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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Mamy Bogu
za co dziękować…

Trwają przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w gminie Wojnicz – dożynek powiatu
tarnowskiego. Będzie to impreza dwudniowa i będzie mieć międzynarodowy charakter. Starostami dożynkowymi
będą Ewa Szczupak z Wojnicza i Janusz Banaś z Olszyn, a jako gwiazdy poszczególnych wieczorów wystąpią Andrzej Sikorowski z Mają Sikorowską i zespołem oraz Eleni.
W dniach od 13 do 17 lipca na terenie Szkoły Podstawowej w Wojniczu została przeprowadzona
akcja dystrybucji artykułów spożywczych. Przywieziono ponad
13 ton żywności, w tym makaron,
kaszę jęczmienną, ryż, płatki kukurydziane, olej roślinny, cukier,
mleko, mielonkę wieprzową,
klopsiki, groszek z marchewką,
koncentrat pomidorowy, dżem
truskawkowy, kawę
oraz popcorn.

str. 6

Zakupiono za kwotę przeszło 7
tys. zł dwa boksy – dla drużyny
gospodarzy i gości, które zamontowane zostały na stadionie Olimpii Wojnicz.

str. 7

Padł kolejny rekord – ponad
pięciuset rowerzystów ścigało się w ramach Wojnicz
MTB Maraton, który odbył
się jako jeden z etapów serii
Cyklokarpaty.pl. Gmina
Wojnicz w tym dniu była
kolarską stolicą Małopolski.
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Trwają przygotowania do powiatowych dożynek – organizatorzy wraz ze starostami dożynkowymi podczas żniw na jednym z pól w Wojniczu

Dożynki powiatowe odbędą
się w Wojniczu w dniach 29 i 30
sierpnia. Przyjadą zagraniczne
delegacje oraz zespoły artystyczne z regionów, z którymi
współpracuje powiat tarnowski. Już wiadomo, że w Wojniczu pojawią się goście z Francji,
Węgier oraz Białorusi.
W sobotę o godz. 15 rozpocznie się blok muzyczny

w wykonaniu zespołów artystycznych. W trakcie występów będzie można degustować produkty lokalne naszych
partnerów zagranicznych. Na
godz. 19.30 zaplanowany jest
koncert gwiazdy wieczoru –
wystąpi Andrzej Sikorowski
z Mają Sikorowską i zespołem.
Po koncercie odbędzie się zabawa taneczna.

Niedzielne uroczystości zainauguruje dziękczynna Msza
Święta w Kościele Parafialnym
pw. Św. Wawrzyńca. Po nabożeństwie korowód dożynkowy
przejdzie do Parku Miejskiego, gdzie powita go koncert
orkiestry dętej. O godz. 14.45
obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego
„Echo Doliny”. Wówczas prze-

kazany zostanie chleb przez
gospodarzy dożynek staroście
tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi i burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi, odbędzie się poczęstunek chlebem.
Następnie w planie jest XVII
Powiatowy Przegląd Wieńca
Dożynkowego.

Dokończenie na str. 2

Środa – dzień wewnętrzny w niektórych referatach

W związku ze zmianami w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wojniczu od lipca każda środa jest
dniem wewnętrznych w wybranych referatach. Mieszkańcy proszeni są o wizytę w pozostałe dni tygodnia.
Środa – dzień wewnętrzny dla referatów: Finansowo-Podatkowy, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Nieruchomości, Gosp. Komunalnej,
Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych.
Pozostałe referaty funkcjonują bez zmian.

Merkuriusz Waojnicki

2

Słowem wstępu

NR 5 (28) LIPIEC 2015

Okiem gospodarza
Wakacyjne przyspieszenie

Padł kolejny rekord – ponad pięciuset rowerzystów ścigało się 19 lipca w ramach Wojnicz
MTB Maraton. Jak mówi burmistrz Tadeusz
Bąk - (...) turystyka rowerowa to znakomita forma spędzania wolnego czasu i sposób na
poznawanie nowych miejsc. Od kilku lat obserwujemy olbrzymi wzrost popularności tej formy
wypoczynku i cieszymy się, że możemy przyczynić się do promowania kolarstwa. Mamy znakomite warunki i chcemy je wykorzystać. Chcemy
żeby nasza gmina była jak najbardziej „rowerowa”. Nasza gmina jest bardzo zróżnicowana pod
względem krajobrazowym, dzięki temu każdy
znajdzie coś dla siebie. Amatorzy przewyższeń
mają do dyspozycji część południową, gdzie
z pewnością nie zabraknie podjazdów i zjazdów.
Jeżeli ktoś preferuje rekreacyjną jazdę, Lasy Radłowskie na pewno spełnią jego oczekiwania. (...)
25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu tarnowskiego otrzymało dotacje na remonty i rozbudowy remiz strażackich
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy
2015”. W konkursie o dotację od marszałka
wystartowała (skutecznie) również gmina Wojnicz. Złożony wniosek zakładał rozbudowę
o część garażową remizy jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Olszynach. Kwota pozyskanej dotacji to przeszło 25 tysięcy złotych.
Konieczne jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej
gminy, bo posiadanie takiego planu znacznie
przyspieszyłoby rozwój Wojnicza i okolicznych
miejscowości oraz ułatwiło życie tym mieszkańcom, którzy na przykład chcą coś wybudować
na swojej działce. Dlatego burmistrz Wojnicza
będzie wnioskował do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
kompleksowego planu zagospodarowania.
Ważny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego to dla budującego, na przykład dom duże korzyści, a przede wszystkim
oszczędność czasu. Gdy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, urząd
nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy.
W praktyce oznacza to, że szybko i bez trudu
uzyskamy odpowiedź na pytanie: czy i jaki dom
możemy zbudować?
Przed nami dożynki powiatu tarnowskiego,
które odbędą się w Wojniczu w ostatni weekend
sierpnia. Trwają przygotowania do tego wydarzenia. Będzie to impreza dwudniowa i będzie
mieć międzynarodowy charakter. Starostami
dożynkowymi będą Ewa Szczupak z Wojnicza
i Janusz Banaś z Olszyn, a jako gwiazdy poszczególnych wieczorów wystąpią Andrzej Sikorowski z Mają Sikorowską i zespołem oraz
Eleni.
				Redakcja

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

Lato i wakacje to
czas wypoczynku i odpoczynku, ale w przypadku
gminnego samorządu,
pracy urzędu o żadnym
przestoju,
spowolnieniu pracy mowy być nie
może. Wręcz przeciwnie
– to teraz właśnie musi
nastąpić przyspieszenie,
bo wakacje to choćby
w przypadku szkół czas
na zrealizowanie inwestycji, aby na 1 września
wszystko było gotowe.
Pełny raport, co
w należących do gminy budynkach oświatowych zostało w wakacje
zrobione przedstawimy
w następnym wydaniu
„Merkuriusza”.
Teraz
pragnę Państwa poinformować, że ruszyły
remonty
wybranych
dróg w gminie Wojnicz.
Nowe nakładki asfaltowe ułożone zostaną
w sumie na dwunastu
odcinkach, wydane na

ten cel zostanie około
pół miliona złotych. Tak
jak obiecałem – będę robił wszystko, aby w następnych latach nakłady
na remonty dróg były
coraz większe.
Mieliśmy w gminie
przykre zdarzenie, gdyż
podczas silnej wichury
ucierpiało osiem budynków. Natychmiast
zjawiłem się na miejscu zdarzenia, a w usuwanie szkód włączyły
się wszystkie jednostki
Ochotniczych
Straży
Pożarnych z gminy Wojnicz, za co strażakom
serdecznie dziękuję.
Poszkodowani
otrzymali finansową pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
ale nagłaśnianych w mediach 6 tysięcy złotych
nie mogliśmy wypłacić,
gdyż na to nie pozwalają
przepisy prawne. Zasady
przyznawania pomocy

osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe są jasne. Aby gmina
mogła otrzymać środki
z budżetu państwa na
pokrycie kwot wypłacanych zasiłków celowych,
suma strat w infrastrukturze komunalnej oraz
w indywidualnych gospodarstwach
domowych (lokale, budynki
mieszkalne) winna przekraczać 5 procent dochodów własnych gminy
z roku poprzedniego.
A tak dużych strat nie
ponieśliśmy.
W lipcu w Wojniczu miała miejsce bardzo udana impreza – już
po raz trzeci kolarze
z całej Polski ścigali się
w ramach Wojnicz MTB
Maraton. Byliśmy w tym
dniu kolarską stolicą
Małopolski.
Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że
Wojnicz kolejny raz za-

znaczył swoją obecność
na kolarskiej mapie Małopolski.
A
przed
nami,
w ostatni weekend sierpnia, w Wojniczu dożynki
powiatu tarnowskiego.
Serdecznie zapraszam!
Tadeusz Bąk

Mamy Bogu za co dziękować...
Dokończenie ze str. 1
Koncert da zespół z Białorusi, a następnie zespół
SEW. Ogłoszone zostaną
wyniki konkursu na Najlepszego Sołtysa Powiatu
Tarnowskiego w 2015 roku.
O godz. 20.30 koncert
gwiazdy wieczoru – Eleni.
To jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, która pochodzi z greckiej rodziny, przybyłej do
Polski w połowie lat pięćdziesiątych minionego stulecia. W styczniu 1994 roku
Eleni straciła swoją jedyną
córkę – 17-letnią Afrodytę. Dziewczyna została
zastrzelona przez swojego
byłego chłopaka, który nie
mógł pogodzić się z ich
rozstaniem. Dzięki głębokiej wierze i wartościom,
które wpoili jej rodzice,
Eleni po latach przebaczyła mordercy swojej córki. Każdy, kto miał okazję

poznać Eleni mówi, iż jest
to osoba ciepła, wrażliwa,
skromna, pogodna i dobra.
Starostami dożynek będą
Ewa Szczupak i Janusz
Banaś. To ciekawe postacie, bo pracę na roli łączą
z prowadzeniem własnych
firm, tworząc tak dziś potrzebne miejsca pracy.
Ewa Szczupak mieszka
w Wojniczu. Ma gospodarstwo rolno-spożywcze,
w sumie wraz z mężem
gospodaruje na około 10
hektarach. Jak mówi jest
to dla niej bardziej hobby
niż źródło utrzymania, bo
rolnikiem jest nie tylko
z zamiłowania, ale również
z wykształcenia. Ukończyła Akademię Rolniczą
w Krakowie. Jest współwłaścicielem firmy Solid
Parkiet, działającej w Zielonym Parku Przemysłowym. Produkuje parkiet

i deski podłogowe, w większości na eksport.
Janusz Banaś mieszka
w Olszynach. Wraz z żoną
oraz dziećmi ma gospodarstwo rolne, na którym
znajduje się plantacja fasoli „Piękny Jaś” oraz malin. Przetwarzane są w ich
własnym zakładzie, który
znajduje się w Więckowicach. Posiada zamrażalnię owoców, a w sezonie
letnim skupuje agrest,
porzeczki, truskawki, maliny oraz aronie od okolicznych
mieszkańców,
które następnie pakowane
są w worki czy kartony
i w postaci półfabrykatów
sprzedawane są tym, którzy robią finalny produkt.
Firma „Baśpol” pana Banasia skupuje też fasolę, która po wysuszeniu
i odpowiednim przygotowaniu idzie w świat - do
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Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii i Grecji. Janusz Banaś kupił dawny
folwark w Więckowicach,
w którym mieści się obecnie restauracja oraz hotel.
Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł
Smoleń oraz Burmistrz Tadeusz Bąk serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy
Wojnicz do udziału w dwudniowym Święcie Plonów
Powiatu
Tarnowskiego.
Zapraszają do zabawy,
ale także do dziękczynnej
modlitwy. Bo mamy Bogu
w tym roku za co dziękować. Nie tylko za piękną
pogodę i udane plony, ale
i za to wszystko, co stało się w naszej Ojczyźnie
w ostatnich miesiącach.

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia,
Drukarnia w Sosnowcu

Nakład: 3000 egzemplarzy
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Czy będzie wreszcie plan
zagospodarowania przestrzennego
dla całej gminy?
Konieczne jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy, bo posiadanie takiego
planu znacznie przyspieszyłoby rozwój Wojnicza i okolicznych miejscowości oraz ułatwiło życie tym mieszkańcom,
którzy na przykład chcą coś wybudować na swojej działce.
Dlatego burmistrz Wojnicza będzie wnioskował do Rady
Miejskiej o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia kompleksowego planu zagospodarowania.
Gmina Wojnicz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Posiada jedynie miejscowe
plany zagospodarowania, które były sporządzane dla gminnych
celów publicznych tj. Park Przemysłowy w Wojniczu, obwodnica północna Wojnicza w ciągu drogi krajowej nr 4, wschodnia obwodnica Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975,
przepompownia ścieków w Zakrzowie, Wiejski Dom Kultury
w Grabnie oraz punktowe miejscowe plany zagospodarowania
pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.
Aktualnie sporządzane są trzy plany miejscowe: Wojnicz
i Zakrzów - teren pod poszerzenie cmentarza w Wojniczu i pod
zabudowę przemysłowo - usługową na działkach przekazanych
przez gminę na rzecz Województwa Małopolskiego jako udział
Gminy Wojnicz w kosztach przygotowania zadania inwestycyjnego „budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza”, Grabno - teren boiska sportowego oraz zgodnie z ostatnią uchwałą Rady
Miejskiej - Wojnicz (teren zespołu pałacowo – parkowego).
Warto wiedzieć, że na obszarze, gdzie nie obowiązuje plan
miejscowy wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekty decyzji sporządzane są przez urbanistę.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji
o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1.
Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na
określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2.
Teren ma dostęp do drogi publicznej;
3.
Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4.
Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy,
o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5.
Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Głównym problemem przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy jest spełnienie wymogów ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Problem ochrony gruntów rolnych
nie dotyczy klas gruntu IV-VI, terenu miejscowości Wojnicz
oraz obszarów, które były objęte zgodą uzyskaną przy sporządzaniu dawnych planów miejscowych, które utraciły moc
prawną na koniec 2003 roku.
Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, przeznaczenie gruntów na cele
nierolnicze niezależnie od obszaru wymaga zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a o taką zgodę można występować
jedynie w procesie uchwalania planu miejscowego dla danego
obszaru.
M.in. z tych względów konieczne jest sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wojnicz. Aktualnie
dokonywana jest szczegółowa analiza potrzeb, wnioski przedstawione zostaną Radzie Miejskiej, celem podjęcia stosownej
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.
Dodajmy, że ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dla budującego, na przykład dom duże korzyści,
a przede wszystkim oszczędność czasu. Gdy działka jest objęta
planem zagospodarowania przestrzennego, urząd nie wydaje decyzji o warunkach zabudowy. W praktyce oznacza to, że
szybko i bez trudu uzyskamy odpowiedź na pytanie: czy i jaki
dom możemy zbudować?
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Dobra szkoła z dobrym
nauczycielem
W tarnowskiej delegaturze
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego
„Bezpośrednie
wspomaganie szkół poprzez
kompleksowe doskonalenie
nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego”. Był to
największy tego typu projekt
w kraju i największy projekt
edukacyjny w historii powiatu tarnowskiego, w którym uczestniczyły również
placówki oświatowe z gminy
Wojnicz.
Projekt przez blisko dwa lata realizowany był w przeszło 160 placówkach w powiecie tarnowskim
– przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Uczestnikami
byli nauczyciele oraz dyrektorzy
zarówno szkół prowadzonych przez
starostwo, jak i placówek prowadzonych przez gminy w powiecie. Łącznie uczestniczyło w nim prawie 2,5

tysiąca osób, a na jego realizację starostwo otrzymało 4,3 mln zł.
Obszary wsparcia zrealizowane
w ramach projektu to m.in. jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny, praca z uczniem zdolnym,
techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, jak kształtować postawy uczniowskie, wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych,
budowa koncepcji pracy szkoły czy
współpraca szkoły ze środowiskiem
lokalnym.
W projekcie pracowało 21 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – w wymiarze pełnego etatu lub
połowy. Do ich zadań należało m.in.
nawiązanie kontaktu ze szkołą lub
przedszkolem, pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb placówki, wsparcie
w przygotowaniu Rocznego Planu
Wspomagania oraz towarzyszenie
przy jego realizacji. Działały sieci współpracy i samokształcenia.
Liczyły po 25 nauczycieli zakwalifikowanych z różnych szkół lub
przedszkoli, a spotkania prowadził
koordynator danej sieci współpracy
i samokształcenia, wyłoniony w drodze konkursu. Omawiane tematy to
np. jak rozwijać twórcze myślenie
uczniów, skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania, praca

z nowoczesnymi technologiami
i edukacja filmowa. Spotkania odbywały się równolegle z warsztatami
i szkoleniami wynikającymi z planu
działania SORE.
Dyrektor Wydziału Edukacji,
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie prof. dr hab.
Edmund Juśko powiedział, że dyrektorzy szkół i przedszkoli otrzymali
pomoc zarówno w bieżącym organizowaniu pracy jednostki, jak i przygotowaniu się do zmian wprowadzonych w systemie oświaty. Nauczyciele
otrzymali zaś kompleksową pomoc
w pracy dydaktyczno-wychowawczej ułatwiającą im wdrożenie do
praktyki zawodowej tychże zmian.
Powinno to wszystko wpłynąć na
uzyskiwanie przez uczniów lepszych
wyników dydaktycznych oraz pomóc
im w rozwoju swoich zainteresowań
ułatwiających w przyszłości wybór
drogi zawodowej. Końcowym efektem
winno być zadowolenie rodziców. Zadowolenie klientów ze szkoły to najlepsza jej promocja – twierdzi dyrektor Edmund Juśko.
Podziękowania za pomoc oraz
współpracę przy realizacji projektu
nadesłano do burmistrza Tadeusza
Bąka.

Fantastycznie o wykluczaniu
„Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza
należy do tych dramatów,
których scenicznej realizacji
podejmuje się wiele zespołów teatralnych w Polsce i za
granicą. Pokusiła się o to również Grupa Teatralna „Fantastycznie” działająca przy wojnickim GOK.
Kilkunastu młodych ludzi pod
artystyczną opieką Ewy Kłusek nie
przestraszyło się złożoności i wielowarstwowości sztuki, pragnąc zaproponować własne, młodzieńcze
spojrzenie na przedstawione w niej
problemy.
„Iwona” to dla nich przede wszystkim opowieść o wykluczaniu tych,
którzy różnią się od innych sposobem bycia, postrzeganiem świata,
hierarchią wyznawanych wartości.
Zapowiadająca sobotnią premierę
Małgorzata Cichoń (historyk sztuki)
zaproponowała widzom mały, psychologiczny eksperyment. Poprosiła o postawienie się w roli tytułowej
bohaterki wciąż krytykowanej, wyśmiewanej, odrzucanej, niepotrzebnej, niekochanej. Ponieważ pozostali
bohaterowie gombrowiczowskiego
dramatu zaczynają – jak w krzywym

zwierciadle – widzieć w Iwonie swoje
wady i ułomności, pragną pozbyć się
jej, by poczuć się lepiej.
„Żeby poczuć swoją wyższość,
trzeba znaleźć sobie kogoś niższego” – twierdzi książę Filip uwodzący dziewczynę z nudów, z potrzeby
zgrywu, zaimponowania kolegom.

Wrażliwi młodzi ludzie, a do takich
zdecydowanie należą członkowie
grupy „Fantastycznie” , brawurowo
zagranym spektaklem pragnęli przede wszystkim wyrazić swoją niezgodę na wciąż aktualne i niepokojące
zachowania oraz postawy społeczne.

Merkuriusz Wojnicki
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Wydano już ponad 100 Kart Dużej Rodziny
W naszej gminie wydano właśnie setną
Kartę Dużej Rodziny. W rejestrach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest
już zarejestrowanych 540 zamówień na
kartę, które spłynęły od rodzin z gminy
Wojnicz.
Agata Biernacka, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojniczu przyznaje, że zainteresowanie kartą, jakkolwiek niezbyt duże na początku istnienia projektu, to jednak rośnie i coraz
więcej osób dostrzega korzyści z jej posiadania.
Wydaliśmy już 100 kart, na bieżąco przyjmujemy
wnioski o wydanie kolejnych. Procedura jest bardzo
prosta, a wszystkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o kartę, są dostępne na naszej stronie internetowej.
Dlaczego warto być posiadaczem Karty Dużej
Rodziny? Jej posiadacze mają zniżki m. in. przy
zakupie żywności i kosmetyków, odzieży, obuwia,
książek, zabawek a nawet paliwa. Taniej kupują bilety kolejowe, posiadają ulgi na przejazdy koleją,
mniej płacą za wyrobienie paszportu, a także mogą
obniżyć rachunki za usługi telekomunikacyjne
i bankowe. Dodatkowo jej posiadacze mogą korzy-

stać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej po obniżonych cenach.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskanych dochodów, rodzinom z co najmniej trójką dzieci, które
nie ukończyły 18 lat, nie ukończyły 25 lat i wciąż się
uczą, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Wnioski o przyznanie karty przyjmuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu. W imieniu rodziny mogą je składać pełnoletni jej członkowie. Szczegółowe informacje, wraz z wykazem
dostępnych ulg i partnerów, znajdują się na stronie
www.rodzina.gov.pl.
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Pieniądze na garaż dla
strażaków z Olszyn

25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu tarnowskiego
otrzymało dotacje na remonty i rozbudowy remiz strażackich w ramach
konkursu „Małopolskie Remizy 2015”. W konkursie o dotację od marszałka wystartowała (skutecznie) również gmina Wojnicz.
Złożony wniosek zakładał rozbudowę o część garażową remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach. Kwota pozyskanej dotacji to przeszło 25 tysęcy złotych. Umowę gwarantującą wypłatę pieniędzy
w Centrum Sztuki Mościce odebrali z rąk Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego Stanisława Sorysa - zastępca burmistrza Wojnicza Urszula
Ropa i druh Dariusz Nowak.

Najlepsze młodzieżowe drużyny z Więckowic
i Dębiny Łętowskiej

W Wielkiej Wsi odbyły się Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - męskich i żeńskich. Startowało 12 drużyn: 5 drużyn dziewcząt
(MDP żeńska) i 7 chłopców (MDP męska) z 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W kategorii męskiej MDP rywalizowało ze sobą 7 drużyn z gminy
Wojnicz: MDP Więckowice, MDP
Wielka Wieś, MDP Dębina Łętowska, MDP Biadoliny Radłowskie,
MDP Zakrzów, MDP Olszyny oraz
MDP Grabno. Natomiast w kategorii
żeńskiej brało udział 5 drużyn: MDP
Więckowice, MDP Wielka Wieś,
MDP Dębina Łętowska, MDP Biadoliny Radłowskie oraz MDP Zakrzów.
W zawodach startowały ośmioosobowe drużyny (chłopcy

i dziewczyny w wieku od 12 do 15
lat). Każda brała udział w dwóch
konkurencjach - sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. W sztafecie pożarniczej każdy zawodnik
przebiegał tor przeszkód o długości
50 metrów (równoważnia, ściana
o wys.120 cm oraz tunel do czołgania), a pałeczką sztafetową była prądownica. Liczył się czas i poprawność wykonania ćwiczenia.
Natomiast w ćwiczeniu bojowym zadaniem jest dla jednej sekcji

było przewrócenie prądem wody 4
pachołków różnej wysokości, a drugiej obrócenie tarczy. Wymagało to
prawidłowego rozwinięcia linii gaśniczych. Tak jak w sztafecie, liczył
się czas i poprawność wykonania
zadania.
Najlepszą żeńską młodzieżową
drużyną została OSP z Więckowic,
a męską OSP z Dębiny Łętowskiej.

Merkuriusz Waojnicki
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Rozdano artykuły spożywcze
W dniach od 13 do 17 lipca
na terenie Szkoły Podstawowej w Wojniczu została przeprowadzona akcja dystrybucji artykułów spożywczych,
zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
2014-2020,
współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.

Akcja została zorganizowana
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojniczu. Przywieziono ponad 13 ton żywności,
w tym makaron, kaszę jęczmienną, ryż, płatki kukurydziane, olej
roślinny, cukier, mleko, mielonkę wieprzową, klopsiki, groszek
z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, kawę
oraz popcorn.
Z pomocy skorzystało 151 rodzin – w sumie 490 osób.

E-wykluczenie
i seans filmowy

Odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu „Dobry
Moment”, realizowanego przez Stowarzyszenie Wiklina
Przyjazny Isep. Były to warsztaty zapobiegające „e-wykluczeniu”, które przybrają w pełni profesjonalny wymiar, była
też wycieczka integracyjna na seans filmowy.

Warsztaty zapobiegające „e-wykluczeniu” przybierają w pełni
„profesjonalny” wymiar, ponieważ
oprócz informacji teoretycznych
dotyczących nowych technologii
seniorzy mogą praktycznie wykorzystać zakupiony w ramach
projektu sprzęt komputerowy.
Spotkanie pod koniec czerwca
przebiegało bardzo sprawnie i efektywnie, gdyż pan Mateusz Krawczyk (wolontariusz) podzielił się
z uczestnikami warsztatów swoją
wiedzą i doświadczeniem w obsłudze komputera oraz w poruszaniu
się po sieci Internet. Ponadto pan
Mateusz zaprezentował jak wiele
codziennych spraw można ułatwić
sobie dzięki korzystaniu z komputera oraz uświadomił jakie ewentualne zagrożenia mogą czyhać
na użytkowników w sieci. Zajęcia
uświadomiły sporej części uczestników, że nie ma się czego bać i na-

leży wykorzystać szansę na edukację w tym zakresie, jaką daje udział
w spotkaniach w Ispie.
W lipcu seniorzy najpierw wybrali się na wycieczkę integracyjną
na seans filmowy, odegrany specjalnie dla nich. W kinie Planeta
w Brzesku wyświetlono film pt.
APARTAMENT, dokumentujący
sceny, zdjęcia, wspomnienia z życia
Ojca Świętego Jana Pawła II, które
do tej pory nie były w żaden sposób publikowane. Uczestnicy byli
poruszeni filmem, wzruszeni…
Po seansie rozgorzały rozmowy
i komentarze dotyczące filmu, ale
i wspomnienia z pielgrzymek Ojca
Świętego do Polski. Wyjazd był
w pełni integracyjny, bo seniorzy
z gminy Wojnicz i gminy Zakliczyn
mogli razem obejrzeć film, a potem
przy słodkim poczęstunku spotkać
się i porozmawiać.
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W akcję zaangażowani byli
pracownicy GOPS w Wojniczu
oraz firma transportowa pana Pawła Wójcika POL-HURT, który
udzielił swojego samochodu oraz
pracowników do pomocy w czasie załadunku oraz rozładunku
towaru. Serdecznie dziękujemy!
Kolejna dystrybucja artykułów
spożywczych planowana jest
w październiku.

240 mln euro dla przedsiębiorców
z Małopolski
Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa działające w polskich regionach, w tym w gminie Wojnicz odgrywają
kluczową rolę w procesie rozwoju gospodarczego, dlatego też
konieczne jest zapewnienie im optymalnych
warunków
rozwoju.
W najbliższych latach
na wsparcie tego sektora województwo małopolskie dysponować
będzie kwotą 240 mln
euro. Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców
planowane są do ogłoszenia w III kwartale
br. Instytucją ogłaszającą konkursy będzie
Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości.
Przypomnijmy, że Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 jest programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach
3 osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska dla
przedsiębiorców z Małopolski
przeznaczono 240 mln euro.
Celem tej osi priorytetowej
jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej
sektora MŚP.
W ramach osi priorytetowej 3. wspierane będzie tworzenie warunków dla bardziej
elastycznego funkcjonowania
na rynku podmiotów sektora
MŚP oraz wzrostu ich znaczenia gospodarczego.
Przedsiębiorcy będą mogli
uzyskać dofinansowanie na
projekty z szeroko rozumianej promocji gospodarczej

(w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym):
- wsparcie w ekspansji na
rynki zewnętrzne,
- promocję innowacyjności,
- bezpośrednie wsparcie na
rzecz zwiększania aktywności
międzynarodowej oraz zdobywania nowych rynków zbytu.
W ramach osi 3. realizowane będą przedsięwzięcia zarówno z zakresu
wsparcia dotacyjnego, jak
i tworzenia systemu instrumentów finansowych wspierających
przedsięwzięcia
inwestycyjne małopolskich
MŚP. Wsparcie dotacyjne
dla przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się skoncentrować w obszarze wdrożeń
prac B+R oraz na wsparciu
produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych.
W przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) środki
EFRR będą przeznaczone
na wsparcie inwestycyjne
i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów ich dojrzałości
gospodarczej.
Natomiast w przypadku
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dłużej niż 24
miesiące, finansowane będą
przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/
rozbudowę przedsiębiorstw,
przedsięwzięcia prowadzące
do wprowadzenia na rynek
nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające
skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty
poprzez zdobywanie nowych
rynków zbytu, w tym w szczególności: inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia
i sprzęt produkcyjny, w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, rozwój
sprzedaży produktów i usług
w Internecie (handel elektroniczny), inwestycje dotyczące

stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK), przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych
do standardów najlepszych
dostępnych technik (BAT
– bestavailabletechnology)
– nowoczesne rozwiązania
umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej
w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia
energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).
W Regionalnym Programie
Operacyjnym przewidziano
dla przedsiębiorców również
wsparcie na doradztwo.
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące
zwiększeniu dostępności do
wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych,
dostosowanych do potrzeb
MŚP działających na rynku
dłużej niż 24 miesiące.
Wsparcie w ramach bonu
na doradztwo może zostać
przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie
się usługi nie związane ze
zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi
doradztwa
podatkowego,
regularne usługi prawnicze
lub reklama. Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do zwiększania
konkurencyjności oraz produktywności MŚP.
Pierwsze konkursy dla
przedsiębiorców planowane
są do ogłoszenia w III kwartale br. Instytucją ogłaszającą
konkursy będzie Małopolskie
Centrum Przedsiębiorczości.
źródło:
www.rpo.malopolska.pl
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Elewacja w Milówce

Czy w Wojniczu
powstanie Rada Seniorów?

W tegoroczne wakacje dokończona zostanie brakująca elewacja na budynku
Szkoły Podstawowej w Milówce, którą prowadzi obecnie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny.
Kiedyś – przy okazji nadania imienia – zrobiono elewację od części
frontowej, ale pozostała część budynku była w opłakanym stanie, co najlepiej
widać na prezentowanym zdjęciu. Dzięki staraniom pani radnej z Milówki
Haliny Kubis oraz pani dyrektor szkoły Marty Bocheńskiej wkrótce nowa
elewacja pokryje cały obiekt. Szkoła będzie nie tylko ładniejsza, ale też zimą
będzie w niej cieplej. Gmina na tę inwestycję wyda przeszło 50 tys. zł.

Ławki dla rezerwowych

Burmistrz Tadeusz Bąk podjął decyzję o zakupie za kwotę przeszło 7 tys. zł
dwóch boksów – dla drużyny gospodarzy i gości, które zamontowane zostały
na stadionie Olimpii Wojnicz. Są ładne i podobają się, poprawiła się estetyka
całego obiektu.
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Ustawą z dnia 11 października
2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził możliwość
tworzenia w gminach tzw.
Gminnych Rad Seniorów. Stosowanie do nowego przepisu
art. 5c rada gminy, z własnej
inicjatywy lub na wniosek
zainteresowanych środowisk,
może utworzyć gminną radę
seniorów jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. W jej
skład mogą wchodzić przedstawiciele osób starszych
oraz przedstawiciele lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych,
w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W ramach funkcji konsultacyjnej Gmina Rada
Seniorów powinna być dla
lokalnych władz samorządowych
merytorycznym
partnerem
wyrażającym
opinie w przedkładanych jej
sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
seniorów w społeczności lokalnej.
Funkcja doradcza Gminnej Rady Seniorów, jest uzupełnieniem powyższej funk-

cji, w ramach której można
formułować własne propozycje rozwiązań w przedkładanych sprawach czy też sugerować wprowadzenie korekt
do propozycji przedkładanych przez organy gminy.
Jedną z najpoważniejszych,
bieżących form pracy Gminnych Rad Seniorów są regularne dyżury jej członków,
podczas których mieszkańcy gminy mają możliwość
zgłaszania
dostrzeżonych
problemów, formułowania
wniosków i propozycji podjęcia określonych działań.
Funkcja inicjatywna
gminnej rady seniorów, którą wyraźnie formułuje art. 5
c ust 3 ustawy o samorządzie
gminnym, pozwala z kolei
na inspirowanie lokalnych
władz do podjęcia nowych,
konkretnych działań mających na celu podniesienie
jakości życia osób starszych
we wspólnocie samorządowej. Dysponując wiedzą,
doświadczeniem życiowym
oraz rozeznaniem potrzeb
osób dojrzałych członkowie gminnych rad seniorów
mogą stanowić źródło wielu
oryginalnych, ciekawych po-

Nowe przystanki i większe dodatki
za wychowawstwo dla nauczycieli
Podczas sesji 29 czerwca Rada Miejska podjęła
uchwały finansowe w sprawach: zmian w budżecie
gminy Wojnicz na 2015 rok,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wojnicz oraz przekazania
środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod
nazwą: „Współuczestnictwo
w zakupie pojazdów służbowych radiowozów dla KMP
w Tarnowie”.
Uchwałą określono zasady
wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.
Rada wyraziła zgodę na objęcie
6037 nowych niepodzielnych
udziałów, które gmina pokryje
wkładem niepieniężnym w postaci sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz gotówką. Łączna wartość udziałów wyniesie
3.018.740,13 zł.

Podczas sesji podjęto uchwałę
w sprawie zmiany załącznika do
uchwały Nr VII/51/2015 Rady
Miejskiej w Wojniczu z dnia 7
maja 2015 r. w sprawie przyjęcia
do realizacji lokalnego programu
osłonowego w zakresie wsparcia
uczniów z rodzin wielodzietnych
3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek na terenie Gminy
Wojnicz na rok 2015”. Celem

programu jest wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych
3+ w roku szkolnym 2015/2016
w zakresie zwiększania ich szans
edukacyjnych. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie
zakupu artykułów edukacyjnych
oraz pomocy dydaktycznych,
w szczególności podręczników
wymaganych według programu
szkoły podstawowej, gimnazjum

lub szkoły ponadgimnazjalnej.
Rada uchwaliła Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach prowadzonych przez
Gminę Wojnicz. Regulamin zakłada podniesienie dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli szkół
i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Wojnicz. Nowy Regulamin
Wynagradzania jest pierwszym

mysłów pozwalających wyjść
naprzeciw ich potrzebom
i oczekiwaniom.
Procedura tworzenia
gminnej rady seniorów to
proces wieloetapowy obejmujący:
a) ETAP 1: konsultacyjno –
inicjatywny,
b) ETAP 2: powołania Gminnej Rady Seniorów i nadanie
statutu,
c) ETAP 3: przeprowadzenie
wyborów do Gminnej Rady
Seniorów,
d) ETAP 4: rozpoczęcia działalności przez Gminną Radę
Seniorów.
Utworzenie Gminnej
Rady Seniorów w gminie
Wojnicz uzależnione jest od
inicjatywy seniorów oraz
przedstawicieli
lokalnych
podmiotów działających na
rzecz osób starszych. Biorąc
pod uwagę powyższe samorząd gminy zaprasza do
zapoznania się z dokumentem Gminne Rady Seniorów
w praktyce – wybrane zagadnienia, który zamieszczony
został na stronie internetowej gops.wojnicz.pl oraz
wojnicz.pl
		

etapem nowych zasad przyznawania dodatków motywacyjnych dla
dyrektorów szkół i przedszkoli. Od
1 września dodatki motywacyjne
będą w wysokości 3 % od wynagrodzeń zasadniczych.
Rada uaktualniła wykaz przystanków poprzez zmianę uchwały
w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Gmina Wojnicz, udostępnionych
dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków wprowadzając 2 nowe przystanki przy ul.
Jagiellońskiej w Wojniczu.
Uchwałą Rady Miejskiej został
wprowadzony Regulamin placu
targowego w Wojniczu. Regulamin zawiera przepisy o charakterze porządkowym i ma wprowadzić ład w zakresie organizowania
handlu poprzez wyprowadzenie
go z miejsc do tego nie przeznaczonych, aby nie tamować ruchu
pojazdów oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych. W formie
uchwały Rada powołała zespół
opiniujący kandydatów na ławników.

Merkuriusz Waojnicki
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Kolejny rekord –
ponad pięciuset
rowerzystów!

Już po raz trzeci kolarze z całej Polski ściągali się w ramach Wojnicz MTB Maraton, który
odbywał się jako jeden z etapów serii Cyklokarpaty.pl. Gmina Wojnicz w tym dniu była
kolarską stolicą Małopolski.
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Wakacje
na sportowo
W wakacyjnej atmosferze i w duchu fair play miało miejsce wielkie sportowe wydarzenie – Wakacyjna Olimpiada
Sportowa. Grupa dzieci młodszych i starszych z półkolonii
spotkała się na „Orliku” w Wojniczu w celu rywalizowania
w różnych konkurencjach sprawnościowych.

Każde dziecko miało możliwość
sprawdzić swoje predyspozycje
sportowe na torze przeszkód.
Podczas olimpiady zawodnicy
uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych, tj. slalom z piłką, rzut do celu, biegi,
skoki na piłkach, równoważnia,
zjeżdżalnia. Impreza przebiegła
w miłej atmosferze. Umożliwiła dzieciom prezentację swoich
umiejętności sportowych i za-

sad bezpiecznego kibicowania
według idei „fair play”.
Wszyscy uczestnicy bardzo
dobrze się bawili. Na zakończenie burmistrz Tadeusz Bąk oraz
wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wojniczu Magdalena
Sakowska wręczyli dzieciom
dyplomy za udział i słodkie
upominki. Z uśmiechami i wypiekami na twarzach wszyscy
wrócili do szkoły.

Jewuła znów
mistrzem szkoły
Każdego roku pada kolejny rekord liczby zawodników, biorących
udział w zawodach. 19 lipca na linii
startu w Wojniczu stanęło ponad
pięciuset rowerzystów, którzy ścigali się na trzech trasach – Hobby,
Mega i Giga. Miały odpowiednio –
30, 51 i 75 kilometrów długości.
Pomimo przejściowych kłopotów, których przysporzyła rowerzystom i organizatorom przetaczająca
się nad Małopolską nawałnica, zawody zakończyły się planowo i bez
wielkich niespodzianek.
Organizując maraton gmina Wojnicz w wyraźny sposób zaznacza
swoją obecność na kolarskiej mapie
Małopolski. Prężnie działające środowisko fanów dwóch kółek - Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu
oraz sprzyjający tego typu przedsięwzięciom samorząd, wspólnie „wyprodukowali” już niejednego kolarskiego championa i zorganizowali
wiele rowerowych spotkań.

Jak mówi burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk: Turystyka rowerowa to znakomita forma spędzania
wolnego czasu i sposób na poznawanie nowych miejsc. Od kilku lat
obserwujemy olbrzymi wzrost popularności tej formy wypoczynku
i cieszymy się, że możemy przyczynić się do promowania kolarstwa.
Mamy znakomite warunki i chcemy je wykorzystać. Chcemy żeby
nasza gmina była jak najbardziej
„rowerowa”. Nasza gmina jest bardzo zróżnicowana pod względem
krajobrazowym, dzięki temu każdy
znajdzie coś dla siebie. Amatorzy
przewyższeń mają do dyspozycji
część południową, gdzie z pewnością nie zabraknie podjazdów
i zjazdów. Jeżeli ktoś preferuje rekreacyjną jazdę, Lasy Radłowskie
na pewno spełnią jego oczekiwania.
Oprócz klasyfikacji generalnej
w ramach serii, zostały również
przyznane nagrody specjalne dla
wojnickich zawodników. Zdo-

byli je: Patryk Wróbel (dystans
Mega) i Karol Czosnyka (dystans
Hobby). Imprezie w ramach serii
Cyklokarpaty towarzyszyły zawody pn. Kolarski Puchar Wojnicza
Dzieci i Młodzieży.
Specjalne podziękowania organizatorzy kierują do: Lucjana
Hajdo, Lucjana Owsianki, Marcina Bialika, jednostek OSP z Wojnicza, Zakrzowa, Wielkiej Wsi,
Łukanowic, Więckowic, Gwoźdźca, Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojniczu, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Wojnicza, Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Wojniczu, Pracowników
UM i Mieszkańców gminy, którzy
wspierali zawodników na trasie.
Galeria zdjęć z kolarskiego
święta na:

www.sport.wojnicz.pl

W świetlicy szkolnej w Wojniczu odbył się kolejny Szkolny
Turniej Szachowy. Brało w nim
udział 18 uczniów z klas IV-VI.
Turniej był rozgrywany w systemie kołowym. Uczestnicy byli
podzieleni na 3 grupy. W grupie
każdy grał z każdym. Z grupy
wyszło po 2 finalistów, którzy
grali ze sobą o zwycięstwo. Sędziował ksiądz Wojciech Sola.
W wyniku pasjonującej gry
zwyciężył Piotr Jewuła, uczeń
klasy VI, który kolejny raz został

mistrzem szkoły. Drugie miejsce
przypadło Annie Bąk, uczennicy
klasy VI, która od marca dopiero
zaczęła swoją przygodę z szachami. Trzecie miejsce zajęła uczennica klasy V Iza Krzemińska.
Nagrody i pamiątkowe
dyplomy zostały rozdane podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego.

