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Druhowie z Wielkiej
Wsi zbierają na nowy
samochód

Podejmują akcje gaśnicze, ale
i ratownicze. Pracują nie tylko na
drogach, ale też w wodzie. Teraz
sami potrzebują pomocy. Strażacy
z Wielkiej Wsi (gm. Wojnicz) zbierają
na nowy wóz bojowy.
Jak mówią, ich podstawowym
wozem jest obecnie wiekowy
samochód, który utrzymywany jest
przez strażaków, ale też nie spełnia
wymagań, które stawia strażacka
praca...
WIĘCEJ NA STRONIE 4

Orszak
Trzech
Króli w tym roku
symboliczny

Z
powodu
pa ndemii
Orsz a k
Tr z e ch
K ról i
w gminie w tym roku
miał formę symboliczną.
Z zachowaniem reżimu sanitarnego
z inicjatywy Akcji Katolickiej
Oddział parafialny Biadoliny
oraz Stowarzyszenie Łukanowice
„Aktywni Razem” uczczono Święto
Objawienia Pańskiego pod hasłem
„Panu dzięki oddawajmy”.
6 stycznia to dzień,
w którym obchodzimy święto
Objawienia Pana, czyli Epifanii, w
Polsce...
WIĘCEJ NA STRONIE 6

W Łukanowicach
ulepili
bałwana
giganta
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Dodatkowe środki na remont stadionu miejskiego
Ministerstwo
Sportu
ponownie
rozpatrzyło
wniosek o finansowe
wsparcie
modernizacji
stadionu
miejskiego
w Wojniczu. Projekt otrzymał
dodatkowe dofinansowanie
w wysokości blisko 500 tys. zł.
Końcem grudnia ubiegłego
roku Gmina Wojnicz wystosowała
do Ministerstwa Sportu pismo o
ponowne przeliczenie kosztów
kwalifikowanych i zwiększenie
kwoty dofinansowania do złożonego
projektu pn. „Modernizacja stadionu
sportowego Ludowego Klubu
Sportowego „Olimpia” w Wojniczu”
w ramach programu Sportowa Polska
– edycja 2020.
WIĘCEJ NA STRONIE 3

Termomodernizacja budynków w Wojniczu coraz
bliżej. Jest wsparcie od województwa
Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Kantego w Wojniczu,
a także Szkoła Podstawowa
oraz
Dom
Ludowy
w Wielkiej Wsi przejdą
modernizację. W ramach
przygotowanego projektu
zostaną przeprowadzone
prace termomodernizacyjne
polegające na ociepleniu ścian
zewnętrznych budynków,
wymianie okien oraz innych
pracach budowlanych. Gmina
Wojnicz pozyskała na ten
cel środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.
W poniedziałek, 25 stycznia
odbyło się oficjalne przekazanie
WIĘCEJ NA STRONIE 3

Gmina Wojnicz zagrała razem z WOŚP
Wie lka
Orkie s t ra
Świątecznej Pomocy to
marka rozpoznawana
niemal na całym świecie.
W Polsce zarówno dorośli,
jak również dzieci dobrze
znają czerwone serduszko
z charakterystycznym,
białym napisem, które
jest już stałym elementem
krajobrazu polskich szpitali.
Kiedy przychodzi styczeń
WOŚP gra głośno i z całą
mocą, zbierając już od 29
lat środki na specjalistyczny
sprzęt medyczny.

W sobotę, 30 stycznia
w Łukanowicach odbyło się lepieniu
bałwana giganta. Organizatorem tego
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie
Łukanowice „Aktywni Razem”...

Jednak żeby Orkiestra mogła
grać potrzebni są ludzie, którzy
uzyskają od Fundacji zgodę na
utworzenie Sztabu, dopilnują
wszelkich formalności, zarejestrują

WIĘCEJ NA STRONIE 5

WIĘCEJ NA STRONIE 6
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Piąte miejsce gminy Wojnicz w konkursie
promującym Powszechny Spis Rolny PSR 2020
GUS wyróżnił gminy
o najwyższym odsetku
spisanychgospodarstw
rolnych
w
ramach
Powszechnego
Spisu
Rolnego 2020. Wśród
nagrodzonych znalazła się
gmina Wojnicz.

oraz przyznany sprzęt dla gminy
osobiście z rąk Dyrektora Urzędu
Statystycznego w Krakowie
Agnieszki Szlubowskiej - jako
Zastępcy Wojewódzkiego
Komisarza Spisowego odebrał
Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk
- jako Gminny Komisarz Spisowy.

W poniedziałek, 1 lutego
w siedzibie Głównego Urzędu
Statystycznego w Krakowie
odbyło się wręczenie nagród dla
zwycięzców biorących udział
w Konkursie Prezesa GUS na
gminę o najwyższym odsetku
spisanych gospodarstw rolnych
w
k a na le
s a mo s pi su ,
organizowanego w ramach
promocji Powszechnego Spisu
Rolnego PSR 2020. Wśród
zwycięzców znalazła się gmina
Wojnicz, która za zajęcie piątego
miejsca w konkursie otrzymała 6
tabletów, 2 dyski twarde, głośnik
bezprzewodowy oraz powerbank.
Łączna kwota przyznanych nagród
to ponad 10 tys. zł. Gratulacje

Celem konkursu było włączenie
gmin do aktywnego promowania
idei samospisu w trakcie trwania
Powszechnego Spisu Rolnego
2020, m. in. poprzez działania
zwiększające natężenie promocyjne
PSR 2020, jego propagowanie,
aktywizowanie społeczności
lokalnych i zwiększanie
ś w i adomo ś c i
oby w atel i
o obowiązku spisowym.
- Działania promocyjne
Powszechnego Spisu Rolnego
2020 przeprowadzone zostały
w gminie na szeroką skalę. W
ramach kampanii medialnej
opracowane zostały liczne
artykuły i listy otwarte promujące

Trwają prace
przygotowawcze do
NSP 2021
Gminny Komisarz Spisowy
w osobie Burmistrza
Wojnicza
informuje, iż
w terminie od
dnia
1 kwietnia 2021 do dnia
30 czerwca 2021r. (po
wejściu w życie nowelizacji
ustawy o NSP od dnia
1 kwietnia 2021r. do dnia
30 września 2021r). na
terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej przeprowadzany
będzie Narodowy Spis
Powszechny
Ludności
i Mieszkań ( NSP 2021)
według stanu na dzień 31
marca 2021 r.
Celem spisu jest przede
wszystkim zebranie informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze
demog ra f iczno-społecznej
i zawodowej, a także o społecznoekonomicznej charakterystyce
gospodarst w
domow ych
i rodzin oraz o ich zasobach
i warunkach mieszkaniowych na
wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju.
Na stronie internetowej https://spis.
gov.pl w zakładce o spisie znajdują się
istotne informacje, w tym odpowiedzi
na pytania czym jest spis oraz jakie
dane będą zbierane w ramach spisu.
Nabór rachmistrzów do
NSP 2021 - przedłużony do 16
lutego br.

W dniu 4 lutego br. odbyła
się XXII sesja Rady
Miejskiej w Wojniczu.
Podczas sesji Rada Miejska
podjęła następujące uchwały:
idę samospisu, które regularnie
ukazywały się w prasie lokalnej,
na stronie internetowej gminy oraz
w mediach społecznościowych.
Informacje o spisie przekazane
zostały do placówek oświatowych,
stowarzyszeń i sołtysów. Dotarły
nawet do wszystkich parafii z
naszej gminy. – mówi burmistrz
Wojnicza, Tadeusz Bąk – Wysokie
miejsce w konkursie to w głównej
mierze zasługa pani Agnieszki
Dąbroś – pełniącej funkcję
Sekretarza Gminy, która była

W sprawie naboru można się
kontaktować z Gminnym Biurem
Spisowym w Wojniczu, tel. 14 6790
108, 14 631 98 22.

koordynatorem gminnym PSR
2020 i świetnie sprawdziła się w tej
roli. Serdecznie jej za to dziękuję.
Podziękowania należą się również
wszystkim członkom Gminnego
Biura Spisowego oraz wszystkim
instytucjom, organizacjom oraz
osobom, które przyczyniły się
do przeprowadzenia promocji
samospisu w naszej gminie. –
dodaje.
(mn)

Pożegnanie
Zbigniewa Gładysia

W
siedzibie
RPWiK
w Brzesku odbyło się
uroczyste
pożegnanie
Zbigniewa Gładysia.

Burmistrz Wojnicza Gminny Komisarz Spisowy
w Wojniczu informuje, iż otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych,
wykonujących czynności w ramach
prac spisowych związanych
z przeprowadzeniem na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w 2021
r. spisu powszechnego NSP 2021
został przedłużony na terenie
całego kraju do 16 lutego 2021 r.

Informacja
z sesji

Wspólnie z panią Joanną
Zając Skarbnik Gminy Wojnicz
odwiedziliśmy i podziękowaliśmy
za wieloletnią współpracę panu
Zbigniewowi Gładysiowi, który
końcem stycznia przestał pełnić
funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego

Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku i przeszedł na
zasłużoną emeryturę.
- Wieloletnią współpracę będę
wspominał bardzo pozytywnie.
Pan Prezes był zawsze gotowy do
współpracy i zawsze stawał na
wysokości zadania. I właśnie za
to chcieliśmy mu podziękować,
jednocześnie życząc powodzenia. –
mówiburmistrzWojniczaTadeuszBąk
(mn)

•
w sprawie zmian w
budżecie Gminy Wojnicz na
2021 rok.
•
w sprawie zmiany
wieloletniej
prognoz y
finansowej Gminy Wojnicz.
•
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Tarnowskiemu.
•
w sprawie przekazania
do prowadzenia Przedszkola
Publicznego w Łoponiu w
drodze umowy Stowarzyszeniu
Przyjaciół Szkół Katolickich w
Częstochowie.
•
w sprawie zmiany
Uchwały Nr I/3/2018 Rady
Miejskiej w Wojniczu z dnia
20 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wojniczu.
•
w sprawie nabycia
nieruchomości do zasobu
nieruchomości Gminy Wojnicz
celem ich zagospodarowania
pod drogę gminną.
•
w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/160/2020 Rady
Miejskiej w Wojniczu z dnia
14 lutego 2020r. w sprawie
Regulaminu korzystania z
Punktu Selektywnego Zbierania
O dp a dów Komu n a l nyc h
(PSZOK) w Wojniczu.
•
w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej podjęcia
uchwa ł y w prz ed m iocie
masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2.
•
w
sprawie
rozpatrzenia pet ycji pn.:
„Alarm! Stop zabójczemu
GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”.
•
w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi.
JADWIGA MATRAS

Apel Urzędu Miejskiego w Wojniczu
Urząd Miejski w Wojniczu
apeluje do mieszkańców
o czujność. Ktoś chodzi
po domach na terenie
gminy Wojnicz i podając
się za urzędników,
oferuje płatne usługi
fotowoltaic zne
czy
wymianę pieców.
Wydawca:
Urząd Miejski w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

W związku ze zgłaszanymi
przez mieszkańców przypadkami
d o t yc z ą c y m i
s y t u a c ji ,
w której osoby podające się za
przedstawicieli Urzędu Miejskiego
w Wojniczu, które na terenie Gminy
Wojnicz oferują płatne usługi
w zakresie odnawialnych źródeł
energii (fotowoltaika i wymiana
pieców) - informujemy, że osoby takie

nie są pracownikami urzędu, ani też
nie działają w jego imieniu.
Wszelkie informacje dotyczące
dofinansowania do odnawialnych
źródeł energii, bądź wymiany
starych kotłów węglowych
można uzyskać bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim w Wojniczu
lub telefonicznie pod nr (14) 6790 108
wew. 48,59.

Kontakt:
tel.: 14-631-98-43
e-mail: merkuriusz@wojnicz.pl

Redakcja: Mateusz Niemczura
Lucjan Hajdo
Nakład: 3000 egzemplarzy
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Termomodernizacja budynków w Wojniczu coraz
bliżej. Jest wsparcie od województwa
Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Kantego w Wojniczu,
a także Szkoła Podstawowa
oraz
Dom
Ludowy
w Wielkiej Wsi przejdą
modernizację. W ramach
przygotowanego projektu
zostaną przeprowadzone
prace termomodernizacyjne
polegające na ociepleniu ścian
zewnętrznych budynków,
wymianie okien oraz innych
pracach budowlanych. Gmina
Wojnicz pozyskała na ten
cel środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.
W poniedziałek, 25 stycznia
odbyło się oficjalne przekazanie
umowy na projekt pn. „Głęboka
termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w
miejscowościach Wojnicz i Wielka
Wieś, gm. Wojnicz”. W spotkaniu
uczestniczyła Marta MalecLech z zarządu Województwa
M a łop ol s k ie go.
P roje k t
modernizacji budynków w gminie
Wojnicz uzyskał maksymalną
ilość punktów, a łączna kwota
otrzymanego dofinansowania
to ponad 4 miliony złotych.
Dzięki wsparciu finansowemu
z Funduszy Unijnych, Szkoła
Podstawowa w Wojniczu, Szkoła
Podstawowa i Wiejski Dom
Kultury z pomieszczeniami OSP

i czekamy na jego ocenę. Liczę,
że w tej kadencji wszystkie
szkoły na terenie gminy przejdą
termomodernizację. – mówił
burmistrz Wojnicza, Tadeusz
Bąk.
Prace w obiektach gminnych
przyczynią się do poprawy
efektywności energetycznej do
74,79% i obejmują też instalację
urządzeń do rozliczenia ciepła,
czy utrzymujących zadaną
temperaturę. Budynki zyskają
też min. ocieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę okien
i drzwi, a w przypadku Wiejskiego
Domu Kultury także wymianę
dwóch bram garażowych.

w Wielkiej Wsi przejdą proces
termomodernizacji.
- Na realizację tego zadania
zarząd województwa przeznaczył
ponad 4 mln zł. To realne
wsparcie dla mieszkańców gminy,
szczególnie tych najmłodszych.
Dzieci uczęszczające do szkół
i przedszkoli będą mogły w bardziej
komfortowych i przyjaznych

war unkach ucz e stniczyć
w zajęciach. Remont przyczyni
się też znacząco do ograniczenia
zużycia energii, co pokazuje jak
ważna w Małopolsce jest dbałość
o środowisko. – powiedziała
Marta Malec-Lech z zarządu
województwa.
- Te budynki mają już swoje lata.
Decyzja o ich termomodernizacji

Dodatkowe środki na remont
stadionu miejskiego

podjęta została prz ede
wszystkim z uwagi na komfort
i bezpieczeństwo uczniów.
W tej chwili przygotowywany jest
przetarg, ponieważ chcemy ruszyć
z pracami jak najszybciej, aby
jeszcze w tym roku zrealizować
inwestycje. W planach mamy
jeszcze termomodernizacje
dwóch kolejnych szkół, na
którą przygotowaliśmy projekt

Ponadto Szkoła Podstawowa
w Wojniczu doczeka się nowej
centralnej instalacji grzewczej,
wraz z grzejnikami i rurociągami,
a także kotłów gazowych
i 5 zasobników do podgrzewania
wody. Dodatkowo poprawi
się estetyka obiektu poprzez
odmalowanie ścian i sufitów
w pomieszczeniach.
Wartość projektu to ponad
7 mln zł, termin zakończenia prac
przewidziany jest 31 października
2021 roku.
(mn)

OSP Wojnicz oraz OSP
Biadoliny
Radłowskie
wzbogaciły się o nowy sprzęt

Ministerstwo
Sportu
ponownie
rozpatrzyło
wniosek o finansowe
wsparcie
modernizacji
stadionu
miejskiego
w Wojniczu. Projekt otrzymał
dodatkowe dofinansowanie
w wysokości blisko 500 tys. zł.

Końcem grudnia ubiegłego
roku Gmina Wojnicz wystosowała
do Ministerstwa Sportu pismo o
ponowne przeliczenie kosztów
kwalifikowanych i zwiększenie
kwoty dofinansowania do złożonego
projektu pn. „Modernizacja stadionu
sportowego Ludowego Klubu
Sportowego „Olimpia” w Wojniczu”
w ramach programu Sportowa Polska
– edycja 2020.
2 lutego br. Zespół ds. opiniowania
wniosków o dofinansowanie zadań

inwestycyjnych ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w
Ministerstwie Sportu pozytywnie
zaopiniował zwiększenie dotacji
dla Gminy Wojnicz. Ministerstwo

uznało zasadność argumentacji
ujętej w piśmie i po dokonaniu
powtórnej analizy złożonego
wniosku zwiększyło przyznane
dofinansowanie o kwotę 495 400,00
zł. Łączna wysokość otrzymanego
dofinansowania wynosi obecnie 1
392 100,00 zł.
Informacje o przyznanym
dofinansowaniu osobiście przekazał
Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,
który uczestniczył na spotkaniu
roboczym w siedzibie LKS „Olimpia”
Wojnicz wspólnie z prezesem
klubu panem Tadeuszem Hajdo i
burmistrzem Wojnicza Tadeuszem
Bąkiem.
(mn)

W piątek, 8 stycznia
oficjalnie przekazany
został sprzęt ratowniczy
dla
jednostek
OSP
z terenu gminy Wojnicz
w ramach pozyskanych
środków finansowych
pochodzących z Funduszu
Sprawiedliwości, którego
dysponentem
je st
Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro.
Dzięki tym środkom, które
niedawno w formie promesy
osobiście wręczyła jednostkom
Marta Malec-Lech Członek
Za rz ądu
Wo j e w ó d z t w a

Małopolskiego OSP Wojnicz
wzbogaciła się o nową kamerę
termow izy jną o war tości
ponad 22 tys. zł, natomiast
OSP Biadoliny Radłowskie
zakupiła trójfazowy agregat
prądotwórczy, przenośny sprzęt
oświetleniow y oraz zestaw
przedłużaczy bębnowych o
łącznej wartości ponad 10 tys.
zł.
Pozyskany sprzęt przyczyni
się do je sz cz e le psz ej
efektywności podejmowanych
działań ratowniczych naszych
jednostek.
(mn)
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Na akcje jeżdżą 26-letnim wozem. Druhowie
z Wielkiej Wsi zbierają na nowy samochód
Podejmują akcje gaśnicze,
ale i ratownicze. Pracują
nie tylko na drogach,
ale też w wodzie. Teraz
sami potrzebują pomocy.
Strażacy z Wielkiej Wsi
(gm. Wojnicz) zbierają na
nowy wóz bojowy.

Koszt zakupu fabrycznie nowego
samochodu to około 850 tysięcy
złotych. Jak mówi Bartłomiej
Reczek, władze gminy Wojnicz są
skłonne przeznaczyć na ten cel 200
tysięcy złotych. Jednak, aby uzyskać
dofinansowanie na pozostałą sumę
z innych źródeł, między innymi z
Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej oraz z Funduszu Ochrony
Środowiska, strażacy potrzebują
pieniędzy na zabezpieczenie wkładu
własnego.

Jak mówią, ich podstawowym
wozem jest obecnie wiekowy
samochód, który utrzymywany jest
przez strażaków, ale też nie spełnia
wymagań, które stawia strażacka
praca.
– Dysponujemy dwoma
samochodami, lekkim samochodem
ratowniczo-rozpoznawczym
przystosowanym do ratownictwa
wodnego, do niego jest też
przyczepka z łodzią motorową oraz
pierwszowyjazdowym samochodem,
jest to 26-letni STAR 244. Samochód

jest wyposażony zarówno w sprzęt
gaśniczy jak i specjalistyczny, jednak
jego ograniczone możliwości do
przewożenia tego sprzętu skłaniają
nas do tego, że część sprzętu musi
pozostać w remizie i w razie

jakichkolwiek działań sprzęt jest
przekładany, co też wydłuża czas
wyjazdu zastępu ratowniczogaśniczego – mówi Bartłomiej
Reczek, zastępca naczelnika OSP
Wielka Wieś.

– Pieniądze można wpłacać na
zrzutka.pl, a informacje szczegółowe
dostępne są na naszym fanpejdżu
OSP KSRG Wielka Wieś. Dość sporą
sumą już dysponujemy. Chciałbym
tu podziękować mieszkańcom
Wielkiej Wsi, którzy hojnie przyjęli
strażaków rozprowadzających
kalendarze. Tylko z tej zbiórki udało

się uzyskać kwotę około 10 tysięcy
złotych – mówi Barłomiej Reczek.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, nowy wóz trafi do tutejszej
jednostki w październiku tego roku.
Ochotnicza Straż Pożarna działa
w Wielkiej Wsi od 1925 roku. Od
2003 r. jest również w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Prócz ratownictwa gaśniczego,
medycznego i technicznego przy
usuwaniu skutków wypadków
drogowych, specjalizuje się
w ratownictwie wodnym na
akwenach wodnych, rzekach górskich
i wodach szybkopłynących.
Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/
ysjdkm
ŹRÓDŁO: RDN.PL

Drugi garaż remizy OSP Łukanowice po remoncie
Druhowie OSP Łukowice
doczekali się modernizacji
drugiego z dwóch boksów
garażowych znajdujących
się w siedzibie jednostki.
Wykonany
remont
pomoże w zdecydowanym
stopniu
zwiększyć
efektywność ich działań.

Wyremontowany został drugi
z dwóch boksów garażowych
remizy OSP Łukanowice.
Po modernizacji pierwszego
pomieszczenia przyszła kolej
na remont drugiego., który do
użytku oddany został pod koniec

ubiegłego roku. Inwestycja
planowana był już od dłuższego
czasu, z uwagi na bardzo złym
stan techniczny pomieszczenia.
Ze ścian odchodził tynk,
posadzka była popękana,
instalacja elektryczna była stara
i nie spełniała standardów.

W celu utrzymania sprawności
jednostki zmodernizowano
całe pomieszczenie. Tak jak w
przypadku remontu pierwszego
garażu odnowione zostały
ściany, sufit oraz podłoga, na

której wykonano posadzkę
żywiczną antypoślizgową.
Przeprowadzone prace to nie
tylko lepsze warunki lokalowe
druhów z Łukanowic, ale
z pewnością także lepsza
ja kość ich prac y ora z
utrzymanie gotowości bojowej.
Wykonany remont pomoże
w zdecydowanym stopniu
zwiększyć efektywność działań
strażaków, m. in. usprawni
wyjazdy do akcji ratowniczych,
co w konsekwencji umożliwi
szybsze udzielenie pomocy

poszkodowanym w wypadkach,
które mają miejsce na terenie
działania jednostki.

Koszt inwestycji to 23 985,00
zł.

(mn)

Informacja dla mieszkańców ulicy św. Kingi w Wojniczu
Szanowni Państwo, jako
Zarząd Miasta Wojnicz
chcemy poinformować
Państwa
o
planach
modernizacji ulicy św.
Kingi w Wojniczu. Poprawa
jakości dróg w naszym
mieście jest jednym
z celów, które postawiliśmy
sobie na początku kadencji.
Realizujemy nasz program.

DLACZEGO POTRZEBNA
JEST ZMIANA?
Musimy dostosować nasze ulicy
do tego, co się na nich dzieje. Ruch
samochodowy wzrasta, ulice stają
się coraz mniej przyjazne pieszym i
rowerzystom. Trudności napotykamy
też podróżując samochodem.
Wpływa to na bezpieczeństwo,
ze szczególnym uwzględnieniem
najmłodszych użytkowników dróg
- dzieci. Wraz ze wzrostem komfortu
poruszania się po ul. św. Kingi,
wzrośnie bezpieczeństwo wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Ba rd zo
korz yst ny m
efektem ubocznym zmian jest
wzrost atrakcyjności terenów

mieszkaniowych. W prosty
sposób przekłada się to na wartość
nieruchomości, które są położone
na dobrze zagospodarowanych
obszarach. Potencjalny nabywca
działki lub domu chętnie dopłaci
do lokalizacji, w której zapewnione
ma bezpieczeństwo poruszania się
pieszo, po chodniku, przy oświetleniu
ulicznym i pasie drogowym na tyle
szerokim aby samochody mogły się
mijać bez utrudnień.
CO JEST DO ZROBIENIA?
Nowe nakładki bitumiczne nie
rozwiązują wszystkich problemów.
Wprawdzie poprawiają stan
nawierzchni, niestety nic ponad
to. Dobra droga to nie tylko równa
jezdnia. Niezbędne jest utwardzone
pobocze, odwodnienie, chodnik,
oświetlenie uliczne i odpowiednia
szerokość jezdni. Tak w przyszłości
może wyglądać ulica św. Kingi
w Wojniczu.
JAK TO MOŻEMY ZROBIĆ?
Obecnie szerokość ul. św. Kingi
nie przekracza 3 metrów. Nie ma
zatem warunków do tego, aby

wykonać na tej ulicy odpowiednio
szeroką jezdnię, pobocze, rowy,
a w przyszłości chodnik. Aby stało się
to możliwe konieczny jest pas drogowy
o szerokości min. 7 metrów. Niezbędne
jest więc poszerzenie ulicy o około
4 metry.
Jako Zarząd podjęliśmy się
przeprowadzenia rozmów, konsultacji,
z mieszkańcami ul. św. Kingi
i właścicielami działek przylegającymi
do niej. Konsultacje mają na celu
uzyskanie opinii na temat podjętej
inicjatywy modernizacji całej ulicy. W
ramach spotkań będziemy Państwa
pytać czy wyrażą Państwo wolę
przekazania niezbędnych fragmentów
swoich działek (przypominamy, że
chodzi o uzyskanie dodatkowych
4 metrów szerokości pasa drogowego).
Oczywiście w sytuacji udzielonej
zgody, wszelkie koszty związane
z umowami notarialnymi, pomiarami
geodezyjnymi, wpisami do ksiąg
wieczystych itp. zostaną pokryte
w całości przez Gminę Wojnicz.
KIEDY?
Ze względu na zagrożenie
epidemiologiczne nie jest możliwe

zorganizowanie ogólnego spotkania.
Będziemy zapraszać Państwa na
indywidualne spotkania w celu
zapoznania z naszą propozycja
i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
Zaczynamy w styczniu br.
Biorąc pod uwagę liczbę osób,
których dotyczy sprawa (102
działek i 130 właścicieli) mamy
świadomość, że podjęliśmy się
trudnego i czasochłonnego zadania.

Wierzymy jednak, że przy dobrej
woli, współpracy i zaangażowaniu
uda się ten cel osiągnąć, z pożytkiem
dla Państwa.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Miasta Wojnicz
tel. kontaktowy:
789 074 538
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Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
„Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych”
Samarytańska Federacja
Organizacji Pozarządowych
(SFOP)
uruchomiła
bezpłatną wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego.
Wypożyczalnia działa przy
„Centrum aktywizacji i opieki
seniora” w Kończyskach.
Inwestycję zrealizowano
dzięki dofinansowaniu
unijnemu w ramach projektu
pn. „CAOS+ Centrum
Aktywizacji i Opieki Seniora
Plus”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa
Małopolskiego na lata 20142020.

Z wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego mogą korzystać
nieodpłatnie mieszkańcy trzech
gmin: Zakliczyn, Wojnicz i
Gromnik.

Mieszkańcy tych gmin
będą mogli w y pożyczać
następujący specjalistyczny
sprzęt rehabilitacyjny: wózki
inwalidzkie, kule łokciowe,
chodziki, balkoniki, łóżka
elektryczne, krzesła toaletowe,
materace, poziome rowery
rehabilitacyjne. Sprzęt jest
komfortowy w użyciu, może
być wykorzystywany zarówno
w domu jak i na zewnątrz. Wózki
inwalidzki, kule ortopedyczne
oraz chodziki, w ykonane
są z lekkich materiałów, ale
jednocześnie posiadają solidną
konstrukcję.
Osoby
potrzebujące
mogą korzystać ze sprzętu
całkowicie za darmo. Po
stronie wypożyczającego leży
zapewnienie transportu celem
odbioru i zwrotu wypożyczonego
sprzętu.

Istnieje
możliwość
wcześniejszej rezerwacji sprzętu
rehabilitacyjnego. Rezerwacji
można dokonywać osobiście
lub telefonicznie pod numerem
telefonu 14 66 52 095 z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku nieodebrania
sprzętu rehabilitacy jnego
w umówionym czasie rezerwacja
wygasa.

Spr z ę t rehabi l it ac y jny
wypożyczany będzie osobiście
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Sz cz egó łowe i n for mac je
o zasadach wypożyczania

Warunki otrzymania takiej
formy wsparcia to:

nia ze świadczeń z pomocy społecznej, a w szczególności: sieroctwo,
bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc w rodzinie, bezradność w
sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych, wielodzietność, alkoholizm i inne wskazane w art.7
ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876)

1. Miesięczny dochód osoby
samotnej nie może przekroczy
kwoty 1051,50 zł.
2. Miesięczny dochód osoby w
rodzinie nie może przekroczyć
kwoty 792,00 zł
3. Występowanie jednej z przesłanek uprawniających do korzysta-

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość
zamówienia za pośrednictwem
pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wojniczu, ciepłych posiłków- obiadów dla seniorów, osób samotnych i
niepełnosprawnych, które nie speł-

niają powyższych kryteriów. Koszt
jednego pełnego obiadu wynosi
8,53 zł i jest ponoszony przez osobę
zamawiającą.

oraz osobiście w siedzibie Ośrodka,
ul. Krzywa 16 pok. nr 2 i 3.

R ZĄDOW Y PROGR A M
„POSIŁEK W SZKOLE I W
Szczegółowych informacji DOMU”
dotyczących świadczeń przyznawanych w ramach wieloletniego Dotacja z budżetu państwa :87 401
programu „Posiłek w szkole i w zł Całkowity koszt programu: 109
domu” udzielają pracownicy socjal- 251 zł
ni GOPS w Wojnicz, codziennie w
GOPS WOJNICZ
godzinach od 7:30 do 15:30 pod nr
telefonu 14 666 42 30 wew. 21 i 22,

Po k rót k iej odw i l ż y z a
ok nami znów pojawił y się
spore ilości śnieg u. O ile
dla drogowców i samorządów
jest to prawdziwe utrapienie,
o tyle dla mieszkańców jest
to okazja do dobrej zabawy
i oderwania się od pandemicznej
i przygnębiającej rzeczywistości.
Zarówno dzieci jak i dorośli
dają upust swojej pasji lepienia

śniegowych bałwanów, mając
przy tym sporo radości.
W sobotę , 30 st yczn ia
w sz y s t k ic h c hę t nyc h do
wzięcia udziału w wspólnej
zabawie przy lepieniu bałwana
g iga nta w Łu k a now ic ach
z a pr o s i ł o S t ow a r z y s z e n i
Łu k a now ice „A k t y w ni
Razem”.

- Po m i m o pa d ają c e go
deszczu i mroźnego wiatru,
frekwencja
dopisała
i wszyscy uczestnicy dzielnie
lepili bałwana. Ostatecznie
przemoknięci, ale szczęśliwi
z zabawy w śniegu
zakończyliśmy dzień wspólnie
g rz ejąc się przy og ni sku

Informacja dla
seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojniczu
realizuje, w miesiącach
styczeń, luty i marzec
2021r., usługę wsparcia
w ramach Rządowego
Programu
Wspieraj
Seniora polegającą na
dostarczeniu zakupów tj.
artykułów spożywczych,
higienicznych dla Seniorów
pow. 70 roku życia, którzy
w obowiązującym stanie
pandemii zdecydują się na
pozostanie w domu.
Koszty zakupów pokrywa
Senior.

W Łukanowicach ulepili bałwana giganta
W sobotę, 30 stycznia
w Łukanowicach odbyło
się lepieniu bałwana
giganta. Organizatorem
tego przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie
Łukanowice „Aktywni
Razem”.

GOPS WOJNICZ

Teraz dostępność sprzętu nie
będzie trudnością dla osób, które
ze względów finansowych nie
mogły sobie pozwolić na zakup
lub komercyjne wypożyczenie.
Dzięki tej inwestycji osoby mające
problem z poruszaniem się,
z różnymi niepełnosprawnościami
czasow ymi lub trwałymi,
seniorzy czy osoby po kontuzjach
uzyskają pomoc w codziennym
funkcjonowaniu.

Ciepły posiłek – pełen obiad- dla osób starszych,
samotnych i niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy
społecznej w Wojniczu
informuje, że istnieje
możliwość otrzymania
pomocy w formie ciepłego
posiłku refundowanego
przez GOPS, w dni
robocze
dla
osób
starszych, samotnych lub
niepełnosprawnych.

sprzętu udzielane są pod
numerem telefonu 14 6652095
oraz w Centrum aktywizacji
i opieki seniora w Kończyskach.

i smażąc kiełbaski. – mówią
organizatorzy akcji.

W lepeniu bałwana giganta
pomagał Sołtys Łukanowmwic
Mirosław Bąk.
(mn)

Zgłoszenia takiej potrzeby
Senior może dokonać dzwoniąc
pod nr. infolinii 22 505 11 11 lub
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wojniczu nr. tel. 14
666 41 30 ; 791 13 05 66 ; 786 13 05
66 w godzinach 8.00 – 15.00
GOPS WOJNICZ

Podziękowanie
Podziękowanie
dla
Pana Romana Mleczko
z Łoponia.
Co roku, jak tylko spadnie śnieg,
Pan Roman dba o bezpieczeństwo
i komfort przejścia chodnikiem dla
mieszkańców. Z własnej inicjatywy
odśnieża swoim „traktorkiem”
chodnik wzdłuż drogi powiatowej
nr 1407K.
W imieniu swoim oraz
mieszkańców Łoponia serdecznie
dziękuje.
Radna Janina Chrapusta
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Gmina Wojnicz zagrała razem z WOŚP
Wie lka
Orkie s t ra
Świątecznej Pomocy to
marka rozpoznawana
niemal na całym świecie.
W Polsce zarówno dorośli,
jak również dzieci dobrze
znają czerwone serduszko
z charakterystycznym,
białym napisem, które
jest już stałym elementem
krajobrazu polskich szpitali.
Kiedy przychodzi styczeń
WOŚP gra głośno i z całą
mocą, zbierając już od 29
lat środki na specjalistyczny
sprzęt medyczny.
Jednak żeby Orkiestra mogła
grać potrzebni są ludzie, którzy
uzyskają od Fundacji zgodę na
utworzenie Sztabu, dopilnują
wszelkich formalności, zarejestrują
wolontariuszy, przeprowadzą
Finał i rozliczą zebrane środki,
przekazując je do Fundacji z
odpowiednią dokumentacją.
W Gminie Wojnicz już po raz
dziewiąty Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych im. Jana Pawła II
zajął się organizacją tego wielkiego
przedsięwzięcia i powołał do życia
Sztab.
Pomimo trwającej pandemii
koronawirusa Sztab #5692 Zespół
Szkół Licealnych i Technicznych
im. Jana Pawła II zgromadził
65 chętnych wolontariuszy (55
z puszkami i 10 rozdających
serduszka) z czterech Szkół
Podstawowych (z Biadolinach
Radłowskich, Wojnicz, Grabna
i Wielkiej Wsi), 1 wolontariusza
z Przedszkola Publicznego w
Wojniczu oraz 3 wolontariuszki z
ZSLiT. Wolontariusze pod opieką
osób dorosłych wyszli na ulice
gminy Wojnicz 31 stycznia 2021
r., aby kwestować pod hasłem
„Gramy z głową! Dla laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki
głowy”. Pogoda tego dnia pokazała,
że jest z wolontariuszami, gdyż po

przejrzyste i jasne. A w tym roku
doszła kwestia rygoru sanitarnego,
który musiał być przestrzegany –
każda osoba wchodząca do sztabu
(opiekun, wolontariusz) miała
mierzoną temperaturę, a także była
poinformowana o konieczności
dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa
oraz zachowania dystansu.

trwających w sobotę zawirowaniach
od deszczu, poprzez śnieg i mróz,
w niedzielę wyszło słońce.
Tegoroczny Finał był inny
– nie było koncertów, meczu
charytatywnego, ani tradycyjnego
światełka do nieba, ale mieszkańcy
Gminy Wojnicz jak zwykle
pokazali, że mają wielkie serca i
deklarowana kwota jaką udało
się uzbierać 31 stycznia 2021 r. to
21347,67 plus waluta obca. Pieniądze
z każdej puszki zostały przeliczone
przez powołaną komisję w
obecności każdego wolontariusza,
który swoim podpisem na liście
zbiorczej potwierdził zebraną
kwotę i otrzymał rozliczenie.
W 29 Finał włączyły się
Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Łukanowicach,
które zorganizowały licytację
Vocherów Słodkości , a uzyskane
pieniążki zostały wrzucone do
puszek wolontariuszy. Podobnie
uczyniły Panie z KGW EcoBabki
z Biadolin Radłowskich, ich
vouchery słodkości również zostały
wylicytowane na rzecz WOŚP.
Wielkie ukłony dla wszystkich
Wspaniałych Gospodyń.

Sztab #5692 oprócz puszek
w terenie uzyskał zgodę na
utworzenie tzw. Sztabowych Puszek
Stacjonarnych, z których jedna była
zlokalizowana w sekretariacie
ZSLiT w Wojniczu, natomiast
druga w LKJ Market Lewiatan
w Biadolinach Szlacheckich.
Wspomniane puszki w obecności
opiekunów zostały również
rozliczone w dniu Finału.

Ale mimo wszystko udało się, tak
jak w poprzednich latach. Kwota
deklarowana zebrana przez Sztab
# 5692 Zespół Szkół Licealnych i
Technicznych im. Jana Pawła II w
Wojniczu jest imponująca. W dniu
Finału przeliczone środki zostały
zabezpieczone w bezpiecznych
kopertach razem z Bankowymi
Dowodami Wpłaty, spisany został
protokół, a konwój, który wcześniej
został zamówiony zabrał pieniążki
do mBanku, gdzie zostaną jeszcze
raz przeliczone razem z walutą obcą
i podana zostanie ostateczna kwota
zebrana przez Sztab # 5692.

Dziękujemy serdecznie Firmie
Albert za wsparcie rzeczowe Finału
Wielkie podziękowania należą
się Panu Witoldowi Cyganowi,
który zorganizował transport
wolontariuszy do Sztabu, dzięki
czemu mogli bezpiecznie i na czas
dotrzeć na miejsce rozliczenia i z
powrotem do swoich domów.
Chylimy czoła również przed
Funkcjonariuszami Policji,
którzy dbali o bezpieczeństwo
kwestujących i wszystkich
zaangażowanych w Finał.
Jeszcze raz wielkie brawa dla
wolontariuszy, opiekunów i
organizatorów 29 Finału WOŚP
w Wojniczu, a także dla wszystkich
osób dzięki którym ten finał był tak
wyjątkowy.
Do zobaczenia za rok. Sie ma!
MONIKA KASPEREK

Nie w ąt pl iw ą
at r a kc ją
tegorocznego Finału było
połączenie online ze Sztabem
w Monachium oraz koncert na
żywo zespołu „Uwaga na Jeże”
transmitowany przez Tarnowską.
TV
Finał nie mógłby się odbyć, gdyby
nie wspomniani wolontariusze i
ich opiekunowie, którym należą
się wielkie brawa i uznanie, ale
są jeszcze osoby, które całe to
przedsięwzięcie zorganizowały.
To Szef Sztabu – Pani Agnieszka
Kapek i współorganizatorzy. Pracy
przed, w trakcie i po Finale jest
bardzo dużo – trzeba dopilnować
dokumentacji, zarejestrować
wolontariuszy, przygotować
puszki, plakaty, zorganizować
rozliczenie, aby wszystko było

Orszak Trzech Króli w tym roku symboliczny
Z powodu pandemii
Orszak Trzech Króli
w gminie w tym roku
miał formę symboliczną.
Z zachowaniem reżimu
sanitarnego z inicjatywy
Akcji Katolickiej Oddział
parafialny
Biadoliny
oraz
Stowarzyszenie
Łukanowice „Aktywni
Razem” uczczono Święto
Objawienia Pańskiego
pod hasłem „Panu dzięki
oddawajmy”.

pokłon i złożyli dary. Kacper
ofiarował kadzidło - symbol
boskości, Melchior - złoto,
symbol władzy królewskiej, a
Baltazar - mirrę, zapowiedź
męczeńskiej śmierci Chrystusa.
Hasłem tegorocznego Orszaku
Trzech Króli są słowa z jednej
z Pieśni Jana Kochanowskiego:
„Panu dzięki oddawajmy”. Z
tej okazji przez gminę przeszły
dwa orszaki.

6 stycznia to dzień, w
którym obchodzimy święto
Objawienia Pana, czyli Epifanii,
w Polsce nazywanego potocznie
świętem Trzech Króli. Jest
to święto, które upamiętnia
nam przybycie ze Wschodu
mędrców ponieważ prorocy
przepowiedzieli, że urodził
się król żydowski. Znaleźli
Jezusa w stajence, oddali mu

Przez Biadoliny przeszedł
IV Orsza k Trzech Króli.
Pomimo wszelkich obostrzeń
nie zrezygnowano z jego
przeprowadzenia. W role
królów już tradycyjnie wcielili
się przedstawiciele trzech
wsi wchodzących w skład
parafii: Biadolin Radłowskich,
Szlacheckich i Perły. Królowie
w asyście małych kolędników

BIADOLINY

chorągwi, zespołu ludowego
,,Echo Doliny” oraz KGW
EcoBabki. Orszak uroczyście
wszedł do kościoła i oddali
pokłon leżącemu w żłobku

Bożemu Dziecięciu. Po Mszy
Św iętej wszyscy śpiewem
kolęd radośnie głosili światu
dobrą nowinę o narodzeniu
Zbawiciela. Jak informują

organizatorzy w tym roku
or s z a k m i a ł c h a r a k t e r
symboliczny i mają nadzieję,
że w kolejnym roku będą
mogli powrócić do tradycyjnej,
jeszcze bardziej uroczystej
formy radosnego przeżywania
święta Objawienia Pańskiego.
ŁUKANOWICE
Członkowie Stowarzyszenia
Łu k a now ice
„Aktywni
Razem” oraz sołtys Łukanowic
Mirosław Bąk kulty wując
tradycje bożonarodzeniowe,
a równocześnie zachowując
wszelkie zasady bezpieczeństwa,
w Św ięto Trz ech K ról i
odw ied zi l i m ie sz k a ńców
Łukanowic z najlepszymi
ż yc z e n i a m i z d r ow i a i
pomyślności w 2021 roku.
(mn)
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Wojnicz.

wniosków upływa w dniu 24
marca 2021 roku godz. 15.00.
Szczegółowy harmonogram
określa załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 34/2021
Burmistrza Wojnicza z dnia
28 stycznia 2021 roku.

W dniu 3 marca 2021 roku
rusza rekrutacja do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Wnioski wraz z dokumentami
należy składać w placówkach
do dnia 24 marca 2021 roku do
godz. 15.00.
Szczegółowy harmonogram
określa załącznik nr 1 do
za rz ąd zenia nr 34/2021
Burmistrza Wojnicza z dnia 28
stycznia 2021 roku. Rekrutacja
do klas I szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę
Wojnicz. Od dnia 3 marca
2021 roku można składać
wnioski wraz z dokumentami

o przyjęciedo klas I szkół
podstawowych prowadzonych
przez gminę w siedzibach
tych szkół. Termin składania

„Listy dla ziemi”

zasięgiem obejmą jak największą
rzeszę mieszkańców naszej gminy.
Sama akcja pisania Listów dla
Ziemi to największa akcja związana
z tematyką edukacji ekologicznej
w Polsce, której inicjatorem jest
Fundacja Ekologiczna ARKA.
W ramach akcji zorganizowany
został gminny konkurs na
najpiękniejszy list dziecka/ucznia w
trzech kategoriach: wśród chętnych

uczniów szkół podstawowych
kl. I – III, kl.IV - VIII i dzieci
z oddziałów przedszkolnych.
Autorzy najpiękniejszych listów
otrzymali nagrody ufundowane
przez Burmistrza Wojnicza.
Z uwagi na obostrzenia
epidemiczne nagrody wręczone
zostały za pośrednictwem
dyrektorów placówek oświatowych
.
DOROTA SIUDAK

Nowe stowarzyszenie w Wojniczu
W styczniu tego roku przy
Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych powstało
Stowarz yszenie
na
rzecz Rozwoju Zespołu
Szkół
Licealnych
i
Technicznych w Wojniczu
– EduWojnicz.
Organizacja została powołana
po to, aby m.in. wspierać
i promować działalność
dydaktyczno - wychowawczą oraz
wszechstronny rozwój uczniów,
udoskonalać bazę i infrastrukturę
placówki, a także propagować,
popularyzować i dokumentować
dorobek i osiągnięcia Szkoły,
jej uczniów i absolwentów oraz
kadry dydaktycznej we wszystkich
dziedzinach życia społecznego,
oświatowego, naukowego,
kulturalnego i sportowego.

Ważnym zadaniem będzie
podejmowanie i prowadzenie
działań w obszarze udzielania
pomocy uczniom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie
szans, działalności charytatywnej,
inicjatyw wspomagających rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych,
turystyki i krajoznawstwa,
działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy
międzynarodowej.
Działalność Stowarzyszenia
„EduWojnicz” z pewnością
przyczyni się do coraz lepszego
funkcjonowania Szkoły i sprawi,
że będzie się ona stawać jeszcze
bardziej przyjaznym dla młodych
ludzi miejscem.

UM WOJNICZ

Ponowne otwarcie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej
w Wojniczu

Blisko 400 uczniów ze
szkół z terenu gminy
Wojnicz wzięło udział
w konkursie ekologicznym
pod hasłem „Listy dla ziemi”.
Założeniem akcji jest pisanie
przez młodych ludzi listów do
dorosłych, które mają zwrócić
uwagę na problem związany
ze środowiskiem, jednocześnie
będąc prośbą o troskę o nie. Listy
są pisane na specjalnym papierze
wykonanym z makulatury,
który – wraz z materiałami
edukacyjnymi – został przekazany
do Gminy Wojnicz. Pisanie
listów jest poprzedzone lekcjami
tematycznymi w szkołach.
Następnie, dzieci przekazują listy
dorosłym (rodzicom, dziadkom)
i razem z nimi podejmują proste
działania proekologiczne. Te
indywidualne prace dzieci,
zawierają proste informacje
merytoryczne dotyczące działań,
które w każdym domu można
zrealizować. Ma to na celu
zachęcać młodych ludzi do działań
proekologicznych, które swoim

Kr y teria rek rutacji do
przedszkoli określone zostały w
Uchwale Nr XXVI/275/2017 Rady
Miejskiej w Wojniczu z dnia 6
marca 2017r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych dla
których organem prowadzącym
jest Gmina Wojnicz.

Kryteria rekrutacji do klas
pierwszych publicznych szkół
podstawowych dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Wojnicz określone zostały
w Uchwale Nr XXVI/274/2017
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 6 marca 2017r. w sprawie
ustalenia kry teriów wraz
z l ic z b ą pu n k t ów w
postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których
orga nem
pr ow a d z ą c y m
jest Gmina Wojnicz oraz
dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów.

Wszystkich życzliwych wojnickiej
Szkole, nieprzerwanie działającej
w naszym mieście od 85 lat,
zachęcamy do wsparcia działalności
Stowarzyszenia EduWojnicz.
Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Wojniczu –
EduWojnicz
ul. Jagiellońska 17
32-830 Wojnicz
KRS: 0000877050
NR KONTA: 72 1140 2004 0000
3202 8084 7531
Przekazanie darowizny podlega
odliczeniu podatkowemu: osoba
fizyczna może odliczyć w PIT do 6%
od swojego dochodu, osoba prawna
w CIT do 10%.
ZSLIT WOJNICZ

Urząd Miejski w Wojniczu
informuje, że od dnia
1 lutego 2021 roku
(poniedziałek) ponownie
zostanie otwarty dla
mieszkańców punkt
nieodpłatnej pomocy
prawnej mieszczący się
w Urzędzie Miejskim
w Wojniczu, Rynek 1.
Nieodpłatna pomoc
prawna świadczona jest
przez adwokatów w dniach:
• poniedzia łek : godz.
08.00-12.00
• czwartek: godz. 11.3015.30
Aby skorzystać z pomocy
prawnej należy umówić się
telefonicznie w Wydziale
Roz woju Pow i at u p o d
numerem telefonu 14 68
83 327 lub 571 356 913 (w
godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Tarnowie)
lub w Urzędzie Miejskim
w Wojniczu pod numerem
telefonu 14 6790 – 108 (w
godzinach pracy Urzędu).
Istnieje również możliwość
rejestracji internetowej pod
adresem: https://np.ms.gov.
pl/małopolskie/tarnowski.
DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Pomoc
prawna
przysługuje osobie, która
nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy

pr aw nej, w t y m o s obie
f iz ycznej prowad z ącej
jednoosobową dzia ła lność
gospodarczą niezatrudniającą
i n nych osób w cią g u
ostatniego roku.
Osobom ze znaczną
niepełnosprawnością
r uchową, k tóre nie mogą
stawić się w punkcie osobiście
oraz osobom doświadczającym
trudności w komunikowaniu
się, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
języku migow y m i innych
środ k ach komu ni kowa nia
się , moż e być ud ziela na
nieodpłatna pomoc prawna
lub świadczone nieodpłatne
poradnictwo oby watelsk ie,
ta k że poza punktem a lbo
za pośrednictwem środków
p or o z u m ie w a n i a s i ę n a
odległość.
Nie obowiązuje właściwość
terytorialna według miejsca
zamieszkania,
każdy
uprawiony mieszkaniec może
uzyskać pomoc praw ną w
dowolnym w ybranym przez
siebie punkcie w Powiecie
Tarnowskim.
Szczegółowe informacje o
nieodpłatnej pomocy prawnej
znajdują się pod adresem:
ht t ps:// bip.ma lopolsk a .pl /
sptarnow,m,328231,pomocprawna.html
STAROST WO POWIATOWE W TARNOWIE
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Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza
kampania informacyjno-edukacyjna dla
klientów ZUS
Coraz więcej osób pobiera
świadczenia na konto
bankowe. Jednak część
klientów w dalszym ciągu
decyduje, aby wypłaty
z
ZUS
otrzymywać
w gotówce. Jak wskazują
badania przeprowadzone
przez ZUS wśród tych
osób, taka decyzja wynika
w dużej mierze z braku
wiedzy o tym jak korzystać
z rachunku bankowego,
a szczególnie z bankowości
elektronicznej. Dzięki
kampanii „Bezpiecznie,
zdrowo, bezgotówkowo”
chcemy upowszechnić
wśród seniorów wiedzę
na temat korzyści, jakie
daje konto w banku
i jak bezpiecznie z niego
korzystać.

Chcemy aby nasi klienci
swobodnie i bez lęku korzystali
z rachunków bankow ych.
Dysponowa li
swoimi
pieniędzmi, nie narażając się
na kradzież, oszustwa czy inne
niebezpieczeństwa. Pobierali
na konto swoje świadczenia,
płacili rachunki oraz robili
zakupy on-line. Wychodząc
do sklepu czy apteki używali
karty płatniczej. Bo rachunek
bankow y jest bezpieczny i
w ygodny, a otrzymy wanie
świadczeń z ZUS na konto w
banku pozwala na bezpieczny
dostęp do nich, co jest
szczególnie ważne w czasie
pandemii.
Kor z yst aj z r achu n k u
ba n kowego,
ot rz y muj
świadczenia na konto i bądź
bezpieczny!

W t r a k c i e k a mp a n i i
„Bezpiecznie,
z d rowo,
b e z got ów k owo” c hc e my
pokazać naszym klientom, że
korzystanie z konta bankowego
i bankowości elektronicznej jest
łatwe. Nasi klienci dowiedzą
się:
• jakie korzyści daje posiadanie
konta w banku,
• jak założyć konto bankowe,
• jak zmienić sposób wypłaty
świadczeń w ZUS,
• o czym muszą pamiętać, gdy
korzystają z konta bankowego
przez internet.

Informacje te zapewnią
seniorom bezpieczeńst wo
w świecie, w którym trudno
obejść się bez internetu.
Um iejęt ność korz ysta n ia
z internetu, ba n kowości
e le k t r on ic z ne j i u s ł u g
online ułatwia załatwianie
codziennych spraw. Przez
internet można załatwić sprawy
w urzędach, robić zakupy, płacić
rachunki czy kontaktować się z
najbliższymi.
Szczegółowe informacje są
dostępne na stronie internetowej
kampanii „Bezpiecznie, zdrowo,
bezgotówkowo” pod adresem:
https://www.zus.pl/o-zus/onas/kampania-bezpiecznyzdrowy-bezgotowkowy-.
Kor z y s t a n i e z k ont a
bankowego i bankowości
elek t ron icznej n ie musi
być trudne. Na tej stronie
poznasz korzyści, jakie płyną
z posiadania konta w banku.
Dowiesz się też, jak bezpiecznie
korzystać z takiego konta.

Krzyżówka

Urząd Miejski w Wojniczu
przypomina rolnikom,
którzy posiadają grunt
powyżej 1 ha użytków
rolnych o możliwości
składania
wniosków
o
zwrot
podatku
akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej.
Termin składania wniosków: 01
luty 2021 r. – 01 marzec 2021 r.
Do wniosku powinny być
dołączone faktury ( lub ich kopie)

stanowiące dowód zakupu oleju
napędowego za okres od 01-082020 r. Do 31-01-2021 r.
Wnioski należy składać na
Dzienniku Podawczym lub
w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego
w Wojniczu.
Stawka zwrotu podatku
akcyzowego od zakupionego
paliwa rolniczego wynosi 1 zł.
Limit zwrotu podatku
akcyzowego w 2020 r. Wynosi
100,00 zł x ilość ha użytków
rolnych.
Wypłata środków nastąpi
w miesiącu kwietniu 2021 r.
UM WOJNICZ

