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Plastikowe nakrętki
dla Marcelka

Nakrętki z czerwonych serc trafiły
do Jadownik, aby wspomóc małego
Marcelka Kubalę w walce z chorobą.
Urząd Miejski w Wojniczu przekazał wszystkie zebrane nakrętki z
wielkich czerwonych serc dla małego
Marcelka Kubali, aby wspomóc go w
walce z chorobą. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu
zawieźli do Jadownik ponad 20
worków po brzegi wypełnionych
nakrętkami.
WIĘCEJ NA STRONIE 3

Umowa na budowę
PSZOK podpisana

Burmistrz Wojnicza podpisał
umowę na budowę nowoczesnego
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Punkt
powstanie przy ulicy Warszawskiej
w Wojniczu.
W poniedziałek, 1 marca
w Urzędzie Miejskimi w Wojniczu
została podpisana umowa
z wykonawcą na realizację zadania
pn.: „Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Wojniczu”. Realizacją
inwestycji w systemie zaprojektuj i
wybuduj zajmie się firma...
WIĘCEJ NA STRONIE 3

„Mam dwa latka,
dwa i pół...”

Radosne maluszki, zadowolone
opiekunki, szczęśliwa pani dyrektor - tak było 24 lutego podczas
urodzinowego przyjęcia Żłobka
w Wojniczu powstałego zaledwie
dwa i pól roku temu.
W dniu 24 lutego br. swoje
drugie urodziny obchodził
Żłobek w Wojniczu. Z tej
okazji Burmistrz Wojnicza...
WIĘCEJ NA STRONIE 6
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
Pałacu Dąmbskich w Wojniczu podpisana
16 lutego w Urzędzie
Miejskim w Wojniczu
burmistrz Tadeusz Bąk
podpisał z wykonawcą
umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej
kompleksowej rewitalizacji
Zespołu
Pałacowo
Parkowego w Wojniczu.
Wybudowany w 1876 zespół
pałacowo-parkowy w Wojniczu
ma w przyszłości służyć jako
miejsce imprez kulturalnych
i edukacyjnych dla mieszkańców.
Teraz gmina podpisała umowę na
przygotowanie projektu...
WIĘCEJ NA STRONIE 3

Nowy komisariat coraz bliżej
Rozpoczęły się prace
wykończeniowe na terenie
nowego
komisariatu.
Kolejnym etapem będzie
jego wyposażenie. Obiekt
wizytowali Komendant
Komisariatu
Policji
w Wojniczu oraz Burmistrz
Wojnicza.

Komendant Komisariatu
Policji w Wojniczu Marek Ptak
oraz Burmistrz Wojnicza Tadeusz
Bąk wizytowali powstający nowy
komisariat. To jedna...
WIĘCEJ NA STRONIE 5
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OKIEM GOSPODARZA

Inwestycje w dobie pandemii.
Gmina nie zwalnia tempa
Rok 2020 naznaczony
pandemią koronawirusa
pozostanie wnaszej pamięci
jako czas nauki i pracy
zdalnej oraz obostrzeń
i
ograniczeń,
które
w
znaczny
sposób
generowały
nasze
codzienne życie. Zakaz
organizacji
imprez
masowych, limity osób
w kościołach i sklepach,
nakaz noszenia maseczek
w przestrzeni publicznej,
teleporady
lekarzy,
kwarantanna dla osób,
które miały styczność
z chorymi na covid-19…
jeszcze z początkiem roku
nic nie zapowiadało, że
zasady te staną się naszą
nową „normalnością”,
która towarzyszyć nam
będzie cały rok.

Pomimo trudnej sytuacji,
w jakiej znalazł się nasz kraj i
świat spowodowanej pandemią,
finanse naszej gminy są w dobrej
kondycji. To efekt przyjętej od
samego początku konkretnej
wizji rozwoju. Sukcesywnie
realizujemy obrane kierunki i
trzymamy się wytyczonych zadań.
Przez ostatnie lata wielokrotnie
mogliśmy zrealizować dużo
więcej niż planowaliśmy
początkowo, a to dzięki środkom
zewnętrznym, jakie udało nam
się pozyskać, a których nie
byliśmy w stanie oczywiście
przewidzieć wcześniej. Każde
dofinansowanie wzbogaca budżet
naszej gminy, dlatego też cieszą
nawet najmniejsze dodatkowe
środki rządowe i unijne.
Wszystko to pozwala realizować
zaplanowane inwestycje i myśleć
optymistycznie o nowych
wyzwaniach na kolejne lata.
Dokładamy wszelkich starań,
aby pandemia nie spowalniała
naszych planów, a gmina
Wojnicz mogła nadal rozwijać
się w takim samym tempie. Z
każdym rokiem gmina Wojnicz
przeznacza coraz więcej środków
na inwestycje dlatego też
wkracza sukcesywnie na ścieżkę
systematycznego rozwoju, i to
takiego, który nareszcie zaczęli
odczuwać mieszkańcy. W tym
roku na inwestycje przeznaczono
rekordową sumę ponad 17
milionów złotych.
Rok 2020 nie był łatwy
dla żadnej gminy, lecz to nie
znaczy, że nic się w nich nie
działo. Mimo trudnych czasów,
wiele zmieniło się w gminie
Wojnicz, która mimo wszystko
w ubiegłym roku postawiła
na rozwój. Mieszkańcy gminy
doczekali się wielu inwestycji, na
które przyszło im czekać sporo

czasu. Na wszystkie inwestycje
gmina przeznaczyła blisko 9
milionów złotych, niektóre
z nich udało się zrealizować
dzięki dofinansowaniom z
programów m. in., takich jak:
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskie na
lata 2014-2020, Fundusz Dróg
Samorządowych, Małopolska
infrastruktura rekreacyjnosportowa – MIRS, Fundusz
Sprawiedliwości, Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych,
PFRON oraz z dotacji z rezerwy
celowej budżetu państwa.
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ I OŚWIETLENIA
Coś, co prawie zawsze jest
w gminach do poprawy, to
oczywiście drogi. Na terenie
gminy w 2020 roku dokonano
zaplanowanych remontów na 24
odcinkach dróg gminnych. To
jednak nie wszystkie inwestycje
drogowe w gminie Wojnicz, które
udało się zrealizować. W ramach
dodatkowych pozyskanych
środków finansowych z Funduszu
Dróg Samorządowych był
możliwy remont drogi gminnej
w Biadolinach Radłowskich
na długości 1 km oraz ulicy
Rey monta w Wojniczu.
Wyremontowany został również
odcinek drogi Wojnicz – Podlesie
na długości blisko 0,5 km w
ramach środków pozyskanych
z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych oraz Wojnicz – Łysa
Góra – Rajsko na długości blisko
1,4 km, który otrzymał częściowe
dofinansowanie z Ministerstwa
Spraw Wew nęt rznych i
Administracji. Łączna kwota
pozyska nych dotacji na
infrastrukturę drogową w 2020
roku wyniosła prawie 1,4 mln zł.
W ubiegłym roku w gminie
zakończyła się kolejna ważna
inwestycja dotycząca budowy
chodnika o długości 400 m
przy drodze wojewódzkiej nr
975 w Olszynach. Jest to kolejny
odcinek chodnika zrealizowany
przy drodze wojewódzkiej
przez gminę Wojnicz wspólnie
z Zarządem Województwa
Małopolskiego oraz Zarządem
Dróg
Wo j e w ó d z k i c h
w Krakowie. Zakończyła się
również budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej przy
Szkole Podstawowej w Milówce.
Chodnik o długości 123 metrów
wraz z aktywnym przejściem
dla pieszych powstał dzięki
współpracy z Zarządem Powiatu
Tarnowskiego.
Oprócz inwestycji w drogi i
chodniki gmina także zadbała
o oświetlenie. W zeszłym roku

zamontowanych zostało łącznie
41 szt. opraw oświetleniowych
typu LED w większości sołectw
z terenu gminy. Planowane są
kolejne.
BEZPIECZEŃSTWO
Kont y nuowa ne
było
również wsparcie gminy na
rzecz strażaków-ochotników.
W zeszłym roku jednostka OSP
w Grabnie wzbogaciła się o nowy,
specjalistyczny wóz bojowy, o
wartości blisko 830 tys. zł, który
będzie im służył przez najbliższe
lata. Zakup był możliwy dzięki
wsparciu wielu instytucji. Dzięki
środkom finansowym z budżetu
oraz zaangażowaniu gminy
w pozyskanie zewnętrznych
środków strażacy- ochotnicy
z terenu gminy wzbogacili
się o nowy sprzęt, m. in. o
specjalistyczny namiot taktyczny,
kamerę termowizyjną, trójfazowy
agregat prądotwórczy czy
przenośny sprzęt oświetleniowy.
Gmina wsparła również
finansowo działania remontowe w
remizie strażackiej w Zakrzowie
i w Łukanowicach. Rozpoczęły
się również prace przy budowie
nowego Komisariatu Policji w
Wojniczu. Budynek powstaje na
działce przekazanej przez Gminę
Wojnicz przy ul. Tarnowskiej.
Planowane zakończenie budowy
to koniec sierpnia 2021 roku.
Gmina Wojnicz zakupiła
nowy autobus przystosowany
do
przewozu
osób
n ie p e ł no s pr aw nyc h
dla
Centrum Ekonomiczno –
Administracyjnego w Wojniczu,
gdzie będzie wykorzystywany do
bezpłatnego przewozu uczniów z
niepełnosprawnościami z terenu
gminy Wojnicz, do znajdujących
się na terenie miasta Tarnowa
oraz w powiecie tarnowskim
placówek rehabilitacyjnych.
Nowy, komfortowy i przede
wszystkim bezpieczny autobus
przystosowany do przewozu
22 osób niepełnosprawnych
zakupiony został przez gminę
za kwotę 360 tys. zł. Inwestycja
była możliwa dzięki udzielonemu
wsparciu finansowemu powiatu
tarnowskiego w wysokości
215 336,00 zł pozyskanemu
z funduszu PFRON.
KULTURA I REKREACJA
Po 10 latach do Kina Wawel
w Wojniczu powróciły seanse
filmowe. Już od lutego ubiegłego
roku można było oglądać
projekcje filmowe na dużym
ekranie. Dzięki przeprowadzonej
modernizacji, sala kinowa została
doposażona o nowy projektor
cyfrowy w standardzie DCI
Wydawca:
Urząd Miejski w Wojniczu
32-830 Wojnicz, Rynek 1

oraz profesjonalne oświetlenie
sceniczne wraz z nagłośnieniem.
Koszt remontu sali i zakupu
niezbędnego w y posażenia
wyniósł 220 tys. zł. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie ze
środków Funduszu Promocji
Kultury Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Oprócz modernizacji kina,
Gminny Ośrodek Kultury w
Wojniczu wzbogacił się również
o nową mobilną scenę plenerową,
dzięki czemu w przyszłości
będzie mógł rozszerzyć swoją
ofertę imprez plenerowych. Koszt
zakupu nowej sceny plenerowej
wyniósł 240 tys. zł, z czego 192
tys. zł pochodzi ze środków
Funduszu Promocji Kultury,
progra mu rea lizowa nego
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Gmina zainwestowała także
w rekreacje. W Wojniczu i
w Biadolinach Radłowskich
powstały nowe kompleksy
boisk w ielof u n kc y jnych.
W obu przypadkach stara
i z u ż y t a naw ier z ch n ia
asfaltowa zastąpiona została
nowoczesną i bezpieczną,
a dotychczasowy sprzęt sportowy
został wymieniony na nowy.
Inwestycja była możliwa dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu
z Ministerstwa Sportu
w ramach programu „Sportowa
Polska 2019” w wysokości 240
836,00 zł. Całkowity koszt
realizacji inwestycji wyniósł 481
672,00 zł. Również w Grabnie
przy Szkole Podstawowej
zmodernizowane zostało boisko
sportowe dzięki przyznanej
dotacji z budżetu Województwa
Małopolskiego. Zmodernizowana
została również bieżnia do skoku
w dal. Całkowity koszt zadania
wyniósł 219 737,00 zł, z czego
wysokość przyznanej dotacji
wyniosła 142 960,00 zł.
DOFINANSOWANIE
Na realizacje inwestycji
cały czas szukamy środków
zewnętrznych z wielu różnych
źródeł dofinansowań. Każde
pozyskane środki to wzbogacenie
dla naszej gminy. Z roku na
rok nasze plany rozwojowe są
coraz bardziej ambitne. Oprócz
już wspomnianych wcześniej
pozyskanych środków gmina
dodatkowo pozyskała jeszcze
ponad 11 mln na inwestycje. Jak się
Kontakt:
tel.: 14-631-98-43
e-mail: merkuriusz@wojnicz.pl

okazuje rok 2020 był rekordowy
pod względem pozyskanych
środków zewnętrznych.
Do gminy trafiło ponad 5,5
mln zł ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
na realizację m. in. zadań:
„Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Sukmanie,
Olszyny, Wielka Wieś i Milówka”
oraz „Przebudowa części
pomieszczeń Szkoły Podstawowej
w Wojniczu z przeznaczeniem
na stołówkę szkolną”. Pozyskano
również
dofinansowanie
na budowę nowego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w ramach
rozstrzygniętego konkursu
dot ycz ącego gospod a rk i
odpadami SPR Regionalnego
Prog ra mu Operac y jnego
Województwa Małopolskiego.
Wśród dof i na nsowa nych
przedsięwzięć znalazł się także
projekt termomodernizacyjny,
który otrzymał dofinansowanie w
wysokości ponad 4 mln, w ramach
którego zostaną przeprowadzone
prace termomodernizacyjne
w Sz kole Pod st awowej
w Wojniczu, w Szkole Podstawowej
w Wielkiej Wsi oraz w Wiejskim
Domu w Wielk iej Wsi.
Pojawiły się również środki na
remont stadionu miejskiego w
Wojniczu. Ministerstwo Sportu
i Turystyki przyznało znaczne
dofinansowanie na tę inwestycję.
Dokładnie ponad 1,4 mln zł.
Wspomniane wyżej inicjatywy
i zrealizowane zadania to
jedynie próba podsumowania
intensywnego i bardzo owocnego
roku w gminie Wojnicz. Równie
ambitnie przedstawiają się plany
rozwojowe gminy na kolejny
rok, jednak z uwagi na ciągle
zmieniającą się rzeczywistość
trudno na ten moment mówić
o konkretnych deklaracjach.
Mimo niepewnych czasów stale
opracowywane są jednak nowe
projekty i koncepcje z myślą o ich
realizacji w 2021 roku. Staramy
się, aby pomimo rozszerzającej
się epidemii dostosować nasze
działania na tyle sprawnie, żeby
jak najwięcej z zaplanowanych
inwestycji zrealizować, a potrzeby
mieszkańców w miarę możliwości
były zaspokajane na bieżąco.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk
Redakcja: Mateusz Niemczura
Lucjan Hajdo
Nakład: 3000 egzemplarzy
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Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Pałacu
Dąmbskich w Wojniczu podpisana. Co w nim powstanie?
16 lutego w Urzędzie
Miejskim w Wojniczu
burmistrz Tadeusz Bąk
podpisał z wykonawcą
umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej
kompleksowej rewitalizacji
Zespołu
Pałacowo
Parkowego w Wojniczu.

Wybudowany w 1876 zespół
pałacowo-parkowy w Wojniczu
ma w przyszłości służyć jako
miejsce imprez kulturalnych i
edukacyjnych dla mieszkańców.
Teraz gmina podpisała umowę
na przygotowanie projektu
rewitalizacji tego miejsca.
Samorząd Wojnicza jest
właścicielem Pałacu Dąmbskich
od dziesięciu lat. Wcześniej,
przed drugą wojną światową
była tam szkoła, a także internat
i przedszkole. Od lat 90.
budynek stoi pusty i niszczeje,

będziemy chcieli wybudować
nowy amfiteatr. – dodaje.
Za wykonanie projektu
odpowiedzialna będzie firma Art
Artur Grodziński z Tarnowa. Ma
on być gotowy do sierpnia tego
roku i kosztować 230 tysięcy
złotych.

dlatego też planowane prace
projektowe zakładają m. in.
uzyskanie najwyższej jakości
rozwiązań przestrzennych,
funkcjonalnych, krajobrazowych
oraz architektonicznych.
Jak zapewnia burmistrz
Wojnicza Tadeusz Bąk, ma się
to zmienić. – Chcemy, aby sam
pałac, przyległa willa i park

Tadeusz Bąk podkreśla, że
remont zespołu pałacowoparkowego w Wojniczu będzie
wykonywany etapami, a jego
łączna wartość ma wynieść około
15 milionów złotych.
(mn)

służyły w przyszłości aktywizacji
mieszkańców .Tam będą różnego
rodzaju zajęcia kulturalne,
fotograficzne, jakaś izba pamięci.
Chcemy, żeby to było na jak
najwyższym poziomie. Z tej wilii
co stoi obok pałacu chcemy zrobić
piękną bibliotekę publiczną,
gminną,z salą multimedialną.
Jak również rozwiązania w
parku, gdzie najprawdopodobniej

Wizyta Wicewojewody oraz kampania Umowa na budowę PSZOK
społeczna Cechu Kominiarzy
podpisana
12 lutego Urząd Miejski
w Wojniczu odwiedził nowo
wybrany Wicewojewoda
Małopolski Ryszard Pagacz
oraz Prezes Zarządu
Międzywojewódzkiego
Cechu Kominiarzy Wiesław
Zabawa.
Jak informuje burmistrz
Wojnicza, ta niespodziewana
wizyta była znakomitą okazją,
aby porozmawiać o sprawach
istotnych i kluczowych dla
rozwoju naszej gminy oraz
promocji kampania społeczna
Cechu Kominiarzy.
Celem kampanii jest, aby
z roku na rok z powodzeniem
zwiększała się liczba domów z
zadbanymi i oczyszczonymi
kominami bez zagrożeń, jakie
wynikają z zapominania, dlaczego
przewody kominowe zgodnie

ze swoim przeznaczeniem
powinny spełniać wymagania
techniczne i eksploatacyjne
ok reślone w przepisach
t e c h n i c z n o - b u d ow l a n yc h
przywołanych w każdej kolejnej
Ustawie Prawo Budowlane oraz

w przedmiotowych normach
budowlanych dotyczących
przewodów komi now ych
i wentylacji.
(mn)

Plastikowe nakrętki dla Marcelka
Nakrętki z czerwonych
serc trafiły do Jadownik,
aby wspomóc małego
Marcelka Kubalę w walce
z chorobą.

Urząd Miejski w Wojniczu
przekazał wszystkie zebrane
nakrętki z wielkich czerwonych
serc dla małego Marcelka Kubali,
aby wspomóc go w walce z chorobą.
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury w Wojniczu zawieźli do
Jadownik ponad 20 worków po
brzegi wypełnionych nakrętkami.
Cały dochód, ze sprzedaży
plastikowych nakrętek zostanie
spożytkowany na zabieg
transplantacji wątroby oraz dalsze
leczenie, cierpiącego na marskość

wątroby, Marcelka Kubali z
Jadownik w Children’s Hospital
of Chicago.
8 kwietnia 2019 u Marcelka
przeprowadzono operację

metodą Kasai, która na jakiś czas
przyniosła zamierzony rezultat.
Mimo to badanie histopatologiczne
wykazało marskość wątroby,
dlatego jedynym ratunkiem jest
przeszczep.

Burmistrz
Wojnicza
podpisał umowę na budowę
nowoczesnego Punktu
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
Punkt powstanie przy ulicy
Warszawskiej w Wojniczu.
W poniedziałek, 1 marca w
Urzędzie Miejskimi w Wojniczu
została podpisana umowa
z w ykonawcą na realizację
zadania pn.: „Budowa Punktu
S ele k t y w ne go Z bier a n i a
O dp a dów Komu n a l nyc h
(PSZ OK) w Wojn icz u”.
Realizacją inwestycji w systemie
zaprojektuj i wybuduj zajmie
się firma VICTORY Barnaś
Bud Stanisław Barnaś z Dębna.
Punkt zlokalizowany będzie w
pobliżu ulicy Warszawskiej w
Wojniczu.
PSZOK to miejsce, w którym
mieszkańcy mogą pozbyć się
wszelkiego rodzaju odpadów,
k tóre n ie pow i n ny być
wyrzucane do przydomowych
kontenerów. W takim punkcie
przyjmowane są między innymi
przeterminowane lekarstwa,
puste opakowania po lakierach
i innych środkach chemicznych,

zużyte baterie i akumulatory,
zuży ty sprzęt elektr yczny
i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabary towe,
zużyte opony, odpady zielone.
Efektem realizacji projektu
będzie przede wszyst k im
rozbudowa dotychczasowego
systemu gospod a rowa n ia
odpadami komunalnymi na
terenie Gminy.
Przypomnijmy, że gmina
Wojnicz otrzyma na ten cel
dofinansowanie w wysokości
85% ca ł kow itej wa r tości
realizacji inwestycji w ramach
Re g ion a l ne go P rog r a mu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 20142020, 5 osi prior y tetowej
Ochrona Środowiska Działanie
5.2 Roz w ija n ie s y stemu
gospodark i
odpadami,
poddziałanie 5.2.2. Gospodarka
odpadami – SPR.
Umowa podpisana została
na kwotę 1 388 055,00 zł i ma
zostać zrealizowana do końca
listopada bieżącego roku.
(mn)
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Remont pomieszczeń Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łoponiu
Zakończył się remont
pomieszczeń Publicznej
Szkoły Podstawowej
SPSK w Łoponiu. Wnętrze
budynku uzyskało nowy,
kolorowy, przyjazny dla
uczniów wystrój.

Od lutego 2020 roku trwał
remont wewnątrz budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Łoponiu.
Inwestycja przeprowadzona została
w trzech etapach. W pierwszym
wymieniono wszystkie drzwi
wewnętrzne pomalowano część
budynku. W drugim wymieniono
podłogi w pięciu salach lekcyjnych,
wymieniono oświetlenie na lampy
led, natomiast w ostatnim etapie
zostały wyszpachlowane wszystkie
korytarze, pomalowane i położono
zamiast lamperii, resimar.
Modernizacja pomieszczeń
przede wszystkim zakładała
remont salki gimnastycznej.
Uczniowie otrzymali również do
swojej dyspozycji nową szatnię.

Wyremontowano pomieszczenie
świetlicy wiejskiej, gdzie
mieści się w pełni wyposażona
jadalnia oraz pomieszczenie
do zajęć pozalekcyjnych oraz
zajęć z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
którą wyposażono w ekran
multimedialny.

- Wszystkie te prace finansowało
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Łoponiu.
Dyrekcja szkoły składa ogromne
podziękowania dla Pani Prezes
Marii Chodkiewicz. Wielką pomoc
okazał Urząd Miejski w Wojniczu.
Szczególne podziękowania należą
się Radzie Rodziców działającej
przy szkole i wszystkim rodzicom,
którzy z wielkim sercem
i poświęceniem brali udział
w remoncie szkoły. We ferie 2020
i wakacje 2020 poświęcili około
350 roboczogodzin pracując aby
szkoła zmieniła swoje oblicze. –
mówi dyrektor placówki Robert
Wróbel.
(mn)

Narodowy spis powszechny ludności
i mieszkań NSP 2021
W dniu 1 kwietnia 2021
r., według stanu na
dzień 31 marca 2021 r.,
w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i
Mieszkań NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021 to
ogromne przedsięwzięcie, które
odbywa się co 10 lat i jest jedynym
badaniem, które pozwala na
pozyskanie szczegółowych
informacji o liczbie ludności, jej
terytorialnym rozmieszczeniu,
strukturze demograficznospołecznej i zawodowej, a także
o ilościowym i jakościowym
stanie zasobów mieszkaniowych
i budynkowych. Dzięki wynikom
Spisu można np. lepiej planować
środki na ochronę zdrowia w
poszczególnych regionach, czy też
rozwój mieszkalnictwa.
Udział w NSP 2021 jest
obowiązkowy, jednak chęć
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu
nie powinna wynikać z przepisu,
a ze świadomości korzystnego
pływu tego badania na rozwój
naszego kraju oraz poszczególnych
regionów. Udział w Spisie jest
zatem wyrazem obywatelskiej,
patriotycznej postawy właściwej
współczesnym czasom.
Pytania podczas Spisu dotyczyć
będą m. in. charakterystyki
demograficznej i aktywności
ekonomicznej osób, poziomu
wykształcenia oraz stanu

i charakterystyki zasobów
mieszkaniowych. Dokładny zakres
informacji zbieranych w NSP 2021
dostępny jest w załączniku nr 1 do
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o
narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz.U. z 2019r., poz. 1775 ze zm.).
Wszystkie przekazywane w
czasie spisu dane zostaną objęte
tajemnicą statystyczną – będą
należycie i starannie zabezpieczone
oraz nie zostaną nikomu
ujawnione. Stosowane przez
statystykę publiczną narzędzia
oraz procedury w zakresie
bezpieczeństwa danych zapewniają
całkowitą ochronę gromadzonych
informacji. Statystyka publiczna
prezentuje jedynie dane wynikowe,
których nie można powiązać z
konkretnymi osobami.
KTO PODLEGA NARODOWEMU SPISOWI POWSZECHNEMU?
Obowiązkiem spisowym objęte
zostaną:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w
mieszkaniach, budynkach i innych
zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami,
osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE
PRZEPROWADZONY NARODOWY SPIS POWSZECHNY?
Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednictwem
aplikacji internetowej na stronie
internetowej GUS – obowiązkowa
forma Spisu;
• w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim
przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to
sytuacja epidemiczna.

W siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wojniczu, Rynek 1, od dnia 1
kwietnia 2021r. będzie działał

Gminny Punkt Spisowy – czyli
specjalnie wydzielone miejsce,
wyposażone w komputer i
Internet, przygotowane dla
osób, chcących skorzystać z
samospisu internetowego – czyli
obowiązkowej metody spisowej.
Punkt Spisowy będzie dostępny
w godzinach pracy urzędu tj. od
7.30 do 15.30
INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie najważniejsze informacje dot. NSP 2021 znajdą Państwo
na stronie internetowej https://spis.
gov.pl., a od 15 marca br. dzwoniąc
na infolinię spisową pod numer 22
279 99 99.

W przypadku dodatkowych
pytań związanych z realizacją NSP
2021 prosimy również o kontakt
z Gminnym Biurem Spisowym
w Wojniczu – tel.: 14 6790 108,
e-mail: gbs@wojnicz.pl
Bardzo prosimy wszystkich
mieszkańców gminy Wojnicz o
zaangażowanie i zachęcamy do
włączenia się w szeroką akcję
promującą i popularyzującą
upowszechnianie informacji o
spisie.
Liczymy się dla Polski!
Gminne Biuro Spisowe w
Wojniczu
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Nowy komisariat coraz bliżej
Rozpoczęły się prace
wykończeniowe na terenie
nowego
komisariatu.
Kolejnym etapem będzie
jego wyposażenie. Obiekt
wizytowali Komendant
Komisariatu
Policji
w Wojniczu oraz Burmistrz
Wojnicza.
Komendant Komisariatu
Policji w Wojniczu Marek Ptak
oraz Burmistrz Wojnicza Tadeusz
Bąk wizytowali powstający
nowy komisariat. To jedna z
najbardziej wyczekiwanych
w gminie inwestycji, z którą
funkcjonariusze, władze i
mieszkańcy wiążą nadzieję na
poprawę bezpieczeństwa na
naszym terenie. Polepszenie
warunków pracy policjantów,
których obecna siedziba nie
spełnia podstawowych norm
dla współczesnej policji, wpłynie
zarówno na jakość walki z
przestępczością, jak i pomocy

pomieszczenia socjalne. Na
działce staną również garaże i
dwa niewielkie pomieszczenia
gospodarcze.
Budowa i w y posażenie
obiektu to koszt ok. 6 mln zł.
Zadanie finansuje Komenda
Główna Policji. Gmina Wojnicz

osobom pok rzy wdzony m
przestępstwem.

działań policji oraz doposażenia
nowego komisariatu.

Spotkanie robocze w terenie,
oprócz obejrzenia obiektu,
było także okazją do rozmowy
d o t yc z ą c e j
współ prac y
samorządu i policji, m. in.
o możliwościach wsparcia
finansowego różnych obszarów

Obecnie na terenie budynku
trwają prace wykończeniowe.
Kolejnym etapem będzie jego
wyposażenia. W liczącym ponad
350 m2 budynku zaplanowano
kilkadziesiąt pomieszczeń, w tym
biura, pokój daktyloskopowania,
salę narad, składnicę akt, szatnie,

przekazała na ten cel działkę
budowlaną i sfinansował projekt.
Warto dodać, że jest to drugi
taki obiekt, który powstaje w
Małopolsce. Zakończenie robót
i oddanie nowej placówki do
użytkowania planowane jest na
koniec 2021 rok.
(mn)

Uproszczone zostały
zasady naboru do WOT
Od 1 lutego 2021 r.
obowiązują nowe przepisy,
które
upraszczają
procedurę
rekrutacji
do terytorialnej służby
wojskowej.
Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe
przepisy, które upraszczają procedurę
rekrutacji do terytorialnej służby
wojskowej. Zmiany te mają ułatwić
nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej,
zwłaszcza kandydatom mającym już
orzeczoną zdolność do czynnej służby
wojskowej (tj. kategorię zdolności do
czynnej służby wojskowej).

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Upamiętniamy tego dnia
członków
polskiego
powojennego podziemia
niepodległościowego,
którzy przeciwstawili się
narzuconej siłą władzy
komunistycznej.
Dzień ten jest wyrazem hołdu
dla żołnierzy drugiej konspiracji
za świadectwo męstwa, niezłomnej
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie
Ojczyzny. Ustanowienie tego dnia
świętem państwowym stanowi
potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką
odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem uczczenia pamięci poległych, w imieniu Mieszkańców
gminy Wojnicz, zostały złożone
kwiaty oraz zapalono znicze przez
przedstawicieli władz naszej gminy
– Burmistrza Wojnicza Tadeusza
Bąka, Zastępcy Burmistrza Leszka
Ząbkowskiego, Sekretarz Gminy
Agnieszkę Dąbroś, Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w

Wojniczu Jarosława Bujaka oraz
Dyrektora Centrum Ekonomiczno
– Administracyjnego w Wojniczu
Sabinę Wesołowską przy grobie
Kazimierza Noska z Ispu, pseudonim „Wikliński”, który od
początku II wojny światowej był
aktywnym działaczem polskiego
podziemia.

Do tej pory każdy kandydat do
terytorialnej służby wojskowej, musiał
stawić się dodatkowo przed komisją
lekarską. Wraz ze zmianą przepisów,
osoby ubiegające się o powołanie
do terytorialnej służby wojskowej,
mające już uprzednio orzeczoną
zdolność do czynnej służby wojskowej
(tj. kategorię zdolności do czynnej
służby wojskowej) przez powiatowe
lub wojewódzkie komisje lekarskie,
w ramach kwalifikacji wojskowej, nie
muszą przechodzić dodatkowych
badań w wojskowej komisji lekarskiej.
Nie są zatem na badania kierowane.
O przydatności do służby w WOT
decyduje kategoria zdrowia wpisana
do książeczki wojskowej. Bez zmian
natomiastpozostająregulacjedotyczące
badań psychologicznych. Muszą je
przejść wszyscy ochotnicy – łącznie z
tymi,którymielijużwcześniejorzeczoną
kategorię zdolności do służby.
Do skrócenia naboru do czynnej
służby wojskowej przyczyniło się
utworzenie Wojskowych Centrów
Rekrutacyjnych, o których pisaliśmy
w „Rzeczpospolitej”. Maksymalnie w
jeden dzień kandydat do terytorialnej
służby wojskowej ma w niej odbyć

rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z
psychologiemorazzostaćzbadanyprzez
komisjęlekarską.Dopierowprzypadku
nie skorzystania z tej możliwości
kandydat kierowany jest do właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania
wojskowej komisji lekarskiej.
Co zrobić, aby zostać żołnierzem
OT? Należy posiadać polskie
obywatelstwo, być pełnoletnim,
zdrowym fizycznie i psychicznie, być
niekaranym, nie pełnić innego rodzaju
służby wojskowej oraz nie posiadać
przydziału kryzysowego.
Są cztery możliwości, dzięki którym
ochotnicymogązaciągnąćsiędoWOT.
• Pierwszy zakłada osobistą wizytę
ochotnika w WKU właściwym dla jego
miejsca zameldowania, w którym należy
złożyćwniosekopowołaniedoterytorialnej
służbywojskowej.Wniosekmożnapobrać
ze strony WOT lub pobrać i wypełnić
w WKU. W WKU ochotnik otrzyma
również wszystkie informacje dotyczące
rekrutacji,powołaniaisamejsłużby.
• Drugi sposób, to złożenie wniosku
przezInternetnaElektronicznejPlatformie
UsługAdministracjiPublicznejePUAP.
• Trzeci sposób, to rejestracja przez
Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego.
WczasiegdyWKUbędziezajmowałosię
sprawdzaniem wniosku, ochotnik może
zapoznać się z materiałami dostępnymi
na stronie Terytorialsów, dzięki którym
będziemógłprzygotowaćsiędorozmowy
kwalifikacyjnej.
• Czwartym sposobem rekrutacji,
bardzo ułatwiającym możliwość
wstąpienia do WOT jest skorzystanie
z pomocy rekrutera działającego
w mobilnych zespołach rekrutacyjnych
WOT. Specjalnie przeszkoleni rekruterzy
szukająkandydatówdoterytorialnejsłużby
wojskowejipomagająimwzałatwieniu
wszelkich formalności.
ŹRÓDŁO: RP.PL
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„Mam dwa latka, dwa i pół...”
Radosne
maluszki,
zadowolone opiekunki,
szczęśliwa pani dyrektor
- tak było 24 lutego
podczas urodzinowego
przyjęcia Żłobka w
Wojniczu powstałego
zaledwie dwa i pól roku
temu.
W dniu 24 lutego br. swoje
drugie urodziny obchodził
Żłobek w Wojniczu. Z tej
okazji Burmistrz Wojnicza
Tadeu sz B ą k odw ied z i ła
maluchy i całą społeczność
żłobkową w celu przekazania
życzeń i prezentów. W swoim
w yst ąpien iu pod ziękowa ł
z a i ntens y w ne dwa lat a
pracy, za zaangażowanie i
kreatywność pań opiekunek,
obsł u gę i ad m i n ist r ac ję.
Wręczył rów nież promesę
okolicznościową w wysokości
5 t ys. zł na doposa ż enie
placówki.
- Powstanie żłobka było
przysłowiowym „ strzałem
w d z ie s i ątk ę”. Św ia dc zy
o ty m prz ede wszystkim
zadowolenie rodziców i listy
pochwalne wpływające do
dyrekcji placówki. - mówi
burmistrz Wojnicza, Tadeusz
Bąk. - Byliśmy pionierami
w
naszym
regionie.
Żłobek jest pierwszym
w gminie obiektem, który

zapewnia najmłodszym
mieszkańcom
gminy
możliwość rozwoju a rodzicom
szanse
podejmowania
zobowiąz ań z awodowych.
Bogaty wachlarz z ajęć
tych
podstawowych
i dodatkowych, możliwy jest
dzięki pozyskanym dotacjom
i stanowi o wysokiej
atrakcyjności placówki. –
dodaje.

udało nam się zrealizować
bardzo dobrze. Świadczy o
tym zadowolenie rodziców
o ra z l i s t a o c z e k ują c yc h
dzieci. Rodzice mogą liczyć
na k omfor towe war unki
opie ki na d dz ieckie m . mów i dy rek tor placówk i
Magdalena Sakowska. - Dzięki
współpracy powstało miejsce,
które stało się drugim domem
dla maluszków – dodaje.

- Minęły dwa lata od chwili
kiedy otworzyliśmy naszą
placówkę. Minione dwa lata
były wyzwaniem szczególnie
o r ga n i z a c y j ny m , a b y w
odpowiedni sposób uruchomić
placówk ę, prz e prowadz ić
rekrutacje i zapewnić
wysoki poziom opieki. Jestem
przekonana, że zadanie to

- Byłam sce ptycz na co
do żłobka , ale jak wielu
rodziców stanęłam prz ed
w yb ore m
- ż ł obe k c zy
niania i teraz wiem, że z
całą pewnością żłobek. Zuzia
dzięki temu, że uczęszcza
do żłobka lepiej rozwijają
się intelektualnie, zaczyna
f unkcjonować w gr upie i

naturalna tego konsekwencja
je st rozwój mow y jak i
nauka pewnych zachowań
społecznych. Stworzenie tak
wspaniałego, przyjaznego
i c i e p ł ego mi e js c a b y ł o
fantastycznym pomysłem.-

i nd y w idu a l nyc h p ot r z e b
dziecka.

mów i ma ma Zuzi, jed nej
z podopiecznych żłobka.

W ramach dofinansowania
z programu MALUCH+ na
kwotę 150 000,00zł został
utworzony plac zabaw. W
ramach tego dofinansowania
dokonano również zakupu
w y posażenia i w ykonano
monitoring placówki. Koszt
placu zabaw wyniósł 171 639,42 zł
w t y m dof i na n s ow a n ie
z Programu Maluch+ - 137
311,54 zł.

Ż łob ek p ow st a ł d z ięk i
programowi Maluch +. Do
żłobka uczęszcza 24 dzieci.
Oferuje profesjonalną ponad
10 – godzinną opiekę nad
d z ie ć m i o d u k o ńc z e n i a
20 t ygod nia ż ycia do lat
3. Wspomaga i st y mu luje
indy w idua lny
rozwój
d z ie c k a z e s z cz e gól ny m
uwzględnieniem wspomagania

Placówk a
urozmaica
swoją ofer ta o nowe
at r a kc je d la d zieci or a z
p ow s t a n ie pl a c u z a b aw.

Gminne biblioteki w nowej odsłonie
Gminne
biblioteki
wypiękniały. Wszystko
dzięki przeprowadzonemu
w tym roku remontowi.
Odmalowane ściany, nowe
podłogi, regały i meble sprawiły, że
wnętrza wyglądają nowocześnie i
przytulnie. Prace remontowe zostały
wykonane w czasie, kiedy biblioteki
były zamknięte dla czytelników.
Koszt remontu wyniósł prawie
40 tys. zł . Inwestycja została
zrealizowana dzięki zaangażowaniu
Centrum
EkonomicznoAdministracyjnego w Wojniczu przy
wsparciu urzędu miejskiego. Środki
na remont i wyposażenie pochodziły
w całości z budżetu gminy.

Po przerwie spowodowanej
pandemią Gminna Biblioteka
Publiczna w Wojniczu wraz z filią w
Biadolinach Radłowskich wznowiły
swoją działalność. Urząd Miejski
w Wojniczu serdecznie zaprasza
do odwiedzania odświeżonych
filii, zapisywania się do bibliotek
oraz korzystania z ich bogatego
księgozbioru.
APEL DO CZYTELNIKÓW
Gminna Biblioteka Publiczna w
Wojniczuorazfilie:wGrabnie,Wielkiej
Wsi i Biadolinach Radłowskich
uprzejmie proszą czytelników o
zwrot przetrzymywanych książek
z naszych bibliotek. Bardzo prosimy
o właściwą i szybką reakcję. Miejmy
świadomość, że książka zwrócona

w terminie trafi do większej ilości
Czytelników, a być może - już
w tej chwili – czeka na nią ktoś inny.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość
naszych Czytelników :)

(mn)
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Sołtysi z powiatu tarnowskiego powołali
stowarzyszenie i zamierzają działać wspólnie
Prawie 100 sołtysów
postanowiło się zjednoczyć
i działać wspólnie pod
sztandarem powołanego w
ubiegłymrokuStowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Tarnowskiej.
Jego prezesem został Tadeusz
Bąk, były sołtys i obecny
burmistrz Wojnicza.
Po latach nieformalnej działalności
sołtysi z terenu powiatu tarnowskiego
postanowili założyć stowarzyszenie.
Głównymi przesłankami do tego
działania była chęć zaktywizowania
działalność sołtysów na terenie
powiatu tarnowskiego oraz
możliwość pozyskiwania i posiadania
własnych środków pieniężnych, które
przeznaczone zostaną na działalność
statutową organizacji.

PrzewodniczącyZarząduMiastaRyglice
oraz Leokadia Madura – sołtys Ilkowic
w gminie Żabno, skarbnik, którym
została Halina Mondel – sołtys z gminy
Skrzyszów oraz sekretarz Zbigniew
Curyłło – sołtys Wietrzychowic.
- Jako stowarzyszenie chcemy
działać wspólnie w interesie nie tylko
samychsołtysów,jakoreprezentantów
społecznościwiejskich,aleiwszystkich
mieszkańców naszego powiatu –
stwierdzaprezesnowegostowarzyszenia,
Tadeusz Bąk.
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemie
Tarnowskiej swoją działalność
rozpoczęłozpoczątkiemlipcaubiegłego
roku i na tą chwilę posiada blisko 100
członków. Lista jest ciągle otwarta.
Członkami stowarzyszenia mogą
być sołtysi, byli sołtysi, członkowie

Mateusz Różański
mistrzowski tytuł
Podczas zakończonych
21 lutego w Toruniu, 65.
Halowych Mistrzostw
Polski w lekkoatletyce,
złoty medal w konkursie
skoku w dal zdobył
zawodnik AZS PWSZ
Ta r n ów,
Mateusz
Różański. Podopieczny
trenera
Jaros ława
Wałaszka po trzymającym
do końca w napięciu
konkursie
zakończył
rywalizację z wynikiem
7.68 m - najlepszym w
tym sezonie w Polsce –
broniąc mistrzowskiego
tytułu zdobytego przed
rokiem również w Toruniu.
Reprezentant tarnowskiego
A Z S PWSZ rozpoczą ł
z m a ga n i a o d s kok u n a
odległość 7.28 m i po pierwszej
kolejce k lasy f i kowany był
na piątej pozycji. W drugiej
próbie Mateusz Róż a ńsk i
popraw ił się o dwa naście
cent y metrów, co da ło mu
awans na czwarte miejsce.
Po t r z e c i e j , s p a l on e j ,
próbie, w czwartym skoku
ta rnow ia nin
osiągnął
o d l e g ł o ś ć 7. 47 m , n i e
zm ien i ło to jed na k jego
poz ycji z ajmowa nej w
konkursie. Po swojej próbie
Mateusz Różański awansował
wprawdzie na trzecią pozycję
o cent y metr w y przedzając

rad sołeckich oraz liderzy wiejskich
organizacji pozarządowych. Prezesem
stowarzyszenia został Tadeusz Bąk,
były sołtys, a obecnie włodarz gminy
Wojnicz. Obok prezesa we władzach
stowarzyszenia zasiadają: wiceprezesi,
którym są Krystyna Bochenek –

obronił

- Dotychczas w swojej działalności
skupialiśmy się głównie na uznaniu
pracy sołtysa i jego wkładzie
wrozwójlokalnejspołeczności.Stądteż
organizujemyKonkursnaNajlepszego
Sołtysa Powiatu Tarnowskiego, który
co roku obywa się dzięki znaczącemu

Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich prowadzi projekt
badawczypn.„Obserwatorium
obywatelskiej aktywności
wsi”, którego celem jest
pogłębienie i zaktualizowanie
wiedzy na temat aktywności
obywatelskiej na obszarach
wiejskich.

Piąt y skok prz y niósł
p o d o p i e c z n e mu t r e n e r a
Jarosława Wałaszka kolejną
zmianę najlepszego wyniku.
S ę d z iow ie z m ier z y l i mu
b ow i e m o d l e g ł o ś ć 7.52
m, po której tarnow ianin
awansował na drugie miejsce.
W ostatniej próbie, Mateusz
Róża ńsk i skocz ył 7.68 m,
obejmując przodownictwo w
konkursie. Do zakończenia
poz osta ł y jed na k jesz cz e
skok i Tomasza Jaszczuka i
Mateusza Jopka. Zawodnik
k lubu z Katow ic u z ysk a ł
odległość 7.49 m, prowadzący

od
pier wszej
kolejk i
w rocław ia n i n popraw i ł
natom iast swój najlepsz y
rezultat (7.59 m), ale skok na
odległość 7.64 m dał mu tylko
srebrny medal.
Wa r t o d o d a ć , ż e d l a
Mateusza Różańskiego był to
już czwarty – a trzeci złoty –
medal Halowych Mistrzostw
Polski. W latach 2018 i 2020
stawa ł w tej imprezie na
najwyższym stopniu podium,
a dwa lata temu musiał uznać
w yższość jedynie Tomasza
Jaszczuka.
ŹRÓDŁO: TARNÓW.PL

(mn)

Obserwatorium obywatelskiej
aktywności wsi

W szczególności identyfikacja
dobrych praktyk oraz określenie
najważniejszych
w yzwań
i problemów, stojących przed
organizacjami pozarządowymi.

Tomasza Jaszczu ka, a le w
następnym skoku zawodnik
AZS AWF Katowice skoczył
7.51 m.

wparciu zarządu powiatu i starosty
tarnowskiego Romana Łucarza.
W tym roku, wspólnie z członkami
stowarzyszenia, postanowiliśmy
rozszerzyć zakres podejmowanych
przedsięwzięć o promocję regionu
tarnowskiego. Pojawił się pomysł
na organizację wydarzenia, które
pozwoliłoby promować lokalne
produkty z terenu całego powiatu.
Do Urzędu Marszałkowskiego
złożyliśmy wniosek na organizację
FestiwaluProduktuLokalnego.Jestem
przekonany, iż jest to ciekawe i warte
organizacji przedsięwzięcie i uda się
namjezrealizować.Napewnopomoże
w tym nowa formuła organizacyjna,
jaką przyjęliśmy w związku |
z powstaniem Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Tarnowskiej –
tłumaczy Tadeusz Bąk.

Pierwszym etapem badania,
prowadzonego przy wsparciu
ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, jest stworzenie
Bazy Danych Organizacji Wiejskich,
w której gromadzone są podstawowe
informacje o organizacjach.
Informacje zebrane za jej
pośrednictwem zostaną uzupełnione
i pogłębione w kolejnych etapach –
wywiadach telefonicznych oraz
fokusach (wywiadach grupowych).
Więcej informacji na temat
projektu dostępnych jest na stronie:
https://faow.org.pl/obserwatoriumobywatelskiej-aktywnosci-wsi/
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Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega
rolników i przedsiębiorców
rolników i przedsiębiorców,
którzy mogą otrzymać taką
lub podobną propozycję - nie
dajcie się nabrać, nie traćcie
pieniędzy.

Do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
dotarły
informacje
o anonimowej osobie, która
podając się za pracownika
firmy współpracującej
z ARiMR, oferuje „pomoc”
przy obsłudze wniosku
oprzyznaniedofinansowania.
Ma ona polegać na tym, że
jeśli rolnik zapłaci kurierowi
350 z ł , t o pr a c ow n i k
Agencji sam zadzwoni do
wnioskodawcy i zajmie się
obsługą jego wniosku. W
związku z tym ARiMR ostrzega

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie
ma nic wspólnego z tego typu
działaniami.
Po d k re ś l a my,
że
Agencja Rest r u k tur y zacji
i Modernizacji Rolnictwa
urucha miając ja k i kolw iek
mecha ni zm pomocow y
NIGDY nie żąda wpłacenia
pieniędzy czy to osobiście,
czy za pośrednictwem np.
kuriera. Wystarczy złożyć w
odpowiednim terminie wniosek
o przyznanie pomocy wraz
z niezbędnymi załącznikami
i zaczekać na jego rozpatrzenie.

Nie ma żadnego sensu
wpłacanie pieniędzy w zamian
za obietnicę zajęcia się obsługą
wniosku przez konkretnego
pracow n i k a A R i M R cz y
przychylniejsze traktowanie
rolni ka. Rozpat r y wa niem
konkretnego wniosku o pomoc
NIGDY nie zajmuje się jeden
pracownik ARiMR. Każdy
wniosek w ramach danego
mechanizmu pomocowego
rozpatrywany jest w oparciu
o te same procedury, a są
one tak skonstruowane, że
zapobiegają faworyzowaniu
je d nych w n iosko d awców
kosztem innych.
Informujemy, że każdy sygnał
dotycząc nieprawidłowości czy
potencjalnej nieprawidłowości
w roz d ziela n iu środ ków
f inansow ych znajdujących
się w gestii ARiMR będzie

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
KasaRolniczegoUbezpieczenia
Społecznego zaprasza dzieci
w wieku 11-14 lat do udziałuw
II Ogólnopolskim Konkursie
dla Dzieci na Rymowankęo
Bezpieczeństwie
w Gospodarstwie Rolnym.
Zadanie konkursowe polega
na u łoż eniu r y mowa n k i
pr o muj ą c e j pr aw i d ł owe
nawyki i zachowania dzieci
związane z pracą i zabawą na

terenie gospodarstwa rolnego.
Tegoroczna, nawiązująca do
30-lecia działalności KRUS
edycja konkursu ma również
na celu popular yzowanie
Wykazu czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z
prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, których nie należy
powierzać dzieciom poniżej
16 lat. Przynajmniej jeden
z rodziców lub opiekunów
praw nych
uczestnika

szczegółowo sprawdzany, a
jeżeli się potwierdzi, wobec
tych pracowników Agencji,
którzy w nim uczestniczyli,
wyciągnięte zostaną surowe
konsekwencje.

Jednocześnie przestrzegamy
przed
proponowa niem
pracow ni kom
ARMR
ja k iejkolw iek grat y f i kacji
w za mia n za poz y t y w ne
z a ł at w ien ie s pr aw y. To
d zia ła nie niezgod ne z
prawem, z a k tóre g roż ą
p ow a ż ne k on s e k we nc j e .
Tego typu spraw y nie są
nowością w historii działania
ARiMR. W przeszłości rolnicy
ot r z y my w a l i np. pi sm a
z informacją, że po wpłaceniu
kilkuset złotych otrzymają
komplet dokumentów, które
uprawniają do przyznania
dopłat bezpośrednich. To
by ł a prób a w y ł ud z en i a

Konkursu powinien podlegać
ubezpieczeniu społecznemu
rolników. Prace konkursową
oraz będące załącznikami
do Regulaminu Konkursu
dokumenty należy przesłać do
09.04.2021 r. na adres e-mail:
rymowanka@krus.gov.pl lub
pocztą tradycyjną na adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Biuro Prewencji,
al. Niepodległości 190, 00-608
Warszawa.
Szczegółowe informacje na
temat Konkursu uzyskać można
na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl

Krzyżówka

pieniędzy, bowiem wnioski
o dopłat y bezpośred n ie,
podobn ie ja k wsz y st k ie
inne dokumenty niezbędne
do pr z y zna n ia wspa rcia
(wniosek o pomoc, wniosek
o p ł at no ś ć , i n s t r u k c je ,
z a ł ą c z n i k i do w n io s k u
i t p .)
są
B E Z P Ł AT N E
i można je pobrać z portalu
internetowego ARiMR - www.
arimr.gov.pl lub otrzymać
w placówkach Agencji.

Prosimy
rolników
o uw a ż ne a na l i z ow a n ie
wszelk ich
propozycji
„pomocy” przy uzyskaniu
dofinansowania, które nie
p o c ho d z ą b e z p o ś r e d n i o
od ARiMR. W przy padku
gdy budzą one wątpliwości
prosimy o zgłaszanie ich do
Agencji Rest r u k t u r y z acji
i Modernizacji Rolnictwa.
ŹRÓDŁO: ARMIR

