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BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU GMINY

WADOWICE   GÓRNE

 WYDANIE 
2017/2018 

ROK

ODZNACZENI MEDALEM 
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE

      28 września 2017 r., Wójt Gminy Wadowice Górne – Jerzy 
Kos, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył 
10 par małżeńskich „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” stanowi na-
grodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. W 2017 roku, medale otrzymało 
16 par, ale różne kwestie sprawiły, że nie wszystkie mogły stawić 
się w Domu Weselnym Astoria, by je odebrać. Gospodarzami 
uroczystości był Wójt Gminy – Jerzy Kos oraz Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Wadowicach Górnych – Lidia Węgrzyn. 
Obecny był również Sekretarz Gminy – Włodzimierz Wawrzkie-
wicz. Otwierając uroczystość, Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego – Lidia Węgrzyn podkreślała, że: „Jubileusz długoletniego 
pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczest-
niczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna 
okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście 
w ciągu wspólnego życia”. 
       Zwracając się do zebranych mówiła m.in.: „Zgodność wa-
szego pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 
rodziny, na wniosek Wójta Gminy Wadowice Górne został do-
ceniony przez najwyższe władze państwowe”. Postanowieniem 
z dnia 26 czerwca 2017 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Pan Andrzej Duda odznaczył „Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” małżonków z terenu Gminy Wadowice Górne, w 
tym: Bigda Władysław i Zofia; Dereń Jan i Emilia; Dudek Jan 
i Aniela; Dusza Stanisław i Stanisława; Kilian Franciszek i Ma-
ria; Maziarz Władysław i Helena; Midura Aleksander i Elżbieta; 
Mroczek Julian i Kazimiera; Pietras Czesław i Teresa; Pietras 
Ignacy i Halina; Pietras Stanisław i Zofia; Piksa Stanisław i Ja-
nina; Podraza Jerzy i Kazimiera; Skawiński Stefan i Michalina; 
Walczak Stanisław i Cecylia oraz Wiatr Tadeusz i Kazimiera.
    Wójt Gminy Wadowice Górne – Jerzy Kos, składając gratulacje 
odznaczonym, podkreślał rolę i znaczenie długoletnich związ-
ków małżeńskich w budowie wspólnoty gminnej opartej o trwa-
łe więzy małżeńskie. Pary, które przeżyły 50-lat we wspólnym 
związku, były, są i zawsze będą kierunkowskazem dla młodego 
pokolenia, jak budować przyszłość w oparciu o stabilną rodzinę. 
Wszystkim parom gratulujemy, i życzymy kolejnych jubileuszy!

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RP VIII kadencji zdecydo-
wał o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, natomiast Uchwa-
łą z 7 grudnia 2017 Senat RP IX kadencji zdecydował 
o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski. 
Gmina Wadowice Górne aktywnie włączyła się w uczczenie 
tego narodowego święta. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wadowice Górne Nr 335/2017 
z dnia 11 grudnia 2017 powołany został Komitet Organiza-
cyjny Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Wadowice Górne 
w składzie: Jerzy Kos, Krystyna Wyzga, Justyna Owcarz, 
Maria Należna, Beata Szkotnicka, Adam Krawiec, Wi-
told Sito. Na przewodniczącego komitetu wybrano Jerze-
go Kosa, zastępcą została Justyna Owcarz. Główny trzon 
Komitetu stanowią założyciele nowego stowarzyszenia, 
tj. Towarzystwa Historyczno – Regionalnego w Wadowi-
cach Górnych.
Odbyło się już kilka imprez z ustalonego kalendarze ob-
chodów. Inauguracyjna impreza odbyła się 3 marca 2018 
roku w Wadowicach Górnych. Upamiętniono wówczas Na-

Ciąg dalszy na stronie 2
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OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto tych, 
którzy po 1944 roku nie złożyli broni i dalej walczyli o wol-
ną Polskę z władzą komunistyczną nadaną z Moskwy.
W przedstawionym montażu słowno-muzycznym profesjo-
nalnie zaprezentowali się uczniowie ZSP w Wadowicach 
Górnych i SP im. gen. pil. Bolesława Stachonia w Woli 
Wadowskiej. Wspomnieli min. postacie rotmistrza Witolda 
Pileckiego oraz Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.
Przedstawiony został krótkometrażowy filmu „Ojciec 
i syn”, nagrodzony Aniołem Wolności na IX festiwalu fil-
mowym Niepokorni, Niezłomni Wyklęci 2017 w Gdyni, 
I miejsce w kategorii „Młodzi Dla Historii”.
Refleksje o losach Żołnierzy Niezłomnych przybliżył dr Ry-
szard Ziobroń w referacie pt. „W nadziei wbrew nadziei”, 
wprowadzając uczestników spotkania w atmosferę tamtych 
czasów. Wielu z nich zapłaciło wówczas za swą postawę naj-
wyższą cenę jaką jest życie.

Tydzień później,  10 marca, dla uczczenia rocznicy oraz 
„Niezłomnych w walce o Ojczyznę” na obiektach Orlika 
odbył się turniej piłki nożnej pod patronatem Wójta Gminy 
Wadowice Górne.
Zwyciężyła drużyna LKS „Dromader” Chrząstów, przed 
LKS „Piast” Wadowice Górne, LKS Wierzchowiny i LKS 
„Plon” Kawęczyn. Wyróżnienia dla najlepszego bramkarza 
i zawodnika trafiły do Chrząstowa, a najlepszego strzelca 
do Wadowic Górnych.

Za zasługi dla rozwoju sportu Wójt Gminy odznaczony zo-
stał przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej brązową odzna-
ką „Zasłużony dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej”.

29 kwietnia w Wadowicach Dolnych odbył się piknik pa-
triotyczny, będący kolejną imprezą z kalendarza Gminnego 
Komitetu Obchodów Rocznicowych. Głównymi organiza-
torami tych uroczystości była Szkoła Podstawowa w Wa-
dowicach Dolnych oraz Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Rekreacji.
W części artystycznej, którą poprowadziła Justyna Owcarz, 
można było zobaczyć pokaz tańców narodowych w wyko-
naniu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wado-
wice Górne, tj. SP Wadowice Dolne (Polonez), SP Zabrnie 
(Trojak), SP Izbiska (Krakowiak), SP Jamy (Taniec z flaga-
mi), ZS-P Wadowice Górne (Mazur), SP Wola Wadowska 
(Krakowiak), SP Wampierzów (Kujawiak i wybrane figury 
z kilku innych tańców).
Wójt Gminy, Jerzy Kos, w asyście Dyrektor SOKiR, Zofii 
Midura oraz Dyrektor SP Wadowice Dolne, Barbary Syper 
wraz z Beatą Jakubus i Agnieszką Kacała, wręczył nagrody 
i upominki zwycięzcom i uczestnikom konkursów plastycz-
nych, których organizatorami był SOKiR i SP Wadowice 
Dolne.
Drugą część imprezy stanowił piknik, podczas którego pre-
zentowali się m.in. młodzi artyści działający przy Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury i Rekreacji.

3 maja odbyła się w Wadowicach Górnych uroczystość 
posadzenia „Dębu Niepodległości”. Obchody rozpoczęły 
się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym 
p.w. św. Anny, którą odprawił Proboszcz parafii, ks. Prałat 
Wojciech Duplak, w asyście ks. Prałata Mariana Midury. W 
wygłoszonej homilii ks. Proboszcz nawiązał do świąt obcho-
dzonych w tym dniu - Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski oraz święta narodowego ustanowionego na pamiąt-
kę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

3 marca 2018 r.

3 marca 2018 r.

10 marca 2018 r.

3 maja 2018 r.
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OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W montażu słowno - muzycznym o charakterze religij-
no - patriotycznym zaprezentowali się uczniowie szkół 
podstawowych z Izbisk i Zabrnia, którzy za swój wy-
stęp nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Po złoże-
niu wiązanki kwiatów przy figurze Matki Boskiej przez 
delegację w składzie: Anna Święch – Prezes stowarzy-
szenia „Nasze Wadowice”, Jan Kiełbasa – Sołtys wsi 
Wadowice Górne, Jan Walczak – Sołtys wsi Przeben-
dów, licznie zgromadzeni wierni, w asyście orkiestry 
i pocztów sztandarowych przemaszerowali na tzw. stary 
cmentarz, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości.
Posadzony został symboliczny „Dąb Niepodległości” i 
odsłonięta tablica upamiętniająca wydarzenie, a także 
złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem. W delega-
cji uczestniczyli działacze samorządowi: Krystyna Wy-
zga – Prezes Towarzystwa Historyczno-Regionalnego w 
Wadowicach Górnych, Andrzej Czepiel – Radny Gminy 
Wadowice Górne i Ryszard Czepiel –Radny Gminy Wa-
dowice Górne oraz działacze z lat 80-tych Niezależnego 
Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” - Tadeusz Należny, Józef Zię-
ba i Marian Ogorzałek. Delegacja młodzieży szkolnej z 
Izbisk w składzie: Tomasz Midura, Wojciech Oleksiak i 
Mateusz Krzysztofik, złożyła wiązankę kwiatów przed pa-
miątkową tablicą, a asystę przy pomniku i tablicy pełniła 
młodzież gimnazjalna.
Posadzenia „Dębu Niepodległośąci” i odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy dokonali - Proboszcz parafii Św. Anny 
w Wadowicach Górnych - Ks. Prałat  Wojciech Duplak, 
Anna Niedbała - Przewodnicząca Rady Gminy w Wado-
wicach Górnych oraz Jerzy Kos - Wójt Gminy Wadowice 
Górne.
Uroczystość zakończyła się krótką modlitwą za zmarłych 
i odśpiewaniem Roty.

12 maja odbył się „Bieg Niepodległości” zorganizowany 
został przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
przy współudziale uczestniczących szkół. Sędzią głównym 
zawodów był Bogdan Mokrzycki, nagrody zwycięzcom 
wręczali - Wójt Gminy - Jerzy Kos oraz Dyrektor SOKiR 
- Zofia Midura.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Chłopcy klasy IV-V:
1. Kapinos Bartosz (ZS-P Wadowice Górne), 2. Kąkol 
Kacper (SP Wadowice Dolne), 3. Kramarz Łukasz (SP 
Izbiska)
Dziewczęta klasy IV-V:
1. Piechota Wiktoria (ZS-P Wadowice Górne), 2. Siem-
bab Martyna (SP Jamy), 3. Gera Martyna (SP Wampie-
rzów)
Chłopcy klasy VI-VII:
1. Kacała Sebastian (SP Wadowice Dolne), 2. Tomczyk 
Mateusz (SP Jamy), 3. Sroka Adam (SP Zabrnie)
Dziewczęta klasy VI-VII:
1. Turczyn Kornelia (SP Jamy), 2. Kramarz Maria (SP Iz-
biska), 3. Kramarz Zofia (SP Izbiska)
W grupie gimnazjalne pierwsze miejsca zajęli Piotr Midu-
ra i Julia Węgrzyn.

Przed nami jeszcze kilka ciekawie zapowiadających się 
uroczystości, jak np.

Czerwiec – „Polska na wyciągnięcie ręki” – turniej inter-

29 kwietnia 2018 r.

29 kwietnia 2018 r.

3 maja 2018 r.

3 maja 2018 r.
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dyscyplinarny (ZS-P Wadowice Gór-
ne)

Czerwiec – konkurs piosenki patrio-
tycznej oraz wystawa prac plastycz-
nych „W mojej małej Ojczyźnie” (SP 
Wampierzów)

Lipiec – turniej warcabowy i szacho-
wy (organizator KGL Szarotka)
Lipiec – Wycieczka do Serca Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego do Wilna 
(SOKiR)

Sierpień – inscenizacja „Spotkanie 
z małą ojczyzną” (Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży)

Wrzesień – inscenizacja „Z kajdan na 
Niepodległość” oraz otwarcie Izby 
Tradycji (Towarzystwo Historyczno – 
Regionalne)

Wrzesień – konkurs recytatorski 
„Piękna nasza Polska cała” (SP Wola 
Wadowska, SP Wampierzów)

Wrzesień – Dzień Podziemnego Pań-
stwa Polskiego – wykład dr Andrzeja 
Przybyszewskiego „Straty wojenne w 
powiecie mieleckim” (TH-R)

Październik – „W języku przetrwała 
mała ojczyzna” – montaż słowno – 
muzyczny oraz wykład dr Jana Grze-
nia (TH-R, SP Jamy)

Październik – Spotkania z historią i 
tradycją – zajęcia edukacyjne w Izbie 
Tradycji (TH-R)

Listopad – 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości – Apel poległych 
(TH-R, klasy gimnazjalne, SOKiR)

Listopad – Konkurs ortograficzny 
„Każdy Polak pisze poprawnie po 
polsku” (SP Wampierzów)

Grudzień – „Za Niepodległą…” – 
wystawa tematyczna, prezentacja pu-
blikacji, podsumowanie (TH-R)
Uchwałą z 25 maja 2017 Sejm RP 
VIII kadencji zdecydował o usta-
nowieniu roku 2018 Rokiem Jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, natomiast 
Uchwałą z 7 grudnia 2017 Se-
nat RP IX kadencji zdecydował 
o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 
Niepodległości Polski. Gmina Wado-
wice Górne aktywnie włączyła się w 
uczczenie tego narodowego święta.

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

12 maja 2018 r.

12 maja 2018 r.

12 maja 2018 r.
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DOSTOJNI JUBILACI
23 lipca 2017, Wójt Gminy 
Wadowice Górne uczestniczył 
w okolicznościowych uroczy-
stościach, podczas których jubi-
leusz 50-lecia święceń kapłań-
skich oraz jubileusz 35-lecia 
święceń biskupich obchodził JE 
ks. Arcybiskup Senior dr Woj-
ciech Ziemba. JE ks. Wojciech 
Ziemba w roku 2015 otrzymał 
honorowe obywatelstwo Gmi-
ny Wadowice Górne. Wspólnie 
z JE ks. Wojciechem, swoje ju-
bileusze święceń kapłańskich 
obchodzili - ks. Marian Midu-
ra (30-lecie) oraz ks. Stanisław 
Sito (25-lecie). Głównym punk-
tem jubileuszy była Msza Święta 
w Kościele Parafialnym p.w. Św. 
Anny w Wadowicach Górnych, 
której przewodniczył JE Arcy-
biskup Metropolita Warmiński 
- Józef Górzyński. Koncele-
bransem był m.in. ordynariusz 
diecezji tarnowskiej JE ks. bp. 
Andrzej Jeż.

RELIKWIE ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II

Rok 2017. W liturgiczne wspo-
mnienie Świętych - Piotra i Paw-
ła, wspólnota parafialna, parafii 
p.w. Św. Anny w Wadowicach 
Górnych, przywitała relikwie 
Św. Jana Pawła II, 264. następcy 
Św. Piotra. Relikwie pierwszego 
stopnia (kropla krwi) na rzecz 
Parafii przekazał JE ks. kar-
dynał Stanisław Dziwisz, który 
swoim autorytetem potwierdził 
ich autentyczność.
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Ponad 7,2 mln zł dotacji 
na kanalizację i oczyszczalnię 

W marcu b.r. podpisana została umowa z wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawca budowy sieci kanalizacyjnej w miejsco-
wości Izbiska. Zakres obejmuje większą wybudowanie ponad 
10 km sieci oraz 7 pompowni ścieków. Całkowita wartość inwe-
stycji wynosi 3 172 958 zł, z czego 1 641 425 zł stanowią środki 
pozyskane z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Stworzy to możliwość podłączenia 
się do kanalizacji około 90-ciu budynków na odcinku od oczysz-
czalni w stronę Wierzchowin.  Zgodnie z wymogami, przyłącza 
kanalizacyjne nie mogą być finansowane ze środków publicz-
nych, zatem ich budowa leży w gestii właścicieli budynków. Ter-
min zakończenia budowy upływa w czerwcu 2019 r. Pozostała 
część wsi Izbiska, przysiółek Przybysz w Jamach oraz część tere-
nu w Wierzchowinach od strony Izbisk będzie skanalizowana po 
rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków.
Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia oddana została do użytku 
w roku 2004. Jej przepustowość wynosi 150 m.sz na dobę i nie jest 
już w stanie przyjąć większej ilości ścieków. Gmina od dłuższego 
czasu czyniła starania o pozyskanie środków finansowych na jej 
rozbudowę i działania te zakończyły się sukcesem.  W dniu 30 
kwietnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 
opublikowała listę 9-ciu gmin województwa podkarpackiego, 
którym przyznano dotacje na realizację projektów w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej. Na 5 miejscu wspomnianej listy 
znajduje się Gmina Wadowice Górne na realizację projektu pn. 
„Rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczysz-
czalni ścieków do przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości 
Izbiska”. Przyznana kwota dotacji wynosi 5 559 443 zł, całkowita 
wartość inwestycji zamyka się w kwocie 11 230 172 zł.
Dotychczasowy reaktor o przepustowości 150 m.sz./d zostanie 
zastąpiony dwoma reaktorami o przepustowości po 400 m.sz./d. 
Zapewni to odbiór ścieków z terenu całej gminy.
Kwoty te mogą jeszcze ulec nieznacznej zmianie w wyniku prze-
targu. Planowany termin realizacji to wrzesień 2018 – wrzesień 
2019 r.

MELIORACJE WODNE
W roku 2017 z budżetu Gminy na melioracje wodne 
wydatkowano prawie 69 tyś. zł. Na tą kwotę złożyły się 
środki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 48993 zł oraz 
budżetu gminy – 20000 zł. W ramach realizowanych 
prac przeprowadzono konserwację 9946 m.b. kanałów. 
Prace prowadzono w: Izbiskach (2000 m.b.), Jamach 
(440 m.b.), Kawęczynie (995 m.b.), Kosówce (542 m.b.), 
Piątkowcu (368 m.b.), Wadowicach Dolnych (925 m.b.), 
Wadowicach Górnych (1253 m.b.), Wampierzowie (1500 
m.b.), Przebendowie (354 m.b.), Wierzchowinach (630 
m.b.), Woli Wadowskiej (959 m.b.). Prace obejmowały 
m.in. wykoszenie trawy, wycinkę zakrzaczeń, odmulenie 
mechaniczne przy pomocy koparki oraz ręczne, hako-
wanie dna rowów, udrożnienie przepustów jak również 
budowę jednego przepustu. Nowym problemem, który 
pojawił się na terenie gminy są tamy bobrowe. W roku 
2017 usunięto tamy w Woli Wadowskiej oraz Grzybo-
wie. W przełożeniu na zainwestowane  środki finanso-
we, najwięcej na melioracje wydano w Wampierzowie 
(15 tyś. zł). Na kolejnych miejscach uplasowały się: Izbi-
ska (9 tyś. zł), Kawęczyn (7.3 tyś. zł), Wadowice Górne 
(7 tyś. zł), Wadowice Dolne (6,6 tyś. zł), Wierzchowiny 
(6 tyś. zł), Przebendów (4,8 tyś. zł), Piątkowiec (3,9 tyś. 

zł), Wola Wadowska (3,4 tyś. zł) oraz Jamy i Kosówka 
(2 tyś. zł).
Na melioracje wodne wydatkowano także środki Gmin-
nej Spółki Wodnej, które wraz z dotacją wyniosły prawie 
50 tyś. zł. Spółka Wodna wykonała za te pieniądze prace 
na odcinku ponad 5,5 km oraz wymianę drenażu.
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DROGOWNICTWO
08 września 2017 r., Wójt Gminy Wadowice Górne - Jerzy Kos 
oraz Wicestarosta Powiatu Mieleckiego - Maria Napieracz, 
wspólnie z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za 
drogownictwo w podległych im urzędach oraz wykonawcami, 
dokonali przeglądu efektu finalnego prac związanych z budo-
wą chodnika przy drodze powiatowej nr 1166R Partynia - Jamy, 
w miejscowości Jamy, gdzie przy wspólnym zaangażowaniu środ-
ków finansowych Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz Gminy 
Wadowice Górne udało się wybudować 600 metrów chodnika.
Tego samego dnia Starosta Powiatu Mieleckiego - Zbigniew Ty-
muła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego - Maria Napieracz oraz 
Wójt Gminy Wadowice Górne - Jerzy Kos, dokonali przeglądu 
efektu prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1154R 
Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne, w ramach któ-
rej wybudowany został chodnik na odcinku ok. 450 metrów jak 
również odświeżona została przylegająca do chodnika nawierzch-
nia drogi. Całkowity koszt powyższych zadań wyniósł 674,2 tyś. zł. 
Z budżetu Gminy udzielono Starostwu Powiatowemu w Mielcu 
dotacji w wysokości 337,1 tyś. zł.
24 października 2017 r. podpisano protokoły odbioru robót 
związanych z modernizacją dróg wewnętrznych w miejscowości 
Grzybów oraz Jamy. Zadania zostały zrealizowane w ramach wy-
łączenia gruntów z produkcji rolnej. Całkowity koszt wyniósł 49,4 
tyś. zł, w tym 37 tyś. zł stanowiły środki pozabudżetowe. Na drogę 
w Grzybowie wydatkowano 34,4 tyś. zł, natomiast droga w Ja-
mach kosztowała blisko 15 tyś. zł.
W roku 2017 dokonano modernizacji zatoki parkingowej przy 
Szkole Podstawowej w Wampierzowie. Zmodernizowane zostało 
również ogrodzenie przy placówce. Całkowity koszt zadania za-
mknął się kwotą 40 tyś. zł.
Odpowiadając na apele mieszkańców Wadowic Górnych, Prze-
bendowa, Wampierzowa oraz wszystkich tych, którzy przyjeż-
dżają do centrum Wadowic Górnych w okresie uroczystości 
religijnych czy też gminnych, zrealizowano zadanie związane 
z zwiększeniem funkcjonalności parkingu zlokalizowanego przy 
Kościele Parafialnym oraz cmentarzu w Wadowicach Górnych. 
W ramach prowadzonych prac wykonano nową podbudowę oraz 
odwodnienie, w efekcie czego można było parking utwardzić as-
faltem. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 109,8 tyś. zł.
Modernizując układ drogowy, w roku 2017 wykonano również 
modernizację dróg gminnych w: Wadowicach Dolnych  (2,5 m x 
270 m – koszt 34,5 tyś. zł), Wampierzowie (2,5 m x 450 m – koszt 
57,2 tyś. zł), Wadowicach Górnych (3 m x 270 m – koszt 38,4 tyś. 
zł), jak również dokonano remontu nawierzchni tłuczniowej drogi 
gminnej w Wadowicach Dolnych (3 m x 550 m – koszt 9,3 tyś. zł).
W 2018 roku rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na wyko-
nanie powierzchni asfaltowych na terenie Gminy w skład których 
wchodzi : 
● utwardzenie parkingu przy kościele w centrum wsi Wadowice 
Dolne
●  wykonanie nawierzchni asfaltowych 900 m o szerokości 3 m 
w kierunku schroniska w Wadowicach Dolnych,
● wykonanie dwóch odcinków w Wierzchowinach o łącznej dłu-
gości 280 m i szerokości 3 m 
Łączny koszt tych zadań to ok. 380 tysięcy złotych. 
W 2018 roku planowane jest także wykonanie nowych nawierzch-
ni dróg tłuczniowych w Kawęczynie i Jamach o łącznej długości 
1390 m i szerokości 3 m z wykorzystaniem dotacji z tytułu wyłą-
czenia z produkcji gruntów rolnych. Ponadto trwają negocjacje 
celem wykonania w roku bieżącym razem z Gminą Radomyśl 
Wielki nawierzchni asfaltowej na drodze relacji Jamy – Dulcza 
Mała.

Chodnik w Jamach

Chodnik w Kawęczynie

Wadowice Górne parking przy kościele.
Poniżej: Wampierzów, dziedziniec i zatoka przy Szkole Podstawowej
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1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie 
Gminy Wadowice Górne na placu oczyszczalni 
ścieków w Izbiskach, czynny w każdą sobotę w 
godzinach od 8.00 do 12.00. Obsługą PSZOK-u 
zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej z siedzibą w Przebendowie 44, tel. (14) 
666 96 50.
2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie segre-
gowane odpady komunalne wytworzone przez 
mieszkańców Gminy Wadowice Górne, takie 
jak:
a) papier i tektura - kartony, pudełka, gazety, 

książki, opakowania z papieru (za wyjątkiem 
worków po cemencie i zaprawach),

b) tworzywa sztuczne - plastikowe butelki, folie, 
opakowania z tworzyw bez zawartości, 

c) szkło – słoiki, butelki, inne opakowania szkla-
ne,

d) szkło okienne – wyłącznie bez elementów 
drewnianych (drewnianych ram okiennych), 
kitu, silikonu elementów z metalu, tworzywa,

e) metale - puszki po konserwach, inne opako-
wania metalowe bez zawartości, drobny złom 
stalowy, złom aluminium i metali kolorowych,

f) opakowania wielomateriałowe – kartoniki po 
sokach, napojach, mleku,

g) opony – pochodzić wyłącznie z rowerów, wóz-
ków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

h) leki – przeterminowane leki z gospodarstw 
domowych w oryginalnych opakowaniach,

i) baterie i akumulatory pochodzące z gospo-
darstw domowych,

j) AGD – kompletny sprzęt gospodarstwa domo-
wego, pralki, lodówki, telewizory monitory, 
komputery, suszarki inny drobny sprzęt tego 
typu,

k) lampy fluorescencyjne oraz inne odpady za-
wierające rtęć – świetlówki, żarówki,

termometry,
l) drewno – drewno z okien bez szyb, drewno z 

mebli, skrzynki, deski, palety itp.,
m) opakowania po detergentach, środkach 

ochrony roślin – wysortowane w workach,
o) odpady wielkogabarytowe – meble, sofy, wer-

WYCIĄG Z REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE WADOWICE GÓRNE

salki, szafy, witryny bez elementów szklanych 
i metalowych,

p) gruz – gruz betowy ceglany czysty bez two-
rzyw, metalu, płyt kartonowo gipsowych o wy-
miarach do 50cm x 50 cm z remontów wyko-
nanych własnym staraniem,

r) odpady budowlane typu wełna mineralna, 
wata szklana, papa, posegregowane w wor-
kach z drobnych remontów wykonywanych 
samodzielnie, 

s) płyty kartonowo gipsowe bez elementów me-
talowych i z tworzywa sztucznego,

3. PSZOK nie przyjmuje odpadów:
a) komunalnych zmieszanych,
b) dostarczonych w sposób nieselektywny,
c) materiałów zawierających azbest,
d) nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej 

identyfikacji (brak etykiety), dla których nie 
istnieje możliwość ustalenia składu chemicz-
nego lub niewiadomego pochodzenia,

e) w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w 
stopniu powodującym wyciek substancji znaj-
dujących się wewnątrz tego opakowania,

f) w ilościach masowych (w beczkach, workach, 
skrzyniach, przyczepach np. zawierających 
kilka opakowań tego samego rodzaju),

g) części samochodowych, materiałów eksplo-
atacyjnych z wyłączeniem zużytych opon,

h) pochodzących z działalności gospodarczej, 
w stosunku do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpada-
mi,

i) odpady budowlane zmieszane z innymi odpa-
dami,

j) z terenu budowy, remontu wymagającego 
zgłoszenia w instytucji lub remontów które 
nie były wykonywane samodzielnie,

k) odpadów niebędących odpadami komunal-
nymi, tj. pochodzącymi od podmiotów świad-
czących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, czyszczenia,

l) szkła zbrojonego,
m) popiołów, żużli,
o) elementów wypełnionych materiałem pocho-

dzenia zwierzęcego (np. pierze, wełna),
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIIPrzedłuża się rozpoczęcie realizacji 
projektu związanego z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii…
„Wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii szansą na poprawę jako-
ści środowiska naturalnego w gmi-
nach Wadowice Górne i Czermin” 
to nazwa projektu realizowanego 
wspólnie przez wymienione gminy, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Projekt przewiduje do-
stawę i montaż kolektorów słonecz-
nych, paneli fotowoltaicznych, ko-
tłów na biomasę oraz pomp ciepła w 
oparciu o złożone przez mieszkań-
ców deklarację o współfinansowa-
niu i zatwierdzona, po weryfikacji, 
listę uczestników projektu. Osta-
tecznie zakres rzeczowy zamknął się 
w liczbach:
- 308 szt. instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych
- 330 szt. kolektorów słonecznych na 
budynkach mieszkalnych
- 120 szt. kotłów  na biomasę w bu-
dynkach mieszkalnych
- 166 szt. pomp ciepła na budynkach 
mieszkalnych.
Dofinansowanie ze środków fundu-
szu europejskiego wynosi blisko 10 
mln zł, wkład mieszkańców to 2,8 
mln zł.  W dniu 30 kwietnia odbył 
przetarg na realizacje zadania. Za-

bezpieczone środki finansowe oka-
zały się niewystarczające w stosunku 
do złożonych ofert. 
- na kolektory słoneczne i instalacje 
fotowoltaiczne zabrakło 839 tyś. zł
- na kotły na biomasę zabrakło 388 
tyś. zł
- na pompy ciepła zabrakło 292 tyś. 
zł.
Ogółem najkorzystniejsza oferta 
była o 1,5 mln zł droższa od kwoty, 
jaką zamawiający mógł przeznaczyć 
na realizację projektu.

W związku z tak duża rozbieżnością 
przetarg został unieważniony i pla-
nowane jest  ogłoszenie  drugiego 
przetargu,  w ramach którego pla-
nuje się montaż kotłów grzewczych 
jeszcze w roku 2018, natomiast mon-
taż pozostałych instalacji w roku 
2019. Ponadto informujemy że w 
najbliższym czasie zostaną rozesła-
ne umowy do uczestników projektu 
zakwalifikowanych z listy rezerwo-
wej wraz z terminem wniesienia pie-
niężnego wkładu własnego. 

p) odpady pochodzące z wymiany całych insta-
lacji lub pokryć.

4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpa-
dy posegregowane dostarczone w sposób umoż-
liwiający ich selektywne odebranie.

5. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest 
zgłosić się do obsługi PSZOK celem weryfikacji 
dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca 
ich rozładunku.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony 
pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności 
dostarczonych odpadów.
7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów 
dostarczonych w sposób niezgodny z regulami-
nem oraz nie wymienionych w regulaminie, jak 
również w przypadku gdy mogłoby to zagrażać 
zdrowiu lub życiu ludzi.
8. Pracownik obsługi PSZOK nie wyjmuje przy-
wiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedy-
nie miejsce, gdzie należy je umieścić.
9. Dostarczenie odpadów do PSZOK odbywa 
się na własny koszt, przyjmowanie odpadów jest 
nieodpłatne.
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BOBRY I DZIKI 
UTRAPIENIEM 

ROLNIKÓW
Urząd Gminy w Wadowicach Górnych 
podjął kroki zmierzające do  zwiększe-
nia przez Koła Łowieckie odstrzału re-
dukującego liczbę bobrów  na obszarze 
Gminy Wadowice Górne,  który to od-
strzał  zmniejszyłby ich populację. 
Sołtysi wsi otrzymują od mieszkańców 
naszej gminy liczne zgłoszenia o co-
rocznie zwiększających się szkodach 
wyrządzanych w drzewostanie i upra-
wach rolnych przez bobry, które nisz-
czą drzewa rosnące nieraz kilkadziesiąt 
metrów od kanałów melioracyjnych 
i budują na tych kanałach tamy. To  
z kolei powoduje podtapianie znacz-
nych obszarów gruntów rolnych, na 
których nie można w czasie wykonać 
upraw polowych, a uprawy na tych 
gruntach wymagają zwiększonych na-
kładów finansowych.  Rozbiórka tam 
jest nieskuteczna, gdyż bobry szybko te 
tamy odbudowują.
Zgodnie z zarządzeniem Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie tamy bobrowe mogą być 
rozbierane przez zarządcę cieku w 
okresie od 1 marca do 15 kwietnia oraz 
od dnia 1 sierpnia do 30 listopada, na-
tomiast odstrzał bobrów jest możliwy 
dopiero w okresie od 1 października 
do 28 lutego.

Od 1 kwietnia obowiązuje nowa usta-
wa z dnia 22 marca 2018 r. „o zmianie 
ustawy - Prawo łowieckie oraz niektó-
rych innych ustaw”. Zgodnie z nowy-
mi przepisami wnioski o oszacowanie 
szkód wyrządzonych przez zwierzęta 
łowne w uprawach i płodach rolnych 
od 1 kwietnia 2018 r. powinny być skła-
dane do organu wykonawczego gminy 
właściwej ze względu na miejsce wystą-
pienia szkody.

Wniosek, powinien zawierać:
● imię i nazwisko albo nazwę, adres 
miejsca zamieszkania albo adres i sie-
dzibę oraz numer telefonu właściciela 
albo posiadacza gruntów rolnych;
● wskazanie miejsca wystąpienia szko-
dy;
● wskazanie rodzaju uszkodzonej 
uprawy lub płodu rolnego.
Wniosek składa się w terminie umoż-
liwiającym dokonanie szacowania 
szkód. Szacowanie szkody składa się z 
oględzin, oraz szacowania ostateczne-
go.
Dzierżawca lub zarządca obwodu ło-
wieckiego jest obowiązany do wynagra-
dzania szkód wyrządzonych:
● w uprawach i płodach rolnych przez 
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
● przy wykonywaniu polowania.
Szacowania szkód, a także ustalania 
wysokości odszkodowania dokonuje 
zespół składający się z:
● przedstawiciela gminy właściwej ze 
względu na miejsce wystąpienia szkody
● przedstawiciela zarządcy albo dzier-
żawcy obwodu łowieckiego;
● właściciela albo posiadacza gruntów 
rolnych, na terenie których wystąpiła 
szkoda.

Podczas oględzin ustala się:
● gatunek zwierzyny, która wyrządziła 
szkodę;
● rodzaj, stan i jakość uprawy;
● obszar całej uprawy;
● szacunkowy obszar uprawy, która zo-
stała uszkodzona;
● szacunkowy procent zniszczenia 
uprawy na uszkodzonym obszarze.
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku. O terminie doko-
nania oględzin przedstawiciel gminy 
zawiadamia właściciela albo posiada-
cza gruntów rolnych oraz dzierżawcę 
albo zarządcę obwodu łowieckiego, 
nie później jednak niż przed upływem 
3 dni od dnia otrzymania wniosku. 
Niezwłocznie po zakończeniu oględzin 
sporządza się protokół, który zawiera 
w szczególności następujące dane i in-
formacje:
Podczas szacowania ostatecznego usta-
la się:
● gatunek zwierzyny, która wyrządziła 
szkodę;
● rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
● stan i jakość uprawy lub jakość płodu 
rolnego;
● obszar całej uprawy lub szacunkową 
masę zgromadzonego płodu rolnego;
● obszar uprawy, która została uszko-
dzona, lub szacunkową masę uszko-
dzonego płodu rolnego;
● procent zniszczenia uprawy na uszko-
dzonym obszarze;
● plon z 1 ha;
● wysokość odszkodowania.
Wypłaty odszkodowania dokonuje 
dzierżawca albo zarządca obwodu ło-
wieckiego w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania protokołu z szacowania 
ostatecznego, od którego nie wniesio-
no odwołania.
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W roku 2017 rozpoczęto rozbudowę budynku 
Szkoły Podstawowej im. gen. Bolesława Stacho-
nia w Woli Wadowskiej. W ramach prac wyko-
nane zostaną szatnie, sanitariaty oraz mała sala 
gimnastyczna (powierzchnia użytkowa 71,9 m2) 
oraz pomieszczenia gospodarcze. Nad częścią 
szatniowo-sanitarną powstanie dodatkowa sala 
lekcyjna. W ramach zadania nastąpi przebudowa 
istniejącego budynku szkoły w zakresie wynikają-
cym z rozbudowy, rozbiórce uległy dwa budynki 
gospodarcze, przebudowane zostało przyłącze 
wodociągowego oraz gazowe do budynku szkoły. 
Powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej 
będzie wynosić 173 m2. Powierzchnia użytkowa 
części rozbudowywanej - 184,20 m2. Kubatura 
części rozbudowywanej - 1070 m3. Jak podkreśla 
Wójt Gminy Wadowice Górne - Jerzy Kos, „re-
alizowana inwestycja wpisuje się w strategię pod-
noszenia jakości bazy dydaktyczno-wychowawczej 
gminy. Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej 
posiada bardzo bogatą historię, jest jedną z naj-
starszych placówek oświatowych na tym terenie, 
a obecne mury placówki pamiętają drugą połowę 
XIX wieku. Dbając o wykształcenie ogólne nie 
można zapomnieć o sprawności fizycznej wycho-
wanków. Nowa sala pozwoli, obok urządzeń do 
rehabilitacji ruchowej oraz boiska o sztucznej na-
wierzchni, zapewnić możliwość wszechstronnego 
kształtowania motoryki uczniów niezależnie od 
warunków pogodowych”.

11 listopada 2017 r. zapisze się na kartach histo-
rii Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Początka 
w Wadowicach Dolnych. Tego dnia placówka 
otrzymała sztandar, a baza dydaktyczna szkoły 
wzbogaciła się o nowoczesną salę widowiskowo-
-sportową. Uroczystości rozpoczęły się od uro-
czystej mszy świętej w miejscowym kościele para-
fialnym, której przewodniczył ks. Jacek Naleźny. 
W trakcie mszy poświęcony został nowo ufun-
dowany sztandar. Następnie uczestniczy przeszli 
do nowej sali widowiskowo-sportowej, gdzie na-
stąpiła dalsza część uroczystości - oddanie sali do 
użytku, poświęcenie jej przez ks. Jacka Należnego 
oraz wręczenie sztandaru. Wójt Gminy Wadowi-
ce Górne - Jerzy Kos, zwracając się do zebranych 
dziękował za wkład pracy, dzięki któremu można 
było przenieść plany z deski kreślarskiej w rze-
czywistość. Gratulował również szkole sztandaru. 
Tym samym placówka z Wadowic Dolnych jest 
pierwszą w gminie szkołą podstawową wyróżnio-
ną sztandarem. Okolicznościowe adresy nadesła-
li: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz 
Podkarpacki Kurator Oświaty.

W roku 2017 prace związane z bieżącym utrzyma-
niem infrastruktury oświatowej stanowiły istotną 
pozycję w budżecie gminy. Spoglądając na spra-
wozdanie budżetowe za 2017 r., można łącznie 
wyszczególnić środki finansowe zainwestowane 
w poszczególne placówki oświatowe na kwotę po-
nad 1,6 mln zł.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OŚWIATOWĄ
Szkoła Podstawowa 
w Woli Wadowskiej

Otwarcie nowo wybudowanej  
sali widowiskowo-sportowej

w SP w Wadowicach Dolnych

Sala widowiskowo-sportowa i Szkoła 
Podstawowa  w  Wadowicach Dolnych
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Rok 2017 obfitował w życiu ochot-
niczych straży pożarnych w wiele 
ważnych wydarzeń. 6 maja 2017 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Izbiskach 
obchodziła jubileusz 135-lecia dzia-
łalności. W ramach obchodów jubi-
leuszowych, w Kościele Parafialnym 
p.w. Św. Mikołaja Bpa w Zgórsku, 
odprawiona została Msza Święta, któ-
rej przewodniczył ks. Wiesław Nowak, 
proboszcz parafii. Po Mszy Świętej, na 
placu przed Domem Strażaka w Izbi-
skach przeprowadzona została oko-
licznościowa zbiórka strażacka pod-
czas której druhowie z terenu gminy 
Wadowice Górne otrzymali odznacze-
nia korporacyjne. Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odzna-
czeni zostali: Zbigniew Dąbek (OSP 
Grzybów), Bogdan Śpiewak (OSP 
Wampierzów), Stanisław Kagan (OSP 
Wadowice Dolne), Witold Sito (OSP 
Wadowice Górne). Srebrne Medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzy-
mali: Wojciech Trela (OSP Wadowice 
Górne), Artur Róg (OSP Wadowice 
Górne), Bogusław Kiełbasa (OSP 
Wadowice Dolne), Paweł Golba (OSP 
Wampierzów), Daniel Cywa (OSP Iz-
biska). Brązowe Medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali: Magdale-
na Bednarz (OSP Wadowice Dolne), 
Piotr Szymański (OSP Wampierzów), 
Andrzej Wnęk (OSP Wampierzów), 
Mariusz Dybski (OSP Wampierzów). 
Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróż-
niono: Mateusz Rusek (OSP Wadowi-

ce Dolne), Jacek Kusek (OSP Wado-
wice Dolne), Arkadiusz Sypek (OSP 
Wampierzów), Marcin Sypek (OSP 
Wampierzów), Adam Mucha (OSP 
Izbiska), Rafał Kokoszka (OSP Izbi-
ska), Adam Węgrzyn (OSP Izbiska), 
Dariusz Czepiel (OSP Grzybów).

6 sierpnia 2017 r., druhowie stanęli 
w szranki gminnych zawodów sporto-
wo-pożarniczych. Zawody rozgrywane 
były w dwóch grupach – Grupa A, czyli 
męskie drużyny pożarnicze oraz Gru-
pa C – kobiece drużyny pożarnicze. 
Swoje męskie reprezentacje wystawi-
ły drużyny z Grzybowa, Izbisk, Jam, 

Z działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych

Kawęczyna, Wadowic Dolnych, Wa-
dowic Górnych, Wampierzowa oraz 
Woli Wadowskiej. Panie reprezento-
wały jednostki z Wadowic Górnych, 
Wadowic Dolnych oraz Grzybowa. 
Po raz pierwszy od ponad dwudziestu 
lat, wszystkie drużyny zaprezentowały 
się w konkurencji musztra. W grupie 
kobiecej bezbłędnie musztrę wyko-
nały panie z Wadowic Górnych oraz 
Wadowic Dolnych. W grupie męskiej 
bezbłędnie zadanie wykonali panowie 
z: Izbisk oraz Wadowic Górnych.
Rywalizacja rozstrzygnęła się 
w dwóch konkurencjach – sztafeta 
pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. W 
grupie kobiecej pierwsze miejsce zdo-
była reprezentacja Wadowic Górnych, 
drugie miejsce przypadło Wadowicom 
Dolnym a na najniższym stopniu po-
dium uplasowały się panie z Grzybo-
wa.
W grupie męskiej zwyciężyła repre-
zentacja OSP Wampierzów, wyprze-
dzając: Grzybów, Wadowice Dolne, 
Wadowice Górne, Jamy, Izbiska, Ka-
węczyn oraz Wolę Wadowską. 
Każda z drużyn otrzymała z rąk Wój-
ta Gminy Wadowice Górne – Jerze-
go Kosa, okolicznościowe dyplomy, 
a trzy najlepsze, pamiątkowe puchary. 
Ponadto Wójt Gminy Wadowice Gór-
ne zadeklarował, że drużyny które 
zajęły pierwsze miejsca otrzymają po 
500 zł na zakup sprzętu pożarnicze-
go, dla drugich miejsc przewidziano 
po 400 zł, trzecie miejsca po 300 zł, a 
wszyscy pozostali będą mogli zamówić 
asortyment pożarniczy za 200 zł. Przy-
kładowo, jednostka OSP Wadowice 
Dolne zakupiła pilarkę spalinową 
STHIL MS 170.

6 sierpnia. Wójt Gminy – Jerzy Kos, składa gratulacje reprezentantkom OSP Grzybów.
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24 września, reprezentanci Gminy Wadowice Górne

17 września 2017, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Radomyślu Wielkim była 
gospodarzem VIII Powiatowych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. 
regulaminu CTiF. Gminę Wadowice 
Górne reprezentowały drużyny MDP 
z Wadowic Górnych (chłopięca oraz 
dziewczęca) oraz Wadowic Dolnych 
(chłopięca). Wśród obecnych był 
m.in. Wójt Gminy Wadowice Górne 
- Jerzy Kos, który dopingował repre-
zentantów gminy. Warunki pogodowe 
sprawiły, że klasyfikacja końcowa za-
wodów oparła się o pierwszą konku-
rencję jaką była sztafeta pożarnicza. 
Jak podkreśla Wójt Gminy Wadowice 
Górne - wyniki wadowickich repre-
zentantów pokazały, że praca z dzieć-
mi i młodzieżą stoi na wysokim po-
ziomie, a zainteresowanie startem w 
zawodach przez zawodników, stanowi 
optymistyczną zapowiedź kolejnych 
kadr w sołeckich jednostkach OSP.
24 września 2017 r., na stadionie LKS 
Malinie II odbyły się Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. Gminę 
Wadowice Górne reprezentowały pa-
nie z OSP Wadowice Górne oraz OSP 
Wadowice Dolne jak również panowie 
z OSP Grzybów oraz OSP Wampie-
rzów.

19 listopada 2017 r., podczas posie-
dzenia prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP z/s w Wadowi-
cach Górnych, dh Franciszek Augu-
styn - Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP z./s w Mielcu 
przedstawił nowego Kapelana Gmin-
nego Ochotniczych Straży Pożarnych 

- ks. Janusza Michalika. Składając ks. 
Januszowi gratulacje na okoliczność 
nominacji, wyraził nadzieję na owoc-
ną współpracę, szczególnie na niwie 
aktywizacji Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.
Na działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych można spojrzeć również z 
perspektywy wydatków budżetowych. 
Na ochronę przeciwpożarową w roku 
2017 wydatkowano z budżetu gminy 
349,7 tyś. zł. W ramach wzmacniania 
potencjału technicznego jednostek 
zakupiono m.in. pilarkę i agregat 
prądotwórczy dla OSP Grzybów oraz 
pilarkę dla OSP Izbiska. Prowadzone 
były prace remontowe przy Domach 
Strażaka w Kawęczynie, Kosówce, 
Woli Wadowskiej. W Domu Strażaka 
w Wampierzowie wykonano klimaty-
zację.

Rok 2017 to także remont elewacji 
Domu Strażaka w Kosówce. Z budże-
tu gminy na wyposażenie i moderni-
zację budynku wydano w 2017 roku 

ponad 13 tyś. zł.
W ramach popra-
wiania funkcjo-
nalności oraz es-
tetyki budynków 
komunalnych, w 
roku 2017, Wójt 
Gminy Wadowi-
ce Górne - Jerzy 
Kos, na wniosek 
Rady Sołeckiej wsi 
Wola Wadowska, 
wyasygnował z bu-
dżetu gminy środ-
ki finansowe na 
wykonanie daszku 
nad drzwiami gara-
żowymi OSP Wola 
Wadowska jak rów-
nież wymianę drzwi 
wejściowych, pro-
wadzących do świe-

tlicy OSP Wola Wadowska oraz filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej, zlo-
kalizowanej w Domu Strażaka OSP 
Wola Wadowska.
17 lutego 2018 r. odbył się gminny 
turniej halowej piłki siatkowej o mi-
strzostwo drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Zwycięzcą turnieju okaza-
ła się reprezentacja Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kosówce. Na dalszych 
miejscach uplasowały się drużyny 
z Wadowic Górnych, Wampierzowa, 
Wadowic Dolnych oraz Izbisk.

23 marca 2018 r., z inicjatywy Wójta 
Gminy oraz Radnego Rady Powiatu 
Mieleckiego – Zdzisława Lasoty, dru-
howie z sołeckich jednostek OSP mie-
li okazję odbyć szkolenie „Kierowanie 
ruchem drogowym” którego orga-
nizatorem był Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
24 marca 2018 r na terenie obiek-
tu sportowego  Szkoły Podstawowej 
w Padwi Narodowej odbyły się I Po-
wiatowe Indywidualne Halowe Zawo-
dy Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. To pierwsze tego typu zawody 
na terenie województwa podkarpac-
kiego. W zawodach udział wzięło 70 
młodych druhów strażaków repre-
zentujących gminy powiatu mielec-
kiego oraz zaproszona drużyna MDP 
z gminy Gorzyce. Młodzi druhowie ry-
walizowali na torze przeszkód składa-
jącym się z elementów zaczerpniętych 
z konkurencji sportowo-pożarniczych 
CTIF. Gminę Wadowice Górne repre-
zentowały zawodniczki z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wadowicach Gór-
nych: Wiktoria Pietras, Lidia Midura, 
Natalia Dzięgiel, Paulina Hołodniak, 
Agnieszka Ozimek oraz Katarzyna 
Wenc. Reprezentacja spisała się zna-
komicie zgarniając w swojej grupie 
wiekowej wszystkie miejsca medalo-
we.
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Powstanie żłobek 
w Wadowicach Górnych

26 lutego 2018 r., Wójt Gminy Wadowi-
ce Górne odbierając promesę w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytu-
cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH +”, otrzymał oficjalne po-
twierdzenie, że Gmina Wadowice Górne 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 
326 400 zł na utworzenie Publicznego 
Żłobka w Wadowicach Górnych. Cał-
kowity koszt utworzenia nowej placówki 
zamknie się kwotą 400 000,00 zł. Inaugu-
racja działalności placówki zaplanowana 
jest na 01 września 2018 r.
Żłobek zlokalizowany zostanie w wyod-
rębnionej i specjalnie zaadaptowanej 
części  budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Wadowicach Górnych (bu-
dynek byłego Publicznego Gimnazjum), 
będzie posiadał własny ogrodzony plac 
zabaw oraz parking. Obecnie trwają 
pracę nad uzyskaniem odpowiednich 
pozwoleń oraz tworzeniem potrzebnych 
dokumentów pozwalających na utworze-
nie nowej jednostki budżetowej.

SPOTKANIE SENIORÓW
26 stycznia 2018 r., w ramach podsumowania dla mijającego okresu świą-
teczno-noworocznego w Gminie Wadowice Górne zorganizowane zostało 
spotkanie dla seniorów, osób samotnych i wszystkich tych, którzy w piątko-
we przedpołudnie chcieli jeszcze raz poczuć się wspólnotą skupioną wokół 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Inicjatywa zorganizowania 
spotkania wyszła ze strony Wójta Gminy Wadowice Górne - Jerzego Kos 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych. Jak 
podkreślał Wójt Gminy - Jerzy Kos, ilość osób na sali świadczyła, że istnie-
je społeczne zapotrzebowanie na tego typu spotkania. Frekwencja sprawia 
radość nie tylko organizatorom, ale również uczestnikom. Oprawę arty-
styczną zapewniły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Początka z 
Wadowic Dolnych, które pod opieka pań: Krystyny Betel oraz Marty Gi-
ża-Mydlarz przedstawiły widowisko jasełkowe. Do zebranych zwrócił się 
również ks. Jacek Naleźny - Proboszcz Parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu 
w Wadowicach Dolnych, który przypomniał m.in. o setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.

STULETNIA MIESZKANKA GMINY
18 maja 2018 r., Pani Julia Sypek z domu Pietras, mieszkanka wsi Wampie-
rzów obchodziła setną rocznicę urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Wadowi-
ce Górne - Jerzy Kos wspólnie z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Li-
dią Węgrzyn oraz Sołtysem wsi Wampierzów - Ryszardem Czepiel, złożył 
Pani Julii, w imieniu mieszkańców Gminy i Sołectwa życzenia kolejnych 
100 lat w zdrowiu jak również podziękował za minione 100 lat życia. 100-
tna rocznica urodzin Pani Julii Sypek wpisuje się w obchody jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości!
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Z tomiku 
„Wiersze Babci Jasi”

Spotkanie

Gdy nocą się żarzy
Niebo nad nami
Złotymi gwiazdami utkane,
Samotnie wędruje
Po ścieżkach tej ziemi,
Wiem przecież, że ciebie tu nie ma.
Gdy zagasną te światła
I zorza poranna nie wstanie
W bezruchu me serce zastygnie,
W obłokach chmur jasnych,
Przejrzystych i czystych.
Tam wyjdziesz mi na spotkanie.

Westchnienie

Na niebie bałwany
I wicher wciąż dmie.
Ty myślisz czy kwiaty
Zakwitły czy nie.
Ty cieszysz się, że może tak być,
By radość i szczęście
Dać innym i żyć.
Czy wytrwasz do końca
Bez wody i słońca,
Co świeci cały dzień?
A  wszystko dookoła
Tak piękne i woła gdzie cień.
Wznieś duszę wysoko do chmur,
Tam niebo piękniejsze od gór,
Tam błękit jak chabry
I maki, i malwy
Jaśniejsze niż słońce w południe.
I ogród różany, inny niż u mamy.
I wszystko cudniejsze niż sen.

Sołtys
Roku 2017

20 sierpnia 2017, podczas Dożynek 
Gminnych w Jamach, Wójt Gminy 
Wadowice Górne – Jerzy Kos wrę-
czył sołtysowi wsi Kosówka – Józe-
fowi Szot okolicznościową statuet-
kę z okazji przyznania mu tytułu 
„Sołtysa Roku 2017 Gminy Wado-
wice Górne”. W roku 2016 tytuł 
„Sołtysa Roku Gminy Wadowice 
Górne” otrzymała Janina Midura – 
Sołtys wsi Wadowice Dolne.
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Z wydarzeń Gminy
Orszak Trzech Króli w Jamach

6 stycznia, Samorządowy Ośrodek 
Kultury i Rekreacji oraz Para-
fia p.w. Św. Augustyna Bpa w Ja-
mach byli organizatorami Orszaku 
Trzech Króli, który w tym roku 
rozpoczął się przed szkołą podsta-
wową w Jamach a zakończył Mszą 
Świętą w miejscowym kościele.

Rekordowa zbiórka WOŚP

Już po raz ósmy w Wadowicach 
Dolnych zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Dzięki Szta-
bowi WOŚP przy OSP Wadowice 
Dolne i KGL „Szarotka” oraz zaan-
gażowaniu 25 kwestujących wolon-
tariuszy udało się zebrać 43 035,74 
zł. Szefem sztabu tegorocznej edy-
cji WOŚP był Dominika Turczyn. 
Dla przypomnienia w roku 2017, 
kwestującym udało się zebrać 37 
035,22 zł. Tradycyjnie Wójt Gmi-
ny udzielił zgody na udostępnienie 
kwestującym samochodów ochot-
niczych straży pożarnych, dzięki 
czemu można było kwestować poza 
terenem gminy. Celem 26. Finału 
WOŚP  było pozyskanie środków 
„ dla wyrównania szans w leczeniu 
noworodków”.

Świętowanie Dnia Kobiet 
i Dnia Sołtysa

11 marca, Wójt Gminy Wadowi-
ce Górne - Jerzy Kos, uczestniczył 
w uroczystości zorganizowanej na 
okoliczność Międzynarodowego 
Dnia Kobiet oraz Dnia Sołtysa. Or-
ganizatorami byli: Samorządowy 
Ośrodek Kultury i Rekreacji Gmi-
ny Wadowice Górne, Stowarzysze-
nie Kobiet w Wadowicach Dolnych 
„Jutrzenka” oraz Rada Sołecka wsi 
Wadowice Dolne. Wśród obecnych 
był m.in. Starosta Powiatu Mie-
leckiego - Zbigniew Tymuła oraz 
Radny Rady Powiatu Mieleckie-
go - Zdzisław Lasota. Panie z Sto-
warzyszenia Kobiet w Czerminie 
„Gracja” zaprezentowały spektakl 
zatytułowany „Grube ryby”, który 
spotkał się z aplauzem publiczności.
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Palmy w Wadowicach. 25 marca, Niedziela Palmowa, parafia p.w. Św. Anny w Wadowicach Górnych. Obok za-
sadniczego, sakralnego charakteru palm, na drugim planie znalazł się wątek świecki. 

Towarzystwo Historyczno-Regional-
ne w Wadowicach Górnych jest naj-
młodszym stowarzyszeniem działają-
cym na terenie Gminy. Powstało ono 
pod koniec listopada 2017 r. W skład 
Zarządu wchodzą: Krystyna Wyzga 
(prezes), Witold Sito (wiceprezes), 
Justyna Owcarz (sekretarz), Małgo-
rzata Midura (skarbnik), natomiast 
Komisję Rewizyjną tworza: Maria 
Należna (przewodnicząca) i Beata 
Szkotnicka (członek). Głównymi ce-
lami Towarzystwa jest ochrona dzie-
dzictwa kulturowego regionu, rozwój 
kulturalny społeczności lokalnych 
oraz wspieranie wszechstronnego 
rozwoju mieszkańców wpływającego 
na poprawę jakości ich życia.

Stowarzyszenie zamierza realizować 
założone cele między innymi poprzez 
poznawanie, dokumentowanie i upo-
wszechnianie historii Ziemi Wado-
wickiej; wydawanie publikacji zwią-
zanych z historią, tradycją, językiem 
i kulturą regionu; organizację imprez 
patriotycznych i edukacyjnych.

Towarzystwo przystąpiło do organi-
zacji Izby Tradycji. W ramach two-
rzenia nowej Izby Tradycji, organi-
zatorzy mają nadzieję na pozytywny 
oddźwięk mieszkańców gminy, pole-
gający na udostępnianiu z domowych 
archiwów zdjęć, dokumentów czy 
też innych przedmiotów ilustrują-
cych historie rodzinne, a tym samym 

pośrednio historię naszej gminy. 
Obecny postęp techniczny pozwa-
la na szybką reprodukcję fotografii 
czy też dokumentów, w związku z 
czym nie oczekuje się oryginalnych 
dokumentów, wystarczy ich cyfrowa 
kopia. Może warto prześledzić życio-
rysy przodków? Jak często zapomina 
się o tych którzy walczyli na frontach 
pierwszej i drugiej wojny światowej, 
a pożółkłe fotografie, dokumenty za-
legają na dnie szuflady. Izba Tradycji 
to właściwe miejsce by przypomnieć 
o ich losie współczesnym. Wszystkich 
zainteresowanych pracami stowa-
rzyszenia oraz chcących udostępnić 
swoje pamiątki prosimy o kontakt 
e-mailowy: thr.wad.g@gmail.com.

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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Aktualnie na terenie Gminy funkcjonuje 26 orga-
nizacji pozarządowych, w tym 9 ochotniczych straży 
pożarnych. Z klubów sportowych mamy LKS „Piast” 
Wadowice Górne, LKS „Plon” Kawęczyn, LKS Wierz-
chowiny i KGL „Szarotka” Wadowice Górne oraz 
uczniowskie kluby sportowe:  UKS „Sokół” działający 
do niedawna przy Publicznym Gimnazjum, UKS „Al-
batros” przy SP Wadowice Górne, UKS „Tramp” przy 
SP Wadowice Dolne i MUKS „Duet” przy SP Wam-
pierzów - Zabrnie. Tradycyjne stowarzyszenia to - 
oprócz powstałego niedawno Towarzystwa Historycz-
no - Regionalnego w Wadowicach Górnych - także: 
Stowarzyszenie „Kawęczyn Łączy Pokolenia” w Ka-
węczynie, Stowarzyszenie Kobiet w Wadowicach Dol-
nych „Jutrzenka”, Stowarzyszenie „Nasze Wadowice” 
skupiające głównie mieszkańców Wadowic Górnych 
i Przebendowa, Stowarzyszenie Rozwoju „Piątkow-
czanka” w Piątkowcu, Stowarzyszenie „Pokolenia” 
w Izbiskach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Wampierzów „Feniks”, Stowarzyszenie Kulturalne 
„Positiv” oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - 
Oddział Wadowice Górne.
W roku 2017 stowarzyszenia realizowały projekty 
w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje za-
dań publicznych na łączna kwotę dotacji ze środków 
budżetowych w kwocie 20 913 zł. Zadania realizowa-
ne były przez następujące stowarzyszenia:
● Stowarzyszenie „Kawęczyn Łączy Pokolenia” - pro-
jekty pn. „Poznajmy naszą okolicę” i „Pożegnanie wa-
kacji na sportowo”
● Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne  
projekty pn. „Szachy Rodzinne” i „Gramy z najlep-
szymi – Mistrzostwa Polski Juniorów”
● Stowarzyszenie „Nasze Wadowice” w Wadowicach 
Górnych -  projekt pn. „Kolorowy zawrót głowy – Fe-
styn integracyjny dla rodzin Gminy Wadowice Górne”
● Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów 
„Feniks”- projekt pn. „Sport dla wszystkich”
● Stowarzyszenie „Pokolenia” w Izbiskach -  projekt 
pn. „Czwarty wyścig rowerowy – Jeżdżę i bawię się”

Stowarzyszenie „Kawęczyn Łączy 
Pokolenia”

Stowarzyszenie „Kawęczyn 
Łączy Pokolenia”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów ,,Feniks”
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● Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Wa-
dowice Górne  - projekt pn. „Taneczne inspiracje do 
życia wspólnoty”.
Na rok 2018 udzielono, w wyniku rozstrzygnięcia kon-
kursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, 
dotacji dla stowarzyszeń na łączna kwotę 22 988 zł. 
Otrzymały ją wszystkie wnioskujące organizacje: 
● ,,Utworzenie Izby Tradycji w Wadowicach Górnych 
oraz wydanie okolicznościowej broszury” - Towarzy-
stwo Historyczno-Regionalne w Wadowicach Gór-
nych
● ,,Sport kluczem do zdrowia” – Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów ,,Feniks”
● ,,W krainie Szachów i Warcabów” – Klub Gier Lo-
gicznych ,,Szarotka”  Wadowice Górne
● ,,Wakacje sportowo – rekreacyjne” – Stowarzyszenie 
,,Kawęczyn Łączy Pokolenia
● ,,Sport i rekreacja to pełna integracja” – Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży o/Wadowice Górne
● ,,Rowerowy Rajd Niepodległości”- Stowarzyszenie 
,,POKOLENIA” w Izbiskach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Wampierzów ,,Feniks”

Stowarzyszenie „Nasze Wadowice” - Dni Wadowic 
i Przebendowa

Stowarzyszenie „Nasze 
Wadowice” - Dni Wadowic 

i Przebendowa

Stowarzyszenie „Pokolenia” w Izbiskach

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Oddział Wadowice Górne

KGL „Szarotka” - Szachy Rodzinne

KGL „Szarotka” - podsumowanie sezonu 2017
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Wspomnienie 
o bohaterach…

Maj to okres, kiedy wspomina się 
szczególnie drugą wojnę światową, 
zarówno z racji przypadających 
kolejnych rocznic jej zakończenia 
w Europie ale również ze względu 
na rocznicę bitwy o Monte Cas-
sino. Coraz mniej osób pamięta, 
że na frontach II wojny świato-
wej walczyli również mieszkańcy 
z terenu gminy Wadowice Górne. 
Dziś chcemy przedstawić dwóch:

Starszy ułan Stanisław Niedbała, 
syn Mikołaja i Anny z domu Grzech 
– brał udział w kampanii wrześniowej 
od 2 do 18 września 1939 r. Jeniec 
wojenny w Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich w latach 
1939-1941. Zwolniony w związku z 
amnestią, wstąpił do Armii Polskiej 
w ZSRR dnia 27 sierpnia 1941 r. Po 
przekroczeniu granicy rosyjsko-per-
skiej wraz z oddziałem przeszedł pod 
dowództwo brytyjskie na Środkowym 
Wschodzie dnia 15 sierpnia 1942 r. 
Służył w Kwaterze Głównej 2 Polskie-
go Korpusu na Środkowym Wscho-
dzie w latach 1942-1944 i we Włoszech 
(1944-1946). Brał udział w Kampanii 
Włoskiej: 1944-1945. Przeniesiony z 
Włoch do Zjednoczonego Królestwa, 
przybył dnia 10 października 1946 
r. i służył aż do zwolnienia w związ-
ku z repatriacją do Polski. Do Polski 
przybył 17 maja 1947 r. i zamieszkał 
w rodzinnej wsi Jamy. Zmarł 22 sierp-
nia 1976 r. Odznaczony: Krzyżem Pa-
miątkowym Monte Cassino (numer 
476), Brązowym Krzyżem Zasługi RP, 
Medalem Wojska („Polska Swemu 
Obrońcy”), Gwiazdą za Wojnę 1939-

45 (The 1939-45 Star), Gwiazdą Italii 
(Italy Star), Defence Medal, War Me-
dal 1939/1945. 
W rozmowach prywatnych, w spotka-
niach z młodzieżą często powtarzał 
maksymę „My Polacy tej najdroższej 
ziemi nie oddamy nigdy, nikomu!”

Wachmistrz Karol Walczak, syn 
Jana i Franciszki z domu Midura, 
ur. 27 listopada 1909 r. w Wadowi-
cach Górnych. Od 1 listopada 1930 
r. do 19 września 1939 r. służył w 10 

Pułku Strzelców Konnych. Za kam-
panię wrześniową odznaczony został 
Srebrnym Krzyżem Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari. Szlak bojowy we 
wrześniu 1939 r. obejmował: Łańcut 
– Kraków – Myślenice – Lubień – Na-
prawa – Tęczyn – Krzeczów – Myśle-
nice – Stróża – Pcim – Radłów – Woj-
nicz – Łańcut – Przeworsk – Jarosław 
– Lubaczów – Niemirów – Jaworów 
– Krakowiec – Janów Nowy – Żółkiew 
– Kulików – Zboiska – Lwów – Ha-
licz – Tatarów – Węgrzy (Budapeszt) 
– Rumunia (Bukareszt) – Bretania 
(Coetquidan)
Po i do Francji, w roku 1940, zostaje 
wcielony do 1 Pułku Kawalerii Moto-
rowej. 25 czerwca 1940 r. w Wielkiej 
Brytanii zostaje wcielony do 10 Pułku  
Strzelców Konnych, przydzielony do 
pierwszego szwadronu. 23 lutego 1942 
odkomenderowany do 10 Brygady 
Kawalerii Pancernej jako podinstruk-
tor na kurs szkolenia pancernego. 11 
grudnia 1942 r. awansowany do stop-
nia wachmistrza. Zginął 5 września 
1944 r. w miejscowości Wittes (Fran-
cja). Spoczywa na cmentarzu w Lan-
gannerie (Francja). 25 września 2010 
r. w Wittes odsłonięty został pomnik 
upamiętniający m.in. Karola Walcza-
ka.
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Z kart historii…

W wydanej w roku 1868 publikacji pt. 
„Encyklopedya dla krajoznawstwa Ga-
licyi pod względem historycznym, staty-
stycznym, topograficznym, orograficznym, 
geognostycznym, etnograficznym, handlo-
wym, przemysłowym, sfragistycznym, etc., 
etc.” autorstwa Antoniego Schneidera, 
znajduje się hasło „Apolinary”. „Apolina-
ry” to obecnie część Wadowic Dolnych. A 
jak je widział i opisywał autor encyklope-
dii? 
Zgodnie z literalnym zapisem: Apolina-
ry, także Kopaniny zwany, folwark z przy 
ległym przysiółkiem, w obrębie rozległej 
gminy katastralnej Wadowice (pod wzglę-
dem konskrypcyjnym należy do Wado-
wic dolnych), w pow. Mieleckim (obw. 
Tarnowski). Położony w obszernej rów-
ninie nad potokiem Zgórsko, którego tu 
pospolicie, jednak mylnie Brniem zowią, 
gdyż jest tylko jednym z licznych dopły-
wów, zasilających właściwe koryto rzeczki 
Brnia (ob. Zgórsko). Błotniste koryto tego 
potoku, uregulowano tu nowszemi czasy, 
i osuszono przytem znaczną przestrzeń, 
niegdyś wodą zatopionych, nieużytecz-
nych gruntów. Przechodzi też tędy droga 
komunikacyjna między Radomyślem a 
Mielcem z mostem w tem miejscu 190 
dług., na potokiem Zgórskim. Droga ta 
dzieli się tu na kilka mniejszych odnóg, 
które wysadzone są starożytnymi drzewa-
mi. Odległość Apolinar od Mielca wynosi 
1 ¾ m., od urzędu pocztowego w Rado-
myślu 1 ¼, a od parafii łac. i gm. Wadowice 
górne ½ m. Powierzchnia ziemi tutejszej 
jest po części czarnopiaskowa, po części 
rzędzinna i nader urodzajną; także łąki 
tutejsze wydają wyborne siano wołowe. 
Cała miejscowość, oprócz zabudowań 
dworskich, liczy 7 osad włościańskich i 49 
mieszk.
Folwark tutejszy stanowi dziś własną część 
tabularną, do której oprócz starożytnego 
(murowanego pałacu), także dość ob-
szerne zabudowania ekonomiczne, piękny 
ogród z małym stawkiem i około 600 mor-
gów obszaru przynależy. Dawniej część ta 
stanowiła z innemi obszarami dworskimi, 
istniejącemi dziś w obrębie gminy Wado-
wic, jedną majętność, którą w połowie XV 
wieku w ręku Tarnowskich widzimy. Jan 
Feliks Tarnowski wojewoda Lubelski, brat 
rodzony Jana Amora, kaszt. krakowskiego 
(+1488), hołdując niejaki czas socyniani-
zmowi, założył folwark i kościółek aryń-
ski przy nim, co wszystko było podówczas 
drewniane.
Za czasów dziedzictwa, jego jak to najdo-
bitniej widzieć się daje z Długosza Liber 
Beneneficior, niemal cała okolica hołdo-
wała arianizmowi, a świadkiem tego są 

dotąd istniejące przy dworach podobne 
kościoły, jak w sąsiednim Zgórsku i w 
innych miejscach. Niedługo jednak hoł-
dował, jak się zdaje, Tarnowski tej nowej 
nauce, gdyż o nim pisze Orzechowski w 
życiu Jana Tarnowskiego (in vita magni 
Tarnovii): „Niewierz temu aby to był Tar-
nowski, któryby kiedy od starożytnej wiary 
miał ustąpić, to Tarnowski co i katolik do-
bry”. I w samej istocie, wojewoda Lubel-
ski, krótko przed śmiercią, poniszczywszy 
wszelkie ślady aryanizmu w domu swoim, 
przekształcał i ten kościółek drewniany 
na katolicki, który poświęcony został pod 
tytułem Ś. Apolonii, i ustanowił przy nim 
osobnego prebendaryusza, jako domowe-
go kapelana. Kościółek ten nadał też roz-
szerzonemu później w tym miejscu dwo-
rowi, nazwę Apolinary. Anna córka Jana 
Rafała Tarnowskiego, żona Zygmunta 
Tarły, starosty pilzneńskiego, wniosła Wa-
dowice wraz z Apolinarami w posiadłość 
Tarłów, gdzie też za ich dziedzictwa około 
r. 1669, okazały pałac wymurowano i inne 
zabudowania gospodarskie pobudowano. 
Dotąd istnieją jeszcze niektóre pamiątki w 
tym pałacu, pochodzące z czasów owych, 
szczególnie herby Tarłów na piecach i inne 
ozdoby pokojowe; także odwieczne drze-
wa przy nim, są świadkami dawnej oka-
załości. W połowie zeszłego wieku przeszły 
Wadowice w dom Przebendowskich.
Działem po śmierci Jakóba i Anieli z 
Oborskich Przebendowskich, w r. 1797 
ułożonym przypadł folwark tutejszy do 
trzeciej schedy, oszacowanej wraz z Wado-
wicami dolnemi na 128.777 złp. Do 1863 
dzierzyli ją jeszcze Przebendowscy; ostat-
nia z domu tego właścicielka Aleksandra 
z Przebendowskich hr. Lanckorońska, 
odprzedała ją w tym roku dzisiejszemu 
właścicielowi, Klemensowi Bleszyńskie-
mu. – W nader zaniedbanym stanie i slo-
mą pokryty starodawny kościółek tutejszy, 
ma ważną przeszłość historyczną za sobą, 
i stanowi dziś posiadłość prywatną, gdyż 
nawet w inwentarzu parafialnym nie jest 
opisanny. Stoi samotnie opodal folwarku, 
przy drodze do Wampierzowa, dokąd z 
Apolinar drzewami wysadzona prowa-
dzi aleja. Przy tym kościele istnieje także 
pomieszkanie, jak się zdaje niegdyś pre-
bendarza, dziś dozorcy kościółka z małą 
zagrodą (…)
W uwagach do tego hasła, autor pisze: O 
bliższe szczegóły historyczne tegoż kościół-
ka, udawałem się napróżno do wielu osób 
i samego probostwa w Wadowicach, lecz 
oprócz odpowiedzi p. Domaradzkiego, 
notaryusza w Dąbrowy, który mię nieco co 
do właścicieli Wadowic dolnych objaśnił, 
nie raczył mi nikt, nawet odmowną dać 
odpowiedź. Z takim postępem w kraju na-
szym, ma wydawnictwo niniejszego dzieła 
nieustanie do czynienia (…)

ZAPOMNIANA TRADYCJA

Jak przeciwdziałano burzom na terenie 
naszej gminy pod koniec dziewiętnastego 
wieku? Jakie rośliny miały tajemnicze wła-
ściwości? Na to pytanie starał się znaleźć 
odpowiedź Józef Rostafiński – botanik a 
zarazem profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W roku 1883 rozpisał on ankietę et-
nobotaniczną, w ramach której zadał m.in. 
pytanie: ”Jakie zioła zbiera lud na wianeczki 
poświęcone na Boże Ciało? Jakie wsadza w 
strzechę w wilję św. Jana lub Zielone Świąt-
ki? Do czego tych ziół używa? Jakie zioła 
zbiera lud na ta zwane ziele, które się święci 
15 sierpnia?”.
Respondentem profesora Rostafinskiego w 
odniesieniu do obszaru Woli Wadowskiej, 
Smykowa, Boru, Wierzchowin oraz Kądziel-
ni był Stanisław Kijeński. Warto nadmienić, 
że w roku sporządzenia ankiety, jak podawa-
ła ówczesna prasa „Wola Wadowska, z przy-
ległościami: Kądzielnia, Wierzchowiny, Bory 
i Smyków” stanowiły własność Konstancyi 
Szymańskiej, Balbiny Szymańskiej i Antoni-
ny Szymańskiej. 
W ankiecie datowanej na dzień 1 październi-
ka 1883 r., Kijeński pisał:
(…) Starzy tylko gospodarze zbierają grubą 
pokrzywę, robią z niej wianki i zanoszą księ-
dzu do poświęcenia, jako ziele. Gdy się spo-
dziewają grzmotów, wynoszą wianek przed 
chatę na tę stronę, skąd idzie chmura i ka-
dzą dla odwrócenia burzy. Pokrzywę na ten 
użytek zbierają „na oktoby” (przed Bożym 
Ciałem”. (…) Do święcenia w kościele uży-
wają zioła: rozchodnik, nawrotek, rumian, 
żółcienik, bez biały, leszczyna, lipa, bławat.
Uwagę zwraca fakt, że Kijeński już w roku 
1883 pisze, że tylko starzy gospodarze kulty-
wowali zwyczaj święcenia pokrzyw. A pożary, 
były częstym elementem życia ówczesnej wsi. 
W roku 1898 „Gazeta Lwowska”  donosiła: 
Na folwarku Kądzielnia ad Wola wadowska 
(pow. Mielec) spłonęła 21 stycznia około go-
dziny 9 wieczorem stodoła właściciela dóbr 
Wojciecha Stachonia, w której znajdowało 
się zboże, siano i nieco narzędzi rolniczych. 
Szkoda wynosi 8220 zł., wysokość ubezpie-
czenia 6220 zł. Powodem katastrofy stało się 
nieostrożne obchodzenie się z ognie (…)
 „Polska Zbrojna” w numerze z 30 lipca 
1939 r. donosiła: (…) Od lat nie zanoto-
wano w powiecie dąbrowskim i mieleckim 
takiej fali pożarów od piorunów jak w bieżą-
cym okresie (…) Na terenie gromady Wola 
Wadowska (pow. Mielec) piorun uderzył w 
dom mieszkalny Marcina Wilka, przy czym 
powstały pożar zniszczył doszczętnie dom 
wraz ze stajnią. Dzięki bezzwłocznej akcji 
ratunkowej miejscowej ludności ocalała sto-
doła ze zbiorami (…) W przysiółku Zabrnie 
pod Wampierzowem (pow. Mielec) od pio-
runów spaliło się 60 snopów żyta (…)
Materiał, [za:]P. Kohler, Rośliny święcone w 
ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) 
z 1883 r.).   

W. Sito
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Wybrane z życia 
sportowego

27 maja 2017 r., na obiekcie wadowic-
kiego Orlika, reprezentacje szkół pod-
stawowych rozegrały turniej piłki noż-
nej, którego stawką był Puchar Wójta 
Gminy Wadowice Górne – Jerzego 
Kos. W turniejowe szranki stanęły 
reprezentacje szkół podstawowych 
z: Wampierzowa, Wadowic Górnych 
(dwie reprezentacje), Woli Wadow-
skiej, Wadowic Dolnych, Zabrnia, Iz-
bisk oraz Jam. W finale spotkały się 
reprezentacje z Jam oraz Izbisk.
Klasyfikacja końcowa ukształtowa-
ła się następująco: Jamy (I), Izbiska 
(II), Zabrnie (III), Wadowice Dolne 
(IV), Wadowice Górne I (V), Wola 
Wadowska (VI), Wadowice Górne II 
(VII), Wampierzów (VIII). W klasy-
fikacji indywidualnej, statuetka dla 
najlepszego strzelca przyznana została 
Rafałowi Kotowiczowi (SP Zabrnie). 
Najlepszym bramkarzem został Mate-
usz Wojciechowski (Szkoła Podstawo-
wa w Wadowicach Górnych). Najlep-
szym zawodnikiem został Jakub Kilian 
(Szkoła Podstawowa w Jamach).
Szkołę Podstawową w Jamach repre-
zentowali: Damian Jeż, Jakub Kilian, 
Tomasz Dubiel, Arkadiusz Pietras, Pa-
weł Warzocha, Przemysław Osora oraz 
Karol Kania. Opiekunem drużyny była 
pani Dorota Mryczko. 

14 czerwca 2017 r., wadowicki Orlik 
gościł reprezentantki szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Wadowice 
Górne, które rywalizowały o puchar 
Wójta Gminy Wadowice Górne – Je-
rzego Kos. Turniej szczególny, wręcz 
historyczny, gdyż dyscyplina wydawa-
łaby się męska – czyli piłka nożna. W 
turniejowe szranki stanęły dziewczęta 
reprezentujące szkoły z: Wadowic Gór-
nych, Wadowic Dolnych, Zabrnia, Woli 
Wadowskiej oraz Jam. 
Puchar Wójta Gminy Wadowice Górne 
w piłce nożnej dziewcząt szkół podsta-
wowych w roku 2017 zdobyła reprezen-
tacja Szkoły Podstawowej w Wadowi-
cach Górnych. Drugie miejsce zdobyła 
drużyna reprezentująca Szkołę Podsta-
wową im. gen. pil. Bolesława Stachonia 
w Woli Wadowskiej. Trzecie miejsce 
zajęła reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej w Jamach. Czwarte miejsce zajęły 
reprezentantki Szkoły Podstawowej 
w Zabrniu, a piąte miejsce przypadło 
dziewczętom z Szkoły Podstawowej 
im. ks. Józefa Początka w Wadowicach 
Dolnych. 

27 maja 2017 r. Puchar Wójta Gminy  w piłce nożnej szkół podstawowych

14 czerwca 2017 r. Puchar Wójta Gminy  w piłce nożnej dziewcząt

16 czerwca 2017 r. Puchar Wójta Gminy  w piłce nożnej uczniów Gimnazjum
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się z zasadami udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz bezpiecz-
nego spędzania wolnego czasu. Zapre-
zentowane zostały również samochody 
ratowniczo-gaśnicze. Miłym akcentem 
była obecność wśród zawodników Sta-
rosty Powiatu Mieleckiego - Zbigniewa 
Tymuły. Starosta, wspólnie z Wójtem 
Gminy Wadowice Górne - Jerzym Ko-
sem, otrzymali z rąk animatora wado-
wickiego Orlika - Anny Święch oraz 
Prezesa Ludowego Klubu Sportowego 
„Piast” Wadowice Górne okoliczno-
ściowe statuetki, jako wyraz podzięko-
wania „Za okazaną pomoc i wsparcie 
w rozwój sportu na terenie Gminy Wa-
dowice Górne”. Statuetkę przyznano 
również Wicestaroście Powiatu Mie-
leckiego - pani Marii Napieracz.

12 sierpnia 2017, Ludowy Klub Spor-
towy „Plon” Kawęczyn, gościł drużynę 
SK Latino Viena. Na tą okoliczność ro-
zegrany został mecz towarzyski. Lepsi 
okazali się goście, wygrywając spotka-
nie 4:3. Patronat nad meczem objął 
Wójt Gminy Wadowice Górne - Jerzy 
Kos, który przekazał gościom okolicz-
nościową paterę jak również wręczył 
każdemu z zawodników publikacje 
związane z Gminą Wadowice Górne. 
Na zasadzie wzajemności zawodnicy 
SK Latino Viena przekazali na ręce 
Wójta Gminy, Prezesa LKS „Plon” 
Kawęczyn oraz pana Mariusza Działo, 
pamiątkowe puchary.
SK LATINO VIENNA CITY skład: 
Ricordo Fernandez, Erich Mendoza, 
Pablo Vargas, Denis Salas, Cirilo Men-
doza, Pepe Valencia, Ruben Teixeira, 
Bismarc Gutierrez, Felipe Mendoza, 
Estalin Castillo, Mariusz Działo. 
Strzelcy bramek: Mariusz Działo, De-
nis Salas, Felipe Mendoza, Mariusz 
Działo.
PLON Kawęczyn skład: Sasor - Step-
czyk, Pietras, Gałat, Walas, Kurek, 
Brzostecki, Paprocki, Rzemiński, Siu-
dak, Wójtowicz, na zmiany wchodzili: 
Wnęk, Pszczoła, Podłęcki, Gorczyca, 
Golba, Kolisz, Początek, Kulig.
Bramki: Brzostecki, Paprocki, Rze-
miński.

8 kwietnia w Sędziszowie Małopolskim 
zakończyły się, trwające od stycznia 
2018 r., rozgrywki III Ligi Podkar-
packiej Juniorów w szachach. Nasza 
drużyna z dorobkiem 10,0 pkt. zajęła, 
podobnie jak w roku ubiegłym, V miej-
sce i zapewniła sobie start w III lidze w 
przyszłym sezonie. Zawodnicy „Szarot-
ki” wygrali cztery mecze: z KKSz Kar-
paty Urania II Mosir Krosno, TKSzach 
Tarnobrzeg, GKS Szach Mat Wiśniowa 

Organizatorzy przyznali również na-
grody indywidualne. Najlepszym 
strzelcem została Justyna Jasion (Szko-
ła Podstawowa w Woli Wadowskiej), 
najlepszym zawodnikiem wybrano 
Agnieszkę Midurę (Szkoła Podstawo-
wa w Wadowicach Górnych). Najlep-
szym bramkarzem została Kinga Siem-
bab (Szkoła Podstawowa w Jamach).

16 czerwca 2017 r., wadowicki Or-
lik’2012 był areną zmagań uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Wadowi-
cach Górnych o Puchar Wójta Gminy 
Wadowice Górne - Jerzego Kosa w pił-
ce nożnej. Do rywalizacji stanęły trzy 
drużyny, grupujące zawodników repre-
zentujących Wadowice Dolne, Jamy 
oraz Wierzchowiny. Turniej rozegrano 
systemem „każdy z każdym”.  Zwy-
cięzcą turnieju została reprezentacja 
Wadowic Dolnych, która wyprzedziła 

Jamy (II miejsce) oraz Wierzchowiny 
(III miejsce). Rozdane zostały również 
nagrody indywidualne. Najlepszym 
strzelcem okazał się Hubert Gudz z 
Jam. Najlepszym zawodnikiem został 
Mateusz Bzduła (Wierzchowiny), a 
najlepszym bramkarzem został Seba-
stian Dudek (Jamy).

5 sierpnia 2017, na obiekcie wado-
wickiego „Orlika”, z inicjatywy Wójta 
Gminy Wadowice Górne oraz Zarządu 
Ludowego Klubu Sportowego „Piast” 
Wadowice Górne, odbyło się spotka-
nie integracyjne pod hasłem „Łączymy 
Pokolenia”. Adresatami byli młodzi 
adepci wadowickiego futbolu, seniorzy 
jak również oldboye. W ramach impre-
zy rozegrany został mecz kontrolny w 
grupie juniorów oraz obecni zawodni-
cy A-klasowego „Piasta” zmierzyli się 
z odlboyami. Zebrani mogli zapoznać 

12 sierpnia 2017 r. reprezentacje: LKS „Plon” Kawęczyn 
i SK Latino Wienna City
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i GKSz Hetman II Pilzno; trzy przegra-
li: z UKS Sp1 Brzozów, KKSz Karpaty 
Urania Mosir Krosno i GKSz Hetman 
Pilzno oraz dwa zremisowali: z UKS 
Orlik Rudnik nad Sanem i LKS Sano-
wia Lesko.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Juniorzy starsi: Sypek Szymon - 3,5 
pkt. (8 partii), Kulig Karol - 2,5 pkt. (8 
partii), Sypek Mateusz - (rezerwowy, 2 
partie)
Juniorzy młodsi: Łachut Tomasz - 5,0 
pkt. (9 partii), Miga Sebastian - 5,0 pkt. 
(8 partii), Kulig Paweł - (rezerwowy, 1 
pkt., 1 partia)

Juniorka starsza: Należna Gabriela - 
5,5 pkt. (9 partii)
Juniorka młodsza: Wyzga Wiktoria - 
4,0 pkt. (9 partii)

25 kwietnia w Jasionce koło Rzeszo-
wa  odbył się I Międzynarodowego 
Kongresu Edukacyjnego: IT i Szachy, 
w ramach którego rozegrano także 
Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podsta-
wowych, odrębnie w grupie klas I-III i 
IV-VI. W obydwu grupach zagrały re-
prezentacje Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Wadowicach Górnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje wyso-
kie miejsce naszej drużyny z klas młod-
szych - 9 pozycja wśród 70 drużyn. 
Zawodnicy z klas IV-VI zajęli miejsce 
40 na 91 drużyn. Reprezentacje ZS-P 
w Wadowicach Górnych wystąpiły w 
składzie: klasy młodsze - Wyzga Ma-
ciej, Kiełbasa Gabriela, Baca Hubert, 
Chlebicka Patrycja; klasy starsze - 
Miga Sebastian, Baca Jakub, Mędrek 
Grzegorz, Miga Dominika. Kierow-
nikiem reprezentacji była opiekunka 
szkolnego koła szachowego, Dorota 
Jakubus. 

Trzecioligowa juniorów drużyna KGL „Szarotka”

Reprezentacja ZS-P w Wadowicach Górnych wraz z opiekunką 
podczas turnieju w Jasionce


