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Młodzieżowa Rada Miejska II kadencji rozpoczęła prace

Nowi Radni
w gminie Wojnicz
Gmina Wojnicz ma nowych Radnych. Nie jest to jednak efekt przyśpieszonych wyborów samorządowych,
a nowy skład rady dotyczy „młodzieżowej sekcji” uchwałodawczego organu Wojnicza.

Co roku najzdolniejsi uczniowie
i studenci z gminy Wojnicz otrzymują stypendium Burmistrza
Wojnicza. Również w tym roku
udzielono wsparcia młodzieży,
która dzieki swojej pracy i wytrwałości osiąga bardzo dobre
wyniki. W kinie Wawel odbyła się
gala wręczenia nagród.
str. 3

Już od siedmiu lat obchodzony jest Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia. Każdego
roku nauczyciele i uczniowie
prześciagają się w pomysłach
uczczenia tego dnia. W tym
dniu każda aktywność jest
związana z tabliczką mnożenia, nawet sport.

str. 6

Młodzieżowa Rada Miejska
w Wojniczu została powołana do
życia w ubiegłym roku szkolnym
2016/2017 i jej pierwszy skład,
po roku działalności, zgodnie
ze statutem zakończył kadencję.
W trakcie wyborów do MRM
obowiązuje zasada, że to młodzi wybierają młodych. Skład
Rady określany jest na drodze
bezpośrednich wyborów odbywających się w każdej ze szkół
gminy Wojnicz, z których każda to odrębny okręg wyborczy.
MRM drugiej kadencji będzie
funkcjonować na odmiennych
zasadach w porównaniu do roku
ubiegłego. Zmianie uległ statut, teraz Radni wybierani są na
okres dwóch lat, inne są również
zasady przeprowadzania wyborów. Teraz radnymi mogą być
absolwenci szkół do ukończenia
17 roku życia. Ostatecznie wybrano 18-stu młodzieżowych reprezentantów, którzy mają teraz
szansę i obowiązek bycia głosem
swojego pokolenia w gminie.
I Sesja MRM w Wojniczu od-

Nowy skład MRM

była się 19 października 2017
roku, druga już po tygodniu,
26 października. Wszyscy młodzi rajcy zostali zaprzysiężeni i otrzymali zaświadczenia
o wyborze. W głosowaniu taj-

nym wybrano Prezydium Rady
w składzie: Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Magdalena Nowak,
Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej
Rady Miejskiej Emilia Kurtyka,

Sekretarz Młodzieżowej Rady
Miejskiej Agnieszka Góral.
- Powołaliśmy do życia Młodzieżową Radę Miejską przeszło rok
temu.
Dokończenie na str. 4 >>

Pomoc po wojnicku

Marzenie już bliskie spełnienia
Akcja pomocy rodzinie Batorów z Zakrzowa trwa. Przypomnijmy: Czterosobowa rodzina żyje w zagrzybionym,
postawionym „na dziko” domu,
w którym tylko jedno pomieszczenie nadaje się do mieszkania, choć i w nim warunki są
bardzo złe. Komitet Społeczny
Ziemi Wojnickiej, Burmistrz
Wojnicza i Fundacja im. Leszka Romańskiego, postanowili
pomóc rodzinie i budują dla
nich dom. Dzięki wsparciu
ogromnej liczby życzliwych
osób, którzy zdecydowali wes-

W Wielkiej Wsi od kilku
miesięcy funkcjonuje instytucja rówieśniczego mediatora. Grupa przeszkolonych
uczniów służy pomocą swoim
rówiesnikom w rozwiazywaniu konfliktów. W październiku obchodziliśmy tydzień
mediacji.

str. 7

Być może jeszcze w tym roku budynek będzie przykryty dachem

przeć budowę, być może jeszcze w tym roku uda się położyć
dach na budynku. Wiele firm
przekazuje materiały budowlane i bezpłatnie wykonuje część
prac, dzięki przeprowadzonej
kweście udało się zebrać środki na to, czego nie można pozyskać w inny sposób. Do tej
pory udało się zebrać 35 708,23
zł. Kwota ta w całości zostanie
przeznaczona na budowę.
Przypominamy, ze akcję wciąż
można wspierać, a wszystko na
ten temat na stronie www.pomoc.wojnicz.pl.
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Wojnicz w finale

Gmina w finale
plebiscytu GŁOSUJEMY!

Wojnicz znalazł się w gronie 10
finalistów plebiscytu „Edukacyjna
Gmina Małopolski 2017”. Organizatorem plebiscytu jest Województwo
Małopolskie – Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie. Celem plebiscytu jest wyłonienie i promowanie
gmin, które aktywnie wspierają
rozwój kompetencji, kwalifikacji

i zainteresowań mieszkańców, prezentacja najciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych w Małopolsce
i promocja idei uczenia się przez
całe życie, w szczególności promocja poradnictwa zawodowego.
Po udanym zgłoszeniu, w wyniku którego Wojnicz doszedł do
finału, czas na etap głosowania internetowego. Gorąco zachęcamy do
oddawania głosów na naszą gminę.
Etap głosowania rozpoczyna się 6
listopada i potrwa do 19 listopada.
Rozstrzygniecie powinno nastąpić
do 28 listopada. Aby oddać głos
należy wejść na stronę internetową
głosuj.pociagdokariery.pl. Z jednego adresu IP można oddać jeden
głos dziennie.

Okiem gospodarza

Nikt nie może mieć wątpliwości, że
jesień rozgościła się na dobre. Chłodne
wieczory i ranki, coraz krótszy dzień…
nieubłaganie zmierzamy ku zimie, choć

Wydawca:
Urząd Miejski
w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1
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Dorota Kycia, Dariusz
Kobylański i Krzysztof
Stós to skład Jury III
Wojnickiego Międzynarodowego Konkursu
Fotograficznego. Podjęli się oni wykonania
tytanicznej pracy wyłonienia 111 nagród spośród 7440 zdjęć zgłoszonych do konkursu.
Udało się im sprostać
temu wyzwaniu i 20
października, o godzinie 20:00 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników.
Nagrodzone
fotografie i listę autorów można zobaczyć
na stronie internetowej
www.salon.fotum.org.
Przed nami uroczysta gala rozdania nagród, która odbędzie 16
grudnia 2017 roku. Patronat Honorowy nad
konkursem objął m.in.
Burmistrz Wojnicza Tadusz Bąk.

Młodzieżowy październik
chciałoby się powiedzieć, że w sercu
ciągle maj. Maj, bo dawka energii, którą można wyczuć od młodych radnych
z Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu jest po prostu potężna. Tak proszę Państwa. Mamy już nowy skład naszej młodzieżówki i nawet jesteśmy po
dwóch sesjach. Wszyscy zaprzysiężeni
i gotowi do działania. Mam nadzieję,
że dla wszystkich będzie to dobra zabawa i nauka, i oczywiście serdecznie
gratuluję wygranych wyborów, a także
dziękuję wszystkim, którzy zaangażowani byli w cały proces wyborczy.
Spotkania z MRM to nie jedyne
chwile, które w ostatnim czasie było
mi dane spędzić w towarzystwie młodych ludzi. W październiku gościliśmy w Wojniczu delegację niemieckich
uczniów, którzy tradycyjnie już, odwiedzili Wojnicz w ramach polsko-niemieckiej współpracy międzyszkolnej.
Myślę, że spędzony u nas czas zapamiętają na długo, a nasza młodzież też
wiele mogła się nauczyć przy okazji tej
wizyty.
Ucieszyło mnie też spotkanie
z naszą zdolną młodzieżą stypendial-

ną. W październiku miałem przyjemność wręczyć stypendia uczniom ze
szkół naszej gminy oraz studentom,
którzy zasłużyli na wsparcie ze względu na wybitne osiągnięcia. Gratuluję wszystkim. Mamy naprawdę dużo
zdolnej młodzieży.
Korzystając z chwili uwagi szanownego czytelnika chciałbym zachęcić
Państwa do rejestrowania się w systemie powiadamiania, który właśnie
uruchomiliśmy w naszej gminie. Jeżeli
chcecie Państwo otrzymywać najważniejsze informacje na temat ewentualnych zagrożeń, ważnych terminów
oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, proszę o zarejestrowanie się
do naszego systemu lub pobranie odpowiedniej aplikacji na telefon. Każdy
z użytkowników sam decyduje o zakresie wiadomości, które będą do niego
przesyłane. Usługa jest całkowicie bezpłatna, a sposobów przekazywanych
informacji jest kilka, więc każdy może
wybrać najwygodniejszy dla siebie. Zachęcam i proszę o rozpowszechnianie
wiedzy o tym systemie, gdyż jest to
naprawdę znakomity sposób przekazy-

wania ważnych informacji, szczególnie
dotyczących potencjalnych zagrożeń.
Więcej informacji o tym jak zarejestrować się w systemie znajdziecie Państwo
w osobnym artykule, na stronie internetowej gminy i plakatach.
Przypominam, że wciąż można
wspierać inicjatywę Komitetu Społecznego Sołtysów Ziemi Wojnickiej,
którzy budują dom dla potrzebującej
rodziny z Zakrzowa. W tej sprawie
można się kontaktować z sołtysami
w każdej z naszych miejscowości. Nie
jest to jednak jedyna akcja dobroczynna, która obecnie realizowana jest na
terenie naszej gminy. Po raz kolejny
zbieramy dary dla naszych rodaków na
Ukrainie. To już tradycja, że z Wojnicza jedzie wielka, świąteczna paczka
dla Polaków ze wschodu. Mieszkańcy
naszej gminy jeszcze nigdy nie zawiedli w swojej hojności. Wierzę, że tak
będzie i tym razem. Wojnicką Paczkę
Świąteczną można wesprzeć w oznaczonych sklepach na terenie całej gminy. Gorąco zachęcam.
		
Tadeusz Bąk
		Burmistrz Wojnicza
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Zdolni uczniowie nagrodzeni

Stypendia Burmistrza
Wojnicza rozdane

Stypendium Burmistrza Wojnicza to finansowe wsparcie dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Niedawno mieliśmy
okazję wziąć udział w uroczystości wręczenia stypendiów za rok szkolny 2016/2017.
Gala stypendialna odbyła się 23
października w Kinie Wawel, a sam
moment wręczenia pamiątkowych
dyplomów poprzedził program
artystyczny „Chodź pomaluj mój
świat”, przygotowany przez Polskie
Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim Stowarzyszenie Przyjaciół Podola.
Stypendia zostały przyznane
szczególnie uzdolnionym uczniom
za wybitne osiągniecia w nauce
i bardzo dobre wyniki. Przyznano
także nagrody rzeczowe za osiągniecia sportowe.
Na scenie pojawili się uczniowie
szkół podstawowych: Batko Zuzanna, Blacha Karolina, Gostek Patrycja, Kozioł Karolina, Król Alek-

sandra, Kubik Karolina, Majewska
Maria, Mleczko Oliwia, Nicze Jakub, Niemiec Brygida, Rosa Zuzanna, Skurnóg Martyna, Wołek Katarzyna, Zapart Natalia; uczniowie
szkół gimnazjalnych: Adamczyk
Nikodem, Blacha Weronika, Dziuk
Łucja, Grzywa Angelika, Hajdo
Klaudia, Kisiel Julia, Konieczny
Weronika, Kubis Justyna, Leśniak
Anna, Maca Tymoteusz, Majzner
Aleksandra, Ojczyk Patrycja, Padło Laura, Skurnóg Kamila, Wnętrzak Maciej, Zachara Katarzyna;
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: Kołodziej Jakub, Krzemiński
Adrian, Osmęda Natalia, Sakłak
Adrian, Wróbel Patryk. Docenieni
sportowcy to: Derkacz Patryk i Tadel Kamil.

W trakcie spotkania wręczono
też stypendia dla najzdolniejszym
studentom studiów dziennych,
którzy pochodzą z gminy Wojnicz.
Stypendia te przyznane zostały
w ramach programu stypendialnego Stowarzyszenia „Bez Barier”,
Gminy Wojnicz, Gminy Zakliczyn
i Akademii Rozwoju Filantropii.
Nagrodzeni studenci to: Dominika
Nosal, Klaudia Krzemińska i Łukasz Grzegórzek.
Wszyscy stypendyści poza pomocą finansową otrzymali również
gromkie brawa. - Jesteście dumą naszej Gminy – tymi słowami podsumował spotkanie Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Stypendia wręczono w czasie spotkania w Kinie Wawel
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II kadencja MRM

dokończenie ze str. 1
Bardzo mi wtedy zależało na tym, aby
ten organ powstał, bo wiem jak odmienne może być myślenie i potrzeby młodych ludzi, w porównaniu do tego, czego
oczekują dorośli. Chciałem aby nasz samorząd miał dobry kontakt z młodzieżą, oraz aby młodzież miała możliwość
wyrażenia swojego zdania. Miniona kadencja pokazała, że pomysł był trafiony,
więc kontynuujemy te działania. Nie do
przecenienia jest także aspekt wychowawczo-edukacyjny całego przedsięwzię-

cia. Jestem pewien, że z grona dzisiejszej
młodzieżówki wyrosną nowi radni, może
nawet burmistrzowie, starostowie i będą
oni dobrze przygotowani do pełnienia
swoich funkcji w społeczeństwie. To ważne aby propagować wśród młodych ideę
samorządności, gdyż na tym szczeblu
zapada najwięcej decyzji mających bezpośredni wpływ na nasze życie. – mówił
Tadeusz Bąk Burmistrz Wojnicza.

Pełny skład II Kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wojniczu: Bojdo
Kacper, Bujak Hubert, Góral Agnieszka, Kurtyka Emilia, Migoń Alan,
Nowak Magdalena, Orszulak Kinga, Pikus Bartłomiej, Solak Roksana,
Sumara Julia, Sumara Miłosz, Świętoń Jakub, Waśko Rozalia, Krawczyk
Mateusz, Kuboń Julia, Ludwa Jakub, Ojczyk Patrycja, Zając Dominika.

Kolejny sukces wojnickiego artysty

Nagroda prosto z USA
Kolejne dobre wieści z frontu sztuki. Tym razem wieści płyną prosto
z Los Angeles w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. W konkursie International
Photography Awards 2017, nasz rodzimy artysta-fotografik Grzegorz Wójcik,
otrzymał aż 3 wyróżnienia. Laury zdobył w kategoriach: Sztuki Piękne - Kolaż, Architektura – Historyczne, Wyda-

Wykreślanka

Nowi Radni
w gminie Wojnicz
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Wśród liter w kwadracie ukryte jest hasło - zdanie. Składa się ono z 5 wyrazów i jednego przyimka. Wyrazów można szukać w pionie, poziomie, i po skosach. Wyrazy zapisane są również
wspak, czyli należy ich szukać we wszystkich możliwych kierunkach. Prawidłowe rozwiazanie
należy przesłać na adres redakcji do 20-go LISTOPADA br. Czekają nagrody. Powodzenia!
Za rozwiązanie ostatniej wykreślanki z hasłem: „Z Wojnicza płynie pozytywna energia” nagrodę otrzymuje pan Andrzej Wroński. Gratulujemy!

Nasze smaki

rzenia – Tradycja i Kultura. Sukces jest
tym większy, że prace p. Wójcika zostały
wybrane z 14.273 zgłoszeń. To zresztą
nie pierwsze wyróżnienia artysty, które
zdobył w ramach tego konkursu. Łącznie, podczas sześciu edycji International
Photography Awards Grzegorz Wójcik
zdobył 17 wyróżnień. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ściąga podatkowa
Jednolity Plik Kontrolny
Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem
VAT, będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK VAT.
Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych stanowi ułatwienie dla organów
podatkowych, pozwala na weryfikacji danych podatkowych, jak i ujednolicenie
i szybsze przeprowadzanie czynności kontrolnych i sprawdzających. JPK pozwolą na przeprowadzenie wewnętrznych audytów. Dzięki temu przedsiębiorcy
będą mogli monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa. Przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż
dotychczas. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów
podatkowych w firmę będzie zerowa.
Przedsiębiorcy, JPK czyli rejestry sprzedaży i zakupu VAT powinni wysyłać do
Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym. W tym celu stworzona zostanie specjalna platforma. Obecnie podatnicy do tego zobowiązani, JPK wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego.
Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania Urzędowego
Potwierdzenia Odbioru.

		

		

Biuro Rachunkowe „Forbi-Tax” spółka z o.o.

Wilgotne ciasto z dyni
W poprzednim numerze polecaliśmy zupę z dyni. Kogo nie przekonuje dynia w tej
postaci, może skosztuje z niej ciasta? Przepis pani Janiny.
SKŁADNIKI: Mała dynia, 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej. 2 łyżeczki proszku do
pieczenia, 200g masła, 1 szklanka cukru, 1 opakowanie cukru waniliowego, skórka
starta z 1 pomarańczy (można więcej), 3 jaja, 75g białej czekolady.
WYKONANIE:
Pozbawioną pestek dynię kroimy (jak arbuza) i pieczemy w piekarniku 35 minut,
w temp. 180°C. Skórkę należy odkroić, pozostałą część miksujemy na puree.
Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiewamy. Roztapiamy masło (nie podgrzewać
za mocno) i dodajemy do niego cukier i cukier waniliowy. Masło z cukrem dodać
do musu z dyni. Dodać to tego skórkę pomarańczową. Około 1/2 szklanki tej masy
należy odłożyć do wykonania późniejszej polewy.Do reszty dodać żółtka i mąkę.
Całość wymieszać na jednolitą masę. Pozostałe białka ubić na sztywną pianę, którą
następnie ostrożnie dodajemy do całości. Przelewamy masę do wysmarowanej
masłem tortownicy i pieczemy w 180°C przez około 45 minut. Na koniec polewamy
placek polewą, którą wykonujemy z roztopionej białej czekolady wymiesznej
z odłożoną wcześniej na ten cel masą. Smacznego!
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Galeria osobowości

Tam sięgaj,
gdzie wzrok nie sięga...
Jakże adekwatny do osiągnięć życiowych mojego rozmówcy jest ten fragment „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Osiągnął to,
a czym wielu widzących może tylko pomarzyć. Taniec, kajaki, kręgle, nurkowanie, sztuki walki, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka,
a nawet… rajdy samochodowe. Wieńczysław Leszczyński, mieszkaniec Wielkiej Wsi opowiada o swoim ciekawym i jakże trudnym
życiu.
Wzrok tracił stopniowo. Choroba postępowała nieubłaganie,
ale niestety systematycznie.
- I stała się ciemność. Dla młodego chłopaka to dramat. Załamanie i pytanie co dalej? Jak żyć?
- Ktoś mi znalazł w gazecie ogłoszenie o naborze do integracyjnego studium masażu w Krakowie.
Poszedłem do tej szkoły. Potem
było jeszcze szkoła policealne,
następnie fizjoterapia w Katowicach. Tam się odbudowałem.
Zobaczyłem, że są osoby niepełnosprawne, takie jak ja. Dają
radę żyć. Zobaczyłem, że można
się bawić, można imprezować,
można być wśród ludzi, można
uprawiać sporty. To wtedy zaczęła się moja przygoda z tańcem
– taniec zawsze był moim marzenie. I paradoksalnie, to marzenie spełniało się, jak stałem się
niewidomy. Przygodę z tańcem
zaczynałem w dużej grupie znajomych w Krowoderskim Domu
Kultury w Krakowie. Tak jak
zwykle to bywa, chętni wykruszali się. Zostało nas – entuzjastów
tańca niewielu. Przeniosłem się
do Olsztyna. Prowadziłem tam
gabinet fizjoterapii, uprawiałem
kajakarstwo, zdobyłem licencję
nurka, no i oczywiście tańczyłem... pod okiem, m.in. Iwony
Pawlowic’. Powrót w rodzinne
strony zaowocował kontaktem
z klubem Cross, tj. Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Krośnie. Zresztą
Cross ma oddziały w całej Polsce.
I tam znów padło hasło – niewidomi tańczą.

i tu miałem pewne osiągnięcia
– czwarte miejsce na ostatnich
mistrzostwach Polski, a de facto byłem pierwszy wśród osób
niewidomych. Na tegorocznych
mistrzostwach Polski, które odbyły się w Białymstoku zdobyłem
w pchnięciu kulą brązowy medal.
Jest jeszcze sztanga. Sztangę
traktuję jako element siłowego
treningu. Czasami biorę udział
w zawodach. Udało mi się podnieść na zawodach 125 kilo. Cóż
więcej dodać? Trenuję, jeżdżę na
zgrupowania, zawody. I żyję...
Staram się być, jak najbardziej samodzielny, co sprawia, że niektórzy podejrzewają, że jednak coś
tam widzę, tym bardziej, że nigdy
nie chodziłem z białą laską, psa –
przewodnika też nie miałem.
Przede mną kolejne zgrupowania,
zawody, poza tym codzienność,
czyli praca w moim Gabinecie
Masażu, Fizjoterapii i Siłowni.

Pan Wieńczysław w swojej siłowni

W międzyczasie były kręgle i sukcesy. Medale na mistrzostwach
Polski i Europy. Ale taniec przede
wszystkim, był tym czemu, oddałem się najbardziej.
Potem był klub taneczny we
Wrocławiu. Niestety, przedwczesna śmierć mojej tanecznej
partnerki spowodowała, że zacząłem się zastanawiać czy kontynuować dalej to całe tańczenie.
Dojazdy na zgrupowania stawały
się uciążliwe i czasochłonne. I jak
zwykle zdecydował przypadek.
Trener zaproponował mi, abym
spróbował tańczy z pełnosprawną
partnerką. I tak poznałem Kasię.
Dziś jesteśmy małżeństwem i rodzicami trójki dzieci. Partnerami
w tańcu, który nazywa się życie

codzienne.
Ale wracając do tańca towarzyskiego, przez jakiś czas kontynuowaliśmy treningi w Tarnowie,
zdobywając m.in. mistrzostwo
Polski wśród osób niepełnosprawnych: słabowidzących i niewidomych.
Obowiązki
rodzinne
kazały
nam mocno ograniczyć treningi, a w końcu z nich zrezygnować. Nie muszę też dodawać, że
uczestnictwo w turniejach tańca,
to nie jest tanie przedsięwzięcie,
a sponsorów brak – ze śmiechem
dodaje mój rozmówca.
- Ale kiedyś, jak dzieci podrosną wrócimy do tańca – zapewnia
Pani Kasia.
- O tańcu już opowiedziałem.

Były jeszcze sztuki walki trenowane w Krakowie, kung - fu
kontynuowane w Wojniczu. No
i oczywiście niezapomniane
przeżycie, o którym muszę wspomnieć. Niezwykły turniej samochodowy, w którym miałem okazję brać udział. Na krakowskim
lotnisku Czyżyny ścigały się załogi, w których kierowcami były
osoby niewidome, a pilotami byli
studenci krakowskich uczelni.
W swoim domu w Wielkiej Wsi
otworzyłem siłownię, gabinet
masażu i fizjoterapii - czynny
zresztą do dziś. W klubie sportowym Start Tarnów zacząłem
trenować lekkoatletykę. Pcham
kulą i dyskiem oraz sporadycznie rzucam oszczepem. Chociaż

Rodzina - żona, udane dzieci,
emanujący pozytywną energią. Dom, z którego nie chce się
wychodzić, mnóstwo medali
i pucharów zdobytych w różnych
dziedzinach sportu, to największe osiągnięcia pana Wieńczysława. Gospodarz – wspaniały
gawędziarz, przemiły pan domu.
Pani Kasia – małżonka mistrza
- Jego dobry duch. Wierzę, że
przed Nimi kolejne taneczne
sukcesy, a przed Wieńczysławem
Leszczyńskim kolejne sportowe
sukcesy. Sukcesy, zarezerwowane
dla tych, którzy sięgają, tam gdzie
wzrok nie sięga.
Rozmawiała: Aleksandra Romańska

Polska, kraj do którego jadę.

Po raz czwarty gościliśmy w wojnickiej szkole 16 uczniów i troje nauczycieli z niemieckiej szkoły Wilhelm Kraft Gesamtschule w Sprockhövel.
Wymiana uczniów została zrealizowana w ramach projektu
Polsko -Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Hasło tegorocznej wymiany brzmiało:
„ Polska, kraj do którego jadę”.
W dniach 9 – 13 października
w naszej szkole rozbrzmiewał język niemiecki i angielski. Gry i zabawy sportowe, wyjazdy, warszta-

ty, spotkania organizowane były
w ten sposób, by jak najwięcej dowiedzieć się o polskich obyczajach,
tradycjach i kulinariach.
Goście mieli okazję poznać Tarnów, Kraków, Zakopane i oczywiście Wojnicz. Teraz czas na rewizytę, nie pierwszą już zresztą, bo
wychowankowie wojnickiej szkoły
już dobrze znają Sprockhövel.

Merkuriusz Wojnicki
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VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzień mnożenia

Od siedmiu lat obchodzimy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W szkołach uczniowie zdobywają certyfikaty, na ulicach egzaminują
przechodniów, na salach gimnastycznych rywalizują w sportowo-matematycznych konkurencjach.Dobra zabawa z liczbami. Olszyny
i Wojnicz uczciły ten dzień w wyjątkowy sposób.

W Olszynach, aby sprawdzić
kondycję ciała i umysłu uczniów,
przygotowano konkurencje matematyczno–sportowe
indywidualne
i grupowe. Każdy z uczestników miał
okazję sprawdzić się na egzaminie pisemnym z tabliczki mnożenia, który
przeprowadzali wcześniej przeszkoleni
uczniowie–asystenci w salach dydaktycznych. W tym samym czasie, kiedy
jedni pocili się nad zdaniami, kolejne
grupy zmagały się z pokonywaniem
własnych słabości na sali gimnastycznej. Na szkolnym korytarzu można
było podpatrzeć na zamieszczonych
informacjach różne sposoby na szybkie rachunki oraz podjąć próbę egzaminu przy pomocy „Matematycznego
Patrolu”. Dużą radość sprawił grupom
poszczególnych klas wyścig z czasem
w ramach konkursu „Licząca sztafeta”.
W obchodach VII ŚDTM wzięli udział
również uczniowie klas młodszych
przygotowując plakaty z logo dnia tabliczki mnożenia.
Łącznie w świętowaniu ŚDTM wzięło
udział około 160 uczniów. Do egzaminu przystąpiło 96 uczniów, z których
większość uzyskała TYTUŁ EXPERTA TM
Harmonogram VII ŚDTM w ZSP

Uczniowie prezentują certyfikaty

w Olszynach opracowano w oparciu
o materiały udostępnione przez Wydawnictwo Karty Grabowskiego. Wydawnictwo to zostało założone w 1995
roku przez Andrzeja Grabowskiego,
twórcy kart Grabowskiego oraz pomysłodawcy Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia.
Opiekę nad przeprowadzeniem poszczególnych konkurencji sprawowali nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele wychowania
fizycznego, przygotowani uczniowie
– asystenci pod bacznym okiem koordynatorek VII ŚDTM w ZSP w Olszynach p. B. Maruszczak i p. E. Żurek
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe dla zwycięzców ufundował
dyrektor ZSP w Olszynach – p. K.

Dzień Tabliczki Mnożenia w Olszynach

Samborski.
Szkoła w Olszynach to nie jedyna placówka, która obchodziła Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu także przystąpili do
akcji.
Uczniowie klas trzecich przez cały
tydzień ćwiczyli swoją znajomość
tabliczki mnożenia, a w czwartek 28
września wzięli udział w specjalnym
egzaminie przeprowadzonym przez
uczniów klasy 6A. Podobnie jak
w Olszynach, wszystkie dzieci, które
uzyskały pozytywny wynik w czasie
egzaminu, zostały nagrodzone certyfikatem oraz słodkim upominkiem.
29 września zostały przeprowadzone egzaminy z tabliczki mnożenia dla

Odblaskowa szkoła

20 października br. szkoła w Biadolinach Radłowskich
przeżywała prawdziwy odblaskowy show.
„Odblaskowa szkoła” – to konkurs, do którego przystąpiła
szkoła w Biadolinach Radłowskich. Patronat nad nim objęły
następujące instytucje: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Szkoła wyposażyła wszystkich uczniów w odblaski, chusty i kamizelki. Zorganizowano także liczne przedsięwzięcia
jak np.: prelekcje dzielnicowego dla klas I-III. Starsze klasy
przygotowały plakaty i ulotki promujące noszenie odblasków
oraz hasła zachęcające do bycia „odblaszczakiem”. Przygotowane materiały umieszczono w całej szkole, w szczególności
na drzwiach klas.		
Zorganizowana została też akademia tematyczna, w ramach której prowadzący wyjaśnili, jak ważne jest noszenie
odblasków. Swoje wywody poparli prezentacjami przygoto-

wanymi przez panią Annę Pytkę, a także w filmikach wykonanych przez uczennice klas gimnazjalnych.
Klasa VI, pod opieką pani Ani, przygotowała odblaskowy
pokaz mody. Hol całej szkoły zamienił się w wyjątkowy wybieg, na którym wystąpili najlepsi modele prezentujący najlepsze odblaskowe kreacje projektantów mody.
Pokazano ubiory z odblaskami na każdą okoliczność: na
boisko, dyskotekę, randkę, a nawet grzybobranie. Wszystko
z dbałością o zachowanie pięknego wyglądu.
Po tym wspaniałym widowisku każda z klas przedstawiła
hasło zachęcające do używania odblasków i noszenia ich jak
„drugiej skóry”.
Ostatnim etapem akademii była piosenka „O odblaskach
song”, której pomysłodawcą była pani Agnieszka Sowa.
Podsumowując: odblaski mogą uchronić od wypadku,
dlatego tak ważne jest, aby nabrać nawyku ich zakładania.
Jak mówi hasło jednej z klas: „noś odblaski, nie rób łaski”.
Do zobaczenia na drodze!
Mateusz Krawczyk

uczniów klas 4-7. Komisję egzaminacyjną tworzyli uczniowie klasy 7C.
Każdy uczestnik, który prawidłowo
odpowiedział na 5 wylosowanych pytań z tabliczki mnożenia, otrzymał certyfikat oraz uzyskał tytuł EKSPERTA
TABLICZKI MNOŻENIA.
Do egzaminu chętnie przystąpiły również: dyrektor Dorota Wełna,
wicedyrektor Magdalena Sakowska,
pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Wojniczu oraz inni nauczyciele
i pracownicy szkoły.
Miały miejsce także wydarzenia
towarzyszące. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas 4a
i 4b rywalizowali w matematycznych
wyścigach.

Po zakończeniu akcji w szkole, na
ulice Wojnicza wyszedł szkolny patrol
egzaminacyjny. Jego celem było sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia
wśród dorosłych. Egzamin nie ominął
nikogo. Z matematycznymi działaniami mierzyli się m.in. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, pracownicy Urzędu
Miejskiego oraz napotkani mieszkańcy. Wszyscy prawidłowo, a co najważniejsze z uśmiechem, odpowiadali na
pytania dzieci. W nagrodę za to otrzymywali pamiątkowy długopis oraz,
podobnie jak uczniowie, specjalny
certyfikat.
Do egzaminu przystąpiło 150 dzieci i 100 osób dorosłych.
Koordynatorzy akcji: Magdalena Kawa
i Monika Joniec.

Fińska wizyta
Październik w wojnickiej
szkole upłynął pod znakiem
zagranicznych wizyt. Oprócz
grupy niemieckiej młodzieży,
szkołę św. Kantego odwiedziły fińskie nauczycielki: Sanni
Majakivi – nauczycielka języka
szwedzkiego i rosyjskiego, oraz
Karolina Karttunen – nauczycielka języka fińskiego.
Skandynawskie nauczycielki
wylądowały w Polsce 16 października br., by już następnego
dnia rozpocząć program hospitacji zajęć lekcyjnych nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Wojniczu. Uczestniczyły w życiu szkoły, bawiły się na uczniowskim
ognisku z klasą 2C, spotkały się
także z Burmistrzem Wojnicza
Tadeuszem Bąkiem i odwiedziły innych nauczycieli w ich domach.
Wizyta fińskich gości była
możliwa dzięki programowi Erasmus i Akcji „Mobilność kadry
edukacji szkolnej”, która ma na
celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej, osiąganą przez
udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich
jak: kursy i szkolenia, w trakcie
których podnoszą oni własne
kompetencje zawodowe. Peda-

Karolina i Sanni

godzy mają możliwość poznania
nowoczesnych i innowacyjnych
metod nauczania i zarządzania
placówką oświatową, co z założenia ma się przekładać na poprawę
jakości pracy placówek.
Na uwagę zasługuje fakt, że
fińskie nauczycielki, które przeprowadzały tzw. job shadowing,
czyli obserwację pracy placówki,
reprezentują jeden z najlepszych
systemów edukacyjnych na
świecie. Być może jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest to,
że nieustannie szukają inspiracji
związanych z nowymi formami
edukacji. Jak widać szukają ich
także w Wojniczu.
Wizyta planowana była już od
dawna, od pierwszego kontaktu
fińskiej koordynatorki projektu
z panią Dorotą Michałek, minęły 2 lata.
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Merkuriusz Wojnicki
Mediacje rówieśnicze

Tydzień Mediacji

19 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast przykładem lat
ubiegłych od 16 do 20 października 2017 r. obchodzi się tzw. Tydzień Mediacji.
Opiekunki grupy Szkolnych Mediatorów, działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wielkiej Wsi, wystąpiły na sesji popularno-naukowej w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

W dniu 25 października b.r. odbyła się
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.
Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe
w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2017 rok
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz
W drodze Uchwały Rady Miejskiej dokonano
zmiany w Statucie Gminy Wojnicz.
Ponadto w zakresie spraw oświatowych Rada
podjęła uchwały w sprawie:
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana
Kantego w Wojniczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Wojniczu;
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej
Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii
Konopnickiej w Wielkiej Wsi wchodzącą w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej
Wsi;
- określenia regulaminu otwartego konkursu
ofert na zapewnienie możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert;
- przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego udzielanego przez Gminę Wojnicz w ramach
projektu „ Kompetencje kluczowe – kluczem do
rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”.
Uchwałą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie
Gminy Wojnicz do Projektu „Partnerski projekt
budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
dla gmin województwa małopolskiego”.
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020”.
Z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym Rada podjęła uchwałę w sprawie nabycia
w drodze darowizny nieruchomości do zasobu
Gminy Wojnicz.
Ponadto Rada Miejska wysłuchała informacji na
temat oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy
publicznych.
Rada została zapoznana z informacją na temat
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011 – 2020.
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Pedagodzy z Wielkiej Wsi w trakcie sesji naukowej w sądzie

W całej Polsce na Tydzień Mediacji zaplanowane zostały dyżury
mediatorów w sądach, zakładach
karnych, na policji i w innych instytucjach. W sądach zorganizowano
spotkania sędziów z mediatorami,
pełnomocnikami procesowymi oraz
stronami postępowań sądowych,
a także innymi przedstawicielami zawodów prawniczych.
Ministerstwo Sprawiedliwości
w tym roku postanowiło zaangażować się w szczególny sposób w promocję mediacji w środowisku szkolnym, mówić o niej w kontekście
edukacji prawnej.
W związku z tym w Sądzie Okręgowym w Tarnowie zorganizowano
na temat mediacji sesję popularno-naukową z udziałem mediatorów,
młodzieży i zaproszonych przedstawicieli. Koordynatorką wydarzenia była Prezes Sądu Okręgowego
w Tarnowie oraz Sędzia, pani Irena
Choma-Piotrowska,
koordynator
SO w Tarnowie ds. mediacji. Do
udziału w sesji zostały zaproszone
przedstawicielki Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi
- panie Ewa Matejska, pedagog
szkolny, socjoterapeuta oraz Kinga
Klepacka, nauczyciel języka polskiego i opiekun SU. Pomysłodawczynie
i opiekunki, działającego w szkole, Zespołu Szkolnych Mediatorów
Rówieśniczych w przygotowanym
wystąpieniu omówiły szczegółowo,
jak zrodzony w ich głowach pomysł,
wykorzystania mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów wśród
uczniów, wcieliły w życie.
Głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Inicjatorem tej akcji była organizacja
Association for Conflict Resolution
(ACR) ze Stanów Zjednoczonych.
Święto po raz pierwszy obchodzono
w 2005 roku, natomiast w Polsce trzy
lata później z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Międzynarodowy Dzień Mediacji
to święto nietypowe. Niewątpliwie
jest bardzo ważnym wydarzeniem,
bowiem uświadamia ludzi, że wiele

W obliczu niepowetowanej straty
składam wyrazy
głębokiego współczucia
Sz. P. Michałowi Wojtkiewiczowi
Posłowi na Sejm RP
Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk

spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Tym bardziej
cieszy, że nie tylko mediacje sądowe,
ale właśnie mediacje rówieśnicze stają się coraz bardziej popularne, między innymi dzięki takim pomysłom
jak w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.
Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu
we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji,
a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma
charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
Wystąpienie pań: Ewy Matejskiej
oraz Kingi Klepackiej zostało przyjęte z dużym entuzjazmem zarówno
przez przedstawicieli Sądu Okręgowego, Kuratorium Oświaty, ale
przede wszystkim przez zaproszoną młodzież. - „Należy pamiętać,
że konflikty są nieodłączną częścią
życia dorosłych i dzieci. Trudno ich
uniknąć, chociaż wiele osób bardzo
by chciało, ale warto uczyć się od
najmłodszych lat, jak je rozwiązywać. Mamy nadzieję, że nasze działania tego właśnie uczą” - podkreśliły
na zakończenie nauczycielki, a pan
Jacek Żołądź, mediator wpisany na
listę mediatorów sądowych Sądu
w Tarnowie dodał: - „Ważne, by
idea mediacji trafiła do jak największego grona. Nadal bowiem nie jest
ona w Polsce wystarczająco znana
i wykorzystywana dla rozwiązywania sporów. Działania Pań z Wielkiej Wsi są godne naśladowania
i podziwu. Mam nadzieję, że dzięki
takim inicjatywom wiedza na temat
mediacji będzie rozpowszechniana,
a metoda ta stanie się coraz bardziej
popularna”.

Merkuriusz Wojnicki
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Halowa piłka nożna
chłopców
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19.10 br. był dniem rywalizacji szkół gminnych, klas 7, I i II gim. w halową piłkę nożną. Na halę sportową przy Szkole Podstawowej w Wojniczu przyjechało 5 drużyn:
Wojnicz, Olszyny, Wielka Wieś, Biadoliny
Radłowskie, Grabno. System gry: każdy
z każdym. Czas gry: 8 min.
Serdecznie gratulujemy mistrzom gminy
i życzymy sukcesów na dalszych etapach
rozgrywek, a kolejny etap zgodnie z kalendarzem zawodów sportowych SZS odbędzie się 24.10 w Lisiej Górze.
Klasyfikacja końcowa:
WOJNICZ – 7 pkt.
OLSZYNY – 6 pkt.
GRABNO – 5 pkt.
WIELKA WIEŚ – 4 pkt.
BIADOLINY RADŁOWSKIE – 3 pkt.

Halowa piłka nożna
dziewcząt

Do zawodów w halowej piłce nożnej dziewcząt, które odbyły się 20 października, stawiły się 4 drużyny z gminy Wojnicz.
Wojnicz pod opieką P. Marcina Bialika, Olszyny pod opieką P. Michała Kota, Wielka
Wieś pod opieką P. Lucjana Hajdo, Grabno
pod opieką P. Jacka Kubonia.
Dziewczęta z Grabna wywalczyły tytuł
najlepszego zespołu w Gminie. Nagrodą
jest reprezentowanie Gminy na Półfinałach Powiatowych „Halowej Piłki Nożnej
Dziewcząt” 23.10.2017 roku w Koszycach
Wielkich.
Klasyfikacja końcowa:
GRABNO – 7 pkt.
WOJNICZ – 7 pkt.
WIELKA WIEŚ – 1 pkt.
OLSZYNY– 1pkt

Już w listopadzie rusza po raz pierwszy w historii Wojnicza HALOWA LIGA WOJNICKA. Śmiało można powiedzieć, że jest to jedno z największych wydarzeń amatorskiego sportu w regionie. Mamy nadzieję że zgromadzi ona setki uczestników na boisku jak i trybunach, a opinie na temat organizacji upewnią nas w przekonaniu, że kolejne edycje pozostanie tylko kwestią czasu.
Rozgrywki odbywać się będą w przedziale czasowym listopad – marzec w hali Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny podwórkowe, studenckie, uczelniane, stowarzyszenia sportowe, ekipy firmowe i klubowe. Organizatorzy zapewniają dużo gry, miłą atmosferę,
nagrody, oraz przede wszystkim sporo emocji dla każdego.

