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Ustrzyki Dolne
gminą partnerską

Wystartowała druga
edycja konkursu fotograficznego organizowanego
przez FOTUM. O konkursie opowiadają organizatorzy: Maciej Babiarz
i Krzysztof Stós.
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Podpisanie umowy odbyło się na sali narad Urzędu Miejskiego w Wojniczu. Od lewej zasiadają: Urszula Ropa Zastępca Burmistrza Wojnicza,
tadeusz Bąk Burmistrz Wojnicza, Bartosz Romowicz Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Katarzyna Sekuła Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Józef Gawron wicewojewoda Małopolski odwiedził
gminę Wojnicz. Był czas na
spotkania z radnymi i sołtysami, dzięki czemu wojewoda miał okazję poznać
problemy mieszkańców.
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Gmina Wojnicz ma
pierwszą gminę partnerską – Ustrzyki Dolne. Do
podpisania umowy pomiędzy samorządami doszło 21
kwietnia, w sali narad Urzędu Miejskiego w Wojniczu.
Burmistrzowie Tadeusz
Bąk (Wojnicz) oraz Bartosz

Romowicz (Ustrzyki Dolne)
zawarli porozumienie, którego zakres najlepiej opisuje
preambuła dokumentu:
Wspierając idee współpracy pomiędzy samorządami,
działając w trosce o jak najlepszy rozwój naszych gmin
i dobro naszych społeczności,

Ruszyły wypłaty 500+
Ponad 140 kobiet w jednym
miejscu może oznaczać
tylko jedno - dobrą zabawę.
Po raz pierwszy w historii
naszej gminy zorganizowany został tak duży Babski
Comber. Czy w przyszłym
roku będzie ich więcej?
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poprzez podpisanie niniejszej
umowy, potwierdzamy nawiązanie wzajemnej współpracy partnerskiej pomiędzy
gminą Ustrzyki Dolne i gminą
Wojnicz. Współpraca zostaje
nawiązana w celu stworzenia
warunków do wielopłaszczyznowych kontaktów i wymia-

ny doświadczeń w dziedzinie
rozwoju gospodarczego, turystyki, sportu, oświaty, kultury, ekologii, samorządności,
współpracy z organizacjami
pozarządowymi i współpracy
zagranicznej.
Współpraca już ma miejsce. Niebawem gmina Wojnicz zaprezentuje się mieszkańcom Ustrzyk i okolic
na Karpackim Jarmarku
Turystycznym,
możemy
się też spodziewać, że delegacja z Ustrzyk odwiedzi
nas w trakcie Dni Wikliny
i gminnych dożynek.
Nasza partnerska gmina
ma charakter miejsko-wiejski, jest uznawana za jeden
z najpiękniejszych regionów Podkarpacia, szczególnie Bieszczadów. Znajduje
się na terenie województwa
podkarpackiego, w powiecie bieszczadzkim. Obecnie
teren gminy zamieszkuje
17.650 osób. Dużą część powierzchni zajmują lasy.
Miasto Ustrzyki Dolne jest
ważnym ośrodkiem w regionie.

Dokończenie str. 7

Realizacja wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ przebiega sprawnie i niektóre rodziny
w gminie Wojnicz już otrzymały świadczenia. Pierwsze środki
przelano 13 kwietnia.
W gminie Wojnicz wnioski można składać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej (w budynku Urzędu Miejskiego
w Wojniczu, Rynek 1), w pokoju nr 20. Możliwe jest również złożenie ich za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet za
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz
bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na adresy i zawartość
stron internetowych, na których wypełniać można wnioski.
W całym kraju notowane są próby wyłudzenia danych poprzez
fałszywe strony www służące do wypełniania wniosków.
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Wieść gminna niesie
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Zabytkowe auta na Rynku

EKOLOGICZNY WOJNICZ

Gmina Wojnicz zdobyła wysoką
lokatę w konkursie organizowanym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w ramach „Programu
Priorytetowego – Edukacja ekologiczna” w 2016 roku.
Projekt pod nazwą „Zacznijmy
od najmłodszych – Ekologiczny
Wojnicz” trwa już od kwietnia i zakończy się we wrześniu tego roku.
Przedsięwzięcie to przygotowane
przez Gminny Zespół Ekonomiczno
– Administracyjny Szkół w Wojniczu otrzymało dotację w wysokości
71.960,00 zł. Jest ono realizowane
w pięciu gminnych przedszkolach w:
Wojniczu, Grabnie, Łoponiu, Biadolinach Radłowskich i Wielkiej Wsi.
Program skierowano do 295 przedszkolaków naszej gminy ich rodziców, rodzeństwa, a pośrednio do całej lokalnej społeczności.
W ramach projektu powstaną
ścieżki edukacyjno – ekologiczne
w każdym z przedszkoli, dodatkowo każde z nich zostanie doposażone w mini laboratoria ekologiczno
– przyrodnicze, zostaną założone
przedszkolne ogródki ziołowo-warzywne, teren wokół przedszkoli
wzbogaci się o nowe nasady krzewów i kwiatów. Dzieci będą uczestniczyć w wielu akcjach, konkursach,
spotkaniach i prelekcjach o charakterze ekologiczno – edukacyjnym.
W projekcie przewidziano nagrody
indywidualne i zespołowe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do
wspierania przedszkolaków i angażowania się w działania ekologiczne
w gminie.
Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

Większość z samochodów, które przyjechały na spotkanie to prawdziwe unikaty.

Centrum Wojnicza podlega ochronie konserwatorskiej ze
względu na swój historyczny charakter. Oprócz oryginalnego układu
zabudowy, można tu znaleźć kilka
zabytkowych budowli. 16 kwietnia
zabytków na Rynku było więcej niż

zazwyczaj, bowiem serce miasta
opanowali kierowcy zabytkowych
maszyn.
Tarnowski Klub Miłośników
Garbusów zorganizował spotkanie
miłośników motoryzacji. Do Wojnicza zjechały wspaniałe zabytki,

takie jak samochody osobowe, busy
i motocykle. Dominowały oczywiście garbusy. Właściciele prezentowali swoje maszyny przez około godzinę, aby następnie ruszyć
na Klasyczne Rozpoczęcie Sezonu
2016.

Okiem gospodarza

Ludzie są dobrzy

Wiosna w pełni! Przyroda wkoło wręcz eksploduje zielenią i życiem. Soczysta zieleń jaką widzimy
za oknem wprawia w dobry nastrój. W tym pięknym czasie dzieją
się bardzo ciekawe rzeczy, można
wręcz zaryzykować stwierdzenie,
że historyczne. Otóż nasza gmina,
po raz pierwszy w swojej historii, nawiązała partnerskie relacje

z inna jednostką samorządową. Zaledwie kilka dni przed oddaniem
tego numeru do druku gościliśmy
w Wojniczu delegację z Ustrzyk
Dolnych, która przybyła tu by podpisać umowę partnerską. I tak oto,
od 21 kwietnia 2016 roku, jesteśmy
z Ustrzykami połączeni jako gminy
współpracujące. O planach dotyczących wspólnych działań możecie
Państwo przeczytać w osobnym artykule.
Delegacja z Ustrzyk to nie jedyni
goście, którzy zawitali do Wojnicza
w ostatnich tygodniach. Gościliśmy również wicewojewodę małopolskiego Józefa Gawrona. Nasi
radni i sołtysi mieli szansę spotkać
się z panem wicewojewodą i porozmawiać o planach województwa na
najbliższe lata.
Dowiedzieliśmy się również jak
wygląda wdrażanie programu Rodzina 500+ na terenie Małopolski.
Jak się okazuje wszystko się odbywa jak należy, o czym zresztą sami
dobrze wiemy, bo w naszej gminie
pierwsze wypłaty już miały miejsce.

W „Merkuriuszu” przeczytacie
Państwo również interesujący wywiad z ciekawymi ludźmi. Artyści
z wojnickiego FOTUM już pracują
przy drugiej edycji konkursu fotograficznego, który tak znakomicie
im się udał za pierwszym razem.
Specjalnie dla naszych czytelników
opowiadają o II Wojnickim Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym. Jeżeli ktoś czuje w sobie duszę
artysty, to może warto wziąć udział
w zajęciach Kółka Fotograficznego,
organizowane co tydzień. Jestem
przekonany, że każdego przyjmą
z otwartymi ramionami.
Tematów oczywiście jest więcej.
Dlatego serdecznie zapraszam do
lektury najnowszego numeru „Merkuriusza Wojnickiego”. Pozostaję
z szacunkiem,

Merkuriusz Wojnicki
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Wywiad z Maciejem Babiarzem, prezesem zarządu WTF Fotum
oraz Krzysztofem Stósem, wiceprezesem do spraw artystycznych WTF Fotum
Wojnicka pracownia fotografii rozpoczęła działalność w styczniu 2000 r. z inicjatywy wojnickiego fotografa Krzysztofa Stósa
oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - Stefana Wełny. Na
pierwszym spotkaniu pracowni zjawiła się 12 osobowa grupka
młodzieży. Przez cały rok, w nieco klaustrofobicznej, ale przyjemnie i schludnie urządzonej mini-pracowni na poddaszu Domu
Grodzkiego, mieli oni poznawać od podstaw arkana tradycyjnej,
chemicznej sztuki fotograficznej.
Już kilka pierwszych spotkań pokazało, że uczestnicy zajęć pracowni doskonale się rozumieją i nadają na wspólnych falach, a grupa
przyjęła nazwę Fotum. Działalność pracowni w założeniach Krzysztofa Stósa, miała skupiać się przede wszystkim na ambitnym eksplorowaniu obszarów szeroko pojętej fotografii artystycznej. Patrząc
z perspektywy czasu, ta idea nigdy nie zdewaluowała się. Co więcej,
z czasem wpisała się niejako w DNA działań pracowni i grupy Fotum, a także utworzonego później stowarzyszenia.
- Ruszyła druga edycja
Międzynarodowego Wojnickiego Konkursu Fotograficznego,
podsumowanie
pierwszej już było. Co nowego? Czy coś się zmieniło
np. kategorie, zasady?
- W drugiej edycji konkursu pojawiło się kilka zmian.
Po ogromnym sukcesie jakim
okazała się pierwsza edycja
organizowanego przez nas
konkursu międzynarodowego
postanowiliśmy jeszcze bardziej wzmocnić jego rangę
i pozycję, staraniem prezesa
zarządu Macieja Babiarza, który jednocześnie jest kuratorem
konkursu, pozyskaliśmy kolejny patronat międzynarodowej
organizacji Global Photographic Union (GPU), co pozwoliło zwiększyć pulę nagród
do 68. Dzięki temu konkurs
organizowany przez Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum posiada patronaty i prawo do przyznawania
nagród w imieniu wszystkich
największych
międzynarodowych federacji fotograficznych! Konkurs jest otwarty
dla wszystkich fotografujących
zarówno profesjonalistów jak
i amatorów. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest
zarejestrowanie się na stronie internetowej www.salon.
fotum.org oraz przesłanie za
jej pośrednictwem fotografii
w dwóch kategoriach: portret
oraz otwartej (szczegółowe
zasady uczestnictwa znajdują się w regulaminie na ww.
stronie). Po upływie terminu
nadsyłania prac jury wyłoni

zwycięzców i laureatów konkursu. Nagrody przyznawane
są na uroczystej gali, której
towarzyszy wernisaż wystawy
nagrodzonych prac. Każdy
z uczestników otrzyma album
z reprodukcjami najlepszych
prac oraz informacją o przyznanych akceptacjach.

Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne Fotum zarejestrowano
29 września 2014 roku i obecnie zrzesza 31 członków rzeczywistych oraz 6 wspierających.
Działalność stowarzyszenia bazuje na twórczości członków,
które przejawia się na wielu polach sztuki fotograficznej. Tworzymy wystawy fotografii artystycznej, z sukcesami uczestniczymy
w konkursach krajowych i zagranicznych, organizujemy wyjazdowe plenery fotograficzne, prowadzimy zajęcia instruktażowe
w zakresie tradycyjnej fotografii chemicznej oraz cyfrowej.
WTF Fotum jest również organizatorem największego w Polsce
międzynarodowego konkursu fotograficznego, którego kolejna
edycja jest już otwarta. Szczegóły o konkursie znajdują się na
stronie www.salon.fotum.org a informację na temat towarzystwa
można znaleźć na stronie www.fotum.org oraz na portalu społecznościowym www.facebook/fotum.org.
prac - 5371, co spowodowało, że nasz konkurs pod tym
względem okazał się być największym w Polsce i jednym
z większych na świecie. Było
to również ogromnym wysiłkiem organizacyjnym, a także
finansowym, dlatego już dzisiaj zapraszamy do współpracy
i wsparcia finansowego spon-

- Ile osób będzie pracowało
nad tym projektem, a ile pracowało nad poprzednim?
- W organizację konkursu
zaangażowani byli wszyscy
członkowie WTF Fotum, co
sumarycznie dało setki godzin bezinteresownej pracy na
rzecz naszego przedsięwzięcia.
W tej edycji nie wyobrażamy

Od lewej: Maciej Babiarz i Krzysztof Stós podczas gali wręczenia nagród pierwszej edycji konkursu.

- Czy poprzednio coś Was zaskoczyło? A może nie byliście
przygotowani na jakieś nieoczekiwane zdarzenie? Co się
zmieni w tej edycji?
- Jedynym czynnikiem, który
wprowadził nas w zdumienie
była ilość uczestników - 714
oraz przesłanych przez nich

sorów i mecenasów sztuki.
W zamian za wsparcie oferujemy informację o darczyńcach we wszystkich materiałach prasowych, medialnych
i w albumie, który otrzymają
uczestnicy z ok. 70 krajów
świata.

sobie, aby któryś z członków
Towarzystwa nie wziął udziału
w pracach związanych z konkursem.
- Czy znany jest już skład jury?
- Zarząd WTF Fotum uznał, że
ze względu na owocną współpracę, jakość i trafność oceny
oraz różnorodność nagrodzo-

nych prac skład jury pozostaje nie zmieniony. A więc będą
to: Dorota Kycia EFIAP AFRP,
Dariusz Kobylański AFIAP,
Krzysztof Stós wiceprezes do
spraw artystycznych WTF Fotum
- Czy trudno było pozyskać
wspomniane patronaty? Które z organizacji zgodziły się
na współpracę?
- Warunkiem pozyskania każdego z patronatów jest spełnienie specjalnych wymogów
w odniesieniu do jakości organizacji konkursu oraz działalności artystycznej organizatora,
którym jest nasze Towarzystwo.
W Polsce jesteśmy jedyną organizacją, której udało się
pozyskać patronaty aż pięciu
największych federacji fotograficznych dla naszego konkursu. Aktualnie nasz konkurs
posiada następujące patronaty
i nagrody międzynarodowych
federacji: International Federation of Photographic Art
(FIAP) – Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej,
Photographic Society of America (PSA) – Amerykańskie Towarzystwo Fotograficzne, Global Photographic Union (GPU)
– Globalna Unia Fotograficzna, International Association
of Art Photographers (IAAP)
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików,
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej (FRP).
- Jakie nagrody czekają na
zwycięzców?
- W konkursie jury przyzna
łącznie 68 nagród w postaci
medali i wyróżnień:
FIAP: Złoty, Srebrny, Brązowy
medal, sześć wstążek w każdej
kategorii,
Niebieska Odznaka dla najlepszego autora,
· PSA: Złoty, Srebrny, Brązowy
medal, trzy wstążki w każdej
kategorii,
· FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy
medal w każdej kategorii,
· IAAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, trzy wstążki w każdej kategorii,
· GPU: Złoty, Srebrny, Brązowy
medal, sześć wstążek w każdej
kategorii,
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Gmina Wojnicz
na targach
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Bezpieczeństwo
według OSP

Targi odbywały się w budynku Wydziału Leśnego UR w Krakowie

Już po raz dziewiętnasty, w budynkach Uniwersytetu
Rolniczego
w Krakowie odbyła się Małopolska Giełda Agroturystyczna. Przez dwa dni - 23
i 24 kwietnia odwiedzający
Centrum Kongresowe UR
mogli zapoznać się z ofertą turystyczną prezentowaną przez różnorodne
gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia,
Lokalne Grupy Działania
i samorządy. Swoje stoisko
zaprezentowała również
gmina Wojnicz.
Ze względu na słabo rozwiniętą bazę noclegową,
zaprezentowaliśmy
ofertę skierowaną głównie dla

tzw. turysty jednodniowego, który poszukuje miejsc
o dobrym połączeniu z dużymi ośrodkami miejskimi
i atrakcjami związanymi
z aktywnymi formami wypoczynku jak np. trasy spacerowe, ścieżki historyczne,
zabytki, izby regionalne,
szlaki rowerowe itp. W ten
obszar gmina wpisuje się
świetnie.
Po dużym zainteresowaniu jakim cieszyło się
wojnickie stoisko wśród
odwiedzających widać, że
chcących poznać galicyjskie miasteczka jest bardzo wielu, i szukają pomysłów na ciekawe spędzenie
wolnego dnia.

Uczestnicy konkursu otrzymali róweniż pamiątkowe dyplomy

Dbałość o bezpieczeństwo i edukacja z tego zakresu to podstawowe zadania
Ochotniczych Straży Pożarnych. Dlatego też
są prowadzone liczne akcje edukacyjne i informacyjne, szczególnie dla najmłodszych.
A jak najlepiej dotrzeć do dzieci i młodzieży? Poprzez zabawę i współzawodnictwo.
Stąd też pomysł Zarządu gminnego ZOSP
RP na konkurs plastyczny dla uczniów szkół
podstawowych.
Dzieci miały za zadanie wykonanie prac
plastycznych o tematyce: „Kiedy dzwonię po
straż pożarną” (uczniowie klas I-III) oraz „Nie

wypalaj traw” (uczniowie IV-VI). Konkurs jest
podzielony na etapy. Aktualnie zakończył się
etap gminny. Podsumowanie tego etapu druhowie z naszej gminy wykorzystali do dodatkowej akcji szkoleniowej.
W czasie wręczenia nagród strażacy uczyli zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej
pomocy. Nie była to tylko sucha teoria, był
też czas na ćwiczenia. Każdy mógł poćwiczyć
prowadzenie reanimacji na fantomie. Do etapu powiatowego zakwalifikowani zostali: Maria Rosa, Jakub Brożek, Kinga Stolarz, Amelia
Kurek, Natalia Gala, Anna Podlasek.

Sienkiewicz inaczej

Półkolonia dla dzieci
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Szkół w Wojniczu zaprasza na półkolonię uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych
na terenie naszej gminy.
Półkolonia będzie trwać w dniach od 27 czerwca
do 8 lipca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Wojniczu, ul. Rynek 30.
Zapisy będą prowadzone od 25 kwietnia do 10 czerwca. Formularze do pobrania są dostępne w sekretariacie szkół lub na stronach internetowych. Odpłatność
za jedno dziecko w turnusie wyniesie 110,00 zł.
Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 7:00 –
15:00, śniadanie, obiad, podwieczorek oraz atrakcyjny
program. Zajęcia na pływalni, wspinaczka sportowa,
kręgle, gry i zabawy rekreacyjne, udział w Wakacyjnej
Olimpiadzie Sportowej, wycieczki krajoznawcze oraz
zajęcia plastyczne, zabawy i konkursy edukacyjne umilą czas spędzony na półkolonii.

Serdecznie zapraszamy!

Na scenie młodzież udowodniła, że zna Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa w Łoponiu oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zmierzyli się 23 kwietnia z twórczością Henryka
Sienkiewicza. W wypełnionej gośćmi sali
kina Wawel w Wojniczu zaprezentowali oni
twórczość naszego noblisty w bardzo ciekawy i niekonwencjonalny sposób.
Śpiewy, inscenizacje, recytacja to niektóre formy wykorzystane do zaprezentowania
publiczności sienkiewiczowskiej spuścizny.
Można było np. posłuchać kulinarnej ga-

wędy o „talerzu Zagłoby” i zobaczyć spektakl teatralno-czytelniczy „Ja, Sienkiewicz
i prababcia”. Spotkanie było również okazją
do podsumowania konkursu plastycznego
„Sienkiewicz – piórkiem i węglem”, nagrody
uczestnikom konkursu wręczył burmistrz
Wojnicza Tadeusz Bąk.
Ta różnorodność form trafnie zatytułowana została „Sienkiewicz inaczej”.
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Informacje z sesji
Podczas XVI sesji Rady
Miejskiej w Wojniczu, która
odbyła się 30 marca, podjęto m.in. uchwały finansowe
w sprawie:
– zmian w budżecie gminy
Wojnicz na 2016 rok,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Wojnicz.
W temacie oświaty podjęto uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wojnicz przez inne niż gmina
Wojnicz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu. Będą ją
tworzyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Celem działania tej rady
jest upowszechnianie idei samorządności i budowa
społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży, a także
wspieranie aktywności uczniów w gminie Wojnicz.
Uaktualniono wykaz przystanków komunikacyjnych
na terenie gminy poprzez podjęcie uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem albo zarządzającym jest gmina Wojnicz,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie zawarcia
przez gminę Wojnicz porozumienia międzygminnego
o zawiązaniu grupy zakupowej w celu wspólnego przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i udzielenia tych zamówień w ramach grupy
na zakup energii elektrycznej oraz dystrybucję energii
elektrycznej.
Z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym Rada
podjęła trzy uchwały:
– w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Wojniczu nr XXXI/276/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. oraz nr
XXXI/277/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r. Uchwały te dotyczą określenia zasad nabywania zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia zasad
najmu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy
Wojnicz. W chwili obecnej zasady te reguluje precyzyjnie ustawa o gospodarce nieruchomościami,
– w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia
– w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Wojnicz na lata 2015
– 2020 oraz uaktualniono mieszkaniowy zasób komunalny.
Rada Miejska rozpatrzyła również skargę złożoną do
radnych.
Podjęto 15 uchwał w sprawie nadania nowych statutów
sołectw i miasta Wojnicz.
Ponadto Rada wysłuchała sprawozdań:
– z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojniczu oraz zadań wynikających z obowiązującej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za
okres 01.01.2015 – 31.12.2015,
– z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wojnicz na lata 2013-2015” za rok 2015 jednocześnie przedstawiając potrzeby związane z realizacją
zadań w roku 2016,
– z wykonania planu przeciwdziałania narkomanii za
2015 rok.

Wicewojewoda
z wizytą
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Wojnicki samorząd spotkał się z wojewodą w Izbie Regionalnej

Józef Gawron, wicewojewoda Małopolski
gościł w gminie Wojnicz w poniedziałek 18
kwietnia. Wizyta trwała kilka godzin, w czasie
których wojewoda spotkał się z przedstawicielami
wojnickiego samorządu i wizytował miejsca, które wojniccy włodarze chcieli w szczególny sposób
polecić jego uwadze.
- Potrzeby gminy są ogromne. Przedstawiliśmy wojewodzie większość z nich, a szczególnie te, w ob-

szarze których liczymy na jego pomoc – mówił po
spotkaniu burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.
W czasie porannego spotkania z radnymi
i sołtysami wojewoda omówił wizję polityki województwa, przedstawił stan realizacji niektórych
z projektów, jak choćby wdrażanie programu
500+, i odpowiadał na liczne pytania zebranych.
Na zakończenie Józef Gawron wpisał się do Księgi
Pamiątkowej Izby Regionalnej w Wojniczu.

Poświęcony pomnik

Uroczystości poświęcenia Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Więckowicach

Podczas niedzielnej uroczystości, która miała
miejsce 10 kwietnia, poświęcono Pomnik Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej w Więckowicach. Był to
ostatni etap, swoiste zakończenie akcji tworzenia
tego szczególnego miejsca pamięci.
Tuż po katastrofie więckowicka młodzież postanowiła upamiętnić ofiary wypadku sadząc 96
dębów, każdy dla jednej z osób, które tamtego dnia
znalazły się na pokładzie prezydenckiego samolotu.
Następnie powstał pomysł, aby postawić kamienny
monument z tablicą. Zawiązał się Komitet Budowy
Pomnika, który zebrał środki i zorganizował prace.
W ramach tych działań ułożono fundamenty, postument, wybrukowano plac i ścieżkę, a na postu-

mencie postawiono kamień z pamiątkową tablicą.
Pomnik powstawał stopniowo od połowy 2014
roku, a zaangażowanych w to przedsięwzięcie było
bardzo wiele osób i instytucji m.in. jednostka OSP
Więckowice, Rada Sołecka, młodzież i sponsorzy.
To już drugi pomnik w gminie Wojnicz upamiętniający tragiczne wydarzenia kwietnia 2010 r.
Pierwszy zlokalizowany jest w Dębinie Łętowskiej. Obydwa pomniki przypominają nie tylko
o katastrofie tupolewa. Mówią też o zbrodni katyńskiej, bo właśnie obchody upamiętniające mord
dokonany przez NKWD na polskich jeńcach wojennych spoczywających m.in. w Katyniu, były celem tej tragicznej delegacji.
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Wybrano nowe władze gmninne OSP

W trakcie ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wojnicz wybrano skład nowego Zarządu.
16 kwietnia w Biadolinach Radłowskich delegaci wybrali ze swojego składu nowe władze gminne.
W wyniku głosowania wybrano:
Prezes Zarządu Gminnego – Zbigniew Dudzik,
I W-ce Prezes Zarządu Gminnego – Józef Osmęda,
II W-ce Prezes Zarządu Gminnego – Wiesław Solak,
Komendant Gminny – Krzysztof Krużel,
Z-ca Komendanta Gminnego – Bartłomiej Raczek,
Sekretarz Zarządu Gminnego – Mieczysław Kawa,
Skarbnik Zarządu Gminnego – Bogdan Kurek.

Ponad 140 kobiet bawiło się w Dębinie Zakrzowskiej

Chyba jeszcze nigdy w historii Dębiny Zakrzowskiej nie zdarzyło się, aby o jednym czasie i w jednym miejscu zebrało się ponad 140 kobiet. Oczywiście aż do teraz, bo to właśnie w Domu Ludowym
w Dębinie Zakrzowskiej odbył się I Gminny Comber Babski.
Na zaproszenie komitetu organizacyjnego w składzie Grażyna Bąk, Maria Piasecka i Barbara Kuboń
odpowiedziało aż 140 pań, które postanowiły bawić się
w sobotnią noc, zostawiając swoich mężów w domach.
Całość rozpoczęła się od „babskiej przysięgi”.
Wszystkie kobiety zgodnie obiecywały panować nad
męskim rodem i w należyty sposób pokazywać „złym
samcom” gdzie ich miejsce oraz jak się powinni za-

Od Giewontu po Hel

Królowa Śniegu dla Adasia

W ciekawy sposób uczcili 1050. rocznicę Chrztu
Polski strażacy-ochotnicy. Z inicjatywy Związku
Podhalan i Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 14
kwietnia, w całej Polsce zapłonęły ogniska. A ciekawe w tym jest to, że nie zapłonęły one w przypadkowym, dowolnym czasie. Cała Polska została
podzielona na sektory, które w pięciominutowych
odstępach rozpalały ogień. Fala światła ruszyła
o godzinie 20:00 ze szczytu Giewontu i w ciągu 35ciu minut dotarła na Hel. Swój udział miały w tym
również nasze jednostki, ognisko w Więckowicach
zapłonęło o 20:10.

Nie tak dawno temu mogliśmy się zachwycać „Królową Śniegu” w adaptacji Grupy Teatralnej Fantastycznie. Młodzi artyści zdecydowali się zagrać ten
spektakl ponownie, tym razem w szczytnym celu –
specjalnie dla Adasia Skrzypka.
Kim jest Adaś? To mały dzielny, chłopiec, który
walczy z rdzeniowym zanikiem mięśni. To na potrzeby związane z leczeniem tej choroby zbierane
były 17 kwietnia środki w trakcie spektaklu w kinie
Wawel. Wojnicka społeczność nie zawiodła i wykazała się dużą hojnością. Udało się zebrać aż 1400,
54 zł.

chowywać. Wszystko oczywiście z humorem, żaden
z obecnych panów się nie obraził, a było ich około…
pięciu.
Do zabawy zachęcała muzyka w wykonaniu Mariusza Kalagi, piosenkarza znakomicie wpisującego
się w biesiadny klimat, który zawładnął wszystkimi
uczestniczkami imprezy. W bardzo żywiołowy sposób
prowadziła całą zabawę Bernadeta Kowalska. Wiele
pracy w organizację imprezy włożyły też panie Sabina
Wesołowska, Marzena Piasecka, Maria Mróz, Bogumiła Sowa i Renata Kawa.
Z całą pewnością nie był to ostatni comber w tej
gminie.

Młodzi dla hospicjum

Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,
Rada Rodziców oraz zespół „Raban Jahwe” działający przy wojnickiej parafii, wspólnymi siłami podjęli się trudu organizacji koncertu charytatywnego
„Pola Nadziei”.
„Pola Nadziei”, nazywana też żonkilową akcją
to inicjatywa pomagająca w zbiórce środków na
działalność Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
W ramach „Pól Nadziei” organizowane są koncerty,
kwesty, aukcje dzieł sztuki. Dzięki zaangażowaniu
wojnickich środowisk, również mieszkańcy naszej
gminy mogli przyłączyć się do tej dobroczynnej
akcji, wystarczyło być 17 kwietnia w kinie Wawel.
Napawa optymizmem fakt, iż naprawdę wielu skorzystało z szansy niesienia pomocy.
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Konkurs z sukcesem w tle
dokończenie ze str. 3
· Medal Salon WTF Fotum: nagroda dla
najlepszego autora konkursu
- Kiedy nastąpi zakończenie konkursu? Do kiedy można słać prace? Kiedy
gala, czy planujecie coś na galę?
- Zgodnie z kalendarzem termin nadsyłania prac upływa 1 października
2016 r., a wyniki zostaną ogłoszone 25
października 2016 r. Prosimy śledzić
informację na naszej stronie w portalu społecznościowym (www.facebook.
com/fotum.org) – wszystko, co dotyczy
gali oraz wernisażu pokonkursowego
właśnie tam się pojawi. W poprzedniej edycji ceremonię rozdania nagród
uświetniła prezentacja multimedialna
z muzyką wykonywaną na żywo przez
gitarzystę Łukasza Wełnę. Wierzymy, że
i tym razem uda się nam Państwa mile
zaskoczyć...
- Zastanawia jedno, tak naprawdę nic
z tego nie macie, ani pieniędzy, ani
szczególnej popularności, tylko setki
godzin pracy i jeszcze być może krytykę (bo zawsze ktoś będzie krytykował)
więc… po co to robicie?
- Wszyscy kochamy fotografię – to
nasza pasja, a organizacja międzynarodowego konkursu pozwala nam roz-

wijać i popularyzować tą niedocenianą
dziedzinę sztuki. Fotografia dla nas jest
też metodą na oderwanie się od szarej
rzeczywistości, daje nam możliwość
patrzenia inaczej na codzienność i powoduje, że nasze życie nabiera nowych,
innych wymiarów. Wymiar finansowy
i poświęcony czas jest sprawą drugorzędną dla ludzi, którzy dzięki takim
działaniom mogą rozwijać swoje zainteresowania. Odnośnie „krytyki”, jak
dotąd nie spotkaliśmy się z negatywną
oceną naszych działań w świecie fotografii; za to otrzymujemy wiele gratulacji i podziękowań płynących ze środowisk artystycznych. Artykuły medialne
na temat naszej działalności pojawiają
się nie tylko na łamach krajowej prasy
branżowej, ale również w mediach zagranicznych. Dzięki naszej działalności
miasto Wojnicz trwale zaistniało na
mapie fotografii artystycznej w świecie.
- Dziękuję za rozmowę.
KALENDARZ KONKURSU
Data otwarcia: 01.04.2016
Data zamknięcia: 01.10.2016
Obrady Jury: 01.10.2016 - 16.10.2016
Ogłoszenie wyników: 25.10.2016
Termin dostarczenia katalogów i nagród:
01.02.2017

TAJEMNICZY
WOJNICZ
Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Wojniczu, serdecznie
zaprasza
trzyosobowe zespoły
uczniów klas V i VI
szkół podstawowych,
wraz z dorosłym opiekunem
na zmagania podczas I GRY MIEJSKIEJ – Tajemniczy Wojnicz - nowej formy rozrywki,
rozgrywanej w wielu miastach świata.
Esencją gier miejskich jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej jako istotnego elementu rozgrywki. Celem
uczestników gry jest przejście całej trasy i rozwiązanie
wszystkich zadań o charakterze naukowo- sportowym
z elementami języka obcego oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (smartfony i Internet). Do wygrania cenne nagrody. Patronat - Burmistrz Wojnicza,
Patronat medialny RDN – Małopolska.
Proponujemy miłe spędzenie popołudnia 15 maja w godzinach 13.00-16.00.
Regulamin na stronie internetowej szkoły www.pgwojnicz.edupage.org
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Umierali w Katyniu...

Młodzież pamięta o ofiarach Katynia

13 kwietnia 1943 roku hitlerowskie
Niemcy opublikowały raport o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Przez wiele lat
sowieckie władze zaprzeczały faktom
i próbowały zafałszować prawdę o bestialskim mordzie na polskich oficerach w czasie wojny.
Wiosną 1940 roku, strzałem w tył
głowy zabito ponad 21 tysięcy Polaków.
Dopiero w 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD
z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie.
Owo przekazanie odbyło się również 13
kwietnia. Od tamtego czasu dzień ten

obchodzony był jako Światowy Dzień
Pamięci Ofiar Katynia. W roku 2007
dodano określenie „zbrodnia”.
W tym dniu obchodzimy również
rocznicę II Masowej Zsyłki Polaków
na Sybir. Szacuje się, że około milion
Polaków zostało przymusowo wywiezionych.
W Wojniczu, w tym dniu spotkano
się tradycyjnie przy Pomniku Golgoty
Wschodu. Uczniowie wojnickich szkół
ze sztandarami, wartą honorową, zniczami i wieńcami oddali hołd zamordowanym i wezwali ich do apelu. Tak
będzie za rok, dwa i dziesięć lat, aby pamięć o nich trwała już zawsze.

Ustrzyki Dolne gminą partnerską
dokończenie ze str. 1

Burmistrzowie Wojnicza i Ustrzyk Dolnych podpisali porozumienie

Znajduje się tam siedziba władz gminy oraz powiatu. Akt lokacji miasta
datowany jest na rok 1509. Przez Ustrzyki, podobnie jak przez Wojnicz
wiodły ważne szlaki handlowe wiodące do Krosna, Sambora i na Węgry. To
było powodem, dla którego bardzo dobrze rozwijał się handel. Po II Wojnie
Światowej Ustrzyki znalazły się poza
obszarem Rzeczypospolitej i należały do Związku Radzieckiego. Dopiero
w 1951 roku, przy okazji wymiany „odcinków terytoriów państwowych”, Ustrzyki wróciły do macierzy. Tereny zostały zaludnione przez przesiedleńców,
głównie z obszarów Lubelszczyzny.
Gmina oferuje piękne tereny do
uprawiania niemal każdej formy tu-

rystyki. Szlaki piesze, konne, rowerowe zachęcają do aktywności fizycznej.
Gmina posiada też dostęp do Zalewu
Solińskiego, gdzie panują doskonałe
warunki do uprawiania sportów wodnych. Ustrzyki są też „Zimową stolicą
Podkarpacia”. Oprócz tras zjazdowych,
znajdują się tam również trasy do uprawiania narciarstwa biegowego, zaliczane do jednych z najlepszych w Polsce.
W Ustrzykach dużo się dzieje. Organizowane są liczne imprezy kulturalne
i turystyczne jak chociażby Karpacki
Jarmark Turystyczny, Jarmark Folkowy Bojkownia, Święto Chleba, Festyn
Ludowy Koszykalia, Międzynarodowy
Narciarski Bieg Lotników i inne.
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SPORT

II Bieganie w Wielkiej Wsi

Sportowo w Wielkiej Wsi

Świąteczne Spotkanie Biegowe
w Wielkiej Wsi odbyło się dopiero po
raz drugi, okazuje się jednak, że impreza od samego początku zdobyła
sobie wielu fanów.
Wieść o dobrej zabawie odbiła się sze-

rokim echem. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć fakt, że w tym roku
wystartowała ponad setka zawodników,
w porównaniu do ubiegłorocznych kilkudziesięciu. Zawodnicy rywalizowali
w 13. różnych kategoriach.

Zawody przygotowano bardzo profesjonalnie, z precyzyjnym sprzętem do
pomiaru czasu i pakietami startowymi.
Pomimo, że impreza ma charakter amatorski, jej realizacja okazała się prawdziwym pokazem profesjonalizmu.
Bieg główny to 10 km malowniczej trasy wiodącej przez Dolinę Dunajca i rezerwat przyrody na Panieńskiej Górze.
Dla młodszych przygotowano bieg „na
milę”, dzieci rywalizowały na szkolnym
boisku.
Spotkanie miało też ważny aspekt
charytatywny. Wpisowe od zawodników zostało przekazane na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci z gminy
Wojnicz. Ponadto prowadzona była rejestracja dawców szpiku.
Duże zainteresowanie imprezą
i zaangażowanie organizatorów pozwala nam już myśleć o kolejnym Świątecznym Spotkaniu Biegowym w Wielkiej
Wsi. Nigdy nie jest za wcześnie, aby
rozpocząć treningi.

Więcej na www.sport.wojnicz.pl.

X Wiosenny Rajd Rowerowy

W Wojniczu ruszyły przygotowania
do Grand Prix w kolarstwie o Puchar
Burmistrza Wojnicza, na co składają
się cztery edycje Kolarskiego Pucharu
Wojnicza Dzieci i Młodzieży.
Przygotowania rozpoczęto od Wiosennego Rajdu Rowerowego, zorganizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy PG Wojnicz na czele z trenerem
sekcji kolarskiej Marcinem Bialikiem.
5 kwietnia grupa ok. 30 osób wystartowała z parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu, w kierunku Orlika,
asfaltową szosą przy obwodnicy. Na-

stępnie przejechała przez łąki, sosnowy
las do Leśniczówki w Wierzchosławicach. Tam była wspólna zabawa z piłką,
odpoczynek, oraz ognisko, na którym
można było usmażyć kiełbaski i jabłka
przygotowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wojniczu.
Uczestnicy rajdu wykazali się dużą
odpowiedzialnością, mimo wielu trudności stanęli na wysokości zadania.
W dobrych humorach wszyscy wyruszyli w drogę powrotną. Cały rajd można
opisać w dwóch słowach - „było warto”.

Dziewczęta ze szkoły podstawowej
oraz publicznego gimnazjum z Wojnicza zajęły pierwsze miejsca w finale
Powiatowych Sztafetowych Biegach
Przełajowych Igrzysk i Gimnazjady
Młodzieży Szkolnej, pokonując 13
kwietnia kilkanaście szkół z powiatu tarnowskiego. Dzięki temu młode
sportsmenki uzyskały awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
w Nowym Targu. Gratulujemy i życzymy sukcesu na szczeblu wojewódzkim.

LIGA
9-10 kwietnia
Olimpia Wojnicz

3-1

Dunajec Mikołajowice

10.04

Arkadia Olszyny

3-0

Kłos Łysa Góra

10.04

Jedność Paleśnica

1-2

Spółdzielca Grabno

10.04

LKS Dębina Łętowska

2-4

FC Pawzów

09.04

Zryw Wielka Wieś

4-2

KS Tarnowiec

09.04

Więckovia Więckowice
Zbiórka uczestników rajdu przy szkole

Sukces
w biegach
przełajowych

Pauza

16-17 kwietnia
Żubr Gawłówek

0-2

Olimpia Wojnicz

17.04

Start 77 Biadoliny Szlach.

3-1

Arkadia Olszyny

17.04

Spółdzielca Grabno

0-1

Orzeł Stróże

16.04

Orzeł Lisia Góra

7-1

LKS Dębina Łętowska

17.04

WKS Siemiechów

2-4

Zryw Wielka Wieś

17.04

KS Tarnowiec

2-1

Więckovia Więckowice

17.04

