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Wyremontowano
drogę gminną w
Wojniczu

Zakończył się remont drogi gminnej:
Wojnicz–ŁysaGóra–Rajsko.Inwestycja
była dofinansowanie z Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zakończyły się prace związane
z realizację zadania pn. „Remont
drogi gminnej Wojnicz – Łysa Góra
– Rajsko w miejscowości Wojnicz”.
Remont drogi zakładał wymianę
konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń na długości blisko
1,4 km...
WIĘCEJ NA STRONIE 5

Kapliczka w Grabnie
już po renowacji
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nowe stawki opłat za gospodarowania
odpadami komunalnymi
Na ostatniej w tym roku
sesji radni Rady Miejskiej
w Wojniczu jednogłośnie
przyjęli przyszłoroczny
budżet. W nowym roku
kalendarzowym gmina
szczególny nacisk postawiła
na termomodernizację
budynków oraz rozwój
infrastrukturywodociągowej
i kanalizacyjnej.

PodczasXXIsesjiRadyMiejskiejw
Wojniczu,któraodbyłasię28grudnia
br., radni jednogłośnie uchwalili
budżet Gminy Wojnicz na rok 2021
przygotowany przez...
WIĘCEJ NA STRONIE 3

Budżet na 2021 rok jednogłośnie przyjęty
Na ostatniej w tym roku
sesji radni Rady Miejskiej
w Wojniczu jednogłośnie
przyjęli przyszłoroczny
budżet. W nowym roku
kalendarzowym gmina
szczególny nacisk postawiła
na termomodernizację
budynków oraz rozwój
infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w
Wojniczu, która odbyła się 28 grudnia
br., radni jednogłośnie uchwalili
budżet Gminy Wojnicz na rok 2021
przygotowany przez Burmistrza
Wojnicza Tadeusza Bąka oraz Skarbnik
Gminy Joannę Zając.
WIĘCEJ NA STRONIE 2

Zakończyły się kompleksowe prace
renowacyjne przy zabytkowej kapliczce
w Grabnie, ufundowanej
w 1868 roku. Zabytkowa kapliczka
przydrożna Matki Boskiej
z Dzieciątkiem w Grabnie...
WIĘCEJ NA STRONIE 4

Wielkie serca na
nakrętki w Wojniczu

Czerwone pojemniki w kształcie
serca przeznaczone do zbierania
plastikowych nakrętek pojawiły
się w Wojniczu...
WIĘCEJ NA STRONIE 5

Strażacy z OSP dostaną nowy sprzęt
Strażacy ochotnicy z
OSP Wojnicz oraz OSP
Biadoliny Radłowskie
otrzymają nowy sprzęt
strażacki.
Zakupy
będą możliwe dzięki
przekazaniu
dotacji
ze środków Funduszu
Sprawiedliwości.

Uroczyste przekazanie promesy,
którą osobiście wręczyła Marata
Malec-Lech Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego,
miało miejsce 21 grudnia br. pod
Domem Grodzkim w Wojniczu.
Symboliczny bon na kwotę 30 tys.
na zakup sprzętu ratowniczego
trafił do dwóch jednostki z terenu
gminy Wojnicz...
WIĘCEJ NA STRONIE 4
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Budżet na 2021 rok jednogłośnie przyjęty
Na ostatniej w tym roku
sesji radni Rady Miejskiej
w Wojniczu jednogłośnie
przyjęli przyszłoroczny
budżet. W nowym roku
kalendarzowym gmina
szczególny nacisk postawiła
na termomodernizację
budynków oraz rozwój
infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w
Wojniczu, która odbyła się 28 grudnia
br., radni jednogłośnie uchwalili
budżet Gminy Wojnicz na rok 2021
przygotowany przez Burmistrza
Wojnicza Tadeusza Bąka oraz Skarbnik
Gminy Joannę Zając.
Przyszłoroczne
wydatki
zaplanowano na kwotę 77 618
932,00 zł, z czego ponad 17 mln
zł przeznaczonych zostanie na
inwestycje. Dochody zaplanowano na
kwotę 71 124 784,00 zł. Różnica między
dochodamiiwydatkamistanowideficyt
budżetu w wysokości 6 494 148,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymizzaciągniętychkredytów
i pożyczek, z wolnych środków oraz z
niewykorzystanychśrodkówpieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu.

Wojnicza Tadeusz Bąk. - Warto dodać
, że w 2020 r. gmina pozyskała środki
zewnętrznewrekordowejkwocieblisko
15,5 mln zł, i że cały czas staramy się
pozyskać dodatkowe fundusze na
nowe inwestycje. – dodaje. Burmistrz
podkreślił również, że bardzo ważna
w tym trudnym okresie pandemii jest
pomoc rządu i wsparcie unijne, bo to
międzyinnymidziękitemugminamoże
tak dużo inwestować.
Wśród zadań zaplanowanych do
realizacji w 2021 roku m. in. znalazły
się:

-Budżetnaprzyszłyrokjestprojektem
rekordowym.Możnapowiedzieć,żerok
2021 będzie rokiem inwestycji. Gmina
na ten cel przeznaczyła ponad 17 mln
zł. W nowym roku kalendarzowym
szczególny nacisk postawiliśmy na
termomodernizację budynków oraz
rozwój infrastruktury wodociągowej i
kanalizacyjnej. – informuje burmistrz

•
Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Sukmanie, Olszyny,
Wielka Wieś i Milówka
•
Głęboka termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej w
miejscowościachWojnicziWielkaWieś
•
Przebudowa
części
pomieszczeń Szkoły Podstawowej

Szczepionka przeciwko COVID19 to jeden z kluczowych elementów
powstrzymania rozprzestrzeniania
się koronawirusa.

Dla kogo w pierwszej kolejności?
Szczepionka jest dobrowolna,
darmowa i bezpieczna. Pierwsze
dawki będą przeznaczone dla osób
najbardziej narażonych, takich
jak: pracownicy służby zdrowia,
mieszkańcy Domów Pomocy
Społecznej i pacjenci Zakładów
Leczniczo-Opiekuńczych, osoby
powyżej 60. roku życia, służby, które

Jak działa? Szczepionka wyzwala
w organizmie człowieka naturalną
produkcję przeciwciał. Stymuluje
także nasze komórki odpornościowe,
tak aby chroniły nas przed zakażeniem
COVID-19.

w Wojniczu z przeznaczeniem na
stołówkę szkolną
•
Budowa nowoczesnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Wojniczu
•
Modernizacja budynku OSP
w Łukanowicach
•
Modernizacja budynku
Remizy OSP Zakrzów
•
Dokumentacjakompleksowej
renowacjiZespołuParkowo-Pałacowego
w Wojniczu
•
Budowyskateparkuwramach
zagospodarowania terenu przy ul.
Rolniczej
•
Modernizacja stadionu
Olimpii w Wojniczu
Podczas sesji Rada Miejska podjęła
następujące uchwały:
•
w sprawie zmian
wbudżecieGminyWojniczna2020rok.
•
wsprawiezmianywieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

wspomagają walkę z COVID-19 –
m.in. policja i wojsko, nauczyciele.
Dlaczego warto się zaszczepić?
+Pokonanie koronawirusa jest
możliwe tylko poprzez przerwanie
jego transmisji z człowieka na
człowieka. Szczepionka daje nam
taką możliwość. Aby efekty były jak
najlepsze i jak najszybsze, musimy
być odpowiedzialni i solidarni. Każda
Wydawca:
Urząd Miejski w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

•
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Miasta
Tarnowa.
•
wsprawieudzieleniadotacji
dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
•
w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej.
•
w sprawie określenia
zasad wnoszenia udziałów do
Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w
Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32-800
Brzesko.
•
w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Wojnicz Miasto.
•
w sprawie przyjęcia
aktualizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata
2011-2020 z perspektywą do roku
2022”.
•
w sprawie Gminnego
Programu
Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów
AlkoholowychorazPrzeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wojnicz na
2021 rok.
•
w sprawie przyjęcia
StrategiiRozwiązywaniaProblemów
Społecznych Gminy Wojnicz na lata
2021-2030.
•
w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Wojnicz na lata 2021 – 2025.
•
w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia
o wspólnym przygotowaniu
i przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
na zakup gazu ziemnego w ramach
Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.

•
w sprawie określenia
gór nyc h
s t awe k
op ł at
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy.
•
w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie
odpadów komunalnych na terenie
Gminy Wojnicz.
•
w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Miejskiej
w Wojniczu na 2021 rok.
•
w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wojniczu na 2021 rok.
•
w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej na 2021 rok.
•
w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa
i Gospodarki Finansowej na 2021
rok.
•
w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji na 2021 rok.
•
w sprawie zatwierdzenia
planu działalności kontrolnej
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wojniczu na 2021 rok.

osoba, która się zaszczepi, ma szansę
przerwać łańcuch zakażeń. Nasze
zaszczepienie się, to nie tylko
ochrona dla nas. To także ochrona
naszych rodziców, dziadków, dzieci
i przyjaciół.

gospodarki. Im więcej osób się
zaszczepi, tym szybciej będziemy
mogli otworzyć restauracje i hotele,
a także swobodnie wyjechać na
urlop i wakacje. Jest to szczególnie
ważne dla polskich firm, które aby
przetrwać ten trudny czas, korzystają
ze wsparcia rządowego w ramach
Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.

Epidemię COVID-19 szczególnie
odczuwają przedsiębiorcy.
Szczepienia to skuteczny
mechanizm ochronny dla polskiej
Kontakt:
tel.: 14-631-98-43
e-mail: merkuriusz@wojnicz.pl

(mn)

Redakcja: Mateusz Niemczura
Lucjan Hajdo
Nakład: 3000 egzemplarzy
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Nowe stawki opłat za gospodarowania
odpadami komunalnymi
Od dnia 1 stycznia 2021
roku na terenie Gminy
Wojnicz obowiązują nowe
stawki opłat za odbiór
i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
Burmistrz Wojnicza działając
na podstawie art. 6k ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( t. j.
z 2020 r. poz. 1439 ze. zm.)
informuje, że od 1 stycznia 2021r.
obowiązuje nowa stawka opłat
za gospodarowania odpadami
komunalnymi przyjęte Uchwały
Rady Miejskiej w Wojnicz z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie

kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym
na terenie Gminy Wojnicz.
•
Ustalono podstawową
miesięczną stawką opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w wysokości 30,00
zł. od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.

wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i określenia
wysokości stawki tej opłaty
oraz zwolnienia w części

z opłaty za gospodarowanie
odpad a m i komu na l ny m i
właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi

Ulga dla właścicieli
kompostujących bioodpady

•
Ustalono podwyższoną
miesięczną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami
komuna lny mi od stawk i
podstawowej jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny

w wysokości 120,00 zł, od
osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
•
Ustalono częściowe
zwolnienie z opłat y za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszka lnymi
jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku
przydomowym w wysokości
1,00 zł, od stawki obowiązującej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od
jednego mieszkańca.
DAWID BĄCZEK

nieruchomości

Mieszkańcy,
którzy
zrezygnują z oddawania
bioodpadów
i
będą
kompostować
je
we
własnym zakresie, otrzymają
miesięczną ulgę w opłacie za
śmieci w wysokości 1 zł od
osoby.

w ydanego przez Ministra
Infrastruktury (12 IV 2002 r.).
Przepis uzależnia odległość
między kompostownikiem
a granicą sąsiedniej działki od
pojemności pojemnika. Jeśli
wartość ta nie przekracza 10
m3, wówczas jego odległość od:

Podczas listopadowej sesji Rady
Miejskiej, radni przyjęli uchwałę
w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymiwłaścicielinieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ulga
będzie obowiązywać już od stycznia
2021 roku.

•
drzwi
i
ok ien
zewnętrznych w pomieszczeniach,
w których przebywają ludzie,
wynosi co najmniej 5 m,
•
granic sąsiednich działek,
ulicy, drogi lub ciągu pieszego
wynosi przynajmniej 2 m.

Zwolnienie w wysokości
1 zł od osoby przysługiwać
będzie od miesiąca, w którym
właściciel nier uchomości
zadeklaruje kompostowanie
bioodpadów w kompostowniku
przydomowym. Przypomnijmy,
że możliwość wprowadzenia
takiego rozwiązania daje ustawa,
ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Kilka porad dotyczących
kompostowania bioodpadów
•
Kompostować można w
kupionym specjalnym pojemniku
lub wykonać go samemu z desek,
drewnianych palet lub metalowej
siatki, dbając o właściwy przepływ
powietrza.

Gdy wielkość kompostownika
przekracza 10 m3, należy
usytuować go w odległości:

•
Nie należy wrzucać
do kompostownika mięsa, ryb,
gotowanej żywności, popiołu
węglowego, odchodów zwierząt
lub pieluszek dziecięcych.
•
Co miesiąc należy
przemiesz ać
z aw a r t o ś ć
kompostow n i k a w celu
dostarczenia powietrza oraz
dotarcia mikroorganizmów do
wszystkich warstw kompostu.

•
Prawidłowo prowadzony
kompostownik ma zapach
ściółki leśnej. Nie należy też
mylić procesów próchnicznych
•
Kompostownik powinien z gniciem. Jeżeli w kompoście
być w miejscu nie bardzo wyczuwamy zapach zgnilizny
nasłonecznionym. Kompostować znaczy to, że kompost jest zbyt
można liście, trawę, obierki wilgotny i powinniśmy go mieszać
warzyw i owoców (za wyjątkiem częściej. Z drugiej strony, jeżeli
cytrusowych), a nawet fragmenty kompost jest zbyt suchy, należy
tektury (np. z wytłoczek po go polać wodą. I to wystarczy. W
jajkach), skorupki jaj, sianko czy zamian otrzymujemy kompost,
ściółkę zwierząt domowych np. o którym mówi się, że jest
chomików.
nawozem doskonałym. Powstaje
głównie z roślin i resztek z

gospodarst wa domowego,
zapewnia więc właściwy obieg
materii w przyrodzie. Zawiera
niezbędne i łatwo przyswajalne
przez rośliny składniki. Poprawia
strukturę ziemi, która dzięki
dostarczonej próchnicy staje się
przewiewna, pulchna i dobrze
chłonie wodę. Niezależnie od
zastosowanej dawki kompost
nie ma szkodliwego wpływu na
rośliny, użytkowników ogrodu
oraz na żyjące w nim zwierzęta.
Gdzie w ygospodarować
miejsce na kompostownik
ogrodowy?
Usytuowanie kompostownika
na działce powinno być
podyk towa ne w zg lęd a m i
estetycznymi i węchowymi.
Dobrym pomysłem będzie
„schowanie” pojemnika, np. za
żywopłotem. Warto znaleźć takie
miejsce, aby zapewnić sobie łatwe
użytkowanie, a jednocześnie
zminimalizować odczuwanie

nieprzyjemnego zapachu w czasie
przebywania w ogrodzie.
Kwe s t i a
oddalenia
kompostownika od granic działki
została uregulowana prawnie.
W tym przypadku zastosowanie
ma art. 36 ust. 2 i 3 rozporządzenia

•
30 m od zewnętrznych
drzwi i okien w pomieszczeniach
zajmowanych przez ludzi,
•
10 m od linii, która
rozgranicza ulicę, drogę lub ciąg
pieszy,
•
7,5 m od granic sąsiednich
działek.
(mn)

KOMUNIKAT
Na terenie Gminy Wojnicz odbiór odpadów komunalnych
od 01.01.2021r. prowadzić będzie firma:
P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski
30 –841 Kraków, ul. Nad Drwiną 33
tel. 12267 57 98
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
http://www.miki.krakow.pl/aktualnosci/
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
od 01.01.2021r. dostępny jest również na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Wojniczu pod adresem:
https://www.wojnicz.pl/zalatw-sprawe/
gospodarka-odpadami/
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Strażacy z OSP dostaną nowy sprzęt
Strażacy ochotnicy z
OSP Wojnicz oraz OSP
Biadoliny Radłowskie
otrzymają nowy sprzęt
strażacki.
Zakupy
będą możliwe dzięki
przekazaniu
dotacji
ze środków Funduszu
Sprawiedliwości.

Uroczyste przekazanie promesy,
którą osobiście wręczyła Marata
Malec-Lech Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego,
miało miejsce 21 grudnia br. pod
Domem Grodzkim w Wojniczu.
Symboliczny bon na kwotę 30 tys. na
zakup sprzętu ratowniczego trafił
do dwóch jednostki z terenu gminy
Wojnicz. Z dofinasowania skorzysta
jednostka OSP Wojnicz oraz OSP
Biadoliny Radłowskie.
Sprzęt potrzebny do codziennej
pracy na rzecz lokalnej
społeczności zostanie zakupiony
dzięki dofinansowaniu z budżetu
Funduszu Sprawiedliwości.
Otrzymane środki w całości
przeznaczone będą na zakup
nowego sprzętu, m. in. kamery
termowizyjnej oraz agregatów
prądotwórczych, które oficjalnie
przekazane zostaną jednostkom
8 stycznia br.

- Niosą pierwszą, podstawową
pomoc dlatego im mają lepszy,
sprzęt tym lepiej dla całego
społeczeństwa. Wykonują swoją
pracę społecznie, stąd tym bardziej
powinniśmy być im wdzięczni.
I kiedy tylko jest taka możliwość,
trzeba robić wszystko, aby środki na
nowy sprzęt trafiały do strażaków
ochotników, i tak się dzisiaj stało w
Wojniczu – mówi członek zarządu
województwa Małopolskiego,
Marta Malec-Lech.
– To już kolejna dotacja
z Funduszu Sprawiedliwości,
dzięki której do strażakówochotników trafia sprzęt niezbędny
do ratowania ludzkiego życia.
Nowy sprzęt z pewnością pozwoli
prowadzić działania jeszcze
sprawniej i skuteczniej, ale także
bezpieczniej dla samych Strażaków
Ochotników – mówi burmistrz
Wojnicza, Tadeusz Bąk
Zadanie współfinansowano
ze
środ ków
Fu nduszu
Spraw ied liwości, k tórego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
(mn)

Sprzęt do cięcia i wyważania
drzwi dla OSP Zakrzów
Ochotnicza Straż Pożarna
w Zakrzowie wzbogaciła
się o nowy sprzęt
niezbędny do prowadzenia
akcji ratunkowych.

31 grudnia odbyło się oficjalne
przekazanie sprzętu do cięcia
i wyważania drzwi dla OSP
Zakrzów, który jest niezbędny do
prowadzenia akcji ratunkowych.
Pozyskany sprzęt przyczyni
się do poprawy efektywności
p o dejmow a nych d z ia ł a ń
ratowniczych podczas udzielania
pomoc y poszkodowa ny m
w wypadkach komunikacyjnych
oraz bezpośrednio uwięzionym
w mieszkaniu.
Zadanie zostało zrealizowane
dzięki przyznanej pomocy
f i n a n s owe j
z
bu d ż e t u
Województwa Małopolskiego na
zapewnienie gotowości bojowej
jednostki, która |w całości
pokryła zakup nowego sprzętu
w wysokości 13 200,00 zł.
(mn)

Kapliczka w Grabnie już po
renowacji
Zakończyły się kompleksowe
prace renowacyjne przy
zabytkowej
kapliczce
w Grabnie, ufundowanej
w 1868 roku.
Z aby t kowa k apl iczk a
przydrożna Mat k i Bosk iej
z Dzieciąt k iem w Grabnie
przeszła
konserwację
te c h n icz n ą i e s te t ycz n ą .
Całkowity koszt jej renowacji
wyniósł 24 400,00 zł.
Przypomnijmy, że zadanie
otrzymało wsparcie finansowe
z Województwa Małopolskiego
w w ysokości 11 514,00 zł.
Środ k i na rea lizację tego
z ada nia g mi na poz ysk a ła
w r a mach kon k u rsu pn.
„Kapliczki Małopolski 2020”.
Kapl iczk a prz yd rożna
z f i g u r ą M at k i B o s k ie j
z Dzieciąt k iem po łoż ona
w Grabnie, ufundowana została
w 1868 r. przez Mateusza
i Katarzynę Golonka. Kapliczka
widnieje w Katalogu kapliczek
i k rzy ż y przydrożnych na
terenie diecezji tarnowskiej
i zosta ła również w pisana
d o e w i d e n c j i z a b y t k ów
województwa małopolskiego.
Kapliczka została w ykonana
prz ez J. K ra kowsk iego
z Zakliczyna.
(mn)
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Wyremontowano drogę gminną
w Wojniczu
Zakończył się remont drogi
gminnej: Wojnicz – Łysa
Góra – Rajsko. Inwestycja
była
dofinansowanie
z Ministerstwo Spraw
We wn ę t r z nyc h
i
Administracji.

Nowy dach na budynku
socjalnym
Zakończył się remont
dachu budynku socjalnego
przy ulicy Jagiellońskiej
w Wojniczu.
W ramach zrealizowanych
prac wykonany został demontaż
sta rego i w ysłu żonego
pokrycia dachowego, które
zostało w y mienione na
nowe. Dokonano rozbiórki
zniszczonego
mur u

Zakończyły się prace związane
z realizację zadania pn. „Remont
drogi gminnej Wojnicz – Łysa
Góra – Rajsko w miejscowości
Wojnicz”.Remont drogi zakładał
wymianę konstrukcji nawierzchni
w miejscach uszkodzeń na długości
blisko 1,4 km.

przybudówki, która znajdowała
się na tyłach posesji i zastąpiono go
nowym. Podczas prac wykonano
również obróbki blacharskie
rynien i rur spustowych wraz
z odprowadzeniem wody
opadowej.
Koszt realizacji inwestycji
wyniósł 46 tys. zł.
(mn)

Całkowity koszt realizacji zdania
wyniósł 465 844,00 zł. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie
z
M i n isterst wa
Spraw
Wewnętrznych i Administracji
w ramach środków na usuwanie
klęsk żywiołowych w wysokości
363 150,00 zł., co stanowi 80%
wartości zadania.
(mn)

Wielkie serca na nakrętki Odnowiono kuchnię w Przedszkolu
Publicznym w Biadolinach Radłowskich
w Wojniczu
Czerwone
pojemniki
w
kształcie
serca
przeznaczone do zbierania
plastikowych nakrętek
pojawiły się w Wojniczu.
Jeden pojemnik znajduje
się na wojnickim rynku koło
przystanku autobusowego
a drugi przy Kinie Wawel
w Wojniczu.
Wielkie serca czeka już
na nakrętki. Jest to nie tylko
proekologiczne przedsięwzięcie,
ale przede wszystkim mające
pomóc najbardziej potrzebującym.
Inicjatorem przedsięwzięcia
jest Gminny Ośrodka Kultury
w Wojniczu.
Urząd Miejski w Wojniczu
oraz Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zachęca do zapełniania
serca nakrętkami. Można tam
wrzucać wszelkie plastikowe
nakrętki, bez względu na
kształt, czy kolor. Mogą to więc
być nakrętki, np. po napojach,

kawie, mleku, czy jogurtach. W
pojemniku zostawić możemy
również zakrętki po chemii
gospodarczej, po płynach
do zmywania, szamponach
i płynach do płukania. Ważne, by
nie dorzucać do nakrętek innych
przedmiotów.
(mn)

Zakończyły się prace
remontowe w Przedszkolu
Publicznym w Biadolinach
Radłowskich.
Now y
wygląd zyskała kuchnia
wraz z zapleczem.
Remont kuchni i zaplecza
kuchennego polegał na wymianie
posadzek oraz okładziny ścian
płytkami, przebudowie łazienki dla
personelu, wykonaniu podwieszanych
sufitów w części pomieszczeń, jak i
wymiany wpustów ściekowych
i osprzętu instalacji elektrycznej.
Wymieniona została również
okładzina schodów zewnętrznych.
Odnowiona przestrzeń robi teraz
duże wrażenie. Remont był konieczny
z uwagi na zły stan techniczny
pomieszczeń.
Wartość wykonanych prac
wyniosła ponad 125 tys. zł.

(mn)

Powiatowy Ośrodek
Kryzysowej w Wojniczu
Powiatow y
Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
powstaje w Wojniczu.
Instytucja będzie miała
za zadanie pomóc ofiarom
przemocy
domowej,
zarówno fizycznej jak i
psychicznej.
W ośrodku będzie dyżurować
psycholog, zapewniona będzie
też pomoc i kompleksowe
wsparcie dla osób, które znajdą
się w trudnej sytuacji życiowej.

POIK zlokalizowany będzie
przy Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu.
Ja k w y ja śn i a s t a ros t a
t a r now s k i , w p ow i e c i e
potrzebne jest takie miejsce,
zwłaszcza, że cały czas zgłaszają
się osoby potrzebujące pomocy.
Ty mczasowe lokum nada l
jest potrzebne mimo tego, iż
zmieniła się ustawa.

Interwencji
Pow iatow y
Ośrodek
I nt e r we nc ji K r y z y s owe j
w Wojniczu zostanie oficjalnie
otwarty początkiem stycznia.
Koszt
zaadaptowa nia
pomieszczeń pokrył prawie
w 100% PFRON. Do tej pory
powiat tarnowski nie miał
ta k iego ośrod ka, w t y m
z a k re s ie w s p ó ł pr a c ow a ł
z i n ny m i s a mor z ąd a m i
i instytucjami.
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Gminny Konkursu na Najpopularniejszą
Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia po raz pierwszy
został przeprowadzony
przez Gminny Ośrodek
Kultury w Wojniczu
Gminny Konkursu na
Najpopularniejszą Kartkę
Bożonarodzeniową, który
odbył się pod honorowym
patronatem burmistrza
Wojnicza Tadeusza Bąka.

Przedstawiamy rozstrzygnięcie
Gminnego Konkursu na
Najpopularniejszą Kartkę
Bożonarodzeniową.
Zwycięzcami są:
w kategorii I (Przedszkola
i Oddział Przedszkolny)
Igor Brzoza, Przedszkole
Publiczne w Biadolinach
Radłowskich
Zofia Byszkiewicz, Oddział
Przedszkolny Sp W Wojniczu
Patr yk Oga r Oddzia ł
Przedszkolny SP w Wojniczu

Celem
kon ku rsu
jest
kultywowanie tradycji i zwyczajów
tych niezwykłych świąt, rozwijanie
umiejętności plastycznych oraz
zachęcanie dzieci do zabawy, miłego
spędzenia czasu wolnego w gronie
rodzinnym jak również wymiana
doświadczeń artystycznych.

w kategorii II (1-3 kl.)
Julia Wolak, Kl. 3b, SP
w Wojniczu

Woynicz 1655
Plan wydarzenia wygląda
następująco:

28 SIERPNIA - sobota:

Burmistrz Miasta i Gminy
Wojnicz Tadeusz Bąk,
Komendant Miejski Policji
w Tarnowie Mariusz
Dymura oraz Dyrektor
Gminnego
Ośrodka
Kultury w Wojniczu
Jarosław Bujak już dziś
mają zaszczyt zaprosić
na imprezę historyczną o
nazwie „Woynicz 1655”,
która zaplanowana jest na
ostatni weekend wakacji
2021 roku, czyli w dniach
28 - 29 sierpnia.
Będzie to wydarzenie dwudniowe
mające na celu upamiętnienie bitwy
pod Wojniczem, która odbyła się
3 października roku 1655, w czasie
potopu szwedzkiego i była pierwszym
starciem - próbą odparcia najeźdźcy
szwedzkiego w otwartym polu.
Warto zaznaczyć, iż wzięło w niej
udział wiele zacnych postaci tamtych
czasów, wymieniając choćby króla
szwedzkiego Karol X Gustawa,
dowodzącego armią szwedzką,
hetmana polnego koronnego
Stanisława Lanckorońskiego czy też
ówczesnego starostę jaworowskiego
Jana Sobieskiego - późniejszego króla
Polski.
W wydarzeniu tym wezmą udział
najlepsze grupy rekonstruktorskie z
Polski, ale także z zagranicy, które
specjalizują się w odtwarzaniu XVII
- wiecznej wojskowości. Nie zabraknie
mocnego uderzenia, gdyż będą im
towarzyszyły armaty oraz muszkiety.

•
pokazy
grup
rekonstruktorskich - potyczki,
zasadzki, walki,
•
wieczorny, plenerowy
pokaz filmu „Zrodzeni do szabli” prawdopodobnie z udziałem twórców
filmu rodziny Sieniawskich,
•
przemarsz wojsk ulicami
Wojnicza na Rynek - uroczysta salwa
honorowa oraz
oficjalne powitanie wojsk przez
organizatorów wydarzenia,
•
imprezy współtowarzyszące

29 SIERPNIA - niedziela:
•
msza polowa z udziałem
wojsk,
•
rekonstrukcja bitwy pod
Wojniczem Anno Domini 1655,
•
imprezy współtowarzyszące,
•
koncert zaproszonej gwiazdy
muzyki na zakończenie wydarzenia.
W organizację wydarzenia
włączył się jeden z największych
por t a l i h istor ycznych „ H i s t or y k on .pl ”,
p or t a l
promujący kulturę sarmacką
i historię I Rzeczypospolitej
„Dwór
Hu l a s z c z e g o
Sarmat y”
ora z
grupy
rekonstrukcyjne zrzeszone
w „Independent Regiments”.
Ju ż wk rótce będ ziemy
Państwa informować o kolejnych
postępach w pracach nad
wydarzeniem.
Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do odwołania lub
przełożenia wydarzenia w związku
z nieprzewidzianymi sytuacjami,
a w szczególności w związku
z sytuacją epidemiologiczną.

Jakub Gadziała, Kl. 2, SP
w Biadolinach Radłowskich
Kamila Stolarz, Kl. 2b, SP
w Wojniczu
w kategorii III (4-6 kl.)
Julia Skokoń, Kl. 4, SP
w Biadolinach Radłowskich
Marcel Kamykowski, Kl. 7b
Olga Czernecka, Kl. 4 SP
w Wojniczu
w kategorii IV (7-8 kl.)
Zuzanna Krzyżanowska, Kl.7,
SPSK w Łoponiu
Filip Tański, Kl. 7, SP w Wojniczu
Wiktor Korpacki, Kl. 7 SP
w Biadolinach Radłowskich
(mn)

Szopka na wojnickim rynku
Na
wojnickim
rynku
została
ustawiona
bożonarodzeniowa szopka.
Pierwszymi gośćmi byli
podopieczni
Żłobka
w Wojniczu.
Szopka bożonarodzeniowa co
roku chętnie odwiedzana jest przez
mieszkańców gminy. W tym roku
jako pierwsi szopkę odwiedzili
podopieczni Żłobka w Wojniczu.
Szopkę tworzą figury Matki
Boskiej, Józefa, dzieciątka Jezus,
aniołów, zwierząt oraz figury
trzech króli. Dzięki zaangażowaniu
członków Stowarzyszenia
Wiklina „Przyjazny Isep” co roku
szopka cieszy oko mieszkańców

naszej gminy, zwłaszcza tych
najmłodszych. Serdecznie dziękuję

Krzyżówka

stowarzyszeniu za przygotowanie
tej wspaniałej świątecznej dekoracji.
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VII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
2020 w ramach Grand Prix
12 grudnia 2020 roku
w Wielkiej Wsi odbyła się
kolejna druga edycję Grand
Prix Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza
Wojnicza.
Mikołajkowy był drugim
turniejem tegorocznych zmagań
tenisistów, rozpoczął się o godzinie
9.00, graliśmy do trzech wygranych
setów i do dwóch porażek w turnieju.
Przed rozpoczęciem turnieju
przypomniano uczestnikom o
zasadach obowiązujących podczas
turnieju i zachowaniu wszelkich
zasad bezpieczeństwa.

Jako organizatorzy nie
spodziewa liśmy się ta k
znakomitej frekwencji, chociaż
wiedzieliśmy że nasze turnieje
tenisa stołowego cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem
i nie tylko w naszej gminie czy
powiecie, ponieważ przyjeżdżają
zawodnicy z Brzeska, Krakowa,
Rzeszowa, Zakopanego i innych
miejscowości. Prawdopodobnie był
to jeden z największych Turniejów
w Małopolsce.
Uczestnicy rywalizowali w 7
kategoriach: dziewczęta dzieci,
chłopcy dzieci, zawodowcy dzieci,
dziewczęta młodzież, chłopcy
młodzież, OPEN amator, OPEN

zawodowiec. Najliczniejszą
kategorią była kat. OPEN, bo
aż 26 zawodników z kilkunastu
miejscowości. W swoich kategoriach
wygrali: Dawid Klich, Anna Pyzik,
Kajetan Kanownik, Konrad
Zwoleń, Angelika Jasińska,
Krzysztof Staniszewski, Andrzej
Dźwig.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary, statuetki, dyplomy,
medale oraz nagrody rzeczowe,
a ceremonii wręczenia dokonali
główny sędzia zawodów wraz
z zawodniczką pierwszoligowej
drużyny Fibrain AZS Politechnika
Rzeszów Katarzyną Galus.
SPORTOWY WOJNICZ

Kampania edukacyjna
„Słodki, słodszy... cukrzyca!”
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia

8

NR 11 (90) 2020

Nieodpłatna pomoc prawna
prawnej lub świadczącej nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje:

Mieszkańcy
Gminy
Wojnicz mają możliwość
skorzystania z darmowej
pomocy
p r aw n e j
adwokatów lub radców
prawnych. Porady prawne
obecnie udzielane są
jedynie
telefonicznie
w względu na pandemię.
Od stycznia 2019 roku na terenie
Powiatu Tarnowskiego - na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej działa bowiem 8 punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego,
obejmujących swoim zasięgiem
wszystkie 16 gmin powiatu. Są one
finansowane z budżetu państwa.
Nieodpłatna pomoc prawna
obejmuje:
1.
poinformowanie osoby
fizycznej, zwanej dalej „osobą
uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym lub
2.
wskazanie
osobie
uprawnionej sposobu rozwiązania
jej problemu prawnego, lub
3.
sporządzenieprojektu pisma
w sprawach, o których mowa w pkt 1
i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu

przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym, lub
4.
nieodpłatną mediację,
5.
sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz
poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy
na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej, w tym osobie fizycznej
prowadzącej jednoosobową
dzia ła lność
gospodarczą
niezatrudniającą innych osób w ciągu
ostatniego roku. Osoba uprawniona,
przed uzyskaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego,
składa pisemne oświadczenie, że
nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba korzystająca z nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w
zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej dodatkowo składa
oświadczenie o niezatrudnianiu
innych osób w ciągu ostatniego
roku. Oświadczenie składa się osobie
udzielającej nieodpłatnej pomocy

Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje działania
dostosowane do indywidualnej sytuacji
osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o

przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach
oraz wsparcia w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu, w tym, w
razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i
pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw

mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego.
Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje
również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby
uprawnionej o możliwościach
skorzystania z polubownych
metod rozwiązywania sporów,

w szczególności mediacji oraz
korzyściach z tego wynikających;
2. przygotowanie projektu
umowy o mediację lub wniosku o
przeprowadzenie mediacji;
3.przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego w sprawie karnej;
4. przeprowadzenie mediacji;
5. udzielenie pomocy w
sporządzeniu do sądu wniosku o
zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje
spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały
postanowienie o skierowaniu
sprawy do mediacji lub postępowania
mediacyjnego;
2.
zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że w relacji stron
występuje przemoc.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa
się według kolejności zgłoszeń,
po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się
ustalenie innej kolejności udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa
się poza kolejnością.

Dotychczas z porady prawnej można
było skorzystać w Urzędzie Miejskim
w Wojniczu w poniedziałek w godz.
od 8.00 do 12.00 oraz w czwartek
w godz. 11.30 do 15.30. Jednakże ze
względu na sytuację pandemiczną
w kraju od dnia 3 listopada 2020
roku do odwołania Starostwo
Powiatowe w Tarnowie zawiesiło
osobiste udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego we
wszystkich punktach zlokalizowanych
w Powiecie Tarnowskim.
Od 3 listopada porady
prawne odbywają się wyłącznie
za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość
(tj. telefonicznie, e-mail itd.). Aby
skorzystać z pomocy prawnej
za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość,
należy umówić się telefonicznie w
Wydziale Rozwoju Powiatu pod
numerem telefonu +48 14 68 83 327
lub +48 571 356 913 ( w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego w
Tarnowie). Istnieje również możliwość
rejestracji internetowej pod adresem
https://np.ms.gov.pl/malopolskie/
tarnowski. Dodatkowo można
również rejestrować się pod numerem
wskazanym przez Urząd Gminy
Wojnicz – 14 631 98 32.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa
się w punktach wyznaczonych
przez powiaty, według kolejności
zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty. Ustawa przewiduje także
możliwość skorzystania z pomocy
poza kolejnością, jeżeli uzasadniają
to ważne powody. Zawsze poza
kolejnością przyjmowane są kobiety
w ciąży.

