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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nowi sołtysi
w gminie Wojnicz

Z Cyklokarpat wprost do
Kadry Narodowej. Arkadiusz Mirek z Dębiny
w pierwszych ważnych
zawodach wystartował zaledwie cztery lata temu - była
to wojnicka edycja Cyklokarpat.
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Akcja pisania listów do
Ziemii ma na celu uświadomienie młodzieży i dzieciom zagrożeń jakie niesie
ze sobą dewastacja naszego
środowiska naturalnego.
Przedszkolaki i młodzież
z naszej gminy także włączyli się w akcję.
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Młodzież wojnickiego
gimnazjum przygotowała specjalny program
artystyczny dla seniorów.
W zamian seniorzy uraczyli
gimnazjalistów ciekawymi
opowieściami ze swojego
życia. Wszystko z okazji
Dnia Seniora.
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W związku z kończącą się
kadencją Rad Sołeckich, 19
czerwca we wszystkich miejscowościach gminy Wojnicz
odbyły się wybory sołtysów
i członków Rad Sołeckich.
W wyniku głosowania, na

dzień dzisiejszy mamy czworo nowych sołtysów: w Milówce, Łukanowicach, Grabnie, Rudce. Ten stan rzeczy
może (choć nie musi) ulec
zmianie, gdyż dotychczasowy sołtys Sukmania, pan

Augustyn Kubis, otrzymał
taką samą liczbę głosów co
jego kontrkandydatka, pani
Zofia Roman. Co ciekawe,
dogrywka w Sukmaniu dotyczyć będzie również Rady
Sołeckiej. Pan Bogusław Ku-

boń i pan Krzysztof Morys
również zdobyli taką samą
liczbę głosów. A oto jak
przedstawiają się składy Rad
sołeckich w poszczególnych
miejscowościach: Biadoliny Radłowskie - SOŁTYS:
Bednarek Beata; RADA SOŁECKA: Horak Dariusz, Jasińska Ilona, Król Janusz,
Kuboń Henryk Józef, Leszczyńska Ewa. Dębina Łętowska - SOŁTYS: Jewuła Józef;
RADA SOŁECKA: Chuchrowska – Karaś Estera,
Kawa Mieczysław, Kwaśniak
Krystyna, Mleczko Tomasz,
Stolarz Barbara. Dębina Zakrzowska - SOŁTYS: Wilk
Franciszek; RADA SOŁECKA: Czerwony Wojciech,
Jadach Józef, Pieprz Łukasz,
Sadowy Jakub, Zych Leszek.
Grabno - SOŁTYS: Chamioło Roman; RADA SOŁECKA: Leśniak Andrzej,
Morys Kazimierz, Roczniak
Grzegorz, Sakłak Wojciech,
Zieliński Krystian.
Dokończenie na str. 7
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Wieść gminna niesie
Matematyczny czar par

Uczniowie klas piątych szkół podstawowych z: Wojnicza, Biadolin Radłowskich,
Grabna, Łoponia i Wojnicza przystąpili
do matematycznych zmagań w konkursie, który już od kilkunastu lat sprawdza
zakres wiedzy naszej młodzieży - „Matematyczny czar par”.
Konkurs ma formę turnieju dwuosobowego i sprawdza umiejętność logicznego
myślenia, zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce oraz umiejętność współpracy w ramach zespołu. Przed młodymi matematykami postawiono zadania:
rozwiązania krzyżówki, tangramu, układanki oraz gry w wojnę, gry planszowej
i domino. Sędziami byli starsi koledzy,
szóstoklasiści, którzy byli odpowiedzialni
za przyznawanie punktów, pomiar czasu, dopilnowanie należytego wykonania
zadań i demonstrację prawidłowych rozwiązań. Zwycięzcami okazały się pary:
Maria Majewska i Jakub Salwa z Biadolin
Radłowskich (1 miejsce), Maciej Górski
i Nikodem Michałek z Wojnicza (2 miejsce), Zuzanna Rosa i Sylwia Kubis z Wojnicza (3 miejsce). Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorami
Czaru Par byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu: mgr Magdalena Kawa oraz mgr Monika Joniec.

Kameralnie w Kolegiacie
Odbył się I Wojnicki Festiwal Muzyki Kameralnej. 11 czerwca w Kolegiacie
św. Wawrzyńca w Wojniczu usłyszeliśmy
utwory J.S. Bacha, S. Moniuszki, F. Mendelssohna i innych. Na organach zagrał
Witold Zalewski z Królewskiej Katedry
na Wawelu, zaśpiewał chór Musica Ex
Anima z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, dyrektorem artystycznym festiwalu był dr Krzysztof Michałek.
Honorowym patronatem festiwal objęli
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej
Jeż oraz Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1
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Stypendium Burmistrza
Do 31 lipca br. należy składać
wnioski o przyznanie Stypendium
Burmistrza Wojnicza za rok szkolny 2015/16.
Stypendia Burmistrza Wojnicza
przyznawane są najlepszym uczniom z terenu naszej gminy. Aby
móc ubiegać się o przyznanie stypendium należy wykazać się wysoką
średnią ocen lub wykazać się wy-

bitnymi osiągnięciami w dziedzinie
nauki, sztuki lub sportu. Średnie
ocen jakie należy uzyskać, by starać
się stypendium to 5,5 w przypadku
szkół podstawowych, 5,3 gimnazjów,
a 5,1 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych. Osiągnięcia wybitne to
te, które dotyczą udziału w olimpiadach i konkursach o co najmniej wojewódzkim szczeblu.

Więcej szczegółów zawarto
w „Programie Stypendialnym Gminy Wojnicz”, który można znaleźć
na stronie internetowej gminy Wojnicz oraz GZEAS-u. Tam też można
pobrać wniosek, który należy złożyć
w sekretariacie Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół w Wojniczu (ul. Szkolna 11,
Wojnicz).

Okiem gospodarza

Sezon na inwestcje

Jesteśmy już na półmetku roku.
Szczególnie radosny czas czeka naszych najmłodszych, którzy właśnie
rozpoczynają letnie wakacje, ale i niektórzy dorośli się cieszą, bo jest to
też tradycyjnie sezon urlopowy. Ale
podczas gdy jedni wyjeżdżają, by zasłużenie wypoczywać, dla innych jest
to okres wytężonej pracy. W urzędzie
próbujemy do maksimum wykorzystać letnie miesiące na wykonanie
jak największej z zaplanowanych na
bieżący rok inwestycji. Kanalizujemy
Wojnicz, aktualnie w rejonie ulic św.
Kingi i Folwarcznej. Właśnie teraz
wybieramy wykonawcę odcinków
sieci wodociągowej w Olszynach.
Trwają prace przy nawierzchniach
asfaltowych - wykonaliśmy zaplanowane odcinki w Sukamniu, Olszynach, Więckowicach i Rudce, obecnie
asfaltujemy ulicę Braci Mirochnów
w Wojniczu. Zakończyliśmy prace
remontowo - budowlane związane
z przeniesieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowego
budynku, który jest lepiej przystosowany do potrzeb klientów ośrodka.
Udało nam się wyremontować część
nawierzchni placu za budynkiem
Urzędu Miejskiego, a w ostatnich
dniach czerwca nastąpi otwarcie ofert,
które nadsyłają wykonawcy drugiego

etapu asfaltowania i wykonania planu
przestrzennego gminy. Zaskoczenie
wśród niektórych wzbudziła akcja
wymiany nowego asfaltu na ulicy
Loretańskiej. Pojawiły się pytania
o zasadność działań polegających na
zrywaniu położonej zaledwie kilka
miesięcy wcześniej nawierzchni. Otóż
śpieszę wyjaśnić: okazało się, iż nawierzchnia, na pozór całkiem dobra,
miała wady, które spowodowałyby jej
zużycie w krótkim czasie. W związku
z tym prace nie zostały przez gminę
odebrane, a warunkiem zapłaty było
wykonanie nowej nawierzchni, spełniającej obowiązujące normy. Firma
realizująca inwestycję wymieniła nawierzchnię i mam nadzieję, że przez
długie lata będzie nam dobrze służyć
zapewniając komfortową i bezpieczną jazdę.
Lato chcemy wykorzystać także
w inny sposób. Nadchodzące wakacje
zapowiadają się ciekawie. Najpierw
w lipcu, po raz kolejny będziemy gościć entuzjastów rowerowych zmagań,
którzy już po raz czwarty wystartują
w wojnickiej edycji maratonu Cyklokarpaty. Oczywiście spodziewamy się,
że frekwencja z roku ubiegłego będzie
poprawiona, do Wojnicza zjechać
może nawet ponad 700 zawodników.
Po rowerzystach będą się ściągać automobiliści. Z początkiem sierpnia
nasza gmina stanie się miejscem zmagań samochodowych zabytków, które
będą rywalizować ze sobą w ramach
Mistrzostw Małopolski. Z pewnością
czekają nas spore emocje i uczta dla
oka każdego miłośnika motoryzacji.
Sierpień to również czas dożynkowy. W tym roku Święto Plonu będzie wyjątkowe, połączone z Dniami
Wikliny w Ispie. Proszę już rezerwować weekend 13 i 14 sierpnia na dobrą zabawę bo będzie się działo. Jak
zawsze dobra muzyka, tańce, wesołe
miasteczko, dobre jadło i mnóstwo
innych atrakcji - krótko mówiąc,
dobra zabawa dla każdego. Jako jeden

z organizatorów już teraz bardzo serdecznie zapraszam.
W tym miejscu pragnę się jeszcze
odnieść do domniemanych nieprawidłowości, jakich mieliby się dopuścić pracownicy naszego urzędu
w trakcie sprawowania opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
Chciałbym zapewnić, dokładaliśmy
i wciąż dokładamy wszelkich starań,
aby odławiane na terenie gminy bezpańskie psy jak najszybciej trafiały
do nowych domów, lub odnajdywały
swoich właścicieli. Dzięki takiej polityce, tylko w tym roku (stan na dzień
28 czerwca), udało nam się znaleźć
domy dla siedmiu psów, w roku ubiegłym psów, które znalazły właścicieli,
było 9.
Wbrew temu co przekazują niektóre
media, bezpańskie psy, którymi się
zajmowaliśmy znajdują się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Karty badania weterynaryjnego potwierdzają, że psy nie były ani głodzone, ani zaniedbane. Pomieszczenie,
w którym trzymane były psy, było
schronieniem tymczasowym, wykorzystywanym do momentu przekazania zwierząt do adopcji.
Zapraszam do lektury najnowszego numeru Merkuriusza Wojnickiego. Przeczytacie w nim Państwo
o dobrych sercach mieszkańców naszej gminy, którzy hojnie wsparli Iwonę i Artura w trakcie zorganizowanego
na ich rzecz koncertu dobroczynnego,
o najpiękniejszej nastolatce Małopolski, która mieszka w Rudce, o wychowanku wojnickiego UKS-u, który
trafił do Kadry Narodowej kolarstwa,
oraz o innych wydarzeniach, które
miały miejsce w ostatnich tygodniach.
Przyjemnej lektury.
Pozostaję z szacunkiem,

Merkuriusz Wojnicki

		
Redakcja: Paweł Koczanowski, Lucjan Hajdo
e-mail: merkuriusz@wojnicz.pl
tel: 14-631-98-43

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych tekstów. 											
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Tadeusz Bąk
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Z Cyklokarpat
do Kadry Narodowej

Arkadiusz Mirek, mieszkaniec Dębiny Zakrzowskiej, reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowych wyścigów rowerów górskich. Marzy by być Mistrzem Świata i jest na dobrej drodze do spełnienia tych planów.
żemy się pochwalić wieloma sukcesami. Wprawdzie w kategorii żeńskiej
mamy zawodnika światowej klasy
– Maję Włoszczowską, ale reprezentacji męskiej na olimpiadzie nie będzie. Szczęśliwie sytuacja powoli się
zmienia i coraz więcej młodych ludzi
jest zainteresowanych tą dyscypliną.
Bo jak mówi Arek, wystarczą chęci.
W zasadzie każdy nadaje się do tego
sportu. Dobre, zdrowe odżywianie, regularny trening, wytrwałość i sukces
jest w zasięgu ręki. Na pewnym etapie
przeszkodą może okazać się sprzęt,
ale to też jest „do przeskoczenia”. Arek
jeździ na rowerze marki Superior
z karbonową ramą (rama zbudowana
z włókien węglowych charakteryzująca się małym ciężarem), to rower na

zawody, do treningu są inne, również
szosowy. Dobrze jest, jeżeli są sprzyjające warunki, a trudno o lepsze niż te,
które mamy w gminie Wojnicz. Prężnie działająca sekcja kolarska przy
Uczniowskim Klubie Sportowym,
w wojnickim gimnazjum, doskonali instruktorzy, każdego roku wielkie
rowerowe święto Cyklokarpaty i doskonałe, bo zróżnicowane, tereny do
treningu.
Arkadiusz nie jest pierwszym wychowankiem wojnickiego UKS-u,
który w kolarstwie odnosi sukcesy,
jednak pierwszym, który trafił do
Kadry Narodowej. Cieszymy się jego
sukcesem, jesteśmy z niego dumni
i życzymy mu połamania kół…

W ciągu roku Arek startuje kilkadziesiąt razy

Arkadiusz Mirek aktualnie uczy
się w pierwszej klasie technikum budowlanego, mieszka w Dębinie Zakrzowskiej i ma 17 lat. Kiedy cztery
lata temu w Wojniczu organizowane
były zawody w ramach serii Cyklokarpaty, postanowił wziąć w nich
udział. Wtedy był 40 w kategorii
Open i jeszcze nie wiedział, że właśnie rozpoczęła się jego oszałamiająca kariera. Jednak stało się. Połknął
bakcyla i zaczął jeździć. Najpierw
w barwach Uczniowskiego Klubu
Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu, teraz w KCP
ELZAT Bieniasz TEAM. Gdy zaczął
regularnie trenować, pojawiły się
pierwsze sukcesy. Pierwszym znaczącym było 6 miejsce w Pucharze
Polski MTB Cross Country w 2014
roku. Potem przyszły kolejne: 2
miejsce w Pucharze Polski, 9 miejsce
w Pucharze Czech, 13 miejsce w Pucharze Austrii. Od lutego bieżącego
roku jest członkiem naszej Kadry
Narodowej.
Jeździ dużo. Oprócz treningów,
które odbywają się 6 razy w tygodniu, startuje w zawodach. W 2015
roku ścigał się około 50 razy w zawodach na terenie Polski i za granicą.

W tym roku był już na zawodach we
Włoszech, w Czechach i na Słowacji,
gdzie był reprezentantem Polski na
Mistrzostwach Europy MTB. Niestety
prześladował go pech. Szansę na dojechanie do mety jako jeden z dwudziestu najlepszych zniweczyła kraksa. Inny zawodnik wjeżdżając w Arka
pokrzywił hak w jego rowerze, przez
co dotarł na metę na 56 miejscu.
Codzienny trening to około 1,5 godziny, z czego 90% to jazda szosowa.
W myśl zasady, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, trenuje bez względu na warunki atmosferyczne. Na rowerze można jeździć
w każdych warunkach, wystarczy się
dobrze ubrać. A czy warto trenować?
I po co to robi? Jak sam mówi – dla
frajdy. Wystarczy wsiąść na rower
i człowiek całkowicie odrywa się od
rzeczywistości. Chce być jak Nino
Schurter – Szwajcar, którego technika
jazdy jest oceniana jako nienaganna.
Jego sportowe marzenia są dość oczywiste, chciałby tego co każdy sportowiec – być Mistrzem. Najpierw Polski,
potem Europy a na koniec Świata, no
i oczywiście medal olimpijski. Niestety w Polsce kolarstwo górskie jest
traktowane po macoszemu i nie mo-

BURMISTRZ WOJNICZA
TADEUSZ BĄK
zaprasza na
WOJNICZ MTB MARATON 2016
w ramach serii CYKLOKARPATY.

10 lipca 2016 r.

Plac przy Orliku, ul. Szkolna.
Więcej na www.cyklokarpaty.pl
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Eko-listy i baterie

Młodzież szkolna jest prawdopodobnie najlepiej „uświadomioną ekologicznie” grupą. Wszystko dzięki
akcjom promującym ekologiczne postawy i edukacji od najmłodszych, przedszkolnych, lat.
Jedna mała bateria guzikowa może zatruć 400 litrów
wody i skazić 1m3 gleby.
Dlatego też ważne jest, żeby
zawierające kwasy i metale
ciężkie odpady (np. baterie)
nie trafiały wraz innymi odpadami komunalnymi do naszych przydomowych koszy.
I dlatego ważne są akcje edukacyjne, dzięki którym wzrasta świadomość na temat
szkodliwego dla środowiska
oddziaływania tak niepozornych, zdawałoby się, przedmiotów. Stąd pomysł na konkurs ekologiczny „Zbieramy
zużyte baterie”, w którym
udział zgłosiły przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja. Do konkursu przystąpiły
także szkoły z terenu gminy
Wojnicz.
Najwięcej, bo aż 58 kg zużytych baterii, zebrali uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach. Szkoła Podstawowa w Wojniczu i Publiczne Przedszkole w Biadolinach
Radłowskich zebrali po 45
kg odpadów, Zespół Szkolno
Przedszkolny w Wielkiej Wsi
– 27 kg, Publiczne Przedszkole
w Łoponiu – 25 kg.
To nie jedyna proekologiczna akcja w jaką włączyli
się uczniowie szkół z terenu
gminy Wojnicz. Po raz kolejny w szkołach przeprowadzona została ogólnopolska akcja

„Listy dla Ziemi”, w tym roku
promująca gospodarkę niskoemisyjną. Jak zwykle nie trzeba było długo namawiać do
udziału w tym wydarzeniu.

nach Radłowskich (21 listów).
Podsumowanie tych ekologicznych działań było powodem do spotkania się
w gronie najlepszych zbie-

w Biadolinach Radłowskich),
Faustyna Pytka (Szkoła Podstawowa przy ZSPiG w Biadolinach Radłowskich), Monika
Batko (Szkoła Podstawowa

Uczestnicy konkursu otrzymali róweniż pamiątkowe dyplomy

Szkolna brać napisała 331 listów, z czego najwięcej, bo aż
97 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Olszynach. Niewiele
gorszy wynik osiągnął Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich, wysyłając do Ziemi 93
listy. Kolejne miejsca to Publiczne Gimnazjum w Wojniczu
(82 listy), Szkoła Podstawowa
w Wojniczu (38 listów), Publiczne Przedszkole w Biadoli-

raczy i pisarzy, którzy wzięli
udział w uroczystym rozdaniu
nagród z udziałem Tadeusza
Bąka, Burmistrza Wojnicza.
17 czerwca Burmistrz spotkał
się z młodzieżą i przedszkolakami i wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy i nagrody
książkowe.
Nagrodzeni uczniowie
w akcji „Listy do Ziemi”:
Oliwier
Jakubas
(Szkoła Podstawowa przy ZSPiG

przy ZSPiG w Grabnie), Miłosz Wojtas (Przedszkole przy
ZSP w Olszynach), Natalia Gut
(Szkoła Podstawowa przy ZSP
w Olszynach), Kinga Krupska
(Szkoła Podstawowa w Wojniczu), Julia Kisiel (Publiczne Gimnazjum w Wojniczu),
Sebastian Fornal (Przedszkole przy ZSP w Wielkiej Wsi),
Nikodema Adamczyk (Szkoła
Podstawowa przy ZSP w Wielkiej Wsi), Jan Pomykacz (Gim-

nazjum przy ZSP w Wielkiej
Wsi), Eliza Kura (Publiczne
Przedszkole w Wojniczu), Dawid Fedek (Publiczne Przedszkole w Biadolinach Radłowskich) Julia Wolak (Publiczne
Przedszkole w Grabnie), Wiktor Zagroba (Publiczne Przedszkole w Łoponiu).
Najlepszymi zbieraczami baterii okazali się:
Martyna Adamowska (Szkoła Podstawowa przy ZSPiG
w Biadolinach Radłowskich),
Fabian Nowak (Szkoła Podstawowa przy ZSPiG w Grabnie), Kacper Szostek (Szkoła
Podstawowa przy ZSP w Olszynach), Kamila Jankowska
(Szkoła Podstawowa przy ZSP
w Olszynach), Gabriel Majcher (Gimnazjum przy ZSP
w Olszynach), Magdalena Lis
(Szkoła Podstawowa w Wojniczu), Nikodema Adamczyk
(Szkoła Podstawowa przy ZSP
w Wielkiej Wsi), Zuzanna Izak
(Gimnazjum przy ZSP w Wielkiej Wsi), Sabina Merchut
(Publiczne Przedszkole w Wojniczu), Paweł Wójtowicz (Publiczne Przedszkole w Biadolinach Radłowskich), Gabriel
Król (Publiczne przedszkole
w Grabnie), Kinga Wielgosz
(Publiczne Przedszkole w Łoponiu).
Gratulujemy i czekamy na
kolejne rekordy !

Uczniowie w Sprockhövel

Międzynarodowa wymiana myśli, doświadczeń i kultury z całą pewnością dobrze służy młodym ludziom.
Dobrze o tym wiedzą uczniowie wojnickiego gimnazjum.

29 maja rozpoczęła się i trwała
pięć dni wizyta wojnickich gimnazjalistów w partnerskiej szkole
w niemieckim Sprockhövel. Było to
już czwarte spotkanie, które odbyło
się w ramach Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
W tym czasie młodzi ludzie
z Polski mieli szansę na poznanie
niemieckiej kultury, historii i języka.
Zadanie to ułatwiał fakt, iż przez te
kilka dni uczniowie zamieszkiwali

wraz z rodzinami swoich niemieckich rówieśników. Była to okazja
by zobaczyć takie miejsca jak Muzeum Dokumentacji Nazizmu, Park
Edukacyjno Rozrywkowy w Gelsenkirchen, planetarium w Bochum,
Muzeum Czekolady w Kolonii i kolońską katedrę (najwyższa katolicka
świątynia na świecie). Młodzi znaleźli też czas na rozrywkę i sport. Uczyli
się grać w golfa, kręgle, spędzili czas
w skateparku i na boisku.

Zasadność tego typu
przedsięwzięć nie budzi
chyba niczyich zastrzeżeń.
Młodzi ludzie, którzy na
etapie budowania swojego światopoglądu i wizji
świata mają szansę poznać
różnorodność kulturową,
mają szerszy horyzont
i lepszy ogląd świata. Dzięki temu nie budują swojego światopoglądu bazując
na stereotypach i uprzedzeniach, a więcej opierają się na faktach i tym co
sami poznali i doświadczyli. Dlatego warto.

Uczniowie mogli zobaczyć jak żyją ich rówieśnicy za zachodnią granicą

Merkuriusz Wojnicki
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Rodzinnie
w Milówce

5

Gminny Dzień
Dziecka

Młodzi Milowianie okazali się być bardzo uzdolnieni

Milówka przez wielu
jest uznawana za najbardziej
malowniczą
miejscowość
gminy
Wojnicz. Piękne położona na wzgórzach podbiła już niejedno serce.
Dzieją się tam też ciekawe rzeczy. 18 czerwca Stowarzyszenie „Milówka” zorganizowało
Festyn Rodzinny „Na
sportowo i muzycznie”.

Spotkanie mieszkańców
stało się znakomitą okazją do świętowania dnia
matki i ojca, przeprowadzenia konkursu wokalnego, występu uczniów szkoły muzycznej
i zawodów sportowych.
Oprócz tego aerobik,
zumba, loteria fantowa
i wyśmienite jadło czyli przepis na udane rodzinne popołudnie.

Na wszystkich, którzy odwiedzili Park Miejski czekało mnóstwo atrakcji.

W kalendarzu jest kilka dat,
które zna każde dziecko, i na
które z wielką niecierpliwością
wyczekuje. Oprócz „mikołajków” i pierwszego dnia wakacji, taką datą jest oczywiście
1 czerwca. O dacie tej pamiętają też zawsze rodzice, a w przypadku gminy Wojnicz, również gminny samorząd.
W niedzielne popołudnie,
29 maja, Park Miejski w Woj-

niczu rozbrzmiał dziecięcym
śmiechem, wesołymi krzykami,
muzyką i całym hałasem jaki
potrafią zrobić dzieci biorące
udział w konkursach, zabawach
i bawiąc się w wesołym miasteczku. Nie zabrakło słodyczy
i upominków. Były też sportowe emocje, które wzbudziła IIga edycja Kolarskiego Pucharu
Wojnicza Dzieci i Młodzieży.
Impreza była okazją do zapre-

Wojnicz dla Iwony i Artura
Kolejny egzamin z wrażliwości, hojności i dobrego
serca wojniczanie zaliczyli celująco. Tym razem mogli się
wykazać w charytatywnej akcji
zorganizowanej przez Komitet
Społeczny „Podziel się” .
Koncert dobroczynny „Wojnicz dla Iwony i Artura”, który
odbył się 28 maja to dzień wypełniony atrakcjami, które miały być nagrodą dla wszystkich
darczyńców. Na scenie w Parku
Miejskim zaprezentowali się
Grupa Teatralna Fantastycznie,
Anna i Kinga Gurgul, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Animals, Paweł Zygucki i Przyjaciele, oraz gwiazda wieczoru
– Monika Kuszyńska z zespołem. Na wszystkich, którzy odwiedzili Park Miejski czekały
też atrakcje dodatkowe w postaci przejażdżek zabytkowymi
samochodami z epoki PRL-u,
malowanie
twarzy,
wesołe
miasteczko i stoiska gastronomiczne. Koncert poprzedziło

autorskie spotkanie z Moniką
Kuszyńską, która dzień wcześniej spotkała się z fanami w kinie Wawel, gdzie opowiadała
o swoim życiu i książce.
W czasie akcji udało się zebrać kwotę 13 450 zł, która
to kwota została podzielona
pomiędzy dwójkę osób, dla
których zorganizowano to
wszystko, Iwonę i Artura. Iwona i Artur to młodzi ludzie
z niepełnosprawnością. Każdego dnia oni, i ich rodziny,
muszą walczyć z rozmaitymi
przeciwnościami losu i trudnościami. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i dobrym
sercom mieszkańców gminy,
choć przez chwilę będzie im
łatwiej.
Organizatorem koncertu był
Komitet Społeczny „Podziel
się”, wydarzenie patronatem
objęli: Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Smoleń, Gminny Ośrodek Kultury
w Wojniczu.

Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk akcja była dużym sukcesem

zentowania się młodych talentów wokalnych. Wszyscy podziwiali występujących na scenie,
od najmłodszych przedszkolaków do gimnazjalistów. W przerwie dzieci mogły zjeść watę
cukrową, kiełbaski z grilla, oraz
ugasić pragnienie napojami.
Uśmiech na dziecięcych twarzach dobitnie świadczy o tym,
ze był to czas radości i dobrej
zabawy.
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Przedszkolaki
na festynie
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Spotkanie
z historią
Historia II Wojny Światowej
wciąż jest bardzo żywa w naszej
pamięci. Nic dziwnego, w końcu
ten największy z konfliktów jaki
zna świat, miał miejsce całkiem
niedawno. Wśród nas wciąż są
świadkowie tamtych dni, którzy
przekazują swoją historię chociaż jest ich coraz mniej. Tym
cenniejsza jest sposobność spotkania z nimi.

Przedszkolaki wystąpiły dla rodziców

„Brawo My” to nieformalna grupa teatralna
rodziców
przedszkolaków z Publicznego
Przedszkola w Wojniczu. Ostatnio można ich
było zobaczyć w czasie
rodzinnego festynu, który odbył się na przedszkolnym
podwórku
5 czerwca. Występ rodziców dla dzieci nie
był jedyną atrakcją jaką
przygotowali
organizatorzy. Najważniejsze
były rzecz jasna przedszkolaki, które wystą-

piły na scenie z programem na dzień matki
i ojca, zaprezentowała
się Orkiestra Dęta Miasta Wojnicza, a wszyscy
przybyli mogli wziąć
udział w biciu rekordu
w śpiewaniu „Hymnu
Wojnicza” i przedszkolnej edycji „Mam talent”.
Nie zabrakło pysznego
jedzenia, a dzieci mogły aktywnie spożytkować energię skacząc na
dmuchanych zamkach
i trampolinach.

Taką wyjątkową okazję mieli Ci,
którzy 19 czerwca odwiedzili Kino
Wawel w Wojniczu, by spotkać się
z płk. dr Jerzym Pertkiewiczem,
uczestnikiem Bitwy nad Bzurą,
Obrońcą Warszawy, weteranem
II Wojny Światowej. Pułkownik
swoją opowieść rozpoczął od roku
1939, wspomnieniem Bzury, Warszawy i organizacji konspiracyjnych: Służba Zwycięstwu Polsce,
Związek Walki Zbrojnej i Armii
Krajowej. Przywołał czasy swojej
działalności partyzanckiej w czasie
Akcji „Burza”, m.in. w Jamnej, najwięcej uwagi poświęcając losom
żołnierzy Oddziału „Regina II”,
z którego prawie wszyscy, na skutek zdrady, zostali wymordowani
lub wywiezieni do obozu koncen-

Dzień seniora

Płk . Jerzy Pertkiewicz

tracyjnego. Wojnę przetrwało tylko
trzech z nich, a ostatnim żyjącym
jest właśnie płk. Pertkiewicz. Ma
96 lat i nadal imponuje pamięcią,
potrafiąc przez blisko dwie godzi-

ny, w interesujący sposób, opowiadać o tych trudnych, tragicznych,
a jednocześnie tak ważnych dla
Polski i jego samego wydarzeniach.

Młodzi mogą wiele nauczyć się od starszych, seniorzy mogą skorzystać z wiedzy
młodych. Kluczem jest spotkanie.

Uczniowie gimnazjum przygotowali dla seniorów program artystyczny

„Ze starej babcinej walizki powypadały wspomnienia / Listy /
Wiersze / Pluszowy miś / Szkolna tarcza / Przepis na ciasto /
Z rabarbarem / Pożółkły liść /
Co z nimi stanie się dziś?”

Słowa zacytowanego wiersza stały się mottem zorganizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i Publiczne Gimnazjum im. Św. Kingi
w Wojniczu spotkania dla senio-

rów. Spotkanie
15
czerwca
rozpoczęła
Msza Święta
c el ebrow ana
w wojnickiej
kolegiacie
przez ks. Jakuba Misiaka.
Godzinę później szanowni
seniorzy pojawili się w budynku gimnazjum,
gdzie
niezwykle
serdecznie
powitała ich
pani dyrektor
Wioleta Bednarz. W uroczystości wziął również udział Tadeusz
Bąk, Burmistrz Wojnicza, który
także skierował do wojnickich
seniorów ciepłe słowa oraz ży-

czenia wszelkiej pomyślności.
Po części oficjalnej na scenie
pojawiła się Grupa Teatralna
„S(Z)TUKnięci”. Młodzi aktorzy
już na wstępie zapewnili swoje
babcie i dziadków, że ich wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości wydobędą z niepamięci,
przywrócą do życia, przypomną
i odkurzą. Tak też się stało. Motywem przewodnim przygotowanego przez nich widowiska
stały się stare podwórkowe zabawy, szmaciane lalki, wiersze
i baśnie. Ich pełna ekspresji gra
i młodzieńczy entuzjazm zostały
przyjęte niezwykle żywiołowo.
Po zakończeniu programu, przy
smakowitym cieście, swoimi
wspomnieniami z tak zwanych
„cudownych lat” dzielili się państwo Gniozdorzowie. Było nostalgicznie i lirycznie, ale także
radośnie i beztrosko.

W spektaklu wzięli udział:
Emilka Baca (III b), Monika Blacha (klasa II b), Filip Boda (III
a), Sylwia Curyło (III a), Małgosia Imburska (I a), Krystian Król
(II c), Julka Kuboń (III d), Magda Kwiatkowska (III a), Martyna
Latocha (II c), Kacper Osika (III
c), Aleksandra Pawłowicz (III a),
Kasia Sumara (III a).
Scenariusz i reżyseria – Ewa
Kłusek, scenografia - Ewa Kłusek i Małgorzata Karaś, światło
i dźwięk – Radosław Jawornik,
koordynacja działań – Małgorzata Dudek (PG Wojnicz oraz
Hubert Migoń GOPS).
Impreza na pewno nie byłaby tak udana bez pomocy pań:
Anny Partyki i Lucyny Poręby
oraz pracowników obsługi technicznej szkoły.
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Co z tym
powietrzem?
Wprawdzie sezon grzewczy jest już tylko
odległym wspomnieniem i wygaszone piece
nie wyrzucają już z kominów kłębów dymu, to
jednak jakość powietrza na terenie Małopolski
nie uległa aż tak znacznej poprawie jakiej by
można oczekiwać. W dalszym ciągu stężenie
szkodliwych substancji, które wdychamy z powietrzem przekracza normy i jest szkodliwe.
Dlaczego tak się dzieje? Na taki stan rzeczy
ma wpływ kilka czynników, na niektóre z nich
nie mamy wpływu, są jednak i takie, które są
efektem bezpośredniej działalności człowieka.
Powodem przekroczenia norm może być pogoda, ukształtowanie terenu, gęsta zabudowa,
wszystko to co utrudnia cyrkulację powietrza
i powoduje, że emitowane przez przemysł i samochody zanieczyszczenia, nie mają możliwości
„rozejścia się”. W kotlinach, pomiędzy wzgórzami lub miastach o bardzo gęstej zabudowie z zablokowanymi korytarzami powietrznymi (jak
np. Kraków) ta naturalna cyrkulacja może być
zaburzona i powodować, że wytworzona chmura pyłów tkwi w miejscu i się zagęszcza.
To oczywiste, że zwykły obywatel ma niewielki wpływ na taki stan rzeczy. Nie kontrolujemy
pogody i geografii, co najwyżej człowiek może
mieć wpływ na warunki zabudowywania terenu,
a i takie zmiany nie są łatwe, bo wymagają zmian
w prawie. Są jednak rzeczy, na które mamy
wpływ. Jest coś co możemy zrobić aby powietrza,
którym oddychamy wszyscy, nie zanieczyszczać.
Rzecz w tym, aby uświadomić sobie i otoczeniu,
że nawet nasza drobna, ogródkowa, działalność
ma duży wpływ na nasze środowisko. W sezonie zimowym powszechnym problemem jest
bezmyślne spalanie śmieci w piecach. I chociaż
latem nikt w piecu nie pali, to proceder spalania
odpadów bynajmniej nie ustał. Po prostu przeniósł się do ogrodów. Ci, którzy zwykli wrzucać
swoje odpady do palenisk wciąż się ich pozbywają w ogniu. Bardzo często przy okazji spalania
ogrodowych odpadków, wyrwanych chwastów,
obciętych gałęzi itp. (co również jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie i nie przez
cały rok), w ogniu lądują butelki pet, inne opakowania i przedmioty, które w procesie spalania
wytwarzają szkodliwe substancje. Koniecznym
jest wzbudzenie w sobie świadomości szkodliwości takiego procederu i odpowiedzialność
społeczna. Paląc śmieci trujemy siebie i naszych
sąsiadów. I to mocno. Dlatego nie pozbywajmy
się naszych śmieci w ten sposób, a jeśli widzimy,
że sąsiad takie praktyki stosuje, reagujmy. Sąsiedzka życzliwość i wyrozumiałość w tym przypadku zastosowania mieć nie może. Pamiętaj,
że paląc śmieci Twój sąsiad truje właśnie Ciebie
i Twoją rodzinę. Szczególnie narażone są dzieci.
Zanieczyszczone powietrze może prowadzić do
chorób układu oddechowego. Porozmawiajmy,
poprośmy o zaprzestanie, wytłumaczmy (być
może ta osoba nie jest świadoma zagrożeń), a jeżeli rozmowa i prośba problemu nie rozwiąże,
poinformujmy odpowiednie organy. Każdy ma
prawo bronić się przed uciążliwymi działaniami
sąsiadów, więc zadbaj o siebie i środowisko – nie
pal śmieci, reaguj, uświadamiaj.
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40 lat Spółdzielcy
Ludowy Klub Sportowy Spółdzielca Grabno ma już 40 lat. Od
czterech dekad „Spółdzielca”
dba o rozwój kultury fizycznej
w miejscowości Grabno. Czerwcowy weekend (26.06) był znakomitym czasem aby tę ważną dla
całej miejscowości i gminy rocznicę świętować.
Początek święta klubu sportowego musiał być oczywiście sportowy. Jeszcze przed południem
rozpoczęło się wakacyjne Grand
Prix siatkówki plażowej, część oficjalna, festyn, rozpoczął się o godzinie 15:00. W uroczystości zaangażowała się cała społeczność.
Na scenie zaprezentowały się młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Grabnie,
zaprezentowana został historia
klubu i uhonorowani działacze.

Jubileusz był okazją do wręczenia nagród działaczom izwycięzcom turnieju siatkówki plażowej

Wiceburmistrz Wojnicza pani
Urszula Ropa odczytała list burmistrza Tadeusza Bąka, w którym
podkreślał on wagę osiągnięć klubu i zapewniał grabnian o swojej
sympatii i wsparciu. Był czas na

zabawę, wystąpił zespół Septyma,
Paweł Zygucki i Przyjaciele a na
koniec wszyscy mogli bawić się
przy dźwiękach góralskiej kapeli
Howerna z Piwnicznej Zdroju.

Powitanie lata w Łoponiu
W Łoponiu 14 czerwca w godzinach wieczornych na „Łopianowym Zakątku” odbyło się ognisko.
Organizatorami była Świetlica „Pod Bocianem”,
Szkoła Podstawowa, Pani Sołtys. Licznie zebrane
dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice wspólnie
biesiadowali przy ognisku, a zapach pieczonych
kiełbasek i gwar dzieci roznosił się na cały Łopoń.
Uczniowie chętnie brali udział w różnych konkurencjach sportowych tj.: turniej darta, wyścigi
w workach, rzut piłką do wiadra, biegi - kto szybszy?
Swoich umiejętności „strzelanie do celu” próbował
również Burmistrz pan Tadeusz Bąk, który skorzystał z zaproszenia i przybył z małżonką na łopońskie łąki.
Pogoda nam dopisywała i humory uczestników
również. Miło spędziliśmy czas w kontakcie z naturą, śpiewem ptaków i w towarzystwie spacerujących
po łące bocianów.

Letnia integracja w Łoponiu

O wyżywienie dla wszystkich biesiadników zadbała świetlica /kiełbaski, chlebek i napoje/ oraz
szkoła /pyszne ciasteczka/. Pan Lucek Hajdo przygotował medale i dyplomy dla zwycięzców.
Wszystkim uczestnikom biesiady na „Łopianowym
Zakątku” dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
				
Janina Chrapusta

Nowi sołtysi w gminie Wojnicz
dokończenie ze str. 1
Isep - SOŁTYS: Bieniaś Monika;
RADA SOŁECKA: Bieniaś Marlena,
Sułek Dorota, Sutkowski Łukasz, Zając
Anna. Łopoń - SOŁTYS: Górska Zofia; RADA SOŁECKA: Kawa Mariusz,
Opioła Stanisław, Siudak Remigiusz,
Tarza Grażyna. Łukanowice - SOŁTYS: Dul Czesław; RADA SOŁECKA:
Jakubas Gabriel, Kurek Bogdan, Szlosek Elżbieta, Węgrzyn Mariusz, Zabawa Lidia. Milówka - SOŁTYS: Batko
Mariusz; RADA SOŁECKA: Derlaga
Wojciech, Ludwa Monika, Pomykacz
Małgorzata, Senderak Marcin, Wojnicka Magdalena. Olszyny - SOŁTYS:
Kubis Maria; RADA SOŁECKA: Kiełbasa Władysław, Kuśmierski Antoni,

Szablowski Stanisław, Zych Konrad,
Zych Wiesław. Rudka - SOŁTYS: Łabno Zofia; RADA SOŁECKA:
Aleksandrowicz Edyta, Liszka Elżbieta, Nowak Teresa, Zygucka Iwona.
Sukmanie - SOŁTYS: Kubis Augustyn
– NIEROZSTRZYGNIĘTO, Roman
Zofia – NIEROZSTRZYGNIĘTO;
RADA SOŁECKA: Karpiel Władysław, Korzeniowski Jakub, Kuboń Bogusław – NIEROZSTRZYGNIĘTO,
Morys Krzysztof –NIEROZSTRZYGNIĘTO, Olszańska Teresa, Wojtas
Wojciech. Wielka Wieś - SOŁTYS:
Kawa Aneta; RADA SOŁECKA: Hajduk Anna, Jędrzejek Michał, Leśniak
Beata, Pawlina Marian Władysław,

Pawlina Tadeusz. Więckowice - SOŁTYS: Kurek Tadeusz; RADA SOŁECKA: Baran Andrzej, Gostek Marta,
Pruchnik Bernarda, Rojek Augustyn,
Wróbel Stanisław. Zakrzów - SOŁTYS:
Szczupak Józef; RADA SOŁECKA: Bachara Marek, Jamróg Stanisław, Solak
Wiesław, Szczupak Stanisław. Wojnicz
- PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
MIASTA: Nitsch Adam; ZARZĄD
MIASTA WOJNICZA: Hajdo Tadeusz,
Michałek Zenon, Mleczko Franciszek,
Olszański Stanisław, Sznajder Barbara,
Sznajder Magdalena.
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SPORT

Wygrali kolejny
Turniej

Wojnicz
Wicemistrzem

Wygrali kolejny turniej

31 maja na obiektach sportowych
w Wierzchosławicach odbył się III turniej piłki nożnej chłopców z okazji II
rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II.
W turnieju wzięły udział 4 zespoły
gospodarz Gimnazjum Wierzchosławice, Gimnazjum ze Skrzyszowa, Gimnazjum nr 6 z Tarnowa oraz Gimnazjum z Wojnicza. Mecze odbywały się
systemem każdy z każdym w wymiarze
czasu 2 razy 12 minut. Po raz kolejny
świetnie zaprezentowali się uczniowie
z Gimnazjum z Wojnicza wygrywając

bezapelacyjnie wszystkie mecze. Ponadto wszystkie indywidualne trofea
trafiły również do drużyny z Wojnicza.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Sebastian Biedroń.
Najlepszym bramkarzem Jakub Bortnik.
Królem strzelców całego turnieju z 14
bramkami został Kacper Książek.

Więcej na www.sport.wojnicz.pl.

Zwycięstwo
Olszyn

Olszyny zwycięzcą turnieju

22 czerwca w Wojniczu ruszyła kolejna edycja piłkarskiego turnieju dla dzieci
i młodzieży organizowanego przez Województwo Małopolskie i Małopolskie
Zrzeszenie LZS. W środę o 16.00 na obiekt
„Olimpii” Wojnicz przybyło pięć zespołów,
które przystąpiły do pierwszej tegorocznej
rywalizacji. Turniej drużyn z gminy Wojnicz zakończył się zwycięstwem uczniów

UKS Olszyny, którzy w swoim ostatnim
meczu pokonali FA Wojnicz 4:1. Kolejne
miejsca zajęli: 2 – „Spółdzielca” Grabno, 3
– „Zryw” Wielka Wieś, 4 – „Olimpia” Wojnicz, 5 – FA Wojnicz. Zespół z Olszyn uzyskał kwalifikację do finału powiatowego,
który odbędzie się 21 lipca 2016 również
na obiekcie „Olimpii” Wojnicz.

Wicemistrzowie

Trzy dni po sukcesie w Turnieju w Wierzchosławicach, w dniu 3
czerwca na orliku w Kowalowej (gmina Ryglice) odbył się Finał Powiatowy
w gimnazjalnej piłce nożnej do którego zakwalifikowały się najlepsze cztery
drużyny z półfinałów powiatowych:
Wojnicz, Wola Rzędzińska, Ryglice
i Gromnik. Mecze rozgrywane były sy-

stemem każdy z każdym. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się chłopcy
z Gimnazjum z Wojnicza zajmując 2
miejsce.
Wyniki meczów:
Wojnicz – Gromnik 3: 0
Wojnicz – Wola Rzędzińska 3: 1
Wojnicz – Ryglice 0 : 2.

Bieg
Wyszyńskiego
W tym roku – już
po raz dziesiąty! – 31
maja 2016r. – odbyły
się Biegi ku czci Patrona Szkoły – Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Zawody zostały
zorganizowane przez
nauczycieli wychowania fizycznego – pana
Janusza Kubonia przy
współudziale pani Joanny Wójcik. Wszyscy
uczniowie pod opieką
wychowawców i nauczycieli udali się na W tym roku Grabno biegło już po raz dziesiąty
dzone przez pracowników Szkoły, Rada
boisko LKS „Spółdzielca” w Grabnie, by rywalizować w trzech Rodziców zadbała o ugaszenie pragnienia, rozdając zimne napoje, a dla ochłody
kategoriach wiekowych.
Dla zwycięzców w każdej kategorii orga- i pięknego zakończenia tego Turnieju pan
nizatorzy przygotowali piękne, pamiątkowe Janusz Kuboń poczęstował każdego orzeźmedale, które zostały wręczone wygranym. wiającymi lodami. Dziękujemy Wszystkim
Dla dopełnienia atrakcyjności dnia za pomoc przy organizacji tego Turnieju.
Stowarzyszenie „PRYMUS” ufundowało
wszystkim przybyłym na tę sportową im- Źródło: http://zspiggrabno.szkolnastrona.pl.
prezę pyszne kiełbaski z grilla, przyrzą-

