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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WOJNICZ

W numerze:

Stypendia Burmistrza
Wojnicza rozdane. Za
bardzo dobre wyniki
w nauce w roku szkolnym 2014/15 uczniowie
zostali nagrodzeni.
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Po gminie Wojnicz
grasuje Yeti. Dzięki
staraniom samorządu
Wojnicza nasz komisariat otrzymał nowy
samochód - Skodę Yeti
z napędem 4x4.

str. 3

9 tysięcy złotych - taką
kwotę udało się zebrać
w trakcie koncertu charytatywnego dla Tomka
i Filipka. Mieszkańcy
gminy po raz kolejny
pokazali, że nie zostawiają sąsiadów
w potrzebie.
str. 6
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Od 5 listopada 1918 r.
Wojnicz niepodległy
Narodowe Święto Niepodległości
to najważniejsze święto państwowe
w ciągu roku. Jest obchodzone dla
upamiętnienia 11 listopada 1918
roku, kiedy to Polska odrodziła
się po 123 latach zaborów (1795–
1918). Święto zostało ustanowione
ustawą dwadzieścia lat później, 23
kwietnia 1937, następnie zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945. Przywrócone w
1989. Data Święta Niepodległości
jest symboliczna i umowna. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu
władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy
podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Przyjęło
się, że tego dnia odzyskaliśmy niepodległość.
W październiku 1918 roku stało się już jasne, że wojna dobiega
końca, a zaborcy są mocno osłabieni. W Polsce rozpoczęła się walka o władzę pomiędzy środowiskami skupionymi wokół Komitetu
Narodowego Polskiego i Romana
Dmowskiego oraz Radą Regencyjną, którą popierał Józef Piłsudski.
Polacy zaczęli przejmować władzę na okupowanych ziemiach.
Już od 19 października 1918 roku
w Cieszynie działała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod
przewodnictwem księdza Józefa
Londzina. 28 października 1918
r. w Krakowie polscy posłowie do
parlamentu austriackiego powołali
Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. Na jej czele stanął
Wincenty Witos, przywódca PSL
„Piast”. W nocy z 6 na 7 listopada
w Lublinie Ignacy Daszyński stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.
Wcześniej, bo już 5 listopada 1918

roku władze miejskie Wojnicza
ogłosiły odzyskanie niepodległości i odrodzenie Państwa Polskiego. 10 listopada ok. godz. 7 rano,
specjalnym pociągiem z Berlina,
wrócił do Warszawy zwolniony
z więzienia w Magdeburgu Józef
Piłsudski. Komendant I Brygady Legionów został powitany na
Dworcu Głównym przez księcia
Zdzisława Lubomirskiego, który
reprezentował Radę Regencyjną,
pełniącą funkcję tymczasowej polskiej władzy państwowej. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła
komendantowi władzę wojskową
i naczelne dowództwo nad Polską
Siłą Zbrojną, a 14 listopada - także
władzę cywilną. Sama rozwiązała
się i ustanowiła urząd Naczelnika Państwa. W tym dniu naród
polski uświadomił sobie w pełni
odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Ostatecznie
Sejm RP w 1937 r. uznał, że Święto
Niepodległości obchodzone bę-

dzie 11 listopada „jako rocznica
odzyskania przez Naród Polski
niepodległego bytu państwowego
i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa
Piłsudskiego, zwycięskiego wodza
narodu w walkach o wolność ojczyzny”. Święto Niepodległości 11
listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 r.
Z okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wojniczu
odbyły się tradycyjne uroczystości. Rozpoczęła je Msza Św. w Intencji Ojczyzny, która odbyła się
w Kolegiacie Wojnickiej. Po Mszy
nastąpił uroczysty przemarsz pod
Pomnik Niepodległości. Powstał
on w 1934 r. dla uczczenia osób
pochodzących z Wojnicza, które
zginęły w czasie I wojny światowej oraz w czasie walk o uzyskanie niepodległości przez Polskę.
Inicjatorem budowy pomnika był
specjalnie powołany do tego celu
komitet obywatelski. Pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów

złożyły delegacje samorządu, straży, policji, organizacji pozarządowych i szkół. Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza zagrała tradycyjny
koncert. Kolejnym punktem programu był występ wojnickich gimnazjalistów, którzy w kinie Wawel
zaprezentowali program patriotyczny. Na zakończenie mogliśmy
również zobaczyć interpretacje
fragmentu „Ogniem i Mieczem”
Henryka Sienkiewicza w wykonaniu zespoły „Kwiat na Kamieniu”
z Kamieńca Podolskiego - grupy
Polaków mieszkających na Podolu, na Ukrainie, którzy aktualnie
podróżują po Polsce prezentując
program promujący ich region.
Wspaniała atmosfera, wysoka
frekwencja i zaangażowanie różnych środowisk znakomicie pokazują jak mocno jest zakorzeniony
patriotyzm w sercach mieszkańców gminy Wojnicz. To z pewnością dobry znak na przyszłość,
świadczący o naszym poszanowaniu tradycyjnych, dobrych wartości.

Udana kwesta
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej dziękuje wszystkim
kwestującym oraz ofiarodawcom, którzy wsparli tegoroczną kwestę.
Zebrano 12 tys. zł. Kolejne nagrobki odzyskają swój blask.
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Wieść gminna niesie
Seniorzy w Krynicy

Okiem gospodarza
Listopadowe święta

Integracyjny wyjazd seniorów z Wojnicza do
Krynicy Zdroju udał się znakomicie. „Zamówiona pogoda” nie zawiodła. Był spacer po
deptaku i Parku Zdrojowym, wyjazd kolejką
na Górę Parkową, a na Górze prawdziwa integracja z 80-cio osobową grupą seniorów z regionu kieleckiego i wspólne śpiewanie. Następnie zjazd kolejką do centrum ze śpiewem
na ustach, degustowanie wód leczniczych
w pijalni głównej, spacer, obiad w restauracji Krynickiej, zwiedzanie Muzeum Nikifora i powrót do domu. Mnóstwo atrakcji dla
uczestników i wiele wspomnień na nadchodzące jesienne dni.

Cebula wicemistrzem
W Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski
w Kolarstwie Górskim amatorów. Arkadiusz
Cebula, uczeń Publicznego Gimnazjum
w Wojniczu, pokonując wymagające zbocza
góry Telegraf, zdobył tytuł wicemistrza Polski
w kategorii młodzików. Zawodnikowi Klubu, trenowanemu przez nauczyciela naszego
gimnazjum – opiekuna klas sportowych, pana
Marcina Bialika, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego sportowego rozwoju.
Kolejny sukces nadszedł kilka dni później. Podczas 6. Turnieju Orlika – piłkarskie
zmagania o Puchar premiera RP uczniowie
gimnazjum w Wojniczu potwierdzili sportowe przywództwo w regionie, zajmując pierwsze miejsce w kategorii „12,13-latków”. Kolejne eliminacje przed nami.

Seniorzy i czworonogi
Uczestników projektu w Ispie odwiedziła pani
Gabriela Wantuch – certyfikowany kynoterapeuta, hodowca i pasjonatka psiego świata,
wraz ze swoją niespełna czteroletnią suczką
rasy border collie – Iwą. Zajęcia z psem miały
na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. Słuchacze przyzwyczajali się do kontaktu z psem, głaskali
go, wydawali podstawowe komendy. Zajęcia
z udziałem zwiarzaka miały na celu dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z czworonogiem. Takie spotkania przełamują lęki
w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój
wszystkich zmysłów, pobudzają aktywność
uczestników, pozwalają na krótką chwilę oderwać się od otaczającej rzeczywistości.
Dla słuchaczy została przygotowana prezentacja „Aktywnie z własnym Psem” w ramach cyklu Zdrowy styl życia i profilaktyka
zdrowotna. Uczestnicy mogli dowiedzieć się
co nieco o pochodzeniu psa, o rasach psów,
i o tym gdzie człowiek czerpie korzyści ze
współpracy z psem. Podczas prezentacji można było dowiedzieć się jakie sporty uprawia
się z czworonogami. Na koniec na stadionie
w Ispie miał miejsce krótki pokaz szkolenia
i pokonywania toru przeszkód.

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

W listopadzie obchodziliśmy Dzień
Wszystkich Świętych i Zaduszki,
a także Święto Niepodległości 11
listopada. 1 listopada to święto,
w czasie którego wspominamy tych,
którzy odeszli. Ludzie przychodzą na cmentarz aby ozdobić groby
kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji zmarłych. Stojąc
nad grobami bliskich i znajomych,
nie tylko się za nich modlimy, ale
także zastanawiamy nad przemija-

niem i sensem naszego życia. Przy
cmentarzach pojawili się kwestujący zbierając na odnowę obiektów
cmentarnych. Od lat taką akcję prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Wojnickiej. Dochód z corocznych
kwest przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków. Dzięki
dotychczasowej hojności ofiarodawców udało się odnowić wiele cennych nagrobków. Na ratunek czekają
kolejne. W tym roku Towarzystwo
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Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zebrało 12 tys. zł. To dobrze świadczy
o mieszkańcach Wojnicza, za co im
serdecznie dziękuję.
11 listopada minęło 97 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Rocznica
tego wydarzenia to dla wszystkich
Polaków bardzo ważny dzień. Widać
to chociażby po ilości flag wywieszonych w oknach i na budynkach.
Wiele osób idzie podziękować za
wolną Polskę do kościoła lub spędza
ten czas z rodziną. Choć sposobów
na spędzenie tego dnia jest wiele,
to łączy je jedno – wspólna radość
z bycia Polakiem. Mieszkańcy Wojnicza zatrzymywali się pod Pomnikiem Niepodległości, który powstał
dla uczczenia osób pochodzących
z Wojnicza, tychco zginęli w czasie
I wojny światowej oraz w czasie walk
o uzyskanie niepodległości przez
Polskę. Inicjatorem budowy pomnika był specjalnie powołany do tego
celu komitet obywatelski i po dziś
dzień, miejsce to jest zawsze centrum obchodów wszystkich naszych
narodowych świąt. Serce rośnie gdy
się widzi tak duże zaangażowanie
w tym czasie.
Dziękuję wszystkim za patriotyczną
postawę.
			Tadeusz Bąk

Wojniczanie najlepsi w powiecie
Sesja Rady Powiatu, która odbyła się
29 września, obfitowała w wojnickie
akcenty. W czasie sesji uhonorowano
zwycięzców konkursu powiatowego,
w którym szkoły rywalizowały ze sobą
na sportowej niwie, w ramach „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa
Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”, organizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy Powiatu Tarnowskiego. Poszczególne placówki zdobywały punkty
za udział i wysokie miejsca w różnego
rodzaju zawodach sportowych. W kategorii podstawówek wojnicka Szkoła
Podstawowa im. św. Jana Kantego zajęła wysokie, czwarte, miejsce. Z jeszcze
lepszym wynikiem rywalizację zakończyło Publiczne Gimnazjum im. św.
Kingi w Wojniczu. Nasi gimnazjaliści
okazali się NAJLEPSI w powiecie, zajęli
pierwsze miejsce. Pamiątkowe medale,
puchary oraz dyplomy, na ręce uczniów
i wychowawców, złożyli członkowie
Zarządu Powiatu Tarnowskiego oraz
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

To nie wszystko. Zarząd Powiatu zaprosił na sesję Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Wojniczu Stefana
Wełnę, którego nagrodzono za zaangażowanie i długoletnią pracę na rzecz

kultury, oraz szczególnie udane powiatowe dożynki, których Wojnicz był
w tym roku gospodarzem. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
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„Agrafki Agory” i stypendia Burmistrza Wojnicza przyznane
Konkurs o stypendia dla studentów studiów dziennych gminy Wojnicz i Zakliczyn „Agrafka Agory”, organizowany przez
Stowarzyszenie „Bez Barier”
w Zakliczynie, został rozstrzygnięty. Komisja kwalifikacyjna,
w skład której wchodzili przedstawiciele samorządu gminy
Zakliczyn i gminy Wojnicz,
lokalnego biznesu, instytucji
oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Bez Barier”, przyznała
jednogłośnie trzy stypendia,
po 3.420 zł każde, dla najwyżej
punktowanych aplikacji konkursowych. Stypendia uzyskali:
Paweł Kwiek (Zakliczyn), Paulina Szczepanik (Zakliczyn), Marzena Kurek (Wojnicz).
Jednocześnie przyznano nagrody finansowe i wyróżnienia
dla studentów, którzy w sposób szczególny wyróżniają się
w dziedzinie nauki, kultury
i sztuki. Na liście znalazło się
czworo wojnickich studentów:
Żebrowska Karolina, Święch
Weronika, Pękala Przemysław,
Kiełbasa Mateusz.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wytrwałości

w zdobywaniu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz życzymy
dalszych sukcesów.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 26 października
w Domu Ludowym w Dębinie
Zakrzowskiej. Oprócz studentów nagrodzonych w ramach
Agrafki, wręczono też Stypendia Burmistrza Wojnicza dla
najzdolniejszych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów
z gminy Wojnicz. Otrzymali oni
nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, w roku szkolnym
2014/2015.
Uroczystość była też okazją
do uhonorowania kolarskich
mistrzów z naszej gminy oraz
strażaków ochotników, którzy wygrali powiatowe zawody
sportowo-pożarnicze.

Stypendium Burmistrza Wojnicza za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali: Małgorzata Dudek, Aleksandra
Gostek, Magdalena Skokoń, Wiktoria Hormańska, Agnieszka Zachara, Katarzyna Trytek, Klaudia Hajdo, Julia Kawa,
Joanna Zygucka, Paulina Potaczek, Patrycja Krawczyk, Zofia Król, Anna Wróbel, Olga Poręba, Magdalena Chudyba,
Katarzyna Sumara, Julia Kozak, Monika Janiga, Julia Kisiel, Karolina Kuboń, Kinga Jędrzejek, Patrycja Ojczyk, Hubert
Bujak, Oliwia Mleczko, Natalia Hajdo, Brygida Niemiec, Nikodem Adamczyk, Joanna Gładka, Klaudia Stolarz, Kamila
Banaś, Wojciech Opioła, Maciej Wnętrzak, Anna Leśniak, Wiktoria Mleczko, Marlena Brzyk, Katarzyna Kołcz.

Będzie bezpieczniej –

I Wojnicki Międzynarodowy
nowy samochód dla policji
Konkurs Fotograficzny

W gminie Wojnicz będzie bezpieczniej.
Nasz komisariat ma nowy samochód.
28 października br. w Tarnowie odbyło się
uroczyste przekazanie 9 samochodów (8
radiowozów i jeden nieoznakowany samochód operacyjny) gminom regionu tarnowskiego. Pojazdy zostały zakupione dzięki

programowi 50/50, w ramach którego gminy ponosiły połowę kosztów zakupu samochodu, pozostałą część wydatku pokrywał
budżet policji.
Dzięki tej inicjatywie nasi policjanci już
patrolują rejon w nowej Skodzie Yeti.

Dobiegł już końca I Wojnicki Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny. Swój
udział zgłosiło ponad 700 osób z całego
świata. Zwycięzców poznamy 30.11.2015 r.
Uczestnicy walczą o medale organizacji
patronujących temu konkursowi (FIAP/
PSA/IAAP/FRP/FOTUM).
Konkurs był otwarty dla
wszystkich miłośników
fotografii. Dla najlepszych autorów
zostaną rozdysponowane medale (zgodnie
z
punktacją
jury) oraz wyróżnienia patronujących
organizacji
w tym medale Wojnickiego
Towarzystwa Fotograficznego
Fotum. Poza medalami
za najlepsze zdjęcia, każdy
uczestnik otrzyma katalog konkursowy. Najlepszy autor otrzyma niebieską odznakę [blue badge] Fédération
Internationale de l’Art Photographique.
Jury rezerwuje sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej w wysokości co
najmniej 300 €.
Historia Wojnickiego Towarzystwa
Fotograficznego Fotum sięga roku 2000
kiedy to w Wojniczu powstała pracow-

nia fotografii. Wkrótce potem została
zorganizowana pierwsza wystawa zbiorowa. Ostatnie 15 lat to dynamiczny
rozwój tej, na początku nieformalnej,
grupy fotografów. Czas od powstania
pracowni, poprzez Fotoklub, aż do zarejestrowania Towarzystwa, to
czas poświęcony nie tylko
na fotografowanie i rozwój indywidualny,
ale też działalność
wystawienniczą
(kilkanaście
wystaw zbiorowych jak do tej
pory). Organizacja międzynarodowego
konkursu to dla
grupy nie tylko
wyzwanie, krok
dalej, nieustanna
chęć obcowania z najwyższej jakości sztuką
fotograficzną ale też swego
rodzaju celebracja XV-lecia istnienia grupy.
Oprócz najważniejszych, międzynarodowych organizacji zrzeszających
artystów-fotografów z całego świata, patronat nad konkursem sprawuje również
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.
strona konkursowa:

www.salon.fotum.org

Merkuriusz Waojnicki

4

Wieść gminna niesie
Najlepsze OSP
Druhowie z gminy Wojnicz najlepsi.
Na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym
w Tarnowie-Mościcach zostały przeprowadzone XIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży
Pożarnych. Wzięły w nich udział 23 drużyny
pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu
tarnowskiego, w tym 17 zespołów męskich
i 6 zespołów żeńskich. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w dwóch punktowanych
konkurencjach tj: sztafeta pożarnicza 7 x 50
m. i ćwiczenie bojowe. W grupie męskiej seniorów zwyciężyła jednostka OSP Zakrzów,
w grupie żeńskiej zwyciężyła jednostka OSP
Biadoliny Radłowskie. Zwycięzcy eliminacji
powiatowych będą reprezentować nasz powiat w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
Organizatorami zawodów była Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tarnowie. Honorowy patronat nad zawodami
objęli: Stanisław Sorys - wicemarszałek Województwa Małopolskiego a zarazem V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Małopolsce, nadbryg. Andrzej Mróz
– Małopolski Komendant Wojewódzki PSP,
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Małopolsce,
Roman Łucarz - Starosta Powiatu Tarnowskiego, Roman Ciepiela – prezydent Miasta
Tarnowa. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych konkurencjach oraz w klasyfikacji generalnej w swoich grupach wiekowych, uczestnicy zawodów otrzymali puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe,
między innymi, sprzęt pożarniczy. Zawody
zostały przeprowadzone w duchu sportowej
rywalizacji przy bardzo dobrej pogodzie.

Aktywni seniorzy
Za nami kolejne spotkanie seniorów w ramach
warsztatów kulinarnych. Tym razem odbyły
się w niecodzienny sposób gdyż gośćmi byli
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wojniczu. Zajęcia były okazją do połączenia przyjemnego z pożytecznym. Oprócz
smacznej kuchni była możliwość uczestniczenia w profesjonalnym pokazie pierwszej
pomocy w codziennych sytuacjach domowych np. zadławienia, omdlenia, poparzenia.
Seniorzy ćwiczyli udzielanie pomocy w razie
wypadku, złamania, okaleczenia, itd. Grupa
seniorów miała mnóstwo pytań do młodzieży,
ta zaś w wyczerpujący sposób udzielała odpowiedzi na wiele bardzo trudnych kwestii.
Wszyscy uczestnicy spotkania wyrażają
dumę i podziękowanie dla Młodzieży zaangażowanej w przeprowadzenie zajęć. Kierujemy jednocześnie podziękowania dla pani
Katarzyny Wróbel – opiekuna Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej za chęć do współpracy,
przygotowanie praktycznej części spotkania
oraz wsparcie przy realizacji zajęć. Pani Katarzynie gratulujemy wspaniałej grupy młodych
ludzi zaangażowanych w szczytny cel i godne
naśladowania działania.
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Rajdy piesze „Śladami czwartaków”
i ,,Dzielnych Szkrabów’’ w ZSPiG w Grabnie
Odbył się czwarty pieszy rajd turystyczny
pod hasłem „Śladami czwartaków” na Panieńską Górę, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz
I – III gimnazjum z Grabna. Jego organizatorem był Janusz Kuboń, nauczyciel WF–u,
któremu towarzyszyli nauczyciele – Anna
Kelner, Magdalena Korcyl, Jarosław Kurnik, Halina Piekarska, Iwona Tyka, ksiądz
katecheta Paweł Krawczyk oraz rodzice
– Jolanta Golonka, Małgorzata Michałek
oraz Wioletta Gostek. Mimo chłodnego
poranka uczestnicy rajdu wyruszyli pełni
wigoru o godz. 8.30. Słońce nie dało długo
na siebie czekać. Tym razem trasa wiodła
przez Grabno, Wielką Wieś na Panieńską
Górę. Z niewielkimi przerwami piechurzy
dotarli na miejsce około godz. 11. Panieńska Góra (331 m n.p.m.) to najdalej na
wschód wysunięte zalesione wzniesienie
Pogórza Wiśnickiego. Na jej szczycie znajdują się ruiny przyziemia średniowiecznego zamku Trzewlin, z czasów Bolesława
Śmiałego, w którym wg legendy niewierne
żony broniły się przed mężami wracającymi z wyprawy ruskiej. Oprócz fragmentów
muru znajduje się tam także „krzyż jubileuszowy” (wzniesiony w 2000 r.), pod którym
młodzież, wraz z opiekunami, tradycyjnie
zmówili modlitwę prowadzoną przez księdza katechetę.
Jak głosi legenda, w II poł. XI w. Bolesław Śmiały dwukrotnie wyruszał z interwencją do Kijowa, aby zapewnić tron spokrewnionemu ze sobą księciu ruskiemu
Izasławowi. Gdy jego wojska zmuszone
były zatrzymać się tam na dwa lata, zniecierpliwione żony rycerzy poznajdywały
sobie kochanków. Gdy wieść ta dotarła do
Kijowa, wielu rycerzy wyruszyło do domu
ukarać żony. Król zaocznie skazał zarówno
dezerterujących, jak i ich niewierne żony.
Zagrożone śmiercią kobiety wraz z kochankami uciekły do Wojnicza, gdzie uzbrojone
w miecze, topory i łuki broniły się rozpaczliwie w szańcu utworzonym na pobliskiej
górze. W końcu jednak uległy rycerstwu
i zostały surowo ukarane – zamurowane
żywcem w zamkowych murach. Górę, na
której toczono walki, nazwano „Górą pa-

nieńską”, a kilka wieków później doceniono
obronność tego miejsca i postawiono tam
zamek. Uczniowie wysłuchali nieco złagodzonej wersji legendy, którą przedstawił jeden z gimnazjalistów.
Następnie odbył się nieco dłuższy postój
na posiłek i różnego rodzaju konkurencje
sprawnościowe prowadzone przez Janusza
Kubonia, w których uczniowie wykazywali się zręcznością, sprytem i szybkością
w pokonywaniu przeszkód. Powrotna droga wiodła pasmem leśnym Rezerwatu Panieńskiej Góry, w kierunku dębu Horacego
rosnącego na granicy miejscowości Milówka i Sukmanie. Tam, w cieniu jego rozłożystych gałęzi, uczniowie mieli okazję przyjrzeć się, wpisanemu do rejestru pomników
przyrody, 300 – letniemu Horacemu. Nieco
zmęczeni i głodni dotarli pod Wiejski Dom
Kultury, gdzie już czekały upieczone przez
rodziców kiełbaski i zimne napoje. Na
deser każdy uczestnik rajdu został poczęstowany przez organizatora smakowitymi
krówkami od Stowarzyszenia „PRYMUS”
i w radosnych nastrojach wszyscy rozeszli
się do domów.
Tydzień później, 17 września 2015 r.
odbył się pierwszy rajd pieszy ,,Dzielnych

Szkrabów’’, czyli uczniów klas I – III.
Organizatorem był Janusz Kuboń oraz wychowawczynie klas I – III: Maria Liszka,
Grażyna Solak, Barbara Gaweł.
W rajdzie uczestniczyli też rodzice uczniów. Wszystko zaczęło się od zorganizowania grupy pod szkołą, następnie uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli w piękne
okolice Grabna, by przez las zawędrować
do Milówki. W lesie uczestnicy rajdu mieli
okazję spotkać leśniczego, który ciekawie
opowiadał o swojej pracy, zwierzętach żyjących w tym rejonie, gatunkach drzew
i ich ochronie oraz o Rezerwacie Przyrody
,,Panieńska Góra’’. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem i zadawali wiele pytań. Pogoda i dobry humor towarzyszyły małym
piechurom podczas całej wędrówki przez
Grabno i Milówkę. Na krótkich postojach
maluchy posilały się, by raźnie i wesoło dotrzeć na teren Wiejskiego Domu Kultury
w Grabnie. Tam Rodzice przygotowali dla
uczestników rajdu pyszne kiełbaski. Wszyscy wykazali się dobrą kondycją, zdyscyplinowaniem i wyrazili chęć uczestnictwa
w rajdzie w następnym roku.
Anna Kelner
Barbara Gaweł

Łopoń świętuje Niepodległość Polski

„Historia jest bardzo ciekawa” – tak podsumował swój udział w wieczernicy, zorganizowanej przez Szkołę Podstawową
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu, ośmioletni Hubert. Impreza odbyła się 10 listopada, a jej celem

było uczczenie Narodowego Dnia Niepodległości.
Nauka historii rzeczywiście może być
ciekawa, pod warunkiem jednak, że nie
ograniczy się do szkolnych lekcji, wkuwania dat, faktów i nazwisk. Z takiego

założenia wyszła Inicjatorka wydarzenia,
pani Marzena Warpechowska. Pragnie
w młodych ludziach „odczarować” historię i zaszczepić w nich pasję odkrywania
przeszłości. Najlepiej uczynić to uświadamiając młodym luidziom, że ciekawe
wydarzenia miały miejsce w ich miejscowości, a uczestniczyli w nich ich przodkowie. Dlatego też 10 listopada w łopońskiej
szkole spotkały się trzy pokolenia mieszkańców wsi. Wspominano lata pięćdziesiąte, kiedy to doszło w Łoponiu do akcji
ściągania krzyży, Ówczesne władze komunistyczne za wszelką cenę usiłowały
zeświecczyć szkołę, pozbawić tożsamości
jej wychowanków. O niezłomnych kobietach, które się temu przeciwstawiły, wspominało Radio Wolna Europa.
Po wysłuchaniu relacji naocznych świadków wydarzeń z 1956 roku uczniowie szkoły
w Łoponiu podjęli się ich plastycznej interpretacji. Pod koniec spotkania przedstawiali
je, komentowali, dzielili swoimi wrażeniami.

Merkuriusz Wojnicki
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Minister Honorowym
Członkiem OSP Wojnicz

Wywóz śmieci będzie tańszy
Odbyła się XI sesja Rady Miejskiej
w Wojniczu, podczas której Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie: zmian
w budżecie gminy Wojnicz na 2015 rok,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wojnicz.
Ponadto Rada podjęła uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawki
opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz
oraz zasad jej poboru, podwyższając dotychczasowe stawki w granicach od 0,50
zł do 2 zł.

Wojniccy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej mają nowego druha. Jest nim były
Minister Pracy i Polityki Społecznej, a obecnie Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas nadzwyczajnego walnego
zebrania członków OSP Wojnicz, jednogłośnie uchwalono przyjęcie Władysława
Kosinik-Kamysza do grona Honorowych
Członków jednostki. W trakcie spotkania
doceniono też ratowników specjalistycznej
grupy ratownictwa wysokościowego za doskonale przeprowadzoną, kilka dni wcześniej, akcję ratowniczą, która polegała na

wydobyciu ze studni 77-letniej mieszkanki
Wielkiej Wsi. Podziękowania wraz z okolicznościowym adresem złożył Komendant
Miejskiej PSP w Tarnowie st. bryg. Tadeusz
Sitko na ręce dh. Jakuba Banasia – ratownika, który w czasie akcji był tym, który schodził do studni
Dużo radości sprawił strażakom prezent
– zestaw ratownictwa medycznego PSP R1,
który wzbogacił wyposażenie wozu SLRR
SGRWys.
foto: Mateusz Cieśla (archiwum OSP Wojnicz)

Wojniccy seniorzy na Śląsku

W dniach 5 – 6 października 2015 wojniccy
seniorzy wraz z przedstawicielkami gminy,
wiceburmistrz Urszulą Ropą, kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agatą Biernacką oraz pracownikiem socjalnym Agatą Szewczyk, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Czerwionce-Leszczynach.
W ten sposób Wojnicz odpowiedział na
zaproszenie składając rewizytę seniorom ze
Śląska, którzy odwiedzili nas w maju br.
Wyjazd miał na celu wymianę dobrych
praktyk między gminami i integrację. Ważnym punktem programu była prezentacja
osiągnięć artystycznych seniorów. Grupa
z Wojnicza wystawiła spektakl „Kaczka po
wojnicku” inspirowany bajką Andersena
o przygodach brzydkiego kaczątka.
Był to wielki debiut wojnickiej grupy teatralnej. Nasi aktorzy znakomicie odnaleźli
się na profesjonalnej scenie wśród licznej
publiczności, i popisowo pokazali swoją

premierową sztukę. Gospodarze przygotowali przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” oraz playback show, pełen znanych
i lubianych przebojów sprzed lat. Występy
był częścią uroczystości rozpoczęcia roku
akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Czerwionce-Leszczynach. Seniorzy z Wojnicza byli pod wielkim wrażeniem
śląskiej gościnności. Pyszne jedzenie, wyśmienita zabawa, doborowe towarzystwo –
tak jednogłośnie komentują pobyt w Czerwionce-Leszczynach. Wizyta była okazją
do zwiedzenia bardzo urokliwego zakątka
Polski. Pani przewodnik oprowadziła gości
po miejscowych familokach i opowiedziała
o historii miasta. Konne bryczki obwiozły
Wojniczan ścieżką edukacyjną po Pojezierzu Palowickim.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zaprzyjaźnione grupy znów się spotkają.
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Rada podjęła również uchwałę
w sprawie określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Dzięki starniom Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka udało się obniżyć opłaty za
selektywne odbieranie odpadów komunalnych o 2 złote. Uregulowano sprawę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podejmując uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z tą
uchwałą właściciele nieruchomości winni uiszczać opłatę raz w miesiącu z dołu,

w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca kalendarzowego, którego zobowiązanie dotyczy.
Z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym Rada podjęła uchwałę
w sprawie nabycia w drodze darowizny
nieruchomości do zasobu nieruchomości
Gminy Wojnicz.
Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Wojnicz w miejscowości
Grabno. Uchwała dotyczy terenu boiska
sportowego.
Rada zatwierdziła zniesienie pomnika przyrody, stanowiącego drzewo
gatunku klon zwyczajny rosnące w miejscowości Grabno, a zagrażające bezpieczeństwu w związku z jego uszkodzeniem.
Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Wojnicz w Zgromadzeniu
Związku Komunalnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.
Przedstawicielem Gminy wyznaczona została Joanna Zając – skarbnik Gminy.

9 tys. złotych dla Tomka i Filipka

Po raz kolejny Wojniczanie udowodnili, że
mają serca po właściwej stronie. Wszystko
dzięki zaangażowaniu wspaniałych kobiet
ze społecznego komitetu „Podziel się”, które sprawiły, że 11 października Park Miejski
w Wojniczu rozbrzmiał muzyką. Odbył się
charytatywny koncert na rzecz Filipka i Tomasza.
Filip ma 4 latka, urodził się z zespołem
downa, nie mówi i niedosłyszy, wymaga ciągłego leczenia oraz rehabilitacji. Z powodu
wady serca wciąż jest pod opieką lekarzy
z Prokocimia, w najbliższym czasie czekają
go zabiegi operacyjne.
21-letni Tomek ma głęboki autyzm. Jest
mocno zamknięty w sobie, zewnętrzny
świat go przeraża. Porusza się na wózku inwalidzkim i wymaga ciągłej, kosztownej rehabilitacji. Jego mama samotnie wychowuje
kilkoro dzieci.
To własnie dla nich grała muzyka.
Impreza zakończyła się zebraniem 9000
złotych, rodziny każdego z chłopców otrzymały po 4500 zł.
Przybyli na koncert goście mogli bawić się
„na góralską nutę” przy zespole „Baciary”,

pośmiać ze skeczów kabaretu „Truteń”, posłuchać religijnych piosenek w wykonaniu
zespoły „Raban Jahwe”, a także zobaczyć
występy Ewy Judasz, zespołu „AntykWariat” i Michała Jagiencarza z pokazem
Zumby dla dzieci. Fani motoryzacji mogli
„ucieszyć oko” zabytkowymi samochodami,
którymi przyjechali członkowie Automobilklubu Tarnowskiego i Nieformalnego Klubu
Pasjonatów Motoryzacji, Historii i Turystyki. Całość poprowadził Marcin Walkowicz –
konferansjer, prezenter, muzyk .
W organizację koncertu włączyło się
wielu ludzi dobrej woli. Komitet serdecznie
dziękuje za pomoc wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania: Burmistrzowi
Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi, stowarzyszeniu „Dajmy Dzieciom Miłość”, Urzędowi Miejskiemu w Wojniczu, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Wojniczu, Stowarzyszeniu „Wiklina” Przyjazny Isep, jednostce
OSP w Wojniczu. Serdeczne dzięki wszystkim, którzy wsparli inicjatywę finansowo
– przedsiębiorstwom i osobom prywatnym.
Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.

Merkuriusz Waojnicki
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Jesienne spotkanie poetyckie

Wieść gminna niesie
Niemiecka wymiana

Wesołe przedszkole
Rodzice przedszkolaków w Wielkiej Wsi wykazali się wspaniałą inicjatywą. Pięknie odnowili szatnię maluchów, malując przy tej okazji
na jej ścianach wesołe rysunki, które wprowadzają przyjemny nastrój zachęcając najmłodszych do pozostania w placówce (każdy rodzic
wie, że nawet krótkie, codzienne rozstania bywają dla dzieciaków bolesne). Remont został
przeprowadzony przy okazji prac prowadzonych przez Urząd Miejski. Fundusze na malowanie zostały zebrane podczas kolędowania
w ubiegłym roku, a dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców i bezpłatnie wykonanym pracom, środków wystarczyło również na zakup
zabawek i pomocy dydaktycznych

Fotograficzna elita

„…Przez zwykłą, trudną codzienność
możemy iść po Jego śladach.
Wszystko jest wtedy takie jasne i czyste
i wiadomo co czynić wypada
a czego nam robić nie wolno, czego
robić człowiekowi nie przystoi!
Możemy sobie wyobrazić Świętego,
grozi palcem i mówi:

foto: Archiwum SP w Wojniczu

W Publicznym Gimnazjum im. w. Kingi w Wojniczu przebywała grupa 20 uczniów i 4 nauczycieli z partnerskiej szkoły Wilhelm-Kraft-Gesamtschule z niemieckiego Sprockhövel.
Była to już kolejna edycja wymiany w ramach
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
łączącej młodych Polaków i Niemców. Niemieccy goście przez pięć dni zwiedzali Wojnicz,
Kraków, Tarnów. Ponadto zwiedzali kopalnię
soli w Bochni, byli w „malowanej wsi” –Zalipie,
w Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach i zabytkowym dworze I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Tematem przewodnim tegorocznej
wymiany były „Skarby naszej kultury”. Trafnie
wpisuje się on w zainteresowania polskich uczniów i ich niemieckich kolegów, bowiem szkoła
w Sprockhövel nacechowana jest różnorodnością i mieszanką kulturową – wartościami zgodnymi z logo tej oświatowej placówki: tolerancją
dla różnych narodowości, wyznań i obyczajów.
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Tak nie postępują naśladowcy moi…”
(A. Gaudnik, „Spotkałam Jezusa
w człowieku” kwiecień 2014 r.)

W Szkole Podstawowej im św. Jana Kantego w Wojniczu odbyło się „Jesienne
spotkanie poetyckie” z Anną Gaudnik,
z wykształcenia farmaceutką, osobą o wyjątkowej wrażliwości i wielu pasjach. Pisze
wiersze, maluje, zajmuje się fotografią.
W swoim zbiorze poezji posiada wiele
wierszy cieszących się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W spotkaniu zorganizowanym przez Ewę
Jewułę i Magdalenę Kawę uczestniczyli
uczniowie klas 5 i 6, nauczyciele, p. dyrektor – Dorota Wełna oraz panie pracujące w Bibliotece Publicznej w Wojniczu
i w Wielkiej Wsi: Helena Fiksak i Halina
Piekarska.

Spotkanie z niezwykle sympatyczną,
radosną i pełną zapału do życia Anną
Gaudnik, było niesamowite. Swoimi wierszami i prezentacją trafiała prosto w serce,
uzmysławiając co jest w życiu najważniejsze: szacunek do bliźniego, poszanowanie chleba, miłości do zwierząt, pamięć
o zmarłych. Z jej utworów bije miłość do
człowieka i świata oraz ogromna pogoda
ducha. Wspaniale dobrane wiersze do tematyki spotkania, rozmowy, dyskusje i komentarze pozwoliły ukazać dzieciom, jak
można przejść przez życie czyniąc dobro,
i jak wspaniale jest kroczyć drogą wielkich
autorytetów, do których zalicza się św. Jan
Paweł II.

„Dzień Pupila” u Kantego

Przesłanie literackiej lekcji wychowawczej pozostanie na zawsze w pamięci słuchaczy:
„… Stawiajcie sobie wysokie wymagania
- mówił Jan Paweł II do młodzieży.
Młodość lubi podejmować trudne wyzwania…” - (Gaudnik, „Spotkałam Jezusa
w człowieku” kwiecień 2014 r.)
Burzliwym brawom nie było końca.
Spotkanie przebiegło w serdecznej i ciepłej atmosferze. Mieliśmy szczęście poznać
niesamowitą osobę. Spotkanie z poezją Pani
Anny Gaudnik było dla nas prawdziwą
ucztą duchową - tak spotkanie podsumowali jego uczestnicy.

Uwaga!

Pan Grzegorz Wójcik, wojnicki artysta-fotograf zdobył srebrny medal w konkursie Px3.
Konkurs Px3 jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych europejskich konkursów
fotograficznych. Prace nagrodzonych autorów
są prezentowane na wystawie w Paryżu oraz
publikowane w corocznym, pokonkursowym
albumie. Wojniczanin nagrodzony został za
fotoreportaż „Red Bull 111 Megawatt”, wykonany w 2014 roku podczas zawodów hard enduro, które odbyły się na terenie kopalni węgla
brunatnego „Bełchatów”.
Grzegorz Wójcik to wojnicki artysta-fotograf. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego FOTUM, jest również członkiem Klubu
Dziennikarzy Sportowych oraz AIPS (International Sports Press Association). We wrześniu
br. dołączył do elitarnego grona artystów Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej
(FIAP) otrzymując certyfikat Artiste FIAP.

foto: Archiwum SP w Wojniczu

Zmiany w Podatkach!

W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu odbyło się jubileuszowe
– 10 spotkanie z okazji „Szkolnego Dnia
Pupila”.
W tym roku uczniowie gościli przedstawicieli Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Tarnowie: Olgierda Pokrzywińskiego – członka Zarządu PZW,
wiceprezesa ds. młodzieży, oraz Krzysztofa Zakrzewskiego – dyrektora biura Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie, wicemistrza świata, mistrza Polski w wędkarstwie
podlodowym. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z historią i działalnością
Polskiego Związku Wędkarskiego, dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat
metod łowienia ryb, łowisk, gatunków
ryb. Mieli również okazję zobaczyć sprzęt
wędkarski i „przybornik wędkarza”.
Ogromną atrakcją dla dzieci był przepro-

wadzony przez gości konkurs, podczas
którego uczniowie mogli pochwalić się
swoją wiedzą na temat wędkarstwa. Chcąc
rozbudzić wśród społeczności szkolnej
pasję wędkowania panowie wręczyli uczniom „Regulaminy amatorskiego połowu
ryb” oraz poradniki wędkarskie, np. „Jak
złowić rybę życia”.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że zaowocuje w przyszłości wieloma pasjonatami oraz współpracą
z uczniami naszej szkoły.
Organizatorzy i wszyscy uczestnicy
spotkania serdecznie dziękują za wspaniałą prelekcję. W tym roku Polski Związek Wędkarski obchodzi 65-lecie swojej
działalności. Z tej okazji życzymy wielu
sukcesów w imieniu całej Społeczności
Szkoły.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe zasady
dotyczące wymiaru podatków
od nieruchomości, środków
transportowych, rolnego i leśnego. W wyniku zmian wprowadzonych przez ustawodawcę
ustalono próg 6,10 zł, poniżej
którego organy podatkowe nie
będą wszczynać postępowania
podatkowego. Podyktowane
jest to kosztami takiego postępowania, które są wyższe od tej
kwoty. Dlatego od 2016 roku
najmniejszą kwotą widniejącą
na decyzji zobowiązania będzie
7 zł. Ponadto dla zobowiązań
podatkowych o wysokości nieprzekraczającej 100 zł ustawodawca wprowadził jeden termin płatności. Zobowiązania
takie będą płatne w całości do
15 marca danego roku podatkowego.
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14 października jest Dniem Edukacji Narodowej. To święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów obchodzone w rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej (1773 r.) – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.
W Publicznym Gimnazjum im.
św. Kingi w Wojniczu uroczystości
związane z tym świętem odbyły się
13.10.2015 r. Rozpoczęto uroczystą galą połączoną z pasowaniem
na gimnazjalistów uczniów klas
pierwszych. Składali oni gimnazjalne ślubowanie w obecności
grona pedagogicznego szkoły, rodziców i zaproszonych gości. Później wszyscy tworzyli widownię

części oficjalnej oraz artystycznej.
W pierwszej zabrali głos Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Prezes Oddziału ZNP Tarnów Józef
Sadowski, i Dyrektor Publicznego
Gimnazjum Wioletta Bednarz,
która wręczyła nagrody sześciu
nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej (są to:
Mirosław Borawski, Małgorzata
Brudna, Małgorzata Dudek, Katarzyna Klich, Dorota Michałek,
Eleonora Mrożek). Dwoje nauczycieli z kolei otrzymało nagrodę
Burmistrza Wojnicza (Irena Boronowicz oraz Marcin Bialik). Została również wyróżniona uczennica
klasy pierwszej Patrycja Bieniaś,

która otrzymała nagrodę i dyplom
laureata ogólnopolskiego konkursu w ramach Kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł za rok szkolny
2014/2015. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Część artystyczna zbudowana
została z piosenek i wierszy oddających jesienny klimat panujący za
oknami. Wykonywali je uczniowie:
Honorata Mietelska, Filip Bodo,
Julia Kozak, Weronika Kubala oraz
Aleksandra Szczupak. Całość uroczystości z wdziękiem i elegancją
wytrawnej konferansjerki prowadziła Aleksandra Pawłowicz, oprawę muzyczną tworzyła przy użyciu
organów, często naciskając klawisz
„forte”, pani Bernadetta Pająk.
Działo się to wszystko w pięknej
scenerii wykonanej przez panią
Agnieszkę Wróbel, która też była
autorką zaprezentowanego filmu,
utrzymanego w liryczno- dydaktycznym nastroju, a opowiadającego w telegraficznym, migawkowym skrócie historię gimnazjum
- jego ważne momenty, niektóre
szczególne dokonania, wzruszające chwile.
Współorganizatorami uroczystości byli też rodzice gimnazjalistów. Dyrekcja szkoły składa
serdeczne podziękowania na ręce
Przewodniczącej Rady Rodziców
Anny Ryńskiej.

III Rowerowy Rajd
Niepodległości
Wojnicz-Łowczówek

foto: Archiwum UKS PG Wojnicz

foto: Archiwum PG Wojnicz

Dzień Nauczyciela
w wojnickim gimnazjum

Już po raz trzeci odbył się Rowerowy Rajd Niepodległości Wojnicz-Łowczówek. W ten sposób mieszkańcy gminy (i nie tylko, bo w rajdzie uczestniczą też rowerzyści np. z Tarnowa) oddają hołd pamięci
tym, którzy zginęli walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Tradycyjnie zbiórka uczestników zawsze ma miejsce przy Pomniku Niepodległości na wojnickich plantach. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy rowerzyści wyruszyli w drogę na niepodległościowy cmentarz w Łowczówku. Te dwa miejsca łączy postać Generała Gryfa
Łowczowskiego – wzór wielkiego patrioty i wspaniałego żołnierza-dowódcy, który urodzony w Wojniczu, pochowany jest właśnie
w Łowczówku. Po przybyciu na miejsce uczestnicy złożyli kwiaty
na grobach legionistów i wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne. Nie
zabrakło gorącego posiłku i pamiątkowych medali dla wszystkich,
którzy w ten niecodzienny sposób zamanifestowali swoją patriotyczną postawę.

Podstawówka pamięta o emerytach

foto: Archiwum SP w Wojniczu

Gmina wychowuje pływaków

14 października – Dzień Edukacji Narodowej, zwany również
Dniem Nauczyciela, przypomina
o znaczącej roli pedagogów w nauczaniu i wychowaniu młodego
pokolenia. Przed tym zawodem we
współczesnych czasach stoi trudne
zadanie, które jednak jest rekompensowane uśmiechem i wdzięcznością dzieci.
Tego dnia w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wojniczu
(w „starej” szkole) odbyło się spot-

kanie nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów. Dzieci z klasy trzeciej pod opieką Jolanty Pajor
przedstawiły program artystyczny
obfitujący w śpiew, recytację, tańce i grę na instrumentach. Miłym
akcentem występu był pokaz tańca
baletowego w wykonaniu uczennicy klasy drugiej – Moniki Zaniewicz. Po przedstawieniu dzieci
wyraziły swoją wdzięczność, rozdając nauczycielom symboliczną
różę wraz z upominkiem w postaci

serduszka piernikowego z życzeniami. W spotkaniu wziął udział
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk,
który skierował do nauczycieli kilka miłych słów z okazji ich święta.
Następnie w serdecznej atmosferze
przy kawie i ciastku wspominano
dawne lata pracy, przywoływano
miłe wspomnienia.
		
Nauczyciele dziękują wszystkim
za pamięć, ciepłe słowa kierowane
pod ich adresem oraz trud włożony w przygotowanie uroczystości.

Gmina Wojnicz w ramach otrzymanej dotacji z Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki
pływania pn.: „Już pływam” realizuje kolejną edycję
projektu na basenie w miejskim Domu Sportu w Mościcach, ul. Traugutta 5a należącego do Tarnowskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Program realizowany jest
w ramach projektu zagospodarowania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego.
W edycji jesiennej zaplanowano udział 156 chętnych
uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie
Gminy Wojnicz.

Merkuriusz Waojnicki

8

NR 7 (30) 2015

SPORT

Niepodległościowa
halówka w Wielkiej Wsi

05.11.2015r. odbył się turniej piłki
nożnej dla chłopców szkół podstawowych z klas I – III. Impreza
miała na celu uczczenie rocznicy
Święta Odzyskania Niepodległości
poprzez udział dzieci w zawodach
sportowych w piłce nożnej. Wzięło
w niej udział sześć zespołów: UKS
3 BRZESKO, LKS GRABNO, UKS
WIELKA WIEŚ, SPSK ŁOPOŃ,
UKS OLSZYNY, FA WOJNICZ.
Zawody rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Każda z drużyn rozegrała pięć spotkań. Wysoki poziom i sportowa atmosfera
w duchu fair play przyczyniła się

do dobrego widowiska, które do
końca trzymało w napięciu kibiców i zawodników. Cieszy fakt, iż
poziom sportowy całego turnieju
był bardzo wyrównany, a wszystkie
mecze pełne były emocji i zaangażowania. Ostatecznie I miejsce zdobyły wszystkie drużyny i otrzymały
pamiątkowe dyplomy, medale oraz
nagrody. Fantastyczny doping i dobra sportowa atmosfera pozwoliła
zakończyć turniej w miłej atmosferze. Wszystkim zespołom i opiekunom dziękujemy za przyjazd
i udziału w naszym Turnieju.
Organizatorzy i sponsorzy: na-

uczyciele WF w ZSP w Wielkiej
Wsi Lucjan Hajdo i Michał Fudala,
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk,
Przewodniczący Rady Powiatu
Tarnowskiego Paweł Smoleń, Radni Gminy Wojnicz Izabela Zwoleń
i Roman Chamioło, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, firmy:
Vitasport Tarnów, Monterm Wojnicz, Gładysz i Synowie, Budemex,
Konstrukcje, VP Reklama, Baśpol,
Missterium, GipsMan.

Ponad dwadzieścia dni startowych,
kilkadziesiąt miejsc na podium,
medale Mistrzostw Polski Amatorów, a przede wszystkim mnóstwo
satysfakcji. Pora na krótkie podsumowanie kończącego się sezonu
kolarskiego.
W tym roku zawodnicy UKS PG
Wojnicz zgodnie z kilkuletnią tradycją skupili się na startach w Cyklokarpatach, Pucharze Tarnowa,
Mistrzostwach Polski Amatorów,
a najmłodsi adepci kolarstwa mieli okazję sprawdzić swoje siły,
biorąc udział w organizowanym
przez UKS PG Wojnicz Kolarskim
Pucharze Wojnicza Dzieci i Młodzieży. Cyklokarpaty to seria rozgrywanych z roku na rok na coraz
wyższym poziomie maratonów
rowerowych. Nasi zawodnicy najczęściej wybierali dystans hobby
i mega, zwykle finiszując w czołowej grupie zawodników w swojej

kategorii wiekowej (miejsca na podium lub w jego najbliższej okolicy). Ostatecznie p. M. Bialik w klasyfikacji generalnej zajął 3 miejsce,
a K. Czosnyka i A. Cebula 7. Na
dystansie mega reprezentowali nas
P. Sajdak i P. Wróbel i zostali sklasyfikowani na miejscach 5 i 6.

kategorii wiekowej, p. M. Bialik
zajął 3 miejsce, P. Sajdak – 6, A.
Cebula – 7.
Najważniejszy w sezonie start –
czyli finał Mistrzostw Polski Amatorów okazał się dla nas wybitnie
udany. P. Wróbel i K. Czosnyka zostali mistrzami Polski, a p. M. Bialik
i A. Cebula wicemistrzami! Poza
tym klub na czele z p. M. Bialikiem
przyczynił się do zorganizowania
Kolarskiego Pucharu Dzieci i Młodzieży. W każdej z 4 eliminacji brało udział kilkudziesięciu najmłodszych kolarzy, dla których równie
ważne jak miejsce na podium było
samo wzięcie udziału w sportowej
rywalizacji na rowerach.
Udana promocja kolarstwa wśród
najmłodszych to być może największy tegoroczny sukces. Wszystkich,
którzy chcieliby dołączyć, zapraszamy na treningi i wspólne wyjazdy
na zawody. Naprawdę warto!

Puchar Tymbarku

5 listopada miał miejsce Finał
Powiatowy w zawodach piłki
nożnej dziewcząt „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”. W finale mogliśmy zobaczyć drużynę z wojnickiej podstawówki, która zmierzyła się
z drużyną z Gromnika. Po zaciętej walce dziewczęta z Wojni-

cza wygrały z gospodarzem 3:1,
tym samym wywalczyły awans
do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się wiosną 2016 r.,
w Tymbarku.
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na dalszym
etapie rywalizacji sportowej.

Powiatowa
Gimnazjada
Podsumowanie sezonu Młodzieży
Szkolnej
kolarskiego 2015

Puchar Tarnowa to najstarsze zawody mtb w Polsce, cieszące się
wciąż sporym prestiżem. I tu nasi
kolarze byli bardzo widoczni. Karol Czosnyka zwyciężył w swojej

www.sport.wojnicz.pl

Na stadionie w Tarnowie – Mościcach przeprowadzono finał Powiatowej Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej w Indywidualnej Lidze
Lekkoatletycznej, z udziałem drużyn z gimnazjów z Zakliczyna, Wojnicza, Wielkiej Wsi, Tuchowa, Woli
Rzędzińskiej, Pleśnej, Żabna, Gromnika, Ciężkowic, Jastrzębi, Radłowa.
Wzięły w nich udział reprezentacje
dziewcząt i chłopców.
Po emocjonującej rywalizacji
uczniowie ze szkół z Wielkiej Wsi
i Wojnicza uzyskali znakomite rezultaty awansując na finał wojewódzki do Krakowa. Podopieczni
pana Marcina Bialika zdobyli mistrzostwo powiatu w biegu na 100 m
i w skoku w dal (Sebastian Biedroń),
2. miejsce w biegu na 1000 m (Wojciech Banaś) i 2. miejsce w sztafecie
4 x 100 m (Biedroń, Lis, Jaśkiewicz,
Bibro). Podopieczne pana Mirosława Borawskiego również zdobyły

mistrzostwo powiatu w sztafecie 4
x 100 m (Monika Klimek, Gabriela
Gryl, Gabriela Bieniaś, Aleksandra
Nalezińska), a 2. miejsca w: biegu
na 100 m (Monika Klimek), skoku
w dal (Monika Klimek), biegu na
600 m (Gabriela Gryl), pchnięciu
kulą (Justyna Kolawa), oraz 3. miejsca w: pchnięciu kulą (Aleksandra
Nalezińska), biegu na 300 m (Kornelia Krawczyk). Podopieczni pana
Michała Fudali zdobyli złoty medal
na 300m wywalczył Kamil Burnóg,
brązowy medal Łukasza Drużkowskiego w pchnięciu kulą.
W każdej konkurencji startowało od 25-40 zawodników także wyniki naszych reprezentantów można uważać za czołowe w powiecie
tarnowskim. Wielkie gratulacje dla
wszystkich, gdyż wyniki naprawdę
wspaniałe.
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