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Opłaty
Wielki sukces
druhów z Zakrzowa! parkingowe

w Wojniczu

Czy grupa ludzi z zapałem i wiedzą, ale bez
zasobów finansowych,
ma szansę na rozwój
i własny biznes? Tak!
Rozwiązaniem jest ekonomia społeczna. str. 3

Parafia w Biadolinach
Radłowskich zakończyła
okres kolędowy wspaniałym koncertem. Śpiewali mali i duzi, razem
i osobno. Za rok przegląd kolędowy z pewnością się powtórzy.

str. 4

Wojniccy gimnazjaliści
kwestowali na ulicach
i przygotowali koncert,
młodzież ze szkoły podstawowej i seniorzy wykonali kilkaset papierowych
serc - tak Wojnicz wspiera Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

str. 6

Druhowie z Zakrzowa ciężko pracowali na ten sukces

Jedną z głównych misji strażaków - ochotników jest ratowanie życia. Nie zawsze oznacza to wynoszenie rannych z płonących budynków
i wyciąganie z wraków poszkodowanych w wypadkach. Ratować życie
można także oddając krew. Okazuje
się, że druhowie z Zakrzowa robią
to najlepiej w Małopolsce, a także
w całej Polsce!
Działają od 2008 roku i od tego
czasu zorganizowali 49 terenowych
akcji poboru krwi, zebrali 1184,10
litry krwi i zarejestrowali 102 potencjalnych dawców szpiku. Druhowie
z Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK przy OSP Zakrzów okazali się
najlepsi w Małopolsce, a także zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim
programie „Ognisty Ratownik – gorąca krew”!
Sposób wyłaniania zwycięzców
rankingu jest prosty – liczy się ilość
zebranej w ciągu roku krwi. Okazuje

fot: Lech Pyzik

się, że strażacy z niewielkiej miejscowości jaką jest Zakrzów, dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, są
w stanie konkurować z największymi.
To zresztą nie jest pierwszy raz kiedy to zakrzowski klub sięga po laury
zwycięstwa. Prawie za każdym razem
nasi strażacy są najlepsi w województwie, kilkukrotnie zajmowali drugie
miejsce w Polsce, jednak w tym roku
po raz pierwszy pojadą do Warszawy
by odebrać główną nagrodę!
W czasie podsumowania wojewódzkiego etapu, które odbyło się 13
lutego w zakrzowskiej remizie, wręczono nagrody i puchary jednostkom
i najlepszym strażakom z naszego
województwa.
W klasyfikacji indywidualnej
najbardziej ognistymi ratownikami
okazali się druhowie Paweł Hajduga
(JRG Krynica) i Marek Hołda (OSP
Zakrzów).

Dokończenie str. 5

Planowane są duże zmiany w organizacji ruchu samochodowego w centrum Wojnicza. Największą nowością będzie zmiana
zasad parkowania samochodów osobowych.
Wciąż będzie można bezpłatnie zaparkować
samochód w centrum, jednak w znacznie
ograniczonym zakresie (kilka pierwszych
godzin będzie bezpłatnych). Kierowcy zostawiający swoje auta na Rynku na dłużej,
będą musieli uiścić odpowiednią opłatę parkingową.
Celem, który przyświeca wojnickim samorządowcom przy wprowadzaniu takich
zasad korzystania z Rynku, jest uporządkowanie tego miejsca, przywrócenie przynajmniej
w części jego rekreacyjnego charakteru, dbałość
o estetykę miasta i zebranie przynajmniej części
środków z przeznaczeniem na wyprowadzenie
tranzytu pasażerskiego ze ścisłego centrum.
Nie jest jeszcze znana konkretna data
wprowadzenia w życie zapowiadanych zmian
i opłat. Decyzja uzależniona jest od terminów
uzyskania niezbędnych zezwoleń i dokumentów; jednak należy się spodziewać, że będzie
to kwestia najbliższego czasu.

Nowe numery rachunków
dla podatników
Urząd Miejski w Wojniczu informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH dla każdego podatnika.
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi przy dokonywaniu wpłat z tytułu podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości.
Nowe numery znajdują się na nakazach płatniczych oraz dołączonych do nich dowodach wpłat.
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Wieść gminna niesie
Strażak roku z Biadolin

Gminny plebiscyt na strażaka roku
2015 zakończony. Zwycięzcą okazał się
druh Bogusław Gala z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach
Radłowskich. Wyniki plebiscytu ogłoszono na uroczystej strażackiej gali w remizie w Łukanowicach. Oprócz pamiątkowych statuetek, dyplomów i pięknego,
szklanego pucharu, strażak roku zapewnił swojej jednostce Nagrodę Specjalną
Burmistrza Wojnicza w wysokości tysiąca złotych. Gratulujemy!

Grą zarabiają na plac zabaw

Dyrekcja, nauczyciele i rodzice z Przedszkola Publicznego w Grabnie postanowili
sztuką zarobić na plac zabaw dla swoich
milusińskich. Chcąc ten cel osiągnąć sformowali grupę teatralną, która opracowała
spektakl pt. „Królewicz szuka żony”. Grupę można było zobaczyć w trakcie przedstawień w wielu miejscach. Udzielali się
m.in. na spotkaniu z seniorami i zabawie
choinkowej w Grabnie, a także w Wojniczu, gdzie wystąpili na deskach sceny w kinie Wawel. W ramach wejściówek zbierane były wolne datki z przeznaczeniem na
budowę wspomnianego placu zabaw przy
przedszkolu. (foto: darekking.cba.pl)
Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

Zimowisko 2016
Już po raz kolejny GZEAS przygotował dla dzieci z naszej gminy
zimowisko. Tradycyjnie odbyło
się ono w pierwszym tygodniu ferii, a dla jego uczestników przygotowano wiele atrakcji.
Młodsze dzieci odwiedziły Promienny Zamek w Tarnowie oraz
Zakątek Urwisów, a także ćwiczyły
wspinaczkę na ścianie, odbyły lekcję karate w Tarnowskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji oraz obejrzały spektakl teatralny pt. „Legendy
Tatr”. Z kolei starsze dzieci miały
okazję pojeździć gokartami na tarnowskim torze oraz poćwiczyć jazdę na łyżwach na lodowisku w Mościcach.
Poza tym, dla wszystkich uczestników zorganizowano wyjście do
kina Wawel na film pt. „Minionki”
oraz wyjazd na ognisko do Jastrzębiej, gdzie dzieci mogły pozjeżdżać
z górki na „jabłuszkach” oraz odbyć
wycieczkę saniami po lesie. W czasie tego wyjazdu uczestników zimo-

wiska odwiedził burmistrz Tadeusz
Bąk z małżonką. W ostatnim dniu
odbyła się zabawa karnawałowa.
Dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach plastycznych oraz zajęciach edukacyjnych (m.in. z wykorzystaniem podłogi interaktywnej)
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oraz zabawach ruchowych w sali
gimnastycznej.
W tegorocznym zimowisku uczestniczyło 122 dzieci, a wszystko odbyło
się pod czujnym okiem Magdaleny
Sakowskiej.

Okiem gospodarza

Ludzie są dobrzy

Spoglądając w okno trudno uwierzyć, że to dopiero koniec lutego.
Klimat płata nam figle i zima znika
z naszych kalendarzy. Z jednej strony trudno się nie cieszyć, bo pogoda sprzyja spacerom, rachunki za
ogrzewanie niższe i ogólnie rzecz
ujmując jest bardzo przyjemnie, jednak sam fakt tak poważnych zmian
klimatycznych jest sporym powodem do zmartwienia.
Te klimatyczne zmiany, o których
od lat słyszymy w mediach, zaczynają nas dosięgać. Póki co jest dobrze

i przyjemnie, ale brak planowania
i odpowiednio dalekiej perspektywy
może doprowadzić nas do tragedii.
Niezbędna jest zmiana w naszym
podejściu do środowiska. Zmiana
jednak nie nastąpi sama. Musi się dokonać u podstaw i rozpocząć od każdego człowieka, od każdego gospodarstwa domowego, od każdej wsi,
miasta i gminy. Narzucone odgórnie
nakazy i obowiązki, takie jak segregacja odpadów czy budowa kanalizacji
i przyłączanie się gospodarstw domowych do takich sieci mają właśnie
to na celu. I chociaż narzucone nam
obowiązki są nieraz uciążliwe i kosztowne, musimy je wypełnić i ponieść
ich koszty. Nie dla siebie. Dla naszych
dzieci i wnuków. Bo to właśnie ich
dotkną skutki zmian klimatycznych.
To następne pokolenie, to które teraz
bawi się w piaskownicy, będzie żyć
w świecie, w którym być może już nie
będzie się dało normalnie funkcjonować.
Czy będziemy w stanie spojrzeć
naszym dzieciom w oczy, gdy zapytają dlaczego nic nie zrobiliśmy? Skutki mogą być naprawdę katastrofalne:
ograniczenie zasobów wody pitnej,
ekstremalne zjawiska pogodowe

utrudniające uprawy, wymieranie kolejnych gatunków zwierząt i roślin…
lista jest długa. Dlatego dbajmy o nasze środowisko, o naszą przyrodę. Nie
wyrzucajmy śmieci do lasu, nie palmy w piecach odpadów, nie trujmy
się nawzajem. Wciąż nie jest za późno, pewne rzeczy już się dokonały, ale
walczymy.
Widzimy światełko w tunelu.
Warunkiem jest świadome i odpowiedzialne społeczeństwo. A nas stać
na to, by takim społeczeństwem być.
Przykłady są w naszej gminie bardzo
liczne. Ludzie są dobrzy, aktywni i zaangażowani. Dowody tej tezy są opisane w tym numerze Merkuriusza:
w Wojniczu młodzi uczą jak pomagać
i wychodzą na ulice z puszkami, aby
kwestować dla hospicjum, strażacy
oddają krew i robią to najlepiej w całej
Polsce, seniorzy są szanowani i poważani, a tradycje kolędowe i „pączkowe” są w poszanowaniu. Widziałem
to wszystko na własne oczy i czułem
moc, która bije od tych ludzi. Jestem
naprawdę dumny z naszych mieszkańców i naszej gminy.
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Spółdzielnie socjalne
szansą na biznes

Od pewnego czasu można
zauważyć korzystne zmiany
na naszym krajowym rynku
pracy. Bezrobocie maleje. Nie
oznacza to jednak, że zdobycie pracy jest sprawą prostą
i bywa, że nawet dobrze wykształcone i doświadczone
osoby miewają problemy ze
znalezieniem zatrudnienia.
Dlatego wiele z nich decyduje się na samozatrudnienie
i próbuje sił w ramach własnej działalności gospodarczej. Skutek takich działań
bywa różny. Pewnym rozwiązaniem problemu mogą stać
się spółdzielnie socjalne.
Samozatrudnienie to
ścieżka trudna, wymagająca
i z pewnością nie dla wszystkich. Niezbędne są odpowiednie cechy charakteru, umiejętności, pomysł i oczywiście
pieniądze. Nie wszyscy posia-

dają te wszystkie cechy. Bywa
jednak, że ktoś kto posiada
predyspozycje biznesowe, zna
kogoś z pomysłem i umiejętnościami i być może, gdyby
posiadali odpowednie środki,
zbudowaliby funkcjonujący
biznes. Okazuje się, że mają
taką szansę, a to dzięki możliwościom, jakie otwiera przed
takimi osobami ekonomia
społeczna.
Szansą dla zorganizowanych
grup, które wspólnymi siłami
chcą uruchomić przedsiębiorstwo są spółdzielnie socjalne.
Czym jest taka spółdzielnia
i kto ją może założyć?
Spółdzielnia socjalna to forma działalności, która opiera
się głównie na osobistej pracy swoich członków, i której
zysk jest środkiem dla realizacji celów statutowych (co nie
znaczy, że jej członkowie nie

mogą zarabiać – zarabiają).
Taką formę działalności mogą
podjąć grupy osób (minimum
5, maksimum 50), które są
bezrobotne lub/i wykluczone
społecznie, niepełnosprawne,
są uchodźcami lub są osobami uzależnionymi w trakcie
terapii. Szansą jest nie tylko
to, że dzięki przyjętej formule
ludzie działając dla wspólnie
obranego celu mają większą
szansę powodzenia, ale też to,
że w stosunkowo prosty sposób można pozyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie
spółdzielczej działalności (zajmuje się tym m.in. Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej –
www.rops.krakow.pl).
Może to być ciekawa alternatywa dla grupy operatywnych ludzi, którzy się wspierają
i chcą wspólnie działać dla dobra własnego i społeczności lo-

kalnej. Atutem jest też fakt, iż
samorządy wspierają podobne
idee.
W ramach zadania publicznego realizowanego przez
gminę Wojnicz pn. „Program
aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego na terenie gminy
Wojnicz” w styczniu odbyła
się wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza” w Dzierżaninach.
Uczestnikami byli beneficjenci projektu, członkowie
społeczności lokalnej oraz
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wojniczu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu. Głównym
celem wizyty była promocja
podmiotów ekonomii społecznej wśród lokalnej społeczności i zainspirowanie
mieszkańców naszej gminy
do rozpoczęcia podobnej formy działalności. Wspomniana
grupa beneficjentów projektu
aktywizacji została przeszkolona w zakresie budownictwa
i profesjonalnego sprzątania,
być może wiedzeni przykładem pań z Dzierżanin zainteresują się taką formą wspólnej
działalności?
Wizyta była możliwa dzięki uprzejmości przedstawicieli
Spółdzielni Socjalnej „Serce
Pogórza” i została zorganizowana w ramach lokalnego
porozumienia o partnerskiej
współpracy. Uczestnicy wizyty
zostali przyjęci przez przedstawicieli zarządu i pracowników.
Przedstawiono
prezentację

„Moc doświadczeń” – tak
nazywa się projekt pomysłu
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wojniczu, a który uzyskał
dofinansowanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu „Równać
szanse”, administrowanego
przez polską Fundację Dzieci
i Młodzieży.
Projekt „Moc doświadczeń”
realizowany będzie od lutego do
sierpnia 2016 r., jego celem jest
wyrównywanie szans na dobry

start w dorosłe życie młodzieży
w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z małych miejscowości poprzez podnoszenie
ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty
dotyczące prezentacji i wystąpień publicznych, a także szkolenie wyjazdowe w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie
dotyczące nauk ścisłych. Nabyte umiejętności młodzież

wykorzysta realizując doświadczenia i pokazy z różnych dziedzin nauki w wybranych przez siebie placówkach
(przedszkolach,
szkołach,
świetlicach) oraz organizując
Dzień Młodego Naukowca.
Zwieńczeniem projektu będzie
jednodniowa wycieczka.
Celem bezpośrednim projektu jest umiejętność budowania relacji z wieloma osobami i instytucjami poprzez
zaktywizowanie młodych ludzi

do uczestnictwa w życiu lokalnym, podniesienie ich umiejętności związanych z komunikacją i współpraca w grupie,
zdobycie nowych doświadczeń
przez uczestników oraz zachęcenie ich do podejmowania
inicjatyw na płaszczyźnie społecznej.
Wydarzenia związane z projektem można śledzić na bieżąco na facebookowym profilu
projektu (www.facebook.com/
mocdoswiadczen).

Beneficjenci wojnickiego programu aktywizacji poznali spółdzielnię „od kuchni”.
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multimedialną o działalności,
historii i osiągnięciach spółdzielni, był też czas na pytania
dotyczące działalności, a następnie gospodarze oprowadzili uczestników po obiekcie,
w którym spółdzielnia prowadzi swoją działalność.
„Serce Pogórza” funkcjonuje od 2012. roku Swoją działalność opiera na usługach
gastronomicznych, głównie
cateringu. Realizuje zamówienia dla klientów indywidualnych oraz instytucji, poprzez
dostarczenie dań do zamawiającego, wraz z zastawą stołową
oraz zapewnia profesjonalną
obsługę imprez okolicznościowych. Sprzedaż usług i produktów odbywa się również
bezpośrednio w siedzibie spółdzielni. Firma przygotowuje
catering na imprezy okolicznościowe (imieniny, komunie,
chrzciny itp.), imprezy integracyjne, szkolenia, konferencje,
bankiety. Realizuje zamówienia na torty, domowe ciasta,
pierogi i uszka. Prowadzi też,
w miarę posiadanych środków,
działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska
lokalnego realizując różne
projekty wpisujące się w cele
statutowe.
Zachęcamy wszystkich czytelników do zapoznania się
z działalnością Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza”. Więcej
informacji na stronie internetowej: http://www.sercepogorza.pl.

OSP Wojnicz równa szanse
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Ulga podatkowa
dla rodziców
Ulga na dzieci to najpopularniejsza,
najkorzystniejsza i najbardziej
dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również
jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady
rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją
w takiej samej formule
jak w roku poprzednim.
Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez
usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku
podwyższono o 20 proc.
wysokość ulgi na trzecie
i każde kolejne dziecko,
a także wprowadzono
możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.
Z ulgi prorodzinnej
mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują
dochody opodatkowane
według skali podatkowej
i składają swoje roczne
zeznania podatkowe na
formularzach PIT-36 lub
PIT-37. Ulga ta przysługuje rodzicom, rodzicom
zastępczym i opiekunom
prawnym (dziecko musi
z nimi mieszkać). Przysługuje na dzieci małoletnie, otrzymujące dodatek
pielęgnacyjny lub rentę
socjalną oraz na dzieci,
które nie ukończyły 25.
roku życia i uczą się lub
studiują, a także nie uzyskały dochodu wyższego
niż 3 089 zł.
Kwota odliczenia ulgi
zależy od liczby dzieci
(spełniających warunki do
objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynoszą: 1.112,04
zł rocznie na pierwsze
i drugie dziecko, 2.000,04
zł – na trzecie oraz 2.700
zł – na czwarte i każde kolejne. Przy jednym
dziecku ulga przysługuje,
gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112
tys. zł lub – jeśli rodzice
rozliczają się osobno –
56 tys. zł – przypomina

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie.
- Rodzice, którzy płacą
podatki niższe od przysługującej im wysokości ulgi
na dzieci, w poprzednich
latach nie mogli wykorzystać jej w całości. Od 2015
r. mają już taką możliwość
– wyjaśnia Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby
Skarbowej w Krakowie.
Podatnicy mogą otrzymać
zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym im pełnym
odliczeniem ulgi, a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowym. Zwrot nie
będzie mógł przekroczyć
łącznej kwoty zapłaconych
przez podatnika składek
na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne. W poprzednim roku, aby odliczyć
niewykorzystaną część ulgi
na dzieci, podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym roku
zamiast tego formularza,
wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pozycje
w PIT-37 lub w PIT-36 –
w obu PIT-ach jest to dodana sekcja zatytułowana
„Dodatkowy zwrot z tytułu
ulgi na dzieci” i wykazać
pozostałą kwotę do odliczenia ulgi. Dzięki temu
podatnicy będą mogli skorzystać z pełnej sumy przysługującego
odliczenia,
niezależnie od tego, jakie
uzyskują dochody i w jakiej
wysokości płacą podatek –
dodaje rzecznik.
W tym roku podatkowym kontynuowana jest
również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty
podatku dla rodzin wielodzietnych, które złożą
swoje zeznanie podatkowe
w formie elektronicznej.
Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją
Ministerstwa
Finansów
nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego
przez Internet.

Dzień seniora
w Grabnie
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Mali Grabnianie wystąpili dla seniorów

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad 100 osób

Ponad 100 uczestników odpowiedziało na zaproszenie
organizatorów spotkania Seniorów z Grabna, które miało
miejsce w niedzielne popołudnie 24 stycznia w Domu
Kultury. W tym dniu dla
miejscowych nestorów przygotowano szereg atrakcji.
W części artystycznej zaprezentowało się kółko teatralne
nauczycieli i rodziców dzieci
z przedszkola, gdzie dorośli
aktorzy wystąpili w spektaklu „Królewicz szuka żony”,
następnie dali pokaz „Mali
Grabnianie”, z właściwym sobie wdziękiem odegrali jasełka i tańczyli na ludową nutę.
Nie zabrakło też poczęstunku
dla wszystkich uczestników
spotkania.
Dzień Seniora mógł dojść
do skutku dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu wielu osób:
burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka, przewodniczącego
Rady Powiatu Tarnowskiego
Pawła Smolenia, radnego Rady
Miejskiej w Wojniczu Romana
Chamioły, Gminnego Ośrodka

Kultury w Wojniczu, nauczycieli i rodziców dzieci z przedszkola w Grabnie oraz wolontariuszy z terenu całej gminy.
- Niezmiernie cieszy fakt, że
środowiska senioralne w naszej
gminie są tak mocne, aktywne
i zorganizowane. Mamy grupy
seniorów w Wojniczu, Grabnie, Ispie. Te grupy są świetnym
przykładem tego, jak można
aktywnie spędzać czas na emeryturze i jak czerpać radość
z tego zasłużonego odpoczynku,
który następuje po zakończeniu
aktywności zawodowej. Cieszę
się, że nasi seniorzy nie siedzą
w domach przed telewizorem,
tylko wychodzą do ludzi, bo
dzięki temu mogą dzielić się
z młodymi swoim doświadczeniem i wiedzą. Seniorzy odgrywają bardzo ważną rolę w naszej kulturze i są bardzo cenni
dla naszego społeczeństwa –
zauważył podczas wystąpienia
burmistrz Tadeusz Bąk.
Z szacunkiem o osobach
starszych wypowiadał się również Paweł Smoleń zaproszony
gość z powiatu tarnowskie-

go - Chciałem podziękować
wszystkim ludziom dobrej woli
i instytucjom, bez których to
spotkanie nie doszłoby do skutku. Cieszę się, że tak wiele osób
odpowiedziało na nasze zaproszenie i zechciało spędzić niedzielne popołudnie wspólnie ze
swoimi rówieśnikami. To bardzo
ważne żebyśmy nie zapominali
o naszych starszych pokoleniach
i byli wdzięczni za to wszystko
co dla nas robili i robią: za świadectwo życia, za dobry przykład
jak dobrze i godnie postępować.
Możemy im podziękować chociażby przez takie spotkania jak
dzisiejsze.
Impreza podobała się również seniorom, o czym sami
mówili - Bardzo dziękujemy,
że takie spotkania się odbywają i są one skierowane właśnie
dla nas – osób starszych, często schorowanych i cierpiących. Dobrze chociaż na chwilę
oderwać się od rzeczywistości
i spotkać się z rówieśnikami
i przyjaciółmi z dawnych lat.
foto: darekking.cba.pl
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Sezon kolęd
zakończony
śpiewająco

Taki widok to już rzadkość. Kolędnicy z Biadolin ratują od zapomnienia tradycje kolędowe.

31 stycznia w kościele parafialnym w Biadolinach odbył się II Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek
,,Kolędować małemu…”. Impreza
pod patronatem sołtys Beaty Bednarek i Akcji Katolickiej spotkała
się z wielkim zainteresowaniem,
o czym świadczy ilość zgłoszonych
uczestników i stała się pięknym zakończeniem wyjątkowego okresu
Świąt Bożego Narodzenia.
Uroczystość rozpoczął regionalny zespół Pieśni i Tańca „Echo Doliny”, który wypełnił mury świątyni brzmieniem
staropolskich kolęd. Kolejni soliści
(duzi i mali), duety i zespoły zachwycały i wzruszały widzów swoimi talentami
muzycznymi i wyrazem artystycznym.
Podczas koncertu, zgromadzona publiczność mogła posłuchać tradycyjnych
jak również nowoczesnych kolęd i pastorałek. Całość wzbogaciła prezentacja
multimedialna będąca tłem do śpiewanych kolęd, którą przygotowała pani
Anna Pytka.
Zorganizowany przegląd ukazał
muzyczną wyobraźnię i wrażliwość

wykonawców, umożliwił pokonanie
własnej tremy i rozwinięcie skrzydeł
przed licznie zgromadzoną publicznością. Imprezę wzbogacił również
występ Koła Gospodyń Wiejskich
z Biadolin Szlacheckich, które zaprezentowało
bożonarodzeniowy
zwyczaj jakim jest kolędowanie.
A kolędowanie to staropolski zwyczaj, który nakazuje, by wpuścić kolędników do domu, wysłuchać pieśni
i uraczyć ich jakimś przysmakiem
lub zapłatą. Tak więc, aby tradycji
stało się zadość wszyscy uczestnicy
dostali piękne pamiątkowe statuetki,
dyplomy i słodkości. Całą imprezę
profesjonalnie poprowadziła nauczycielka z pobliskiej szkoły Agnieszka
Sowa.
Koncert zbiegł się w czasie z urodzinami księdza kanonika Antoniego. Wszyscy z ochotą zabrali się więc,
do śpiewania ,,Wszystkiego Dobrego”. Było wzruszająco i uroczyście,
ale to już taki kolędy czas i czar Świąt
Bożego Narodzenia. Pozostaje nam
czekać, bo za rok już III Przegląd.

[red]akcja!!!
Kolejne spotkanie Koła Młodych Dziennikarzy
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojniczu
odbędzie się się
9 marca 2016 roku o godz. 17:00
w Domu Grodzkim w Wojniczu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
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APEL O PODŁĄCZANIE
NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI
SANITARNEJ
W związku z oddaniem do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej
w Wojniczu przy ul. Loretańskiej, ul. Krakowskiej (strona południowa),
ul. Wąwóz Szwedzki, ul. Braci Mirochnów, w części północnej ul. Warszawskiej, przy ul. Kąpielowej, ul. Ks. Popiełuszki, ul. Nadbrzeżnej oraz
od ul. Loretańskiej do ul. Św. Kingi – Burmistrz Wojnicza zawiadamia
o możliwości przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz.
1399, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.
W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, burmistrz
wydaje decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji
(zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach). Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
Właściciele nieruchomości, które do tej pory nie zostały podłączone
do istniejącej kanalizacji przy ww. ulicach w Wojniczu, proszeni są o niezwłoczne wykonanie przyłączy sanitarnych.
Wnioski o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy
dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wojniczu – pok. nr 6.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w pokoju nr 6 lub pod nr telefonu: (14) 631-98-48.

Wielki sukces druhów z Zakrzowa
dokończenie ze str. 1

Druh Hołda jest bardzo zasłużonym
krwiodawcą, oddał już 61 litrów krwi,
oczywiście honorowo.
Do zasadności honorowego krwiodawstwa nie trzeba nikogo przekonywać. To oczywiste, że idea jest
szlachetna i takie „krwiste” akcje są
niezwykle potrzebne, ale zbiórki krwi
to nie jedyne zajęcia, którymi parają się
działacze z zakrzowskiego klubu. Przeprowadzają też dobroczynne zbiórki
dla domów dziecka, osób w ciężkiej
sytuacji życiowej i chorych, aktywizują
dzieci i młodzież poprzez organizację

różnorodnych konkursów np. plastycznych, organizują zabawy taneczne, dni
dziecka, mikołajki, pogadanki o bezpieczeństwie itp. Swoją aktywnością
wręcz zarażają. Zakrzowski klub stał
się inspiracją i „ojcem chrzestnym” dla
trzech innych klubów HDK (przy KMP
w Tarnowie, KM PSP Tarnów i Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Brzeźnicy).
Podsumowując – po raz kolejny
okazuje się, że dzięki zaangażowaniu
i systematycznej, ciężkiej pracy można
wiele osiągnąć, a nawet uzyskać najlepszy wynik w Polsce!

Merkuriusz Waojnicki
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Wieczór
kolęd

głosem stworzyła wyjątkowy nastrój
tego wieczoru. Były również serdeczne
życzenia dla seniorów, babć i dziadków.
Wszystkim tym, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego chwalenia
Bożej Dzieciny, burmistrzowi Tadeuszowi Bąkowi z małżonką dziękujemy
za wspólnie spędzony czas – dyrektor
szkoły podstawowej Jadwiga Hynek,
radna Łoponia, Janina Chrapusta
Janina Chrapusta

Dopłaty do materiału siewnego
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016
r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka,
mieszanek zbożowych i pastewnych
- zakupionego i zużytego do siewu
lub sadzenia w terminie od dnia 15
lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
W przypadku mieszanek zbożowych
i pastewnych dopłatą zostaną objęte
tylko te mieszanki, w skład których
wchodzą jedynie nasiona posiadające
kategorię elitarny lub kwalifikowany.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany
zostaną określone po zakończeniu
terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Ministrów,
do dnia 30 września br.
Dopłatami nie są objęte uprawy
przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.
Wnioskodawca, ubiegający się
o dopłatę powinien posiadać działki rolne, na których uprawiane są
gatunki roślin objęte dopłatami
o łącznej powierzchni nie mniejszej

Tłusty Czwartek
w Łoponiu

W Tłusty Czwartek tradycyjnie raczono się pączkami

Wokalne talenty z Łoponia

W niedzielę 24 stycznia odbył się
w Łoponiu w kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia wieczór kolęd. W ten piękny
styczniowy czas, okraszony śnieżnym
puchem zawitały do kaplicy anioły
i pastuszkowie. Dzieci z tutejszej szkoły
podstawowej zaprezentowały się wokalnie, jak i grając na różnych instrumentach muzycznych. Gościnnie wystąpili
państwo Sowa - Anna, Robert i mały
Gabryś. Pani Ania swoim cudownym
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niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza
niż 0,10 ha.
Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego
został złożony:
•
w obowiązującym terminie
składania wniosków,
•
na aktualnym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami,
•
po faktycznym zużyciu do
siewu lub sadzenia kwalifikowanego
materiału siewnego.
Dopłata ma charakter pomocy de
minimis w rolnictwie, należy więc pamiętać , że bez względu na formę i cel
tego rodzaju pomocy, ogólna kwota
przyznana producentowi rolnemu
nie może przekroczyć 15 000 euro
w okresie trzech lat obrotowych.
Szczegółowe warunki uzyskania
dopłaty oraz formularz wniosku
są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl. Wszelkie
informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale
Terenowym Agencji Rynku Rolnego
w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104,
31-546 Kraków lub pod numerami
telefonów: 12/424-09-51, 12/424-09-62.

Tradycyjnie jak co roku w Tłusty Czwartek
spotkały się łopońskie „Babeczki” i nie tylko,
na pogawędkach przy kalorycznym pączku
i lampce wina. Miejscem tych spotkań jest
Świetlica Wiejska. Tego wieczoru zaszczyciły
nas swoją obecnością „Babeczki” z sąsiednich
Biadolin Radłowskich. Oczywiście skorzy-

stał również z zaproszenia mężczyzna, „swój
chłop”, który chętnie angażuje się w lokalną
działalność. Śmiechom i dowcipom nie było
końca. Zebrane towarzystwo zabawiała lokalna grupa kabaretowa pod przewodnictwem
Danusi Malec.
Janina Chrapusta

Choinkowe
ostatki

Choinkowe spotkania w Więckowicach to już wieloletnia tradycja

W Więckowicach i Grabnie św. Mikołaj
odwiedza dzieci nie tylko w grudniu. Kiedy zbliża się koniec sezonu kolędowego,
to w tych miejscowościach trwa nadal czas
karnawałowo-choinkowych imprez dla
dzieci. Wówczas nie może na nich zabraknąć „brodatego jegomościa z prezentami”.
Impreza w Więckowicach to już wieloletnia tradycja. Każdego roku strażacy i lokalni
działacze organizują się, by sprawić radość
najmłodszym. Zawsze są tańce, zabawy, konkursy, słodki poczęstunek i oczywiście prezenty. Nikt nie wyszedł z zabawy bez prezentu.

Nie inaczej było w Grabnie, gdzie zorganizowano 30 i 31 stycznia aż dwie choinkowe imprezy, które miały na celu wprawienie
dzieci i dorosłych w dobry nastrój. Podczas
pierwszej zabawy tzw. integracyjnej, która
odbyła się w sobotę bawiły się dzieci z przedszkola w Grabnie oraz dzieci dotknięte przez
los z terenu całej gminy. Drugiego dnia bawili
się też dorośli, którzy mieli okazję zobaczyć
spektakl pt. „Królewicz szuka żony” przygotowany przez nauczycieli i rodziców przedszkola w Grabnie.

Merkuriusz Wojnicki
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Wsparli hospicjum
dla dzieci
Uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w Wojniczu odrobili lekcję z miłości do
bliźniego. 6 lutego grupa wolontariuszy kwestowała na rzecz
Małopolskiego Hospicjum dla
Dzieci w Krakowie. Udało się
zebrać aż 3.631 złote i 2 euro.
Hospicjum wsparły również
dzieci z wojnickiej podstawówki
i seniorzy Klubu Złotego Wieku, którzy złożyli 340 serduszek
origami w ramach akcji „Serca
dla Hospicjum”.

Wsparcia Seniorów Klub Złotego Wieku, składali wspólnie
serduszka origami. Papierowe
ozdoby, w liczbie 340, trafiły do
hospicjum i były rozdawane na
krakowskim rynku jako zachęta
do przekazania 1% podatku dla
chorych dzieci.
Przedsięwzięcie mogło dojść
do skutku dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób:
Artyści – Weronika Konieczny,
Justyna Kubis, Aleksandra Szczupak, Gabriela Noga, Katarzyna

Młodzież śpiewała o miłości

Od wczesnych godzin rannych, 6 lutego, na ulicach Wojnicza można było zobaczyć grupki
młodzieży, które pobrzękując
puszkami kwestowały na rzecz
Małopolskiego Hospicjum dla
Dzieci w Krakowie. Wszyscy,
którzy zdecydowali się wesprzeć
akcję zostali obdarowani piernikowym sercem, w myśl zasady
„serce za dar serca”.
Oprócz ulicznej zbiórki pieniędzy, organizatorzy kwesty przygotowali wspaniały koncert,
pod jakże znamiennym tytułem,
„Love, love, love… z przymrużeniem oka”. Wszystkie śpiewane
w jego trakcie piosenki dotyczyły… oczywiście miłości. Finałem
było wystąpienie podopiecznych
hospicjum i Judyty Gasińskiej,
która przy użyciu multimediów
przybliżyła zebranym działalność
jednostki, jej potrzeby, problemy
i ludzi, którzy mierząc się z chorobą i śmiercią, pokazują nam
wszystkim co jest w życiu najważniejsze – miłość.
W ramach innej akcji pomocowej dla tego hospicjum, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojniczu oraz uczestnicy Ośrodka

Sumara, Julia Kozak, Honorata
Mietelska, Aleksandra Pawłowicz, Filip Boda, Monika Janiga,
Maria Molczyk, Weronika Blacha, Karolina Mitera, Klaudia
Stolarz, Anna Bąk, Kacper Osika,

Biernat, Justyna Honkisz.
Kwestujący nauczyciele – Lucyna
Poręba, Zuzanna Strojna, Katarzyna Klich, Dorota Michałek,
Małgorzata Michałek, Anna Partyka, Joanna Matras – Borawska,
Agnieszka Wróbel, Mirosław Borawski, Renata Leśniak, Lucjan
Owsianka.
Kwestujący uczniowie – Justyna
Mytnik, Oliwia Kupczyk, Emilia Baca, Sylwia Curyło, Karolina
Kusion, Gabriela Latocha, Karolina Nowak, Maciej Kuboń, Wiktoria Baziak, Justyna Kolawa, Julia
Kuboń, Monika Klimek, Monika
Janiga, Julia Kozak, Dawid Adamus, Kamila Gancarz, Kornelia
Krawczyk, Gabriela Bieniaś, Kasia
Gostek, Weronika Budyn, Oliwia
Fornal, Łukasz Bieniaś, Wiktoria
Lenik, Julia Wesołowska, Gabrysia Noga, Honorata Mietelska,
Kasia Sumara, Filip Boda, Monika Malisz, Sandra Krzemińska,
Natalia Nosek, Wiola Bibro, Olga
Śmistek, Wiktoria Sznajder, Roksana Senderak.
Akcja „Serce dla hospicjum”:
Magdalena Kawa, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Wojniczu,
seniorzy z Klubu Złotego Wieku
w Wojniczu.
Podziękowania od organizatorów: dla Rady Rodziców, która sama organizatorem będąc,
wspierała sercami pluszowymi,
piernikowymi, chrustami , a przede wszystkim wielką jak zawsze
życzliwością.

Złożone w Wojniczu serca rozdawano na krakowskim rynku

Oliwia Kupczyk.
Organizacja – Bernadetta Pająk, Agnieszka Wróbel, Joanna
Matras – Borawska, Magdalena
Nowak, Kingi Gryzik, Mirosław
Borawski, Anna Jones, Agnieszka

Organizatorzy dziękują za
przyjęcie zaproszenia burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi.
Największe podziękowania organizatorzy kierują do licznie przybyłych widzów.
ORG
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Informacje z sesji
28 stycznia odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej
w Wojniczu. Podjęto
następujące
uchwały finansowe
dotyczące:
– zmian w budżecie
gminy Wojnicz na
2016 rok,
– udzielenia dotacji
dla Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Ponadto
podjęto
decyzje w sprawie
nadania nazw obwodnicom Wojnicza i nazwy mostu
w ciągu obwodnicy wschodniej nadając im następujące
nazwy:
– obwodnica Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 94 –
im. „prof. Józefa Szymańskiego”,
– obwodnica Wojnicza stanowiąca fragment ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 – im. „Jerzego Chumińskiego”,
– most w ciągu obwodnicy Wojnicza stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 975 – im. Kazimierza
Noska „Wiklińskiego”.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Wojnicz.
Uchwałą Rada Miejska zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
realizowanego przez Urząd Miejski w Wojniczu.
Taryfy te obejmują cenę za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków z odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacyjnej będącej w administracji Urzędu Miejskiego w Wojniczu.
Taryfy gmina uchwala corocznie w takiej samej wysokości jak RPWiK w Brzesku. Taryfy w bieżącym roku
nie uległy zmianie i są w takiej samej wysokości jak
w roku 2015.
Z zakresu gospodarowania mieniem podjęto uchwałę w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości do zasobu nieruchomości gminy Wojnicz w miejscowości Łopoń. Darowizna ta zostanie zrealizowana
pomiędzy Kółkiem Rolniczym w Łoponiu, a gminą
Wojnicz.
Rada w formie uchwał uregulowała kwestie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wojnicz,
ujednolicając ich dotychczasowe zapisy.
Ponadto Rada zwiększyła liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży z 20 na 25 oraz liczbę punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży z 15 na 20.
Poprzez uchwałę Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez gminę Wojnicz do projektu subregionalnego
pn. „Centrum Usług Wspólnych” umożliwiającego naszej gminie pozyskanie środków na wdrożenie programu „Elektroniczna administracja”.
W formie głosowania Rada odrzuciła projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wojnicz.
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Tenisowe Grand Prix

Za nami druga edycja cyklu „Grand
Prix w Tenisie Stołowym o Puchar
Burmistrza Wojnicza”, w ramach której rozegrano turniej charytatywny.
W pierwszym dniu dwudniowych
rozgrywek (1617
stycznia)
miejscem tenisowych
zmagań była sala
gimnastyczna
w Zespole Szkoły Podstawowej
i
Gimnazjum
w
Grabnie,
a dzień później
sala
gimnastyczna przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym
w Wielkiej Wsi.
Etap w Grabnie skierowany
był do dzieci
i młodzieży ze
szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Do turnieju zgłosiło się ok. 60
zawodników z całej Małopolski. Zostali
oni podzieleni na cztery kategorie w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum
na dziewczęta i chłopców.
W drugim dniu zmagań rywalizowano w Wielkiej Wsi w dwóch kategoriach: OPEN zawodnik i OPEN amator. W niedzielnych zawodach udział
wzięło około 50 zawodników z terenu
Małopolski reprezentujących różne
kluby sportowe, instytucje i miejscowości. Wszyscy podkreślali wysoki poziom zawodów, ale tak naprawdę celem
nadrzędnym była pomoc dla młodego
mieszkańca Wielkiej Wsi, który na zawody przybył wraz z mamą i braćmi.
Otrzymał od organizatorów sprzęt rehabilitacyjny sprowadzany z USA, na
koszty którego złożyli się wszyscy do-

rośli zawodnicy biorący udział w turnieju.
Uczestnicy mieli do dyspozycji pięć
stołów, przy których zaangażowano zawodników jako sędziów. Wraz z organizatorami czuwali oni nad
prawidłowym
przebiegiem zawodów. W miarę upływu czasu
pojedynki
stawały się coraz ciekawsze,
a półfinały były
walką o każdą
piłkę.
Kibice
obserwowali zaskakujące zwroty w grze, emocje
naprawdę
sięgały zenitu.
Turniej przebiegał w zdrowej,
sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie
uczestników. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, statuetki i dyplomy. Wylosowano też 50 szczęśliwców, którym
wręczono nagrody rzeczowe.
Organizatorzy turnieju: GOK – Lucjan Hajdo, UKS w Wielkiej Wsi – Michał Fudala, UKS w Grabnie – Jacek Kuboń. Podziękowania organizatorów dla:
Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka,
Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego Pawła Smolenia oraz sponsorów i życzliwych osób (grupa wolontariuszy z Wielkiej Wsi), bez których
trudno byłoby zrealizować to wydarzenie sportowe.

Czwartek, 18 lutego był kolejnym
dniem zmagań zawodów na szczeblu
gminnym w Mini Piłkę Siatkową. Tym
razem na parkiet hali sportowej w Biadolinach Radłowskich wybiegły dziewczęta z trzech szkół podstawowych: SP
Biadoliny Radłowskie (opiekun Darek
Kuta), SP Wojnicz (opiekun Wioletta
Galbarczyk), SP Wielka Wieś (opiekun
Lucjan Hajdo). Mistrzostwo Gminy
Wojnicz w Mini Piłkę Siatkową 2016
zdobyły dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Gratulujemy
i życzymy powodzenia na półfinałach
powiatowych, które odbędą się 8 marca
w Woli Rzędzińskiej.

Turniej piłki halowej
Kolejny już raz w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie
odbył się tym razem XI Halowy Turniej
Piłki Nożnej ku Czci Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Honorowy Patronat
nad turniejem objął starosta tarnowski
Roman Łucarz.
Jego
organizatorami byli:
Janusz
Kuboń,
nauczyciel wychowania fizycznego
w miejscowym
zespole szkół,
Paweł Smoleń,
przewodniczący
Rady Powiatu
Tarnowskiego, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie oraz Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Prymus
w Grabnie.
Starosta Roman Łucarz, który dokonał
uroczystego otwarcia, był obecny podczas rozgrywek oraz ufundował okazałe
puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników. Gościem na turnieju był także Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk oraz Radny
Rady Miejskiej w Wojniczu Roman Chamioło.

Zwycięzcy: I miejsce Wielka Wieś, II
miejsce Biadoliny Radłowskie, III miejsce Wojnicz.

W turnieju wzięły udział drużyny złożone z uczniów tutejszej szkoły, rodziców,
piłkarzy LKS „Spółdzielca” Grabno, Więckowic, strażaków oraz lektorów z Grabna
i Milówki.
Osiem drużyn, zostało podzielonych na
dwie grupy, gdzie
mecze odbywały się systemem
każdy z każdym.
Następnie
po
dwie najlepsze
drużyny z obydwu grup, zagrały półfinały i finały.
Ostatecznie po
stojącym na wysokim poziomie meczu finałowym, drużyna LKS Grabno zwyciężyła strażaków
5:4 i została tryumfatorem turnieju. Zwycięskim drużynom wręczono puchary,
a wśród wszystkich zawodników rozlosowano nagrody rzeczowe.
Turniej ten wzbudza w lokalnej społeczności co roku bardzo duże zainteresowanie. Nie inaczej mogło być i teraz,
czego wyrazem była duża ilość kibiców
piłki nożnej na trybunie miejscowej hali
sportowej.

Gimnazjalista
najlepszym szachistą

Więcej na www.sport.wojnicz.pl.
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W Burzynie miał miejsce finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i Gimnazjady Młodzieży w Szachach,
który odbył się w dniach od 14 do 15
stycznia. Były to zawody na szczeblu powiatu tarnowskiego. W zmaganiach przy
szachownicy uczestniczyło 134 uczniów
i uczennic ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorem rozgrywek
był starosta tarnowski oraz MOSiR Tuchów. Gimnazjalista z Wojnicza Jan Kisiel zdobył zaszczytne I miejsce, zostając
tym samym mistrzem powiatu tarnowskiego w szachach!
Sędzią głównym turnieju chłopców
zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum był Czesław Markiewicz, a sędzią
głównym dziewcząt Janusz Poręba.
Turniej przeprowadzono systemem

szwajcarskim na dystansie 9 rund. Czas na
rozegranie jednej partii wynosił 30 minut
(2×15 min.).
W tym turnieju awansem ze szczebla gminnego uczestniczyli nasi uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im Św. Jana Kantego z Wojnicza, w składzie: ANGELIKA
GRZYWA, IZA KRZEMIŃSKA, KACPER
BATELT, IGOR RUTKA, STANISŁAW
CHUDYBA oraz Publicznego Gimnazjum im. Św Kingi z Wojnicza, w składzie:
ANNA BĄK, ANGELIKA ZŁOTOWSKA,
DARIA ARSLAN, JAN KISIEL, MARCIN
JĘKOSZ, PIOTR JEWUŁA.
I miejsce wywalczył Jan Kisiel uczeń klasy III a i został mistrzem powiatu tarnowskiego w szachach oraz awansował do finału wojewódzkiego. Gratulujemy i życzymy
wielu wygranych! Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Szachy nie są dyscypliną olimpijską, ale
jako dyscyplina sportowa niesie za sobą
wiele korzyści. Uczy graczy odpowiedzialności, znoszenia porażki i dostrzegania
popełnionych błędów. Wywiera również
pozytywny wpływ na gracza, ucząc przewidywania i logicznego myślenia. Trenuje
cierpliwość i pamięć.

