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W numerze:

Sołtys Więckowic Tadeusz Kurek zajął trzecie
miejsce w konkursie na
Najlepszego Sołtysa Powiatu Tarnowskiego.

str. 3

Przez dwa dni w Wielkiej Wsi świętowano
90-lecie miejscowej
Ochotniczej Straży
Pożarnej. Przez dwa
dni, bo w końcu takie
jubileusze często się nie
zdarzają…

str. 7

W wakacje w Wojniczu
gościliśmy młodą wolontariuszkę ze Stanów
Zjednoczonych, która
uczyła języka angielskiego. Dzieci bardzo polubiły studentkę z Kalifornii.
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Udane dożynki –
Wojnicz pokazał się
z dobrej strony
Konkursy wieńca dożynkowego i na najlepszego sołtysa powiatu tarnowskiego, prezentacja książki „Smaki Ziemi
Tarnowskiej”, występy zespołów i niespodzianki kulinarne przygotowane przez naszych zagranicznych partnerów
oraz długo oklaskiwane przez publiczność koncerty w wykonaniu Sikorowskiego z córką oraz Eleni – to główne wydarzenia XVII Dożynek Powiatu Tarnowskiego, które odbyły się w Wojniczu.
Dożynki były dwudniowe. W sobotę odbył się m.in. jarmark produktu lokalnego. Gospodynie
z okolic Tarnowa częstowały
przygotowanymi przez siebie
smakołykami. Pierwszy raz zaprezentowana została książka
„Smaki Ziemi Tarnowskiej”. To
książka wyjątkowa, bo roztacza
przed Czytelnikami niezwykłe
bogactwo tradycji kulinarnych
powiatu tarnowskiego. A czyni to
w sposób atrakcyjny i przystępny, snując jednocześnie swoistą
opowieść o zwyczajach naszych
przodków, potrawach regionalnych oraz ludziach, którzy z pasją kultywują i rozwijają to cenne
dziedzictwo naszej lokalnej społeczności.
W pierwszym dniu gości
i uczestników dożynek powitali burmistrz Wojnicza Tadeusz
Bąk oraz przewodniczący Rady
Powiatu Tarnowskiego Paweł
Smoleń. Duże wrażenie na licznie zgromadzonej w Parku Miejskim publiczności wywarły występy zespołów folklorystycznych
z Białorusi, szczególnie tańce zaprezentowane przez „Żubrzyki”
i „Miodowy Smak”.
Wieczorem tłumy zgromadziły się na koncercie Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej
z zespołem, a następnie miała
miejsce zabawa taneczna.
W niedzielę najpierw podziękowaliśmy Bogu za tegoroczne
zbiory. W Kościele pw. św. Wawrzyńca odprawiona została uro-

czysta Msza Święta. W homilii
dziekan dekanatu wojnickiego
ks. dr Jan Gębarowski pięknie
i wzruszająco mówił o chlebie,
o potrzebie kultywowania tradycji, bogactwa kulturowego i religijnego polskiej wsi.
W Parku Miejskim przybyłych
gości oraz korowód dożynkowy
przywitała Orkiestra Dęta Miasta
Wojnicza, a następnie obejrzeliśmy obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego

„Echo Doliny” z Biadolin Radłowskich.
Starostowie dożynkowi – Ewa
Szczupak i Janusz Banaś przekazali chleb na ręce starosty tarnowskiego Romana Łucarza oraz burmistrza Miasta i Gminy Wojnicz
Tadeusza Bąka. Starosta Roman
Łucarz podziękował wszystkim,
którzy pracowali przy żniwach
w powiecie tarnowskim. Stwierdził, że jesteśmy winni szczególną wdzięczność rolnikom, bo

dbają o to, by nam na co dzień
nie brakowało chleba. Burmistrz
Tadeusz Bąk zwrócił zaś uwagę
na niezwykłą atmosferę Wojnicza
i gościnność tamtejszych ludzi.
Wyraził ogromną radość z faktu,
że Wojnicz – miasto o wielowiekowej historii i tradycji jest w tym
dniu centralnym miejscem tarnowskiego powiatu.

Dokończenie na str. 4

Grupa wsparcia zaprasza nowych członków
Od lutego tego roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa grupa wsparcia dla matek wychowujących
niepełnosprawne dzieci. Ma ona charakter otwarty, co oznacza, że każda Mama, która zechce spotkać się, porozmawiać
z innymi Mamami może dołączyć. Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 16 - 17
w Domu Grodzkim w Wojniczu.
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Słowem wstępu
To pierwszy numer Merkuriusza po dożynkach powiatowych, więc w tym numerze dożynki to jeszcze dominujący temat. Ale też
o tych dożynkach ciągle się dyskutuje, ciągle
się je wspomina…
Bo jest o czym dyskutować, jest co wspominać. W ostatni sierpniowy weekend naprawdę wiele się działo w Wojniczu. Degustacje
potraw zagranicznych partnerów powiatu,
przepiękne wieńce dożynkowe, fantastyczne
koncerty z niezapomnianym występem Eleni
na koniec. Sporo było tego wszystkiego.
Ale dożynki to nie jedynie większe wydarzenie w ostatnim czasie w gminie Wojnicz.
Dziewięćdziesięciolecie istnienia obchodziła
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi. Takie jubileusze często się nie zdarzają. A istotne tutaj jest też to, że działalność strażaków
z Wielkiej Wsi zawsze cieszyła się dużym społecznym uznaniem. Podkreślał to w swoim
wystąpieniu burmistrz Tadeusz Bąk.
Gratulujemy Krzysztofowi Maliszowi
i Markowi Nowakowi złotych medali za Zasługi dla Pożarnictwa, gratulujemy innym odznaczonym.
W Wojniczu gościliśmy, o czym też piszemy, wolontariuszkę ze Stanów Zjednoczonych, która uczyła języka angielskiego. Zajęcia były nieodpłatne, wszyscy uczestnicy
mieli niepowtarzalną okazję, aby udoskonalić i sprawdzić swoją znajomość języka.
Lekcje uczyły czynnego i praktycznego języka m.in. wykorzystując gry i zabawy.
Raven była bardzo zadowolona z pobytu
w Wojniczu. Mile zaskoczyło ją serdeczne
przyjęcie, do gustu przypadła jej polska kuchnia. Chwaliła organizację zajęć, zachowanie
dzieci, które z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach oraz wycieczki organizowane na półkolonii przez Placówkę Wsparcia
Dziennego, w których uczestniczyła. Dzięki
nim mogła poznać wiele ciekawych zakątków
Małopolski.
Piszemy również o półkolonii w Wojniczu
dla dzieci z całej gminy. Dzieci mogły miło,
twórczo i w przyjemnej atmosferze spędzić
wolny czas. Zorganizowano dla nich liczne
zabawy, gry oraz zawody sportowe, np. wyścig
kolarski, turniej ping-pongowy, kurs nauki
tańca czy warsztaty plastyczne. O tym, jak
bezpiecznie się bawić i zachowywać - dowiedziały się w czasie spotkania z policjantem.
Każda z dziewięciu grup, na które zostały
według wieku podzielone dzieci, odbyła kilka
wycieczek. Najmłodsi odwiedzili np. „Zakątek Urwisów”, „Promienny Zamek”, Zalipie
oraz uczestniczyli w zajęciach z dogoterapii.
Starsi mogli dowiedzieć się czegoś o faunie
i florze na ścieżce przyrodniczej w Polichtach
oraz o historii na zamku w Dębnie. Poza tym
uczestnicy półkolonii odbyli rejs statkiem po
Jeziorze Rożnowskim, odwiedzili basen i kręgielnię w Brzesku. Zorganizowano także dla
nich w kinie Wawel przedstawienie teatralne.
			Redakcja

Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1
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Ładniej i bezpieczniej przed szkołą w Wojniczu
W wakacje przeprowadzono szereg prac w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Wymieniono nawierzchnię – zniszczone płytki chodnikowe zastąpiła estetyczna kostka brukowa, wykonano też odwodnienie
dojścia, jak i samego placu.
Wartość inwestycji zrealizowanej w otoczeniu Szkoły
Podstawowej w Wojniczu to
około 90 tys. zł. Przeprowadzono też drobne remonty w Szkole Podstawowej
w Wojniczu oraz w Publicznych Przedszkolach w Grabnie i Biadolinach Radłowskich. Dokonano drobnych
napraw, wymalowano sale
lekcyjne i korytarze szkolne.
Szkoła Podstawa w Wojniczu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej
Wsi otrzymały dofinansowanie na zakup książek do
szkolnej biblioteki w ramach projektu koordynowanego przez GZEAS w Wojniczu pn. „Książki naszych
marzeń”. Wartość projektu
to prawie 4,5 tys. zł, w tym
dofinansowanie wynosi 80
procent.

Okiem gospodarza
Jeszcze o dożynkach i nowym roku szkolnym
W tym numerze Merkuriusza na dwóch
sprawach chciałbym się skupić – powrócić jeszcze do dożynek powiatowych,
które organizowaliśmy wspólnie ze starostą tarnowskim oraz na rozpoczęciu
nowego roku szkolnego.
Przyznacie Państwo chyba, że wojnickie dożynki powiatowe to była piękna
impreza, piękna uroczystość. Widać to
na licznych fotografiach, wykonanych
w Parku Miejskim w ostatni weekend
sierpnia, z których – jak się dowiaduję
– spora część ma zostać opublikowana
w tym numerze biuletynu informacyjnego naszej gminy.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację dożynek.
Dziękuję każdemu, kto cokolwiek przy
dożynkach zrobił. Dziękuję sponsorom,
a szczególnie panu staroście i pani starościnie dożynkowej, bo naprawdę w to
przedsięwzięcie włożyli sporo serca. Gorąco też dziękuję Mieszkańcom Miasta
i Gminy Wojnicz za kulturalne zachowanie, za wykazaną gościnność względem

naszych gości. To dzięki Wam odbieram
teraz liczne gratulacje, że Wojnicz pokazał się z naprawdę dobrej strony.
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
Wszystkie placówki oświatowe zostały
dobrze przygotowane na przyjęcie dzieci. W wakacje wykonane zostały niezbędne remonty, odświeżonych zostało
wiele pomieszczeń. Cieszy oko inwestycja wykonana przed Szkołą Podstawową w Wojniczu. Pojawiła się przed nią
równa kostka, jest ładnie i bezpiecznie.
Cieszy też, że dzieci mają do dyspozycji nowe place zabaw w Więckowicach
i Milówce. W tej drugiej miejscowości
wykonywana jest jeszcze elewacja szkolnego obiektu, czego nie udało się zrobić
w wakacje, ale prace te w żaden sposób
nie przeszkadzają w prowadzeniu w tej
szkole zajęć lekcyjnych.
Z okazji nowego roku szkolnego
wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty życzę spokojnej i satysfakcjonującej pracy. Wytrwałości i wyrozumiałości. Uczniom zaś zdobycia wiedzy, którą

w przyszłości spożytkują jak najlepiej.
A Rodzicom, aby osiągnięcia Waszych
dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

Merkuriusz Wojnicki
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Bez dobrej współpracy
nie ma pozytywnego działania
Rozmowa z sołtysem Więckowic TADEUSZEM KURKIEM, który zajął trzecie
miejsce w konkursie na Najlepszego Sołtysa Powiatu Tarnowskiego
Red: Bycie sołtysem – to łatwe
i przyjemne czy raczej trudne zadanie?
TK: Wbrew pozorom pełnić funkcję sołtysa wcale nie jest tak łatwo.
Wszystko zależy od tego jak się
układa współpraca w sołectwie
– z organizacjami społecznymi,
z mieszkańcami. Bez dobrej współpracy niemożliwe byłoby pozytywne działanie.
Red: Dlaczego zdecydował się
Pan zostać sołtysem?
TK: Zawsze stawiałem na współpracę z ludźmi, zawsze starałem
się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Z tego byłem znany
w pracy zawodowej, a nigdy też nie
bałem się podejmowania nowych
wyzwań. Po rezygnacji poprzedniej
pani sołtys wystartowałem w nowych wyborach na sołtysa, a mieszkańcy mnie wybrali.
Red: Jak długo jest Pan sołtysem?
Czwartą kadencję.
TK: Funkcję sołtysa Więckowic
pełnię od 1999 roku czyli już ponad 16 lat.
Red: Co w tym czasie wraz
z mieszkańcami Więckowic udało
się Panu osiągnąć?
TK: Nasza miejscowość diametralnie się zmieniła. Powstało sporo
nowych asfaltowych dróg. Powstało boisko sportowe wraz z zapleczem – z szatniami ubikacjami,
wiatami dla zawodników. Mamy
nowy plac zabaw. O tym, że się roz-

wijamy najlepiej świadczy fakt, że
gdy obejmowałem funkcję sołtysa
w Więckowicach mieszkały 532
osoby, a dziś mamy 723 mieszkańców. Nasze sołectwo to przyjazne

to inicjatywa naszej młodzieży.
Akurat uporządkowaliśmy teren,
który został przejęty od starostwa. I tam zasadzone zostało 96
dębów i powstała tzw. dąbrowa

że skoro mamy dąbrowę smoleńską to dobrze byłoby mieć też pomnik. Zawiązał się komitet budowy, a środki pochodzą z datków
społecznych. Potrzeba nam jeszcze

miejsce do osiedlania się.
Red: Dość nietypową inicjatywą
było zasadzenie drzew upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej i rozpoczęcie budowy
pomnika upamiętniającego najważniejszych urzędników państwowych i polskich patriotów,
którzy zginęli w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej.
Czyj był to pomysł?
TK: Tutaj może zaskoczę, ale była

smoleńska. Każdy dąb przypisany jest konkretnej osobie, która
zgięła w Smoleńsku. Cztery najsolidniejsze upamiętniają dowódców poszczególnych rodzajów sił
zbrojnych, a wyżej nich znajdują
się dęby upamiętniające prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę. Serce rosło jak widziało się
młodych ludzi, zaangażowanych
w sadzenie drzew. A skąd pomysł
powstania pomnika? Uznaliśmy,

około pięciu tysięcy złotych. Uroczyście chcielibyśmy odsłonić pomnik w przyszłym roku, w szóstą
rocznicę katastrofy smoleńskiej.
Red: Jakie plany? Co w Więckowicach jest jeszcze do zrobienia?
O czym marzą mieszkańcy?
TK: W Więckowicach co roku rozpoczynało się 10 – 15 budów. W tym
roku tylko jedna. Problemem jest
brak planu zagospodarowania
przestrzennego. Jego posiadanie

Więckowice z placem zabaw
Młodzi mieszkańcy Więckowic, zresztą nie tylko
młodzi, od niedawna mogą
się cieszyć nowym placem
zabaw. Ogrodzony obiekt
to bezpieczna przestrzeń
zabawowa dla maluchów,
ale nie tylko. Są również
urządzenia, z których mogą
skorzystać
opiekunowie
dzieci i w czasie gdy ich
pociechy oddają się np. zabawie w piaskownicy, mają
szansę poćwiczyć na orbitreku, urządzeniu zwanym
również rowerem eliptycznym. Oficjalne otwarcie
placu zabaw nastąpiło 2
sierpnia. Wstęgę przecinali burmistrz Tadeusz Bąk,
sołtys Więckowic Tadeusz
Kurek oraz ksiądz Paweł
Zawiślan.

bardzo ułatwiłoby inwestowanie.
Jest jeszcze trochę dróg do zrobienia. Istnieje pilna potrzeba docieplenia budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz doposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt. Za trzy
lata nasza OSP obchodzić będzie
pięćdziesięciolecie istnienia, więc
mam nadzieję, że znajdą się środki finansowe na ten cel. Planujemy
budowę wiaty na ogniska i imprezy
integracyjne przy boisku sportowym. Czas też najwyższy, aby do
budynku klubowego doprowadzić
wodę. Bezpieczeństwo pieszych
poprawiłaby budowa chodnika
przy tzw. alei jesionowej wzdłuż
drogi powiatowej. Jest tam duży
ruch, zdarza się dużo wypadków,
a dokumentacji na chodnik jak
nie było, tak nie ma. Są problemy
w uzgodnieniu niektórych szczegółów z konserwatorem zabytków.
Red: Jest Pan zadowolony ze zdobycia trzeciego miejsca w konkursie na Najlepszego Sołtysa Powiatu Tarnowskiego?
TK: Jestem mile zaskoczony decyzją kapituły konkursowej. Jestem
mile zaskoczony, że tak wysoko moja praca została oceniona.
Dziękuję mieszkańcom Więckowic, bo bez ich wsparcia, bez ich
pomocy ten mój osobisty sukces nie byłby możliwy. Za dobrą
współpracę dziękuję również panu
burmistrzowi.
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Dokończenie ze str. 1

W podobnym duchu wypowiadali się przewodniczący Rady
Miejskiej w Wojniczu Sebastian
Wróbel oraz pochodzący z gminy Wojnicz przewodniczący Rady
Powiatu Paweł Smoleń. Ten pierwszy zapewniał, że wszyscy zostaną
przyjęci po królewsku. Natomiast
Paweł Smoleń podkreślał, że Wojnicz to piękne miasto i jest idealnym miejscem na organizację

powiatowych dożynek. W końcu
w Wojniczu wciąż jeszcze istnieje
szkoła ponadgimnazjalna kształcąca – jako jedna z nielicznych już
w kraju – w kierunkach rolniczych.
Przewodniczący Paweł Smoleń został obdarowany wieńcem przez
mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej i Dębiny Łętowskiej, którzy
w ten sposób chcieli wyrazić swoje
uznanie za jego pracę na rzecz tych
lokalnych społeczności.

Za trud rolniczej pracy mieszkańcom powiatu tarnowskiego
dziękowali również senator Kazimierz Wiatr, posłowie Michał Wojtkiewicz i Józef Rojek oraz wicemarszałek województwa małopolskiego
Stanisław Sorys. Ten ostatni podarował występującym na scenie
paniom małopolskie korale, gadżet
mający promować Małopolskę.
Wieńce oceniało jury w składzie:
Zbigniew Karciński – przewodni-

czący, Paweł Smoleń – członek, Maria Cetera – członek i Beata Rompała
– członek. Po obejrzeniu 16 wieńców
reprezentujących gminy powiatu
tarnowskiego postanowiło przyznać
nagrody w dwóch kategoriach.
W kategorii wieńca tradycyjnego przyznano dwa równorzędne
pierwsze miejsca i nagrody finansowe w wysokości po 750 zł każda
dla grup wieńcowych z gmin Zakliczyn i Ryglice. Drugie miejsce

i nagrodę finansową w wysokości
600 zł dla gminy Rzepiennik Strzyżewski, trzy równorzędne trzecie
miejsca i nagrody finansowe w wysokości po 500 zł każda dla gmin
Wojnicz, Szerzyny i Radłów.
W kategorii wieńca współczesnego pierwsze miejsce i nagrodę finansową w wysokości 600 zł otrzymała gmina Tarnów, drugie miejsce
i nagrodę finansową w wysokości
500 zł gmina Żabno, dwa równo-
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rzędne trzecie miejsca i nagrody
finansowe w wysokości po 350 zł
każda gminy Gromnik i Wietrzychowice.
Natomiast w kategorii wieńca
współczesnego (symbolika religijna)
pierwsze miejsce i nagrodę finansową w wysokości 400 zł jury przyznało gminie Skrzyszów, dwa równorzędne drugie miejsca i nagrody
finansowe w wysokości po 300 zł
każda gminom Lisia Góra i Tuchów.

Komisja również postanowiła
w kategorii wieńca tradycyjnego
przyznać trzy równorzędne nagrody wyróżnienia oraz nagrody
finansowe w wysokości po 200 zł
każda gminom Ciężkowice, Pleśna
i Wierzchosławice.
W oczekiwaniu na ogłoszenie
wyników konkursu na najlepszego
sołtysa powiatu tarnowskiego, zorganizowanego po raz drugi przez
starostwo, można było zasmakować

kuchni węgierskiej oraz francuskiej.
Swoimi regionalnymi daniami częstowali nasi partnerzy zagraniczni
z Szolnoka i z Amiens w departamencie Somma. Muzycznie degustacji towarzyszyły występy artystyczne zespołów z Francji i Węgier,
po których odbył się koncert młodego zespołu rockowego SEW.
A najlepszym sołtysem powiatu tarnowskiego w 2014 roku kapituła konkursu uznała Tadeusza

Stacha – sołtysa Woli Rzędzińskiej
nr 2. Sołtysem jest już 21 lat – teraz
6 kadencję. Drugie miejsce przyznano Joannie Bieszczad – sołtys
Siedliszowic, a trzecie Tadeuszowi
Kurkowi – sołtysowi Więckowic.
Za wieloletnią pracę sołtysa oraz
wkład wniesiony w rozwój społeczności lokalnej w specjalny sposób uhonorowano Józefa Franczyka – sołtysa Melsztyna.
Na zakończenie olśniła wszyst-

kich swym przepięknym głosem
Eleni – polska piosenkarka greckiego pochodzenia. Jej koncert – można tak powiedzieć – to była prawdziwa wisienka na torcie bardzo
udanych dożynek. Symbolicznie
zamknął je pokaz sztucznych ogni.
Zdaniem wielu przybyłych gości, w tym zagranicznych oraz
władz samorządowych powiatu
tarnowskiego Wojnicz pokazał się
z naprawdę dobrej strony.

Merkuriusz Waojnicki
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Wolontariuszka z Kalifornii
uczyła angielskiego

Podobnie jak w poprzednich latach w wakacje w Wojniczu
gościliśmy wolontariuszkę ze Stanów Zjednoczonych, która uczyła języka angielskiego.
Organizacją akcji „Wakacje z językiem angielskim 2015” zajmowały się Anna Opioła – kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
oraz Magdalena Sakowska – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Program
skupiający wolontariuszy z USA
jest międzynarodową organizacją
char ytatywną, która rekrutuje
i wysyła studentów – wolontariuszy z najlepszych uniwersytetów
w USA i Wielkiej Brytanii do
nauczania języka angielskiego w
wioskach i małych miasteczkach
na całym świecie.
Zajęcia były nieodpłatne, wszyscy uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję, aby udoskonalić
i sprawdzić swoją znajomość języka. Lekcje uczyły czynnego
i praktycznego języka m.in. wykorzystując gry i zabawy.
W tym roku gościliśmy studentkę ze Stanów Zjednoczonych Raven Dance Klee. Ma 19
lat, mieszka w San Marcos w Kalifornii. Jest studentką biologii na
Uniwersytecie w Kalifornii. Na
pytanie dlaczego wybrała Polskę
z wielu innych krajów odpowie-

działa, że słyszała, iż Polska jest
krajem o bogatej historii, jest
dużo zieleni, a ludzie są bardzo
przyjaźni.
Raven była bardzo zadowolona
z pobytu w Wojniczu. Mile zaskoczyło ją serdeczne przyjęcie, do
gustu przypadła jej polska kuchnia. Chwaliła organizację zajęć,
zachowanie dzieci, które z zaangażowaniem uczestniczyły w
zajęciach oraz wycieczki organizowane na półkolonii oraz przez
Placówkę Wsparcia Dziennego,
w których uczestniczyła i dzięki
którym mogła poznać wiele ciekawych zakątków w bliższej i dalszej
okolicy.
Studentka przyjechała do Polski
na koszt własny, a u nas bezinteresownie przyjęta była przez miejscowe rodziny. Raven spędziła
pierwsze dwa tygodnie u Państwa
Miterów, a następnie przebywała
u Państwa Wełnów.
Zajęcia odbywały się od
poniedziałku do piątku w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu. W spotkaniach uczestniczyła
grupa około 110 dzieci z Wojnicza i okolicznych miejscowości.

Byli to wychowankowie Placówki
Wsparcia Dziennego, uczestnicy półkolonii i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Wojniczu. Zajęcia odbywały się z podziałem na
grupy, z uwzględnieniem wieku
i kompetencji językowych. Niestety, z uwagi na ograniczoną ilość
miejsc nie wszyscy chętni mogli
uczestniczyć w zajęciach.
Program cieszył się ogrom-

ną popularnością, a codzienne
przebywanie z naszym gościem
dało młodszym dzieciom możliwość poznania języka poprzez
zabawę, a starszym doskonalenie
umiejętności językowych dzięki
konwersacji. Zajęcia przyniosły
wszystkim wiele radości i niezapomnianych wrażeń.
Inicjatywę docenił burmistrz
Tadeusz Bąk, który spotkał się z

wolontariuszką, organizatorkami
akcji oraz grupą dzieci biorących
udział w zajęciach. W dowód uznania dla młodej Amerykanki za
jej bezinteresowną pracę i na pamiątkę pobytu w Wojniczu, wręczył regionalny upominek.
Organizatorzy akcji składają
serdeczne podziękowania rodzinom, które przyjęły wolontariuszy
do swoich domów.

Półkolonia z rejsem po Jeziorze Rożnowskim Dębina Łętowska i Biadoliny Radłowskie najlepsze
W Wojniczu kolejny raz zorganizowana została półkolonia dla dzieci z całej gminy. Zajęcia
w jej ramach zaczynały się o godzinie 8 i trwały do 15 przez dwa tygodnie – od 29 czerwca
w strażackiej rywalizacji
do 10 lipca. W tym czasie uczestnicy mieli zapewnioną opiekę oraz trzy posiłki.

Biorące w półkolonii dzieci mogły miło, twórczo
i w przyjemnej atmosferze spędzić wolny czas. Zorganizowano dla nich liczne zabawy, gry oraz zawody sportowe, np. wyścig kolarski, turniej ping-pongowy, kurs nauki tańca czy warsztaty plastyczne.
O tym, jak bezpiecznie się bawić i zachowywać - dowiedziały się w czasie spotkania z policjantem.
Każda z dziewięciu grup, na które zostały według
wieku podzielone dzieci, odbyła kilka wycieczek.
Najmłodsi odwiedzili np. „Zakątek Urwisów”, „Promienny Zamek”, Zalipie oraz uczestniczyli w zajęciach z dogoterapii.
Starsi mogli dowiedzieć się czegoś o faunie i florze
na ścieżce przyrodniczej w Polichtach oraz o histo-

rii na zamku w Dębnie. Poza tym uczestnicy półkolonii odbyli rejs statkiem po Jeziorze Rożnowskim,
odwiedzili basen i kręgielnię w Brzesku. Zorganizowano także dla nich w kinie Wawel przedstawienie
teatralne.
Dzieci otrzymały również szansę sprawdzenia
i udoskonalenia znajomości języka angielskiego. Zajęcia z nimi prowadziła wolontariuszka ze Stanów
Zjednoczonych.
W ostatnim dniu turnusu odbyła się olimpiada
sportowa zorganizowana przez pana Lucjana Hajdo.
A na zakończenie burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk
wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki.

Dębina Łętowska w kategorii
mężczyzn i Biadoliny Radłowskie w kategorii kobiet
okazały się najlepsze w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,
które rozegrane zostały na
stadionie Olimpii Wojnicz.
23 sierpnia rywalizowano
w dwóch kategoriach: kategorii
seniorów (mężczyzn) i kategorii seniorów (kobiet). Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów
przystąpiono do rywalizacji.

Pierwszą konkurencją zawodów była sztafeta pożarnicza,
dugą zaś rozwijanie linii bojowych. Po podliczeniu wyników
przez komisję sędziowską najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy
oraz nagrody.
Kolejność wśród mężczyzn:
Dębina Łętowska, Zakrzów
i Wojnicz, zaś wśród kobiet
Biadoliny Radłowskie, Dębina
Łętowska i Więckowice.
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Mają duże społeczne uznanie
Przez dwa dni w Wielkiej Wsi świętowano 90-lecie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez dwa dni, bo w końcu takie jubileusze często się nie zdarzają…

W sobotę po Mszy Świętej odbył się przemarsz na plac przed remizą. Tam odbyła się
uroczystość główna. Oprócz zaproszonych
gości i licznie zgromadzonych mieszkańców
Wielkiej Wsi uczestniczyły w niej również
delegacje jednostek OSP z terenu gminy Wojnicz wraz z drużynami młodzieżowymi oraz
delegacja z Tuchowa.
Prezes OSP w Wielkiej Wsi Tomasz Jewuła przypomniał najważniejsze wydarzenia
z jej dziewięćdziesięcioletniej historii. Powstała w 1925 roku. Kolejnymi prezesami aż
do wybuchu II wojny światowej byli kolejni
wójtowie Wielkiej Wsi. U nich też przechowywany był sprzęt, którym wtedy była głównie sikawka konna.
Przed wojną strażacy oprócz tego, że brali
udział w gaszeniu pożarów to musieli się zmierzyć z jeszcze jednym dużym wyzwaniem jakim była powódź w 1934 roku. Wtedy Dunajce zalał większą część Wielkiej Wsi. Zaraz po
wojnie jednostka otrzymała motopompę wraz
z wężami. W 1957 roku rozpoczęto starania
o budowę w Wielkiej Wsi domu strażaka. Udało się do tego doprowadzić dziesięć lat później,
remizę oddano do użytku w 1975 roku.
Na 55-lecie istnienia w jednostce pojawił
się samochód bojowy, zyskała też nowy sztandar. W 2000 roku - na 75 lecie – straż pozyskała kolejny samochód, który nadawał się do
ratownictwa drogowego. To otworzyło drogę

do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co zdecydowanie podniosło
możliwości operacyjne jednostki.
Obecnie OSP w Wielkiej Wsi zrzesza 56
druhów i druhen. Trzydziestu strażaków może
czynnie brać udział w akcjach ratowniczych.
W Wielkiej Wsi działają też dwie sekcje młodzieżowe. Plany na przyszłość są równie ambitne. M.in. planowana jest rozbudowa garaży.
Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali Krzysztof Malisz
i Marek Nowak. Wręczono też srebrne i brązowe medale oraz odznaki „Strażak Wzorowy”. Burmistrz Tadeusz Bąk przekazał natomiast nowy sprzęt do ratownictwa wodnego
i lodowego, w czym od jakiegoś czasu jednostka się specjalizuje. Burmistrz mówił, że
działalność strażaków w Wielkiej Wsi zawsze
cieszyła się dużym społecznym uznaniem.
Dziękował za wykazywany profesjonalizm
i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Natomiast przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń zwracał uwagę na
dużą aktywność strażaków z Wielkiej Wsi.
– Kiedy przejeżdżam obok tutejszej remizy to
rzadko kiedy drzwi garażu są zamknięte. Zawsze tutaj coś się dzieje – stwierdził.
W sobotę odbyła się jeszcze zabawa taneczna, a w niedzielę były występy artystyczne,
koncerty i inne atrakcje. W końcu takie jubileusze często się nie zdarzają.

Pamiętamy
i będziemy
pamiętać
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W nocy z 4 na 5 sierpnia 1944 roku siedmiu żołnierzy alianckiego samolotu poniosło śmierć niosąc pomoc Walczącej
Polsce. Ich samolot został zestrzelony i rozbił się w Dębinie
Zakrzowskiej. 3 sierpnia tego roku, 30 metrów od tego miejsca, gdzie jest pomnik upamiętniający tych, którzy złożyli
swoje życie walcząc z nazistami spotkaliśmy się, aby oddać
cześć poległym.

Zostań partnerem
Karty Dużej Rodziny

Zapraszamy firmy i instytucje z gminy
Wojnicz do włączenia się do gminnego programu Karta Dużej Rodziny. Do
współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub
dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu to m.in. możliwość
posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”, współtworzenie samorządowego programu skierowanego
do dużych rodzin, pozyskanie nowych
klientów, zwiększenie rozpoznawalności
oferowanych produktów i usług, promocja firmy czy zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami
państwowymi.
Korzyści związane z inicjatywą
Karty Dużej Rodziny płyną nie tylko do
odbiorców. Również partnerzy mają

z tego określone korzyści. Podmioty
publiczne w oczach dużych rodzin występują jako dbające o obywateli.
Karta Dużej Rodziny, będąca dokumentem potwierdzonym przez władze samorządowe jest rzetelnym dowodem do udzielenia zniżki. Posiada ona
taką samą moc jak na przykład legitymacja studencka czy emerycka.
Jeżeli chcesz zostać partnerem
programu osobą do kontaktu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojniczu Agata Biernacka
(tel. 14 63198 41).
Należy podkreślić, że włączenie
do programu nie wymaga nakładów
finansowych lub pozafinansowych ze
strony partnerów biznesowych. Partnerzy nie ponoszą kosztów z racji udziału
w programie (także podatkowych, licencyjnych, marketingowych).

71 lat temu, 4 sierpnia, załoga
alianckiego samolotu wystartowała
z włoskiego lotniska, by nieść pomoc okupowanej Warszawie. Samolot został zestrzelony przez niemieckie działa przeciwlotnicze i rozbił
się łąkach Dębiny.
Młodzi ludzie, załoga Halifaxa, którzy na obcej dla siebie ziemi
znaleźli swój kres, złożyli ofiarę życia abyśmy mogli cieszyć się naszą
Ojczyzną. Cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami w wolnej Polsce.
Dlatego jesteśmy im winni to, aby

pamięć o nich nie zginęła i dlatego
spotykamy się każdego roku przy
Pomniku Lotników, aby wspomnieć
naszych bohaterów. Bo lata mijają.
Niebawem nie będzie już nikogo
kto mógłby dać świadectwo tamtym
wydarzeniom. Ostatni świadkowie
tamtych dni odchodzą. Pozostają
tylko miejsca pamięci i ludzie, którzy w takich miejscach się spotykają. To jednak dużo i pozwala nam
sądzić, że pamięć o bohaterskich
czynach może być wieczna. Cześć
i Chwała Bohaterom!

Merkuriusz Waojnicki
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Zabawa w piłkę
Siatkówka
w Zakrzowie na raty w Grabnie
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego
Pawła Smolenia rozpoczął się w Zakrzowie 16 sierpnia, ale nie zakończył się w tym samym
dniu. Dlaczego?

Od rana niebo nad Zakrzowem
było bezchmurne. Pierwsze spotkanie na boisku plażowym WIELKA WIEŚ – WIĘCKOWICE
rozpoczęło się o godzinie 13. Po
rozegraniu trzech meczy zaczęło
delikatnie wiać, a w trakcie piątego spotkania ABSOLWENCI –
SPRZYMIERZEŃCY pojawiła się
czarna chmura oraz wiatr stał się
na tyle intensywny, że sędzia i organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu turnieju.
Część kibiców jeszcze przez kilkanaście minut siedziała na ławkach, ale później i oni zrezygnowali
z czekania na poprawę pogody. Został on przeniesiony na 22 sierpnia.
W sobotę po sprawnym przeprowadzeniu rozgrywek grupowych

przyszedł czas na półfinały i finały.
W meczu o 3 miejsce zmierzyły się
dwie miejscowe drużyny. I tak ZAKRZÓW I pokonał ZAKRZÓW II
w stosunku 2-1 (15-10, 14-16, 8-2).
Natomiast w finale spotkały się
dwie najlepsze drużyny -SPRZYMIERZEŃCY i ZGŁOBICE.
Był on niezwykle zacięty i wiele
wymian z meczu finałowego nadawałoby się do pokazania w telewizji. Od początku pojedynek był
bardzo wyrównany. Po przegraniu pierwszej partii SPRZYMIERZEŃCY szybko się pozbierali
i do rozstrzygnięcia potrzebny
był decydujący tie-break. W nim
lepszą okazała się jednak drużyna ze ZGŁOBIC wygrywając cały
mecz w stosunku 2-1 (15-12, 16-

18, 15-12) i tytuł tam właśnie powędrował.
Doskonałe recenzje, jakie zbierają organizatorzy, mobilizują do
podjęcia wysiłku za rok. A dodajmy, że organizatorami tej niezwykle udanej imprezy byli: Burmistrz
Wojnicza, Starostwo Powiatowe
w Tarnowie, Radny Rady Miejskiej
w Wojniczu Marek Bachara, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży
Pożarnych w Wojniczu, Sołtys Zakrzowa Józef Szczupak wraz z Radą
Sołecką oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Wojniczu.
Więcej:

www.sport.wojnicz.pl

W dniach 20 i 21 sierpnia w Wiejskim Domu Kultury
w Grabnie odbył się turniej FIFA 15. Do rozgrywek zgłosiło się 20 osób z Grabna, Milówki, Wojnicza, Łoponia
i Łukanowic.

Zabawa miała na celu wyłonienie najlepszego gracza z gminy Wojnicz. Turniej okazał się
świetną zabawą i nikt na pewno nie zraził się przegraną, ponieważ dla każdego były przewidziane nagrody pocieszenia
w postaci pizzy ufundowanej
przez restaurację Missterium.
Natomiast nagrody główne,
ufundowane przez firmę „Gładysz i Synowie” oraz puchary
ufundowane przez samorząd
Wojnicza powędrowały do trójki najlepszych graczy.
Zwycięzcą i najlepszym graczem FIFA 15 okazał się Jakub
Cierniak, który wygrał w finale z Michałem Latawskim 1:0.
Trzecie miejsce zajął Jakub

Koszykówka przy rytmach muzyki
Pod koniec sierpnia na Orliku w Wojniczu odbyła się pierwsza edycja turnieju Streetball
o Puchar Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka. Do turnieju zgłosiło się 14 zespołów w kategorii OPEN, jednak ostatecznie wystartowało dziewięć.

Słoneczna pogoda, wspaniałe rytmy serwowane
przez DJ stworzyły atmosferę prawdziwej koszykówki ulicznej. Pojawiło się także sporo kibiców,
a przede wszystkim kobiet. Poziom rozgrywek stał
na bardzo wysokim poziomie.
W półfinale „JT-TEAM TARGOWISKA” postawili bardzo trudne warunki faworytom, czyli
drużynie „PRAWNICY I BŁAŻEJ”. Po zaciętym
spotkaniu musieli jednak uznać wyższość tym drugim przegrywając różnicą siedmiu punktów (8:15).
W drugim półfinale zmierzyli się „MILIONY MONET” oraz „JASKÓŁKI”. Lepsi okazali się reprezentanci MONET pokonując przeciwników 12:5.

W małym finale, którego stawką było trzecie miejsce w turnieju, zwycięsko ze starcia z „JT-TEAM
TARGOWISKA” wyszły „JASKÓŁKI”. Było to kolejne bardzo emocjonujące tego dnia spotkanie.
W wielkim finale zmierzyły się jedyne zespoły, które nie zaznały w turnieju porażki – „PRAWNICY
I BŁAŻEJ” i „MILIONY MONET”. Ostateczny wynik to 10:3 dla „PRAWNICY I BŁAŻEJ”, w których
ręce powędrował tytuł mistrzów.
Pełne wyniki o galeria zdjęć na:

www.sport.wojnicz.pl

Hynek, pokonując Krystiana
Leśniaka 2:0. Najciekawszym
spotkaniem, wnioskując po reakcjach bardzo przeżywających
widzów, okazał się mecz Jakuba
Hynka z Mateuszem Królem,
zakończony po bardzo wyrównanej grze wynikiem 2:1.
Królem strzelców turnieju
FIFA15 został Mateusz Król
z Grabna zdobywając 23 bramki.
Z rozmów z zawodnikami można wywnioskować, że wszyscy
mają ochotę zagrać w drugiej
odsłonie turnieju, która przewidziana jest w najbliższych miesiącach (informacja o terminie
ukaże się na Sportowym Wojniczu). Możliwe, że wezmą w nim
udział również dziewczyny.

