Merkuriusz
ISSN 2083-3490

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WOJNICZ

W numerze:

Wojnicki
NR 4 (27) CZERWIEC 2015

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wojnicz na Targach
Inwestycyjnych

Pierwsze Targi Inwestycyjne Aglomeracji Tarnowskiej, które odbyły się 24 czerwca w Sali Lustrzanej w Tarnowie,
były znakomitą okazją dla deweloperów, architektów i inwestorów, do zapoznania się z ofertą podtarnowskich
samorządów. Na targach tych zaprezentowano m.in. ofertę Miasta i Gminy Wojnicz.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojniczu
rozda paczki żywnościowe
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
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Uczniowie wojnickiego
gimnazjum zwiedzili
m.in. stadion w Dortmundzie, mieli zajęcia
z grupą antyfaszystowską
i grali w kręgle z niemieckimi rówieśnikami.
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Sukces „Echa Doliny”. Zespół z Biadolin Radłowskich
zajął drugie miejsce na święcie kultury ludowej w Szczurowej czyli na popularnym
„Krakowskim Wianku”.
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Organizacja targów to efekt
podpisanego w lutym bieżącego
roku porozumienia gospodarczego, które zakłada współpracę Tarnowa i okolicznych gmin,
w zakresie promocji i pozyskiwania nowych inwestorów,
zainteresowanych lokowaniem
kapitału w regionie. Celem
ostatniego przedsięwzięcia była
promocja i prezentacja walorów
inwestycyjnych regionu.
Organizatorzy i uczestnicy
targów mają nadzieję, że wspólne działania w tym zakresie
pomogą pobudzić lokalny rynek i przyczynią się do wzrostu
gospodarczego w obrębie aglomeracji. Podczas targów oprócz
Miasta i Gminy Wojnicz swój
potencjał zaprezentowały także
gminy Lisia Góra, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, wiejska Tarnów, Wierzchosławice, Żabno,
miasto Tarnów oraz Tarnowski
Klaster Przemysłowy S.A.
Wojnicz w swojej ofercie przed-

stawił wolne tereny przemysłowe dostępne w Zielonym Parku
Przemysłowym.
Targom towarzyszyła konferencja, w trakcie której samorządowcy i biznesmeni mogli
zapoznać się z najnowszymi

przepisami dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych
oraz informacjami z zakresu
nowego okresu programowania
i pozyskiwania funduszy unijnych. Według zapowiedzi organizatorów były to pierwsze, ale

z pewnością nie ostatnie tego
typu targi.
Aglomeracja Tarnowska to
drugi co do wielkości ośrodek
biznesowy, akademicki i administracyjny w Małopolsce.

Drogi
do asfaltowania

maraton dający satysfakcję

Wytypowanych zostało w gminie Wojnicz dwanaście odcinków dróg, które wkrótce zostaną wyasfaltowane. Rozstrzygany jest właśnie przetarg na wykonanie tych robót.

19 lipca (niedziela) po leśnych ścieżkach gminy Wojnicz ścigać się będą
kolarze w ramach maratonu rowerowego Cyklokarpaty. Ta impreza, popularyzująca kolarstwo górskie, odbędzie się w Wojniczu już po raz trzeci.

W tym roku wyremontowane zostaną drogi: „Pod Dębem”
w miejscowości Sukmanie, „W kierunku wiaduktu” w m.
Biadoliny Radłowskie, „Na P. Jankowskiego” w m. Sukmanie,
„L38 - Na Równie” w m. Olszyny, „Podgórze Dół” w m. Wielka Wieś, od „P. Michałka w kier. Dębiny Zakrzowskiej” w m.
Zakrzów, „W kierunku P. Karasia” w m. Dębina Zakrzowska,
„Obok P. Wnętrzaka” w m. Dębina Łętowska, „Zagumnie”
w m. Łopoń, „W kierunku P. Ludwy” w m. Więckowice, ulica
Loretańska w m. Wojnicz oraz droga w m. Isep.
Zanim jednak drogi pokryje asfaltowy dywanik, zostanie
wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, zrobione zostaną też pobocza. Roboty sfinansowane zostaną ze środków
gminy oraz z Funduszów Sołeckich poszczególnych sołectw.
Burmistrz Wojnicza w następnych latach będzie dążył do
tego, aby więcej pieniędzy przeznaczane było na remonty
i budowy nowych gminnych dróg. Bo dobre drogi to nie tylko
wygoda dla mieszkańców, ale i podstawowy warunek rozwoju poszczególnych miejscowości, do czego chyba nikogo nie
trzeba przekonywać.

Cyklokarpaty to seria maratonów rowerowych nie tylko dla profesjonalistów, ale także amatorów, którzy chcą rozpocząć kolarską przygodę. Ich
celem jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce południowej.
Poprzez MTB Maraton – Cyklokarpaty Wojnicz mocno zaznacza
swoją obecność na rowerowej mapie Małopolski. Przed rokiem najpierw
odwołano imprezę ze względu na powódź. Drugie podejście odbyło się
27 lipca. Wówczas to na starcie Wojnicz MTB Maraton stanęło 350 rowerzystów, niemal z całej Polski. Zawodnicy rywalizowali ze sobą na trzech
trasach: Hobby (30 km), Mega (60 km) i Giga (90 km). Zawody zróżnicowane były również pod względem kategorii wiekowych i oczywiście
płci, ostatecznie rywalizacja odbywała się w dziewiętnastu kategoriach.
W tym roku maraton odbywał się będzie w naszej gminie 19 lipca.
Biuro zawodów mieścić się będzie przy boisku Orlik – ul. Szkolna. Czynne będzie od godziny 8. Zgłosić się można też przez Internet – zgłoszenia
będą aktywne od 13 lipca w systemie Timedo.
Podobnie jak w poprzednich latach na trasie będzie bufet. Mapę i profil trasy obejrzeć można na www.cyklokarpaty.pl

Cyklokarpaty
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Słowem wstępu
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Okiem gospodarza
Łamy Merkuriusza są otwarte na dyskusję

Gratulacje i słowa uznania dla Zespołu
„Echo Doliny” z Biadolin Radłowskich za
kultywowanie rodzimych tradycji zawartych w tańcu, śpiewie, muzyce, obrzędach,
zwyczajach i obyczajach. Potwierdzeniem
Waszej ciężkiej pracy i wierności tradycji
jest drugie miejsce na święcie kultury ludowej w Szczurowej, na popularnym „Krakowskim Wianku”.
Niewiele mniejszy sukces odniósł zespół teatralny JAGA, działający przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Ich spektakl
„Na straganie w dzień targowy” otrzymał
wyróżnienie pierwszego stopnia w powiatowych Konfrontacjach Teatralnych - Teatralne Lustra w Brzesku oraz wyróżnienie
w Małopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych, odbywającym się w Krakowie.
Wielki szacunek dla wszystkich osób
oddelegowanych przez burmistrza do pomocy pasażerom autobusu, który zapalił się
na drodze krajowej w Łoponiu. Znajdowało
się w nim 50 osób, które zdołały bezpiecznie
opuścić pojazd przed rozprzestrzenieniem
się ognia. Pasażerowie podróżowali z Polańczyka do Katowic.
Burmistrz Wojnicza we współpracy
z centrum zarządzania kryzysowego podjął natychmiastową decyzję o skierowaniu
na miejsce wypadku do podróżujących autobusu szkolnego, który przewiózł ich do
uprzednio przygotowanych pomieszczeń
w Szkole Podstawowej w Wojniczu przy
Rynku. Tam podróżujący w oczekiwaniu na
pojazd zastępczy mogli się posilić przygotowanym przez pracowników szkoły posiłkiem, napić się ciepłej herbaty i kawy.
A przed nami maraton rowerowy
„Cyklokarpaty”. 19 lipca (niedziela) po leśnych ścieżkach gminy Wojnicz ścigać się
będą kolarze. Ta impreza, popularyzująca
kolarstwo górskie, odbędzie się w Wojniczu
już po raz trzeci.
Cyklokarpaty to seria maratonów rowerowych nie tylko dla profesjonalistów, ale także amatorów, którzy chcą rozpocząć kolarską przygodę. Ich celem jest popularyzacja
kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce
południowej.
Poprzez MTB Maraton – Cyklokarpaty
Wojnicz mocno zaznacza swoją obecność
na rowerowej mapie Małopolski. Tegoroczne biuro zawodów mieścić się będzie przy
boisku Orlik – ul. Szkolna. Czynne będzie
od godziny 8. Zgłosić się można też przez
Internet – zgłoszenia będą aktywne od 13
lipca w systemie Timedo.
				Redakcja

Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

Jestem wdzięczny wszystkim Mieszkańcom Naszej
Gminy, którzy angażują się
i pracują przy organizacji
różnych ciekawych przedsięwzięć – wydarzeń kulturalnych, sportowych, festynów
czy imprez o charakterze
charytatywnym. Dzięki temu
bardzo dużo dzieje się w naszych miejscowościach, a oferta na miłe, przyjemne i często
zdrowe spędzanie wolnego
czasu – zwłaszcza dla dzieci
i młodzieży – jest bardzo szeroka. Dziękuję też tym, którzy
finansowo wspierają te przedsięwzięcia.
Takim przykładem pozytywnego działania było na
przykład święto w Łoponiu.
Zorganizowano tam dla mieszkańców nie tylko świetną zabawę, ale również przypomniano
historię, odtworzono wspomnienia z dawnych lat. Pielęgnowanie pięknych lokalnych
tradycji jest bardzo ważne.
Wielkich wrażeń dostarczył
koncert charytatywny w Wojniczu na rzecz dwójki dzieci.
Bardzo dziękuję za przeprowadzenie tej szlachetnej imprezy,
zwłaszcza rodzicom Przedszkola w Wojniczu oraz zespołom za bezinteresowne występy. Wielkim wydarzeniem był

też koncert muzyki klasycznej
pod przewodnictwem wojniczanina Krzysztofa Michałka,
który odbył się w Kolegiacie
św. Wawrzyńca.
Odbyło się zebranie wiejskie w Wielkiej Wsi, które
przebiegało w spokojnej i miłej atmosferze. Dziękuję pani
sołtys Anecie Kawie za zorganizowanie spotkania. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Więckowicach, gdzie
omawiano problemy dotyczące mieszkańców oraz gminy.
O problemach występujących
w sołectwach rozmawiałem
też na spotkaniu z wszystkimi
sołtysami.
Wraz z panią sołtys Łoponia oraz tamtejszą panią
radną dokonałem wizji lokalnej w sołectwie i omówiłem
problemy wsi.
Odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania
„Dunajec – Biała”, na którym
wybrano nowe władze tego
stowarzyszenia. Z satysfakcją
informuję, że prezesem został
mieszkaniec naszej gminy Paweł Smoleń, któremu serdecznie gratuluję i życzę powodzenia.
Zakończyliśmy niektóre
gminne inwestycje infrastrukturalne. Siecią kanalizacyjną
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objęta została kolejna część
Wojnicza, oddaliśmy też trzy
odcinki wodociągu - w Wojniczu i Olszynach. Sieć kanalizacyjna, jak i wodociągowa
nadal jest rozbudowywana.
Wytypowane zostały odcinki
dróg, które będą asfaltowane.
Takich odcinków jest dwanaście, a w przyszłych latach będę
chciał przeznaczać większe
pieniądze na remonty i budowy nowych dróg.
Podjąłem decyzję, aby
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej zajął się sprowadzaniem do Wojnicza żywności
z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020, co pozwoli skorzystać z tego programu jak
największej liczbie potrzebujących. Pierwsze paczki żywnościowe wydane zostaną jeszcze
w lipcu, a o następnych terminach wydawania produktów
żywnościowych będziemy systematycznie informować.
Pragnę zapewnić, że
sprawy oświaty cały czas leżą
mi szczególnie na sercu i zapewnienie uczniom w naszej
gminie jak najlepszych warunków do nauki jest sprawą
priorytetową. Spotykam się
z rodzicami oraz nauczycielami Publicznego Gimnazjum
w Wojniczu, aby jak najlepiej
rozwiązać pewien problem,
który pojawił się w związku ze

zmniejszeniem liczby oddziałów ze względu na niż demograficzny.
Łamy Merkuriusza są
otwarte na dyskusję. Nie ma
jednej słusznej opinii. Każdy może mieć swoje zdanie.
Twórcza praca jest wówczas,
gdy jest wiele zdań, które następnie konfrontuje się ze
sobą i wypracowuje się najlepsze rozwiązanie. Ja jestem od
tego, by słuchać ludzi, słuchać
mieszkańców i wypełniać ich
wolę. Aby mogli Państwo samodzielnie wyrobić sobie zdanie na każdy z tematów, prezentujemy stanowisko, jakie
zajęli wojniccy Radni w odpowiedzi na artykuł polemiczny
zamieszczony w poprzednim
numerze Merkuriusza Wojnickiego.
Tadeusz Bąk

Ile za wodociąg, ile za kanalizację?
W gminie Wojnicz zakończono kilka inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kolejne przedsięwzięcia w tym względzie są przygotowywane.
Zakończona została budowa odcinka wodociągu przy ul. Braci Gładyszów w Wojniczu, do którego będzie się mogło podpiąć około 10
budynków. Inwestycja kosztowała ponad 94 tys. zł, 60 % tej kwoty
to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeszcze stare
rozdanie 2007-2013). Około 97 tys. zł kosztowała natomiast budowa odcinka wodociągu w Olszynach, gdzie też wodę zyskało około
10 gospodarstw i jest blisko 50 proc. dotacja z PROW.
Z własnych środków gminy został natomiast zrobiony fragment wodociągu w Zielonym Parku Przemysłowym. Wartość zadania – 95 tys. zł.
Trwa projektowanie wodociągu w Dębinie Łętowskiej (cała wieś)
i prace ruszą jeszcze w tym roku. W porozumieniu z RPWiK Brzesko
zostanie wykonany wkrótce brakujący odcinek wodociągu przy ul.
Krakowskiej w Wojniczu.
Jeśli chodzi o kanalizację sanitarną to zakończyło się duże
zadanie – układanie sieci wzdłuż wojnickich ulic: Warszawskiej,
Kąpielowej, Popiełuszki i Nadbrzeżnej. Możliwość podłączenia się
do kanalizacji zyskało około 100 domów. Po przetargu wyszło, że
za roboty trzeba zapłacić przeszło 1,3 mln zł. Połowę tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wojniczu będzie kontynuowana. Planowane jest wykonanie odcinka sieci umożliwiającego
podpięcie bloku przy ul. Rolniczej, wykonany zostanie też odcinek
kanalizacji przy ul. Wąwóz Szwedzki.
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Klopsiki i mielonki
w paczkach żywnościowych
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Większa
subwencja
oświatowa

Makaron, ryż, mleko, cukier, klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa i olej – takie produkty będą mogły w lipcu odebrać w Wojniczu osoby o najniższych dochodach w naszej gminie. Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących
świadczona będzie do 2020 roku. Produkty z unijnego Banku Żywności rozdysponowywał będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojniczu.
Dotąd najbardziej potrzebujący paczki żywnościowe mogli
odbierać w Caritasie. Teraz
akcję
rozdysponowywania
żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prowadził
i koordynował będzie GOPS
w Wojniczu.
Skierowania do odbioru paczki można odbierać
w dniach od 6 do 10 lipca
w Urzędzie Miejskim w Wojniczu w pokoju nr 20 (siedziba GOPS). Przysługuje ona
osobom spełniającym kryteria
określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tzn. u których
dochód nie przekracza 150
procent kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej
(813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby
w rodzinie).
W gminie Wojnicz spełnia-

jących warunki do odbioru
produktów
żywnościowych
jest około 150 rodzin, w sumie paczki będą przysługiwały
blisko 500 osobom. Wydawane będą w dniach od 13 do
17 lipca w Szkole Podstawowej w Wojniczu ul. Rynek 30

(w salce korekcyjnej w godzinach pracy Ośrodka czyli od
7.30 do 15.30).
W lipcu osoby uprawnione
otrzymają siedem produktów:
makaron, ryż, mleko, cukier,
klopsiki w sosie własnym, mielonkę wieprzową i olej.

Akcja powtórzona zostanie we
wrześniu. Wówczas być może
będą trochę inne produkty.
W sumie GOPS z unijnego
Banku Żywności sprowadzał
będzie żywność do Wojnicza
do końca 2020 roku.

Zwiększona została subwencja oświatowa dla gminy Wojnicz w ramach
kryteriów podziału 0,4 % rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2015 na podstawie wniosków
o dofinansowanie sporządzonych
przez GZEAS.
Dofinansowanie JST w ramach: edukacji włączającej (uczniowie niepełnosprawni w klasach ogólnodostępnych)
– 24 tys. zł, działalności stołówek
szkolnych – 14 tys. zł oraz gabinet
profilaktyki zdrowotnej – 5 tys. zł.

Impresje żeglarskie i koncert charytatywny
W Galerii Twórczości Artystów Niepełnosprawnych „Aniołowo” odbył się wernisaż wystawy pt. „Impresje żeglarskie” Eweliny Migoń, mieszkanki Wielkiej Wsi.
Przygoda z malarstwem, jaką rozpoczęła pani Ewelina, trwa już
od kilku lat. Jako podopieczna
Warsztatów Terapii Zajęciowej
uczestniczy w szeroko pojętej terapii, jednak najchętniej realizuje
się twórczo. Tematyka jaką sobie
upodobała to głównie pejzaż malowany „impasto” - grubą warstwą
farby nakładanej szpachlą.
Wystawa składająca się z kilkunastu prac, to pejzaż marynistyczny w tonacjach bieli, szarości
z rzuconymi w błękit łodziami,
rozświetlonymi ciepłymi promieniami czerwieni i pomarańczy.
Pejzaż niejednokrotnie pełen niedomówień, co sprawia, że stajemy
się jego częścią rozbudzając wyobraźnię.
Ewelina Migoń od ponad 10 lat
jest uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej w Tarnowie. Formą terapii,

która ma największy wpływ na jej
rozwój jest arteterapia, prowadzona w pracowniach artystycznych
Warsztatu.
Na rzecz m.in. pani Eweliny
odbył się w czerwcu w Wojniczu
koncert charytatywny. Patronat
nad nim objął burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk, a wystąpili – Grupa
Teatralna Rodziców z Przedszkola Publicznego w Wojniczu, dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich, wokalistka Ewa Judasz,
Paweł Zygucki i Przyjaciele oraz
zespół Fingers.
Organizatorami koncertu, który był dedykowany też Patrykowi
Koziołowi, byli: Rada Rodziców
i Przedszkole Publiczne w Wojniczu, ZSPiG w Biadolinach Radłowskich, Szkoła Podstawowa
w Wojniczu oraz GOK Wojnicz.

Mieszkańcy gminy chetnie pomagają - na koncert przybyły tłumy
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Pieniądze na bezpieczeństwo w szkołach
Gmina Wojnicz otrzymała 90 tys. zł dofinansowania na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”. Nasz wkład własny wyniesie zaledwie 10 tys. zł, a w ramach tego programu odbędą się prelekcje
dla rodziców i nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli, wydanie zostanie broszura informacyjna dla rodziców i nauczycieli oraz zainstalowany zostanie monitoring w trzech szkolnych budynkach.
Dzieki działaniom Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkolnictwa, gmina Wojnicz otrzymała 90 tys. zł dofinansowania na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”. Nasz wkład własny wyniesie
zaledwie 10 tys. zł, a w ramach tego
programu odbędą się prelekcje dla rodziców i nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli, wydanie zostanie broszura
informacyjna dla rodziców i nauczycieli
oraz zainstalowany zostanie monitoring
w trzech szkolnych budynkach.
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Odpowiedź na artykuł polemiczny
pt. „Dlaczego w Wojniczu nie chcą staruszków ani niepełnosprawnych dzieci?”
W 26. numerze Merkuriusza Wojnickiego ukazał się artykuł polemiczny dotyczący kwestii przeniesienia do Parku Miejskiego w Wojniczu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ze Zbylitowskiej
Góry.
Tekst nie tylko jednostronny ale co ważniejsze mijający się
z prawdą a dla wielu po prostu obraźliwy. Pojawiający się w nim zarzut
nietolerancji i egoizmu mieszkańców Wojnicza jest po prostu oburzający.
Ale po kolei. 26 maja podczas Zebrania Miejskiego pojawiły
się informacje o zamiarze przeniesienia do Wojnicza Domu Pomocy
Społecznej ze Stróż o czym nikt z radnych miejskich nie miał pojęcia.
Ku zdumieniu mieszkańców w tym radnych okazało się, że już 18 marca Starostwo Powiatowe W Tarnowie wystąpiło do Urzędu Miejskiego
w Wojniczu o warunki zabudowy a do mieszkańców tzw. Bloku Nauczycielskiego wpłynęły odpowiednie zawiadomienia.

Z rewizytą
u niemieckich przyjaciół

Wilhelm Kraft Gesamtschule w Sprockhövel gościła w drugiej połowie maja dwudziestu uczniów wojnickiego gimnazjum, którzy pojechali do Niemiec wraz z opiekunkami - paniami Dorotą Michałek
i Bernadettą Pająk. Gimnazjaliści z Wojnicza zwiedzili m.in. stadion w Dortmundzie.

Był to więc pierwszy przykład chęci szczerej rozmowy i „porozumienia” powiatu z samorządem Wojnicza.
Zgodnie z wolą mieszkańców została zwołana nadzwyczajna
Sesja Rady Miejskiej, na której wątpliwości mieszkańców i radnych
miał rozwiać wicestarosta Zbigniew Karciński. Zamiast tego usłyszeliśmy że nie ma już planów przeniesienia DPS-u ze Stróż ale Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze ZbylitowskiejGóry. I tutaj
dochodzimy do sedna sprawy. Argumenty wicestarosty ogniskowały
się wokół kwestii problemów starostwa z roszczeniami właścicieli
kompleksu w Stróżach i Zbylitowskiej Górze.
Usłyszeliśmy, że wcześniej nie było o czym rozmawiać z samorządem Wojnicza bo tak naprawdę nie ma żadnych planów starostwa
(sic!). Były też argumenty o konieczności współpracy między samorządami. A następnie już wytoczono ciężkie działa o nietolerancji, egoizmie i braku empatii. Nikt jednak nie słuchał lub nie chciał słyszeć że
proponowana lokalizacja w Wojniczu po prostu była by zarówno dla
pensjonariuszy DPS-u w Stróżach jak i SOSW ze Zbylitowskiej Górze
zmianą ze wszech miar niekorzystną. Tereny powiatu w parku miejskim nawet minimalnym stopniu nie były by w stanie zrównoważyć
warunków tych osób w obecnych lokalizacjach. Tak więc chodzi o dobro pensjonariuszy, dzieci czy o to że w obliczu problemów starostwa
problem ten gdzieś trzeba „upchnąć”. Jak wielką empatią pałają urzędnicy powiatowi świadczy wypowiedź pana Karcińskiego zapytanego
o przyszłość hipoterapii, króra dla dzieci ze Zbylitowskiej Górze jest
fundamentalną kwestią- uznał on że jest to w zasadzie dodatek którego
starostwo według przepisów nie musi kontynuować. Nikt też nie chce
zauważyć że ci „nietolerancyjni” radni zaproponowali kilka lokalizacji
dla wspomnianych instytucji gdzie można by wybudować na terenie
naszej gminy tego typu ośrodki. Przywołana w artykule została wypowiedź pana Starosty że dzieci ze Zbylitowskiej Góry nie stwarzają
żadnego zagrożenia. Na litość boską nie zagrożenie tu chodzi ale oto
że należą się tym osobom godne warunki, których na terenie parku
miejskiego w Wojniczu nie znajdą.
Warto poruszyć jeszcze dwie kwestie z owej polemiki. Autor
artykułu nie wysilił się żeby sprawdzić w protokole sesji że uchwała
o przystąpieniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego została przegłosowana jednogłośnie.

Uczniowie w parach polsko–niemieckich poznawali
kulturę i historię. Było to drugie spotkanie zaprzyjaźnionych szkół. Pierwsze odbyło się we wrześniu 2014
roku w Wojniczu.
W Niemczech uczniowie uczestniczyli w bogatym
programie przygotowanym przez tamtejszą kadrę:
zwiedzanie szkoły, wspólne gotowanie, gra w kręgle,
wspinaczka po ścianie wspinaczkowej, zajęcia z pracownikiem archiwum miejskiego, zajęcia z grupą antyfaszystowską, wizyta w ZOO, przejazd kolejką podwieszaną, zwiedzanie stadionu Borussia Dortmund,
zwiedzanie muzeum górnictwa, złożenie wieńca na
cześć pracowników przymusowych pochowanych
na cmentarzu w Haßlinghausen, spotkanie z burmi-

Spotkanie dofinansowane przez:

strzami miast Sprockhövel i Gevelsberg.
Z powodu strajku kolei nie doszedł do skutku
wyjazd do Kolonii, ale być może będzie możliwość
realizacji ten punktu programu podczas kolejnych
wizyt. W niemieckiej prasie Westdeutsche Zeitung
i Westdeutsche allgemiene Zeitung ukazały się artykuły o projekcie.
Spotkanie było też apelem do niemieckich i polskich uczestników aby czerpać naukę z przeszłości
i nie dopuścić do powtórzenia jej błędów. Kolejne
działania zaplanowane zostały na wrzesień 2015
w Wojniczu. Podpisae zostały stosowne porozumienia o wzajemnej współpracy, tym razem młodzież
niemiecka odwiedzi Wojnicz.

Kolejna kwestia to to że w Wojniczu znaleźli się „tacy” i że
„ktoś”. Nie rozumiemy deprecjonowania prawa mieszkańców do swobodnej wypowiedzi w tak ważnej kwestii oraz że Rada Miejska sterowana jest przez tajemnicze moce chyba jednak wyimaginowane, doceniamy jednak wyobraźnię autora tekstu.
I na koniec – Wojnicz nie jest oporny i nie zamyka się na współpracę. Chodzi tylko o to aby był traktowany jako równorzędny partner
do rozmowy a nie spychany do roli natrętnego petenta. Chcielibyśmy
aby następnym razem polemika była rzetelna i oparta na faktach a nie
półprawdach prezentujących z stanowisko jednej ze stron szczególnie
w czasopismie samorządowym jakim jest Merkuriusz Wojnicki.
Podpisano:
Przewodnicz Rady Miejskiej w Wojniczu Sebastian Wróbel
oraz Radni Rady Miejskiej w Wojniczu:
Tadeusz Pawlina
Roman Bojdo
Ryszard Jękosz
Augustyn Kubis
Tadeusz Kurek

Janina Sosin
Robert Wróbel
Bogdan Kurek
Janina Chrapusta

Merkuriusz Wojnicki
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Kto zebrał najwięcej zużytych baterii?
Ekologicznie i edukacyjnie

W Szkole Podstawowej w Wojniczu odbyło się gminne podsumowanie akcji „Listy do Ziemi”, organizowanej przez Fundację Ekologiczną „Arka”
oraz konkursu ekologicznego „Zbieramy zużyte baterie”, będącego inicjatywą Spółdzielni Pracy ARGO-Film. W konkursach tych od kilku lat uczestniczą uczniowie ze szkół z terenu gminy Wojnicz, a tym samym uczą się ekologicznego postępowania.

Spotkanie rozpoczął montaż słowno – muzyczny, przygotowany
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wojniczu, dotyczący segregacji
odpadów, ich przetwarzania oraz
minimalizowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko
naturalne. W czasie spotkania
podkreślano, iż bardzo ważne jest
wyrobienie w dzieciach nawyku
segregacji śmieci, a zwłaszcza od-

powiedniego postępowania z tymi
odpadami, które niewłaściwie
składowane mogą przyczyniać się
do skażenia środowiska np. zużyte
baterie i akumulatory, elektrośmieci itp. Z ilości zebranych baterii
w szkołach naszej gminy można
wywnioskować, że świadomość ta
wzrasta z roku na rok.
W czasie spotkania uczestnicy
konkursów, którzy uzyskali tytuł

„najlepszego zbieracza zużytych
baterii” w eliminacjach szkolnych, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodzone zostały
również najładniejsze „Listy do
Ziemi”. Nagrody wręczył burmistrz
Wojnicza Tadeusz Bąk.
Nagrody za zbiórkę baterii otrzymali: Nikola Banaś z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkiej
Wsi, Aleksandra Sumara ze Szkoły

Drugie miejsce w Szczurowej

Sukces Zespołu „Echo Doliny” z Biadolin Radłowskich na trzydniowym Święcie Kultury
Ludowej Krakowiaków w Szczurowej. Zajął drugie miejsce na 33 Przeglądzie Zespołów
Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im.
J. Cierniaka „KRAKOWSKI WIANEK”.

W tegorocznej edycji w Parku Kępińskich w Szczurowej zaprezentowało się 13 zespołów regionalnych,
10 kapel ludowych, 9 instrumentalistów, 4 mistrzów i 6 uczniów, 28
grup śpiewaczych i 14 śpiewaków.
Ogółem do Szczurowej zawitało
616 wykonawców z siedmiu powiatów regionu krakowskiego tj.:
dąbrowskiego,
chrzanowskiego,
brzeskiego, bocheńskiego, krakowskiego, tarnowskiego i wielickiego.
A więc ciężka praca popłaca. Serdecznie gratulujemy wszystkim
członkom zespołu z Biadolin Radłowskich, a szczególnie choreografowi Dorocie Bodzioch, kierownikowi zespołu Januszowi Królowi
oraz pani sołtys Beacie Bednarek za
szczególne zaangażowanie.
Przypomnijmy, że KRAKOWSKI WIANEK to najstarszy przegląd sięgający lat osiemdziesiątych XX wieku, którego głównym
celem jest ochrona i popularyza-

cja dziedzictwa kulturowego Krakowiaków poprzez kultywowanie
i wierną, sceniczną prezentację
dawno już zapomnianych rodzimych tradycji zawartych w tańcu, śpiewie, muzyce, obrzędach,
zwyczajach i obyczajach - tak
pięknym, wartościowym i wielobarwnym dorobku twórczym na-

szych Ojców, w naszych małych
Ojczyznach.
Uczestnikami Przeglądu, który ma charakter konkursu, są
młodzieżowe i dorosłe zespoły
regionalne, kapele ludowe, soliści – instrumentaliści, mistrzowie
i ich uczniowie, grupy śpiewacze
i śpiewacy ludowi.

Podstawowej w Wojniczu, Natalia
Kuboń z Przedszkola Publicznego w Łoponiu, Julia Wojtas z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Olszynach, Filip Stolarz z Przedszkola Publicznego w Biadolinach
Radłowskich, Wojciech Tyburczy
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkiej Wsi, Patrycja Solak z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich, Laura Padło z Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Biadolinach Radłowskich, Gabriela Król z Przedszkola Publicznego w Grabnie, Jakub Wilk
z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Grabnie oraz Patrycja i Paulina Dziaduła z Przedszkola Publicznego w Wojniczu.
Jeśli idzie o Ilość zużytych baterii odebranych ze szkół to zdecydowanym liderem w zbiórce baterii
w roku szkolnym 2014/2015 jest
Przedszkole Publiczne w Grabnie,
które zebrało 198 kilogramów. Drugie miejsce zajął Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich z wynikiem - 160
kg, trzecie Zespół Szkolno–Przedszkolny w Wielkiej Wsi – 78kg.
Łącznie w roku szkolnym
2014/2015 zebrano 587 kg baterii,
dla porównania w ubiegłym roku
szkolnym zebrano 377 kg.
Najładniejsze „Listy do Ziemi” napisali: Bartosz Kądziołka

587 kg
baterii zebrali
uczniowie
z terenu
naszej gminy

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Olszynach, Bartłomiej Kiełbasa
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach, Zuzanna Sacha
z Publicznego Przedszkola w Grabnie, Dominika Michałek z Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Grabnie, Wiktoria Mleczko
z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Wielkiej Wsi, Julia Witek
z Przedszkola Publicznego w Łoponiu, Maria Michalik z Przedszkola
Publicznego w Wojniczu, Weronika Wołek z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach
Radłowskich, Agnieszka Zachara
z Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich, Krystian Figiel ze Szkoły Podstawowej w Wojniczu oraz
Magdalena Bujak z Przedszkola
Publicznego w Biadolinach Radłowskich.

Krótko o oświacie...
Co prawda do 1 września jeszcze sporo czasu, ale to nie oznacza, iż w naszej lokalnej oświacie nic się nie dzieje. Jeszcze
przed wakacjami podjęto kilka
istotnych dla wojnickiej oświaty
decyzji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Publicznego
Gimnazjum w Wojniczu i kadry
pedagogicznej, podjęto decyzję
o uruchomieniu od nowego roku
szkolnego 4, zamiast 3, oddziałów
klas pierwszych. Pozwoli to na prowadzenie zajęć szkolnych w klasach mniej liczebnych. Ponadto
postanowiono utworzyć 2 oddziały klas pierwszych z dodatkowymi godzinami języka angielskiego
oraz uruchomić ponownie klasę
sportową.
Wprowadzona w gimnazjum
nowa organizacja niesie za sobą
dodatkowe koszty, jednak burmistrz nie zrezygnował z wprowadzenia w życie innych ważnych dla
wojnickiej oświaty zmian.
Najważniejszą jest wprowadzenie z początkiem września, po raz

pierwszy od wielu lat, waloryzacji
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W tej chwili
trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowych zasad wynagradzania tej grupy pracowniczej,
a które mają służyć temu, by staż
pracy był odzwierciedlony w pobieranych przez nich wynagrodzeniach.
Jednocześnie na ostatniej sesji
Rady Miejskiej uchwalono nowy
regulamin wynagradzania nauczycieli. Od 1 września nastąpi
procentowy wzrost puli środków
dla nauczycieli liczony od wynagrodzeń zasadniczych (od 1% do
3%). Zwiększeniu uległy również
dodatki za wychowawstwo dla nauczycieli. Przyznawanie dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli
będzie ściśle powiązane z efektami
ich pracy. Z kolei wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
jednostek oświatowych uzależnione będzie od ich zdolności menadżerskich i osiągnięć na polu edukacyjnym i wychowawczym.

Merkuriusz Waojnicki

Dzień bez przemocy

Impreza przebiegała pod hasłem: szanuję, przebaczam, mówię proszę i dziękuję, nie dokuczam i nie biję, słucham innych, nie wyzywam i gdy trzeba pomoc wzywam!

W Szkole Podstawowej w Wojniczu zorganizowany został
kolejny „Dzień bez przemocy”
pod kierunkiem pani Magdaleny Sakowskiej. Celem spotkania było wskazanie uczniom
wielu aspektów spędzania
wolnego czasu w miłej atmosferze, bez używania przemocy i agresji.
Pogram imprezy obejmował
między innymi: Piknik Czytelniczy przygotowany przez panie Ewę Jewułę i Marię Mikosz,
Rozgrywki Sportowe przygotowane przez panie Wiolettę Garbarczyk i Agatę Gąsior, Lekcje
Udzielania Pierwszej Pomocy
oraz Aktywny Tor Przeszkód
z udziałem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej „Jesteśmy
Działamy Zmieniamy”.

Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, brali
udział w konkursach. Piękną
recytacją wesołych wierszyków i śpiewem zachwycili
Aleks Korzeniowski, Alicja
Micał, Julia Rogóż, Agnieszka
Góral, Emilia Kurtyka, Kasia
Wołek, Marta Bojdo, Gabrysia
Stolarz, Ania Bąk i Angelika
Opioła. Program prowadziły:
Angelika Grzywa i Roksana
Kwiatkowska.
W trakcie pikniku nie brakowało elementów nauki przez
zabawę. Imprezę zakończyła
ogromna niespodzianka: tort
wykonany techniką orgiami
pod kierunkiem pani Magdaleny Kawy zachwycił wszystkich
swoim wyglądem.

Wspomnienia niebieskiego
mundurka

Pani sołtys Zofia Górska wraz
z Radą Sołecką, pani radna Janina
Chrapusta, Szkoła i Przedszkole
w Łoponiu to organizatorzy bardzo
udanej imprezy, która miała miejsce 30 maja w tej miejscowości.
Jej program podzielony był na dwie
części. Pierwsza dotyczyła historii
szkoły, zwłaszcza okresu powojennego, związanego z postacią
ówczesnego kierownika placówki,
pana Władysława Gawrońskiego
oraz jego żony Heleny. Nosiła ona
tytuł „Wspomnienia niebieskiego
mundurka” i rzeczywiście stała się
okazją do licznych wspomnień,
ale i – jak się okazało – wzruszeń.
W ich przywołaniu pomogła wystawa starych zdjęć, prezentacja

multimedialna, część artystyczna,
okolicznościowa gazeta, a przede wszystkim przybycie do swej
„pierwszej” szkoły jej absolwentów.
Gościem honorowym był syn państwa Gawrońskich – Jerzy.
Druga część imprezy to była nauka umiejętnego chodzenia z kijkami nord-walking w czasie spaceru
po Łoponiu, turniej darta, występ
łopońskich przedszkolaków oraz
zespołu „Świerczkowiacy”. Na sam
koniec zaproszono licznie zgromadzonych na „Łopońskiej Majówce”
na zabawę taneczną.
Wielkie słowa uznania należą się
organizatorom przede wszystkim
za pielęgnowanie pięknych tradycji
w Łoponiu.
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Festyn „Prymusa”
W ostatnią sobotę czerwca w Grabnie odbył się IV
Festyn Rodzinny, którego
organizatorem był Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wespół ze Stowarzyszeniem Prymus, Radą
Rodziców przy ZSPiG oraz
Starostwem Powiatowym
w Tarnowie. Dzięki dużemu
wysiłkowi organizatorom
udało się uzyskać wsparcie
finansowe i rzeczowe ponad
sześćdziesięciu sponsorów.
Festyn rozpoczął turniej siatkówki plażowej o puchar przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego. Wzięło w nim udział 12
drużyn z terenu powiatu tarnowskiego i brzeskiego (piszemy o tym
na ostatniej stronie tego wydania
Merkuriusza).
Oficjalnie rozpoczęcie festynu
ogłosiły jednak dopiero o godzinie 15 pani Małgorzata Dulęba-Szpala, dyrektor miejscowego zespołu szkół i prezes Prymusa oraz
pani Anna Kelner, przewodnicząca
Rady Rodziców. Następnie były
występy: przedszkolaki z Grabna
przedstawiły spektakl „Kozucha
Kłamczucha”, przedstawiciele szkoły muzycznej z Domosławic zaprezentowali swoje umiejętności gry
na różnych instrumentach, a całe

foto: Dariusz Król
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rodziny wzięły udział w konkursie
piosenek karaoke. Kolejnym punktem był koncert zespołu Volt Fun
z Biadolin Radłowskich, a kulminacją tej części imprezy był półtoragodzinny występ Klaudii Bacy
– finalistki programu telewizyjnego
The Voice of Poland wraz z zespołem Shoe&Makers.
Obecni na festynie Starosta
Tarnowski Roman Łucarz, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł
Smoleń, Burmistrz Miasta i Gminy Wojnicz Tadeusz Bąk, Radny
Rady Miejskiej Roman Chamioło
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Prymus oficjalnie podziękowali
(w imieniu mieszkańców) panu Jerzemu Jarkowskiemu za jego wieloletni wkład w rozwój miejscowości
Grabno. Następnie Paweł Smoleń

„Jaga” o niezdrowym
odżywianiu

Zespół teatralny JAGA, działający przy Szkole Podstawowej
w Wojniczu, zaprezentował
spektakl „Na straganie w dzień
targowy”. Mimo że tytuł kojarzy
się z Janem Brzechwą, to nie ma
nic wspólnego ze znanym autorem.
W przedstawieniu został poruszony problem niezdrowego
odżywiania. Wojsko jarzynowe
usilnie walczy o zdrowie ludzkości i jest gotowe polec dla dobra
człowieka. Spektakl otrzymał
wyróżnienie pierwszego stopnia
w powiatowych Konfrontacjach
Teatralnych - Teatralne Lustra

w Brzesku oraz wyróżnienie
w Małopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych, odbywającym
się w Krakowie.
Ogółem odbyło się pięć
przedstawień, po których widzowie bardzo wysoko ocenili
grę aktorów. A oto oni: Sierżant
Marchew – Anna Czernecka,
kapral Dynia – Katarzyna Ryńska, Ziele Angielskie – Katarzyna Kołcz, szeregowy Pietrucha
– Klaudia Stolarz, szeregowy Pomidor – Dominika Stolarz, szeregowy Por – Wiktoria Książek i
poborowy Ziemniak - Martyna
Mleczko.

nagrodził zwycięzców turnieju siatkarskiego oraz drużynę młodzików
LKS Grabno, która zajęła drugie
miejsce w rejonowych eliminacjach
Turnieju „Wakacje z Piłką Nożną”.
Potem bardzo licznie w tym roku
zgromadzona publiczność była
świadkiem losowania nagród głównych (m. in. dwa rowery) w loterii
fantowej. Wreszcie w ostatniej części wszyscy bawili się do późnych
godzin nocnych podczas zabawy
tanecznej przy muzyce zespołu
Profes Band z Zakrzowa.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim instytucjom i anonimowym osobom, które pomogły
w organizacji festynu oraz tym,
którzy zdecydowali się być obecni
i spędzić sobotnie popołudnie oraz
wieczór na miłej zabawie.

Prośba o wykaszanie traw
i chwastów

Urząd Miejski w Wojniczu przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów na terenie
gminy o obowiązku wykaszania
traw i niszczenia chwastów na
swoich nieruchomościach.
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla
nas samych, gdyż są siedliskiem
szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp. Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych
terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich.
O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny
do wczesnej jesieni.
Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie
wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (tekst jednolity. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205
z późn. zm.) oraz „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Wojnicz”.
Informuje się ponadto, iż
w sytuacji, gdy zachwaszczona
i zarośnięta działka przyczyni
się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie
obowiązku wykoszenia działki
może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie
art. 82 Kodeksu Wykroczeń, jak
również być podstawą nałożenia mandatu karnego.
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Szybka pomoc dla pasażerów
płonącego autobusu w Łoponiu
Na drodze krajowej w Łoponiu, w jeden z czerwcowych
dni kilka minut po godzinie
14 zapalił się autobus. Znajdowało się w nim 50 osób,
które zdołały bezpiecznie
opuścić pojazd przed rozprzestrzenieniem się ognia.
Pasażerowie
podróżowali
z Polańczyka do Katowic.
Burmistrz Wojnicza we współpracy z centrum zarządzania
kryzysowego podjął natychmiastową decyzją o skierowaniu na miejsce wypadku
do podróżujących autobusu
szkolnego, który przewiózł ich
do uprzednio przygotowanych
pomieszczeń w Szkole Podsta-

wowej w Wojniczu przy Rynku.
Tam podróżujący w oczekiwaniu na pojazd zastępczy mogli się posilić przygotowanym
przez pracowników szkoły
posiłkiem, napić się ciepłej
herbaty i kawy. Opieka nad
podróżującymi była przez cały
czas trwania akcji osobiście koordynowana przez burmistrza
Wojnicza, dyrektora GZEAS
w Wojniczu i dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wojniczu.
Cała akcja z udziałem jednostek straży pożarnej, policji,
osób delegowanych przez burmistrza Wojnicza przebiegła
w sposób bardzo sprawny.

Matematyczny czar par

W Szkole Podstawowej w Wojniczu odbył się gminny konkurs
matematyczny pt. „CZAR PAR”, w którym wzięli udział uczniowie piątych klas ze szkół podstawowych gminy Wojnicz.

Gościliśmy seniorów ze Śląska

Na zaproszenie burmistrza Tadeusza Bąka i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Agaty Biernackiej w gminie Wojnicz gościła grupa seniorów z „Zameczku”
z gminy Czerwionka-Leszczyny w woj. śląskim.
W pierwszym dniu pobytu zaproszeni seniorzy wraz z seniorami
z gminy Wojnicz uczestniczyli we
Mszy Św. odprawionej w ich intencji. Następnie obejrzeli program
artystyczny przygotowany przez
młodzież Publicznego Gimnazjum
w Wojniczu pt. „Uśmiech nie kosztuje nic, a przynosi szczęście…”.
Obecny na spotkaniu burmistrz
Tadeusz Bąk powitał zgromadzonych gości, a wiceburmistrz Urszula Ropa odczytała list skierowany
do seniorów przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka - Kamysza, w którym
minister wyraził wielkie uznanie
dla wszystkich seniorów, którzy
pozostają aktywni (przypomnijmy,
że w gminie Wojnicz realizowany
jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych - ASOS
2014 - 2020). Na zakończenie dnia
seniorzy spędzili czas na wspólnej
zabawie w rytmie przebojów z lat
młodości.
W drugim dniu seniorzy zwiedzali Wojnicz. Pani Teresa Duman

Sprawdź
czy podałeś prawdziwą informację

Do konkursu przystąpiło dwanaście par: po 2 pary z Biadolin Radłowskich, Łoponia, Olszyn, Wielkiej Wsi oraz 4 pary z Wojnicza.
Organizatorami konkursu i fundatorami nagród byli nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Wojniczu:
Anna Klisiewicz, Magdalena Kawa
oraz Monika Joniec.
Konkurs „Matematyczny czar
par” miał formę turnieju dwuosobowego. Uczestnicy pracowali parami. Konkurs sprawdzał
umiejętność logicznego myślenia,
zastosowania wiedzy w praktyce
oraz efektywną współpracę dwóch
uczniów tworzących parę. Ustalone zostały następujące stanowiska
konkursowe: Krzyżówka liczbowa,

Krzyżówka z hasłem, Problem,
Tangram, Układanka, Gra w wojnę,
Gra planszowa i Domino.
Sędziami byli przeszkoleni uczniowie klas szóstych. To oni przyznawali uczestnikom punkty, mierzyli czas wykonania zadań, a na
koniec demonstrowali prawidłowe
rozwiązanie.
Komisja Konkursowa, zgodnie
z regulaminem, wyłoniła laureatów:
1. Jan Leśniak oraz Krystian Figiel
z Wojnicza; 2. Kacper Kubis oraz
Aleksy Sitarz z Olszyn; 3. Klaudia
Batko oraz Kinga Duda z Wojnicza.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
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Urząd Miejski w Wojniczu
przypomina o konieczności
sprawdzenia
poprawności
zadeklarowanych do opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni budynków mieszkalnych i innych
obiektów budowlanych.
W przypadku wystąpienia rozbieżności prosi się o dokonywanie aktualizacji informacji
w sprawie podatku od nieruchomości. Formularze dostępne są u Sołtysów, w Urzędzie
Miejskim w Wojniczu - Referat Finansowo-Podatkowy,
I piętro pok. 17 oraz na stronie
internetowej Urzędu http://
www.wojnicz.pl/zalatw-spra
we/podatki.
W celu uniknięcia konsekwencji finansowych zachęcamy do
zweryfikowania zadeklarowanych powierzchni.

Wywieszajmy tabliczki z numerem

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na
tabliczce, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem
porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Powyższe sprawy reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

przypomniała historię Wojnickiej
Kolegiaty oraz umożliwiła zwiedzenie Izby Regionalnej. Po południu seniorzy spotkali się w Ispie
na Majówce. Pogoda „spłatała figla”,
ale nie zakłóciła dobrych nastrojów.
Seniorzy z „Zameczku” wystąpili
przed publicznością z programem
„Twoja twarz brzmi znajomo” dostarczając zgromadzonym wiele
uśmiechu i dobrej zabawy.
Spotkanie zostało organizowane
przez Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep w ramach realizacji zada-

nia „Dobry moment” przy wsparciu
finansowym Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
Następnie na festynie z okazji
Gminnego Dnia Dziecka seniorzy
z Zameczku zaprezentowali swoje
umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. „Kopciuszek po śląsku”.
Wizyta seniorów z „Zameczku”
była pierwszą, ale mamy nadzieję,
nie ostatnią w naszej gminie. Nasi
seniorzy prawdopodobnie będą
mogli złożyć rewizytę.

Życie po przeszczepie serca…
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi
miało miejsce niecodzienne spotkanie z osobą po przeszczepie serca, panią Małgorzatą Rejdych - Prezesem
Stowarzyszenia Osób po Przeszczepie Serca przy Klinice Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium
Medicum UJ w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV – VI
szkoły podstawowej i klas
I – III gimnazjum. Pani
Małgorzata Rejdych przybliżyła społeczności szkolnej ideę transplantacji jako
metody leczenia i opowiedziała o swoim „drugim
życiu”. Uczestnicy obejrzeli również film poruszający problem podejmowania
trudnej decyzji o darowaniu narządów oraz prezentację multimedialną, a także wykorzystali okazję do
zadawania pytań.
Spotkanie zorganizowała pani Ewa Matejska,
pedagog szkolny, przy

współpracy z panią Kingą
Klepacką, opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Dziękując pani Małgorzacie Rejdych za podzielenie
się z uczestnikami spotkania bardzo osobistymi
przeżyciami, pani Anna
Maziarz, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Wielkiej Wsi, nie kryła wzruszenia i wyraziła
oczekiwanie na kontynuowanie rozpoczętych przez
szkołę działań mających na
celu podnoszenie w społeczeństwie świadomości
znaczenia transplantacji
jako metody leczenia.
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Siatkówka plażowa
w Biadolinach i Grabnie
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Przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich
odbył się turniej piłki siatkowej plażowej o puchar burmistrza Wojnicza
Tadeusza Bąka, natomiast w Grabnie miał miejsce kolejny turniej w kategorii Open o puchar przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego Pawła
Smolenia.
Turniej w Biadolinach Radłowskich został rozegrany w dwóch kategoriach: Szkoły Gimnazjalne i kategoria OPEN. Wzięło w nim udział
9 par reprezentujących Biadoliny Radłowskie,
Biadoliny Szlacheckie, Łopoń, Grabno i Wojnicz.
Po wielogodzinnych rozgrywkach toczonych od godz. 14 do 19 wyłoniono najlepsze
pary turnieju, które nagrodzone zostały pucharami, medalami i dyplomami. Najlepsza
para dodatkowo otrzymała koszulki.
W Grabnie natomiast miał miejsce kolejny
turniej siatkówki plażowej w kategorii Open
o puchar przewodniczącego Rady Powiatu
Pawła Smolenia . Był on wyjątkowy, zarówno
pod względem czysto sportowym, jak również
organizacyjnym.
Stawiło się 12 par z naszej gminy, jak
i spoza niej (Biadoliny Szlacheckie, Jaworsko, Wielka Wieś, Wojnicz, Grabno, Tarnów).

Wystartowano o godzinie 10:30 losowaniem
rozstawień par. Punktualnie o godzinie 11
rozpoczęły się pierwsze mecze, które przeprowadzane były na boisku przy Wiejskim Domu
Kultury. Zmagania sportowe trwały do godziny 19, a towarzyszyły im dobre nastroje
zawodników i kibiców. Najlepszą drużyną
turnieju okazała się para Krawczyk/Kłusek
z Biadolin, która w finale pokonała w dwóch
setach parę Baca/Kuboń z Grabna.
W małym finale stanęły naprzeciw siebie
pary Roczniak/Liszka oraz Chamioło/Hajdo
(obie pary z Grabna). W tej konfrontacji lepsi
okazali się ci pierwsi. Po zakończonych zmaganiach odbyła się dekoracja zwycięzców oraz
wręczenie nagród dla trzech najlepszych par
turnieju.
Szczegółowe informacje o obu turniejach na:

www.sport.wojnicz.pl

Biegali ku czci
Patrona

W Grabnie odbyły się po raz dziewiąty biegi ku czci Patrona
Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawody zostały zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego - Joannę
Wójcik i Janusza Kubonia.

Uczniowie pod opieką wychowawców
i nauczycieli udali się na boisko LKS
„Spółdzielca” w Grabnie, by rywalizować w trzech kategoriach wiekowych.
Dla trzech zwycięzców w każdej kategorii organizatorzy przygotowali
medale, które zostały wręczone przez
dyrektora szkoły – Małgorzatę Dulębę-Szpalę oraz przez przewodniczącą
Rady Rodziców – Annę Kelner.
Dla dopełnienia atrakcyjności dnia
Stowarzyszenie „Prymus” ufundowało

wszystkim przybyłym na tę sportową
imprezę pyszne kiełbaski z grilla, przyrządzone przez pracowników szkoły,
a dla ochłody i pięknego zakończenia
tego turnieju Janusz Kuboń poczęstował każdego smacznymi, orzeźwiającymi lodami.
Więcej na:

www.sport.wojnicz.pl

Mistrzowie
z Wojnicza

Mistrzostwo Powiatu Tarnowskiego w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej 2015
dla dziewcząt i chłopców z Wojnicza!!! Tytuły z ubiegłego roku zostały obronione!

Wyśmienita reprezentacja 15 dziewcząt
i 15 chłopców, uczniów Publicznego Gimnazjum w Wojniczu na początku czerwca przypieczętowała wielomiesięczne przygotowania do
najważniejszej imprezy lekkoatletycznej w roku
szkolnym 2014/2015 zwycięstwem w kategorii dziewcząt i chłopców. Dziewczęta zdobyły
1097 punktów (co stanowi historyczny wynik)
wyprzedzając drugą drużynę -reprezentację
Tuchowa o blisko 200 pkt. Chłopcy z wynikiem
1108 pkt., również zwyciężyli, tym razem przed
reprezentacją Zakliczyna.

Ponadto reprezentacja Wojnicza zarówno
chłopców jak i dziewcząt została Mistrzami Powiatu Tarnowskiego w sztafetach szwedzkich
(to bieg na dystansie 400 m, 300 m, 200 m i 100
metrów). Sztafeta dziewcząt wyprzedziła drugą
reprezentację Tuchowa o blisko 9 sekund, natomiast chłopcy po wyśmienitej walce rzutem na
taśmę wygrali z reprezentacją Zakliczyna.
Ale najważniejsze – jak już wspomnieliśmy że tytuł Mistrza Powiatu zarówno dziewcząt, jak
i chłopców z 2014 roku został obroniony.

