-
nictwem mogą  zgłaszać się 
po karty do GOPS w Wisz-

ni Małej przy ulicy Wro-
cławskiej  2 (budynek przy 
Ośrodku Zdrowia).

Ogólnopolski Dzień Seniora

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do współuczest-

nictwa w Programie  Ogólnopolska Karta Seniora realizowanego 
przez Stowarzyszenie MANKO. Gmina Wisznia Mała do pro-
gramu przystąpiła w listopadzie 2019 roku. Dzięki wprowadzo-
nym kartom seniorzy z  naszej gminy, którzy ukończyli 60 rok 
życia, będą mogli korzystać ze zniżek, rabatów i ofert specjalnych 
na terenie gminy Wisznia Mała oraz w całej Polsce. Celem Pro-
gramu jest aktywizacja seniorów 60+. Motywuje ich to do dzia-
łania, aktywnego spędzania czasu, korzystanie z usług lokalnych 
przedsiębiorców.

Zachęcam Państwa do zostania Partnerem Programu. W za-
mian uzyskają Państwo następujące korzyści:

-  szansa na zwiększenie rozpoznawalności i wzrost 
zainteresowania Państwa ofertą,

-  prestiż i możliwość  budowania długofalowych relacji  
z klientami,

-  ekspozycja danych Państwa firmy w na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Manko oraz gminy Wisznia Mała,

-  zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie  
„Głos Seniora” oraz jego lokalnych edycjach.

To od Państwa zależy, w jakim zakresie będą Państwo współ-
tworzyć Ogólnopolską Kartę Seniora i jakie działania będą po-
dejmować. Niemal każdego dnia dołączają nowe firmy, które 
deklarują współpracę z Głosem Seniora i tym samym wprowa-
dzają rabaty dla posiadaczy karty. Już ponad 250 000 seniorów 
dołączyło do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, a ofertę 
specjalną przygotowało dla nich ponad 1700 przedsiębiorców 
z całej Polski.

Wystarczy, że przedstawiciel firmy wypełni formularz zgłosze-
niowy – znajdujący się na stronie glosseniora.pl – i odeśle go na 
adres Stowarzyszenia MANKO ul. Słowackiego 46/30, 30-018 
Kraków lub drogą mailową: marketing@manko.pl.
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Otrzymywanie prezen-
tów to przyjemność. 

Niestety nie każdy prezent 
spełnia nasze oczekiwania 
i  trafia w  nasze gusta. Co 
zrobić w takiej sytuacji? Czy 
gromadzić niechciane pre-
zenty w  domu, czy znaleźć 
inny sposób na ich wykorzy-
stanie?

Jest wiele sposobów na zago-
spodarowanie nietrafionych 
prezentów. My zachęcamy do 
przekazania niechcianych po-

darunków osobom, które ich 
potrzebują, a  z  różnych po-
wodów nie mogą sobie na nie 
pozwolić. 

Jeżeli otrzymaliście nie-
chciany prezent, a zależy wam 
by ktoś inny zrobił z  niego 

lepszy użytek, to przynieście 
go do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Wisz-
ni Małej. Pracownicy GOPS 
przekażą go innym potrzebu-
jącym osobom z terenu naszej 
gminy. Podarujmy uśmiech 
na twarzy innym osobom!

Prezenty przyjmujemy do 30 
stycznia 2020 r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 
2, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niechciany prezent

ZAPROSZENIE
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Wiszni Małej działa Nieformalna Grupa 
Osób Niepełnosprawnych. Od ponad 2 lat 

osoby doświadczające różnego rodzaju 
niepełnoprawności spotykają się ze 

sobą jeden raz w miesiącu – najczęściej 
to ostatni piątek każdego miesiąca. Pod 

czujnym okiem koordynatora – pracownika 
socjalnego GOPS w Wiszni Małej – odbywają 

się zajęcia tematyczne uwzględniające 
terapię zajęciową, zajęcia integracyjne oraz 
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 
Do grupy można dołączyć w każdej chwili – 

zapraszamy. 
Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do 
Nieformalnej Grupy Osób Niepełnosprawnych 

– zadzwoń 
tel.: 71 310 68 32.
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E-recepty od 1 stycznia 2020 roku

Od początku 2020 roku za-
cznie obowiązywać e-re-

cepta, czyli możliwość wyku-
pienia elektronicznych recept 
we wszystkich aptekach. 

Elektroniczna recepta wy-
stawiana jest przez lekarza, 
który korzystając z  rejestru 
leków wprowadza do systemu 
informatycznego odpowied-
nie medykamenty dla pa-
cjenta. Chorzy w przychodni 
otrzymują jedynie kod dostę-
pu z  numerem PESEL, który 
jest niezbędny do odbioru 
leków z  apteki. Farmaceuta 
w  aptece odczyta kod, co 
umożliwia pobranie recepty 
elektronicznej i  wydanie le-
ków pacjentowi.

Jak działa e-recepta?
1. Lekarz wystawia  

e-receptę
2. Otrzymujesz ją w formie 

wydruku, SMS-a lub 
e-maila z czterocyfrowym 
kodem

3. Z wydrukiem od lekarza 
lub 4-cyfrowym kodem 
należy udać się do apteki

4. W aptece farmaceucie 
należy podać kod oraz 
PESEL

5. Otrzymujesz leki

Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie 
internetowej: https://pacjent.
gov.pl/internetowe-konto-
pacjenta/erecepta 

Aktywna Wiśniowa Manufaktura

Stowarzyszenie Wiśnio-
wa Manufaktura otrzy-

mało dwie mikrodotacje 
(każda do 5 tys. zł) na re-
alizację zadań organizowa-
nych na rzecz mieszkań-
ców gminy Wisznia Mała. 
Projekty były realizowane 
w ramach Programu #Spo-
łecznie Odpowiedzialni, 
którego operatorem jest 
Fundacja Katolicka Inicja-
tywa Berit.

Pierwszy projekt pt. „Koło 
gliny” obejmował spotka-
nia, na których seniorzy, 
dzieci oraz dorośli (osoby 
niepełnosprawne z  terenu 
gminy Wisznia Mała) mo-
gli spróbować swoich sił na 
kole garncarskim.

Z kolei w ramach drugie-
go projektu pt. „Wisienka 

na tańcu” zorganizowa-
ne były spotkania tanecz-
ne dla par oraz latino dla 
pań. Grupa tańczących 
pań to pracujące mamy, 
które zazwyczaj inwestu-
ją w  dzieci, a  nie w  siebie. 
I z  tego powodu specjalnie 
dla nich powołano do ży-
cia „Wodsonki”, które zdo-
bywają fundusze na speł-
nianie marzeń wirujących 
mam, a  przy okazji i  tatu-
siów. Dotychczas „Wod-
sonki” przeprowadziły już 
3 projekty, dzięki którym 
taneczne zajęcia w  OKSIR 
Wisznia Mała były bezpłat-
ne i otwarte dla wszystkich 
chętnych amatorów tańca 
latino i nie tylko.
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Już po raz dwudziesty szósty 
odbył się Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Kameralnej 
i  Organowej, w  który angażu-
je się również gmina Wisznia 
Mała. W  efekcie, kolejny raz 
wiszeńscy melomani mogli 

posłuchać muzyki na naj-
wyższym poziomie w  na-
szych świątyniach oraz 
sali koncertowej Karczmy 
Miłocin. Niemal połowa 

koncertów festiwalowych 
odbyła się w 2019 roku wła-

śnie w naszej gminie!

W 2019 roku dla wiszeńskiej 
publiczności zagrali:
Jan Jakub Bokun
Kuba Kościuszko
29 września 2019,  
Wysoki Kościół
Zespół Sexesfull
6 października 2019, Miłocin
Henryk Gwardak
13 października, Szewce
Brigit Wildeman
Kwartet Smyczkowy ATMA
11 listopada 2019, Kryniczno

XXVI Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 
Kameralnej i Organowej

Orkiestra Dęta – czas na podsumowanie 

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

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

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

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

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

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

Koniec roku naturalnie 
nasuwa chęć podsumo-

wania naszej działalności. 
Mijający rok była dla nas bar-
dzo pracowity. Podczas wielu 
godzin prób mieliśmy oka-
zję wyćwiczyć wiele nowych 
utworów znanych z  dużego 
i  małego ekranu: „Piękna 
i Bestia”, „Jest taki dzień”, „The 
Final Countdown”, „Seven Na-
tion Army”. Bardzo cieszymy 
się, że cały czas zgłaszają się 
osoby chętne do nauki gry na 
instrumentach dętych oraz 
do wspólnego muzykowania. 
Miło nam także poinformo-
wać, że aktualnie do zespołu 
należy ponad 80 osób. 

Orkiestra już tradycyjnie 
uświetniła uroczystości pa-
triotyczne w naszej gminie tj. 
3 maja i 11 listopada, jak rów-
nież imprezy gminne: Folklo-
riada, Dzień Dziecka, Annada 
w Szewcach, Dożynki.

Prowadząc działalność kon-
certową orkiestra promuje 
gminę Wisznia Mała po za jej 
granicami. Mieliśmy przyjem-
ność wystąpić na:
 � 27 Finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy 
w Obornikach Śląskich,

 � Dni Dusznik 2019 w Dusz-

nikach-Zdroju,
 � Piknik Rodzinny pacjentów 

hospicjum w Będkowie.
Dużym wyróżnieniem dla 

zespołu było zaproszenie do 
udziału w  XI Prószkowskiej 
Paradzie Orkiestr Dętych 
w  województwie opolskim. 
Mieliśmy tam okazję nie tylko 
wziąć udział, ale także nawią-
zać nowe kontakty, wymienić 
spostrzeżenia na temat dzia-
łalności orkiestr dętych w Pol-
sce. 

Nową formą działalności 
Orkiestry było zaprezento-
wanie się naszych młodych 
muzyków podczas występów 
solowych. Z dużym powodze-
niem udało nam się zapewnić 
oprawę muzyczną organizo-
wanych przez OKSiR werni-
saży prac dzieci i  młodzieży 
z gminy Wisznia Mała. 

Dzięki uprzejmości dyrekcji 
gminnych szkół podstawo-
wych w  Szewcach i  Wiszni 
Małej, daliśmy krótkie kon-
certy, aby zaprezentować 
dzieciom instrumenty dęte, 
przybliżyć działalność oraz za-
prosić do udziału w Orkiestrze 
Dętej z Wiszni Małej. 

W  końcówce starego roku 
Orkiestra wzięła udział 
w  Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Wiszni Małej i Jel-
czu-Laskowicach. Ostatnim 
występem w  grudniu będzie 
oprawa muzyczna podczas 
mszy Pasterskiej w Wysokim 
Kościele. 

Przypominamy, że próby 
odbywają się w każdą sobotę 
w OKSiR w Wiszni Małej od 
godziny 10 d0 13. Wszystkich 
chętnych ZAPRASZAMY!!!!!

JM

Lista spotkań noworocznych:

11.01  sobota Piotrkowiczki

12.01 niedziela Mienice

17.01 piątek Pierwoszów

18.01 sobota  Szewce

19.01 niedziela Krzyżanowice

24.01 piątek Wisznia Mała i Machnice

25.01 sobota Kryniczno

26.01 niedziela Malin

31.01 piątek Wysoki Kościół

01.02 sobota Rogoż

02.02 niedziela Ozorowice

07.02 piątek Szymanów

08.02 sobota Psary

09.02 niedziela Ligota Piękna

Noworocznie w gminie 
Wisznia Mała

Koncert 
noworoczny:
10 stycznia 
KrynicznoNowy rok za pasem! 

Przywitamy go mu-
zycznie 10 stycznia w  Kry-
nicznie podczas specjalnego 
noworocznego koncertu. 
A już dzień później nastanie 
czas tradycyjnych spotkań 
noworocznych w świetlicach 
na terenie całej naszej gminy. 

Z mieszkańcami spotka się 
wójt Jakub Bronowicki, bę-
dzie też miejsce na wspólne 
kolędowanie, które zaśpie-
wają dla zgromadzonych 
m.in. młode wiszeńskie ta-
lenty. Nie zabraknie również 
czegoś słodkiego, lampki 
szampana oraz tego co naj-

ważniejsze - spotkania są-
siadów w dobrej atmosferze 
oraz serdecznych życzeń na 
cały nowy rok.

RELACJA
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Czternastego listopada 
w  Galerii na Zakręcie 

w  Wiszni Małej spotkali się 
wielbiciele malarstwa oraz 
muzyki. Tego dnia odbył się 
wernisaż wystawy malarki 
Doroty Serafin oraz koncert 
Eweliny Marciniak. Wieczór 
był pod każdym względem 
wyjątkowy.

Pani Dorota Serafin udo-
wodniła swoimi pracami, że 
jest artystką, która potrafi 
odnaleźć się w  bardzo róż-
nych technikach oraz styli-
stykach. Część jej obrazów 
została namalowana na wy-
jątkowo dużych, zasuszo-
nych liściach np. platana czy 
klonu. Jej dzieła robią wraże-
nie nawet na osobach, które 
nie są wielbicielami malar-
stwa. Część obrazów przed-
stawiała ptaki, które można 

spotkać w  polskich parkach 
i  lasach. Wielu gości wer-
nisażu pogrążyło się w  dys-
kusjach na temat tego, jakie 
gatunki zostały uwiecznione 
przez artystkę.

Część muzyczną spotka-
nia stanowił koncert Ewe-
liny Marciniak. Od czasu 
występu Roberta Kasprzyc-
kiego nie wystąpił w OKSiR 
przedstawiciel nurtu piosen-

ki poetyckiej i  ewidentnie 
widać, że wiszeńska publicz-
ność tęskniła za taką wraż-
liwością. Ewelina Marciniak 
śpiewa poezję własnego au-
torstwa w  taki sposób, że 
już po dwóch utworach cała 
sala należała do niej. Występ 
zrobił ogromne wrażenie na 
słuchaczach, którzy nagro-
dzili artystkę owacją na sto-
jąco.

W  listopadzie w  Gmin-
nej Bibliotece Publicz-

nej w Wiszni Małej odbyły się 
dwa spotkania z  autorkami 
książek dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych – Martą Kisiel 
i Joanną Jagiełło.

Uczniowie z klas drugich ze 
Szkoły Podstawowej w  Psa-
rach mieli okazję poznać Mar-
tę Kisiel, autorkę i  tłumacz-
kę książek fantasy dla dzieci 
i dorosłych. Pisarka pochodzi 
z Wrocławia, z wykształcenia 
jest polonistką, a debiutowała 
w 2006 r. na łamach interneto-
wego magazynu „Fahrenheit” 
opowiadaniem „Rozmowa 
dyskwalifikacyjna”. Autorka 
była trzykrotnie nominowa-
na do nagrody im. Janusza A. 
Zajdla za powieści „Nomen 
omen” (2015), „Siła niższa” 
(2016) oraz opowiadanie 
„Szaławiła”, za które w  tym 
roku otrzymała nagrodę. 

Książki, z  którymi odwie-
dziła nas Pani Marta: „Małe 
Licho i tajemnica niebożątka” 
oraz druga część „Małe Licho 
i  anioł z  kamienia” to wcią-
gające, piękne historie dla 
najmłodszych o  przygodach 
małego chłopca, jego anioła 
i  paczce niezwykłych przy-

jaciół. To książki o  trudnym 
dorastaniu, które wzruszają, 
bawią i  uczą. Na spotkaniu 
z  uczniami autorka opowia-
dała o  swoich powieściach, 
o  tym jak powstaje książka, 
zachęciła do sięgnięcia po 
lekturę czytając fragment roz-
działu, a  także przedstawiła 
swojego towarzysza spotkań 
– szmacianą ośmiornicę. Spo-
tkanie odbyło się w  ramach 
jesiennej odsłony projektu 
„Rozczytana Aglomeracja”.

Kolejne spotkanie zostało 
dofinansowane przez  Dys-
kusyjny Klub Książki. Naszą 
bibliotekę odwiedziła Joanna 
Jagiełło, która w 2018 roku za 
powieść „Jak dwa ziarna pia-
sku” otrzymała Nagrodę Pol-
skiej Sekcji IBBY – „Książka 
Roku”. Pani Joanna jest au-

torką serii książek „z  kawą”, 
które cieszą się dużą popu-
larnością nie tylko w Polsce, 

ale także na Ukrainie, a  po-
wieść „Kawa z kardamonem” 
jest lekturą w  ukraińskich 

szkołach. W  swoich książ-
kach pisarka porusza pro-
blematykę dorastania w  dzi-
siejszym świecie, ukazując 
trudności, z  którymi zmaga 
się współczesna młodzież, 
a także podpowiada sposoby 
na odnalezienie się w  trud-
nych relacjach międzyludz-
kich. Podczas spotkania Pani 
Joanna opowiadała o  książ-
kach, o tym skąd czerpie in-
spiracje do swoich powieści, 
marzeniach, zdradziła nam 
także, jak zaczęła się jej ka-
riera i kto jako pierwszy czy-
ta jej książki. Autorka bardzo 
szybko nawiązała kontakt 
z czytelnikami, a dobra kawa 
i  miła atmosfera spotkania 
sprzyjała rozmowom, które 
trwały do późnych godzin 
wieczornych.

Jesienne spotkania autorskie w bibliotece

Wernisaż Doroty Serafin

A już 28 stycznia zapraszamy do 
Publicznej Biblioteki w Wiszni Małej 
na spotkanie autorskie z Marianem 
Pietrzykiem (Arturem Marino) autorem 
książki „Widziałem Ciemne Słońce. 
Studium depresji”. Będzie to kolejne 
spotkanie z autorem i kolejny ważny 
temat. Pierwszy raz gościliśmy go 14 
maja 2019 roku, kiedy to promował swoją 
książkę „Na Wołyniu skończył się świat”.
Wprowadzeniem do styczniowego 
spotkania niech będą słowa samego 
autora:  „Spróbujcie wyobrazić sobie 
najbardziej przykry stan psychiczny, jaki człowiek może odczuwać. 
Jeżeli już tego dokonaliście, przyjmijcie, że trwa on w równowadze 
i nic nie może wpłynąć na jego zmianę. Jeżeli potrafiliście się wczuć 
w tę sytuację i ogarnęło was przygnębienie, to wiedzcie, że stan 
ten tak ma się do depresji w jej postaci klinicznej, jak lekki powiew 
wiatru do cyklonu. Jest tylko jedno słowo, które daje pewne 
wyobrażenie zjawiska, jakim jest depresja. Tym słowem jest: piekło. 
Kto poznał rozpacz depresji, wie, że piekła po śmierci nie ma, że 
doznajemy go za życia. W depresji”.

Pisarka Joanna Jagiełło była 
gościem Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wiszni Małej.

Spotkanie z autorką książek dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 

Martą Kisiel.
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W  niedzielne popołudnie  
(8 grudnia) na terenie 
Ośrodka Kultury Sportu 

i  Rekreacji w  Wiszni Małej  odbył się 
Jarmark Bożonarodzeniowy, który sku-
pił mieszkańców gminy oraz sąsiednich 
miejscowości. Dodatkowo licznie przy-
byłe dzieci zostały powitane przez Św. 
Mikołaja oraz Śnieżynkę i Elfa.

Jarmark rozpoczął się występem Or-
kiestry Dętej z Wiszni Małej, a następ-
nie oficjalnego otwarcia dokonał wójt 
Jakub Bronowicki wspólnie z  dyrek-
tor OKSiR Renatą Cybulską-Kaczałko. 
Podczas jarmarku na scenie wystąpiły 
znane i  lubiane mieszkańcom: Szyma-
nowskie Skowroneczki, Strzeszowian-
ki, Malinianie oraz Wiszeńskie Talenty. 
Wydarzenie zakończył koncert fina-
łowy muzyki gospel, który był podsu-
mowaniem warsztatów realizowanych 
w  ramach Młodzieżowego Budżetu 
Obywatelskiego.

W trakcie jarmarku laureaci konkur-
su pt. „Ozdoba choinkowa” odebrali 
nagrody. Wyjątkową świąteczną at-
mosferę tworzyły dekoracje bożonaro-
dzeniowe oraz kramy z  świątecznymi 
przysmakami oraz niebanalnymi, ręcz-
nie wykonanymi stroikami oraz świą-
tecznym rękodziełem. Każdy z  odwie-
dzających stoiska znalazł coś dla siebie, 
gdyż wybór był bardzo duży, od stro-
ików i ozdób świątecznych, po bombki, 
aniołki i  inne dekoracje. Dodatkowo 
można było spróbować regionalnych 
przysmaków, różnorodnych domowych 
ciast, pierogów i  bigosu. Odbyła się 
również akcja charytatywna połączona 
z  aukcją dla Roksanki, z  której środ-
ki zostaną przekazane na rehabilitację 
dziewczynki. Za hojność darczyńców 
bardzo dziękujemy.

Natomiast wewnątrz budynku św. 
Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami 
bawił się z  licznie przybyłymi dzieć-
mi. Nie obyło się bez prezentów, żadne 
dziecko nie wyszło z  pustymi rękoma, 
Mikołaj pamiętał o wszystkich.  

Podczas tegorocznego jarmarku, po-
mimo brakującego śniegu, wszyscy po-
czuliśmy magię zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Wszystkim Pań-
stwu dziękujemy za aktywny udział 
w  jarmarku i  życzymy dużo spokoju 
i  radości w  przygotowaniach do tych 
szczególnych Świąt.
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Wójt Jakub Brono-
wicki zaprasza 
Mieszkańców na 

bezpłatne szkolenia podnoszą-
ce kompetencje komputerowe 
w  ramach projektu pn. „E-ak-
tywni w  gminie Wisznia Mała”.  
Dzięki pozyskaniu grantu UE 
przez gminę Wisznia Mała pro-
jekt jest współfinansowany z   
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 
mieszkańców gminy Wisznia 
Mała, którzy skończyli 25 lat. Te-
matyka szkoleń jest tak dobrana 
by każdy znalazł coś dla siebie. 
W  zależności od potrzeb moż-
na wziąć udział w następujących 
szkoleniach:
 � Działam w sieciach społecz-

nościowych;
 � Kultura w sieci;
 � Moje finanse i transakcje 

w sieci;
 � Mój biznes w sieci;
 � Rodzic w internecie;
 � Rolnik w sieci;
 � Tworzę stronę internetową.
Szkolenia będą odbywały się 

w 9 grupach każda po 12-osób. 
Szkolenie dla jednej osoby bę-
dzie trwało 12 godzin zegaro-
wych w trybie 2 lub 3 dniowym 
(zależnie od możliwości uczest-
ników – po 6 lub po 4 godziny 
dziennie). Po zakończonym 
szkoleniu uczestnik otrzyma 
certyfikat.

Szkolenia odbędą się w obiek-
tach gminy Wisznia Mała o od-
powiednim zapleczu tj. szkoły 
w  Krynicznie, Psarach i  Szew-
cach oraz OKSiR w Wiszni Ma-
łej. 

Każdy z  uczestników musi 
uczestniczyć w min 75 % godzin 
szkolenia i  wziąć udział w  jed-
nym bloku tematycznym.

Podstawowym warunkiem re-
krutacji jest kolejność zgłoszeń. 
Dlatego zachęcamy do złożenia 
wniosku o udział w projekcie do 
Urzędu Gminy Wisznia Mała. 
Szczegółowa informacja o  pro-
jekcie oraz formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie in-
ternetowej gminy Wisznia Mała 
(www.wiszniamala.pl).

TEMATY SZKOLEŃ
Działam w sieciach 
społecznościowych

Szkolenie „Działam w  sie-
ciach społecznościowych” prze-
znaczone jest dla osób, które 
chcą poznać filozofię i  sposób 
funkcjonowania sieci społecz-
nościowych oraz wykorzystać 
je w działalności na rzecz swojej 
społeczności lokalnej lub pry-
watnie. Uczestnicy po zakończe-
niu szkolenia nabędą umiejętno-
ści pozwalające na bezpieczne 
poruszanie się w  świecie sieci 
społecznościach, w  tym m.in 
nauczą się nawiązywać i  kon-
tynuować swoje znajomości, 

kształtować swój wizerunek, 
wykorzystywać i  dzielić się swą 
twórczością oraz korzystać z cu-
dzej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem regulacji prawa autor-
skiego, współdziałać z  innymi. 
Ponadto nauczą się jak korzystać 
z  podstawowych usług e-admi-
nistracji z wykorzystaniem kon-
ta w ePUAP i profilu zaufanego.

Kultura w sieci
Szkolenie „Kultura w  sieci” 

przeznaczone jest dla wszyst-
kich, którzy chcą dowiedzieć się, 
gdzie w  Internecie szukać cie-
kawych i  przydatnych zasobów 
szeroko pojętej kultury i  zaso-
bów edukacyjnych z  legalnych 
źródeł oraz jak wykorzystywać 
je do nauki lub własnej twór-
czości. Uczestnicy szkolenia za-
poznają się z ogólnodostępnymi 
portalami prezentującymi doro-
bek polskiej kultury (Ninateka 
– Filmoteka Narodowa, Polona, 
Encyklopedia Teatru Polskiego, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina). Poznają praktyczne 

podstawy prawa autorskiego, 
niezbędne do korzystania z kul-
tury w  sieci i  zdobędą umiejęt-
ność wyszukiwania legalnych 
źródeł kultury, w tym korzysta-
nia z  Bazy Legalnych Źródeł. 
Uczestnicy dowiedzą się jak od-
tworzyć historię własnej rodziny, 
miejscowości czy regionu bazu-
jąc na informacjach z sieci i jak 
stworzyć drzewo genealogiczne.

Moje finanse 
i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse 
i  transakcje w  sieci” przezna-
czone jest dla wszystkich, którzy 
chcieliby nauczyć się załatwiać 
skutecznie sprawy prywatne, 

biznesowe, finansowe i  urzędo-
we za pośrednictwem Interne-
tu. Po zakończeniu szkolenia 
każdy uczestnik będzie potrafił 
wykorzystując sieć, zarządzać 
kontem bankowym, dokonywać 
płatności, realizować zakupy, re-
zerwować podróż, płacić podat-
ki oraz nauczy się jak korzystać 
z  podstawowych usług e-admi-
nistracji m.in. wnioskując o za-
świadczenia, świadczenia czy 
też występując o dowód osobisty 
- wszystko w sposób elektronicz-
ny, szybko i bezpiecznie.

Mój biznes w sieci
Szkolenie „Mój biznes w sieci” 

przeznaczone jest przede wszyst-

kim dla przygotowujących się 
do otwarcia własnego biznesu. 
Uczestnik nauczy się jak może 
wykorzystać zasoby Internetu, 
aby podnieść skuteczność dzia-
łania w ramach poszczególnych 
funkcji biznesowych (komuni-
kacja, marketing, zaopatrzenie, 
finanse itp.). W  szczególności 
pozna dedykowane dla biznesu 
usługi e-administracji. Zawarte 
w module elementy szkoleniowe 
służyć mają ponadto podnie-
sieniu kompetencji w  zakresie 
korzystania z  zasobów eduka-
cyjnych dla przyszłych przedsię-
biorców (np. Akademia PARP).

Rodzic w internecie
Szkolenie „Rodzic w Interne-

cie” adresowane jest do rodzi-
ców/ opiekunów. Poświęcone 
jest przygotowaniu rodzica do 
roli przewodnika dziecka w za-
kresie bezpiecznego i  „mądre-
go” korzystania z sieci i reago-
wania na sytuacje zagrożenia. 
Rodzic/ opiekun pozna źródła 
wartościowych i  pochodzą-
cych z  legalnych źródeł treści 
dla dziecka, zrozumie jak za-
pewnić bezpieczeństwo dziec-
ku w sieci, jak również nauczy 
się korzystać z  podstawowych 
usług e-administracji dedy-
kowanych rodzinom takich, 
jak złożenie wniosku Rodzina 
500+, uzyskanie Karty Dużej 
Rodziny i wielu innych. Zawar-
te w  module elementy szko-
leniowe służyć mają ponadto 
podniesieniu kompetencji 
w  zakresie korzystania z  kul-
tury i z zasobów edukacyjnych 
w  Internecie, co jest bardzo 
istotne w  niwelowaniu barier 
i  przeciwdziałaniu wyklucze-
niu kulturowemu.

Rolnik w sieci
Szkolenie „Rolnik w  sieci” 

przeznaczone jest przede wszyst-

kim dla rolników. Na szkole-
niu dowiedzą się - gdzie i  jakie 
przydatne informacje, aplikacje 
i e-usługi mogą znaleźć w sieci, 
jak z nich bezpiecznie korzystać, 
jak regulować swoje rachunki 
bez konieczności odwiedzania 
placówki bankowej czy urzędu. 
W  ramach nauki pozyskiwa-
nia informacji z sieci uczestnicy 
szkolenia zapoznają się z najpo-
pularniejszymi portalami rolni-
czymi (np. farmer.pl, gospodarz.
pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-
-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarol-
na.pl), dedykowanymi forami 
wymiany informacji rolniczych 
(np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) 
oraz portalami meteorologicz-
nymi (np. pogodynka.pl, agro-
pogoda.pl). Ponadto nauczą się 
jak korzystać z  podstawowych 
usług e-administracji z  wyko-
rzystaniem konta w  ePUAP 
i  profilu zaufanego, Geoportalu 
(geoportal.gov.pl), rozliczeń po-
datkowych online (e-płatności 
i  edeklaracje), usług online dla 
ubezpieczonych w KRUS (portal 
eKRUS.gov.pl), usług Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.
pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR 
– docelowo KOWR oraz GIW/
GIS/PIORIN/GIJHARS – doce-
lowo PIBŻ.

Tworzę stronę internetową
Szkolenie „Tworzę własną 

stronę internetową z  wykorzy-
staniem popularnych kreatorów 
przeznaczone jest dla osób, któ-
re chciałyby mieć swoje miejsce 
w sieci w postaci własnej strony 
internetowej lub blogu. Uczest-
nicy po zakończeniu szkolenia 
nabędą podstawowe umiejętno-
ści pozwalające im stworzyć takie 
miejsce, zarządzać nim, opraco-
wywać i dodawać do niego treści 
(słowne, graficzne, muzyczne, 
filmowe), z uwzględnieniem ich 
ochrony na gruncie prawa au-
torskiego, monitorować wyko-
rzystując mechanizmy analityki 
internetowej, rozpowszechniać 
oraz zrozumieć, jakie sprawy 
formalne trzeba załatwić.

Ponadto nauczą się jak korzy-
stać z podstawowych usług e-ad-
ministracji z  wykorzystaniem 
konta w ePUAP i profilu zaufa-
nego.

Bezpłatne szkolenia dla Mieszkańców

Podstawowe dane projektu 

Tytuł projektu: „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie: 
3.1 Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych

Termin realizacji: 01.09.2019 r. - 15.04.2020 r. 

Całkowity koszt 
realizacji projektu: 

Dofinansowanie ze 
środków unijnych:

Wkład własny  
(łącznie):

60 480,00 zł 60 480,00 zł 0,00 zł
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Zachęcamy do korzysta-
nia z  gminnego serwisu 

mapowego: www.geowisznia.
pl Przeglądarka umożliwia 
sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości oraz 
obiektów znajdujących się na 
terenie gminy Wisznia Mała. 

W  serwisie można wyszu-
kać następujące informacje:
 � nr działki;
 � nr porządkowy działki;
 � nazwa ulicy;
 �  obiekty (w tym również 

obiekty turystyczne, zabyt-
ki, pomniki przyrody);

 �  obowiązujące plany zago-
spodarowania przestrzen-
nego;

 �  stadium uwarunkowań 
i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego 
gminy Wisznia Mała.

Prezentowana w  serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może stano-
wić formalnej podstawy dla 
czynności administracyjnych 
czy urzędowych. informacje 
dodatkowe można uzyskać 
w pok. nr 12 Urzędu Gminy 
Wisznia Mała, ul. Wrocław-
ska 9 lub telefonicznie pod nr 
71 308 48 54.

www.geowisznia.pl Odblaski ratują życie! 
Jesienią i  zimą szybko zapada 

zmrok, przez co piesi i rowerzy-
ści są słabo widoczni na drodze 
i kierowca dostrzega ich z dużym 
opóźnieniem. Tak naprawdę kie-
rowca widzi pieszego dopiero jak 
jego sylwetka pojawia się w zasię-
gu świateł samochodu – zaledwie 

20-30 metrów przed pojazdem. 
Dlatego tak ważne jest aby mieć 
zawsze na ubraniu elementy od-
blaskowe, powodują one, że jeste-
śmy widoczni już z odległości 120 
– 160 metrów co przy prędkości 
50 km/h daje kierowcy 10 sekund 
na odpowiednią reakcje.

Tabliczki 
na dom!
Drodzy Mieszkańcy gmi-

ny Wisznia Mała, przy-
pominamy o  obowiązku 
umieszczenia w  widocznym 
miejscu na budynku tabliczki 
z  numerem domu. W  przy-
padku, gdy budynek położony 
jest w głębi – tabliczkę z nu-
merem umieszcza się również 
na ogrodzeniu. Odpowiednie 
i  wyraźne oznaczenie nie-
ruchomości nie tylko ułatwi 
pracę kurierów, listonoszy, 
firm wywożących odpady, ale 
i  służb ratunkowych i  może 
uratować komuś życie.  



18 WIEŚCI GMINNE WISZNI MAŁEJ grudzień 2019

Popiół musi być ZIMNY!

W  związku z  sezonem 
grzewczym przypo-

minamy o NIE WYRZUCA-
NIU gorącego popiołu i żuż-
lu do pojemników na odpady 
komunalne. 

Umieszczanie w  pojem-

nikach na odpady mate-
riałów, które są gorące lub 
wręcz żarzące może skutko-
wać uszkodzeniem, a  nawet 
zniszczeniem pojemnika, 
a  w  najgorszym wypadku 
odpady mogą ulec zapale-

niu i stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia lub życia okolicz-
nych mieszkańców. 

Do pojemników nie wrzu-
camy też gorącego popiołu 
i nie chłodzimy go wodą, po-
nieważ w niskim temperatu-

rach mokry popiół przymar-
znie do pojemnika i odpady 
nie zostaną prawidłowo ode-
brane. Dlatego pamiętajmy, 
iż do pojemników na odpa-
dy należy wrzucać wyłącznie 
suchy, zimny popiół.

Pora na 
czyszczenie 
budek lęgowych

Zimowe miesiące to do-
bry czas do czyszczenia 

budek lęgowych dla ptaków. 
Najlepiej zrobić to w  okresie 
od połowy października do 
końca lutego – wtedy nie są 
zasiedlone.

Czyszczenie budki lęgowej 
polega na usunięciu z niej sta-
rych gniazd i wygarnięciu za 
pomocą szczotki wszystkich 
pozostałości. Każda budka 
lęgowa jest skonstruowana 
w taki sposób, aby umożliwić 
nam łatwy do niej dostęp. Do-
datkowo w  trakcie czyszcze-
nia skrzynki należy zwrócić 
uwagę na jej stan techniczny 
i  w  razie potrzeby naprawić 
uszkodzenie lub wymienić 
skrzynkę na nową.

Dzięki temu oczyścimy 
budkę z  potencjalnych paso-
żytów, które mogą zagrażać 
zarówno ptakom nocującym 
w  niej zimą, jak i  przyszłym 
młodym. Ponadto usunię-
cie z  budek nadbudowanych 
gniazd poprawia znacznie 
bezpieczeństwo mieszkają-
cych w  niej, w  sezonie lęgo-
wych, ptaków, ponieważ jeśli 
w skrzynce jest za dużo mate-
riału gniazdowego, może ono 
się niebezpiecznie zbliżyć do 
otworu wlotowego, przez co 
kuna czy kot mają łatwy do-
stęp do ptaków.
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Jednostka Strzelecka 3003 
z Wiszni Małej była organi-

zatorem zawodów biegowych 
dla innych jednostek strzelec-
kich. Strzelcy mieli do poko-
nania trasę o długości 10 km 
biegnąca przez lasy, wąwozy, 

nieużytki, pola oraz tereny 
zurbanizowane. Oprócz czę-
ści praktycznej była również 
cześć teoretyczna. Zawodnicy 
rozwiązywali test sprawdzają-
cy wiedzę z historii oraz strze-
lania do tarczy.  KD

Zawody Strzelców  
w Wiszni Małej

Czternastego październi-
ka obchodziliśmy Dzień 

Edukacji Narodowej. Był to 
idealny moment na złożenie 
podziękowań nauczycielom 
za cierpliwość i trud włożony 
w  edukację oraz zaangażo-
wanie w  wychowanie dzieci 
i młodzieży. W tym szczegól-
nym dniu nauczyciele z gmi-
ny Wisznia Mała spotkali się 
w  świetlicy w  Krynicznie by 
wspólnie uczcić swoje święto. 

Podczas uroczystości wójt 
Jakub Bronowicki podzięko-
wał pedagogom za ich zaan-
gażowanie w  życie lokalnej 
społeczności, za codzienną 
pracę wymagającą dużej od-
powiedzialności i  rozległej 
wiedzy. Równocześnie życzył 
satysfakcji z  wykonywanej 
pracy oraz sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym. 

W  trakcie wydarzenia 
Piotr Adamczyk, nauczyciel 
z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w  Szewcach, zło-
żył ślubowanie oraz odebrał 
akt nadania stopnia awansu 
nauczyciela mianowanego. 
Ponadto wójt Jakub Brono-
wicki uhonorował nagroda-
mi specjalnymi następujące 
osoby:
 � Panią Agnieszkę Maksi-

mow ze Szkoły Podstawo-
wej w Wiszni Małej,

 � Panią Joannę Prokop 
ze Szkoły Podstawowej 
w Psarach,

 � Panią Katarzynę Wojniak 
z przedszkola z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 

w Szewcach,
 � Panią Iwonę Wojtas ze 

Szkoły Podstawowej 
w Krynicznie,

 � Pana Jarosława Andrzej-
czaka dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Psarach.  
Uroczystości uświetnił 

występ wokalny Inny Ka-
marian, artystki pochodzą-
cej z  Uzbekistanu, która 
wykonała utwory swojej 

krajanki Anny German. 
Spotkanie zakończyło się 
wspólną rozmową i wymia-
ną doświadczeń pomiędzy 
pracownikami placówek 
oświatowych.

Dzień Edukacji Narodowej

Wolontariusze z wizytą w Domu Opiekuńczo – 
Rehabilitacyjnym ELDERIS  w Obornikach Śląskich

Piątego grudnia ucznio-
wie Szkoły Podstawowej 

w Szewcach, pod opieką pani 
Marii Krzewiny i Joanny Wie-
czorek, odwiedzili pensjona-
riuszy Domu Opiekuńczo – 
Rehabilitacyjnego ELDERIS 
w  Obornikach Śląskich. Na 
miejscu przywitała ich pani 
prezes Ewa Gryza, która prze-
prowadziła krótkie szkolenie 
uczące dzieci, jak rozmawiać 
z ludźmi starszymi. Pani pre-
zes opowiedziała również 
z  jakimi chorobami i  pro-
blemami borykają się ludzie 
starsi.

Młodzież zaprezentowała 
pensjonariuszom przygoto-
wany program artystyczny. 

Po programie odbyły się 
zajęcia i  zabawy mające na 
celu pogłębienie kontaktu 
z  ludźmi starszymi. Dzieci 
przygotowały również upo-
minki, które zostały wręczo-

ne pod koniec wizyty. Wi-
zyta w  domu Opiekuńczo 
– Rehabilitacyjnym była dla 
uczniów ważnym doświad-
czeniem. 

IM
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Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, w której uczestniczą najmłodsze grupy przedszkolne. Dzieci w odświętnych strojach pięknie 
zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom, śpiewały piosenki, tańczyły. Dla najmłodszych było to ważne wydarzenia, 

a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Niezmiernie miło nam po-
informować, że uczeń kl. 

VII Szkoły Podstawowej z Kry-
niczna Aleksander Połowczuk 
został w tym roku po raz drugi 
stypendystą programu zDOL-
NY ŚLĄSK w kategorii sporto-
wej uczniów klas 6-7. Kapituła 
Dolnośląskiej Rady Wspiera-
nia Uzdolnień przy Fundacji 
Edukacji Międzynarodowej, 
przy wsparciu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, już po raz 
XIX wybrała 57 osób spośród 
uczniów szkół podstawowych 
i  średnich z całego terenu wo-
jewództwa dolnośląskiego. Ka-

pituła w  swoim wyborze brała 
pod uwagę nie tylko wyniki 
sportowe, ale także wysokie 
wyniki w  nauce oraz zaanga-
żowanie ucznia w  działalność 
społeczną. 

Gala odbyła się 30.11.2019 r. 
w  siedzibie Fundacji Edukacji 
Międzynarodowej, a  stypendia 
wręczał m.in. Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego - 
Pan Marcin Krzyżanowski oraz 
Pan Andrzej Jaroch - przewod-
niczący Sejmiku Dolnośląskie-
go. Aleksander Połowczuk jest 
jedynym uczniem w  powiecie 
trzebnickim wyróżnionym tym 
stypendium. Gratulujemy!!!

Pasowanie pierwszoklasistów

Każdego roku najmłodsi uczniowie wiszeńskich szkół uczestniczą 
w uroczystości przyjęcia w poczet społeczności szkolnej. Wcześniej 
intensywnie przygotowują się by w trakcie wydarzenia móc 
zaprezentować się przed gośćmi oraz zdać symboliczny egzamin, 
a następnie zostać pasowanym przez dyrektora szkoły. Dla 
pierwszoklasistów to ważne i emocjonujące wydarzenie, a dla 
rodziców powód do dumy.

Pasowanie na przedszkolaków

Aleksander Połowczuk jedyny stypendysta z powiatu trzebnickiego!
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Dwudziestego dziewiąte-
go września na terenie 

świetlicy w  Malinie odbył 
się Festiwal Szachowy. Dzie-
ci z  terenu naszej gminy (jak 
również z  powiatu trzebnic-
kiego) przebrane za figury 
i  piony szachowe (mając tar-
cze, włócznie i  inne atrybu-
ty) odegrały partię szachów 
sprzed ponad 150 lat (z 1852 
r.) pt. „partia wiecznozielona”. 
Zwyciężył w  niej (białymi) 
Adolf Anderssen przeciw 
Jeanowi Dufresne, który 
grał czarnymi. Drużyną 
czarnych figur dowo-
dził Ernest Pociejow-
ski (instruktor z gmi-
ny Wisznia Mała), 
a  drużyną białych 
- Jacek Ćwikliński 
(instruktor z gmi-
ny Żmigród). Ca-
łość wydarzenia 

koordynował Łukasz Butkie-
wicz (Prezes Stowarzyszenia 
Biały Król Wisznia Mała), któ-
ry komentował każdy ruch, 
przedstawiając zasady gry 
i strategię przybyłym gościom. 
W  inscenizacji wzięło udział 
32 dzieci. Wydarzenie obej-
rzało wielu rodziców, uczniów 
i zaproszonych gości. Wszyscy 
młodzi aktorzy zostali nagro-
dzeni słodkościami, dodatko-

wo zostały rozlosowane 
nagrody rzeczowe. 

Po inscenizacji od-
był się turniej szacho-
wy o zdobycie katego-
rii, w  którym wzięło 
udział 30 szachistów. 
Sędziował Aleksan-

der Sokólski. Szachiści 
rozegrali 5 rund. 10 naj-

lepszych szachistów otrzy-
mało nagrody rzeczowe, 
a  ponadto zostały rozlo-

sowane dodatkowe nagrody. 
Pierwsze miejsce zdobył Da-
wid Pachucy, drugie - Kewin 
Owsiański, trzecie - Wiktor 
Gabryś. Cały Festiwal był bez-
płatny dla uczestników. Wy-
darzenie było finansowane ze 

zdobytego grantu z  Fundacji 
Berit. W  ramach dofinanso-
wania (5 000 zł) zorganizo-
wano wydarzenie, zakupio-
no nagrody i  upominki dla 
uczestników, a  także kilkana-
ście nowych kompletów sza-

chów (w tym także szachy dla 
osób niewidomych i  słabowi-
dzących). W związku z pozy-
tywnym odbiorem Festiwalu, 
organizatorzy planują kolejny 
w przyszłym roku.

EP

Festiwal Szachowy  
w Malinie

Rodzinny Przejazd Rowerowy na Wiszniaka

Ponad 100 osób wzięło 
udział w październikowym 

Rodzinnym Przejeździe Ro-
werowym. Miłośnicy dwóch 
kółek spotkali się w  Krzyża-
nowicach i  stamtąd wyruszyli 
w trasę na Wiszniaka – najwyż-
sze wzniesienie gminy. Trasa 
rajdu licząca ok. 20 km prze-
biegała od Krzyżanowic przez 
Psary, Ligotę Piękną, Wisznię 
Małą i  Piotrkowiczki kończąc 
się na Wiszniaku.

W rajdzie wzięły udział całe 
rodziny z  naszej gminy, jak 
również z  okolicznych miej-
scowości. Na starcie przejazdu 
zameldowali się nawet uczest-
nicy z  Kątów Wrocławskich. 
Podczas rajdu kolarze zatrzy-
mali się na postój w  OKSiR 
w Wiszni Małej na ciepły napój 
oraz coś słodkiego. Po krótkim 

odpoczynku 
i  nabraniu sił miło-
śnicy jednośladów wyruszyli 
w  dalszą drogę. Uczestnikom 
rajdu towarzyszyła piękna je-
sienna aura, a podjęty wysiłek 
został wynagrodzony wyjąt-
kowym widokiem na gminę 
Wisznia Mała i Wrocław.  

Na szczycie na wszystkich 
uczestników czekał pakiet (na-
pój, batonik energetyczny i od-
blask) oraz upominek od LGD 

„Wzgórza Trzeb-
nickie”. Chętni 

mogli rozegrać partię 
warcabów lub szachów. 

Rajd zakończył się wspólnym 
pieczeniem kiełbasek w  ogni-
sku. 

Wiszniak (247,4 m n.p.m.) 
to najwyższe wzniesienie na 
terenie gminy Wisznia Mała, 
idealne miejsce do uprawiania 
turystyki pieszej i  rowerowej 
przez całe rodziny. W  bieżą-
cym roku, w  ramach projektu 
„EKO LGD” realizowanego 
w  5 miejscowościach na tere-
nie Lokalnej Grupy Działania 

Kraina Wzgórz Trzebnickich, 
zostało tam utworzone nowe 
miejsce do rekreacji.   Zosta-
ły wybudowane alejki, dwie 
wiaty, zamontowane stoły oraz 

ławki, miejsce do rozpalania 
ogniska oraz stojaki na rowery. 
Zapraszamy mieszkańców do 
odwiedzenia tego urokliwego 
miejsca!
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II miejsce w powiecie trzebnickim
Czternastego listopa-

da dwie reprezentacje 
chłopców i  dziewcząt ze 
szkół gminy Wisznia Mała 
brały udział w  Mistrzo-
stwach powiatu trzebnickie-
go w  koszykówce 3x3 kl. V. 
Rewelacyjnie zaprezentował 
się zespół dziewcząt w skła-
dzie Amelia Zalewska, Ju-
lia Skrzypczak, Aleksandra 

Cieślak i Julia Stępień, który 
wywalczył II miejsce ulega-
jąc tylko drużynie ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w  Trzeb-
nicy. Druga drużyna z  na-
szej gminy uplasowała się na 
V miejscu. Zespoły chłop-
ców zajęły IV miejsce (Szko-
ła Podstawowa z Kryniczna) 
i  V miejsce (Szkoła Podsta-
wowa z Wiszni Małej). 

Dziewiętnastego listopa-
da w  Obornikach Ślą-

skich odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w  piłce koszykowej 
dziewcząt kl. 7 - 8. Po bar-
dzo zaciętych meczach nasze 
dziewczyny wywalczyły II 
miejsce w  powiecie trzeb-
nickim ulegając tylko Szkole 
Podstawowej nr 3 w Trzebni-
cy. Wygrały mecze z reprezen-
tacją Szkoły Podstawowej ze 

Skokowa (III miejsce), Szko-
ły Podstawowej z  Oborniki 
Śl. (IV miejsce) i  ze Szkoły 
Podstawowej w Powidzku (V 
miejsce). Wielkie gratulacje. 
Skład drużyny: Karolina Ję-
drzejczyk, Sandra Owsiań-
ska, Amelia Wolf, Amelia 
Mysza, Oliwia Sobol, Kata-
rzyna Napierała, Maja Kry-
kwińska, Milena Czerwiń-
ska, Iga Woźniak. Dwudziestego ósmego 

listopada odbyły się 
Jesienne Mistrzostwa na er-
gometrach kl. VIII we Wro-
cławiu „WIOSŁOMANIA 
2019”. Szkołę Podstawową 
z Kryniczna reprezentowały 
dwa zespoły. W  zawodach 
wzięło udział osiem ze-
społów z  Wrocławia. Każ-
dy zespół miał za zadanie 
przepłynąć jak najdłuższy 
dystans w czasie 15 min. 

Zespół „Kryniczno 1” 
w składzie: Iga Woźniak, Ja-
kub Woźniak, Oliwia Sobol, 
Damian Dominiak, Sandra 
Owsiańska, Mateusz Smuga, 
Karolina Jędrzejczyk i  Bar-

tek Stachera wywalczyli II 
miejsce. Drugi zespół „Kry-
niczno 2” w składzie: Amelia 
Wolf, Kacper Ziętek, Milena 
Czerwińska, Jakub Dawido-

wicz, Amelia Mysza, Nicola 
Czudziak, Marcel Cichoń, 
Artur Łazarski wywalczył VI 
miejsce. 

Gratulacje!!!

II miejsce koszykarek 
z naszej gminy 
w powiecie trzebnickim

WIOSŁOMANIA 2019

Gratulujemy bardzo dobrze 
rozegranych partii!

Mistrzostwa Gminy  
w Szachach  
Drużynowych
W klasach 4-6:
1 miejsce - SP Kryniczno
2 miejsce - SP Szewce
3 miejsce - SP Psary

W klasach 7-8:
1 miejsce - SP Kryniczno
2 miejsce - SP Szewce
3 miejsce - SP Wisznia Mała
4 miejsce - SP Psary

Świetne informacje z  Cy-
pru. Na Międzynaro-

dowym Turnieju Śród-
ziemnomorskim Klub 
Sportowy Szymanów zajął 
II miejsce w  klasyfikacji ge-
neralnej! Podczas zawodów, 
które odbyły się w dniach 1-2 
listopada w  Limassol na Cy-
prze, zawodnicy KS Szyma-
nów kolejny raz pokazali, że 
mogą rywalizować z  najlep-

szymi. Klub wzbogacił 
się o  kolejne medale 
podtrzymując pry-
mat zdobyty na Mi-
strzostwach Europy 
w  Rovaniemi. Za-
wodnicy pragną po-
dziękować firmom: 
Pertel Krywiński Piotr, 
Savi-System, Hotel Jasek 
oraz Tax Group za udzielo-
ne wsparcie.

Sukces sztangistów

Dwa srebra dla 
Norberta Rybaka

Miło nam poinformować, 
że Norbert Rybak, miesz-

kaniec Strzeszowa uczestniczył 
w  zawodach „Puchar Polski” 
Taekwon-do ITF w Warszawie 
i  zdobył dwa srebrne medale 
w  konkurencjach WALKI LI-
GHT-CONTACT dorośli męż-
czyźni do 64 kg oraz UKŁADY 
FORMALNE seniorzy męż-
czyźni do czerwonego pasa. 
Gratulujemy!
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Za zawodnikami i  dzia-
łaczami Dolnośląskiego 
Klubu Karate Jinkaku 

Kansei pracowita jesień. Pod-
opieczni sensei Dawida Graczy-
ka dokładali starań, by podnosić 
swoje umiejętności. Treningi 
odbywały się w trzech sekcjach 
na terenie gminy: w Krynicznie, 
Psarach i Wiszni Małej. Spośród 
80 młodych karateków ćwiczą-
cych w  klubie, blisko połowa 
mogła się zaprezentować na im-
prezach sportowych w regionie, 
a także na arenie ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. 

Od końca września do grud-
nia sympatycy wschodnich 
sztuk walki wystartowali w 13 
turniejach, przywożąc z  nich 
ponad 200 medali. 120 razy 
zawodnicy sensei Dawid Gra-
czyka reprezentowali gminę 
w finałach swoich konkurencji, 
ostatecznie zdobywając 75 zło-
tych krążków.

Dobre występy zawodników 
przełożyły się na sukcesy ran-
kingowe. DKK Jinkaku Kansei 
dwukrotnie wygrywał zawody 

w  klasyfikacji gene-
ralnej klubów i dwu-
krotnie zajmował 
drugie miejsce, m.in. 
w  ogólnopolskim 
turnieju w  Zdunach, 
gdzie wystartowa-
ło ponad 30 klubów 
z kraju. 

Na zawodach w Ści-
nawie i  Chobieni 
DKK JInkakau dostał 
nagrodę za najlicz-
niejszy klub biorący 
udział w imprezie. 

Cieszy wysoki po-
ziom czołowych za-
wodników. Świetnie 
spisuje się lider klasy-
fikacji medalowej na-
szego klubu z zeszłego sezonu, 
Jakub Piwko. Kuba regularnie 
melduje się w  finałach kon-
kurencji kata, a  na zwodach 
w  Zdunach zdobył tytuł Naj-
lepszego Zawodnika Turnieju, 
zaś na największym w  Polsce 
turnieju międzynarodowym 
Polish Open, wywalczył brą-
zowy krążek. Swoją formę 
podtrzymują Klaudia Łoba-
czewska, Krystian Karaszew-

ski, Hubert Piwko, Aleksander 
Połowczuk, a z młodszych za-
wodników: Emilka Gisztero-
wicz, Klara Kościelniak, Igor 
Ulatowski, Julia Skrzypczak 
i  Jowita Hebdowska. Cieszy 
fakt, że do grona systematycz-
nie startujących zawodników 
dołączają nowi. Wśród nich na 
uwagę zasługują: Julia Brykarz, 
Nikola Kowalczyk, Franciszek 
Sadowski czy Bartosz Kalicki. 
Mają oni za sobą bardzo dobrze 

przepracowany cykl, 
który przełożył się na 
wyniki sportowe. 

Na osobną uwa-
gę zasługuje sukces 
Aleksandra Połow-
czuka, który po raz 
drugi otrzymał ty-
tuł Zdolnego Śląza-
ka oraz stypendium 
sportowe. Poza bardzo 
dobrymi wynikami 
w  nauce i  zaangażo-
waniem w działalność 
społeczną to właśnie 
sukcesy sportowe, m. 
in. medale z  ubiegło-
rocznych Mistrzostw 
Świata w  Portugalii, 
pozwoliły Olkowi 

osiągnąć ten wielki sukces, 
a  nam szczycić się jedynym 
Zdolnym Ślązakiem w  powie-
cie. Swym zachowaniem Olek 
urzeczywistnia główną myśl 
szkoleniową w  DKK Jinkaku 
Kansei – dążyć do doskonało-
ści charakteru. Dodajmy, do-
skonałości w  różnych sferach: 
nauce, zachowaniu, stawaniu 
się lepszym człowiekiem.

Poza regularnym udziałem 

zawodników turniejach karate, 
działacze Jinkaku angażowali się 
na różnych polach w rozwój tego 
pięknego sportu w  kraju. Kie-
rownik klubu Dawid Graczyk 
został Członkiem Komisji Dys-
cyplinarnej Polskiej Unii Karate. 
Nasi sędziowie regularnie powo-
ływani byli do Komisji Sędziow-
skich na poszczególne imprezy, 
szczególnie sensei Sebastian 
Łobaczewski, który w tym roku 
zdał na stopień Judge A. 

DKK Jinkaku ma za sobą też 
sukces organizacyjny. Klub był 
współorganizatorem między-
narodowego turnieju karate 
tradycyjnego i WKF, jaki odbył 
się 28. września tego roku we 
Wrocławiu. 

Przed zawodnikami już tyl-
ko egzamin na stopnie karate 
kyu oraz długo wyczekiwany 
odpoczynek i świąteczna rege-
neracja.

Spotykamy się w  następ-
nym roku!

Ze sportowym 
pozdrowieniem 

Społeczność 
Dolnośląskiego Klubu 

Karate JINKAKU KANSEI 

Nie wszyscy wiedzą, a  jest 
się czym chwalić – 

w ubiegłym sezonie 2018/2019 
dziewczęca drużyna piłkar-
ska Akademii Piłki Nożnej 
TALENT Trzebnica osiągała 
wielkie sukcesy. Młode piłkarki 
zdobyły historyczne, pierwsze 
dla Trzebnicy - Wicemistrzo-
stwo Dolnego Śląska w  kate-
gorii U13 oraz trzecie miejsce 
w Dolnośląskiej Lidze Orliczek 
w  U11. Ponadto dziewczęta 
wywalczyły Mistrzostwo Dol-
nego Śląska w kat. U10 rozgry-
wek „Z  Podwórka na Stadion 
o  Puchar Tymbarku”, a  tym 
samym reprezentowały nasze 
województwo w  ogólnopol-
skim turnieju w Warszawie. 

Trenerka Agnieszka Nowak 
jest związana z dziewczęcą pił-
ką nożną od wielu lat, aktyw-
nie działa na rzecz promocji tej 
dyscypliny wśród płci żeńskiej. 
Udowodniła już wielokrotnie, 

że również w  dziewczętach 
można zaszczepić pasję do 
futbolu. W  skład trzebnickiej 
drużyny wchodzą piłkarki nie 
tylko z  gminy Trzebnica, ale 
również Wisznia Mała, Obor-
niki Śląskie, Zawonia, a nawet 
Wrocławia. Pomimo trzeb-
nickiej nazwy klubu, treningi 
odbywają się latem i wiosną na 
boisku sportowym w  Wiszni 
Małej. W  okresie zimowym, 
nasze piłkarki grać będą na-
tomiast w  halach sportowych 
w  naszym mieście. Trenerka 
Agnieszka, rodzice i  młode 
piłkarki zachęcają wszystkie 
dziewczęta z roczników 2007-
2015 lubiące sport i wyzwania 
do spróbowania swoich sił 
właśnie w piłce nożnej.

„Największy rozwój sporto-
wy następuje poprzez udział 
w  turniejach i  spotkaniach 
sparingowych z  wymagający-
mi przeciwnikami. Zgodnie 
z  tą zasadą na turnieje jeżdżą 
wszystkie piłkarki, nawet te 

początkujące” – taką filozofię 
działania ma nasza trenerka. 
Być może jest to kluczem suk-
cesu naszych drużyn. Jesteśmy 
w  trakcie kolejnego już sezo-
nu, a  postawione cele przed 
drużyną w sezonie 2019/2020 
są bardzo wysokie. 

Rodzice, najwierniejsi kibi-
ce drużyny, regularnie towa-
rzyszą córkom podczas zma-
gań turniejowych, aktywnie je 
dopingując. Każde rozgrywki 
budzą ogromne emocje na 
trybunach. Przyznają, że 
chociaż na początku wybór 

przez córki tej dyscypliny bu-
dził wątpliwości, teraz jednak 
z tego wyboru są niezmiernie 
zadowoleni. Piłka nożna, jak 
każda drużynowa dyscyplina 
sportowa uczy współpracy 
w  grupie, systematyczności, 
pracowitości, cierpliwości 
i pokory, a dodatkowo z taką 
trenerką i  w  takim klubie 
dziewczyny tworzą zgrany 
zespół. Okazji do integra-
cji APN Talent Trzebnica 
stwarza bardzo  dużo: obozy 
i  półkolonie letnie i  zimowe, 
rodzinna majówka, wspólne 

rodzinne imprezy na rozpo-
częcie i  zakończenie sezonu, 
charytatywny Bal Mistrzów… 
Warto podkreślić, że klub jest 
wyjątkowy jeszcze z  jednego 
powodu. 1 września bieżące-
go roku zorganizował imprezę 
charytatywną „Święto Spor-
tu” dla chorego brata piłkarki, 
podczas której udało się ze-
brać większość potrzebnych 
do leczenia chłopca pieniędzy 
w kolejnej już terapii. Akade-
mia stara się również myśleć 
pozasportowo, pomagając in-
nym osobom potrzebującym. 
Akademia Piłki nożnej Talent 
Trzebnica – uczy bowiem 
i wychowuje poprzez sport. 

Wszystkie chętne dziewczę-
ta, w  każdym wieku, zapra-
szamy na treningi. Przyjdź, 
zobacz, spróbuj swoich sił 
z nami.

Kontakt z nami: 
Trener Agnieszka: 

502 127 799
akademia@apntalent.pl

Udana jesień naszych karateków

Łamiemy stereotypy. Piłka nożna również dla dziewczyn!

RELACJA

RELACJA
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Uczniowie wiszeńskich 
szkół mieli okazję prze-

konać się na czym polega 
blind football. W Szkole Pod-
stawowej w  Psarach gościli-
śmy drużynę Śląsk Wrocław 
Blind Football, której zawod-
nicy pod koniec października 
zostali Klubowymi Mistrza-
mi Świata na mistrzostwach 
w Bułgarii.

Śląsk Wrocław blind foot-
ball to drużyna, nad którą 
patronat sprawuje Uczniow-
ski Klub Sportowy Niewi-
domych SPRINT. Stowarzy-
szenie drużynę piłki nożnej 
dla niewidomych prowadzi 
od 2010 roku, a od kwietnia 
2019 r. drużyna funkcjonuje 
jako sekcja WKS Śląsk Wro-
cław.

Zawodników powitał wójt 
Jakub Bronowicki, który rów-
nocześnie pogratulował im 
osiągnięcia tytułu Klubowego 
Mistrza Świata. Szkoła Pod-
stawowa z Wiszni Małej prze-
kazała sportowcom statuetkę, 
ręcznie wykonane medale oraz 
piłkę z  autografami piłkarzy 
podobnej drużyny z  Gdań-
ska. Następnie Lubomir Prask 
(prezes stowarzyszenia UKS 
Niewidomi SPRINT) opowie-
dział młodzieży o problemach 
z jakimi zmagają się niewido-
mi oraz w  jaki sposób mogą 
realizować się np. przez sport. 

W skrócie przedstawił sposób 
gry w  piłkę nożną niewido-
mych. Piłkarze pochwali się 
również zdobytym w Bułgarii 
mistrzostwem.

Po wstępie drużyna ze 
szkoły w Psarach spróbowała 
własnych sił na boisku wyko-
nując proste ćwiczenia w za-
łożonych specjalnych goglach 
uniemożliwiających widze-
nie. Łatwo nie było. Ucznio-
wie uświadomili sobie, jakie 
bariery stwarza brak wzroku. 
Równocześnie przekonali się, 
iż będąc niepełnosprawnym 
można uprawiać sport i to na 
wysokim poziomie.   

Blind footaball to dyscy-
plina sportu opierająca się 
w  znacznym stopniu o  świat 
dźwięków. Pięcioosobowe 
drużyny grają z opaskami na 
oczach piłką, która wydaje 
dźwięk dzięki umieszonym 
w  jej wnętrzu grzechotkom. 
Dyscyplina ta wymaga za-
równo dobrej koordynacji, 
jak i  współpracy w  zespole. 
Piłkarze sygnalizują swoją 
pozycję względem rywala 

i  piłki za pomocą umówio-
nych okrzyków. Jedynym wi-
dzącym zawodnikiem w dru-
żynie może być bramkarz. 
W  przypadku naszych gości 
bramkarzem ich drużyny, od 
lipca tego roku, jest Radosław 
Majdan, były bramkarz repre-
zentacji Polski, ale też Pogoni 
Szczecin czy Wisły Kraków. 

Dzisiejsze spotkanie było 
bardzo pouczającym doświad-
czeniem. Młodzi ludzie uświa-
domili sobie, iż osoby nie-
pełnosprawne, podobnie jak 
i oni, mogą śmiało realizować 
swoje marzenia i pasje. Jednak 
osiągnięcie celu w  ich przy-
padku jest znacznie trudniej-
sze, wymaga wielu wyrzeczeń 
oraz intensywnych treningów. 
Pomimo wielu przeciwności 
w  życiu codziennym świetnie 
radzą sobie z  pokonywaniem 
barier każdego dnia.  

Pokaz zawodników Śląsk Wrocław 
Blind Football został sfinanso-
wany ze środków gminy Wisznia 
Mała w  ramach zadania publicz-
nego pt. „Dzień Mistrza”.

Klubowi Mistrzowie Świata w Psarach
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Tegoroczna jesienna 
edycja Wiszeńskiej (za)
Dyszki miała miejsce 

w  Malinie. Mimo niesprzy-
jających warunków atmosfe-
rycznych, na starcie stanęło 
ponad 100 zawodników, za-
równo dorosłych, jak i  dzieci 
i młodzieży.

Wiszeńska (za)Dyszka roz-
poczęła się rozgrzewką pro-
wadzoną przez Katarzynę 
Bednarek, która zagrzewała 
zawodników do biegu. Jako 
pierwsi na linii startu stanęli 
najmłodsi zawodnicy, którzy 
biegli na dystansie 1,5 km. 
Pierwsze miejsca zdobyli Mar-
ta Kojs i Maciej Kojs. Tuż po 
nich wystartowali biegacze, 
którzy rywalizowali na dy-
stansie 3 km. Pierwsze miejsca 

zajęli: Julita Jasiak oraz Alek-
sander Krupiński. Każdy z za-
wodników otrzymał pamiąt-
kowy medal oraz upominek.

Po rywalizacji dzieci i  mło-
dzieży rozpoczął się bieg 
główny na dystansie 10 km. 
Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych, niskiej tem-
peratury i opadów deszczu za-
wodnicy stawili się na starcie. 
Trasa przebiegała przez tere-
ny leśne pomiędzy Malinem 
a Ligotą Piękną. Na metę jako 
pierwszy wśród mężczyzn 
przybiegł Elasri Adberrahim 
(z  czasem 00:33:56), a  wśród 
pań pierwsze miejsce zajęła 
Katsiaryna Ptashuk (00:40:38).

Tradycyjnie została prze-
prowadzona odrębna klasy-
fikacja wśród mieszkańców 

gminy Wisznia Mała. Pierw-
sze miejsce w kategorii kobiet 
zajęła Wanda Brewka z  Pier-
woszowa, II miejsce Paulina 
Jędrkowiak z  Ligoty Pięknej, 
a  miejsce III Agata Szerszeń 
z Wysokiego Kościoła. Wśród 
Panów pierwszy był Kamil 
Bożek z  Wysokiego Kościoła, 
drugi Fryderyk Pociejowski 
z Rogoża, a trzeci Jarosław Ro-
ślicki z Ozorowic.

Wszyscy startujący otrzy-
mali medal oraz pakiet starto-
wy. Zawodnicy, którzy zajęli 
miejsca od I do III w określo-

nej kategorii wiekowej otrzy-
mali dodatkowo dyplom, 
puchar i  nagrodę rzeczową. 
Dla najlepszych zawodników 
w  kategorii Open były przy-
gotowane następujące na-
grody (zarówno dla kobiet, 
jak i mężczyzn): za I miejsce 
– 500 zł oraz statuetka, za za-
jęcie II miejsca - 300 zł, a za 
zajęcie miejsca III – 200 zł.

Na mecie na wszystkich za-
wodników czekał regenera-
cyjny posiłek. Ponadto chętni 
mogli spróbować swoich sił 
w  konkurencjach sportowych 

prowadzonych przez Kubę 
Bednarka. Był bieg z  nosza-
mi, strzelanie z łuku, skakanie 
na skakance i  inne. Imprezie 
towarzyszyła gorąca atmosfe-
ra. A już teraz zapraszamy na 
kolejną VIII Wiszeńską (za)
Dyszkę, która odbędzie się 
wiosną.

VII Wiszeńska 
(za)Dyszka  
już za nami

VII Wiszeńska 
(za)Dyszka  
już za nami
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Nowa aplikacja dla mieszkańców Jak postępować z bioodpadami?

Zmiany w gospodarce odpadami

wyszukać swój harmonogram 
odbioru odpadów, który od-
nosi się do konkretnego ad-
resu posesji, a nawet włączyć 
przypomnienia o  nadchodzą-
cych terminach wywozu śmie-
ci czy płatnościach. 

System jest bezpłatny, 
a  mieszkańcy mają do niego 
dostęp w  aplikacji mobilnej 
„BLISKO” dostępnej na An-
droid i  iOS. Dzięki aplikacji 
będziemy otrzymywać przypo-
mnienia na telefon i wszystkie 
informację będą zawsze pod 
ręką. W razie wątpliwości uła-
twi nam również prawidłową 
segregację. Pomoże nam w tym 
wyszukiwarka „gdzie wyrzu-
cić” oraz kompendium wiedzy 
„warto wiedzieć”, w  którym 
znajdziemy naprawdę wiele 
ciekawych informacji. Aplika-
cja BLISKO poza Gospodarką 
Odpadami w  gminie Wisznia 
Mała udostępnia subskrypcję 
wiadomości 
od innych 
l o k a l ny c h 
nadawców 
np. „Wyłą-
czenia prą-
du” czy „Po-
licja”.

Informujemy, że zmianie 
ulegają zasady segregacji 

odpadów komunalnych oraz 
stawki opłaty.

Od 1 stycznia 2020 r., zgod-
nie ze wspólnym systemem 
segregacji odpadów (WSSO) 
obowiązującym na terenie ca-
łego kraju, w  gminie Wisznia 

Mała, na terenach nierucho-
mości zamieszkałych segregacji 
podlega 5 frakcji odpadów: pa-
pier, szkło, tworzywa sztuczne 
i  metal, bioodpady, zmieszane 
(to czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu). 

Obowiązują również nowe 
stawki opłat za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi 
w wysokości 23,00 zł miesięcz-
nie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość oraz 21,50 
zł miesięcznie od osoby, jeżeli 
na nieruchomości zadeklaro-
wane jest kompostowanie bio-
odpadów w  przydomowym 
kompostowniku. 

W  przypadku obniżonej 
opłaty nie ma możliwości 
korzystania z  usługi odbio-
ru bioodpadów bezpośred-
nio z  nieruchomości, a  jedy-
nie skorzystanie z  kontenera 
w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
w Mienicach. 

Dodatkowo zgod-
nie z  nowelizacją 
ustawy o  utrzymaniu 
czystości i  porządku  
w  gminach wszyscy 
mieszkańcy zobowią-

zani są do segregacji odpadów 
komunalnych!

Na osoby, które nie podpo-
rządkują się obowiązkowej 
segregacji, zostanie nałożona 
podwyższona opłata za wywóz 
śmieci w wysokości 69 zł mie-
sięcznie od osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość.

Segregacja odpadów 
nie jest czyn-
nością trud-
ną, wymaga 
jedynie mi-
nimalnego 
z a a n g a ż o -
wania i  wy-

robienia w sobie codziennych 
nawyków. Jest ona wyrazem 
poszanowania środowiska 
naturalnego przez człowieka 
i przyczynia się do racjonalne-

go gospodarowania za-
sobami naturalnymi.

Od 1 stycznia 2020 r. bio-
odpady będą odbierane 

przez gminę bezpośrednio 
z  nieruchomości zamieszka-
łych, w ramach opłaty za go-
spodarowanie odpadami. 

Bioodpady należy:
1.Umieszczać w  brązo-

wych workach z  napisem 
„BIO”, z  których zostaną 
odebrane przez podmiot 
uprawniony, na podstawie 
umowy zawartej z  gminą.  
Częstotliwość wywozu:  jeden 
raz na dwa tygodnie, w okre-
sie od marca do listopada oraz 
jeden raz w miesiącu, w okre-
sie od grudnia do lutego. 
Dostarczanie do mieszkań-
ców worków na bioodpady 
będzie odbywało się syste-
mem – pusty worek za pełny 
worek – przy czym maksy-
malna ilość pustych worków 
pozostawiona na nierucho-
mości wynosi 10 szt. (Stawka 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w wy-
sokości 23,00 zł miesięcznie 

od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.)

2.Zagospodarowywać na te-
renie nieruchomości w  przy-
domowych kompostownikach. 
W  takiej sytuacji właściciel 
nieruchomości zwolniony jest 
z  obowiązku posiadania wor-
ka do selektywnego zbierania 
bioodpadów. W  takim przy-
padku wszystkie wytworzo-
ne na terenie nieruchomości 
bioodpady przetwarza w przy-
domowym kompostowniku, 
a  tym samym nie korzysta 
z  odbioru bioodpadów przez 
podmiot uprawniony, na pod-
stawie umowy zawartej z gminą.  
W  takim przypad-
ku stawka opłaty wyno-
si 21,50 zł miesięcznie  
od osoby. Aby uzyskać zniżkę 
należy złożyć deklarację o wy-
sokości opłaty, w której zazna-
czy się ten sposób postępowa-
nia z bioodpadami.

3. Przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych.

 
23,00 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.

21,50 zł miesięcznie od osoby, 
jeżeli na nieruchomości zadeklarowane 
jest kompostowanie bioodpadów 
w przydomowym kompostowniku.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Aby ograniczyć ilość 
składowanych odpadów 

i umożliwić ich 
ponowne wykorzystanie 

niezbędna jest 
segregacja. 

Kompostujesz – odzyskujesz
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać  
własny naturalny nawóz wysokiej jakości, a przy tym  
zagospodarować odpady, które powstają  
w naszej kuchni czy ogrodzie.

W  październiku Urząd 
Gminy Wisznia Mała 

uruchomił aplikację gospodar-
ka odpadami (system SEGRE-
GO), która umożliwia miesz-
kańcom w  wygodny sposób 
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