Merkuriusz
ISSN 2083-3490

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WOJNICZ

W numerze:

Wojnicki
NR 3 (26) MAJ 2015

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nasz burmistrz najlepszym
sołtysem w Polsce
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk został wybrany sołtysem 2014 roku w konkursie zorganizowanym przez redakcję miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Tytuł wraz z okolicznościową statuetką
wręczył mu podczas specjalnej uroczystości w Warszawie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

W Domu Grodzkim w Wojniczu odbyło się spotkanie
z okazji przypadającej w tym
roku 25 rocznicy powstania
samorządów terytorialnych.
Zaproszone zostały na nie
osoby, które w ostatnim
ćwierćwieczu w różny sposób związane były z wojnickim samorządem.
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Z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Wojnickiej została zorganizowana
pierwsza wojnicka noc muzeów. Podczas całej imprezy
zbierano datki na rzecz
Małopolskiego Hospicjum
dla Dzieci.
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Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz
społeczności lokalnej. Kapituła konkursu bierze pod uwagę
wpływ działalności sołtysa na
integrację społeczności lokalnej,
materialne rezultaty działalności
czyli poprawę infrastruktury komunalnej oraz rezultaty działalności ponadlokalnej.
Jak to się stało, że
z grona około 40 tysięcy sołtysów w Polsce największe uznanie
kapituły uzyskał burmistrz Wojnicza, a do niedawna sołtys Ispu
Tadeusz Bąk? Jak się dowiadujemy duże wrażenie zrobiła jego dotychczasowa droga życiowa – od
pracy w kopalni, do sołtysa i radnego, a następnie burmistrza. Ale
także osiągnięcia w sześcioletniej
działalności jako sołtysa Ispu.
Tadeusz Bąk poprawił
stan dróg na terenie swojego sołectwa, wyremontował niszczejący budynek i urządził w nim
świetlicę wiejską. Tysiące ludzi
bawiły się na organizowanych
przez niego nad brzegiem Dunajca „Dniach Wikliny”. Te imprezy
skutecznie rozsławiły w regionie
nie tylko Isep, ale i gminę Wojnicz. Doprowadził do powołania
stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep. Niedawno otrzymało
ono dofinansowanie na realizację projektu „Dobry moment”.
W jego ramach organizowane są
spotkania dla seniorów dotyczące

zdrowego stylu życia i zdrowego
odżywiania, wycieczki i imprezy
integracyjne. Łącznie będzie to
minimum 28 wydarzeń – powodów i momentów, aby się spotkać.
Warto też dodać, że za kadencji Tadeusza Bąka jako sołtysa
w Ispie przy okazji różnych okazji przygotowywane były niespodzianki dla starszych, kobiet czy
dzieci. Życie w Ispie w ostatnich
latach tętniło i nadal tętni. Dzięki
mocnemu poparciu innych sołtysów z powiatu tarnowskiego na

zjeździe wojewódzkim Tadeusz
Bąk wybrany został kilka lat temu
prezesem wszystkich sołtysów
w Małopolsce.
Tadeusz Bąk w Ispie
w gminie Wojnicz zamieszkał po
przejściu na emeryturę górniczą.
W jednym z wywiadów tak mówił: Mieszkańcy przyjęli mnie bardzo dobrze. Spodobały się też chyba moje inicjatywy i pomysły, bo
wybrano mnie sołtysem. Za swoje
duże osiągnięcie uważam to, że potrafiłem ludzi w Ispie przekonać do

wspólnego działania.
Dzisiaj teraz już burmistrz Wojnicza twierdzi, że tytuł
sołtysa 2014 roku odczytuje jako
duże wyróżnienie i zaszczyt. –
Miło gdy ktoś docenia to, co człowiek zrobił – dodaje.
O rosnącej pozycji burmistrza Wojnicza świadczy również to, że został wytypowany do
plebiscytu na Silnego Człowieka
Regionu Tarnowskiego, który organizuje „Gazeta Krakowska”.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza do konsultacji społecznych

Na terenie Parku Miejskiego
w Wojniczu odbył się Gminny Dzień Dziecka. Organizatorzy – Urząd Miejski oraz
GOK w Wojniczu przygotowali mnóstwo atrakcji dla
najmłodszych, dopisała też
pogoda.
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Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała prowadzi prace nad Lokalną Strategia Rozwoju naszego terenu a dotyczącą perspektywy
finansowej na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Wojnicz do włączenia się w te prace i czynne zgłaszanie
własnych pomysłów.
Wstępnie zdefiniowane cele nowej LSR to:
1. Rozwój sektora czasu wolnego obszaru LGD Dunajec-Biała. (turystyka i czas wolny).
2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (przedsiębiorcy, nowe miejsca pracy).
3. Zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego (ekologia, innowacje, energia odnawialna).
Informacja o aktualnych spotkaniach z mieszkańcami są umieszczone na stronie internetowej
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z LGD w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn)
pod nr tel. 14 665 37 37, w godz. 07:45 - 15:45.
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Słowem wstępu
I minął maj. Miesiąc, w którym na terenie gminy Wojnicz było sporo uroczystości, wydarzeń
oraz imprez rozrywkowo-sportowych. Większość z nich staramy się opisywać.
Szczególną uwagę proponujemy jednak zwrócić
na jedno wydarzenie – spotkanie z okazji 25-lecia samorządu Miasta i Gminy Wojnicz. Ileż to
ludzi przewinęło się przez samorząd w ciągu
ostatniego ćwierćwiecza, ile działań, inicjatyw,
inwestycji…
Jak piszemy Wojnicz dobrze wykorzystał ten czas. Odzyskał prawa miejskie, co podniosło prestiż miejscowości. Dzięki budowie
dwóch obwodnic udało się wyprowadzić ruch
tranzytowy ze śródmieścia. Wybudowaliśmy
nowe obiekty szkolne i użyteczności publicznej,
realizujemy projekty mające na celu skanalizowanie i zwodociągowanie gminy. Organizujemy
imprezy plenerowe, które zyskują coraz większy
rozgłos i popularność w całym województwie.
Jako mieszkańcy sami dobrze wiemy co jest
dla nas najlepsze, czego nasza mała Ojczyzna
potrzebuje i kto spośród nas ma podejmować
w naszym imieniu decyzję. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że na samorządowej rewolucji wygraliśmy, że zasada samorządności się
sprawdza.
Chociaż mamy świadomość, że nie wszystko jeszcze działa, jak powinno, że mogłoby być lepiej.
Gratulujemy burmistrzowi Tadeuszowi
Bąkowi tytułu najlepszego sołtysa w kraju za
2014 rok. To naprawdę duże wyróżnienie, być
tak docenionym i zauważonym z grona około 40
tysięcy sołtysów w Polsce. My też możemy mieć
powody do dumy.
Duże wrażenie na kapitule zrobiła dotychczasowa droga życiowa Tadeusza Bąka – od
pracy w kopalni, do sołtysa i radnego, a następnie burmistrza. Ale także osiągnięcia w sześcioletniej działalności jako sołtysa Ispu.
Tadeusz Bąk poprawił stan dróg na terenie swojego sołectwa, wyremontował niszczejący budynek i urządził w nim świetlicę wiejską.
Tysiące ludzi bawiły się na organizowanych
przez niego nad brzegiem Dunajca „Dniach
Wikliny”. Te imprezy skutecznie rozsławiły
w regionie nie tylko Isep, ale i gminę Wojnicz.
Doprowadził do powołania stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep. Niedawno otrzymało ono
dofinansowanie na realizację projektu „Dobry
moment”. W jego ramach organizowane są
spotkania dla seniorów dotyczące zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, wycieczki i imprezy integracyjne. Łącznie będzie to minimum
28 wydarzeń – powodów i momentów, aby się
spotkać.
Warto też dodać, że za kadencji Tadeusza Bąka jako sołtysa w Ispie przy okazji różnych
okazji przygotowywane były niespodzianki
dla starszych, kobiet czy dzieci. Życie w Ispie
w ostatnich latach tętniło i nadal tętni. Dzięki
mocnemu poparciu innych sołtysów z powiatu
tarnowskiego na zjeździe wojewódzkim Tadeusz Bąk wybrany został kilka lat temu prezesem
wszystkich sołtysów w Małopolsce.
O rosnącej pozycji burmistrza Wojnicza
świadczy również to, że został wytypowany do
plebiscytu na Silnego Człowieka Regionu Tarnowskiego, który organizuje „Gazeta Krakowska”.
			Redakcja

Okiem gospodarza
Dziękuję za głosowanie
Na wstępnie pragnę
gorąco podziękować tym
wszystkim
Mieszkańcom
Miasta i Gminy Wojnicz,
którzy spełnili swój obywatelski obowiązek i wzięli
udział w głosowaniu zarówno
w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów prezydenckich.
Osobiście
popierałem
Andrzeja Dudę i bardzo zadowolony jestem, że został
prezydentem. To kompetentny, wrażliwy i dobry człowiek. Jestem przekonany,
że będzie godnie sprawował
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej i podejmował właściwe decyzje. Każdy jednak
mógł głosować, jak chciał
i raz jeszcze przekazuję słowa uznania dla wszystkich,
którzy wyrazili swoją wolę
i postawili krzyżyk przy nazwisku takiego czy innego
kandydata. Andrzej Duda jest
odtąd prezydentem wszystkich Polaków, bez względu na

to, kto jak głosował, podobnie jak ja jestem burmistrzem
wszystkich
mieszkańców
gminy Wojnicz bez względu
na czyjeś poglądy czy przynależność partyjną.
Sprawy wojnickie staram
się pchać do przodu, porządkować to wszystko, co wymaga uporządkowania. Sporo
o istniejących potrzebach
dowiedziałem się na ogólnym
zebraniu mieszkańców Wojnicza, na którym była dość
duża frekwencja. Dziękuję
za wszystkie sugestie i podpowiedzi, za przedstawianie
swoich bolączek, bo pozwalają mi one obierać właściwy
kierunek działań.
Rozpoczęliśmy
pracę
nad współtworzeniem nowej strategii Lokalnej Grupy
Działania „Dunajec – Biała”. Skonsolidowaliśmy grupę, którą tworzymy razem
z gminami Ciężkowice, Pleśna i Zakliczyn, a teraz pracu-

jemy nad tym, by była ona jak
najlepiej przygotowana do
pozyskiwania środków unijnych na projekty rozwojowe
w nowej perspektywie rozdysponowywania pieniędzy
z Unii Europejskiej. Chcę,
aby gmina Wojnicz z tego
tortu wzięła jak najwięcej.
Sen z powiek spędza mi
jedynie brak projektów, zastałem w tym względzie puste
półki, dlatego obecnie przyspieszamy i zlecamy coraz
więcej nowych projektów, ale
o tym szerzej napiszę w następnym numerze „Merkuriusza”.
Informuję, że z panią
sołtys Milówki i panią sołtys
Wielkiej Wsi dokonałem wizji terenu tych miejscowości
pod kątem najpilniejszych
potrzeb. Z panią radną Małgorzatą Kura dokonałem
wizji budynku klubu sportowego w Biadolinach Radłowskich. Podobne wizyty
planuję w innych sołectwach.
Cieszę się, że w naszej
gminie jest dużo imprez

sportowych, festynów czy
wydarzeń kulturalnych. Na
przykład w kinie Wawel odbył się Foto-Koncert miejscowego kola fotograficznego.
Była to bardzo sympatyczna
uroczystość.
Tadeusz Bąk

JAK WOJNICZ WYBIERAŁ DUDĘ?
Liczba uprawnionych do głosowania 10450
Liczba kart ważnych			
5872
liczba głosów ważnych			
5800
liczba głosów nieważnych 			
72

56,19%
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Wojnicz dobrze
wykorzystał
ten czas

W Domu Grodzkim w Wojniczu odbyło się spotkanie z okazji przypadającej w tym roku 25 rocznicy powstania samorządów terytorialnych. Zaproszone zostały na nie osoby, które w ostatnim ćwierćwieczu w różny sposób związane były z wojnickim samorządem.
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk
zaproszenia wystosował m.in.
do swoich poprzedników na tym
stanowisku, byłych i obecnych
radnych, a także sołtysów. Była
okazja do wielu wspomnień.
Prelekcję o pierwszych wolnych
wyborach w gminie Wojnicz
i o tym, jak tutaj powstawały Komitety Obywatelskie, wygłosiła
prezes TPZW Teresa Duman.
O podstawach prawnych tworzenia samorządu mówił były poseł
Władysław Żabiński. Zasiadał on
w tzw. Sejmie kontraktowym, który właśnie przegłosował ustawy
ustanawiające gminne samorządy.
Odczytane zostały listy do uczestników spotkania od marszałka
Małopolski Marka Sowy, starosty
tarnowskiego Romana Łucarza
i ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Program artystyczny
zaprezentowały dzieci i młodzież
z naszej gminy.
Przypomnijmy, że pierwsza sesja Rady Gminy w Wojniczu
odbyła się 4 czerwca 1990 roku.
Wzięło w niej udział 22 radnych,
9 zaproszonych osób, sołtysi
i przewodniczący rad sołeckich.
Sesję rozpoczęto odegraniem
hymnu narodowego, a następnie,

najstarszy wiekiem radny dokonał otwarcia tej historycznej sesji.
I zaczęło się.
Mówiąc o 25 latach samorządności możemy być dumni z naszych osiągnięć. Patrząc
wstecz i wspominając ostatnie
ćwierć wieku możemy wręcz mówić o cywilizacyjnym skoku, i to
nie tylko przez wzgląd na rozwój

technologii, ale przede wszystkim, przez wzgląd na zmiany, które dokonały się na płaszczyźnie
społecznej. Wojnicz wykorzystał
ten czas. Gdy rynek otwarł się
na przedsiębiorczość obywateli,
wojniczanie z wielkim zapałem
zaczęli z tej wolności korzystać.
Obecnie na terenie gminy działa
ponad 800 firm, dobrze funkcjo-

nuje Zielony Park Przemysłowy,
który wciąż jest rozwijany przez
władze samorządowe. Dzięki
temu gmina Wojnicz znajduje się
w czołówce gmin małopolskich
pod względem niskiego poziomu
bezrobocia.
Wojnicz odzyskał prawa
miejskie, co podniosło prestiż
miejscowości. Dzięki budowie

Pierwsza wojnicka noc muzeów

W sobotę 16 maja z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej została zorganizowana pierwsza wojnicka noc muzeów.

Imprezę
zapoczątkował
występ kwartetu smyczkowego
Corda z balkonu „Findrówki”.
W tym samym czasie w salach
Szkoły Podstawowej odbywał się
konkurs plastyczny na najpiękniejszą ilustrację wojnickich le-

gend. Wyniki konkursu: kategoria dzieci od 6 do 9 lat (pierwsze
miejsce Julia Honkisz), kategoria
dzieci od 10 do 11 lat (pierwsze
miejsce Natalia Gala).
Następnie miał miejsce
występ Orkiestry Dętej Miasta

Wojnicza. Podczas całej imprezy
zbierano datki na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.
Była to już trzecia kolejna zbiórka
na ten cel (w sobotnie przedpołudnie młodzież Publicznego Gimnazjum w Wojniczu prowadziła
zbiórkę przed wojnickimi sklepami - zebrano około 2900 złotych).
Pieniądze zebrane 16 maja wspomogą budowę Centrum Opieki Wyręczającej w Krakowie dla
dzieci z całej Małopolski.
Po koncercie orkiestry
w salach wystawowych „Findrówki” otwarta została wystawa
grafik Andrzeja B. Krupińskiego
z przepięknie ujętymi zabytkami
Wojnicza. Następnie zebrani wysłuchali wierszy w interpretacji
Ireneusza Mosio z akompaniamentem Bartka Janasa. Była też
jedyna w swoim rodzaju możliwość zwiedzania izby regionalnej.

dwóch obwodnic udało się wyprowadzić ruch tranzytowy ze
śródmieścia.
Wybudowaliśmy
nowe obiekty szkolne i użyteczności publicznej, realizujemy projekty mające na celu skanalizowanie i zwodociągowanie gminy.
Organizujemy imprezy plenerowe, które zyskują coraz większy
rozgłos i popularność w całym
województwie.
Jako mieszkańcy sami
dobrze wiemy co jest dla nas najlepsze, czego nasza mała Ojczyzna
potrzebuje i kto spośród nas ma
podejmować w naszym imieniu
decyzję. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że na samorządowej rewolucji wygraliśmy, że zasada samorządności się sprawdza.
Na koniec jeszcze taka
mała, może mniej przyjemna dygresja. Szkoda, że nie wszyscy skorzystali z wystosowanego przez
burmistrza zaproszenia. Gdy się
pełniło eksponowane stanowiska,
brało za to niezłą pensję, to była
identyfikacja z gminą i samorządem. A gdy się przegrało wybory,
to co mnie samorząd obchodzi.
To nie jest właściwa postawa.
			
(R)

Półkolonia letnia
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wojniczu wspólnie ze Szkołą
Podstawową w Wojniczu organizują półkolonię dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie
gminy Wojnicz.
Półkolonia organizowana będzie w dniach
od 29 czerwca do 10 lipca w Szkole Podstawowej w Wojniczu. Odpłatność za jedno
dziecko w turnusie wynosi 110 zł. Organizatorzy zapewniają opiekę w godzinach od
7 do 16 (śniadanie, obiad, podwieczorek)
oraz atrakcyjny program: zajęcia na krytej
pływalni, wspinaczka sportowa, kręgle, gry
i zabawy rekreacyjne w Wakacyjnej Olimpiadzie Sportowej, wycieczki krajoznawcze
oraz zajęcia plastyczne, zabawy i konkursy
edukacyjne.
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Co dalej z Pałacem Dąmbskich?
Przypominamy, że na stronie internetowej gminy Wojnicz
znajduje się ankieta i można głosować oraz zgłaszać własne
propozycje odnośnie przyszłego zagospodarowania Pałacu
Dąmbskich.
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Artykuł polemiczny

Dlaczego w Wojniczu nie chcą staruszków ani
niepełnosprawnych dzieci?

Ta sprawa przyniosła Wojniczowi rozgłos,
ale dobrze – głównie jeśli chodzi o wizerunek – nie przysłużyła się. Rozeszło się
w regionie, że nie chcą tu staruszków ani
niepełnosprawnych dzieci. Czyli że w Wojniczu mieszkają ludzie egoistyczni i bardzo
nietolerancyjni…
O co chodzi? Starostwo ma spory
problem z tym, że spadkobiercy dawnych
właścicieli odzyskują nieruchomości, na terenie których znajdują się różnego rodzaju
powiatowe jednostki. Na ich wykupienie
potrzebne są miliony złotych, a tak wielkich
pieniędzy starostwo nie jest w stanie wyasygnować. Alternatywnym rozwiązaniem
jest przeniesienie instytucji w inne miejsce.

Ponieważ niektórzy uważają, że niektóre sformułowania są dość ogólne, poniżej
krótkie wyjaśnienia i rozwinięcia myśli:
•
Centrum kulturalno-administracyjne – w pałacu znalazłoby się miejsce dla
urzędu miejskiego i innych instytucji, część sal byłaby przeznaczona na działalność
kulturalno-oświatową. Sala konferencyjna, sala wystawowa (coś jak aula może?).
•
Biura do wynajęcia – bardzo tania przestrzeń biurowa, zniżki dla firm z gminy Wojnicz, być może w większych salach byłaby możliwość współdzielenia przestrzeni przez kilka firm (żeby to było tanie), jakaś ogólnodostępna sala konferencyjna, Internet.
•
Sala bankietowa – dom weselny – do wynajęcia lokale. Na wesela, komunie,
okolicznościowe imprezy itp.
•
Urząd Miejski – tu nie trzeba chyba wyjaśniać.
•
Inkubator przedsiębiorczości – Zielony Park Biznesowy – nowoczesny biznes w zabytkowych wnętrzach. Rozszerzenie idei z punktu „biura do wynajęcia”.
Dodatkowo dochodziłaby możliwość korzystania ze sprzętu (drukarki, kserokopiarki, Internet, usługi księgowe, prawnik raz w tygodniu itp.).
•
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa – połączenie działalności GOK i biblioteki
w jednym budynku. Sale komputerowe, sale prób, salki wystawowe, konferencyjne itp.
•
Centrum konferencyjno-hotelowe – sale konferencyjne, szkoleniowe z zapleczem hotelowym.
•
Muzeum Ziemi Wojnickiej – tu też nie trzeba chyba wyjaśniać.
•
Muzeum poświęcone historii I Wojny Światowej – można się wpisać w jakiś
szlak wojenny po cmentarzach, nawiązać w tej sprawie współpracę z Austriackim
Czarnym Krzyżem.
Zapraszamy do oddawania głosów. Wspólnie zdecydujmy o przeznaczeniu Pałacu
Dąmbskich, który kupiliśmy od starostwa (w tym roku płacimy ostatnią ratę). Ankieta jest anonimowa.

W pierwszej kolejności spadkobiercy mieli odzyskać obiekt i park w Stróżach,
gdzie funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej. I – pojawiły się plotki – że ten DPS przeniesiony zostanie do Wojnicza, do obecnego internatu przy Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych. Potwierdzeniem, że jest
w tym coś prawdy, miało być wystąpienie
przez powiat tarnowski o pozwolenie na
rozbudowę internatu tak, aby był to budynek wielofunkcyjny.
Psychicznie chore kobiety, bo takie
są w Stróżach, w bliskim sąsiedztwie Parku
Miejskiego, a w dodatku obok młodzieży
szkolnej? Znaleźli się tacy w Wojniczu, którym się to bardzo nie spodobało. I wszczęli
alarm. Na wniosek grupy radnych zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, a w jej programie pojawił się wniosek
o przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania tej części Wojnicza, aby storpedować plany starostwa.
Na nadzwyczajnej sesji wicestarosta Zbigniew Karciński odpierał zarzuty, że
o tej sprawie samorząd powiatowy nie rozmawiał z samorządem Wojnicza, bo… nie
miał o czym rozmawiać. Jego zdaniem na
razie pojawiają się jedynie luźne koncepcje,
żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Zresztą,
jak powiedział, sprawa przenosin do Wojnicza DPS ze Stróż jest już w zasadzie nieaktualna, a o wiele bardziej możliwe

jest przeniesienie tutaj Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego ze Zbylitowskiej
Góry. Okazało się bowiem, że wcześniej
spadkobiercy odzyskali kompleks parkowo-pałacowy w Zbylitowskiej Górze i żądają zbyt wysoką kwotę za jego odkupienie.
Ale niektórym radnym pomysł, by
na terenach należących do powiatu, obok
Parku Miejskiego, prowadzona była terapia
niepełnosprawnych dzieci, również się nie
spodobał. Padały argumenty, że park ma
być miejscem kulturalno-rozrywkowym
i sąsiedztwo ani starszych kobiet, ani niepełnosprawnych dzieci nie jest wskazane. Pojawiły się też sugestie, że te tereny mają być
reprezentacyjne, więc… Choć jedna z radnych apelowała też o zdrowy rozsądek, bo
co nam będą przeszkadzać niepełnosprawne, tak bardzo pokrzywdzone przez los
dzieci? Warto tu mieć na uwadze, że SOSW
byłby na gruntach należących do powiatu
i to starostwo byłoby odpowiedzialne za
stworzenie odpowiednich warunków oraz
za całą logistykę.
Radni przegłosowali jednak przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Parku Miejskiego, co w zasadzie kończy całą sprawę.
Przez dziewięć miesięcy starostwo nie może
otrzymać zgody na jakiekolwiek prace budowlane w szkolnym internacie i w jego obrębie. W jednym z niedawnych wywiadów
starosta Roman Łucarz nie ukrywał rozgoryczenia taką decyzją. Powiedział, że dziwi
go takie stanowisko radnych z Wojnicza, bo
przecież te dzieci nie stwarzają żadnego zagrożenia dla otoczenia.
Teraz słychać z kolei głosy, że trochę szkoda straconej szansy. Bo przecież na
przeniesieniu tutaj Ośrodka ze Zbylitowskiej Góry Wojnicz mógłby tylko zyskać. To
choćby wcale nie taki mały zakład pracy, bo
zatrudniający około 50 osób. Wojnicz nie
może się też tak zamykać, być oporny na
współpracę, bo będzie na tym tracił.
Czy pewne decyzje, blokujące starostwu
pewne ruchy, nie był zbyt pochopne? Czy
nie jest tak, że ktoś za bardzo chciał postawić na swoim?			
(RK)

Absolutorium i połączenie samorządowych instytucji
W dniu 28 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Wojniczu. Podczas sesji - po przyjęciu sprawozdań
i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - radni jednogłośnie udzieli burmistrzowi
Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Rada podjęła również uchwały finansowe w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2015 rok, zmian
wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojnicz i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu. Pomoc
ta dotyczy realizacji programu zdrowotnego dotyczącego
profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce.
Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji z Powiatem Tarnowskim zadania pn. „Budowa odcinka chodnika wraz
ze zjazdami do działek przy drodze powiatowej nr 1405K
w miejscowości Grabno”. Uchwałą Rady Miejskiej określono
zasady wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Rada wyraziła

zgodę na objęcie 6038 nowych niepodzielnych udziałów,
które gmina pokryje wkładem niepieniężnym w postaci
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz gotówką. Łączna
wartość udziałów wyniesie 3.019.000,00 zł.
Wyrażono zgodę na oddanie w najem w drodze
przetargu lokalu z gminnego zasobu nieruchomości o powierzchni 53.09 m2 usytuowanego w Rynku w Wojniczu na
okres 10 lat z przeznaczeniem na handel lub usługi.
W formie uchwały Rada zatwierdziła zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu.
Połączenie tych instytucji w jedną jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminne Centrum Kultury nastąpiłoby od 1

stycznia 2016 roku. Powyższa uchwała będzie przesłana do zaopiniowania przez
Krajową Radę Biblioteczną
i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Krakowie, a następnie skierowana do Ministra ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody
na połączenie.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wojnicz do Klastera Aktywnej Turystyki.
Uchwałą Rady został wprowadzony regulamin korzystania
z placów zabaw na terenie całej gminy.
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Dzień Dziecka w Parku Miejskim
Na terenie Parku Miejskiego w Wojniczu w niedzielę,
31 maja odbył się Gminny Dzień Dziecka. Organizatorzy – Urząd Miejski oraz GOK w Wojniczu przygotowali mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, dopisała też
pogoda.
Pogoda dopisała, więc i frekwencja była bardzo duża. Dzieci miały okazję uwolnić pokłady
swojej energii, około 300 dzieci
pobrało karty do wykonania zadań w sprawnościowym torze
przeszkód oraz karty startowe
w drugiej edycji Kolarskiego
Pucharu Wojnicza. Dla każdego uczestnika zagwarantowane były nagrody, dodatkowo
wszystkie dzieci wzięły udział
w loterii w której główną nagrodą był tablet.
Było m.in. miasteczko
cyrkowe a w nim: pokaz szczudlarski, nauka chodzenia na
szczudłach, pokaz Wielkich Baniek Mydlanych, warsztaty bańkowe, malowanie buziek czy konkurs tresury „na wesoło”. Był blok
zabaw sprawnościowych: hula

hop, skakanka, zabawy integracyjne z chustą animacyjną, kręcenie
balonów, balonikowe zoo.
Można było zjeść coś
słodkiego. Obejrzeć interaktywny familijny spektakl teatralny pt.
„Pan Twardowski” w wykonaniu
aktorów Teatru Rondo z Krakowa.
Było jeszcze wiele innych atrakcji,
a swoje talenty artystyczne zaprezentowały też dzieci ze szkół gminy Wojnicz.
Gminny Dzień Dziecka
– jak już wspomnieliśmy - połączony był z drugą edycją Kolarskiego Pucharu Wojnicza, którego
wyniki znaleźć można na www.
sport.wojnicz.pl. Zresztą, atmosferę tej udanej imprezy najlepiej obrazują prezentowane obok
zdjęcia.

Bezpieczny
przedszkolak
w Grabnie

Program edukacyjny „ Bezpieczny przedszkolak – bezpiecznym
uczniem” realizowało Przedszkole Publiczne w Grabnie od października 2014 roku do maja tego roku. Skierowany był do dzieci
5 i 6 letnich, uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy
Wojnicz.

Do projektu przystąpiły Przedszkola
z Grabna, Biadolin Radłowskich, Łoponia oraz Wielkiej Wsi. Quiz wiedzy
o bezpieczeństwie i gala finałowa projektu „Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem” odbyły się 13 maja.
Quiz obejmował zakres wiedzy dotyczącej zdobytych wiadomości o bezpieczeństwie.
W skład komisji weszli: przewodniczący Rady Powiatu Paweł Smoleń, pani bibliotekarka Małgorzata
Derus oraz pan policjant Adam Kula.
Pierwsze miejsce zdobyło Przedszkole

Publiczne w Grabnie, drugie Przedszkole Publiczne w Wielkiej Wsi, trzecie
Przedszkole Publiczne w Biadolinach
Radłowskich, a czwarte Przedszkole
Publiczne w Łoponiu.
Podczas gali finałowej z udziałem nauczycieli z przedszkoli realizujących projekt oraz gości nastąpiło uroczyste przyznanie dyplomów,
wręczenie uczestnikom Quizu nagród
książkowych, ufundowanych przez Pawła Smolenia, a nauczycielom podziękowań.
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Opieka
nad małymi dziećmi

Gmina Wojnicz podpisała kolejną umowę na realizację resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH - edycja 2015”.
Dotyczy ona bieżącego funkcjonowania instytucji dziennego opiekuna w 4 punktach zlokalizowanych przy publicznych przedszkolach w Wojniczu, Grabnie, Biadolinach
Radłowskich i w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wielkiej Wsi. Otrzymana dotacja
pozwali na sfinansowanie zatrudnienia 4 dziennych opiekunów oraz bieżących wydatków
przeznaczonych m.in. na zabawki, artykuły edukacyjne i środki czystości.
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 78.238 000
zł. Realizatorem projektu jest Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
w Wojniczu. Czas realizacji projektu - od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

Gimnazjaliści z Wojnicza na
trzecim miejscu w Małopolsce
Uczniowie klasy III a (z rozszerzonym programem języka angielskiego) Publicznego Gimnazjum w Wojniczu wzięli udział
w międzynarodowym konkursie
matematycznym „Matematyka
bez granic”.
Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy, a w Polsce patronat
nad nim objęło Polskie Towarzystwo
Matematyczne. Uczniowie klas trzecich
oraz pierwszych szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali zadania w grupie
SENIOR – są to zadania nawiązujące do
konkretnych sytuacji życiowych i poka-

zują zastosowanie matematyki w życiu
codziennym. Część zadań podanych
jest w języku angielskim i tak trzeba napisać ich rozwiązania.
Gimnazjaliści z Wojnicza odnieśli w tym konkursie ogromny sukces
– w województwie małopolskim zajęli
trzecie miejsce, a w skali kraju dziewiąte! Wykazali się wielką wiedzą oraz
umiejętnościami współpracy, pomysłowością, wyobraźnią oraz zdolnościami
językowymi.
Gratulujemy uczniom, nauczycielom
oraz ich rodzicom.

Pierwszy dzwonek
Gmina Wojnicz złożyła wniosek
o przyznanie dotacji w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”. Polega on
na udzieleniu wsparcia dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie
zwiększania ich szans edukacyjnych.
Projekt realizowany jest ze środków
finansowych Województwa Małopolskiego. Do projektu zgłoszonych
zostało 211 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu gminy Wojnicz,

Matematyczne szranki
w Wielkiej Wsi

uczących się w szkole podstawowej,
gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej i w których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej, określonego
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
163 ze zm.). Wsparcie udzielane będzie w kwocie do 150 zł dla ucznia.

Mniej uczniów,
mniej godzin
Do 30 kwietnia br. dyrektorzy szkół i przedszkoli mieli obowiązek opracować i przekazać do organu prowadzącego (gmina
Wojnicz) arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny 2015/2016.

22 maja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej
Wsi już po raz dziesiąty zorganizował Gminną
Olimpiadę Matematyczną dla uczniów klas trzecich
nauczania zintegrowanego. Celem olimpiady jest
wspomaganie uzdolnień matematycznych uczniów
z gminy Wojnicz, poprzez ich udział w konkursach
międzyszkolnych.
Honorowy patronat nad Olimpiadą objął
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk oraz Przewodniczący Rady Powiaru Paweł Smoleń. Podwójny pa-

tronat podkreśla szczególny charakter przedsięwzięcia i jego znaczenie dla mieszkańców gminy.
W tegorocznej edycji finału Olimpiady
wzięły udział gminne szkoły podstawowe: z Łoponia, Grabna, Olszyn, Biadolin Radłowskich, Wojnicza i Wielkiej Wsi. W eliminacjach szkoły wyłoniły
w sumie 18 finalistów.
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali
piękne nagrody książkowe, dyplomy i drobne upominki od sponsora.

To właśnie na jego podstawie nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę do końca maja 2015
roku muszą otrzymać od dyrektorów informację o planowanym
przydziale godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub wychowawczych, w tym o wymiarze zatrudnienia. W tym czasie musi nastąpić również - jeśli taka konieczność zachodzi - wypowiedzenie
stosunku pracy lub zmiana warunków pracy nauczycieli.
Na podstawie przedłożonych przez dyrektorów jednostek
oświatowych arkuszy organizacyjnych wynika, iż problem zmniejszenia się liczby godzin nauczycielskich najbardziej dotknął Publiczne Gimnazjum w Wojniczu, w którym wypowiedzenia stosunku
pracy otrzyma 3 nauczycieli. Jest to efekt zmniejszenia się o ponad
60 liczby godzin nauczycielskich. 1 września br. liczba oddziałów
w odniesieniu do obecnego roku szkolnego zmniejszy się z 12 do
10, a w przyszłym roku ubędzie kolejny 1 oddział. W pozostałych
szkołach udało się uniknąć zwolnień nauczycieli.
Jednocześnie burmistrz Wojnicza postanowił przyznać dodatkowe godziny lekcyjne szkołom, m.in. Gimnazjum w Wojniczu
przyznano dodatkowe godziny na zajęcia z języka angielskiego,
a Szkole Podstawowej w Wojniczu godziny na zajęcia logopedyczne. Ponadto w przedszkolach dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w dalszym ciągu korzystać będą z nieodpłatnych zajęć
języka angielskiego i rytmiki.
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Stypendia szkolne
Z początkiem czerwca br.
nastąpi wypłata drugiej
tury stypendium szkolnego
dla 153 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wojnicz.
Łączna kwota dofinansowania to
25.599,00 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe. Miesięczna wysokość
dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może być większa niż 456 zł
netto na 1 osobę w rodzinie (art.
9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej).

… i naukowe
W związku z Uchwałą Nr
IV/29/2015 Rady Miejskiej
w Wojniczu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego
Gminy Wojnicz” do 31 lipca br.
w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojniczu
można składać wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza
Wojnicza za wyniki w nauce,
za wybitne osiągnięcia w nauce
oraz za indywidualne osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wojnicz
uczęszczającym do szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
dających możliwość uzyskania
świadectwa dojrzałości. Więcej
szczegółów na stronie internetowej www.gzeas.wojnicz.pl.
Ostateczna wysokość stypendium Burmistrza Wojnicza zostanie określona w stosownym
zarządzeniu.

Ortograficzne zmagania
w Grabnie
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W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie odbyły się Gminne Konkursy
Ortograficzne, zorganizowane przez Panie Barbarę Gaweł i Annę Kelner. Patronat nad
nimi objął Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, który ufundował
wartościowe nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową, a nauczyciele-opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do tych konkursów.
W XII-tym Gminnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV – VI wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych w Biadolinach Radłowskich, Milówce, Wojniczu i Grabnie. Natomiast w XI–tym
Gminnym Gimnazjalnym Konkursie Ortograficznym gimnazja reprezentowali uczniowie z Biadolin Radłowskich i Grabna.

W Ispie ruszyły
spotkania seniorów

Witaj, majowa jutrzenko…

Piękna pogoda, świecące słońce i mnóstwo ludzi – w Wojniczu wzniośle i radośnie świętowaliśmy w tym roku rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Odbyły się pierwsze spotkania w ramach projektu „Dobry moment”, realizowanego przez
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep. Wspierany jest on finansowo przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.

5 maja 2015 w Świetlicy Wiejskiej w Ispie odbyło się
pierwsze spotkanie „Jem zdrowo, z głową i kolorowo”. Seniorzy brali udział w warsztatach kulinarnych
przygotowanych przez panią Annę Węgrzyn i prowadzonych przez Karolinę Wesołowską oraz Kamilę
Kabat, a także uczennice Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu.
12 maja na spacer po Ispie wybrało się prawie 30 uczestników, zgodnie z obietnicą każdy otrzymał na czas marszu wodę mineralną i słodką przekąskę. Krótki przystanek nad Dunajcem, łyk wody,
przyjemny powiew wiatru, ciekawe zapomniane już
lokalne opowieści pani Basi (wolontariusza oraz
członka stowarzyszenia) i powrót do świetlicy…
Wiosenny poczęstunek regeneracyjny i ciepła herba-

ta to mały zastrzyk energii przed dalszą częścią spotkania. Pierwsze zajęcia z cyklu „Promocja zdrowego
stylu życia i profilaktyka zdrowotna” poprowadził
doświadczony fizjoterapeuta Piotr Piekarz. Wykład
i ćwiczenia praktyczne na świeżym powietrzu były
dobrym uzupełnieniem spotkania i zachętą do samodzielnych zajęć ruchowych w domu.
Następne spotkanie odbyło się 19 maja i były
to zajęcia z cyklu „e-wykluczenie”, dotyczące podstawowej obsługi komputera oraz poruszania się po sieci Internet.
Więcej informacji o projekcie:
http://www.wojnicz.pl/dobry-moment-program-dla-seniorow

Msza Święta, przemarsz z Kościoła po Pomnik Niepodległości,
a w pochodzie wozy strażackie, Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza, poczty sztandarowe, delegacje, chór Te Deum i mieszkańcy. Pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty, orkiestra dała koncert. Rozdano też
śpiewniki i chorągiewki mieszkańcom, po koncercie orkiestry chór Te
Deum zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania…
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Najlepszy bramkarz –
Bartłomiej Kuboń z Olszyn

NR 3 (26) MAJ 2015

Hala Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
była miejscem rozegrania finału turnieju piłki nożnej Gimnazjów o Puchar Starosty Tarnowskiego. W rozgrywkach po wywalczeniu awansu z turniejów półfinałowych - wzięło
udział sześć reprezentacji szkół gimnazjalnych z powiatu
tarnowskiego.
W wyniku losowania zespoły trafiły do dwóch grup, z których po
dwie najlepsze ekipy awansowały
do półfinałów, a drużyny z trzecich
miejsc zmierzyły się w spotkaniu
o 5 miejsce. Każdy mecz trwał 12
minut, a sędzią głównym był Michał Przydział.
W pierwszym półfinale
Tuchów - zdobywając dwie bramki
w ostatniej minucie - pokonał 2:0
Zakliczyn, a w drugim meczu na
tym szczeblu rozgrywek Gromnik
po bezbramkowym meczu zwyciężył z Olszynami 4:3 w dramatycznej serii rzutów karnych.
Finał pomiędzy Tuchowem i Gromnikiem był powtórką
meczu otwierającego turniej, kiedy

to w starciu między tymi zespołami
padł remis 1:1. W spotkaniu decydującym o końcowym zwycięstwie,
Gromnik pewnie pokonał rywali
z Tuchowa 5:2. Warto podkreślić,
że cztery gole w finale zdobył Sebastian Nowak, który dzięki temu
„rzutem na taśmę” zdobył tytuł
króla strzelców. Natomiast najlepszym bramkarzem okazał się Bartłomiej Kuboń z Olszyn.
Na turnieju obecny był
burmistrz Tadeusz Bąk oraz obecni
byli przedstawiciele władz powiatu
tarnowskiego: starosta Roman Łucarz, wicestarosta Zbigniew Karciński, etatowy członek zarządu
Jacek Hudyma i przewodniczący
Rady Powiatu Paweł Smoleń.

Słońce, radość, Czwórbój
moc i walka
lekkoatletyczny
Za nami pierwsza eliminacja Kolarskiego Pucharu Wojnicza dzieci i młodzieży, który skupił wielu kolarzy amatorów z całej gminy. Na starcie stanęło około 100 zawodników w różnych kategoriach.

Słońce, radość, moc i walka - tak
było 8 maja pod Szkołą Podstawową
w Wojniczu. Kolorowe koszulki przypominały pełną wiosennych kwiatów
łąkę. Wielkie emocje, piękna i sportowa rywalizacja były cały czas z nami.
Areną zmagań była dobrze znana w środowisku kolarskim trasa na terenie Szkoły
Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wojniczu. Rywalizacja
jak zwykle była emocjonująca:
były ucieczki, samotne odjazdy,
chwilowe kryzysy.

To początek sezonu kolarskiego, pierwsze emocje i pierwsze
zwycięstwa. Organizatorów – UKS
w Wojniczu – Marcin Bialik, Publiczne Gimnazjum w Wojniczu,
Szkoła Podstawowa w Wojniczu
Gminny Ośrodek Kultury - cieszy
frekwencja najmłodszych miłośników tej pięknej dyscypliny sportu.
Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy wspaniałej postawy.

Pełne wyniki:
www.sport.wojnicz.pl

Na stadionie Olimpii Wojnicz odbyły się zawody w Gminnym Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. Uczniowie rywalizowali w biegach na
krótkim i długim dystansie, w rzucie piłeczką palantową i w skoku w dal.
W rywalizacji szkół w kategorii
dziewcząt jak i chłopców zwyciężyły drużyny z Wojnicza. Najlepszym zawodnikiem indywidualnie
został Jakub Pitek z Łoponia, który
zdobył 210 punktów. Najlepszą zawodniczką została zaś Emilia Bochenek z Wojnicza (187 pkt).
Do rywalizacji szkół
w gminie Wojnicz przystąpiły 4
szkoły – z Wojnicza, Wielkiej Wsi,
Łoponia i Biadolin. Organizatorami zawodów były nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej w Wojniczu –
Wioletta Galbarczyk i Agata Gąsior.

Na Orliku o mistrzostwo

7 maja Szkoły Podstawowe z Wojnicza, Grabna, Łoponia, Biadolin,
Olszyn, a 6 maja Gimnazja z Wojnicza, Wielkiej Wsi, Grabna, Biadolin
i Olszyn walczyły na Orliku o mistrzostwo Gminy Wojnicz w piłce
nożnej. W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna z Wojnicza, natomiast w kategorii szkół
gimnazjalnych zwyciężyła drużyna
z Olszyn.

