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BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU GMINY

WADOWICE   GÓRNE
 WYDANIE 2015/2016 ROK

	 Drodzy mieszkańcy Gminy Wadowice Górne

	 22	czerwca	2017	roku	odbyła	się	sesja	Rady	Gminy	Wadowice	Górne,	której	głównymi	punktami	
było	rozpatrzenie	i	zatwierdzenie	sprawozdania	finansowego	gminy	wraz	ze	sprawozdaniem	z	wykonania	
budżetu	gminy	za	2016	rok	oraz	podjęcie	uchwały	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	Wójtowi	Gminy	
Wadowice	Górne.	Czternastu	radnych	spośród	piętnastoosobowej	Rady	Gminy	opowiedziało	się	za	udzie-
leniem	absolutorium	Wójtowi	Gminy	z	tytułu	wykonania	budżetu	za	2016	rok.
	 W	roku	2016	zrealizowano	dochody	w	wysokości	26	954	088,48	zł,	co	stanowi	100,18	%	planowa-
nych	dochodów	oraz	zrealizowano	wydatki	w	wysokości	26	731	901,43	zł	co	stanowi	93,23	%	wydatków	
planowanych	w	2016	roku.	W	trakcie	roku	dokonano	spłaty	kredytów	w	łącznej	wysokości	1	330	000,00	zł,		
w	związku	z	czym	zadłużenie	gminy	z	tytułu	zaciągniętych	kredytów	i	pożyczek	na	dzień	31	grudnia	2016	
roku	wyniosło	2	470	000,00	zł.
	 Korzystając	z	okazji	otrzymania	absolutorium	chciałbym	mieszkańcom	gminy	Wadowice	Górne	
przedstawić	w	skróconej	formie	informacje	o	inwestycjach	realizowanych	w	2015	i	2016	roku,	o	podej-
mowanych	działaniach	w	zakresie	spraw	społecznych,	sportowych	i	kulturalnych	jak	i	innych	dziedzinach	
życia	Gminy.	
	 Jednocześnie	dziękuję	radnym,	sołtysom,	pracownikom	Urzędu,	dyrektorom	i	kierownikom	jed-
nostek	organizacyjnych	Gminy	za	współpracę	i	zaangażowanie	dla	dobra	Gminy	na	przestrzeni	dwóch	
ostatnich	lat.
	 Życzę	miłej	lektury,

																																																																																					 Jerzy Kos
                                                                  Wójt Gminy Wadowice Górne
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     W roku 2015 łączna wartość wy-
konanych prac w zakresie utrzyma-
nia urządzeń melioracji wodnych 
na terenie gminy Wadowice Górne 
wyniosła 171 048,63 zł.  Z budżetu 
gminy wyasygnowano 128 024 zł, 
Spółka Wodna wyłożyła 17 069 zł, 
a w formie dotacji pozyskano 25 995 
zł. Pracami objęto kanały na tere-
nie: Grzybowa (11 098 zł), Kosówki 
(4  619 zł), Kawęczyna (23 691,80 
zł), Przebendowa (6 737 zł), Piąt-
kowca (18 236 zł), Izbisk (27 614,83 
zł), Jam (7 293 zł), Wadowic Dol-
nych (27 306 r.), Wadowic Górnych 
(6 996 zł), Wierzchowin (10 837 zł), 
Wampierzowa (23 681 zł) oraz Woli 
Wadowskiej (2 939 zł). Łącznie wy-
konano konserwację 25 995 mb. 
    W roku 2016 wartość wyko-
nanych prac zamknęła się kwotą 
129 696 zł.  Z budżetu gminy wyasy-
gnowano 93 970 zł, Spółka Wodna 
wyłożyła 18 026 zł, a w formie do-
tacji pozyskano 17 700 zł. Konser-
wacją objęto 21 753 mb. W ramach 
tej kwoty, wykonano prace w: Grzy-
bowie (671 zł), Kosówce (2 679 zł), 
Kawęczynie (11 088 zł), Przeben-
dowie (5 084), Piątkowcu (3 977 
zł), Izbiskach (26 722 zł), Jamach 
(14  895 zł), Wadowicach Dolnych 
(6 250 zł), Wadowicach Gór-
nych (20 699 zł), Wierzchowinach 
(12 917 zł), Wampierzowie (5 713 zł) 
oraz Woli Wadowskiej (19 001 zł).

Melioracje wodne Gospodarka ściekowa i ochrona wód
     W roku 2015 przystąpiono do 
opracowania dokumentacji projek-
towej na budowę kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Izbiska – Jamy/
Przybysz/Wierzchowiny I – (koszt 
- 44 330,00 zł) oraz budowę kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości Piąt-
kowiec /Zwiernik/ - koszt 11 070,00 zł 
jak również rozbudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków (koszt – 
8  856,00 zł) W 2016 r. kontynuowano 
prace w zakresie opracowania doku-
mentacji projektowej na rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków 
(koszt - 75 476,49 zł). Wdrożono 
również prace przy opracowaniu do-
kumentacji niezbędnej do budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ści Piątkowiec – (koszt 11 070,00 zł). 
Aktualnie złożony został wniosek o 
dofinansowanie budowy kanalizacji 
obejmującej większą część miejsco-
wości Izbiska, w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Złożony został wniosek 
o wydanie pozwolenia na rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Izbiska. Projekt obej-
muje rozbudowę istniejącej oczysz-
czalni ścieków do przepustowości 
800 metrów sześciennych na dzień.
   W ramach selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych wybudowano, 
w 2016 r., wiatę dla Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, zlokalizowanym w obrębie 

oczyszczalni ścieków w Izbiskach 
(koszt – 5 503,02 zł) oraz zakupiono 
kosze (koszt – 4 124,41 zł).
   Gmina Wadowice Górne włączy-
ła się do projektu unijnego reali-
zowanego przy współfinansowaniu 
ze środków z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa III Czysta Energia, 
Działanie 3.1 Rozwój OZE. Na te-
renie gminy odbył się cykl spotkań 
informacyjnych. W ramach projektu 
budowane będą w indywidualnych 
gospodarstwach domowych insta-
lacje oparte o Odnawialne Źródła 
Energii, w tym w szczególności in-
stalacje kolektorów słonecznych do 
podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej i kotłów na biomasę, pomp 
ciepła i instalacji fotowoltaicznych. 
Opracowany został plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Wadowice 
Górne (koszt 19 700 zł). W ramach 
tego projektu do Urzędu w czasie 
naborów wpłynęły 174 wnioski od 
mieszkańców Gminy obejmujące 
montaż 265 instalacji oraz w termi-
nie późniejszym, wpłynęło kolejnych 
11, które obejmują montaż 15 in-
stalacji (lista rezerwowa). Wniosek 
o wsparcie do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podkarpackie-
go został złożony w marcu 2017 roku 
w  partnerstwie z Gminą Czermin.
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W zakresie drogownictwa, w roku 2015, uwagę sku-
piono na zadaniach:
1) Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w miejscowościach: Przebendów (odcinek o długości 
1100 m i szerokości 3 m) oraz Wierzchowiny (odcinek 
długości 220 m i szerokości 3 m). Koszt zadania wynosił 
49 559,43 zł. 
2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
chodników w miejscowościach: Wadowice Dolne (320 
metrów), Wierzchowiny,  Wola Wadowska (ok. 571 me-
trów). Koszt zadania - 12 300,00 zł.
3) Budowa chodnika w miejscowości Wadowice Dolne, 
na odcinku od mostu w kierunku rozjazdu Kosówka-Wo-
la Wadowska (ok. 320 metrów). Koszt - 76 100,00 zł jako 
dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mielcu, z racji, że 
chodnik znajduje się w pasie drogi powiatowej.
4) Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych, pobo-
czy, mostów, przepustów i przystanków autobusowych 
na terenie całej Gminy Wadowice Górne, pochłonęły 
kwotę 118 642,93 zł.
5) Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Wadowicach Górnych, polegającą na wykonaniu 
podbudowy, nawierzchni asfaltowej i budowie odwod-
nienia – koszt 32 778,52 zł.
6) Budowa wiat przystankowych w miejscowościach Izbi-
ska, Wampierzów, Wola Wadowska. Koszt – 15 805,50 zł.
7) Modernizacja drogi gminnej 103 655 R, Wadowice 
Dolne – Kopaniny – Kopacz w Wadowicach Dolnych, 
polegająca na wykonaniu podbudowy oraz warstwy as-
faltowej na długości 315 m. Koszt – 35 328,26 zł.
8) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wadowi-
ce Dolne – Łąki II, polegająca na wykonaniu podbudo-
wy wraz z nawierzchnią asfaltową na odcinku ok. 130 m. 
Koszt – 15 038,60 zł;
9) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Izbiska 
polegająca na wykonaniu podbudowy wraz z nawierzch-

nią asfaltową na odcinku ok. 203 m. Koszt – 28 460,05 zł.
10) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Prze-
bendów obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wa-
dowicach Górnych polegająca na wykonaniu podbudowy 
oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku 211,5 m. Koszt 
– 53 392,73 zł.
11) Modernizacja drogi w miejscowości Wadowice Dol-
ne – Zarzecze, droga do rowu Janówka, polegająca na 
wyprofilowaniu pasa drogowego, wykonaniu odwod-
nienia, wykonaniu podbudowy wraz z nawierzchnią 
z kruszywa łamanego na odcinku ok. 600 m. Koszt – 59 
489,23 zł.

W zakresie drogownictwa, w roku 2016, uwagę sku-
piono na zadaniach:

1) Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w miejscowościach: Wadowice Dolne – Łąki 1 (odcinek 
o długości 900 m i szerokości 3 m) i Piątkowiec (odcinek 
o długości 500 m i szerokości 3 m). Koszt zadania – 37 
832,34 zł.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
chodników w miejscowościach: Jamy (dł. 600 metrów), 
Kawęczyn (dł. 450 metrów), Wampierzów (dł. 450 me-
trów). Koszt -19 000,00 zł .
3) Budowa chodnika w miejscowości Wierzchowiny na 
odcinku od stadionu do mostu (ok. 570 m) – koszt 92 
411,56 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mielcu, 
z racji, że chodnik znajduje się w pasie drogi powiato-
wej).
4) Przebudowa drogi powiatowej Trzciana – Kawęczyn, 
na odcinku w Kawęczynie, polegająca na wykonaniu na-
kładki asfaltowej na długości ok. 1750 m o średniej sze-
rokości 5,5 m oraz wykonanie poboczy.
5) Bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych, pobo-
czy, mostów, przepustów i przystanków autobusowych na 
terenie całej Gminy Wadowice Górne, pochłonęły kwotę 
81 923,30 zł.

DROGOWNICTWO
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W roku 2015 z budżetu Gminy wyasygnowano 
34 560,33 zł na wykonanie docieplenia stropu 
budynku oraz wymianę instalacji odgromowej 
w lecznicy dla zwierząt w Wadowicach Dolnych.
Za kwotę 7662,90 zł wykonano wymianę drzwi wej-
ściowych do mieszkania  komunalnego w budynku 
szkoły podstawowej w Wampierzowie oraz zada-
szenie nad drzwiami oraz schodami wejściowymi 
do tego mieszkania.
Za kwotę 17 616,94 zł wykonano remont piwnic 
budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na po-
mieszczenie archiwum dla Urzędu Gminy. Gminny 
Magazyn Obrony Cywilnej został przeniesiony do 
budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Biocen” w Wadowicach Górnych.
W roku 2016, za kwotę – 78 289,03 zł, przeprowa-
dzono remont (instalacja elektryczna, wyrównanie 
posadzek, ułożenie paneli podłogowych, malowa-
nie pomieszczeń) II piętra  budynku Urzędu Gmi-
ny oraz wymieniono stare drzwi do pomieszczeń 
i barierkę  klatki schodowej wewnątrz budynku. 
„Zamontowano również monitoring wizyjny oto-
czenia budynku oraz parkingu (13 997, 40 zł)”.
W latach 2015-2016 na modernizację Domu Ludo-
wego w Piątkowcu wydano 21 164,52 zł. W ramach 
tej kwoty wykonano docieplenie stropu budynku 
oraz modernizację  instalacji elektrycznej. W roku 
2015 za kwotę 5 999,92 zł przeprowadzono prace 
modernizacyjne w Domu Ludowym w Wierzcho-
winach. Wymieniona została instalacja oświetle-
niowa w dużej sali  oraz zamontowana nagrzewni-
ca do ogrzewania dużej sali. 
W latach 2015-2016 na modernizację Domu Lu-
dowego w Zabrniu wydatkowano 53 510,85 zł. 
W ramach tej kwoty zagospodarowane zostało 
poddasze budynku.

6) Budowa wiat przystankowych w miejscowości Wola 
Wadowska. Koszt – 5 298,85 zł.
7) Modernizacja drogi gminnej w Kawęczynie, polegają-
ca na wykonaniu podbudowy wraz z nawierzchnią asfal-
tową na odcinku ok 240 m. Koszt – 37 638,00 zł.
8) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ko-
sówka, polegająca na wykonaniu podbudowy wraz 
z nawierzchnią asfaltową na odcinku ok. 230 m. Koszt 
– 36 230,91 zł.
9) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Prze-
bendów, polegająca na wykonaniu podbudowy wraz 
z nawierzchnią asfaltową na odcinku ok. 225 m. Koszt – 
27 082,98 zł.
10) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wado-
wice Dolne – Zarzecze, polegająca na wykonaniu dro-
gi dojazdowej do stacji pomp na rowie Janówka. Koszt 
– 2 998,74 zł.
11) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wam-
pierzów, polegająca na wykonaniu podbudowy wraz 
z nawierzchnią asfaltową na odcinku ok. 315,5 m. Koszt 
– 38 969,25 zł.
12) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wierz-
chowiny, polegająca na wykonaniu podbudowy wraz 
z nawierzchnią z kruszywa łamanego na odcinku ok. 320 
m. Koszt – 11 723,13 zł.
13) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wado-
wice Dolne, polegającą na wykonaniu podbudowy wraz 
z nawierzchnią asfaltową na odcinku ok. 460 m. Koszt 
– 61 106,40 zł.
14) Modernizacja drogi w miejscowości Wampierzów, 
polegającą na wykonaniu podbudowy wraz z nawierzch-
nią asfaltową na odcinku ok. 460 m. Koszt – 47 234,49 zł.
15) Modernizacją placu w centrum wsi Wadowice Gór-
ne i Przebendów, polegającą na wyprofilowaniu oraz 
wykonaniu podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową 
parkingu przy cmentarzu parafialnym. Koszt – 66 250,26 
zł.
16) Utwardzenie zjazdu do Publicznego Gimnazjum 
w Wadowicach Górnych obejmujące wyprofilowanie te-
renu oraz wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią 
asfaltową. Koszt – 21 612,08 zł.

MIENIE KOMUNALNE

15	 listopada	 2016	 r.	 Oddanie	 do	 użytku	 odremontowanego	
odcinka	nawierzchni	drogi	powiatowej	Trzciana	–	Kawęczyn.

Prace	drogowe	przy	obiekcie	Publicznego	Gimnazjum
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OSP Grzybów po remoncie

W ramach upowszech-
niania kultury fizycznej 
wybudowany został ogól-
nodostępny plac rehabi-
litacyjny oraz zmoderni-
zowano ogólnodostępne 
boisko w Woli Wadow-
skiej (koszt 330 246,58 zł). 
Inwestycja obejmowała 
wykonanie boiska wie-
lofunkcyjnego ze sztucz-
ną  trawą do gry w piłkę 
nożną, ręczną, koszyków-
kę,  siatkówkę oraz tenisa 
ziemnego. Obok boiska 
wykonano bieżnię do sko-
ku w dal z nawierzchnią 
z poliuretanu.  Zamonto-
wane zostały urządzenia 
do rehabilitacji ruchowej. 
Na realizację  tego zada-
nia Gmina uzyskała dofi-
nansowanie w wysokości  
143 200 zł .    
Na modernizację stadio-
nu sportowego w Wierz-
chowinach wydatkowa-
no 3 973,10 zł. Remont 
i modernizacja budynku 
sportowego na stadionie 
w Wadowicach Górnych, 
w latach 2015-2016, kosz-
towały 22 802,19 zł. 
Na boisku LKS „Plon” 
Kawęczyn wykonano pił-
kochwy (koszt 14 760,00 
zł). W roku 2015 wybu-
dowane zostały boiska do 
piłki siatkowej plażowej 
w Wierzchowinach oraz 
Kawęczynie.
Łącznie na zadania 
w zakresie kultury fizycz-
nej w latach 2015-2016 
wydatkowano z budżetu 
Gminy Wadowice Górne 
191 720,11 zł.

OBIEKTY 
SPORTOWE

Budowa	sali	widowiskowo-sportowej	w	Wadowicach	Dolnych

Boisko	przy	szkole	podstawowej	w	Woli	Wadowskiej.	Urządzenia	do	rehabilitacji	ruchowej	
przy	szkole	podstawowej	w	Woli	Wadowskiej.
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 Na terenie Gminy Wadowi-
ce Górne działa 9 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, tj.: OSP 
Grzybów, OSP Izbiska, OSP Jamy, 
OSP Kawęczyn, OSP Kosówka, OSP 
Wampierzów, OSP Wadowice Dolne, 
OSP Wadowice Górne oraz OSP Wola 
Wadowska. W roku 2016, Gmina Wa-
dowice Górne udzieliła jednostkom 
dotacje na zakup umundurowania 
w kwocie 9 432,18 zł. W ramach do-
tacji, m.in.: OSP Wadowice Dolne 
otrzymała 1 040,00 zł z przeznacze-
niem na dofinansowanie hełmów bojo-
wych, OSP Wola Wadowska otrzymała 
2 017,13 zł z przeznaczeniem na do-
finansowanie zakupu 7 kompletów 
mundurów strażackich, OSP Kosówka 
otrzymała 1536,76 zł na zakup 4 kom-
pletów mundurów strażackich, OSP 
Wampierzów otrzymała dotację w wy-
sokości 800,00 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie 4 kompletów mundu-
rów strażackich, OSP Kawęczyn otrzy-
mała dotację w wysokości 1 400,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie za-
kupu 6 kompletów mundurów strażac-
kich, OSP Jamy otrzymała dotację w 
wysokości 1 536,76 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu 4 komple-
tów mundurów strażackich. W roku 
2015 OSP Wadowice Dolne otrzymała 
dotację w wysokości 800,00 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie zakupu 
dwóch hydronetek z wężem i prądow-
nicą dla Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych działających przy jednostce.
Samorząd Gminy Wadowice Górne 
przeznaczał również środki dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych na bieżące 
utrzymanie strażnic. Na materiały, 

niezbędne do remontów budynków,  
w roku 2015 wydatkowano 15 455,94 
zł, a w roku 2016 - 7 013,18 zł. W roku 
2015 za kwotę 21 400,00 zł zakupiono 
krzesła na wyposażenie Domów Stra-
żaka w Jamach oraz Izbiskach. W roku 
2016 kolejną partię krzeseł i stołów za-
kupiono dla OSP Jamy oraz OSP Ka-
węczyn (koszt - 18 655,70 zł).
Istotną pozycję w budżecie stanowiły 
wydatki remontowe. W latach 2015-
2016, na remont budynku OSP Kosów-
ka (malowanie) wydatkowano 5 562,25 
zł. 13 191,31 zł kosztował w 2015 r. 
remont budynku OSP Jamy. W latach 
2015-2016, w Domu Strażaka OSP 
Wampierzów wykonana została świetli-
ca jak również wyremontowano kuch-
nię oraz zaplecze (koszt - 8 404,00 zł). 
W ramach modernizacji Domu Straża-
ka OSP Wampierzów wydatkowano w 
samym 2015 r., dodatkowo 6 933,62 zł. 
Za kwotę 3 198,00 zł w 2015 r. wyko-
nano zadaszenie wzdłuż budynku OSP 
Wola Wadowska.

W roku 2015 za kwotę 19 906,00 zł 
wykonano malowanie dachu Domu 
Strażaka OSP Kawęczyn. Wymalo-
wany został również dach nad wiatą 
taneczną. Wymienione zostały rury 
odwadniające. Wykonano również re-
mont wentylacji w dużej sali budynku 
OSP. Kontynuując pracę, w roku 2016 
w Domu Strażaka OSP Kawęczyn do-
cieplono strop budynku, wymalowano 
dużą salę oraz zmodernizowano insta-
lację oświetleniową (koszt – 30 883,50 
zł).
W roku 2016, za kwotę 8 799,95 zł 
wykonany został remont schodów 
głównych w Domu Strażaka OSP 
Grzybów. Wymieniono również jed-
ne drzwi wejściowe. Przebudowa 
schodów wejściowych do budynku 
z dostosowaniem ich dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych kosztowało 
7  999,92 zł.  Za kwotę 3 985,34 zł, w roku 
2016, dokonano remontu pomieszczeń 
w Domu Strażaka OSP Izbiska. W tym 
samym roku (2016) wykonano docie-
plenie ścian styropianem, wymienio-
no stolarkę okienną oraz wymieniono 
drzwi w garażu (koszt – 84 644,23 zł). 
W roku 2016 uwagę skupiono również 
na Domu Strażaka OSP Jamy. Na 
prace modernizacyjne przeznaczo-
no 42 851,67 zł. W ramach tej kwoty 
zmodernizowano salę główną (wymie-
niono instalację elektryczną, założono 
klimatyzatory, wymalowano salę jak 
również odnowiono parkiet). W roku 
2016, w Domu Strażaka OSP Kosów-
ka wymienione zostały drzwi garażowe 
(Koszt - 7 636 zł).
W roku 2016 za kwotę 3 751,50 zł wy-
konano przed Domem Strażaka w Ja-
mach postument na którym postawio-
na została zabytkowa sikawka konna 
pozostająca na stanie OSP Jamy.
21 września 2016, druhowie OSP Wampie-
rzów otrzymali od Gminy Wadowice Górne 
nową motopompę szlamową Hondę WT-
-30X (Koszt – 6 435,00 zł).

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Dom	Strażaka	OSP	Wampierzów



str. 7str. 7CZERWIEC 2017 R. 

W bieżącym roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Izbiskach 
obchodzi jubileusz 135-lecia 
swojej działalności. Główne 
uroczystości odbyły się 6 maja 
br. Na okoliczność jubileuszu 
odprawiona została okoliczno-
ściowa Msza Święta w Kościele 
Parafialnym p.w. Św. Mikołaja 
Bpa w Zgórsku, której prze-
wodniczył ks. Wiesław Nowak, 
proboszcz parafii.
Po Mszy Świętej, poczty sztan-
darowe, delegacje zaprzyjaź-
nionych jednostek ochotni-
czych straży pożarnych udały 
się do Domu Strażaka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Izbi-
skach, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości.
Wspólnie z druhami z Izbisk 
świętowały delegacje Ochotni-
czych Straży Pożarnych z: Pod-
borza, Zgórska, Partyni, Pnia, 
Grzybowa, Jam, Kawęczyna, 
Kosówki, Wadowic Dolnych, 
Wampierzowa, Wadowic Gór-
nych oraz Woli Wadowskiej.
     Wójt Gminy Wadowice Gór-
ne zwracając się do zebranych 
mówił m.in.: Z okazji Waszego 
święta pragnę złożyć serdeczne 
gratulacje wraz z podziękowa-
niami za ofiarność i trud po-
noszony przy wypełnianiu obo-
wiązków strażaka. Serdecznie 
dziękuję za wykazywanie peł-
nej gotowości i zdecydowanej 
postawy w trudnych do poko-
nania zadaniach, chroniąc ży-
cie, zdrowie i mienie ludzkie. 
Życzę by wysiłek, który podej-
mujecie dla ratowania bliźnich, 
był zawsze źródłem osobistej 
satysfakcji i społecznego uzna-
nia. Życzę również pomyślno-
ści w rozwiązywaniu nowych 
problemów, które przynosi 
Wam życie, wielu lat w zdrowiu 
oraz sukcesów w życiu zawodo-
wym. A w trudnych chwilach 
strażackiej służby niech czuwa 
nad Wami i chroni Was Święty 
Florian, Wasz strażacki patron.

Na zaproszenie Wójta i druhów 
z Izbisk, w uroczystości udział 
wzięli m.in.: Jan Tarapata – 
Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego; Eugeniusz 
Ryba – Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP z/s w Mielcu, członek Za-
rządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP z/s w Rzeszowie; 
mł. bryg. Andrzej Marczenia 
– Zastępca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie; Maria Napieracz 
– Wicestarosta Powiatu Mielec-

kiego; Tadeusz Należny – Se-
kretarz Powiatu Mieleckiego; 
Zdzisław Lasota – Radny Rady 
Powiatu Mieleckiego; st. bryg. 
Stanisław Rączka – Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Mielcu; st. 
kpt. Łukasz Kapinos – Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Mielcu; ks. Wiesław Nowak 
– Proboszcz Parafii p.w. Św. 
Mikołaja Bpa w Zgórsku oraz 
Włodzimierz Wawrzkiewicz – 
Sekretarz Gminy Wadowice 
Górne.
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W roku 2015 zaangażowano 24 723,00 
zł na zadanie związane z przebudową 
i rozbudową Szkoły Podstawowej im. 
ks. Józefa Początka w Wadowicach 
Dolnych o część z salą widowisko-
-sportową. W roku 2016 kontynuując 
prace wydano 835 622,30 zł.
Inwestycja realizowana jest z udzia-
łem środków unijnych w ramach  Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020. Całkowita wartość 
projektu wynosi  2 250 843,08 zł. 
Planowana wartość dofinansowania 
wyniesie  723 777,73 zł. Planowany 
termin wykonania wszystkich robót 
do 08.11.2017 r. 
W ramach dbania o stan techniczny 
placówek oświatowych, w roku 2015 
wydatkowano środki na: 
- Szkoła Podstawowa w Izbiskach 
(prace remontowo budowlane) 
– 1 600,00 zł . Kontynuując prace 
w 2016 r. wydano 45 585,77 zł. Za-
danie obejmowało malowanie po-
mieszczeń  oraz korytarza , malowa-
nie okien i drzwi; wykonano również 
wjazd (kostka brukowa) na obiekt 
szkoły od strony drogi powiatowej. 
- Szkoła Podstawowa Jamach (ma-
lowanie lamperii, remont schodów 
i balustrad, remont pomieszczeń 
szkolnych), W roku 2015 wydatko-
wano 41 703,88 zł, kontynuując pra-
ce w 2016 r. wyasygnowano kolejne 
33 322,01 zł.

- Szkoła Podstawowa im. ks. Józe-
fa Początka w Wadowicach Dol-
nych - remont instalacji odgromo-
wej (koszt 1 977,40 zł). Monitoring 
otoczenia budynku szkoły wraz 
z placem zabaw, parkingiem oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym (koszt 11 
144,01 zł).
- Szkoła Podstawowa Wampierzów - 
wymiana okien i roboty remontowo 
budowlane. W roku 2015 wydano na 
to zadanie 25 806,65 zł, i w ramach 
kontynuacji prac w roku 2016, wy-
datkowano 3 398,40 zł.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Wadowicach Górnych - wymiana 
okien, wymiana rur spustowych  i 
malowanie. W roku 2015 wydatko-
wano 8 277,90 zł, a w roku 2016, w 
ramach kontynuacji prac - 4 442,11 
zł. Monitoring otoczenia budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wadowicach Górnych wraz z pla-
cem zabaw oraz parkingiem (koszt 
- 14 395,43 zł ).
- Szkoła Podstawowa im. gen. pil. 
Bolesława Stachonia w Woli Wa-
dowskiej. Wykonanie chodnika 
(wjazdu) do budynku szkoły (koszt 
- 46 678,82 zł). Monitoring otocze-
nia budynku szkoły wraz z placem 
zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym 
(koszt 7 636,69 zł).
- Szkoła Podstawowa w Zabrniu. 
Modernizacja sieci elektrycznej i in-
ternetowej (koszt 6 998,82 zł).

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

14 czerwca 2015 r., Ochotnicza Straż 
Pożarna z Wampierzowa obchodziła 
jubileusz 125-lecia działalności jed-
nostki. Z tej okazji, w Kaplicy p.w. 
Św. Wojciecha w Wampierzowie od-
prawiona została Msza Św. w inten-
cji żyjących oraz zmarłych działaczy 
i sympatyków ochotniczego ruchu 
pożarniczego Ziemi Wadowickiej. 
Po Mszy, poczty sztandarowe, dele-
gacje oraz zaproszeni goście udali 
sie przed miejscowy Dom Strażaka, 
gdzie odbyła się okolicznościowa 
zbiórka.
Oprawę muzyczną zapewniła or-
kiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Szczucina. Z racji jubi-
leuszu, Prezydium Zarządu Głów-
nego ZOSP RP odznaczyło sztandar 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wam-
pierzowa „Złotym Znakiem Związ-
ku”, najwyższym odznaczeniem 
Związkowym.

125 lecie OSP Wampierzów (2015 rok)

W roku 2016 uwagę skupiono na:
- modernizacja budynku gospodar-
czego przy Szkole Podstawowej w Ja-
mach – 15 460,73 zł.
- modernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej w Wampierzowie poprzez 
wymianę okien – 39 816,09 zł.
- modernizacja kominów budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Zabrniu 
– 14 974,64 zł.
- modernizacja budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wado-
wicach Górnych, poprzez wymianę 
okien w sali gimnastycznej oraz w sa-
lach lekcyjnych – 71 211,82 zł.
- wymiana drzwi wejściowych do bu-
dynku Szkoły Podstawowej im. gen. 
pil. Bolesława Stachonia w Woli Wa-
dowskiej – 5 300,00 zł. 
- rozbudowa piłkochwytów na boisku 
przy Szkole Podstawowej w Jamach – 
14 878,08 zł .
- zlecono opracowanie projektu bu-
dowlanego rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej w Woli Wadowskiej z częścią  
na  małą  salę gimnastyczną wraz z 
sanitariatami (koszt – 7 100,00).
- wyposażenie placu zabaw przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Wa-
dowicach Górnych – 4 797,00 zł.
- zakup altany na plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Woli Wadow-
skiej – 7 995,00 zł.
W latach 2015-2016, na remonty 
i malowanie pomieszczeń w Publicz-
nym Gimnazjum w Wadowicach 
Górnych przeznaczono 55169,69 zł. 
Rozbudowa parkingu przy placówce 
kosztowała 24 750,06 zł (2016 r.).
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Dożywianie

Gmina Wadowice Górne reali-
zuje program wieloletni „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, 
w ramach którego udzielana jest 
pomoc w postaci: sfinansowania 
dożywiania dla dzieci w szkołach, 
zasiłku celowego na zakup posił-
ku lub żywności, pomocy rzeczo-
wej w postaci artykułów żywno-
ściowych oraz finansowany jest 
dowóz posiłków do szkół.
W 2015 r. z pomocy w ramach 
w/w programu skorzystało 569 
osób w tym z pomocy w postaci 
posiłku w szkole 268 osób. Nato-
miast w 2016 r. skorzystało 501 
osób w tym z pomocy w postaci 
posiłku w szkole 231 osób.
Posiłki przygotowywane są 
w Publicznym  Gimnazjum w Wa-
dowicach Górnych i dowożone 
do  wszystkich szkół na terenie 
Gminy przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Wadowicach Gór-
nych. 
Na zadania wynikające z pro-
gramu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywia-
nia” przeznaczona była kwota: 
w 2015 r. 251 522,70 zł, w tym 
wkład własny gminy w wysokości: 
76 522,70 zł; w 2016 r. 227 749,84 
zł w tym wkład własny gminy 
w wysokości 83 078,84 zł.

Stypendia i zasiłki szkole

Pomoc materialna w postaci sty-
pendiów i zasiłków szkolnych 
udzielana jest uczniom w celu 
zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji, umożliwienia po-
konywania barier dostępu do 
edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia.
W 2015 r. na pomoc stypendialną 
dla uczniów o charakterze socjal-
nym  wykorzystana została kwota 
125 640,63 zł w tym środki wła-
sne gminy w wysokości 25 128,63 
zł, natomiast w 2016 r. 109 348,69 
zł w tym środki własne gminy 
w wysokości 21 869,74 zł . 

23	lipca	2016	r.	Turniej	piłki	siatkowej	o	Puchar	Wójta	Gminy	Wadowice	Górne

23	lipca	2016	r.	Turniej	piłki	siatkowej	o	Puchar	Wójta	Gminy	Wadowice	Górne

Wjazd	do	Szkoły	Podstawowej	w	Woli	Wadowskiej
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19 stycznia 2016 r., dziewięć par z terenu 
Gminy Wadowice Górne, otrzymało z rąk 
Wójta Gminy Wadowice Górne, Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wśród od-
znaczonych byli: Zofia i Jan Bednarz, Ma-
ria i Stanisław Dobrowolscy, Emilia i Józef 
Dubiel, Anna i Stanisław Frącz, Alfreda 
i Stanisław Guła, Emilia i Stefan Midura, 
Genowefa i Wojciech Midura, Henryka 
i Jan Ogorzałek oraz Maria i Stanisław 
Swół. Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie otrzymali również: Maria i Jan 
Dziura, Cecylia i Franciszek Kapinos, Emi-
lia i Jan Kulpa, Maria i Józef Sołtys, Krysty-
na i Edward Syper oraz Aniela i Władysław 
Ziobroń. Niestety z przyczyn obiektywnych 
nie mogli uczestniczyć w ceremonii dekora-
cji. 9 czerwca 2016 r., Dom Weselny Astoria 
w Wadowicach Górnych gościł kolejne pary 
małżeńskie, które na mocy Postanowie-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 kwietnia 2016 r., otrzymały Me-
dale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Uroczystość otworzyła Kierownik wadowic-
kiego Urzędu Stanu Cywilnego – pani Li-
dia Węgrzyn, która przywitała dostojnych 
jubilatów jak również Wójta Gminy Wado-
wice Górne – Jerzego Kos oraz Sekretarza 
Gminy Wadowice Górne – Włodzimierza 
Wawrzkiewicza.
W swoim wystąpieniu Lidia Węgrzyn odnio-
sła się do znamienitości święta jakim jest ju-

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
bileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeń-
skiego. Zwracając się do zebranych mówiła 
m.in.: Przeżywaliście różne rocznice w ko-
lejnych latach małżeństwa, jednak z dotych-
czasowych najcenniejsza jest pięćdziesiąta 
rocznica. Pięćdziesiąt lat to wiele, ale jakże 
szynko minęły te lata. Minęły we wspólnej 
trosce o zapewnienie codziennego bytu ro-
dzinie, w trosce o dzieci o ich los (…).
Wystąpienie było podstawą do ceremonii 
dekoracji małżonków medalami. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej me-
dale wręczył Wójt Gminy – Jerzy Kos.
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Anna 
i Eugeniusz Czaja, Maria i Kazimierz Du-
racz, Emilia i Józef Kilian, Anna i Mieczy-
sław Klaus, Leokadia i Franciszek Krawiec, 
Zofia i Józef Kuza, Janina i Stanisław Li-
twin, Anna i Aleksander Miga, Czesława 
i Emil Siembab, Anna i Bronisław Sito, Ja-
nina i Józef Szot, Teresa i Stanisław Walas.
Gratulując odznaczonym, Wójt mówił 
m.in.: (…) Dobrze wywiązaliście się wo-
bec siebie, dochowując przez te lata wier-
ności małżeńskiej i zaufania, spiesząc sobie 
z radami i pomocą zarówno w dobrych jak 
i trudnych chwilach, wywiązując się z obo-
wiązków wobec swoich dzieci. Wychowując 
je na dobrych obywatel naszej Ojczyzny. 
Bo przecież szczęście jednostek i szczęście 
rodzin składa się na szczęście ogółu, na po-
myślność społeczeństwa (…)

Od stycznia do czerwca 2015 r.  pomoc w postaci:
• stypendium szkolnego otrzymało 194 uczniów 
• zasiłku szkolnego otrzymało 4 uczniów 
Od września do grudnia 2015 r. z pomocy w po-
staci:
• stypendium szkolnego otrzymało 194 uczniów 
• zasiłku szkolnego otrzymał 1 uczeń 
Od stycznia do czerwca 2016 r.  pomoc w postaci:
• stypendium szkolnego otrzymało 196 uczniów 
• zasiłku szkolnego otrzymało 4 uczniów 
Od września do grudnia 2016 r. z pomocy w po-
staci:
• stypendium szkolnego otrzymało 138 uczniów 
• zasiłku szkolnego otrzymało 7 uczniów 

Siedziba	NZOZ	„BIOCEN”	w	Wadowicach	Górnych
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19	stycznia	2016	r.,	Wadowice	Górne.	Złoci	jubilaci.

9	czerwca	2016	r.,	Wadowice	Górne.	Złoci	jubilaci.
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Tradycyjnie dużą aktywnością wy-
kazywały się w  latach 2015-2016 
działające na terenie gminy sto-
warzyszenia. Szczególnie dotyczy 
to takich obszarów jak wspieranie 
i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży, 
upowszechnianie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 
dziedzictwa narodowego oraz wypra-
cowanie i popularyzacja alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu.
W roku 2015 gmina wsparła stowa-
rzyszenia kwotą 10 000 tyś zł, w roku 
2016 kwotą 20 500 tyś zł, natomiast 
na rok 2017 zaplanowano na ten cel 
kwotę 23 000. zł.
Realizowane przez stowarzyszenia 
projekty nie tylko spełniały oczeki-
wania mieszkańców, przyczyniały się 
również w znaczący sposób do pro-
mowania Gminy, nie tylko na obsza-
rze naszego województwa, ale także 
poza jego granicami.
W roku 2015, w ramach Funduszu 
Sołeckiego, w poszczególnych sołec-
twach zrealizowano m.in. następują-
ce zadania: Grzybów – konserwacja 
rowów melioracyjnych (6 000 zł), 
rozbudowa oświetlenia ulicznego 
(3 000 zł), remont dróg gminnych 
(1 000 zł); Izbiska – remont dróg 
gminnych (7 500 zł), remont i wy-
posażenie budynku OSP Izbiska 
(7 500 zł), konserwacja rowów me-
lioracyjnych (7 498 zł), Jamy – wy-
posażenie i remont budynku OSP 
Jamy (10 492,51 zł), remont szkoły 
podstawowej w Jamach (10 000 zł), 
remont pompy strażackiej (2 000 
zł), Kawęczyn – konserwacja rowów 
melioracyjnych (4 500 zł), remont 
budynku OSP wraz z tarasem (4 000 
zł), remont dróg gminnych (3 000 zł), 
Kosówka – remont budynku OSP (3 
498,11 zł), konserwacja rowów me-
lioracyjnych (2 499,94 zł), remont 
dróg gminnych (2 000 zł); Piątkowiec 
– modernizacja Domu Ludowego (5 
165,44 zł), konserwacja rowów me-
lioracyjnych (4 500 zł), remont dróg 
gminnych (4 500 zł); Przebendów – 
konserwacja rowów melioracyjnych 
(6 500 zł), remont dróg gminnych 
(5 000 zł), wykonanie parkingu przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
(1 000 zł); Wadowice Dolne – kon-
serwacja rowów melioracyjnych 
(8 000 zł), remont dróg gminnych 

(12 800 zł), utrzymanie klombu 
(2 500 zł); Wadowice Górne – kon-
serwacja rowów melioracyjnych 
(6 000 zł), remont dróg gminnych 
(5 000 zł), zakup tablicy interak-
tywnej dla Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego (4 000 zł); Wampierzów 
– remont i wyposażenie budynku 
OSP (14 000 zł), konserwacja rowów 
melioracyjnych (3 934 zł), promo-
wanie zdrowego stylu życia miesz-
kańców Wampierzowa poprzez za-
kup sprzętu do ćwiczeń i organizacji 
dnia sportu (4 000 zł); Wierzchowiny 
– modernizacja Domu Ludowego 
(5 999,92 zł), konserwacja rowów me-
lioracyjnych (3 622 zł), modernizacja 
stadionu sportowego w Wierzchowi-
nach (1 992,80 zł); Wola Wadowska – 
remont dróg gminnych (7 128 zł), za-
kup tablicy interaktywnej dla Szkoły 
Podstawowej im. gen. pil. Bolesława 
Stachonia w Woli Wadowskiej (5 000 
zł), zadaszenie wzdłuż budynku OSP 
Wola Wadowska (3 198 zł); Zabrnie 
– modernizacja Domu Ludowego 
wraz z uregulowaniem stanu prawne-
go placu obok niego (13 860,57 zł), 
remont dróg gminnych (1 999,20 zł).
   W roku 2016 na Fundusz Sołecki 
w budżecie gminy zapiano 272 537 
zł. W podziale na sołectwa, kwoty 
do rozdysponowania kształtowały 
się następująco: Grzybów (11 756 zł, 
w tym m.in. kwotę 10 999,95 zł prze-
znaczono na remont i wyposażenie 
budynku OSP), Izbiska (26 408 zł, 
w tym m.in. kwotę 7 000 zł przezna-
czono na remont boiska szkolnego, 
6 000 zł wydatkowano na remont 
i modernizację budynku OSP, 6 000 
zł przeznaczono na konserwację ro-
wów melioracyjnych), Jamy (28 395 
zł, w tym m.in. 12 000 zł przeznaczo-
no na wyposażenie budynku OSP, 
10 000 zł przeznaczono na upo-
rządkowanie centrum wsi Jamy), 
Kawęczyn (13 885 zł, z tego m.in. 4 
000 zł przeznaczono na zakup krze-
seł do budynku OSP, 3 000 zł prze-
znaczono na remont dróg gminnych 
a 2 960 zł na konserwację rowów 
melioracyjnych), Kosówka (10 762 
zł, z tego m.in. 3 000 zł wydatkowa-
no na remont budynku OSP, 2 500 zł 
na konserwację rowów melioracyj-
nych, 2 000 zł na remont dróg gmin-
nych), Piątkowiec (16 356 zł, z tego 
8 000 zł przeznaczono na moderni-

Współpraca ze stowarzyszeniami zację Domu Ludowego w Piątkowcu, 
3 997,82 zł na konserwację rowów 
melioracyjnych, 3000 zł na re-
mont dróg gminnych), Przebendów 
(19 110 zł, z tego 11 200 zł przezna-
czono na modernizację drogi gmin-
nej dz. nr 61, 3 000 zł na utwardze-
nie placu w centrum wsi Wadowice 
Górne i Przebendów oraz 2 000 zł 
na wyposażenie placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wadowicach Górnych), Wadowice 
Dolne (27 827 zł, z tego m.in. 10 500 
przeznaczono na remont drogi Łąki 
II w kierunku Państwa Padykułów, 
5 000 zł na konserwację rowów me-
lioracyjnych, 5 000 zł na zakup ta-
blicy interaktywnej do Szkoły Pod-
stawowej w Wadowicach Dolnych), 
Wadowice Górne (28 395 zł, z tego 
9 660 zł na konserwację rowów me-
lioracyjnych, 5 000 zł na utwardzenie 
placu w centrum wsi Wadowice Gór-
ne i Przebendów, 2 000 zł na remont 
budynku przy boisku sportowym 
w Wadowicach Górnych), Wam-
pierzów (28 395 zł, z tego m.in. 
14 000 zł na remont i wyposażenie 
budynku OSP, 4 000 zł na konserwa-
cję rowów melioracyjnych, 2 000 zł na 
remont dróg gminnych), Wierzcho-
winy (16 412 zł, z tego m.in. 7 999,18 
zł na remont i wyposażenie Domu 
Ludowego, 4 412 zł na konserwację 
rowów melioracyjnych, 2 000 zł na 
modernizację stadionu sportowego 
w Wierzchowinach), Wola Wadow-
ska (27 004 zł, z tego m.in. 9 964 zł 
na remont dróg gminnych, 6 104 zł 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Woli Wadowskiej, 4 999,97 zł na 
konserwację rowów melioracyjnych), 
Zabrnie (17 832 zł, z tego 16 661,47 
zł na modernizację Domu Ludowego 
w Zabrniu wraz z uregulowaniem 
stanu prawnego placu obok niego).

Samorząd Gminy Wadowice Górne 
z życzliwością odnosi się do inicjatyw 
społecznych realizowanych na tere-
nie gminy. Jedną z nich są corocz-
ne finały Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Również w latach 
2015-2016, Wójt Gminy wsparł or-
ganizatorów finału, wyrażając także 
zgodę na wsparcie Sztabu WOŚP-u 
przez jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Gminny Sztab WOSP 
organizowany jest przy OSP Wado-
wice Dolne oraz Klubie Gier Logicz-
nych „Szarotka” Wadowice Górne. 
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25	czerwca	2016	r.	Turniej	piłki	nożnej	o	Puchar	Wójta	Gminy.

14	czerwca	2017	r.	Turniej	piłki	nożnej	uczennic	szkół	podstawowych	o	Puchar	Wójta	Gminy

16	czerwca	2017	r.	Turniej	piłki	nożnej	uczniów	gimnazjum	o	Puchar	Wójta	Gminy.
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W zabezpieczenie logistyczne Szta-
bu, obok OSP Wadowice Dolne, 
zaangażowane były jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych z: Jam, Wa-
dowic Górnych, Kawęczyna, Wam-
pierzowa oraz Grzybowa. Podczas 23 
finału (2015 r.) wolontariusze zebrali 
25 832,45 zł. Rok później, była to 
kwota 32 178,39 zł, a w roku 2017 – 
37 035,22 zł.

W ramach upowszechniania sportu 
oraz kultury fizycznej, ze środków 
budżetowych Gminy Wadowice Gór-
ne fundowane są puchary dla naj-
lepszych drużyn oraz zawodników 
biorących udział w turniejach orga-
nizowanych pod auspicjami Wójta 
Gminy. 20 lutego 2016 r. w Hali Spor-
towej przy Publicznym Gimnazjum 
w Wadowicach Górnych odbył się 
Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Wój-
ta Gminy. W turnieju wystartowały 
reprezentacje: Wadowic Górnych, 
Przebendowa, Wierzchowin, Jam, 
Zabrnia, Kawęczyna, Izbisk oraz 
Kosówki. Zwycięzcami zostali repre-
zentanci Przebendowa. 23 lipca, hala 
sportowa przy Publicznym Gimna-
zjum w Wadowicach Górnych gościła 
drużyny z Wadowic Górnych, Izbisk, 
Kosówki, Kawęczyna oraz Wampie-
rzowa, które rywalizowały o Puchar 
Wójta Gminy Wadowice Górne w 
piłce siatkowej. Pierwsze miejsce 
przypadło zawodnikom z Kosówki, 
drugie – Wampierzowa. 6 sierpnia o 
Puchar Wójta Gminy w piłce nożnej 
rywalizowali uczniowie szkół pod-
stawowych z Wadowic Górnych, Iz-
bisk, Kawęczyna, Wadowic Górnych/
Piątkowca oraz Wadowic Dolnych. 
Zwycięzcami zostali zawodnicy z 
Wadowic Górnych. 7 sierpnia odbyły 
się rozgrywki w siatkówce plażowej o 
Puchar Wójta Gminy. Rywalizowa-
ło siedem reprezentacji: Kawęczyn, 
Wierzchowiny, Grzybów, Piątko-
wiec, Wadowice Górne, Przebendów 
oraz Kosówka. W finale męskim 
zwyciężyła reprezentacja Kosówki, 
a finał kobiet wygrały reprezentantki 
Grzybowa. Kontynuacją upowszech-
niania sportu i rekreacji są turnieje 
o puchar Wójta organizowane 
w 2017 r. W maju o Puchar Wójta 
w piłce nożnej rywalizowałi ucznio-
wie szkół podstawowych, w czerwcu 
odbył się Turniej piłki nożnej uczen-
nic szkół podstawowych oraz turniej 
piłki nożnej dla uczniów Gimnazjum.

2	sierpnia	2015	r.	Turniej	piłki	nożnej	o	Puchar	Wójta	Gminy.

20	lutego	2016	r.	Turniej	piłki	ręcznej	o	Puchar	Wójta	Gminy

6	sierpnia	2016	r.	Turniej		piłki	nożnej	uczniów	szkół	podstawowych	o	Puchar	Wójta	Gminy

26	listopada	2016	r.	Wadowice	Górne,	XIII	jesienny	Turniej	Piłki	Siatkowej	o	Puchar	
Wicestarosty	Powiatu	Mieleckiego.
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4 września 2016 r. Mielec. Dożynki Powiato-
we. Wieniec przygotowany przez Stowarzysze-
nie Kobiet „Jutrzenka” z Wadowic Dolnych.

25 czerwca 2016 r. Turniej 
piłki nożnej 

o Puchar Wójta Gminy

9	lipca	2016	r.	Turniej	w	tenisie	ziemnym	o	Puchar	Wójta	Gminy.
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Już po raz czwarty z rzędu szachiści KGL Sza-
rotka zagrają w III Lidze Podkarpackiej Junio-
rów. W bieżącym sezonie rozgrywek drużyna 
wygrała pięć mecz meczów (z TKSz Tarnobrzeg, 
KKSz Urania MOSiR II Krosno, UKS Re-
kord Iwla, LKS Sanovia Lesko i TSz Skoczek 
Sędziszów Małopolski) oraz cztery przegrała 
(z UKS SP1 Leżajsk, UKS Orlik Rudnik nad Sa-
nem, GKSz Hetman Pilzno i KSz Gambit Prze-
worsk)  i dorobkiem 10,0 pkt. zajęła 5 miejsce 
w klasyfikacji końcowej. Do II ligi awansował  
KSz Gambit Przeworsk i UKS SP1 Leżajsk, do 
IV ligi spadły drużyny UKS Rekord Iwla i LKS 
Sanovia Lesko.
Drużyna Szarotki w całym cyklu rozgrywek wy-
stępowała w niezmienionym składzie: Sypek 
Mateusz, Sypek Szymon, Ćwięka Konrad, Miga 
Sebastian, Należna Gabriela, Należna Paulina.

KGL Szarotka po raz czwarty 
z rzędu w III lidze juniorów

W roku 2016, w ramach promocji Gminy, wydano ko-
lorowy album  „Gmina Wadowice Górne – historia i 
współczesność” w nakładzie 700 egzemplarzy oraz 500 
kompletów pocztówek w zestawie po 8 szt.

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY WADOWICE GÓRNE
Opracowanie, skład i druk: 

Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski,  
e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl 

Biuletyn	znajduje	się	także	na	stronie:
www.promocja.mielec.pl

Zdjęcia: arch. UG Wadowice Górne 


