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To już dekada

Jubileuszowy Koncert Noworoczny

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Bezpieczny
budżet na

2016 rok

I Wojnicki Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny zakończony.
W grudniu mogliśmy
uczestniczyć w ceremonii wręczenia nagród.

str. 3

Już od 24 lat Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy gra dla słusznej
sprawy. Gra również
w Wojniczu. Tym razem
naszym wolontariuszom
udało się zebrać ponad
21 tyś. zł.

str. 4

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Wojnickiej zostało docenione przez
Kapitułę Nagrody Województwa Małopolskiego
im. Władysława Orkana.
Wielkie wyróżnienie.

str. 6

Pierwsza niedziela roku, już od
dziesięciu lat jest w Wojniczu dniem
prawdziwej uczty dla wszystkich
miłośników muzyki. Tym razem nie
mogło być inaczej. Wszyscy, którzy
3 stycznia odwiedzili wojnicką farę
mieli okazję obcować z prawdziwą
sztuką. Jubileuszowy koncert poświęcono pamięci ks. Jana Rzepki,
długoletniego proboszcza parafii
w Wojniczu, w czterdziestą rocznicę jego śmierci. Organizatorzy,
a wśród nich: Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza, Chór Te Deum i GOK
w Wojniczu jak zwykle nie zawiedli.
Patronat nad tym artystycznym wydarzeniem objęli burmistrz Tadeusz
Bąk oraz parafia w Wojniczu.
Przepiękne, zabytkowe wnętrza wojnickiej kolegiaty wypełniły

z początkiem stycznia dźwięki trąb,
bębnów, puzonów, organów i innych
instrumentów, a kilkudziesięciu wyćwiczonych w śpiewie chórzystów
dało znakomity popis wokalnego
kunsztu. Swoistą wisienką na tym
kulturalnym torcie były wersy recytowane przez utalentowanego aktora.
Artyści dali z siebie wszystko i było naprawdę wspaniale. Mogliśmy wysłuchać pięknych aranżacji
utworów wielkich mistrzów klasyki
i współczesnych kompozycji lokalnych artystów. Zachwycaliśmy się sopranem Małgorzaty Wyszogrodzkiej
i wierszami ks. Jana Twardowskiego,
które w bardzo przejmujący sposób
recytował aktor Łukasz Nowicki.

Dokończenie str. 5

Podczas ostatniej w minionym roku sesji
Rady Miejskiej w Wojniczu, która odbyła się
28 grudnia, uchwalono budżet na 2016. Dochody ustalono w wysokości 36 111 643,00.
Kwotę tę stanowią dochody bieżące - 35
136 697,00 zł oraz majątkowe - 974 946,00
zł. Wydatki naszego miasta wyniosą 36 011
643,00 zł. Na tę sumę składają się wydatki
bieżące w wysokości 33 125 583,00 zł oraz
majątkowe, oszacowane na 2 886 060,00 zł.
Największy udział w budżecie ma tradycyjnie oświata, na zadania której przeznaczono ponad 17 mln zł. Z podjętych na sesji
ustaleń wynika także, iż ten rok zamkniemy
nadwyżką w wysokości 100 000,00 zł, która to kwota będzie przeznczona na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów.
Uchwałę budżetową na 2016 rok
przegłosowano znaczną większością głosów.
Dziesięciu radych było „za”, dwóch „przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu.
Zaproponowany przez burmistrza
projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.

Burmistrz Wojnicza informuje

4 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Wojniczu
otwarto punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z bezpłatnej porady można skorzystać w każdy poniedziałek, w godzinach od 8:00 - 12:00, w budynku
Urzędu Miejskiego w Wojniczu, przy ul. Rynek 1.
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Wieść gminna niesie
Koncert Świąteczny
Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu
już od wielu lat wprowadza nas w świąteczny nastój, organizując okolicznościowe koncerty. Podobnie było i tym
razem. Każdy kto oderwał się od przedświątecznej krzątaniny i odwiedził 20
grudnia kino Wawel, spotkał wspaniałych artystów.
Na scenie wystąpili: Universal
Band pod kierownictwem Józefa Janty,
Wiktoria Wcisło – wokal, Maciej Pierzchała – pianino, Duet Katarzyna Szlachta-wokal i Krzysztof Musiał - akompaniament. Gościem specjalnym był Marek
Piekarczek z zespołem Jacek Borowiecki,
Tadeusz Apryjas.

I miejsce dla ZSP w Wielkiej Wsi
Hucznie witano rok 2016 w Wojniczu. Na Rynku muzyka, szampan i sztuczne ognie.

foto: M. Sznajder

Okiem gospodarza
Rok się pięknie rozpoczął

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej
Wsi od 2014 roku promuje zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Podejmowane przez szkołę działania zostały docenione przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie.
Podczas konferencji, podsumowującej
wojewódzki projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”,
którą zorganizowano 11 grudnia ubiegłego
roku, ZSP z Wielkiej Wsi został wyróżniony, otrzymując dyplom i nagrodę za zajecie
I miejsce w konkursie wojewódzkim.
W konferencji uczestniczyły dyrektor ZSP w Wielkiej Wsi Anna Maziarz oraz
pedagog Ewa Matejska, która jest inicjatorką
i koordynatorką projektu w szkole. Nagrodę
na ręce dyrektor szkoły przekazał Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty.
Koordynatorami projektu są: Małopolski
Kurator Oświaty, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie
oraz kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego.
Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

I tak oto, nie zwalniając tempa, weszliśmy w Nowy Rok. Boże
Narodzenie za nami. Rok zaczął się
pięknie, potwierdzić to może każdy,
kto w sylwestrową noc zdecydował
się odwiedzić wojnicki Rynek. Bawiliśmy się przy lampce szampana
i muzyce zespołu Pawła Zyguckiego, a w kulminacyjnym momencie
mogliśmy podziwiać piękny pokaz
sztucznych ogni. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy byli zaangażowani
w organizację tego przedsięwzięcia,
szczególnie muzykom i strażakom.
Zaraz po Sylwestrze mogliśmy

uczestniczyć we wspaniałym Koncercie Noworocznym. Koncercie szczególnym, bo jubileuszowym, dziesiątym. Widać, że już na stałe wpisało
się to wydarzenie w nasz kulturalny
krajobraz. I dobrze. Gratuluję Organizatorom jubileuszu i życzę wielu
kolejnych. To wspaniałe, że w naszej
gminie są tak zaangażowane środowiska, które swoim talentem i pasją
chcą dzielić się z innymi. 		
Święta, Nowy Rok, Koncert
Noworoczny – z całą pewnością dostarczyły nam doskonałej duchowej
strawy, jednak też bardziej przyziemne sprawy zaprzątały mnie przez
ostatnie tygodnie. Jedną z najważniejszych kwestii z punktu widzenia
samorządowca są oczywiście finanse
i odpowiedni plan ich pozyskiwania
i wydawania. Dlatego ostatnie tygodnie roku 2015 upłynęły na intensywnych pracach związanych z planowaniem budżetu 2016. Udało nam
się skonstruować dobry, bezpieczny
budżet. Wciąż nie możemy sobie
pozwolić na wszystko, wciąż pewne
sprawy muszą poczekać, ale jeżeli nic
nas nie zaskoczy, rok 2016 powinniśmy zamknąć nadwyżką, którą będziemy mogli przeznaczyć na spłatę
starych zobowiązań. Chciałbym przy
tej okazji podziękować wszystkim

Radnym, którzy również pracowali
nad projektem uchwały budżetowej,
dziękuję też za jej przyjęcie. Będziemy „z nią” pracować przez najbliższy rok. Mam nadzieję, że uda nam
się skutecznie zrealizować wszystkie
założenia w niej zawarte. Tego życzę
wszystkim Mieszkańcom, Radnym
oraz sobie.
Więcej na wspomniane tematy przeczytacie Państwo na kolejnych stronach Merkuriusza. Zapoznajcie się nie tylko z tym Drodzy
Czytelnicy. Szczególnie polecam
artykuł na temat nagrody dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
i o konkursie Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego FOTUM, które
zorganizowało naprawdę wspaniały
konkurs o międzynarodowym zasięgu. Jest również kilka tematów okołoświątecznych, bo chociaż święta
już za nami, to niektóre wydarzenia
były bardzo ciekawe i warto o nich
wspomnieć, a miały one miejsce już
po zamknięci grudniowego numeru
„Merkuriusza”. Zapraszam do lektury i życzę wszystkiego dobrego
w Nowym Roku.
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Cały (foto)świat
mówił o Wojniczu

głównie w osobach: prezesa
Macieja
Babiarza i wiceprezesa ds.
artystycznych
Krzysztofa
Stósa (który
był
jednym
z
sędziów).
Oczywiście wszystko zaczęło
się od pomysłu. Idea konkursu zrodziła się w głowie wiceprezesa Towarzystwa Grzegorza Wójcika.
To dzięki tym ludziom
udało się w niewielkim, mało-

Morgan O`Neill, „Once upon a time” - jedna ze zwycięzkich prac

Uwaga dużej części środowisk
fotograficznych, nie tylko
krajowych, ale i zagranicznych skupiła się na Wojniczu. Powodem tego był dzień
ceremonii wręczenia nagród
I Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego, zorganizowanego
przez Wojnickie Towarzystwo
Fotograficzne. To szczególne
wydarzenie miało miejsce 18
grudnia w kinie Wawel.

rokim echem wśród pasjonatów fotografii choćby dlatego,
że konkurs był największym
tego typu wydarzeniem w kraju, biorąc pod uwagę liczbę
uczestników i nadesłanych
prac! Dodatkowo prestiżowe
patronaty
najważniejszych
polskich oraz zagranicznych
federacji i stowarzyszeń fotograficznych, podniosły rangę
konkursu. Godnym uwagi jest
fakt, że wojnicki konkurs jest

Ocena nadesłanych prac trwała kilkanaście godzin. Jury w składzie: (od
lewej) Krzysztof Stós, Dariusz Kobylański, Dorota Kycia.

Trudno się dziwić, że
o tym wydarzeniu było głośno. Musiało odbić się ono sze-

prawdopodobnie pierwszym
przypadkiem w historii, gdy
już w pierwszej swojej edycji

3
się tam tego wieczoru miała
niewątpliwą przyjemność obcowania z prawdziwą sztuką.
Piękna prezentacja nagrodzonych fotografii na kinowym
ekranie, w połączeniu z gitarową muzyką graną na żywo
przez wirtuoza gitary Łukasza
Wełnę dało wspaniały efekt.
Po tej uroczystości wszyscy
goście zostali zaproszeni do
galerii Findrówka przy Izbie
Regionalnej na wernisaż wystawy nagrodzonych prac.
Wygląda na to, że Wojnicz
mocno zaznaczył swoją obecność na fotograficznej mapie.

otrzymał on patronat FIAP.
Swój udział w konkursie zgłosiło 714 fotografów z 70 krajów. Nadesłali oni 5371 prac
w dwóch kategoriach – portret
(zaakceptowano 854 z 2582
zgłoszonych prac) i kategoria
otwarta (zaakceptowano 924
z 2789 zgłoszonych zdjęć).
Kon ku rsowe jury, w składzie Dorota Kycia,
Dariusz
Kobylański i Krzysztof Stós, miało
trudny orzech do
zgryzienia, wybierając najlepsze
fotografie. Sama
liczba zdjęć, które zostały poddane ocenie, może
wskazywać
na
ogrom wykonanej
pracy. Z kilkutysięcznego zbioru
należało wyłonić Prezentacja nagrodzonych fotografii na kinowym ekranie z granym na żywo gitarowym podkłaadem.
tych kilka najlepszych. Zadanie nie
było łatwe również dlatego, że
polskim miasteczku zorganiDzięki olbrzymiemu zaangawiele fotografii zasługiwało na
zować imprezę, której z pewżowaniu, poświęceniu i pasji,
uznanie.
nością nie powstydziłyby się
wojnickim fotografom udało
Ostatecznie najważkulturalne stolice Europy.
się zorganizować wspaniałą
niejsze nagrody trafią do IrWspaniałym podsuimprezę na światowym poziolandii i Chin. Nagrodę spemowaniem całego, trwającemie. Konkurs został zauwacjalną FIAP dla Najlepszego
go kilka miesięcy konkursu,
żony, na wyzwanie odpowieAutora zdobył Irlandczyk
była wspomniana na wstępie
dzieli ludzie z całego świata,
Morgan O`Neill, I Nagrodę
uroczystość wręczenie nagród
przesyłając tysiące fotografii.
Wojnickiego
Towarzystwa
połączona z pokazem nagroOkazuje się, że wcale nie są
Fotograficznego
Fotum
dzonych zdjęć. Co oczywiste,
potrzebne wielkie amfiteatry,
i kwotę 300 euro otrzymał
nie wszyscy nagrodzeni mogli
jupitery i obecność celebryHong Li z Chin.
osobiście pojawić się na urotów, aby robić wielkie rzeczy.
Nie tylko członkowie
czystości w kinie Wawel, lecz
Wystarczy mierzyć wysoko.
jury i konkursowi zwycięzcy
publiczność, która zebrała
zasłużyli na brawa
za wkład wniesiony w to przedsięwzięcie. Setki wysłanych e-maili,
wykonanych telefonów, godzin
spędzonych przed
ekranem
komputera podczas
przyjmowania
zgłoszeń i inne
rzeczy, których
nie widać, a bez
których taka impreza nie mogłaby się odbyć – to
praca wykonana
przez Członków
WTF FOTUM, Wszystkie nagrodzone prace można było zobaczyć w Galerii Findrówka przy Izbie Regionalnej.
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Orkiestry
Wywindowana inwestycja Dla
ponad 21 tysięcy zł

Dzieki nowej windzie szkoła w Wielkiej Wsi jest w pełni
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby
niepełnosprawne
każdego dnia napotykają
na różnego rodzaju bariery, choćby architektoniczne. Ich funkcjonowanie w
świecie, w ramach dostępnej infrastruktury jest bardzo często ograniczone z
powodu braku dostosowania budynków, chodników,
środków komunikacji do
ich potrzeb. Dlatego cieszy
fakt, że jedna z barier w
Wielkiej Wsi została właśnie zniesiona.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej
Wsi ukończono montaż windy. Inwestycję zrealizowano
w związku z koniecznością
przystosowania szkolnego
budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Od te-

raz wszyscy poruszający się
na wózku mają pełny dostęp
do budynku.
W ramach zakończonych prac przebudowano
także toalety, tak aby spełniały wszystkie wymagane
prawem kryteria. Przy okazji prowadzonej inwestycji
wykonano również drogę
pożarową wokół nowej sali
gimnastycznej. Całe przedsięwzięcie
inwestycyjne
kosztowało 313.180,55 zł.
Zamontowany
dźwig osobowy, wyprodukowany we Włoszech, może
pracować z ciężarem do 405
kg. Jego instalacją zajęła się
gorlicka firma Gorbud.

Remonty w Milówce

Świetlica w Milówce to ważne miejsce dla mieszkańców
wsi. Niestety przez lata budynek był niszczony przez
wodę, która w czasie opadów i roztopów spływała z terenów położonych wyżej. Podłoga uległa zawilgoceniu, aż
w końcu drewniana konstrukcja przegniła. Niezbędne
było wykonanie remontu.
W prowadzoną przez gminę inwestycję zaangażowali się mieszkańcy, którzy własnymi siłami zdemontowali
starą podłogę i przygotowali plac budowy dla wykonawcy.

Tylko wiersze
i anioły
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, grupa teatralna Fantastycznie oraz uczniowie SPSK
w Łoponiu uczcili setną rocznicę urodzin księdza-poety Jana Twardowskiego, którą obchodziliśmy
w ubiegłym roku.
Wspólnymi siłami zorganizowali 27 grudnia
w Izbie Regionalnej w Wojniczu spotkanie artystyczno-literackie, poświęcone artyście i jego twórczości.
Lokalne środowisko twórcze spotkało się, aby
opowiadać o swoich doświadczeniach z twórczością

W
wyniku
przeprowadzonej inwestycji
wykonano
nową, ocieploną styropianem wylewkę, w
której umiejscowiono
infrastrukturę niezbędną do montażu centralnego ogrzewania. Dodatkowo poprawiono
instalację elektryczną i
przygotowano dodatkowe instalacje, które
posłużą do montażu trzech grzejników.
Chcąc uniknąć ponownego podmywania
budynku przez wodę,
wykonano zewnętrzne
odwodnienie, czyli korytka, które poprowadzą spływającą wodę
wokół świetlicy.

księdza Twardowskiego,
osobistych spotkaniach
z nim, o leczniczych właściwościach jego poezji
i motywach, które są widoczne w jego wierszach.
Młodzież zaprezentowała
biografię ks. Jana.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa kopii
obrazów
największych
mistrzów malarstwa, którzy przedstawiali Madonny z Dzieciątkiem. Autorką zaprezentowanych
reprodukcji jest Anna
Grzesik-Juszczak.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka
Owsiaka gra już 24 lata, i jak zapowiada jej dyrygent, będą grać do końca świata i jeden dzień
dłużej. Z Orkiestrą gra też nasza gmina.
Około 200 wolontariuszy ze szkół z Wojnicza, Biadolin Radłowskich, Grabna, Olszyn,
Wielkiej Wsi, świetlicy w Milówce przyłączyło się
do sztabu zorganizowanego przez Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Tradycyjnie w sztabie znalazła się młodzież z gimnazjum
w Wierzchosławicach.
Pieniądze zebrane w trakcie XXIV. Finału zostaną przeznaczone na zakup urządzeń
medycznych w oddziałach pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki osobom starszym.
Wolontariuszom udało się zebrać 21 692,77 zł. Po
raz kolejny mieszkańcy naszej gminy pokazali, że
można na nich liczyć w słusznej sprawie.
Orkiestrowe granie w Wojniczu obfitowało w liczne atrakcje. W świątecznym klimacie grali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojniczu, którzy odegrali jasełka. Na nutę klasyczną (i nie tylko)
grał prowadzony przez dr Danutę Augustyn zespół
Zadima z Tarnowa. Sportowo grali MKS Tarnovia
i Football Academy Wojnicz w meczu pokazowym
„Orlik rocznik 2004”. Miłośnicy tańca mieli szansę
wykazać się w zumbie. Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Wojniczu starli się z drużyną nauczycieli
w meczu siatkówki. Rozbrzmiała też muzyka rockowa w kinie Wawel.
O godzinie 20:00 nad wojnickim rynkiem
rozbłysło tradycyjne „Światełko do nieba”, kończąc
tym samym XXIV. Finał WOŚP w Wojniczu.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
tym, którzy włączyli się w działalność Sztabu i pracowali w trakcie Finału. Szczególne podziękowania kierują do:
- Wolontariuszy oraz ich opiekunów, którzy nie
bacząc na złą pogodę dzielnie kwestowali;
- Urzędu Miejskiego w Wojniczu i sponsorów, którzy pomogli w organizacji Finału;
- Wykonawców i występujących, którzy zapewnili
moc atrakcji wszystkim uczestnikom imprezy.
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Jubileuszowy Koncert Noworoczny - dokończenie ze str. 1

Połączone siły chórów z Wojnicza
i Krakowa wprowadziły podniosły nastrój. Z całą pewnością pamięć o proboszczu ks. Rzepce została uczczona
w piękny sposób.
W trakcie koncertu usłyszeliśmy
Orkiestrę Dętą Miasta Wojnicza, Chór TE
DEUM z Wojnicza, Chór Musica ex Anima z Krakowa, duet wokalny – Monika

Stec, Tomasz Stec, duet gitarowy „Zawsze
z gitarą” – Ewa Sobarnia, Łukasz Chmiel,
Akordeonowe „Button Trio” – Paweł Kusion, Łukasz Cebula, Wiesław Ochwat,
C.C. Band – Tomasz Kudyk, Cezary
Chmiel, Paweł Mazur, Sylwester Malinowski, Łukasz Chmiel. Dodatkowo wystąpili: Karolina Chmiel – organy, Małgorzata
Wyszogrodzka – sopran, Radosław Jasik

Osoby samotne
na Wigilii

Tradycją stało się wigilijne spotkanie dla osób samotnych, niepełnosprawnych i chorych z gminy
Wojnicz. Tym razem miało ono
miejsce w restauracji Folwark
w Więckowicach.
Wieczerzę poprzedziła msza
święta koncelebrowana przez ks. Stanisława Śliwę oraz ks. Pawła Zawiślana. Swoimi głosami i instrumentami
służyli klerycy z Seminarium Duchownego w Tarnowie, którzy przybyli na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu.
Po mszy świętej głos zabrał
burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk,
życząc wszystkim wesołych świąt,

zdrowia i pogody ducha. Po połamaniu się opłatkiem oraz złożeniu
życzeń wszyscy zgromadzeni zasiedli
do wigilijnej wieczerzy.
Nie mogło zabraknąć prezentów pod choinką. Burmistrz
oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojniczu wręczyli upominki
wszystkim przybyłym.
Z całą pewnością organizatorom udało się stworzyć prawdziwie świąteczną i rodzinną atmosferę, która nie jest udziałem każdego,
a która przez wielu przybyłych jest
tak wytęskniona i potrzebna, szczególnie w te dni Bożego Narodzenia.

– fortepian, Błażej Zadwórny – dudy, Piotr
Sygnarowicz – konferansjer. Gościem specjalnym był aktor Łukasz Nowicki.
To wydarzenie było również
okazją do uhonorowania Stefana Wełny,
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
Na wniosek burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka, został on odznaczony przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego Odznaką Honorową Zasłużony
dla Kultury Polskiej za, jak powiedział
burmistrz w trakcie wręczania odznaki - Wieloletnią, pełną poświęcenia i pasji pracę dla społeczności gminy Wojnicz,
szczególne zasługi w krzewieniu Kultury
Polskiej, wierność i podtrzymywanie lokalnych tradycji oraz wielkie oddanie dla
naszej Małej Ojczyzny.
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Ważne wyróżnienie dla TPZW
W ubiegłym roku burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk zgłosił Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wojnickiej do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. Zarząd Województwa Małopolskiego
po uwzględnieniu
rekomendacji
Kapituły
Nagrody postanowił przyznać
TPZW wyróżnienie w ramach tej
nagrody. Jest ono
wyrazem uznania za pielęgnowanie miejscowej
tradycji, ratowanie zabytków oraz szerzenie wiedzy o przeszłości swojej małej ojczyzny.
Uroczysta gala wręczenia nagrody miała miejsce
22 grudnia, w sali widowiskowej Gminnego Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.
Nagroda przyznawana jest przez Województwo
Małopolskie za propagowanie idei regionalizmu oraz
wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Ma ona
na celu wspieranie przez Województwo Małopolskie lokalnych grup twórców, kreujących wartości artystyczne
oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnej. Otrzymuje się ją za całokształt dokonań oraz realizację wartościowych projektów na terenie Małopolski.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zna
chyba każdy mieszkaniec gminy. Grupa zaangażowanych, pełnych pasji ludzi, którzy nieustannie zaskakują
nas nowymi pomysłami i przedsięwzięciami. Dzięki nim
w Wojniczu odbywają się liczne koncerty, wieczorki poe-

foto: Agenda UMWM w Tarnowie

tyckie, historyczne pogadanki, wystawy i inne imprezy,
które zawsze łączy wspólny mianownik: Ziemia Wojnicka. Sprawują pieczę nad Izbą Regionalną i wydają „Zeszyty Wojnickie”, to oni kwestują przy cmentarzu 1 listopada i za zebrane środki odnawiają zabytkowe nagrobki.
Krótko mówiąc, są strażnikami naszych lokalnych tradycji i historii.
Oprócz TPZW wyróżnienie przyznano Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Piątkowioki”, nagrodę główną otrzymało Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej za działalność Vitaliny
i Michała Pastuchów, którzy promują tradycję regionu
Krakowiaków Wschodnich, folklor, muzykę i taniec.

Władysław Orkan –
właściwie
Franciszek Smaciarz
(1875-1930) to młodopolski twórca – powieściopisarz, publicysta, dramaturg
i poeta, mocno zaangażowany społecznie na rzecz
polskiej wsi. W sferze jego
zainteresowań szczególne
miejsce zajmowało Podhale, zwyczaje, tradycja i kultura regionu.

Łatwiej dołączyć do Karty Dużej Rodziny
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć
do programu Karta Dużej Rodziny
mogą zrobić to szybciej. Wystarczy,
że wypełnią i wyślą deklarację online.
Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.
pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia
przystąpienie do programu.
Jak się zgłosić? To proste - wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez
wskazanie m.in. jakie zniżki chce się
zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub wojewoda
(w przypadku podmiotów działających
lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją
umowę.
Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom
dołączenie do programu, przyspieszy cały proces,
a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych
za zawieranie umów z nowymi partnerami.
Status partnera programu to szereg korzyści,
takich jak wzrost rozpoznawalności, czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów.

Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln
osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest statystycznie 3,4 osób
w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy
mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych
i promocyjnych.
Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny syste-

matycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji,
które oferują zniżki dla rodzin w ok.
10,5 tys. miejsc w całej Polsce.
Do programu dołączyli już m.in. sieć
PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik,
PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour,
Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł,
a także na stacjach paliw Lotos i Orlen.
Nie trzeba być dużą firmą by do nas
dołączyć – do partnerów Karty Dużej
Rodziny należą także m.in. PKS Piła,
Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne Krasnal w Olsztynie.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym
i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia
18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na
dochód.
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Anioły są wśród nas

„Anioły są wśród nas…” to słowa piosenki,
którymi Anna Opioła, kierownik Placówki
Wsparcia Dziennego powitała gości przybyłych na opłatkowe spotkanie w placówce.
Władze gminne i powiatowe, duchowni,
sponsorzy, wolontariusze i oczywiście wychowankowie wraz z rodzicami spotkali się,
aby wspólnie kolędować i przeżywać świąteczny czas.

Najważniejszym punktem spotkania było
przedstawienie pt. „Betlejem jest w nas”, które wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój.
Było ono przygotowane przez wychowanków
i wolontariuszy.
Był czas na rozmowy, poczęstunek,
prezentację dorobku placówki, wspomnienia
przy przeglądaniu kroniki i podziękowania
dla wszystkich darczyńców.

Zabawa choinkowa dla dzieci

foto: Akcja Katolicka oddział w Biadolinach

Akcja Katolicka, przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
zorganizowała w Biadolinach
Radłowskich zabawę choinkową dla dzieci.
Imprezę poprowadziły wolontariuszki, które będąc
wykfalifikowanymi animatorkami, z wielką gracją i sprawnie
inicjowały zabawy integracyjne,
konkursy z nagrodami i wspólne śpiewanie. Nie zabrakło
świętego Mikołaja, który nie
tylko rozdawał prezenty, ale też
śpiewał kolędy i ciekawie opo-

wiadał o Bożym Narodzeniu.
Zawiedzoony mógł być
tylko ten, kto na imprezę przyszedł z myślą o leniwym spędzeniu popołudnia. O tym nie mogło być mowy. Nie tylko dzieci,
ale i dorośli poderwani zostali
do tańca, tworzyli kolorowe
korowody, taneczne koła oraz
kombinacje i figury.
Wszyscy
spragnieni
i głodni mogli korzystać z bezpłatnego bufetu, zaopatrzonego
w napoje, owoce i słodkości,
a wielbiciele ozdabiania twarzy
i charakteryzacji mogli się malować. Wybranych zostało aż
dziesięcioro najlepiej przebra-

nych dzieci, które za swoje stroje nagrodzono upominkami.
Punktem kulminacyjnym spotkania okazał się występ Koła
Gospodyń Wiejskich, którego
członkinie przedstawiły jasełka.
W mikołajkowe spotkanie zaangażowała się również młodzież biadolińskiej parafii. Takie działanie na rzecz
najmłodszych znakomicie pobudza do aktywności i buduje pozytywne, prospołeczne postawy.
Zabawa była przednia
i z pewnością pozostanie na
długo w pamięci maluchów i ich
rodziców. Z niecierpliwością
czekają na kolejną okazję.
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Informacje z sesji
Uchwalono budżet
Podczas XIII sesji Rady Miejskiej
w Wojniczu, która
odbyła się 28 grudnia uchwalono budżet na 2016 rok,
a także m.in. „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Wojnicz”.
Wśród przyjętych
przez radę uchwał
finansowych znalazły się:
- zmiany w budżecie gminy Wojnicz na 2015 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wojnicz,
– udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie dla mieszkańców gminy
Wojnicz (utrzymanie punktu obsługi mieszkańców
gminy Wojnicz, zlokalizowanego w Wojniczu),
– przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wojnicz na lata 2016 – 2024.
Na mocy uchwały przyjęto plan pracy Rady Miejskiej
w Wojniczu oraz komisji na 2016 rok.
Ponadto uchwałą przyjęto „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wojnicz”. Celem opracowania tego
dokumentu była analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie skutkować będzie
zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszaniem zużycia energii. Konsekwencją tego będzie stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Wojnicz. Projekt planu
wyznacza zadania inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej oraz przewiduje
wdrażanie nowych technologii.
Do działań wskazanych w planie gospodarki niskoemisyjnej należą: termomodernizacja budynków
gminnych, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, modernizacja sieci drogowej oraz remonty i wymiana nawierzchni, budowa ciągów pieszych,
rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
montaż przez przedsiębiorców prywatnych i mieszkańców gminy kolektorów słonecznych i budowa instalacji
fotowoltaicznych, wymiana przez mieszkańców gminy
kotłów węglowych na urządzenia ekologiczne np. nowoczesne kotły gazowe, pompy ciepła.
Przyjęcie do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wojnicz” pozwoli na ubieganie się o środki
zewnętrzne dla wymienionych inwestycji gminnych.
Rada podjęła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Wojnicz do Subregionalnego Projektu Transportowego pn. „Subregionalna
Infrastruktura Transportowa”.
Projekt zaplanowano dofinansować z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przy wysokości dofinansowania 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. W Projekcie
biorą udział gminy: Ciężkowice, Lisia Góra, Pleśna,
Radłów, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Tarnów,
Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Zakliczyn. Celem jest stworzenie zintegrowanego systemu
połączeń pomiędzy Subregionem Tarnowskim a Krakowskim Obszarem Metropolitarnym. Gmina Wojnicz
w ramach projektu planuje budowę węzła komunikacyjnego (zajezdnia autobusowa, parking) zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Wojniczu.
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SPORT

II Sylwestrowy Turniej Piłkarski
12 drużyn z całej Małopolski rywalizowało w sali sportowej Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Wielkiej Wsi. Blisko 120 zawodniczek spędziło na parkiecie kilkadziesiąt minut rozgrywając
mecze z rówieśniczkami z kilkunastu
klubów. Każdy był zwycięzcą.
Idea turnieju nie uległa zmianie – liczył się tylko czas gry. Wyniki,
punkty, bramki nie podlegały klasyfikacji. Najważniejsze, aby po każdym meczu
zawodniczki podziękowały sobie oraz
sędziemu za mecz uściskiem dłoni. Turniej prowadziła Karolina Imioło sędzia
Kolegium Sędziów w Brzesku, Członek
Zarządu KS (sędzia klasy A mężczyzn
oraz asystentka Ekstraligi Kobiet PZPN).
Każda zawodniczka otrzymała
złoty medal i słodycze, a drużyna puchar
oraz dyplom. Rada Trenerów Turnieju
wybrała z każdej drużyny MVP (Most
Valuable Person) II Sylwestrowego Turnieju Piłkarskiego. Wybrane osoby otrzymały stroje sportowe.
Podczas ceremonii wręczania

nagród byli obecni: burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń oraz
radny Rady Miejskiej w Wojniczu Roman Chamioło. Patronat Honorowy nad

Grali w minikoszykówkę

Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Minipiłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców odbyły sie 17 grudnia
w Wojniczu. Dwie drużyny awansowały do półfinału powiatowego.
Ogółem w rozgrywkach wzięło
udział sześć zespołów, składajacych się po
dwóch chłopców i czterech dziwcząt. Byli
to uczniowie szkół: SP Wojnicz, SPSK Łopoń, SP Wielka Wieś, SP Olszyny.

Wyniki turnieju: kategoria
dziewczęta - 1. SPSK Łopoń, 2. SP Wojnicz, 3. SP Wielka Wieś, 4. SP Olszyny,
kategoria chłopcy - 1. SPSK Łopoń, 2.
SP Wojnicz.
Drużyna SPSK Łopoń oraz
SP Wojnicz awansowała do półfinału powiatowego, który odbędzie się
w dniach od 16 do 17 lutego w Koszycach Wielkich.

Turniejem objął prezes Tarnowskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Jurkiewicz.
Organizatorzy turnieju składają podziękowania Fundacji Bankowej

im. dr Mariana Kantona Banku Pekao
SA za okazane zaufanie i sfinansowanie
głównych kosztów turnieju. Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem
współzawodnictwa czuwali Strażacy
OSP Wielka Wieś (Krzysztof Malisz,
Krzysztof Kawa, Bartek Reczek, Mateusz
Sumara) oraz sekcja Wolontariatu UKS
w składzie: Sandra Zielińska, Natalia Migoń, Kamil Burnóg, Kamil Nowak, Jakub
Krzeczowski, Natalia Stolarz, Gabriela
Karaś, Natalia Kuboń, Anna Przeklasa,
Monika Kabat, Daria Zagrodnik, Milena Sola, Kinga Burnóg oraz szef szefów
Klaudia Radwańska. Sponsorzy Turnieju – Sklep Groszek w Wielkiej Wsi oraz
Restauracja Victoria w Olszynach (Ewelina Malisz), Tadeusz Pawlina – Sklep
PAW w Wojniczu, Firma Exclusive Graw
Tarnów. Partnerem Turnieju był Gminny
Ośrodek Kultury w Wojniczu, reprezentowany przez trenera drużyn z Wielkiej
Wsi – Lucjana Hajdo.

WOŚP na hali
sportowej
W
niedzielę,
podczas
finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, zorganizowano na hali
sportowej ZSLiT
w Wojniczu MIX
sportowo–rekreacyjny, podczas
którego rozegrano mecz piłki sitkowej oraz turniej piłki nożnej
halowej. Byla zacieta rywalizacja
i mnósitwo pozytywnych emocji.
W meczu piłki siatkowej wzięli
udział nauczyciele ZSLiT oraz przedstawiciele gminy Wojnicz. Mecz okazał się bardzo wyrównanym, zaciętym
i pełnym emocji spotkaniem, w którym
o zwycięstwie zadecydował tie break, którego wygrali nauczyciele 15-10.
Końcowy wynik 3-2 dla nauczycieli to
(25-21, 20-25, 25-20, 23-25, 15-10).
W trakcie sportowego miksu,
który zorganizowano w ramach Finału
Orkiestry, rozegrano również turniej
piłki nożnej halowej. Wzięły w nim

udział dwie szkółki piłkarskie Football
Academy z Wojnicza oraz Tarnovia
Tarnów, która zdecydowanie pokonała
miejscową szkółkę 13-1.
Podczas imprezy prowadzono
pokaz pierwszej pomocy, jak również
każdy z przybyłych mógł zatańczyć
w rytm Zumby.
Na hali sportowej, na rowerze,
czy z kijkami – każdy sposób jest dobry, aby się poruszać, poćwiczyć, czy
pooddychać świeżym powietrzem.
A jeśli do tego można zrobić coś
szczytnego, z głębi serca, to pożytek
jest jeszcze większy.

