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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań
i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. W tym
pięknym czasie życzę Państwu, by Święta
Bożego Narodzenia były okresem pojednania i spokoju. Niech pod świąteczną
choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie. Nowy Rok
2016 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy, pogodę ducha i spełnienie
wszystkich marzeń.

Wywiad z Burmistrzem
Wojnicza Tadeuszem
Bąkiem. Podsumowanie pierwszego roku na
stanowisku burmistrza
i plany na najbliższą
przyszłość.
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Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk

Świąteczny kiermasz Wiarygodna szkoła
Powstaje nowa wojnicka marka - malowane
kamienie z Dunajca.Rękodzielnicza twórczość
Akademii Umiejętności
to hit każdego kiermaszu, na którym są wystawione.

str. 6

21 par z gminy Wojnicz obchodziło w tym
roku wspaniały jubileusz Złotych Godów. Za
tę wytrwałość zostali
odznaczeni medalami
Prezydenta RP.
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Kolorowe bombki, bałwanki, aniołki oraz inne przepiękne
ozdoby świąteczne były dostępne na Rynku w Wojniczu,
na straganach Kiermaszu Świątecznego, który wystartował
z inicjatywy Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka.
Na stoiskach swoje pracy wystawili młodsi i starsi artyści
z Akademii Umiejętności GOK, Placówki Wsparcia Dziennego, Pracowni Złote Rączki i Szkoły Podstawowej im. Jana
Kantego w Wojniczu.
Świąteczne ozdoby wzbudzały ogromne zainteresowanie, co niezmiernie cieszy ich wytwórców, bowiem dochód
ze sprzedaży przeznaczony będzie na dalszą działalność tych
grup artystycznych. Wnioskując po entuzjazmie zarówno kupujących, jak i sprzedających można zaryzykować stwierdzenie, że kiermasz choć pierwszy, to z pewnością nie ostatni.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie została
wyróżniona w ogólnopolskim programie Wiarygodna Szkoła
i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych szkół w całym
powiecie.
Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie
wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród
wszystkich Szkół Podstawowych w całym powiecie, w oparciu
o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze
szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce . Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą
infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.
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Wieść gminna niesie
Memoriał Tomka Samborskiego
W hali sportowej
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Olszynach odbył
się coroczny turniej koszykówki „IV
Memoriał – TOMKA
SAMBORSKIEGO”.
Wzięli w nim udział uczestnicy z całej Polski, przede wszystkim koledzy,
koleżanki i rodzina Tomka. Dzięki wspaniałym
zawodnikom pamięć o Samborze pozostanie
w nas na zawsze. W rozgrywkach wzięło udział
7 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Mecze rozgrywane były 2x5 min. Wysoki poziom zawodów i sportowa atmosfera przyczyniły
się do dobrego widowiska, które do końca trzymało w napięciu kibiców i zawodników. Cieszy
nas fakt, iż poziom sportowy całego turnieju był
bardzo wyrównany, a wszystkie mecze były pełne
emocji i zaangażowania. Rywalizacja w Memoriale była bardzo zacięta, kilkukrotnie ostatnie
sekundy rozgrywek decydowały o wyłonieniu
zwycięzców. Oto wyniki:
I miejsce – drużyna 2 w składzie: kpt. Dorota Ciężadło, Michał Szałajko, Michał Kot, Bartłomiej
Kuboń, Krzysztof Dubiel. II miejsce drużyna 8
w składzie: kpt. Katarzyna Bałczyńska, Piotr Samborski, Marek Wais, Piotr Druciak, Bartłomiej
Przeklasa. III miejsce drużyna 3 w składzie: kpt.
Dominika Gałuszka, Grzegorz Gałuszka, Grzegorz Dolasiński, Bernard Biel, Grzegorz Stadnik.
Wszystkie drużyny dzielnie walczyły i do każdego
meczu podchodziły z pełnym zaangażowaniem.
Atmosfera towarzysząca turniejowi była świetna,
pełna radości i uśmiechu, wszyscy dobrze się bawili, a ponadto aktywnie spędzili czas.
W trakcie imprezy odbył się konkurs „rzutów
za 3”, a także rzut z połowy boiska. Najlepszymi
rzucającymi zostali: Grzegorz Gałuszka – „rzut za
3” oraz Bartłomiej Kuboń – rzut z połowy boiska.
Organizatorzy wybrali również NAJLEPSZEGO
ZAWODNIKA TURNIEJU, którym została Katarzyna Bałczyńska.
Na zakończenie zostały wręczone puchary,
nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy
w następnym roku!
			
Michał Kot

Rozdano 21 ton jabłek
Ponad 500 rodzin skorzystało z pomocy
żywnościowej w postaci darmowych jabłek.
4 grudnia w Parku Miejskim w Wojniczu
prowadzona była dystrybucja owoców pochodzących od firmy Rajpol sp. z o.o., która
dostarczyła aż 21 ton produktu. Adresatami
wsparcia były rodziny potrzebujące, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Oprócz
dystrybucji prowadzonej przy Willi w parku,
jabłka rozwożono do mieszkańców niektórych miejscowości przy współpracy sołtysów,
radnych i pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wojniczu.

Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1
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Okiem gospodarza
To już rok!

Minął rok, od kiedy zostałem
wybrany na stanowisko Burmistrza
Wojnicza. Był to dla mnie czas wielu
wyzwań i poznawania licznych problemów mieszkańców naszej gminy.
Równocześnie reprezentowanie Państwa to ogromne wyróżnienie i możliwość pracy dla naszego wspólnego
dobra - dobra Gminy Wojnicz. To
był bardzo pracowity czas. Dużo się
działo w sferze inwestycji. Wykonana została kanalizacja sanitarna, ponad 4,5 tys. metrów. Rozbudowana
została sieć wodociągowa na terenie
miasta i w Zielonym Parku Przemy-

słowym. Poprawiliśmy jakość wielu
dróg poprzez utwardzenie ich różnymi metodami. Szkoła podstawowa
w Wojniczu ma nareszcie, brukowany plac, trwa modernizacja Domu
Grodzkiego. Będziemy niebawem
mieli nowy asfalt na ulicy Loretańskiej, gdzie już wykonano odwodnienia. Budujemy chodnik w Grabnie.
Zmodernizowane zostało kino Wawel. Dzięki zaangażowaniu środków
unijnych w szkole w Wojniczu mamy
nową pracownię komputerową, która jest wyposażona w sprzęt najwyższej klasy. Wsparliśmy też zakup
nowego radiowozu dla naszego komisariatu. Mamy nowe place zabaw,
jak choćby w Więckowicach, wykonanych zostało mnóstwo innych
remontów i wiele innych inwestycji.
Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać w wywiadzie, który
jest swego rodzaju podsumowaniem
minionego roku, refleksją nad tym
co się działo w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Przy okazji tego podsumowania
zdałem sobie sprawę jak szybko ten
rok minął. Czas gna, wiedzą o tym
też Ci, którzy ostatnio mieli okazję
wspominać jak na ślubnym kobiercu

przysięgali sobie miłość. W gminie
obchodziliśmy uroczystość Złotych
Godów. Jeszcze raz składam życzenia
wszelkiej pomyślności wszystkim Jubilatom odznaczonym medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie. Zapraszam czytelników do obejrzenia
fotogalerii z uroczystości wręczenia
tych odznaczeń.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które zgodnie z naszą tradycją, to czas przebaczania sobie
nawzajem i puszczania w niepamięć
wszystkiego, co mogło nas dzielić
w minionym roku. Jestem przekonany, że przed nami czas wielkich szans,
których nie możemy zaprzepaścić.
Ze swej strony zrobię wszystko, by
minimalizować
nieporozumienia
i budować zgodę, która jest dla nas
szansą na przyszłość. Chciałbym podziękować też Radnym Rady Miejskiej w Wojniczu za owocną współpracę i zrozumienie mojej koncepcji
rozwoju naszego miasta i gminy.
Życzę wszystkim pomyślności
w Nowym Roku, zgody w rodzinach
i relacjach sąsiedzkich dla dobra nas
wszystkich.
Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk

Gmina Wojnicz przystąpiła do TOT-u

W grudniu 2015 r., reprezentując
gminę Wojnicz, Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk podpisał deklarację
członkowską Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.
Stowarzyszenie pod nazwą Tarnowska Organizacja Turystyczna jest
dobrowolnym zrzeszeniem mającym
na celu współpracę podmiotów związanych z lokalną branżą turystyczną
oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
Aktualnie TOT pracuje nad koncepcją wytyczenia, a w przyszłości
również wykonania, sieci tras rowerowych na obszarze Powiatu Tarnowskiego. Planowane są działania
mające na celu pozyskanie środków
finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego, oś 6 –
Dziedzictwo Regionalne / działanie
6.1 – Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego / poddziałanie 6.1.4.

– lokalne trasy turystyczne.
Przynależność do stowarzyszenia umożliwi gminie Wojnicz udział
w tym przedsięwzięciu, jak też innych, które mogą w przyszłości powstać. Pozyskane przez TOT środki
będą inwestowane na terenach gmin
członkowskich. Jest to dla gminy

Wojnicz szansa na pozyskanie partnera, dzięki któremu możliwy będzie
rozwój infrastruktury turystycznej na
terenie gminy. Członkowsko w TOT
stwarza możliwość udziału w regionalnych projektach i współdziałanie
w zakresie promocji całego regionu
tarnowskiego.
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„Zawsze powodem moich działań jest
człowiek” - wywiad z Burmistrzem
Wojnicza Tadeuszem Bąkiem
PK: Rządzenie gminą to dużo wyzwań
i problemów, z którymi trzeba się codziennie mierzyć. Mija rok od chwili kiedy objął Pan urząd Burmistrza
Wojnicza. Czy gdyby Pan wiedział
przed rokiem jak to będzie wyglądało,
zdecydowałby się Pan ubiegać o stanowisko Burmistrza?
TB: Tak. Bycie burmistrzem to dużo
pracy, problemów i stresu, ale byłem
przygotowany na to, że nie będzie łatwo. Wiedziałem, że zostając burmistrzem nie będę siedział za biurkiem
i pił kawę, a ktoś wszystko za mnie zrobi. Od samego początku byłem gotowy
ciężko pracować. Lubię pracować, nie
mogę siedzieć bezczynnie. Te trudy,
które wiążą się z tym stanowiskiem są
warte tego co otrzymuje się w zamian.
- A co otrzymuje Pan w zamian?
- Praca wśród ludzi, i przede wszystkim
dla ludzi. To ogromna dla mnie satysfakcja - bycie pomocnym, przydatnym.
A wiem że ta praca przynosi efekty, i że
to przekłada się na jakość życia mieszkańców naszej gminy. Jest to szczęście
usłyszeć: jest lepiej, że czyjaś sytuacja
się poprawiła, że komuś jest łatwiej.
To mogą być różne rzeczy: naprawiona
droga, chodnik, przyłączenie do sieci
kanalizacyjnej, wodociąg albo pomoc
w potrzebie. Praca zawsze jest wykonywana dla kogoś, zawsze powodem moich działań jest człowiek. Usłyszeć wtedy od kogoś słowa „dobra robota” to
jakby dostać skrzydeł! Zdarzają się w tej
pracy naprawdę wzruszające chwile.
I to jest właśnie ta satysfakcja, o której
mówię. Zawsze miałem naturę społecznika, zawsze cieszyło mnie gdy mogłem
zadziałać dla dobra wspólnego. Teraz
będąc burmistrzem jestem tym samym
człowiekiem co dawniej, pełnym wiary
w innych ludzi i dalej pracuje dla nich.
I właśnie praca dla ludzi i gminy jest
moją pasją i satysfakcją.
- Co na to rodzina? Spędza Pan dużo
czasu poza domem, w pracy. Chyba
nie takie były plany kiedy zaczynał
Pan „życie emeryta”?
- Rzeczywiście. Plan był inny. Domek
nad Dunajcem, wędka, ogródek, grill.
Okazało się jednak, że ja tak na dłuższą metę nie potrafię, że potrzebuję być
w ruchu, że musi się coś dziać. Człowiek, który całe życie ciężko pracował
nie osiądzie tak łatwo na leżaku, tym
bardziej, że przecież emerytem byłem
stosunkowo młodym. Dlatego zaangażowałem się w życie wsi, zostałem

sołtysem następnie radnym. Widząc
poparcie ludzi i wierząc, że mogę zrobić wiele dobrego, postanowiłem kandydować na burmistrza. Żona przecież
mnie zna. Wie, że nie mogę żyć bez ludzi i bez działania. W pełni to akceptuje i mnie wspiera. Można powiedzieć,
że jest przyzwyczajona. Myślę, że jest
zadowolona z tego, że ma męża energicznego, lubiącego działać. Nie wierzę
żeby była szczęśliwa z leżącym na kanapie leniuchem.
- Czyli można powiedzieć, ze w Pana
przypadku bycie burmistrzem to
sama radość. Realizuje się Pan, wyzwania Pan lubi, ciężka praca sprawia
Panu przyjemność, umie Pan pracę
pogodzić z życiem rodzinnym. Nie
ma żadnych ciemnych stron bycia samorządowcem?
- Zdarzają się. Owszem. Nie zawsze jest
przyjemnie bo ludzie przychodzą do
mnie z przeróżnymi problemami, ale
zawsze uważałem, że to urząd i burmistrz ma być dla ludzi. Dla wszystkich.
Tych zadowolonych i tych niezadowolonych. Dlatego bardzo sobie cenię
trudne spotkania, które chociaż nie zawsze są przyjemne, to zawsze są sygnałem tego, co w gminie nie gra. Gdy jakiś
element organizmu szwankuje, odczuwamy ból, który jest sygnałem do tego,
że trzeba reagować, że źle się dzieje. Tak

jest w gminie. Sygnały niezadowolenia,
choć nieprzyjemne, są często bardzo
pożyteczne, bo skupiają uwagę na konkretnych potrzebach ludzi. Na szczęście
nie ma tego dużo. Oczywiście zawsze
będzie grupa niezadowolonych „dla
zasady”. To normalne. Każda osoba decydująca się na uczestnictwo w życiu
publicznym ma swoich, jak to się mówi,
hejterów lub przeciwników. Wychodzę
jednak z założenia, że trzeba robić swoje. Mam raczej ugodową naturę. Jestem
w stanie porozumieć się z każdym ale
pod warunkiem, że jest wola porozumienia z dwóch stron. Niestety bywa
i tak, że moje chęci napotykają na mur
zbudowany z bezsensownej niechęci
nie wiadomo czym powodowanej. Ale
dość już o tym. Najbardziej przykra,
smutna strona bycia burmistrzem to ta,
kiedy przychodzi po pomoc człowiek,
któremu nie mam jak pomóc. Przychodzą do mnie różni ludzie, nigdy nikogo
nie odsyłam, zawsze staram się znaleźć
czas, bywa jednak, że ktoś zwraca się do
mnie ze sprawą, której jako burmistrz
nie mogę rozwiązać, nie może urząd
miejski, nie mogę jako osoba prywatna. Bywa, że jestem bezsilny. Z jednej
strony ludzie przychodząc do mnie pokładają we mnie zaufanie, a z drugiej
strony serce mi pęka kiedy nie mam
możliwości pomóc człowiekowi, który
przechodzi przez prawdziwe życiowe
dramaty.
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Wieść gminna niesie
PG Wojnicz trenuje
W wojnickim gimnazjum zorganizowano
turniej koszykówki chłopców. Jego celem
było zdobycie kolejnego doświadczenia dla
nowej reprezentacji PG Wojnicz, którą powinni utworzyć najlepsi koszykarze z całej
szkoły. Uczniowie sami stworzyli zespoły,
wykazując się przy tym dużym humorem:
ŁOWCY MIGDAŁOWCY – (uczniowie klas
I)w składzie Kacper Lipa, Kacper Migdał,
Alan Migoń, Filip Gajdur, Kuba Pitek, Max
Kłusek.
FC KRZOKI DUNAJCOKI – (uczniowie
klasy III D) Łukasz Różański, Paweł Kuboń,
Dawid Prokop, Patryk Lis, Sebastian Biedroń.
CZARNOKSIĘŻNIKI Z AFRYKI – (uczniowie klasy III B i C) Piotrek Górka, Kacper
Osika, Kacper Morawski, Patryk Przeklasa,
Jakub Roczniak.
GANG –(uczniowie klasy III D) Wojtek Banaś, Maciek Kuboń, Szymon Jackowski, Krystian Karaś, Oliwie wnętrza.
LKS OLIMPIAKOSY – (uczniowie klas II)
Bartosz Kuboń, Krystian Gołąb, Mariusz
Moskwa, Arek Cebula, Patryk Jewuła.
Turniej rozegrano na zasadzie każdy z każdym i dlatego mogliśmy oglądać 10 wspaniałych spotkań. Czas jednego meczu to 12
minut bez przerwy i bez zmiany stron.
W wyniku rywalizacji, stojącej na bardzo wysoki poziomie, wyniki przedstawiały się:
I miejsce – FC KRZOKI DUNAJCOKI
II miejsce – GANG
III miejsce – ŁOWCY MIGDAŁOWCY
IV miejsce – CZARNOKSIĘŻNIKI Z AFRYKI
V miejsce – LKS OLIMPIAKOSY

Szampańska zabawa

Impreza integracyjna „Andrzejki” odbyła
się w Domu Grodzkim. Było to ostatnie ze
spotkań organizowanych w ramach projektu
Dobry Moment. Na zewnątrz mróz, a na sali
gorąca atmosfera, pełen parkiet, muzyka na
żywo, śpiew, remiza pełna ludzi. Integracja
jak się patrzy! Seniorzy z gminy Wojnicz połączyli siły i zorganizowali wspólny bal Andrzejkowy. Klub Seniora działający w Wojniczu i uczestnicy projektu Dobry Moment
z Ispu razem zadbali o poczęstunek, wystrój
i dekorację sali, upominki dla gości. Pan Tadeusz Malik – muzyk - zapewnił uczestnikom ucztę muzyczną i dla ucha, i dla ducha,
i pod nogę.
Organizatorzy spotkania pragną podziękować Burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi za udostępnienie sali i okazaną pomoc.
Podziękowania należą się również wszystkim
uczestnikom i tym, którzy włączyli się w organizację imprezy.
		 Przew.Koła E.R. w Wojniczu
			
B.Sz.
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Wywiad z Burmistrzem Wojnicza
Tadeuszem Bąkiem - dokończenie ze str. 3
- Porozmawiajmy o dokonaniach. Co
przez ten rok udało się osiągnąć, zrealizować? Jest Pan zadowolony z tego
co zostało zrobione? Jakie inwestycje
wykonano?
- Nigdy nie jestem do końca zadowolony. Co mogłem zrobić - zrobiłem. To
był bardzo pracowity czas i dużo się
działo w sferze inwestycji. Wykonana
została kanalizacja sanitarna, w sumie ponad 4,5 tys. metrów nowej sieci w Wojniczu. Rozbudowana została
sieć wodociągowa na terenie miasta
i w Zielonym Parku Przemysłowym.
Setki ton klińca zostały użyte dla poprawy jakości dróg. Szkoła podstawowa w Wojniczu ma nareszcie wyremontowany, brukowany plac. Trwa
modernizacja Domu Grodzkiego. Już
została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią. Jesteśmy w trakcie poważnego remontu na
ulicy Loretańskiej, gdzie wykonywane
jest odwodnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa, która ze względu na
złożoność projektu będzie wykończona wiosną 2016 r. Budujemy chodnik
w Grabnie, tak bardzo tam potrzebny
ze względów bezpieczeństwa. Zmodernizowane zostało kino Wawel. Poprawiliśmy drogi na terenie całej gminy. Dzięki zaangażowaniu środków
unijnych i oszczędnościom w projekcie, w szkole w Wojniczu mamy
nową pracownię komputerową, która
jest wyposażona w sprzęt najwyższej
klasy. Wsparliśmy zakup nowego radiowozu dla naszego komisariatu. Powstały nowe place zabaw, jak choćby
w Więckowicach, wykonany został
szereg innych remontów, np. ocieplenie szkoły w Milówce, dobudowanie
windy w szkole w Wielkiej Wsi, położono około 3000 metrów asfaltowych nawierzchni. To oczywiście nie
wszystko, było tego naprawdę dużo.
W pierwszych miesiącach przyszłego
roku przedstawię mieszkańcom raport
z mojej działalności w roku 2015. Podsumowując - jestem bardzo zadowolony choć zawsze jest niedosyt. Zawsze
chciałoby się lepiej, więcej, bardziej,
ale pewne sprawy po prostu wymagają
czasu i dużych nakładów finansowych.
To nas zawsze wstrzymuje. Budżet zawsze jest ograniczony, wszystko musi
przechodzić ścieżkę prawną, trzeba czekać na różnorakie zezwolenia,
uzgodnienia itp. Dodatkowo ten rok to
czas pomiędzy dwoma okresami programowania unijnego. Stare projekty
już są pozamykane, nowe konkursy
dopiero startują, dlatego w tym roku
nie mogliśmy ubiegać się o duże dotacje. Natomiast robimy wszystko by
być w gotowości kiedy już konkursy
wystartują. Wtedy pozyskamy środki
na kolejne inwestycje i poprawę życia
mieszkańców.

- Jednak nie samymi inwestycjami
człowiek żyje. Co się działo w tej sferze, nazwijmy to, społecznej?
- Bardzo dużo. Osobiście uważam, że
gmina powinna stawiać na młodych. To
do nich należy przyszłość i podejmując
wszelkie działania należy zawsze mieć
na uwadze tych, co nastaną po nas,
bo to jaką rzeczywistość zastaną, jaką
rzeczywistość im przekażemy, tak nas
ocenią i zapamiętają. Dlatego też należy wspierać rodziców i zachęcać ich do
posiadania dzieci. Uruchomiliśmy projekt „Maluch” czyli, w uproszczeniu,
opieka dla dzieci w wieku przed przedszkolnym, żłobkowym. Realizujemy
projekty „Już pływam” i „Jeżdżę z gło-

„

(...)

naprawdę
wspaniali ludzie zamieszkują
tę Wojnicką Ziemię. W naszej
gminie żyje się coraz lepiej
i mamy powody by patrzeć
w przyszłość z dużym optymizmem.

(...)

”

wą”, zimowiska, półkolonie, w przedszkolach zajęcia dodatkowe z języka
angielskiego i rytmiki. Ufundowałem
stypendia dla najzdolniejszych uczniów
i studentów z naszej gminy. Byliśmy gospodarzem konferencji dla pedagogów,
w której brali udział parlamentarzyści
łącznie z ówczesnym ministrem Pracy
i Polityki Społecznej. Jako gmina przystąpiliśmy do porozumienia gospodarczego z Tarnowem, uczestniczyliśmy
w targach inwestycyjnych, przystąpiliśmy do Klastra Aktywnej Turystyki
i Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, to stwarza nam więcej możliwości
aplikowania o dotacje unijne. Zorganizowaliśmy też dwie duże imprezy:
Dożynki Powiatowe, które odbiły się
szerokim, pozytywnym echem w całym regionie, oraz maraton rowerowy
Cyklokarpaty, w którym wystartowało
ponad 500 zawodników z całej Polski.
Nasza gmina wreszcie nawiąże partnerskie relacje z inną gminą. Niebawem
podpiszemy stosowne porozumienia
z gminą Ustrzyki Dolne. Równie ważne
są działania z zakresu pomocy społecznej. Udało nam się zrealizować program pomocy lekowej, żywnościowej,
a także wdrożyć program aktywizacji
zawodowej, w ramach którego wyszkoliliśmy 10 osób bezrobotnych. Włączyłem się również w organizację koncertu
charytatywnego dla Tomka i Filipka.
Także działo się naprawdę dużo, myślę,

że to wszystko z korzyścią dla naszej
gminy. Bardzo zależy mi na tym, żeby
Wojnicz odzyskał dawną świetność, był
pozytywnym przykładem i dobrze się
kojarzył. Takie działania mają sens, bo
poprawiają nasz wizerunek, czynią naszą gminę atrakcyjniejszą choćby pod
względem mieszkaniowym. Ta atrakcyjność jest bardzo ważna dla dalszego
wzrostu. Należy to dobrze przemyśleć
i zaplanować kierunki dalszego rozwoju gminy.
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- Tu już wkraczamy w sferę planów,
wybiegamy w przyszłość. Zdradzi Pan
czego możemy się spodziewać?
- Jak już wspomniałem, czekamy na
otwarcie się bramki z unijnymi funduszami. Ponieważ jest to ostatnie tak
duże zasilenie dla naszego kraju, chcemy wykorzystać to do maksimum. To
ostatnia taka szansa dla Polski. Dlatego
też chcemy być do tego przygotowani.
Aktualnie przygotowujemy projekty
i inną niezbędną dokumentację, która
pomoże nam w szybkim tempie, sprawnie, o te środki wystąpić. Wykonaliśmy
inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską Pałacu Dąmbskich i jego
otoczenia, opracowaliśmy koncepcję
przebudowy drogi przy cmentarzu
w Wojniczu. Koncepcja obejmuje wyznaczenie miejsc parkingowych i pętlę autobusową. Mamy także gotowe
niezbędne mapy do przeprowadzenia modernizacji placu przy Urzędzie
Miejskim. Oczywiście na szczycie listy
zadań do wykonania są takie inwestycje, jak chociażby wodociąg do tych
rejonów gminy, gdzie występują problemy z wodą, co jest nie do pomyślenia
w dzisiejszych czasach.
- Co chciałby Pan powiedzieć naszym
Czytelnikom na zakończenie?
- Przede wszystkim gorąco dziękuję za
cały miniony rok. Dziękuję za Wasze
wsparcie, które jest olbrzymie i dodaje mi sił w codziennym działaniu. To
był dobry czas dla naszej gminy. Udało się nam bardzo dużo i cieszę się, że
tak chętnie się Państwo włączacie we
wszelakie inicjatywy, naprawdę wspaniali ludzie zamieszkują tę Wojnicką
Ziemię. W naszej gminie żyje się coraz lepiej i mamy powody by patrzeć
w przyszłość z dużym optymizmem.
A przed nami czas świąteczny i Nowy
Rok. Z tej okazji chciałbym Państwu
życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia i optymizmu. Niech radość nigdy
w Was nie gaśnie, a Dzieciątko Jezus
będzie dla Was znakiem nadziei na lepsze jutro. Mam nadzieję, że kolejny rok
będzie równie dobry, lub lepszy. Życzę
tego zarówno Wam jak i sobie.
Rozmawiał: Paweł Koczanowski

STASIOŁY – czyli celebracja malarstwa, fotografii, grafiki i collage
asamblażu w wykonaniu czwórki artystów, którym patronuje św. Stanisław
Kostka: Staniasława Kmiecika, Stanisława Kusiaka, Stanisławy Kumorek
i Stanisława Chomiczewskiego. Wernisaż wystawy miał miejsce 13 listopada (imieniny Stanisława) w Galerii
Poddasze, w Zakliczynie. STASIOŁY
powstały z szybkich szkiców, dokumentacji, fotografii prasowych i materiału wtórnego. To wydarzenie, którego zaistnienie wiąże się z patronem
artystów, a którego pomysłodawczynią
była Wojniczanka z wyboru - Stanisława Kumorek.
Pani Stanisława to absolwentka Studiów Artystycznych na Uniwersytecie
Śląskim w Cieszynie oraz krakowskiej
ASP. Zajmuje się edukacją artystyczną
w Wojniczu, prowadzi autorską Pracownię Artystyczną dla dzieci i dorosłych – Grupa Złote Rączki i Akademię Umiejętności. Od 2003 roku
prowadzi zajęcia terapeutyczne dla
dzieci z niepełnosprawnością. Jest
współzałożycielem Pracowni Relaksacyjno – Terapeutycznej w Tarnowie,
prowadzi Pracownię Polisensoryczną
w Pałacu Młodzieży. Zajmuje się terapią dzieci metodą Marii Montessori.
Współpracuje przy projektach społeczno – artystycznych w Stowarzyszeniu Ich Lepsze Jutro. Bierze udział
w plenerach, wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Tworzy
w technikach malarskich, specjalizuje
się w zdobieniu tkanin metodą batiku.
W indywidualnych wystawach prezentuje zamknięte cykle tematyczne, inspirowane sztuką etniczną.
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Malowane kamienie z Dunajca - marka naszej
Akademii Umiejętności
Człowiek jest szczęśliwy gdy może realizować samego siebie. Wszystko co
wzbogaca nasz świat wewnętrzny, naszą
codzienność, jest twórczością. Akademia
Umiejętności w Wojniczu jako grupa
zaistniała w 2006 roku. Swoje miejsce
znalazła w Pracowni Artystycznej która
mieści się w Domu Grodzkim w Wojniczu. Za rok Akademia obchodzić będzie
10- lecie istnienia.
Akademię tworzy czas i jej uczestnicy,
którzy odkrywają w malarstwie swoją pasję.
Każdy z nas potrzebuje utrwalania, przekazu własnych doświadczeń, przeżyć. Ten
zapis to nowe obrazy, szkice, akwarele
i wszelkie prace powstałe na materiałach
plastycznych. Namacalny ślad naszego istnienia. Dzięki wspólnemu działaniu odkryliśmy wspaniałych ludzi, tych samych
którzy mijają nas od lat na ulicy. To ludzie,
którzy wywierają wpływ na nasze wspólne przebywanie. W tym może wyrażać się
sens i twórczy charakter kontaktów międzyludzkich, jakich doświadczamy w życiu codziennym. Poprzez spotkania i czas
spędzony razem tworzymy samych siebie. To, co robimy nadaje sens chwili,
daje dobre samopoczucie, tworzy naszą

oryginalność, pozwala nam bardziej
być tu i teraz.
Prezentujemy nasze prace na cyklicznych wystawach. Do 15 stycznia 2016
roku będzie czynna wystawa prac uczestników Akademii Umiejętności w Publicznej Bibliotece w Wielkiej Wsi. Biorący udział w wystawie dziękują Halinie
Piekarskiej i Klubowi działającemu
w ramach Biblioteki za organizację wystawy i wspaniały wernisaż, który miał
miejsce 17 listopada 2015 r.
Mieszkańcy naszej gminy mogli zetknąć się z naszą twórczością również
przy okazji kiermaszu światecznego
na wojnickim Rynku. Jako Akademia Umiejętności i Grupa Złote Rączki wzieliśmy w nim udział przy okazji
świątecznych przygotowań.
Od 7 do 10 grudnia 2015 roku prezentowaliśmy nasze artystyczne wytwory, pomysły na prezenty i dekoracje
świąteczne. Wielkie dzięki dla uczestników Akademii Umiejętności za wykonanie naszych opatentowanych „Kamieni
z Dunajca”, autentycznych, wygładzonych przez wodę i czas, a ozdobionych
przez nas ręcznie. Na kiermaszu ofero-

Przedsiębiorczy
Wojnicz

9 grudnia kilkudziesięciu przedsiębiorców z gminy Wojnicz uczestniczyło w spotkaniu z gminnymi
władzami. Oprócz przedstawicieli wojnickiego biznesu i samorządu, na spotkaniu w Domu Grodzkim obecni byli
reprezentanci instytucji, z którymi
przedsiębiorcy mają bardzo częsty
kontakt: Urzędu Skarbowego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Małopolsce. Tym razem była to jednak szansa by spotkać się z urzędnikami
w nieco innej formie niż zwykle – nie
przy biurku lub w okienku, lecz przy
kawie. Dodatkowo była to okazja do
uzupełnienia swojej wiedzy na temat

najnowszych rozwiązań jakie proponują
wspomniane urzędy. O nowych przepisach i funkcjonalnościach uruchomionych w swoich instytucjach mówili: Naczelnik I Urzędu Skarbowego Dariusz
Kanke-Modelski, Rzecznik Prasowy
ZUS Magdalena Chrzanowska, Specjalista ds. Obsługi Klienta i Korespondencji ZUS Łukasz Mazur, oraz Specjalista
ds. Funduszy Europejskich Punktu Informacyjnego FEM Michał Warzała.
Inicjatorem spotkania był Burmistrz
Wojnicza Tadeusz Bąk, który w swoim
wystąpieniu podkreślał olbrzymią rolę
jaką odgrywają przedsiębiorcy w życiu
gminy.

waliśmy cykl małych obrazów z aniołami, lukrowane ciastka, obok dekoracji
była również pajda chleba wiejskiego ze
smalcem i ogórkiem kiszonym, wszystko wykonane przez nas samych. Okres
przedświąteczny to ogromny natłok
spraw i obowiązków ale kiedy nadejdą
Święta Bożego Narodzenia niech wszyst-

kim przyniosą odpoczynek i radość.
Uczestnicy wystawy w Wielkiej Wsi: Józefa Liszka, Urszula Lipińska, Małgorzata
Kubik, Marta Nosal, Teresa Onik, Stanisława Sygnarowicz, Bogdan Biały, Grażyna Wołek. Opieka artystyczna Stanisława
Kumorek.
Stanisława Kumorek

Ciepło i oszczędnie
w Domu Grodzkim

Będzie cieplej w Domu Grodzkim,
a to dzięki remontowi instalacji
centralnego ogrzewania i kotłowni.
Przez kilka ostatnich tygodni trwały
prace modernizacyjne, podczas których wymieniono stare niewydajne
kaloryfery na nowoczesne grzejniki. W kotłowni pracują nowoczesne
kotły kondensacyjne, które dzięki
nowoczesnym rozwiązaniom mogą
w optymalny sposób regulować
temperaturę w budynku. Pozwoli to
również na obniżenie kosztów eks-

ploatacyjnych Domu Grodzkiego,
który na co dzień służy mieszkańcom jako remiza OSP, biblioteka,
ośrodek kultury, sala zebrań i na wiele innych sposobów. Całkowity koszt
prac przeprowadzonych w ramach
remontu to kwota 159 770,04 zł.
Część prac zostało sfinansowanych
przy użyciu środków pozyskanych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Merkuriusz Waojnicki
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Zlote Gody 2015

Złote Gody to zawsze doniosłe
wydarzenie. Nie każdemu bowiem
życie daje możliwość cieszenia
się z chwil uroczystego odnowienia składanej przed laty przysięgi wzajemnej miłości, wierności
i szacunku. W tym roku aż 21
par z gminy Wojnicz zostało odznaczonych medalem Prezydenta
RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medal ten nadawany
jest osobom, które przeżyły 50 lat
w jednym związku małżeńskim.
Został ustanowiony ustawą z dnia
17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego
systemu odznaczeń państwowych
ustawą z 16 października 1992
o orderach i odznaczeniach. Na-

dawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom
polskim.
Jeszcze większą wytrwałością
wykazały się 4 pary, które obchodziły w tym roku 60. rocznicę
pożycia i jedna para, która w miłości trwa już 65 lat. W trakcie
uroczystego spotkania Jubilatów
w Restauracji „Missterium”, 10
grudnia, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej medale Jubilatom wręczył Burmistrz
Wojnicza Tadeusz Bąk. Oprócz
medali pary otrzymały bukiety
oraz dyplomy. Nie mogło zabraknąć Marszu Mendelsona, szampana i toastu za zdrowie żon i mężów.
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Znaczek Pocztowy wyjątkowa lekcja historii
21 listopada, w Izbie Regionalnej im. ks.
Jana Królikiewicza odbyła się II Wojnicka
Wystawa Filatelistyczna zorganizowana
z okazji 360. rocznicy bitwy ze Szwedami pod Wojniczem. Przybyli na wystawę
goście oprócz zbiorów tarnowskich filatelistów zobaczyć mogli nowe znaczki wojnickie, wysłuchać ciekawych prelekcji dr.
Marka Smoły o potopie szwedzkim i bitwie
pod Wojniczem oraz ks. dr. Jana Gębarowskiego o kościółku św. Leonarda i jego
renowacji. Uczestnicy spotkania mogli
poznać laureatów konkursu plastycznego,
który był wydarzeniem towarzyszącym
wystawie. Czynne było również stoisko
Poczty Polskiej, gdzie można było uzyskać
pamiątkowy stempel związany z imprezą.
Ta ciekawa wystawa, konkurs oraz kolejne wydanie znaczków o wojnickiej tematyce, były możliwe dzięki zaangażowaniu
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.
Partnerami byli: Polski Związek Filatelistów Okręg Tarnowski i Poczta Polska S.A.

Ćwierkająca wystawa

Przez trzy dni Dom Grodzki w Wojniczu rozbrzmiewał
ćwierkaniem kanarków, papug
i innego ptactwa. W dniach
7-9 listopada odbywała się tam
wystawa ptaków Małopolskiego Stowarzyszenia Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Tradycja hodowli kanarków, ptaków egzotycznych
i papug w tarnowskim oddziale
stowarzyszenia sięga ubiegłego
wieku. Organizacja związkowa
zrzeszająca hodowców kanarków założona została w 1928

roku. Hodowcy z Tarnowa należeli do aktywnych członków
wnosząc wiele działań w rozwój hodowli ptaków. Prezesem
oddziału Tarnów jest obecnie
Stefan Pławecki z Wojnicza, doświadczony hodowca. Wśród
członków przeważają hodowcy drobnej egzotyki, papużek
i papug. Hodowcy ptaków egzotycznych Oddziału Tarnów,
od początku jego powstania
prezentują wysoki poziom hodowli zajmując czołowe miejsca
na mistrzostwach Stowarzysze-

nia. Czołowi hodowcy to Kol.
Jerzy Ćwik, Kol. Julian Baran,
Kol. Jan Baniak. Na wystawie
w Domu Grodzki w Wojniczu wystawcy oprócz prezentowania swoich hodowlanych
osiągnięć konkurowali ze sobą
o tytuł „Najlepszego Hodowcy
2015”. Ostatecznie tytuł zdobył
Edward Brzeżański. Oprócz
tytułu, pan Edward otrzymał
również „Puchar Burmistrza
Wojnicza”, który osobiście wręczył burmistrz Tadeusz Bąk.
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Informacje z Sesji
Podczas Sesji Rady Miejskiej w Wojniczu, która odbyła się 30 listopada 2015 r., Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:
– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2015 rok,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz,
Określono wysokość opłaty targowej na terenie Gminy Wojnicz oraz
zasady jej poboru. Stawki nie uległy podwyższeniu w stosunku do
ostatniej regulacji z dnia 26 października 2015 r. Rada Miejska uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz na 2016 rok. Podwyżka wynosi 5 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku.
Stawkę podatku rolnego na 2016 rok określa Komunikat Prezesa GUS.
Wynosi ona 53,75 zł za 1 dt. Rada nie podejmowała uchwały w tej
sprawie. W 2015 roku stawka podatku rolnego w Gminie Wojnicz wynosiła 53,25 zł za 1 dt. Rada podjęła również uchwały w sprawie wzorów deklaracji dotyczących ww. podatków.
Uchwałą Rada określiła zasady wnoszenia udziałów do Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp z o.o. z siedzibą w Brzesku.
Dokonano zmiany Strategii Rozwoju Gminy Wojnicz na lata 2014
– 2020. Ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim
w Wojniczu wprowadzono aktualne nazewnictwo Referatów, odpowiedzialnych za realizację niektórych zadań.
Rada wyraziła wolę przystąpienia Gminy Wojnicz do Tarnowskiej
Organizacji Turystycznej. Przystąpienie do tej organizacji zwiększy
szanse Gminy na aplikowanie o środki zewnętrzne związane z rozwojem turystyki. Aktualnie TOT pracuje nad koncepcją wytyczenia,
a w przyszłości również wykonania sieci tras rowerowych na obszarze
Powiatu Tarnowskiego. Planowane są działania mające na celu pozyskanie środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rada podjęła uchwałę w sprawie podpisania przez gminę Wojnicz
umowy partnerskiej o współpracy z gminą Ustrzyki Dolne. Podpisanie umowy partnerskiej z gminą Ustrzyki Dolne pozwoli na nawiązanie oficjalnej współpracy m. in. w dziedzinach:
– kultury, sportu, turystki i rekreacji,
– oświaty i wychowania,
Przyjęto także „Program współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Wojnicz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w prowadzeniu działalności pożytku
publicznego. Radni poparli inicjatywę Fundacji Prudentia et Progressus z siedzibą w Krakowie o nadanie Autostradzie A-4 nazwy „Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Rada Miejska uchwaliła wysokość opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Wojniczu. Cennik opłat będzie zamieszczony
wraz z uchwałą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojnicz po
7 grudnia 2015 r. i będzie obowiązywał od 1stycznia 2016.
Rada Miejska podjęła cztery uchwały z zakresu pomocy społecznej
i profilaktyki: uchwalono Gminny Program Wspierania Rodziny
w Gminie Wojnicz na lata 2016 – 2018. Uchwalono Gminny Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2016 rok. Podjęto
uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej
dla mieszkańców gminy Wojnicz na rok 2016. Uchwałą Rada określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania.
Rada podjęła również 2 uchwały z zakresu opieki nad zwierzętami:
Dotyczy wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla
bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Również poprzez uchwałę przyjęto Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wojnicz w 2016 r.
Z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym Rada podjęła
uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2015 – 2020, którą uaktualniono mieszkaniowy zasób komunalny.
Ostatnią z podjętych uchwał było powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia.

Merkuriusz Waojnicki

8

NR 8 (31) 2015

SPORT

Mikołajkowy Turniej Koszykówki

Mikołajkowy Turniej Koszykówki
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych już za nami. 23 listopada w Hali
Sportowej Zespołu Szkół Licealnych

i Technicznych w Wojniczu spotkało
się 5 zespołów z naszej gminy i Tarnowa. Aby wyłonić zwycięską drużynę,
w ciągu trzech godzin rozegrano 10

dwunastominutowych meczów, które ostatecznie zakończyły się wygraną
NBA Team Tarnów pod opieką Macieja
Czosnyki. Drugie miejsce zajęła drużyna ZST nr 1 Tarnów-Mościce (opiekun
Mateusz Pitaś), trzecie ZSLiT w Wojniczu (opiekun Janusz Kuboń), czwarte
UKS Wielka Wieś (opiekun Michał Fudala) i piąte PG Wojnicz (opiekunowie
Marcin Bialik i Eleonora Mrożek).
Zwycięzcom nagrody wręczyli: Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Zastępca Burmistrza Wojnicza Urszula Ropa,
Przewodniczący rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń.
Organizatorzy dziękują Dyrekcji Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
w Wojniczu oraz p. Januszowi Kuboniowi – trenerowi i nauczycielowi WF.

Tenis stołowy w Wielkiej Wsi

Ponad 70 zawodników oraz kilkadziesiąt osób na trybunach uczestniczyło
w rozgrywkach tenisa stołowego.
Zawitali oni do Wielkiej Wsi z różnych zakątków Małopolski, co tylko
podkreśla renomę turnieju. Najliczniejszą kategorię stanowili chłopcy ze
szkół podstawowych – 29 zawodników.

Zadowolenia nie krył Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, którego taka liczba zawodników w Wielkiej Wsi pozytywnie
zaskoczyła. Paweł Smoleń – Przewodniczący Rady Powiatu podkreślał, że
Wielka Wieś staje się ważnym punktem
na sportowej mapie Powiatu Tarnowskiego. Oto zwycięzcy poszczególnych

kategorii: dziewczęta – SP: Patrycja
Olszańska (Zakliczyn), chłopcy SP:
Michał Piekarczyk, dziewczęta gimnazjum: Julia Kuboń (Wojnicz), chłopcy
gimnazjum: Jakub Bortnik, open amator: Paweł Winkler, open zawodowcy:
Piotr Jurkowski.
Organizator - Uczniowski Klub
Sportowy w Wielkiej Wsi, serdecznie
dziękuje sponsorom II Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego. Byli to:
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Smoleń, Radny Gminy Wojnicz Tadeusz
Pawlina, sklep „Minutka” Łukasz Sumara, sklep „Groszek” Ewelina i Marek
Malisz, SKOK Jaworzno oddział Wojnicz, pizzeria „Essencia”, Vitasport.pl,
ExclusiveGraw Tarnów, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, kwiaciarnia
Magdalena Malisz.

Strzelanie
w Grabnie

Z okazji Dnia Niepodległości w Wiejskim Domu Kultury
w Grabnie odbyły się zawody strzeleckie w strzelaniu z broni
długiej i krótkiej na odległość 10 metrów.
Uczestnicy startowali w czterech kategoriach: I kategoria
wiatrówka pneumatyczna od 8 do 14 lat, II kategoria wiatrówka pneumatyczna od 15 lat, III kategoria pistolet pneumatyczny, IV kategoria wiatrówka i pistolet pneumatyczny
„Najlepszy strażak”.
W kategorii III uczestnicy oddawali jeden strzał próbny
oraz 5 punktowanych (max 50 pkt), w kategorii I, II jeden
strzał próbny oraz 7 punktowanych (max 70pkt), natomiast
w kategorii IV 2 próbne 5 z pistoletu i 7 z wiatrówki (max
120 pkt). Po kilkugodzinnych zmaganiach w poszczególnych
kategoriach wiekowych zwyciężyli:
– wiatrówka pneumatyczna od 8 do 14 lat: Ilona Zając (54
pkt), Jan Sikoń (39 pkt), Szymon Leśniak (21 pkt).
– wiatrówka pneumatyczna od 15 lat: Sławomir Golonka (59
pkt), Wiesław Solak (49 pkt), Krystian Golonka (48 pkt).
– pistolet pneumatyczny: Krystian Golonka (11 pkt), Szymon Leśniak (9 pkt), Marcin Karaś (3 pkt).
– najlepszy strażak: Krystian Golonka (59 pkt), Wiesław Solak (49 pkt), Arkadiusz Figiel (48 pkt). Podczas trwania zawodów obowiązywał regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a nad jego przestrzeganiem czuwał sędzia
główny zawodów Marian Zając.

Turniej FIFA w Zakrzowie

Robert Lewandowski, Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi – te i inne
gwiazdy światowej piłki nożnej
mogliśmy zobaczyć w sobotę 5
grudnia br. w Zakrzowie. Okazją do tego był Turniej FIFA 16
na konsoli Xbox 360 w Domu
Strażaka. W rozgrywkach wzięło udział 24 uczestników, którzy
zostali podzielni na osiem grup.
Każdy zawodnik wybrał drużynę, jaką chciał walczyć w grze.
Największą popularnością cieszyły się FC Barcelona, Bayern
Monachium i Real Madryt.
W związku z dużym zainteresowaniem mecze odbywały się jednocześnie na dwóch
stanowiskach. Z każdej grupy

do ćwierćfinałów awansowało
po dwóch najlepszych graczy,
a później rywalizacja potoczyła się tradycyjnym systemem,
w którym przegrywający odpadał z zabawy. Turniej zakończył
się zwycięstwem Patryka Jewuły (Schalke 04 Gelsenkirchen),
który w finale pokonał Szymka
Moskala prowadzącego Real
Madryt. Trzecie miejsce zajął
Bartek Wełna z Borussią Dortmund. Patryk okazał się także
najlepszym strzelcem, zdobywając we wszystkich meczach
28 goli. Mecze miały zróżnicowany przebieg. Były spotkania
kończące się remisami (nawet
bezbramkowymi) albo skrom-

nymi zwycięstwami po golach
w ostatnich minutach. Zdarzyły
się też jednak pogromy, np. 9:0
lub 8:0. Co ciekawe, wiek zawodników nie miał
większego znaczenia i nie było
niespodzianką, jeśli młodszy
pokonał czasem nawet znacznie
starszego gracza. Zabawa przebiegała w sportowej atmosferze.
Uczestnicy z zainteresowaniem
oglądali mecze swoich kolegów.
Nie zabrakło poczęstunku oraz
oczywiście nagród – zarówno
dla najlepszych, jak i dla pozostałych zawodników.
Podobne rozgrywki odbyły
się już w Grabnie, w planie są
kolejne w innych miejscowoś-

ciach, a czołowi gracze spotkają
się na turnieju finałowym w Kinie Wawel w Wojniczu.
Turniej w Zakrzowie sprawnie przeprowadził Lucjan Hajdo
z Gminnego Ośrodka Kultury
w Wojniczu, a organizatorami
i sponsorami byli: Burmistrz

Wojnicza Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu
Tarnowskiego Paweł Smoleń,
Prezes OSP Zakrzów Wiesław
Solak, Sołtys Zakrzowa Józef
Szczupak i zakrzowski Radny
Rady Miejskiej w Wojniczu Marek Bachara. Marcelin Wójcik

