BIULETYN INFORMACYJNY
SAMORZĄDU GMINY

WADOWICE

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Wadowice Górne!

WYDANIE
2018
ROK

GÓRNE

Koniec kadencji to w każdym samorządzie pora podsumowań. Obok informacji o najważniejszych inwestycjach
znajdą Państwo w tym wydaniu Biuletynu o różnych projektach i programach wdrażanych w mijającej kadencji i realizowanych przez samorząd z myślą o mieszkańcach.   
Mijająca kadencja to czas wprowadzenia reformy oświatowej i dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
W związku z tym zadbano o poszerzenie bazy oświatowej,
wszystkie placówki edukacyjne przeszły wewnętrzne remonty
oraz utworzono w nich gabinety profilaktyczne. Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych wzbogaciła się o salę widowiskowo – sportową, została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej oraz w trakcie opracowywania jest
projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Jamach.
Zostało zmodernizowanych wiele dróg gminnych, w wielu
przypadkach został uregulowany ich stan prawny. Wykonano
parkingi dla mieszkańców, w centrum wsi Wadowice Górne i
Wadowice Dolne, poszerzono zatokę parkingową przy Szkole
Podstawowej w Wampierzowie i realizowane jest poszerzenie
zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej w Zabrniu. Dofinansowano również budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Jamy, Kawęczyn, Wadowice Dolne

Zaczęło się 4 lata temu….

SKRÓCONE KALENDARIUM
● 16 listopada 2014 r. - odbyły się wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Gminie Wadowice
Górne mandat radnego uzyskali:
Okręg wyborczy nr 1 - Piątkowiec - Grzybów: Maziarz Robert
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Okręg wyborczy nr 2 - Izbiska: Węgrzyn Józef Jan
Okręg wyborczy nr 3 - Jamy od nr 1 do nr 95: Turczyn
Zbigniew Krzysztof
Okręg wyborczy nr 4 - Jamy od nr 95 A do końca: Polak
Kazimierz Ignacy
Okręg wyborczy nr 5 - Wadowice Dolne od nr 1 do nr 69
B: Dubiel Tomasz Grzegorz
(Ciąg dalszy na str. 2)
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Zaczęło się 4 lata temu...
Wampierzów i Wierzchowiny. (ciąg dalszy na str. 2)
Dokonano modernizacji stadionu w Wadowicach Górnych,
uregulowano i przejęto na stan majątku Gminy stadion w Kawęczynie i w Wierzchowinach, na terenie gminy utworzono trzy
boiska do piłki siatkowej plażowej.
Nie zapomniano również o potrzebach w zakresie modernizacji i wyposażenia budynków Ochotniczych Straży Pożarnych a
także zakupu sprzętu i umundurowania dla strażaków. Pozostałe stowarzyszenia działające na terenie gminy również mogły
liczyć na wsparcie finansowe z budżetu gminy.
W zakresie ochrony środowiska pozyskano środki z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w miejscowości Izbiska oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego środki na rozbudowę
i przebudowę oczyszczalni ścieków w Izbiskach. Realizowany
jest również w partnerstwie z Gminą Czermin projekt parasolowy dla mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.
Mimo wielu podejmowanych działań inwestycyjnych i przedsięwzięć udało się zmniejszyć zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 4 850 000 zł (stan na 31.12.2014 r.) do

...skrócone kalendarium
wysokości 2 000 000 zł (plan na 31.12.2018 r.)
Niemożliwe jest opisanie w kilku zdaniach wszystkich ważnych
decyzji podejmowanych przez organy gminy w tej kadencji. Na
pewno były one bardzo owocne. Radni spełniali swoją misję i
godnie reprezentowali wyborców. To dzięki współpracy i przychylności radnych udało się tak wiele zrealizować. Każda decyzja dotycząca podziału środków na poszczególne zadania była
przemyślana i świadoma. Chcieliśmy aby mieszkańcy byli w
pełni usatysfakcjonowani z efektów naszych działań. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale każdy rok pokazuje, że są to cele do
osiągnięcia. Potrzeba tylko czasu i odrobiny cierpliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję za cztery lata współpracy wszystkim  
radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom, przedstawicielom stowarzyszeń, mieszkańcom Gminy Wadowice Górne.
Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z rozwoju naszej gminy.
Liczę, że samorząd kolejnej kadencji bazując na aktualnych
dokonaniach będzie kontynuował dotychczasowe działania
dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Wadowice Górne

Zaczęło się 4 lata temu…. SKRÓCONE KALENDARIUM

Ciąg dalszy ze str. 1
Okręg wyborczy nr 6 - Wadowice Dolne od nr 69 C do końca: Augustyn Marcin Sławomir
Okręg wyborczy nr 7 - Przebendów: Dziewit Tomasz Tadeusz
Okręg wyborczy nr 8 - Wadowice Górne od nr 1 do nr 100:
Czepiel Andrzej
Okręg wyborczy nr 9 - Wadowice Górne od nr 101 do końca:
Niedbała Anna
Okręg wyborczy nr 10 - Kawęczyn, Wampierzów od nr 1 do
nr 62 A: Skiba Łukasz Andrzej
Okręg wyborczy nr 11 - Wampierzów od nr 63 do końca:
Czepiel Ryszard Wiesław
Okręg wyborczy nr 12 - Wierzchowiny: Haracz Krzysztof
Tadeusz
Okręg wyborczy nr 13 - Kosówka, Wola Wadowska od nr 1
do nr 51: Midura Aleksandra
Okręg wyborczy nr 14 - Wola Wadowska od nr 52 do końca:
Pietras Marian Jerzy
Okręg wyborczy nr 15 - Zabrnie: Kagan Franciszek Grzegorz
W wyborach na wójta gminy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Do wyborów w ponownym
głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tj.: Rysak Stefan i Kos Jerzy
Ryszard.
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● 30 listopada 2014 r. - W wyniku II tury głosowania Wójtem
Gminy Wadowice Górne wybrany został Kos Jerzy Ryszard.
● 01 grudnia 2014 r. - Odbyła się I sesja nowo wybranej Rady
Gminy, której przewodniczyła radna seniorka, Aleksandra
Midura. Radni złożyli ślubowanie, której rotę odczytał najmłodszy radny, Łukasz Skiba. Dokonano wyboru przewodniczącego rady, którym została Anna Niedbała.
● 09 grudnia 2014 r. - Uroczyste wręczenie, przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, Adama Krawca,
zaświadczenia o wyborze nowemu Wójtowi, który następnie złożył ślubowanie przed Radą. Z chwilą złożenia ślubowania Jerzy Kos przejął oficjalnie obowiązki Wójta Gminy
Wadowice Górne.
● 17 grudnia 2014 r. - III Sesja Rady Gminy Wadowice Górne, podczas której Tomasz Dziewit i Krzysztof Haracz wybrani zostali wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Wadowice Górne. Wybrano także
skład osobowy Komisji Rewizyjnej oraz powołano dwie stałe komisje, tj. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu oraz Oświaty,
Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Przestrzegania Prawa.
- Komisja Rewizyjna: Kagan Franciszek - przewodniczący, członkowie: Czepiel Andrzej, Czepiel Ryszard, Maziarz Robert, Pietras
Marian
- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu: Skiba
Łukasz - przewodniczący, członkowie: Augustyn Marcin, Dziewit
Tomasz, Haracz Krzysztof, Polak Kazimierz
- Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Sportu i Przestrzegania Prawa: Turczyn Zbigniew - przewodniczący, członkowie: Dubiel Tomasz, Midura Aleksandra, Niedbała Anna, Węgrzyn Józef
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Zaczęło się 4 lata temu...

● 28 stycznia 2015 r. - W związku z upływem kadencji sołtysów i rad
sołeckich, Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 11 /2015 w sprawie
zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru organów sołectw w gminie.
● 7 marca 2015 r. - Zakończyły się w obrębie Gminy Wadowice Górne wybory sołtysów wsi oraz rad sołeckich. Wyniki ukształtowały się
następująco:
- Grzybów: Sołtys - Beata Żmuda. Rada Sołecka: Wiesław Dąbek,
Izabela Woszczyńska, Andrzej Pawlicki, Zbigniew Chrobry oraz
Stanisława Trzpis;
- Izbiska: Sołtys - Grzegorz Lasek. Rada Sołecka: Józef Węgrzyn,
Marian Węgrzyn, Wiesław Pietras, Zenon Bigda oraz Andrzej Szady;
- Jamy: Sołtys - Mirosław Ogara. Rada Sołecka: Janina Jaźwiec,
Roman Aksamit, Krzysztof Maciejak, Kazimiera Miga oraz Jerzy
Ogara;
- Kawęczyn: Sołtys - Michał Sapoń. Rada Sołecka: Zofia Pisarczyk,
Kazimierz Skiba, Mariusz Soja oraz Zdzisław Sroka. Była to jedyna
zmiana na funkcji sołtysa. Dotychczasowy sołtys, Józef Masajada,
nie kandydował. Uroczyste podziękowanie za pełnioną służbę społeczną Pan Józef Masajada otrzymał na sesji Rady Gminy w dniu
31 marca 2015 r.
- Kosówka: Sołtys - Józef Szot. Rada Sołecka: Stanisław Bigda, Stanisław Łabuz, Tomasz Polak oraz Henryk Strycharz;
- Piątkowiec: Sołtys - Ewa Krawiec. Rada Sołecka: Maria Tobiasz,
Michał Kijak oraz Tomasz Miodunka;
- Przebendów: Sołtys - Jan Walczak. Rada Sołecka: Sławomir Pietras, Bolesław Kapinos, Joanna Zimny oraz Renata Żelazko;
- Wadowice Dolne: Sołtys - Janina Midura. Rada Sołecka: Anna

PAŹDZIERNIK 2018 R.

...skrócone kalendarium

Maroń, Ryszard Bakalarz, Maria Pietras, Józef Kagan, Władysław
Pietras, Ewa Łachut oraz Marcelina Strzyż;
- Wadowice Górne: Sołtys - Jan Kiełbasa. Rada Sołecka: Krzysztof
Kapinos, Jan Midura, Andrzej Czepiel, Dariusz Chmara, Sabina
Żala oraz Zdzisław Sypek;
- Wampierzów: Sołtys - Ryszard Czepiel. Rada Sołecka: Zbigniew
Bierzyński, Józef Dusza, Ryszard Gałat, Leszek Kozioł, Grzegorz
Kusek, Joanna Skoczylas, Stanisław Strycharz, Piotr Szymański,
Bogdan Śpiewak oraz Wacław Wnuk;
- Wierzchowiny: Sołtys - Antoni Guła. Rada Sołecka: Władysław
Strycharz, Henryk Czech, Roman Kos, Piotr Kozioł oraz Iwona
Furdyna;
- Wola Wadowska: Sołtys - Jan Puła. Rada Sołecka: Małgorzata
Kopacz, Bogusława Rybak, Anna Witek, Witold Pietras, Alicja Pisarczyk oraz Władysław Kozioł;
- Zabrnie: Sołtys - Franciszek Dziubek. Rada Sołecka: Józefa Działo, Beata Gadziała, Czesław Bigda oraz Damian Tylec.
● 15 sierpnia 2016 r. - Zmarł nagle w wieku 55 lat sołtys wsi Zabrnie,
Franciszek Dziubek.
● 08 września 2016 r. - W wyborach uzupełniających sołtysem wsi
Zabrnie wybrana została Beata Gadziała.
● 18 październik 2016 r. - W związku z rezygnacją z Beaty Żmuda z
funkcji sołtysa wsi Grzybów, w wyborach uzupełniających sołtysem
wsi wybrany został Mariusz Dybski.
● 24 październik 2016 r. - Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu Postanowieniem Nr 28/2016 stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego
Rady Gminy Wadowice Górne w okręgu wyborczym nr 10, Łukasza
Skiby, w związku z jego pisemną rezygnacją z funkcji radnego.
● 23 luty 2017 r. - Podczas sesji Rady Gminy ślubowanie złożył wybrany w wyborach uzupełniających do rady w okręgu nr 10 (Kawęczyn, Wampierzów od nr 1 do nr 62 A), Zdzisław Sroka.
● 24 września 2018 r. - Zmarł nagle w wieku 57 lat radny z okręgu
wyborczego nr 14 (Wola Wadowska od nr 52 do końca) - Marian
Pietras.
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Inauguracje...
Inauguracja
pracy
Publicznego
Żłobka

W dniu 07 września 2018 r.
odbyło się uroczyste otwarcie
Publicznego Żłobka w Wadowicach Górnych, który był
realizowany przez Gminę w
ramach inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja części
budynku Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Wadowicach Górnych na Publiczny
Żłobek w Wadowicach Górnych”.
Jak stwierdził podczas otwarcia Wójt Gminy Wadowice
Górne, Jerzy Kos, całkowity
koszt robót wyniósł ponad
485 tyś. zł, z czego roboty
budowlane to kwota 287,7
tyś. zł, zakup urządzeń i wyposażenia do budynku oraz
urządzeń na plac zabaw – ok.
100 tyś. zł, wykonanie miejsc
parkingowych, placu zabaw,
poszerzenie drogi dojazdowej
wraz z placem manewrowym
– 97,7 tyś. zł. Na wspomnianą
inwestycję uzyskano dotację z
Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+” 2018 na
rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 w wysokości 326 400 zł. Pozostałe środki stanowią wkład
własny Gminy.
Całkowita powierzchnia użytkowa pomieszczeń zajętych
pod żłobek wynosi 201,6 m.
kw. Żłobek może maksymalnie przyjąć 28 dzieci w wieku
od 20 tygodnia życia do lat 3.
Według stanu na chwilę obecną przyjęto już 21 dzieci, kolejne 15 znajduje się na liście
oczekujących.
Co oferuje żłobek? Pełną
opieką nad powierzonymi
dziećmi, w godz. od. 6:00 do
16:00, od poniedziałku do
piątku, pod okiem wykwalifikowanej kadry opiekuńczej. Dyrektorem Publicznego Żłobka w Wadowicach
Górnych jest pani Katarzyna
Bajor – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, to na
jej osobie spoczęła odpowiedzialność za całokształt pracy
placówki.
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...inwestycje
INWESTYCJE
NA
OBIEKTACH
W obecnej kadencji sporo przedsięwzięć dotyczyło modernizacji obiektów
użyteczności publicznej.
Drobne remonty i wyposażenie dotyczyło wszystkich placówek. Większe
prace remontowe prowadzone były w SP Jamy, SP
Izbiska, SP Wampierzów,
SP Zabrnie, SP Wola Wadowska, SP Wadowice
Dolne oraz w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. Prace prowadzone
były również w domach
ludowych i remizach
strażackich. Nie sposób
zaprezentować wszystkie
odnowione, wyremontowane czy rozbudowane
obiekty – warto jednak
wyszczególnić kilka z
nich.
1. Rozbudowany budynek
szkolny w Woli Wadowskiej wraz z kompleksem
boisk wielofunkcyjnych.
2.
Zmodernizowana
szkoła w Wadowicach
Dolnych wraz z halą widowiskową i kompleksem
boisk.
3. Odnowiony i docieplony budynek OSP Kosówka.
4. Zmodernizowany budynek i płyta stadionu
LKS Piast Wadowice
Górne wraz z rozbudowanym systemem oświetleniowym.
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Inwestycje drogowe...

Inwestycje
w drogownictwie
W okresie od początku 2015 roku do
chwili obecnej na terenie Gminy Wadowice Górne zostały wykonane drogi
gminne o nawierzchni tłuczniowej z
wykorzystaniem środków zewnętrznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej o łącznej długości 6430
m i średniej szerokości 3 m za łączną
kwotę ok. 301 000 złotych w miejscowościach: Wierzchowiny, Wadowice
Dolne, Piątkowiec, Jamy, Grzybów i
Kawęczyn. Ponadto powstało 5035 m
dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudową tłuczniową, których łączna wartość wyniosła ok 756 000 złotych
w miejscowościach Wadowice Dolne,
Izbiska, Wadowice Górne, Wierzchowiny, Kawęczyn, Kosówka, Przebendów i Wampierzów. W okresie tym
zostały również wykonane: parking
przy cmentarzu w Wadowicach Górnych, parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, parking przy kościele
w Wadowicach Górnych, parking przy
kościele w Wadowicach Dolnych oraz
modernizacja zatoki parkingowej przy
Szkole Podstawowej w Wampierzowie,
których łączny koszt wyniósł ok. 440
000 zł.
Jednocześnie w tym okresie poprzez
współpracę z Starostwem powiatowym
zostały wykonane takie inwestycje jak:
nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w miejscowości Kawęczyn na odcinku 1750 m oraz budowa chodników
przy drogach powiatowych w miejscowościach Wadowice Dolne, Wierzchowiny Jamy i Kawęczyn, w którym została również wykonana nowa nakładka
asfaltowa na odcinku 450 m nowopowstałego chodnika, łączna kwota wsparcia ze strony Gminy na te działania
wyniosła prawie 600 000 zł. Obecnie
trwają prace polegające na wykonaniu
nawierzchni asfaltowej na podbudowie
z kruszywa łamanego na odcinku 760
m drogi gminnej relacji Jamy – Dulcza
Mała, której przewidywany koszt wynosi ok 160 000zł, modernizacja zatoki
parkingowej przy Szkole Podstawowej
w Zabrniu o szacunkowej wartości ok.
50 000 zł oraz trwa budowa chodnika
przy drodze powiatowej w miejscowości Wampierzów na odcinku ok. 480 m
przy wsparciu finansowym gminy dla
Powiatu Mieleckiego wynoszącego 200
000 zł. Na pozostałe drogi gminne w
tym okresie Gmina w ramach bieżących remontów i konserwacji wydatkowa kwotę ok 440 000 zł.
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droga gminna o nawierzchni tłuczniowej w Jamach

droga gminna w Kaweczynie

droga gminna w Wampierzowie
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Kanalizacja...

Kanalizacja w Izbiskach na półmetku,
w kolejce oczyszczalnia ścieków

Blisko 7 km sieci kanalizacyjnej oraz
trzy przepompownie ścieków zostało
już wybudowane w ramach trwającej
od kwietnia inwestycji. Ten etap budowy obejmuje łącznie ponad 10 km sieci
i 7 przepompowni. Całkowita wartość
inwestycji 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.
Przed nami poważna inwestycja związana z „Rozbudową i przebudową mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
ścieków do przepustowości 800 m.sz./d
w miejscowości Izbiska”.
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. Dotychczasowy reaktor zostanie zastąpiony dwoma o przepustowości po 400 m.sz./d. Zapewni to
odbiór ścieków z terenu całej gminy.
Całkowita wartość inwestycji zamyka się
w kwocie 11 mln 230 tyś zł. Gmina pozyskała dotację z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5 mln 560 tyś zł.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
W tej kadencji został utworzony na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Izbiskach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych(PSZOK). W ramach tej inwestycji wykonana została wiata zadaszająca oraz zostały zakupione kontenery KP-7
w ilości 4 sztuki i mniejsze pojemniki na materiały niebezpieczne i specjalistyczne. PSZOK umożliwia mieszkańcom zagospodarowanie wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym regulaminem. Obsługą PSZOK-u zajmuje się Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Przebendowie 44.
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Kluby....
Wsparcie
dla klubów
i stowarzyszeń

W latach 2015-2018 udzielono
z budżetu gminy dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
z zakresu sportu na łączną
kwotę 328 400 zł. Wsparcie
finansowe otrzymały kluby,
które o takie środki wnioskowały – tj. Ludowy Klub
Sportowy PIAST w Wadowicach Górnych, Ludowy Klub
Sportowy PLON Kawęczyn
i Ludowy Klub Sportowy
Wierzchowiny (sekcje wiodące – piłka nożna) oraz Klub
Gier Logicznych „Szarotka”
Wadowice Górne z sekcją
wiodącą – szachy.
Wsparcie finansowe uzyskały
również działające na terenie gminy stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe. W
ramach otwartych konkursów
ofert wydatkowano z budżetu
gminy kwotę blisko 75 tyś. zł.
Dotacje otrzymały stowarzyszenia, które w ogłoszonych
konkursach składały oferty na
realizację zadań, tj.:
Katolickie
Stowarzyszenie
Młodzieży w Wadowicach
Górnych,
Stowarzyszenie
„Kawęczyn Łączy Pokolenia”, Stowarzyszenie Kobiet
„Jutrzenka” w Wadowicach
Dolnych, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Wampierzów „Feniks”, Stowarzyszenie „Nasze Wadowice”, Stowarzyszenie „Piątkowczanka”
w Piątkowcu, Stowarzyszenie
„Pokolenia” w Izbiskach, Towarzystwo Historyczno – Regionalne w Wadowicach Górnych, Klub Gier Logicznych
„Szarotka” Wadowice Górne,
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” przy Publicznym
Gimnazjum, Uczniowski Klub
Sportowy „Tramp” w Wadowicach Dolnych.
Zadania realizowane były w
obszarach: kultura fizyczna,
sport i rekreacja; turystyka
i krajoznawstwo; kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
działalność na rzecz dzieci i
młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
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stowarzyszenia...
22 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie obchodziła jubileusz 115-lecia
funkcjonowania jednostki. Z tej
okazji społeczność wsi Kawęczyn
ufundowała druhom sztandar, a
z inicjatywy Wójta Gminy Wadowice Górne - Jerzego Kosa,
druhowie otrzymali samochód
Renault Midliner S150. Sztandar
oraz samochód zostały poświęcone podczas Mszy Świętej, której
przewodniczył Kapelan Powiatowy Strażaków - ksiądz Waldemar
Ciosek, w asyście księdza Pawła
Fałowskiego - Proboszcza Parafii
p.w. Św. Klemensa w Czerminie
oraz wikariusza tej parafii - ks.
Marcina Kawy. Sztandar w imieniu struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wręczył dh Franciszek Augustyn.
Okolicznościowy akt przekazania
samochodu oraz kluczyki i dowód
rejestracyjny wręczył Wójt Gminy
Wadowice Górne - Jerzy Kos.
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Gminne

Kosówka
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dożynki
Kawęczyn

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się na obiektach Samorządowego
Ośrodka Kultury i Rekreacji Gminy
Wadowice Górne.
Wcześniej jednak odprawiona została
Msza święta dziękczynna w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu w
Wadowicach Dolnych, po której korowód wieńcowy przemaszerował na plac
przed budynkiem SOKiR, gdzie dalszą
część uroczystości poprowadził Wójt
Gminy Wadowice Górne, Jerzy Kos.
Krótkie przemówienie do zebranych
wygłosił Starosta Powiatu Mieleckiego, Zbigniew Tymuła. Wręczono także
statuetkę „Sołtysa Roku 2018”, którą
otrzymał Jan Puła z Woli Wadowskiej.
Obrzędy i wieńce dożynkowe zaprezentowały, poza Jamami, wszystkie sołectwa z terenu Gminy oraz większość
działających stowarzyszeń.
W części artystycznej wystąpił Zespół
„Modes”, Kapela Ludowa „Wadowiacy” oraz gwiazda wieczoru - Zespół
Muzyczno - Kabaretowy „Bajery” z
Tych. Impreza zakończyła się zabawą
taneczną z udziałem Zespołu „Kalifornia”.
Organizatorem dożynek był Wójt Gminy Wadowice Górne oraz Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Zofia Midura.
PAŹDZIERNIK 2018 R.

Gminne dożynki
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Narodowe czytanie
Narodowe czytanie
w Szkole
Podstawowej
w Jamach

Narodowe czytanie jest ogólnopolską akcją społeczną propagującą znajomość literatury narodowej, nad którą patronat honorowy
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką. W
tym roku zapoznawaliśmy się z
fragmentami „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Narodowe czytanie, które odbyło
się 12-ego września w Szkole Podstawowej w Jamach było równocześnie kolejną imprezą w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, objętą gminnym harmonogramem przedsięwzięć upamiętniających 100-tną Rocznicę.
Wśród czytających byli przedstawiciele samorządu - Wójt Gminy
Wadowice Górne, Jerzy Kos oraz
Przewodnicząca Rady Gminy,
Anna Niedbała, instytucji kultury,
organizacji pozarządowych, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Całość
koordynowała Beata Szkotnicka.
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Izba tradycji

Izba Tradycji
rozpoczęła
działalność
W świetlicy wiejskiej w Wadowicach
Górnych, 27-ego września, nastąpiło
oficjalne otwarcie Izby Tradycji, prowadzonej przez Towarzystwo Historyczno - Regionalne. Impreza składała się z trzech bloków tematycznych.
W budynku współorganizatora imprezy, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, młodzież - pod kierunkiem
mgr Justyny Owcarz - zaprezentowała przedstawienie „A imię jej Ojczyzna”.
Symbolicznego otwarcia Izby dokonali Wójt Gminy Wadowice Górne,
Jerzy Kos oraz Prezes Towarzystwa,
Krystyna Wyzga.
W sąsiadującym obok Izby Tradycji
pomieszczeniu KGL Szarotka Wadowice Górne, w kameralnej atmosferze odbył się wykład dr Andrzeja
Przybyszewskiego pt. „Straty wojenne w powiecie mieleckim w latach
1939-1945”.
Inicjatywa powstania Izby, jak również towarzyszący jej spektakl słowno - muzyczny i prelekcja historyczna
wpisane były w Gminny Harmonogram Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Towarzystwo Historyczno - Regionalne założone zostało 29-ego listopada 2017 r. przez grupę pasjonatów
(Krawiec Adam, Midura Małgorzata,
Należna Maria, Owcarz Justyna, Sito
Witold, Szkotnicka Beata, Wyzga
Krystyna), przyjmując jako jeden z
głównych celów ochronę dziedzictwa
kulturowego regionu. Wśród prowadzonych w tym kierunku inicjatyw
jest organizacja i prowadzenie izby
tradycji, a także dokumentowanie i
upowszechnianie historii Ziemi Wadowickiej poprzez wydawanie publikacji, organizowanie wystaw, prelekcji i tym podobnych działań.
W wydanej okolicznościowej broszurce inicjatorzy działań skierowali
apel do mieszkańców:
Szanowni Państwo!
● Chcemy  przywrócić  społecznej pamięci osoby związane z terenem obecnej Gminy Wadowice Górne, które
walczyły na frontach pierwszej i drugiej
wojny światowej.
● Chcemy również pokazać życie spoPAŹDZIERNIK 2018 R.
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Izba tradycji
łeczne, kulturalne, oświatowe na terenie naszej gminy w minionym stuleciu
poprzez pryzmat rodzinnych pamiątek.
W związku z tym zwracamy się z
uprzejmą prośbą do Państwa – mieszkańców Gminy Wadowice Górne,
także osób  które  wyemigrowały  poza  
granice  naszego  regionu  i  kraju,  a  
są  w  posiadaniu  tego  typu pamiątek,
o wsparcie naszych działań.
Prosimy,   aby   w   swoich   archiwach  
domowych  poszukali  Państwo  zdjęć,  
dokumentów,   listów, wspomnień,  
dawnych   przedmiotów   codziennego  
użytku  czy  też  strojów  regionalnych.
Nie oczekujemy od Państwa oryginałów dokumentów czy też fotografii.
Współczesna technika pozwala na
ich szybkie skopiowanie. Dokumenty   zostaną zeskanowane, a oryginały  
zwrócone. Można również samemu
przesłać skan dokumentu.
Ofiarowane przez Państwa zabytki,
przechowane i otoczone opieką przez
Towarzystwo będą mogły służyć kolejnym pokoleniom w poznaniu regionalnej historii i tradycji.
Pamiątki można przekazywać w
dwóch formach:
● jako darowiznę na rzecz TH-R
(przedmioty przechodzą na własność
Towarzystwa z przeznaczeniem na Izbę
Tradycji),
● jako depozyt (wypożyczenie), który w
umówionym terminie mogą Państwo
odebrać.
Można je dostarczyć do siedziby Towarzystwa Historyczno - Regionalnego, mieszczącego się   w Wadowicach  
Górnych  133 E  (budynek  gimnazjum
- świetlica  wiejska - I piętro lub za pośrednictwem członków TH-R.
Kontakt mailowy:
	
thr.wad.g@gmail.com
	
zk@wadowicegorne.pl
	
krawiec.adam@wp.pl
”Utworzenie Izby Tradycji w Wadowicach Górnych oraz wydanie
okolicznościowej broszury” - projekt realizowany przez Towarzystwo
Historyczno - Regionalne w Wadowicach Górnych i współfinansowany
przez Wójta Gminy Wadowice Górne
w ramach wsparcia realizacji zadań
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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Sport
Trzy gminne drużyny
piłkarskie
w jednej lidze

Po raz pierwszy wszystkie kluby piłki
nożnej działające na terenie gminy Wadowice Górne, mają okazję do zweryfikowania swoich umiejętności na poziomie jednej ligi. W sezonie 2018/2019,
drużyna Ludowego Klubu Sportowego
„Piast” Wadowice Górne dołączyła do
drużyn z Wierzchowin oraz Kawęczyna,
by włączyć się do rozgrywek o awans do
A-klasy. Po czterech meczach, drużyna
„Piasta” odnotowała dwa remisy oraz
dwa zwycięstwa, zawodnicy z Kawęczyna odnotowali w tym czasie zwycięstwo
i trzy porażki, natomiast LKS Wierzchowiny – dwa zwycięstwa, jeden remis
oraz dwie porażki.
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Akcja propagowania szachów
wśród dzieci i młodzieży
Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży zatacza coraz szersze kręgi. Całą akcję koordynuje i współfinansuje Klub Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne. Rozpoczęcie działań na szerszą skalę było możliwe dzięki dotacji
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Klub”,
wsparciu Wójta Gminy Wadowice Górne i Dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Wadowicach Górnych oraz drobnych wpłat rodziców.
Od miesiąca września zajęcia odbywają się – oprócz szkolenia w siedzibie KGL Szarotka i konsultacji indywidualnych
(wtorki od godz. 16.00) - także w Publicznym Przedszkolu w
Wadowicach Górnych (poniedziałki), Szkole Podstawowej
w Wadowicach Górnych (czwartki) i Szkole Podstawowej w
Wampierzowie (piątki).
Aktualnie sztab szkoleniowy liczy czterech instruktorów: Jakubus Dorota, Kopacz Przemysław, Krawiec Adam i Miga Paweł.
BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY WADOWICE GÓRNE Opracowanie, skład i druk:
Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski, e-mail: kontakt@promocja.mielec.pl
Teksty i zdjęcia: arch. UG Wadowice Górne

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

str. 16

PAŹDZIERNIK 2018 R

