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BIULETYN INFORMACYJNY GMINY WOJNICZ

W numerze:

Miododajna wojnicka
ziemia. Pszczoły od stuleci służą ludziom swoją
pracą. Wojniccy pszczelarze wiedzą jak z nimi
rozmawiać.

str. 3

Gry miejskie to rozrywka,
która zdobywa coraz więcej
sympatyków. Również
w Wojniczu. „Tajemniczy
Wojnicz” zorganizowany
przez wojnickie gimnazjum
zdecydowanie przyczynił
się do tego.

str. 5

Czy w dzisiejszych czasach
łatwo być patriotą? Ojczyzna
już nie wymaga od nas ofiary
życia, ale bez poświęcenia
odrobiny czasu na pielęgnowanie swojej polskości, z całą
pewnością będzie trudniej.
Wojniczanie pięknie manifestowali swój patriotyzm 3
maja.
str. 6

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Jednogłośne
absolutorium dla
burmistrza
Najważniejszą uchwałą,
podjętą w trakcie kwietniowej sesji Rady Miejskiej
było udzielenie absolutorium Tadeuszowi Bąkowi,
burmistrzowi
Wojnicza
z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok.
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu przez
organ kolegialny organowi
wykonawczemu. Na szczeblu gminnym absolutorium
udziela burmistrzowi - rada
miejska, po uprzednim przedłożeniu przez niego rocznego sprawozdania z wykonania budżetu. Sprawozdanie
w pierwszej kolejności rozpatruje komisja rewizyjna i to
właśnie ona występuje następnie z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium.
Wniosek ten jest również opiniowany przez Regionalną
Izbę Obrachunkową.
W przypadku sprawozdania
Tadeusza Bąka, zostało ono zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną, jej wniosek o udzielenie burmistrzowi Wojnicza
absolutorium Regionalna Izba
Obrachunkowa zaopiniowała
pozytywnie. Skutkiem tego
było jednomyślne głosowanie. Rada Miejska w Wojniczu

Po głosowaniu burmistrz Tadeusz Bąk podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę wojnickiego samorządu

jednogłośnie podjęła decyzję
o udzieleniu absolutorium
burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi.
Budżet po stronie dochodów wykonano w 102,30
%, zaś po stronie wydatków
w 91,27%. Dodatnia różnica

pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi
wydatkami spowodowała, że
na koniec 2015r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 155 449,72 zł.
Burmistrz gorąco podziękował Radzie Miejskiej i pra-

cownikom Urzędu Miejskiego
za zaangażowanie w pracy na
rzecz gminy Wojnicz podkreślając, że jest to wspólny
sukces wszystkich zaangażowanych w działalność samorządu.

Strefa ograniczonego parkowania
Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze dobro mieszkańców
i porządek na Rynku w Wojniczu
została wprowadzona strefa ograniczonego parkowania.
W strefie obowiązuje zakaz postoju
pojazdów na całym placu. Dopuszczalny
czas unieruchomienia pojazdu dłuższy
niż jedna minuta jest wskazany napisem

na znaku B-39, który nie dotyczy m.in.
pojazdu komunikacji publicznej i innych
pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego oraz autobusu szkolnego.
W związku z tymi zmianami prosimy o
zwrócenie uwagi na znaki informujące
i parkowanie samochodów w miejscach
do tego wyznaczonych.
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Dzień Strażaka

Wydłużono termin dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15
czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie.
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie,
będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11
lipca 2016 r., ale wówczas za każdy roboczy
dzień opóźnienia należne płatności będą
pomniejszane o 1 proc.
Wnioski można składać osobiście przez rolnika lub każdą inną osobę nawet, jeśli nie
jest to osoba podpisana na wniosku (tzw.
„osoba trzecia”), albo przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres:
ARiMR
Biuro Powiatowe w Tarnowie
ul. Krakowska 134
33-100 Tarnów

Bus 500+

W Polskę ruszyły mobilne centra informacji programu Rodzina 500 PLUS. Oznakowane busy z pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
odwiedzają miasta i wsie informując na temat programu i niosąc ewentualną pomoc
w wypełnieniu wniosku. Taki bus zawitał
również na wojnicki Rynek. 5 maja, przez
blisko dwie godziny, mieszkańcy gminy
mogli skorzystać z porad załogi Busa 500+.

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

Każdego roku, 4 maja, w dniu św. Floriana – patrona strażaków, druhowie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Wojnicz spotykają

się na wojnickim rynku by rozpocząć oficjalne obchody Dnia Strażaka.

Okiem gospodarza

Wyszło przepięknie

Dla wielu maj jest najpiękniejszym miesiącem w ciągu roku. Tym
wyczekiwanym, rajskim czasem,
kiedy ostatecznie zapomina się o zimie. W tym roku pogoda nas jednak
nie rozpieszczała i zapamiętamy
ten miesiąc jako wyjątkowo zimny.
Dlatego dobrze, że 3-go Maja grzała nas miłość do Ojczyzny, co było
widać choćby po frekwencji w trak-

cie uroczystości związanych z 225.
Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Naprawdę odczuwałem dumę
z bycia burmistrzem gminy, której
obywatele tak chętnie włączyli się
w to narodowe święto. Wyszło przepięknie - wspaniała Msza Święta
celebrowana przez naszego księdza
proboszcza Jana Gębarowskiego,
za co mu serdecznie dziękuję, biało-czerwony przemarsz, występy
wszystkich artystów, żurek… Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie tego święta, jak
również tym, którzy swoją obecnością świadczyli o zaangażowaniu
i miłości do Ojczyzny.
Ten miesiąc był też emocjonujący, szczególnie dla mnie, ze względu
na głosowaniem nad udzieleniem
absolutorium mojej osobie. Szczerze mówiąc, nawet pomimo świadomości, iż budżet został prawidłowo
wykonany, to odczuwałem pewien
stres, jak zapewne każdy poddawany ocenie. Jestem bardzo szczęśliwy,
że wynik głosowania nad tą uchwałą
okazał się dla mnie pozytywny i to

jednogłośną decyzją radnych. To
nasz wspólny sukces i efekt pracy
nas wszystkich, zaangażowanych
w prace wojnickiego samorządu.
Rada miejska, sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego w Wojniczu
– wykonanie budżetu w roku 2015
było możliwe dzięki Waszej ciężkiej
pracy. Bardzo serdecznie dziękuję
i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy budować nasz wspólny
dom w zgodzie i duchu wzajemnej
współpracy. Możemy się przekonać,
że taka współpraca przynosi efekty.
Rok 2015 zamknęliśmy nadwyżką
budżetową w wysokości dużo przekraczającej 4 miliony złotych.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tymi wydarzeniami, opisujemy je w tym numerze „Merkuriusza
Wojnickiego”. Zapraszam do lektury
najnowszego wydania naszej gminnej gazety.
Pozostaję z szacunkiem,

Merkuriusz Wojnicki
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Wojniccy pszczelarze działają już od 37 lat, ale tradycje organizacji pszczelarskich
na terenie gminy są dużo starsze. Jak się to wszystko zaczęło?
Akacjowy jest zalecany
diabetykom, przy przeziębieniach i kłopotach z trawieniem, spadziowy jest bogaty w wartości odżywcze
i pomaga przy anemiach,
lipowy działa uspokajająco, leczy kaszel i zapalenie
oskrzeli. Miody, bo rzecz
jasna to o nich mowa, od zawsze są wielce docenianym
produktem, a w dzisiejszych
czasach znajomość z pszczelarzem i „dojście” do takiego miodu to skarb! Dlatego
też mieszkańcy naszej gminy mogą mówić o szczęściu.
Nie dość, że wojnicka ziemia oferuje nader korzystne warunki klimatyczne dla
prowadzenia miododajnych
pasiek, to działa tu jedno
z najprężniejszych i najlepszych w kraju Kół Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich.
Na dzień dzisiejszy koło
zrzesza 54 pszczelarzy, którzy w sumie posiadają 1113
pszczelich rodzin.
Początki wojnickiego
pszczelarstwa sięgają zapewne tak daleko w historię, jak
dzieje samego Wojnicza.
Wolno nam przypuszczać,
że pozyskiwanie miodu było
jedną z gałęzi gospodarki,
czy też działalności rolniczej,
i zapewne miód był zbierany „od zawsze”, na początku
w sposób przypadkowy, niezorganizowany, a następnie
już w sposób przemyślany,
uporządkowany.
Natrafiamy
też
na wzmianki historyczne
o pasiekach w Wojniczu.
W testamencie księdza Jana
Janiszewskiego dziekana wojnickiego, proboszcza parafii
Uszew, spisanym 19 czerwca 1674 roku znajdujemy
taki zapis: „Pszczół pniaków
cztery przy plebani zostawić.
(...) Ostatek pszczół mają być
przewiezione do dziekanii
wojnickiej”. Dwa lata później
ksiądz dziekan już nie żył
i możemy przypuszczać, że
pniaki z pszczołami trafiły do
naszej kolegiaty. Takich zapisów w testamentach mieszczan wojnickich jest więcej.
Z ksiąg Cechu Wielkiego
dowiadujemy się również, że
przy okoliczności wyzwolin

Zarząd wojnickiego koła pszczelarzy

czyli promocji na czeladnistały się obiektem zaintereka, wnoszono do cechu dary
sowania i obserwacji, a wraz
m.in. w postaci wosku.
ze wzrostem wiedzy na teW księdze Cechu Wielkiego
mat ich hodowli, okazało się,
znajdujemy m.in. taki zapis:
że jest to zajecie nad wyraz
„przy zgromadzeniu całej sewciągające. Jak bardzo? Możsji w domu zacnie sławetnego
na się łatwo przekonać spopana Klimensa Janowca radcy
tykając któregokolwiek poi cechmistrza
będącego, sławetnego Franciszka Pychowicza wtórego,
sławetnego
Marcina Humińskiego
podskarbiego
przysięgłego,
na ten czas
uczciwego
Józefa Płeszczyńskiego
młodszego będącego, panów
braci zastalnych i pod- Na terenie gminy pszczelarze mają łącznie 1113 pszczelich rodzin
stalnych pod
tąż cechą stała się
eliberacja Jacka Bialikiewicza,
siadacza, nawet niewielkiej,
który terminował w kunszcie
pasieki. Godzinami mogą
garncarskim u brata swego
rozprawiać o aspektach pozyFranciszka tegoż imienia lat
skiwania pszczelego mleczka,
dwa. Tenże Franciszek Bialipyłku, jadu czy kitu, o wspakiewicz daje wódki pół garca
niałych właściwościach każdobrej, item piwa garcy ośm,
dego z tych specyfików i, co
item wosku funt jeden.”
najciekawsze, zwyczajach czy
Pszczoły były więc obecne
zachowaniu pszczół. A gdzie
w życiu człowieka od setek lat.
można spotkać naszych
Jako szczególnie pożyteczne
pszczelarzy? Są obecni na

każdej uroczystości państwowej, kościelnej w Wojniczu
i okolicach. Niemal na każdej
imprezie gminnej, dożynkach
i festynach wystawiają swoje stoisko, na którym można
podziwiać różnorakie narzędzia pasieczne i pszczele wyroby. Chętnie
opowiadają
też o historii
swojego koła.
Początki Koła
Pszczelarzy
w Wojniczu
w
obecnej
formie sięgają roku 1979,
jednak można
powiedzieć,
że jest to pewna kontynuacja
przedwojennej
organizacji,
która zawiązała się tu w 1933
roku z inicjatywy
Dyrektora Szkoły Ogrodniczej w Tarnowie, mieszkańca Wojnicza, Józefa Drewki.
Działalność grupy przerwała
okupacja a wznowienie nastąpiło dopiero w 1947 roku.
Nie na długo zresztą, bo od
połowy lat pięćdziesiątych
nie notuje się żadnej aktywności organizacji pszczelarskich. Idea jednak przetrwa-

ła. Pasieki w dalszym ciągu
były, pszczelarze wciąż pozyskiwali miód, pojawił się też
człowiek, który sam posiadając 50 pszczelich rodzin dysponował największą pasieką
w gminie i chciał działać.
Pan Stefan Pławecki, nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Wojniczu, zaczął
namawiać towarzystwo do
zawiązania organizacji, której członkowie mogliby się
wzajemnie wspierać i dzielić
doświadczeniami związanymi ze swoją pasją. I tak, 16
czerwca 1980 roku, doszło
do pierwszego, oficjalnego
zebrania Koła Pszczelarzy,
w trakcie którego podjęto
uchwałę o wznowieniu działalności organizacji. Nieformalna grupa zyskała ramy
prawne dla swoich działań.
Organizacja szybko rosła w siłę. Szesnastoosobowa
grupa po trzech latach liczyła
już 124 osoby.
Działalność koła miała,
i ma w dalszym ciągu, charakter głównie edukacyjny.
Szkolenia, spotkania, pokazy, wycieczki – zawsze tematycznie związane z tym co
ukochali - z pszczołami. Za
popularyzację idei pszczelarstwa członkowie naszego
wojnickiego koła zostali należycie docenieni brązowymi, srebrnymi i złotymi odznaczeniami
Polskiego
Związku Pszczelarstwa, medalami Dzierżona, a prezes
Stefan Pławecki, za szczególne zasługi dla pszczelarstwa,
otrzymał najwyższą nagrodę
przyznawaną przez PZP –
statuetkę Jana Dzierżona.
Nasi pszczelarze są więc
towarzystwem nad wyraz
skutecznym w swoim działaniu. Widać Wojnicz ma
szczęście do ludzi z pasją.
Być może nie tylko pszczoły mają tu dobre warunki by
wykonywać swoją pracę? Być
może klimat sprzyja też ludziom, którzy zapaleni ideą
są gotowi ciężko pracować,
a owocami tej pracy dzielić
się z innymi?

Redakcja

Materiał powstał na podstawie rozmów z wojnickimi pszczelarzami i przy wykorzystaniu
materiałów strony internetowej
www.pszczelarzewojnicz.eu.
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Gry miejskie mają coraz więcej fanów

W połowie maja piętnaście
drużyn stanęło do walki o nagrody w grze miejskiej, zorganizowanej przez wojnickie
gimnazjum. To pierwsza, a zatem debiutancka odsłona coraz
popularniejszej zabawy. W tym
roku była ona przygotowana dla
drużyn ze szkół podstawowych.
Zabawa polega na tym, iż
uczestnicy, działając w drużynach, mieli do wykonania szereg
zadań w różnych lokalizacjach.
Na uczestników czekały łamigłówki fizyczne, geograficzne,
historyczne, zadania sprawdzające znajomość języka angiel-

skiego, a wszystko z domieszką
rywalizacji sportowej, zabarwione wojnickim akcentem podchody w scenografii tajemniczego Wojnicza.
Ten sposób spędzania wolnego
czasu wciąż zyskuje na popularności i jest znakomitym sposobem na
aktywne niedzielne (lub dowolne
inne) popołudnia. Zapewnia uczestnikom rozrywkę, sprawdza i rozwija
intelektualnie, uczy i stwarza sposobność do aktywności fizycznej.
Nic zatem dziwnego, że frekwencja
była nadspodziewanie duża, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt debiutanckiego charakteru imprezy.

Nagrody wręczała Zastępca burmistrza Wojnicza Urszula Ropa

Zabawa przebiegała pod
okiem nauczycieli, czuwających
nad poprawnością wykonywanych zadań, a także nad logistyką
gry. Patronatem przedsięwzięcie
objął burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

Transplantacja - jestem na tak

Młodzież mocno zaangażowała się w Dzień Transplantacji

Transplantacja nie jest
łatwym
tematem.
Wciąż
w naszych umysłach tkwi wiele
przesądów i barier, które musimy przezwyciężać. Musimy, bo
transplantacja oznacza szansę
na życie.
Wiedzą już o tym młodzi
ludzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi. To
tam, 19 maja, odbył się „Dzień
Transplantacji”. W wydarzenie

zaangażowali się uczniowie i nauczyciele, pojawili się również
specjaliści, którzy opowiadali
jak wygląda, na czym polega
przeszczep, oraz dlaczego warto
zostać dawcą narządów. Gośćmi specjalnymi byli: Lek. Med.
Zbigniew Cholewa, koordynator transplantacyjny ze Szpitala
Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
w Tarnowie, Małgorzata Rejdych – Prezes Stowarzyszenia

Osób Po Przeszczepie, osoba
po transplantacji serca, Dominik – członek Stowarzyszenia
Osób Po Przeszczepie, osoba
po transplantacji serca, Ks. Roman Miarecki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Św. W Wielkiej Wsi. Uczniowie
Szkoły przedstawili również film
własnego autorstwa propagujący
zdrowy tryb życia i walkę z otyłością.

Oto zwycięzcy pierwszej edycji
gry miejskiej Tajemniczy Wojnicz AD 2016:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa
z Milówki (Kinga Bocheńska,
Gabriela Batko, Aleksandra Zabawa, opiekun: Bernadeta Gorzkowska)

2 miejsce - Szkoła Podstawowa
z Wojnicza (Bartosz Matura, Angelika Grzywa, Sebastian Sosin,
opiekun Krzysztof Zelek)
3 miejsce - Szkoła Podstawowa
z Wojnicza (Adam Poręba, Przemysław Moskal, Daniel Węgrzyn,
opiekun Krzysztof Poręba).

Propozycja
dla gimnazjalisty
Zespół Szkól Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w roku
szkolnym 2016/2017 proponuje w swej ofercie kierunki kształcenia
znane już w środowisku szkoły, cieszące się uznaniem i zainteresowaniem ze strony absolwentów gimnazjum.
Nowością jest otwierane technikum żywienia z elementami dietetyki.Zapraszamy chętnych, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę
w poradniach dietetycznych, klubach fitness, ośrodkach dla seniorów, restauracjach oraz hotelach.
Drugą nowością jest zawód na poziomie szkoły zasadniczej elektromechanik pojazdów samochodowych.
Od tego roku rozpoczynamy realizację programu Unii Europejskiej
Erasmus +, który finansuje wyjazdy na praktyki zagraniczne. Miesięczne praktyki w Niemczech są całkowicie bezpłatne a dodatkowo
uczeń otrzymuje tzw. „kieszonkowe” w EUR na własne wydatki.
Wybierz Szkołę dla siebie! Oto nasza propozycja
3 LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
•
Klasa sportowo turystyczna
•
Klasa wojskowa
•
Klasa ochrony pogranicza
•
Klasa ogólna
4 LETNIE TECHNIKUM
•
Technikum logistyczne
•
Technikum żywienia i usług gastronomicznych z elementami
dietetyki (NOWOŚĆ!!!)
•
Technikum architektury krajobrazu
•
Technikum  pojazdów samochodowych
•
Technikum hotelarskie
3 LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
•
Kucharz
•
Mechanik pojazdów samochodowych
•
Elektromechanik pojazdów samochodowych (NOWOŚĆ!!!)
•
Wielozawodowa
Jeśli chcesz zobaczyć jak kształcimy, poznać atmosferę szkoły odwiedź nas. ZAPRASZAMY!
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Informacje z sesji
Radni głosowali
Podczas sesji Rady
Miejskiej w Wojniczu, która odbyła się
9 maja, rajcy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Wojnicza
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za
2015 rok. Przed podjęciem tej uchwały przyjęto sprawozdania, wysłuchano opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej.
Ponadto Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie:
– zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2016 rok,
– zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wojnicz.
Uchwałą Rady Miejskiej zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gminy Wojnicz
za 2015 rok.
Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy
Wojnicz do naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Gmina Wojnicz zamierza - w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego
naboru wniosków z PROW 2014-2020, w ramach
poddziałania pn. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” - złożyć wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej tzw. Trakt
Królewski relacji Biadoliny Radłowskie – Łopoń”.
Poprzez podjętą uchwałę Rada Miejska wyraziła
również zgodę na przystąpienie gminy Wojnicz
do konkursu „Przygotowanie programów rewitalizacji”.
Zarząd Województwa Małopolskiego i Minister Rozwoju ogłosił konkurs dotacji na działanie wspierające gminy w zakresie przygotowania
programów rewitalizacji na terenie województwa małopolskiego. Przedmiotem konkursu jest
wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Konkurs jest
w 85 proc. współfinansowany ze środków Funduszu Spójności oraz w 15 proc. z budżetu państwa.
Wkład własny gminy wyniesie 10 proc.
Gmina zamierza złożyć wniosek na aktualizację
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020, przyjętego uchwałą nr
IX/47/2011Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia
11 sierpnia 2011 roku. Aktualizacja dokumentu
jest niezbędna w przypadku ubiegania się przez
gminę o środki zewnętrzne na projekty rewitalizacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojnicz do
wspólnego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej.
Przystąpienie do przetargu w ramach grupy zakupowej wspólnie z innymi gminami umożliwi uzyskanie lepszej pozycji w negocjacjach z dostawcą,
a tym samym lepszych cen za paliwo gazowe.
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po wojnicku
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Lidia Luchter-Krupińska

Już od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia odbywają się nocne imprezy muzealne. Pierwsza
miała miejsce w Berlinie, i z powodu dużego powodzenia tego przedsięwzięcia, idea bardzo szybko
rozprzestrzeniła się na inne kraje i miasta. Swoją
Noc muzeów ma również Wojnicz. W tym roku,
14 maja, odbyła się druga edycja tego kulturalnego
święta.

Wojniczanie spotkali się wieczorową porą w Izbie
Regionalnej im. ks. Jana Królikiewicza, aby wspólnie
przeżyć przygodę z kulturą. W programie było spotkanie z Lidią Luchter-Krupińską, autorką książki „Róża
z dębińskiego zamku” oraz prezentacja multimedialna
Ewy Kłusek i grupy teatralnej z wojnickiego gimnazjum pod intrygującym tytułem „Wojnickie dzwony,
ptaki i klaksony, czyli dźwiękowa mapa miasta”.

Zdjęcia z Ukrainy

Ukraińscy fotograficy uczestniczyli w plenerze zorganizowanym specjalnie dla nich. Fotografia z archiwum WTF Fotum.

Po raz kolejny „zrobiło się międzynarodowo”
w Wojniczu, po raz kolejny była to zasługa fotografików z Wojnickiego Towarzystwa Fotograficznego
Fotum. W ramach współpracy międzynarodowej stowarzyszeń fotografii artystycznej zorganizowali oni
wystawę zbiorową członków klubu fotograficznego
„Grand” z miasta Rivne na Ukrainie. 6 maja, w galerii

Findrówka w Wojniczu, na wernisażu wystawy spotkali się miłośnicy sztuki, którzy mogli zachwycać się
różnorodnością technik i tematów zdjęć wystawionych przez artystów zza wschodniej granicy. Oprócz
wystawy wojniccy fotograficy zorganizowali dla kolegów-artystów polsko-ukraiński plener m.in. na zamkach w Dębnie i Nowym Wiśniczu.
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Alternatywy 4

Program ma na celu aktywizację środowisk senioralnych

Obchody jubileuszu 80-lecia istnienia Szkoły w Wojniczu połączone ze zjazdem absolwentów zaplanowano na 8 października
2016 roku. Chętnych do udziału w uroczystości informujemy, że
istnieje możliwość złożenia deklaracji udziału na stronie internetowej szkoły w zakładce http://www.wojnicz.edu.pl/80-lecie/ oraz
dokonywania wpłat związanych z kosztami organizacyjnymi. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie będą wysyłane indywidualne potwierdzenia i zaproszenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt ze szkołą: tel. 14 679-00-05
lub na adres e-mail: jubileusz80@interia.pl.
Ostateczny termin zgłaszania upływa 31 sierpnia 2016 roku.

Seniorzy z gminy Wojnicz
znów mają alternatywę dla
codziennych
obowiązków
i możliwość odejścia od stereotypu „emeryt sprzed telewizora”. W maju rozpoczęła
się realizacja projektu Alternatywy Cztery, skierowanego do 15 osób w wieku 50+
(o udziale w projekcie decydowała kolejność zgłoszeń).
Tytułowe alternatywy to
proponowane seniorom formy
włączania się w życie społeczności lokalnej, przy podno-

Notatki z radiowozu
Olszyny

Do tragicznego wypadku doszło 18 maja
na drodze wojewódzkiej w Olszynach. Podróżujące samochodem marki Deawoo
Matiz dwie sądeczanki, najprawdopodobniej (trwają czynności wyjaśniające przyczyny) utraciły kontrolę nad pojazdem
i uderzyły w jadący w przeciwnym kierunku samochód ciężarowy. Kobiety (23 i 30
lat) poniosły śmierć na miejscu. Kierowca
ciężarówki nie odniósł obrażeń. Kobiety,
mieszkanki Nowego i Starego Sącza, prawdopodobnie były w drodze na szkolenie.
Łopoń
Nieznany sprawca dokonał kradzieży
28. sztuk sadzonek borówki amerykańskiej
z terenu działki, powodując straty wysokości 840 zł na szkodę mieszkańca gminy
Wojnicz. Postępowanie prowadzą policjanci KP Wojnicz, prosząc jednocześnie
o przekazanie jakichkolwiek informacji
o ewentualnych sprawcach lub okolicznościach tego zdarzenia.
Wielka Wieś
Funkcjonariusze KP Wojnicz zatrzymali kierującego motorowerem mieszkańca

gminy Wojnicz lat 50. Jak się okazało kierujący był pod wpływem alkoholu (0,8 o/oo).
Za swój czyn odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Łukanowice
Funkcjonariusze KP Wojnicz, zatrzymali mieszkańca powiatu Tarnowskiego, który
jechał jako kierujący samochodem osobowym, będąc w stanie nietrzeźwości (1,1 o/
oo)alkoholu w wydychanym powietrzu).
Za swoje zachowanie sprawca poniesie
konsekwencje przed sadem w Tarnowie, za
które grozi kara pozbawienia wolności do
lat 2.
Komunikaty
Z uwagi na zgłaszane przypadki oszustw
na portalach internetowych Allegro, Tablica, OLX, itp., po raz kolejny apelujemy
o rozwagę przy podejmowaniu decyzji
o zakupie wylicytowanego towaru.
W pierwszej kolejności należy zapoznać
się z regulaminem, jaki obowiązuje przy
zakupie i sprzedaży na danym portalu.
Najbezpieczniej jest dokonywać opłaty za
dostarczoną przesyłkę przy odbiorze – kurierowi, ale po sprawdzeniu jej zawartości
w obecności kuriera. W sytuacji, gdy państwo otrzymaliście inny niż wylicytowany

szeniu ich aktywności i rozwoju kompetencji własnych.
Pośród różnorodnej oferty
zaplanowano zajęcia integracyjno-rozwojowe dotyczące:
wolontariatu, pasji, rozrywki,
aktywności fizycznej, a także wydanie i zaprojektowanie
Kalendarza Dobrych Dni. Ideą
projektu jest pobudzenie aktywności seniorów i zaangażowanie ich w animację społeczności lokalnej.
Pierwsze spotkania, organizacyjne i integracyjne, połą-

towar, należy go nie przyjmować. W przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości
należy skontaktować się z portalem internetowym, celem zweryfikowania danych
dotyczących aukcji, czy też sprzedawcy.
Prawidłowe zabezpieczenie własnego
mienia
Ze względu, na zbliżający się okres letni i związane z tym prace na działkach
rolnych, zwracamy się z prośbą o zwracanie uwagi na zabezpieczenie własnego
dobytku (zamykanie domów po ich opuszczeniu, okien i innych możliwych wejść),
przed osobami postronnymi. Prosimy
również, aby sąsiedzi zwracali uwagę na
osoby postronne, które przebywają w rejonach sąsiednich posesji na ich zachowanie
i w sytuacji, jakichkolwiek podejrzeń informowanie policji, lub zapisanie szczegółów
ich wyglądu (zrobienie fotografii, zapisanie
numerów rejestracyjnych pojazdu, itp.).
Taka informacja będzie nam niezmiernie
potrzebna w celach identyfikacyjnych.
Debaty społeczne
Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa
i co z niej wynika dla mieszkańców? Poczucie bezpieczeństwa należy do najważniej-

czone z prezentacja twórczości
jednej z uczestniczek, już za
nami. Kolejne są przed nami.
Projekt potrwa do 31 grudnia
2016 roku i jest realizowany
przez Stowarzyszenie Wiklina
Przyjazny Isep, przy wsparciu
finansowym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016
(FIO).
Zapraszamy do śledzenia
aktualności na stronie internetowej projektu: www.alternatywycztery.blogspot.com.

szych potrzeb każdego człowieka i ma największy wpływ na funkcjonowanie każdej
społeczności. Rzetelne zebranie informacji
dotyczących zagrożeń wymaga stworzenia
odpowiednich metod i narzędzi. Do tego
celu policja tworzy „mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.
Takie rozwiązanie pozwoli na zarządzanie
bezpieczeństwem publicznym wspólnie ze
społecznością lokalną i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie oraz zdiagnozowanie potrzeb ludzi pod kątem tworzenia komisariatów i posterunków policji.
Warunkiem poprawy efektywności działań w zakresie ograniczenia zagrożeń jest
współpraca pomiędzy służbami takimi jak
policja, straż miejska, straż gminna oraz
firmy ochroniarskie, a przede wszystkim ze
społeczeństwem zamieszkującym w danym
regionie.
Komisariat Policji w Wojniczu, wybiegając naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
będzie planował kolejne konsultacje społeczne na terenie gminy Wojnicz, w celu
zdiagnozowania potrzeb związanych z bezpieczeństwem mieszkańców.
Marek Brożek
Komendant KP Wojnicz
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Vivat trzeci maja
Tradycyjnie pochód wyrusza z przykościelnego placu

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja to jedno z naszych największych
świąt państwowych. Jest to
też powód do dumy. Dokument o tak wielkim dla rozwoju demokracji znaczeniu
stworzyli właśnie Polacy.
Choć wtedy, w czasie wielkiego kryzysu i ostatecznie

upadku naszej państwowości, była to inicjatywa spóźniona i nie mogła uchronić
Polski przed upadkiem. Jednak uchwalona ustawa stała
się jednym z symboli, który
pozwolił naszym przodkom
przetrwać w historycznym
niebycie, do którego strącili
nas zaborcy.

Nic więc dziwnego, że
w rocznicę powstania tego
dokumentu wszyscy chętnie
manifestują patriotyczne postawy i uczestniczą w uroczystościach odbywających się
w każdej, nawet najmniejszej,
gminie w Polsce. Nie inaczej
było w Wojniczu.
Obchody rozpoczęła msza
święta w intencji Ojczyzny,
odprawiona w wojnickiej
kolegiacie. Tradycyjnie tuż,
po mszy, z przykościelnego
placu wyruszył pochód, na
czele którego maszerowali muzycy z Orkiestry Dętej
Miasta Wojnicza oraz poczty
sztandarowe. Celem marszu
był Pomnik Niepodległości
na wojnickich plantach, przy
którym wojniczanie spotykają się przy tego typu oka-

Projekt
Ojczyzna

Przedszkole w Grabnie.
Uczestnicy wykazali się
wiedzą o kraju i miejscach,
w których mieszkają, kreatywnością w tworzeniu własnych
wzorów serwetek, umiejętnościami sprawnościowymi
w łowieniu rybek, znajomością map Polski. Patronat nad
wydarzeniem sprawował Paweł Smoleń, przewodniczący
Rady Powiatu Tarnowskiego.
Po rozstrzygnięciu konkursu rozdano nagrody i dyplomy odpowiednio do zajętych
miejsc:

laki z Publicznego Przedszkola w Wojniczu, młodzież
z Publicznego Gimnazjum
w Wojniczu, oraz Natalia
Czucha i Krzysztof Michałek. Po uroczystościach na
wszystkich
uczestników
majowego spotkania czekał
pyszny bigos i żur.

Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk mówił m.in. o patrytiozmie w dzisiejszym świecie

Dla kogo
Podwórko Nivea?

Przedszkolaki dały z siebie wszystko

Ostatni etap projektu edukacyjnego „Moja mała Ojczyzna” rozstrzygnięto 18 maja
w Publicznym Przedszkolu
w Grabnie. Przedszkolaki zaprezentowały się w pięknych
regionalnych strojach, a konkurencje miały także charakter regionalny.
W zmaganiach konkursowych wzięły udział cztery
drużyny: Publiczne Przedszkole w Wojniczu, Oddział
Przedszkolny przy SP w Wojniczu, Publiczne Przedszkole w Wielkiej Wsi, Publiczne

zjach. Po odegraniu hymnu,
złożeniu przez obecne delegacje kwiatów i krótkiej przemowie burmistrza Wojnicza
Tadeusza Bąka, przyszedł
czas na część artystyczną
obchodów. W tym roku była
ona wyjątkowo rozbudowana, wystąpiła Orkiestra Dęta
Miasta Wojnicza, przedszko-

I miejsce Publiczne Przedszkole w Wojniczu i zarazem
najmłodsza grupa uczestników.
II miejsce Publiczne Przedszkole w Grabnie.
III miejsce Publiczne Przedszkole w Wielkiej Wsi.
IV miejsce Oddział Przedszkolny przy SP w Wojniczu.
Dzieci otrzymały również dyplomy i wyróżnienia za złożone wcześniej prace plastyczne
w konkursach z tego projektu.
Gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu na lokalizację Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko Nivea.
Jest to akcja, w ramach której firma Nivea zobowiązuje
się do wybudowania wspaniałego placu zabaw w miejscu, które uzyska najwięcej głosów. W gminie Wojnicz
zostały zgłoszone dwie lokalizacje – Milówka oraz Wielka Wieś. Z jednego komputera można zagłosować się raz
dziennie, do czego gorąco zachęcamy. Głosować można
poprzez stronę internetową www.nivea.pl, w zakładce
„Nivea dla rodziny”, w dniach od 5 maja do 30 czerwca.
To nie jedyny konkurs, w którym możemy wspólnie wywalczyć plac zabaw dla naszej społeczności. Podobną akcję organizuje firma Nestle, gdzie do konkursu pn. „Nestle porusza Polskę” zgłoszona została Wielka Wieś. Na
naszą lokalizację można głosować poprzez stronę www.
nestleporusza.pl.
Zmobilizujmy się, udostępniajmy to wydarzenie w sieciach społecznościowych, zachęćmy naszych przyjaciół
i rodziny do oddania głosów… Być może to na terenie
naszej gminy powstaną nowe place zabaw dla naszych
milusińskich.
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SPORT

Kolarze zdobyli Grand Prix
Zmagania Grand Prix w kolarstwie o Puchar Burmistrza
Wojnicza i tytuł najlepszego
kolarza 2016 miały miejsce
29 kwietnia. Pierwsza edycja
odbyła się na terenie Szkoły
Podstawowej i Publicznego
Gimnazjum w Wojniczu, na
którą przyjechało aż 102 zawodników z całej gminy i nie
tylko. Rywalizowano w 10 kategoriach, od Smyków do Juniorów Młodszych.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach byli:
MAJA WOŁEK, ALEKSANDER ROGÓŻ, JULIA HONKISZ, JAKUB PAWŁOWSKI, MARTYNA MLECZKO,
PIOTR OPIOŁA, KAROLINA RZEPA, JAKUB BATELT,
AREK CEBULA. Podczas dekoracji, której dokonał burmistrz Wojnicza, najlepsza

szóstka otrzymała dyplomy,
medale, nagrody.
Słońce, radość, moc, walka,
wielkie emocje piękna i sportowa rywalizacja były cały
czas z nami.
Kolarze zapewnili nam
tego dnia ucieczki, samotne
odjazdy, chwilowe kryzysy.
To początek sezonu, pierwsze
emocje i pierwsze zwycięstwa.
Organizatorów cieszy frekwencja najmłodszych miłośników
tej pięknej dyscypliny sportu.
Dziękujemy
uczestnikom,
GRATULUJEMY wspaniałej
postawy i zapraszamy do udziału w drugiej edycji, która będzie
miała miejsce 29 maja w Parku
Miejskim w Wojniczu.
Organizatorzy: UKS w Wojniczu, Szkółka Kolarska MOVIMENTO, Publiczne Gimnazjum im. św. Kingi w Wojniczu,

Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Kantego w Wojniczu, Gminny
Ośrodek Kultury w Wojniczu.
Podziękowania należą się gru-

Mistrzostwa
gminy w piłce

pie gimnazjalistów, którzy
sprawnie czuwali nad biurem
zawodów,
bezpieczeństwem
i pomocą na trasie, oraz spon-

sorom i życzliwym ludziom,
którzy wspomagają sport na terenie gminy Wojnicz.
Więcej na www.sport.wojnicz.pl.

Awansowały do finału
Coca-Cola Cup

2 miejsce Wojnicz
3 miejsce Wielka Wieś, Grabno
5 miejsce Łopoń
6 miejsce Biadoliny Radłowskie

W czwartek, 5 maja szkoły
podstawowe z Wojnicza, Grabna, Łoponia, Biadolin Radłowskich, Olszyn oraz Wielkiej Wsi
walczyły na Orliku w Wojniczu
o mistrzostwo gminy w piłce

nożnej. Wygrała drużyna z Olszyn, pokonując w finale ekipę
z Wojnicza 2-1.
KLASYFIKACJA:
1 miejsce Olszyny

Piątek, 6 maja był kolejnym
dniem zmagań piłkarskich.
Tym razem szkoły gimnazjalne z Wojnicza, Grabna, Biadolin Radłowskich, oraz Wielkiej
Wsi stanęły w szranki na Orliku w Wojniczu, grając o mistrzostwo gminy. Wygrała drużyna z Wojnicza.
KLASYFIKACJA:
1 miejsce Wojnicz
2 miejsce Wielka Wieś
3 miejsce Biadoliny Radłowskie
5 miejsce Grabno.

Szansa na Mistrzostwa Europy
Trener reprezentacji Polski kobiet do lat 19 Marcin Kasprowicz ogłosił nazwiska zawodniczek powołanych na dwa zgrupowania selekcyjne, które odbędą się w połowie maja w Gutowie Małym. Szansę otrzyma łącznie 40 piłkarek z polskich klubów. Wśród nich znalazły
się dwie zawodniczki MKS Tarnovi Tarnów, mieszkanki gminy Wojnicz: Aleksandra Hynek
z Łoponia oraz Katarzyna Trytek z Biadolin Radłowskich. Z całej kadry ma zostać wyselekcjonowana drużyna na rozpoczynające się we wrześniu eliminacje ME.

Orlik w Wojniczu był miejscem finału rejonowego turnieju
piłkarskiego Coca-Cola Cup w kategorii gimnazjalistek, który
odbył się 25 kwietnia. Gimnazjalistki z Wojnicza, podopieczne Mirosława Borawskiego, wygrały bezapelacyjnie wszystkie
mecze, strzelając łącznie 15 bramek i nie tracąc żadnej!
Końcowe mecze turnieju odbywały się w iście trudnych warunkach pogodowych, nie brakowało śniegu gradu i deszczu,
ale najważniejsze, że obyło się bez żadnej kontuzji.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia
w kolejnym etapie turnieju, którego stawką będzie awans do
finału Makroregionu.
Końcowe wyniki turnieju:
Gimnazjum Wojnicz – Gimnazjum Zalasowa 5:0
Gimnazjum Wojnicz – Gimnazjum Nr.2 Tarnów 5:0
Gimnazjum Wojnicz – Gimnazjum Lisia Góra 5:0

