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Nie możemy sobie pozwolić na grzech zaniechania
Rozmowa z Andrzejem Mrozem, wójtem gminy Wierzchosławice
Ponad rok temu przejął Pan stery
w gminie. Jaki był rok 2019 dla mieszkańców i samorządu?
To był trudny rok, ale w ogólnym
rozrachunku dobry dla gminy Wierzchosławice. Naszą pracę rozpoczęliśmy
od przekonstruowania budżetu gminnego, mocno stawiając na inwestycje.
Bardzo pilnowaliśmy wydatków, a inwestycje, które planowaliśmy były realizowane w oparciu o liczne dotacje,
które wywalczyliśmy – nie obciążając
zbytnio naszego budżetu. I właśnie pod
tym względem był to dobry rok.
Wspomniał Pan o dotacjach.
Wierzchosławice wreszcie zaczęły się
pojawiać na listach z samorządami,
które otrzymały wsparcie z rożnych
źródeł. Można odnieść wrażenie, że
wcześniej środki zewnętrzne płynęły do gminy zdecydowanie wolniej
i w mniejszej ilości?
Pokonaliśmy niemoc inwestycyjną,
która panowała w gminie od kilku lat.
Pisząc nasze wnioski o dofinansowania
robiliśmy wszystko, aby były one profesjonalne, merytoryczne i zyskały akceptację podmiotów, które udzielają wsparcia samorządom. Nasza droga okazała
się słuszna, dlatego promes i później
dotacji było całkiem sporo.
Zawsze jest tak, gdy następuje
zmiana władzy w gminie, że nowa ekipa ma utrudnione zadanie, gdyż musi
zaczynać od zera. Czy mimo to udało
się maksymalnie wykorzystać szanse
na pozyskanie środków?
Mieliśmy świadomość, że kończy
się perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Dlatego musieliśmy napisać
jak najwięcej dobrych wniosków o dotacje, aby nie zmarnować tego roku
i być może ostatniej szansy na tak duże
środki do pozyskania. Jak tylko zo-

stałem wójtem, zwróciłem uwagę odpowiedniemu referatowi w Urzędzie
Gminy, aby przygotowywać wnioski
i podjąć walkę o zewnętrzne pieniądze.
Dziś widzimy efekty pracy urzędników
w postaci przyznanych dotacji. Od połowy 2019 roku pracujemy natomiast
nad dokumentami niezbędnymi do
pozyskiwania środków w tym roku. Tej
pracy był ogrom, ale było warto.
Czy w ciągu pierwszego roku pełnienia funkcji wójta udało się Panu zrealizować coś z programu wyborczego?
Jestem zadowolony z poziomu realizacji obietnic. Udało się nam zrobić
rzeczywiście dużo z tego, co obiecaliśmy mieszkańcom w kampanii wyborczej. Ale po kolei. Obiecaliśmy zająć się
najmłodszymi, dlatego zorganizowaliśmy żłobek, na który pozyskaliśmy
środki w wysokości 600 tysięcy złotych. Remont części budynku Szkoły
Podstawowej w Bogumiłowicach jest
już zakończony i od marca najmłodsi
będą mogli korzystać ze żłobka. Nie zapomnieliśmy również o seniorach. Powstał Klub Senior+. W kampanii sporo
mówiliśmy o drogach, które były w katastrofalnym stanie i od niepamiętnych
czasów nie były remontowane. To się
jednak zmienia. Wykonane przez nas
prace drogowe będą służyć latami, gdyż
podeszliśmy do tematu profesjonalnie
– jest odpowiednia warstwa podkładu,
na to idzie odpowiednio gruba warstwa
asfaltowa i na koniec warstwa ścieralna. Zainwestowaliśmy również w nasze
dzieci poprzez stworzenie im warunków do spędzania wolnego czasu i rozwoju talentu. Mam tutaj na myśli utworzenie Akademii Piłkarskiej. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Wierzchosławice na koniec 2019 roku szkoliła 55
adeptów piłki nożnej. Akademia świet-

nie funkcjonuje, a dzieci biorą udział
w zajęciach w grupach skrzatów, żaków
i orlików. Zainwestowaliśmy również
w rozwój infrastruktury sportowej.
Utworzyliśmy trzy Otwarte Strefy Aktywności w Wierzchosławicach, Mikołajowicach oraz Rudce. Dodatkowo całkowicie przebudowano boisko do piłki
nożnej i obok Centrum Kultury Wsi
Polskiej w Wierzchosławicach powstało pierwsze ze sztuczną trawą boisko
typu Orlik. Obiekt już spełnia wymogi
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Docelowo chcemy, aby nasza Akademia po
dwóch latach funkcjonowania uzyska
certyfikat PZPN, co otworzy drogę do
pozyskania dodatkowych pieniędzy na
rozwój naszych małych piłkarzy. Dodam jeszcze, że przy CKWP wyremontowano również boisko do piłki plażowej i wybudowano nowy plac zabaw. Po
tych inwestycjach Centrum znacznie
podniosło jakość swojej oferty.
Zapomniał Pan jeszcze o kanalizacji.
Ten temat miał być w kolejnym
zdaniu. Rzeczywiście dzięki dopłatom
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z gminy od połowy 2019 roku mieszkańcy płacili 2 złote
mniej za metr sześcienny. Ta dotacja została utrzymana również w 2020 roku.
Wspomnę jeszcze o śmieciach. Dzięki przetargowi udało
nam się ustanowić stawkę 17 złotych od gospodarstwa jednoosobowego zbierającego śmieci w sposób selektywny. W okolicznych samorządach mieszkańcy płacą znacznie więcej.
A poza programem wyborczym?
Dzięki remontowi Domu Ludowego w Wierzchosławicach od 1 stycznia funkcjonuje w tym miejscu biblioteka,
a finalne zakończenie remontu obiektu planujemy w połowie
roku. Docelowo miejsce spotkań będą mieć tam również seniorzy. Dokończyliśmy natomiast już remont Domu Ludowego w Bogumiłowicach. Teraz obiekt jest świetnie wyposażony,
nawet znalazły się na nim panele fotowoltaiczne. Z kolei w ramach programu ,,Małopolskie Remizy” wyremontowaliśmy
remizę OSP w Rudce za kwotę 117 tysięcy złotych, z czego
dotacja wyniosła 48 tysięcy złotych. Skoro jesteśmy już przy
kwestiach przeciwpożarowych, to warto wspomnieć jeszcze
o kwestii bezpieczeństwa powodziowego. Powstał zbiornik
małej retencji w Gosławicach. Nie zapomnieliśmy również
o chodniku w Łętowicach.
Radni uchwalili budżet gminy Wierzchosławice na
2020 rok. Na jakie zapisy w tym dokumencie należy zwrócić uwagę?
Jesteśmy już po podpisaniu umowy na budowę Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który powstanie do końca tego roku w Wierzchosławicach. Będziemy realizować, dzięki pozyskanej dotacji, budowę drogi Velo Dunajec, czyli połączenie Velo Dunajec w Gosławicach z drogą
wojewódzką nr 975. Będzie to nowa droga rowerowa z możliwością poruszania się po niej samochodów osobowych.
Również dzięki pozyskanym środkom będziemy realizować
budowę parkingu Park&Ride w Bogumiłowicach w sąsiedztwie stacji PKP.
Jesteśmy w trakcie audytów energetycznych budynków
szkolnych. Będziemy składać wnioski o dotację na termomodernizację szkoły w Rudce, ale na marginesie dodam, że
wszystkie nasze szkoły wymagają prac termomodernizacyjnych i to jest naszym wyzwaniem na najbliższe lata. Skoro
jesteśmy przy inwestycjach oświatowych wspomnę tylko, że
czekamy na pozytywną decyzję dotyczącą naszego wniosku
o dofinansowanie instalacji windy w Szkole Podstawowej
w Wierzchosławicach.
Z kolei na liście rezerwowej jest projekt dotyczący likwidacji azbestu, ale również jest tam rewitalizacja centrum Komorowa, czyli budowa chodnika, remont Domu Ludowego
oraz budowa bazy sportowo-rekreacyjnej. Również czekamy
na dodatkowe środki i włączenie nas do programu wymiany
pieców w gospodarstwach domowych.
Z niecierpliwością natomiast czekamy na decyzję dotyczącą naszego wniosku w sprawie dotacji na budowę boisk
wielofunkcyjnych przy szkołach w Rudce i Wierzchosławicach. Również w rozpatrzeniu jest nasz wniosek o remont
i modernizację Centrum Kultury Wsi Polskiej, który wymaga
już pewnych napraw i zmian.
Natomiast w sprawie dróg gminnych czekamy na decyzję
dotyczącą wsparcia finansowego remontu drogi w Łętowi-
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cach, w Rudce obok boiska sportowego, w Komorowie.
Mówiąc o naszych planach wspomnę jeszcze o Ostrowie,
gdzie chcemy zagospodarować w przyszłości międzywale.
Ale tych pomysłów i planów na przyszłość jest dużo.
Macie ambitne plany. Jaki jest stan finansów gminy?
Każdą złotówkę oglądaliśmy dwa razy. Nie zaciągaliśmy
kredytów i spłacamy zaległości, wprowadziliśmy mocny nadzór nad wydatkowaniem pieniędzy. Nie ma możliwości, aby
wydać chociaż 1 grosz na niepotrzebne rzeczy. To z kolei pozwala nam bardzo oszczędnie funkcjonować. Nasze inwestycje realizowaliśmy w oparciu o dotacje na poziomie średnio
60%. Jeśli teraz nie zainwestujemy, za kilka lat i tak musielibyśmy zrealizować te inwestycje, ale wykładając już na nie 100%
wartości z naszego gminnego budżetu. Nie możemy sobie pozwolić na grzech zaniechania.
Biednemu wiatr w oczy – tak brzmi popularne powiedzenie. Te słowa odnoszą się również do gminy Wierzchosławice?
Poniekąd tak. Zjawiska atmosferyczne nas nie oszczędzały. O ile podczas ulewnych deszczy mieliśmy tylko – na
szczęście – lokalne podtopienia, o tyle wichury siały już spustoszenie. Zerwało kilka dachów, w tym dach na Centrum
Kultury Wsi Polskiej, który musiał zostać wymieniony na
nowy. Z kolei w tym miejscu dziękuję druhom z OSP, którzy
jak zawsze stanęli na wysokości zadania i pomagali naszym
mieszkańcom ratować dobytek.
W Pana opinii wizerunek gminy się poprawił?
Zdecydowanie. Jesteśmy aktywni, realizujemy ważne inwestycje. Wcześniej była wegetacja, minorowe nastroje, mówiono tylko problemach i że nic się nie da. To niezwykle
ważne, aby dbać o wizerunek, inwestować w infrastrukturę,
bo to tworzy dobry klimat wokół naszej gminy. Jesteśmy na
początku przywracania dobrej opinii o naszym samorządzie,
ale dziś zapewniam wszystkich, że zrobimy wszystko co w naszych siłach, aby gmina Wierzchosławice dobrze kojarzyła się
wszystkim.
W budowaniu wizerunku służą Wam również politycy…
Jesteśmy w centrum wielkiej polityki. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest Wincenty Witos. Regularnie
gościmy w Wierzchosławicach najważniejszych polityków
podczas kolejnych rocznic urodzin Witosa, które organizuje
,,Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Również na stałe wpisały się w kalendarz gminnych wydarzeń Zaduszki Witosowe, które organizuje Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum im. Wincentego Witosa. Dzięki temu jesteśmy przez kilka dni na ustach całej Polski.
Do Wierzchosławic zapraszamy zatem wszystkich, bez
względu na przynależność partyjną, poglądy!
Wróćmy jednak personalnie do Pana. Społeczeństwo
zaakceptowało już Andrzeja Mroza?
Tak, w dniu wyborów (śmiech-przyp.red). Ale rozumiem
do czego pan dąży. Społeczeństwo oczekuje efektów. W każdej dziedzinie ,,coś się dzieje”. Nie zapominamy o żadnym
aspekcie. Dysponując skromnym zasobem ludzi i niewielkimi
możliwościami finansowymi udało nam się wiele osiągnąć.
W tym miejscu dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu
Gminy, radnym i sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, druhom z OSP i innym stowarzyszeniom działającym w naszej
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gminie za współpracę i oddanie.
Mamy dużo pozytywnych sygnałów
od mieszkańców, ale nie brakuje też
krytyki, która skupia się wokół inwestowania, gdyż każde sołectwo chciałoby mieć już realizowane inwestycje, na
które czeka od lat. Nie da się wszystkiego zrobić w ciągu 12 miesięcy, nadrobić
w rok wieloletnie zaniedbania. Sukcesywnie nadrabiamy zaległości i nie zapominamy o zrównoważonym rozwoju
całej gminy.
Kultura. Święto Karpia na stałe
wróci do kalendarza gminnych imprez?
W ubiegłym roku mieliśmy małą
próbę, czy mieszkańcy w ogóle chcą
powrotu Święta Karpia. Okazuje się, że
tak. Dlatego co roku będziemy organizować to wydarzenie, stale podnosząc
jego poziom.
Jeszcze ważniejszym wydarzeniem
były jednak gminne dożynki. W kategorii wieńca tradycyjnego wygrało sołectwo Rudka. Natomiast w kategorii
wieńca nowoczesnego Koło Gospodyń
Wiejskich z Sieciechowic wygrało na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
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Gratuluję wszystkim. Cała gmina jest
z Was dumna!
Natomiast w tym roku mamy 85.
rocznicę Dożynek Reymontowskich,
które będziemy chcieli zorganizować
z większą pompą.
Zmierzając do końca naszej rozmowy, jednak rok 2019 stoi pod znakiem zamknięcia mostu na Dunajcu
w Ostrowie. To wydarzenie przysłania
wszystko co dobre…
To ogromna tragedia dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Ostrowa.
Gmina została podzielona, zostały odcięte sołectwa. Tracimy też nasze pozytywne cechy dla inwestorów. Przedsiębiorcy z Kępy Bogumiłowickiej i Ostrowa, ale w sumie z całej gminy mają
potężny problem, aby utrzymać biznes,
ponieważ notują duży spadek obrotów.
To z kolei przekłada się na mniejszy
wpływ z podatków dla gminy i ograniczenie możliwości inwestycyjnych.
Afera mostowa odbija się również na
wizerunku naszej gminy, nowi inwestorzy już nie są tak skorzy do rozmów.
Kolejnym negatywnym aspektem jest
zahamowanie dopływu nowych miesz-

kańców, którzy wybierali naszą gminę
jako miejsce do życia. Nasi mieszkańcy
mają teraz 2-3 krotnie dłuższy dojazd
do Tarnowa. Wiele jest takich przypadków, że ktoś do szkoły czy pracy jechał
rowerem. Teraz jest to niemożliwe. Nawet decyzja o samym zamknięciu mostu była ogromnym problemem. Rano
dzieci i starsi pojechali do szkół i pracy
i popołudniu nie mieli jak wrócić do
domu. Nikt na to nie był przygotowany.
Nawet kierowcy autobusów mieli problem, co robić w takiej sytuacji…
Jakie widzi Pan rozwiązanie?
Nazajutrz po zamknięciu mostu
powiedziałem wprost, że w trybie natychmiastowym należy przystąpić do
remontu mostu. Powoływałem się na
warszawski przykład, gdzie w podobnej sytuacji, gdy zniszczeniu uległy
przęsła mostu wykonano remont 199
dni. Dodam, że warszawski most był
dwa razy dłuższy i szerszy. Mieszkańcy
naszej gminy oczekują, aby do końca
tego roku odbył się remont i został
umożliwiony ruch. Jest taka możliwość, potrzeba tylko męskich decyzji
i pieniędzy.

Rok 2019 stał pod znakiem drogowych inwestycji. Samorząd w kilku miejscowościach wymienił nawierzchnię
dróg gminnych w ten sposób znacznie poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort jazdy kierowców
Dużą inwestycją realizowaną przez samorząd gminny była w ubiegłym roku budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej w Łętowicach,
co kosztowało blisko 200 tysięcy złotych.
Gmina wyremontowała również dwa
ważne odcinki dróg gminnych Bobrowniki Małe – Dobczyce oraz Wierzchosławice-Kolonia dzięki pozyskanym
środkom z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach pierwszego zadania
wyremontowano blisko kilometr jezdni.
Wykonawca inwestycji musiał rozebrać
istniejącą konstrukcję na głębokość 54
cm, wymienić dolną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego
grubości 20 cm, następnie wymienić
górną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 30 cm.
Na wykonanej podbudowie wykonać
warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego grubości średnio 75 kg/m2.
Na odcinkach nie objętych likwidacją
przełomów - w pozostałym kilometrażu
objętym wnioskiem należało sfrezować
istniejącą nawierzchnię asfaltową (śred-

nio do 4 cm) na powierzchni 2118 m2.
Wykonawca musiał także wykonać
warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m2 wbudowując 341 ton. Na wyżej wykonanej
warstwie wykonać warstwę ścieralną
z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

- Koniec z bylejakością w naszej gminie. Wykonane remonty dróg mają być
zrobione dobrze, a nie pudrować rzeczywistość. Te drogi będą nam służyć przez
wiele lat – podkreśla wójt Mróz.
Wartość zrealizowanych prac drogowych wyniosła blisko 333 tysiące złotych.

Bezpieczne
drogi i chodniki
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Z kolei w Wierzchosławicach-Kolonii samorząd gminny wyremontował ponad 600 metrów drogi gminnej. Również
i w tym wypadku pieczołowicie pracowano na miejscu inwestycji, przeprowadzając modernizację drogi, która będzie
przez wiele lat służyć mieszkańcom. Zlikwidowano przełomy, pojawiły pobocza.
Remontowany odcinek drogi w Wierzchosławicach-Kolonii ma 2,60 m szerokości jezdni na prostej i 3,20 m szerokości na łuku, natomiast szerokość poboczy
po obu stronach to 30 centymetrów.

Koszt realizacji prac wyniósł blisko
163 tysiące złotych.
Samorząd gminny wyremontował
również drogi dojazdowe do gruntów
rolnych. Na ten cel pozyskano pieniądze
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Nowe nawierzchnie pojawiły się w Rudce (dwie drogi) oraz w Bobrownikach
Małych. W sumie zadania kosztowały
180 tysięcy złotych.
Remontu doczekała się również droga w Kępie Bogumiłowickiej.
- Nadrabiamy zaległości sprzed wielu

lat. Na bieżąco naprawiamy pojawiające
się uszczerbki w infrastrukturze drogowej
w każdej miejscowości. Mamy plan remontu dróg gminnych, który sukcesywnie
realizujemy. Oczekiwania mieszkańców
są bardzo duże i nie można się temu
dziwić, ale nie możemy w rok naprawić
wszystkich dróg w gminie, które w wielu
wypadkach nie były nigdy remontowane.
Jesteśmy bardzo aktywni w walce o środki
zewnętrzne, aby móc wykonywać kolejne inwestycje drogowe – dodaje włodarz
gminy Wierzchosławice.

Ćwierć miliona na Dom Ludowy w Bogumiłowicach
Dzięki remontowi w bogumiłowickim Domu Ludowym zapanowała zupełnie nowa jakość.
Wartość prac przekroczyła 227 tys. zł.
W ramach wykonanych w 2019 roku prac zmodernizowano budynek w wewnątrz i na zewnątrz. W Domu Ludowym
pojawiła się kanalizacja, a na dachu panele fotowoltaiczne, które obniżą koszty funkcjonowania obiektu. Dom Ludowy został
poddany także termomodernizacji. Koszt inwestycji wyniósł

227,5 tysiąca złotych, z czego dofinansowanie to blisko 143
tysiące złotych i pochodziło z Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich - Operacja Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne.

Dla seniora i Czytelnika
Dom Ludowy w Wierzchosławicach im. Wincentego Witosa przechodzi prawdziwą metamorfozę.
Samorząd za 950 tysięcy złotych remontuje obiekt, do którego już przeniosła się gminna biblioteka,
a z czasem zacznie również w tym miejscu działać Klub Senior+
Budynek Domu Ludowego im. W. Witosa w Wierzchosławicach został wybudowany w latach 1920-1923 i jest wpisany
do rejestru zabytków oraz podlega ochronie konserwatorskiej. Dlatego remont i modernizacja wnętrza budynku do tanich nie należy. Od stycznia w Domu Ludowym funkcjonuje
już Gminna Biblioteka Publiczna.
W ramach prac wykonano malowanie pomieszczeń, remont posadzek i podłogi, wymianę drzwi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, instalacji gazowej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej.
Projekt przewiduje również wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt i meble konieczne do
utworzenia 20 miejsc w Klubie Senior+.
- Mamy prężnie działających seniorów w naszej gminie, dlatego zdecydowaliśmy się im stworzyć godne warunki do spotykania się – tłumaczy wójt Andrzej Mróz. – Nasze społeczeństwo
starzeje się, dlatego jako samorząd nie możemy
zapominać o potrzebach seniorów. Dziś starsze
pokolenie mieszkańców chce być aktywne, spotykać się, śpiewać tańczyć, gotować. To nie tak jak

kilkadziesiąt lat temu tylko ciężka praca na roli i w gospodarstwie. Seniorzy chcą godnie przeżyć jesień życia, a my staramy
się im w tym pomóc.
Jeśli wszystko pójdzie z planem inwestycja zostanie ukończona w lipcu.
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Już na dniach otwarcie żłobka
Część pomieszczeń Szkoły podstawowej w Bogumiłowicach dostosowano do potrzeb
pierwszego w gminie żłobka, który będzie prowadził samorząd
Na realizacje tej inwestycji samorząd gminy Wierzchosławice pozyskał dotację w wysokości 600 tysięcy złotych.
- W ten sposób udało nam się zagospodarować niewykorzystywane pomieszczenia w szkole w Bogumiłowicach.
Od marca 20 maluchów z naszej gminy będzie mogło liczyć
na fachową opiekę. Żłobek był jednym z moich postulatów

w kampanii wyborczej. Cieszę się, że tak szybko udało się go
zrealizować – mówi Andrzej Mróz, wójt gminy Wierzchosławice.
W ramach inwestycji dostosowano pomieszczenia dla zapewnienia odpowiednich warunków dla dzieci do lat 3 oraz
zakupiono wyposażenie.

Pamiętamy o naszych korzeniach,
historii i bohaterach lokalnych
Samorząd wyremontował pomnik wzniesiony w Wierzchosławicach w 1938 roku, w 20. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz Cmentarz Wojenny w Bobrownikach Małych
Na oba zadania gmina Wierzchosławice
otrzymała pomoc finansową w formie dotacji
celowej w ramach konkursu pn. „Małopolska
Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii. Konserwacja
cmentarza wojennego nr 212 z okresu I wojny
światowej w Bobrownikach Małych kosztowała ponad 12 tysięcy złotych, z czego 7 tysięcy
złotych stanowiła dotacja. W ramach inwestycji dokonano konserwacji figury św. Jana
Nepomucena, postumentu, płaskorzeźbionego krzyża, tablicy inskrypcyjnej, metalowego
krzyża, słupków ogrodzenia oraz metalowych
przęseł.
Z kolei na konserwację Pomnika Poległych
z 1938 r. w Wierzchosławicach samorząd wywalczył 8 tysięcy złotych. W sumie inwestycja
ta kosztowała blisko 14 tysięcy złotych. Podczas konserwacji odnowiono orła, obelisk, postument oraz tablicę inskrypcyjną.
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Jest zbiornik – będzie bezpieczniej
Gmina Wierzchosławice wykonała renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w Gosławicach.
Wsparcia finansowego dla tej inwestycji udzieliło Województwo Małopolskie
W ramach realizacji tej inwestycji wyczyszczono, pogłębiono, uformowano i odmulono zbiornik. Dodatkowo
wzmocniono, zagęszczono oraz przeprowadzono humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw. Wymieniono także
istniejący rurociąg przelewowy i zamontowano zasuwę kołnierzową.

Renowacja zbiornika poprawiła jakość gruntów rolnych poprzez zatrzymanie wód zalewających pola uprawne.
Wzmocniła również ochronę przeciwpowodziową wsi Gosławice. Na realizację inwestycji gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 50 tysięcy złotych

Szkolą przyszłych Lewandowskich
i Błaszczykowskich
W Wierzchosławicach do życia powołano Akademię Piłkarską,
która funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W gminie postawiono na szkolenie dzieci już od wczesnego wieków. Utworzone zostały grupy skrzatów, żaków i orlików, czyli dzieci od 6 do 11 roku życia.
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Wierzchosławice
działa podręcznikowo, zgodnie z wytycznymi PZPN. Chcemy
stworzyć modelową szkółkę piłkarską. Jako samorząd zadbamy
o odpowiednią infrastrukturę – zapewnia wójt Andrzej Mróz.
Gmina przebudowała już boisko sportowe obok CKWP.
Obiekt ma nawierzchnię sztuczną-trawiastą. Wymiar płyty
został dostosowany do wymogów określonych przez PZPN.
Ta inwestycja wraz z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych trenerów ma w ciągu dwóch lat zaowocować cer-

tyfikatem przyznanym przez piłkarską centralę, co otwiera
w późniejszym czasie możliwość pozyskiwania pieniędzy na
działalność Akademii.
Zajęcia z młodymi adeptami piłki nożnej prowadzą wykwalifikowani trenerzy. Prezesem stowarzyszenia jest Maciej
Lis. Głównym koordynatorem sportowym jest Marek Kowalik, pracujący na co dzień z młodymi zawodnikami Bruk-Bet
Termalica Nieciecza, lider seniorów Iskry Wierzchosławice.
Dodajmy, że treningi gdy tylko pogoda pozwoli są realizowane na odremontowanym boisku. Natomiast w zimie młodzi piłkarze przenieśli się do hali przy Szkole Podstawowej
w Wierzchosławicach.
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Inwestujemy w sport!
Gruntowna modernizacja bazy sportowej w sąsiedztwie Centrum Kultury Wsi Polskiej
w Wierzchosławicach kosztowała blisko 600 tysięcy złotych.
Gmina Wierzchosławice mocno stawia na sport. Potwierdzeniem tej tezy są
inwestycje realizowane przez samorząd.
W 2019 roku gruntowną modernizację
przeszedł kompleks sportowy w Wierzchosławicach. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy zyskali pierwsze
w gminie pełnowymiarowe boisko ze
sztuczną nawierzchnią, które spełnia
wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gruntowny remont kompleksu
sportowego w Wierzchosławicach koresponduje z utworzeniem pierwszej
w gminie Akademii Piłkarskiej.
- Jestem niezmiernie szczęśliwy, że
już w pierwszym roku udało mi się zrealizować to zadanie – przyznaje wójt
Andrzej Mróz. – Z jednej strony zyskaliśmy świetny obiekt, gdzie młodzi
adepci piłki nożnej mogą rozwijać swoje
talenty. Jest to wizytówka naszej gminy!
Natomiast z drugiej strony kompleks
sportowy w połączeniu z ofertą Centrum
Kultury Wsi Polskiej stanowi dobrą bazę
treningową dla profesjonalnych drużyn
piłkarskich, które mogą u nas odbywać
obozy treningowe. Trzeci aspekt to dostępność dla mieszkańców naszej gminy.

Rozwój kultury fizycznej to dziś jedno
z ważniejszych zadań samorządu. Cieszę się, gdy widzę wracając z pracy, jak
ten obiekt żyje.
Z okazji uroczystego otwarcia kompleksu rozegrano pierwszy turniej piłkarski na „Orliku”. Wzięło w nim udział
sześć klubowych drużyn z Gminy
Wierzchosławice. Z końcowego triumfu w zawodach cieszyli się piłkarze LKS
Wierzchosławice-Ostrów. Na drugim
miejscu uplasowała się LKS Radar Łętowice. Na najniższym stopniu podium
zameldowali się piłkarze LKS Rudka
Komorów.
Na tym jednak nie koniec inwestycji
w sport. Samorząd gminny przebudował sąsiadujące z ,,Orlikiem” boisko do
piłki plażowej. Wykonano nowe obrzeża betonowe oraz zainstalowano nową
nawierzchnię piaszczystą po wcześniejszym korytowaniu.
Ważnym zadaniem była również
budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w Mikołajowicach, Rudce
oraz Wierzchosławicach. W sumie zadanie to kosztowało ponad 240 tysięcy
złotych! Popularnie nazywane ,,OSY”

składają się z urządzeń siłowo – rekreacyjnych oraz ławek, na których po
treningu można złapać oddech. Strefy
są estetycznie wykonane – nasadzono drzewa, wykonano trawnik, postawiono kosze na śmieci oraz stojaki na
rowery. Dodatkowo wierzchosławicka
Otwarta Strefa Aktywności zyskała
również urządzenia zabawkowe.
- Teraz, żeby nieco poćwiczyć, nie
trzeba jechać na siłownię. Mieszkańcy zyskali plenerowe siłownie, miejsce
rekreacji dla całych rodzin. Bardzo
cieszę się, że program ,,OSA” jest zrealizowany i możliwe jest uzyskanie
wsparcia na realizację tego typu inwestycji. Otwarte Strefy Aktywności
zostały wyposażone w nowoczesny
i bezpieczny sprzęt sportowy. Mają
charakter ogólnodostępny i bezpłatny.
Gmina Wierzchosławice pozyskała na
ten cel dofinansowanie w wysokości
97 100,00 zł z rządowego Programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 – tłumaczy
wójt gminy Wierzchosławice Andrzej
Mróz.
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Dobra zabawa to podstawa
Rozmowa z prezesem Akademii Piłkarskiej Wierzchosławice Maciejem Lisem
Czy wśród trenujących dzieci
w Akademii są następcy Błaszczykowskiego i Lewandowskiego?
Cieszy nas duże zainteresowanie naszą Akademią. Szkolimy dzieci od 7 roku
życia, które wchodzą dopiero w świat piłki nożnej. Nie nastawiamy się na maksymalną profesjonalizację. Chodzi o dobrą zabawę i zaszczepienie u dzieci chęci
aktywnego spędzania czasu. Stawiamy
na dobrą zabawę wspartą szlifowaniem
umiejętności piłkarskich. Liczymy jednak na to, że część z naszych adeptów będzie kontynuowało swoją karierę. Patrząc
na poszczególne grupy wiekowe w naszej
Akademii można dostrzec dzieci, które
są bardzo dobrze przygotowane pod katem motorycznym. Naszym zadaniem
jest nauczenie ich podstawowych umiejętności i ich szlifowanie.
Jak wygląda codzienność w Akademii?
Staramy się zapewnić jak najwyższy
poziom szkolenia i na to kładziemy nacisk. Kluczową kwestią jest wyrobienie
właściwych nawyków u dzieci - przyszłych piłkarzy. Przyjęcie, podanie,
przewidywanie – to klucz do przyszłej
piłkarskiej kariery. Zatrudniamy dlatego zatrudniamy trenerów z licencją
UEFA klasy A i B, którzy mają duży potencjał szkoleniowy i spokojnie mogliby
prowadzić kluby w ekstraklasie. Trener
w Akademii to nie tylko szkoleniowiec,
ale też wychowawca, który kształtuje
zawodników musi mieć do nich właściwe podejście.
Wracając do meritum, w czerwcu

zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie. Przez pierwsze miesiące organizowaliśmy zajęcia otwarte dla dzieci, aby
zarówno one jak i ich rodzice mogli się
przekonać co oferujemy. Pierwotnie
zakładaliśmy, że w naszej Akademii będzie 20 dzieci. Dziś jest już ich 50, co
świadczy o dużej popularności i docenieniu naszej fachowości. Co ciekawe,
mamy też grupę dziewczynek, które
chcą kopać piłkę. Utworzenie tej grupy
t pokłosie świetnego wyniku dziewczynek, które awansowały w Pucharze
Tymbarku – z Podwórka na stadion na
szczebel wojewódzki.
Generalnie treningi odbywają się
dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.
Trwają 1,5 godziny. W weekendy, co
najmniej raz w miesiącu każda z grup
uczestniczy w turnieju piłkarskim. Nie
tylko szkolimy, ale krzewimy współzawodnictwo. Rywalizujemy w dwóch
ligach – tarnowskiej i żabieńskiej. Niezależnie od wyników dzieci są cały czas
zadowolone, co jest zasługą trenerów.
Czy podczas tych zawodów wszyscy adepci Akademii wychodzą na
boisko? Czy tylko najlepsi a pozostali
,,grzeją ławkę”?
Trenerzy mocno rotują składami,
chodzi o to, aby każdy mógł się sprawdzić, rozegrać mecz.
Czy po tym okresie ponad półrocznej działalności możemy już mówić o rokujących zawodnikach?
Zdecydowanie tak! Wiadomo, że są
to dopiero pierwsze ich kontakty z trenerem, szkoleniem piłkarskim, ale wi-

dzimy już perełki.
Czy w Waszych planach jest zawarcie porozumienia chociażby ze
szkołami o profilach sportowych, aby
ujednolicić pracę szkoleniową? Zawodnik jako dziecko szlify nabiera
u Was, następnie w Tarnowie kontynuuje naukę i szkolenie itd.?
W przyszłym roku chcemy ubiegać
się o gwiazdkę PZPN. Jest to spowodowane tym, że dopiero po dwóch latach
od zarejestrowania możemy ubiegać
się o gwiazdkę. Jej posiadanie umożliwia nam z kolei ubieganie się o środki
na naszą działalność, aby móc dalej się
rozwijać.
Co do współpracy z innymi akademiami jesteśmy otwarci, ale jest jeszcze
za wcześnie na konkrety.
Jedyne co mogę na dziś powiedzieć,
to w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach otworzymy oddział sportowy
od IV klasy. To umożlliwi dodatkowe
szkolenie dzieci.
Czy funkcjonowanie Akademii byłoby możliwe gdyby nie inwestycje samorządu gminnego w bazę sportową?
Oczywiście, że byłoby możliwe,
ale dzięki zapewnieniu odpowiednich
warunków do treningów przez samorząd możemy działać na większą skalę, nie martwiąc się o boiska itd. Przy
Centrum Kultury Wsi Polskiej powstał
fantastyczny kompleks sportowy, który
będzie służył nie tylko nam, ale również
pozostałym podmiotom szkolącym
dzieci i młodzież. Nie mamy się czego
wstydzić, jest to świetne miejsce!
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Zawody OSP

Na obiektach sportowych LKS „ DUNAJEC” Mikołajowice odbyły się
zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Wierzchosławice

We współzawodnictwie wzięły udział drużyny OSP startujące w dwóch grupach seniorskich „A” i „B” oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Pomimo gorącej atmosfery wynikającej z aury pogodowej oraz napięcia towarzyszącego przy starcie każdej drużyny
udało się sprawnie przeprowadzić zawody. Po zaciekłej i pełnej emocji walce zostali wyłonieni zwycięzcy tych zawodów.
Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach tj. bieg
sztafetowy i ćwiczenie bojowe przedstawia się następująco:

Grupa „A”
miejsce I – OSP Mikołajowice
miejsce II – OSP Gosławice
miejsce II – OSP Rudka
Grupa „ B”
miejsce I – OSP Mikołajowice
MDP Męska miejsce I – OSP Mikołajowice
MDP Żeńska miejsce I – OSP Bogumiłowice
MDP Żeńska miejsce II – OSP Mikołajowice

Spokojnie,
to tylko ćwiczenia
Na terenie i obiektach Sp. Z o.o. Wodociągi Wierzchosławickie odbyły się Ćwiczenia Taktyczno-Bojowe
jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z gminy Wierzchosławice – „Wierzchosławice 2019”
Założeniem do ćwiczeń był scenariusz, który przewidywał
gaszenie pożaru hali magazynowo – garażowej, ewakuację ludzi oraz likwidację skutków wypadku drogowego z udziałem
samochodu osobowego i ciągnika rolniczego z jednoczesnym
prowadzeniem działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktycznego przygotowania jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaśniczego i OSP współdziałających z KSRG do podjęcia
działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku:
pożarów obiektów hal magazynowych oraz ewakuacji po-

Jan Jakub Kolski
gościł w Centrum
Kultury Wsi Polskiej

W Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach odbyło się otwarte spotkanie z Janem Jakubem Kolskim. Spotkanie było połączone z projekcją filmu pt. „Ułaskawienie”, nagrodzonego
trzema Złotymi Lwami, podczas 43. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w 2018 r.
Jan Jakub Kolski to wybitny polski reżyser, scenarzysta, operator i producent, autor filmów dokumen-

szkodowanych z obiektów objętych pożarem, prowadzenia
działań podczas wypadków w komunikacji drogowej, prowadzenia działań w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy
przedmedycznej.
W trakcie ćwiczeń sprawdzono również alarmowanie,
współdziałanie i dowodzenie jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalono współpracę pomiędzy jednostkami OSP z gminy Wierzchosławice. W ćwiczeniach udział
wzięli członkowie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy. Szkolenia tego typu są niezbędne, aby
jednostki OSP były przygotowane na wszelkie zdarzenia.
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talnych, fabularnych, sztuk teatralnych,
książek i piosenek.
Wydarzenie było organizowane
w ramach projektu Polska Światłoczuła.
Polska Światłoczuła to unikatowy projekt filmowy zainicjowany w 2011 roku
przez reżyser Dorotę Kędzierzawską
i operatora Arthura Reinharta, mający
na celu promocję kultury wyższej oraz
włączanie w dyskusję o filmie i sztuce
mieszkańców małych miejscowości pozbawionych kin, z utrudnionym dostępem do kultury.
Współorganizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie Horyzont z Bogumiłowic.

Świąteczny kiermasz
w GCK
W Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach
odbył się świąteczny kiermasz. Bożonarodzeniowe potrawy,
wypieki i dekoracje zaoferowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bobrownik Małych, Gosławic, Rudki, Łętowic oraz seniorzy z Klubu Seniora „Przystań”. Była okazja do degustacji
świątecznych dań oraz zakupów prezentów pod choinkę.

IX Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia w Urzędzie Gminy
Wierzchosławice
Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach odwiedzili Urząd Gminy Wierzchosławice
w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
Wspólnie z zastępcą wójta Andrzejem Barnasiem oraz z kierownikiem Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Stanisławem
Gałą bawili się matematyką. Tabliczka mnożenia doskonale
sprawdziła się podczas układania domina, zabawy w Kaboom
oraz Bingo. Na zakończenie 10 młodych matematyków spotkało
się z wójtem gminy Wierzchosławice Andrzejem Mrozem, który
wręczył wszystkim dzieciakom drobne upominki.
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Uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Tradycyjnie 11 listopada odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości w Wierzchosławicach
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach. Bezpośrednio po niej licznie zebrani uczestnicy udali się pod pomnik mieszkańców
poległych w latach 1914-1920, gdzie
odbył się uroczysty Apel Poległych przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 100-Lecia Ruchu Ludowego
w Wierzchosławicach pod przewodnictwem płk Bogusława Placka.
Po uroczystym Apelu Poległych
złożono kwiaty i zapalano znicze pod
pomnikiem. W imieniu mieszkańców
gminy Wierzchosławice hołd złożył
wójt gminy Andrzej Mróz wraz z radnymi gminy Wierzchosławice.

Kolejnym punktem uroczystości był
przemarsz na cmentarz w Wierzchosławicach i złożenie kwiatów oraz zniczy
przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Gminnego Centrum
Kultury w Wierzchosławicach, gdzie
po złożeniu kwiatów pod pomnikiem
Wincentego Witosa odbyła się część artystyczna uroczystości.
Na początku wystąpił męski chór
z Mikołajowic pod kierunkiem artystycznym Józefa Kwapniewskiego. Po powitaniu wszystkich zebranych przez wójta
gminy, uczestnicy uroczystości obejrzeli
spektakl pn. „Drogi do wolności” przygo-

towany przez grupę teatralną działającą
przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach. Grupa składa
się z rodziców uczniów oraz nauczycieli
z tej placówki i działa pod kierunkiem Jadwigi Tendery. Od kilku już lat przygotowuje spektakle dla lokalnej społeczności.
Przedstawienie było poświęcone historii
odzyskania wolności przez naszą Ojczyznę. Spektakl był bardzo wzruszający, pokazał w obrazach ważne wydarzenia z naszej historii. Reżyserem spektaklu były:
Katarzyna Piórkowska i Jadwiga Tendera.
Po zakończonym występie licznie
zgromadzeni uczestnicy uroczystości
wzięli udział we wspólnym śpiewaniu
pieśni patriotycznych z Zespołem Pieśni i Tańca „Swojacy” i chórem męskim
z Mikołajowic. Ostatnim punktem programu był poczęstunek wszystkich zebranych żołnierską grochówką.
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Pamiętają o Bohaterach
W gminie Wierzchosławice odbył się tradycyjny Apel Poległych
przy Pomniku Poległych Parafian Mikołajowic i Sieciechowic
Uroczystości rozpoczęły się na
placu kościelnym zapaleniem znicza
pamięci przez młodzież szkolną. Po
czym wszyscy zgromadzeni wzięli
udział w uroczystej mszy świętej za
Ojczyznę i poległych podczas I i II
wojny światowej. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy
pomniku, gdzie po dźwięku syren
wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Następnie uczennica Szkoły Podstawowej
w Mikołajowicach wyrecytowała
wiersz „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” i dh. Roman Strojny –
inicjator Apelu Poległych Parafian
Mikołajowic i Sieciechowic powitał
wszystkich zgromadzonych.
Nie zabrakło również okolicznościowego wystąpienia wójta gminy
Wierzchosławice Andrzeja Mroza.
- Pamięć o bohaterach I i II wojny
światowej to nasz obowiązek. Tuż, przed
wojną właśnie tutaj, w Mikołajowicach
miały miejsce ćwiczenia 16 pułku piechoty z Tarnowa w lipcu i sierpniu 1939
roku. Wtedy to odbył się po raz pierwszy
apel ku pamięci żołnierzy z Mikołajowic
poległych w czasie I wojny – przypominał wójt Mróz. - 23 sierpnia przyszedł
rozkaz alarmowego powrotu do koszar
w Tarnowie. Następnego dnia obóz był
całkowicie zwinięty. Społeczność Miko-

łajowic zorganizowała żołnierzom pożegnanie, odbyła się ostatnia msza św.
Wielu płakało, bo los ich był wiadomy
– zbliżała się wojna. Po uzupełnieniu
składu o powołanych w wyniku mobilizacji wojennej rezerwistów z powiatów:
tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego,
przetransportowani zostali do Krakowa, potem do Zatora, skąd 1 września
przemaszerowali pod Pszczynę. Tam 2
września pod Ćwiklicami koło Pszczyny
stoczyli krwawy bój z niemieckimi wojskami pancernymi. W czasie odwrotu

stoczyli kolejny bój pod Rajskiem koło
Oświęcimia. W walkach pod Pszczyną
rękę stracił Wojciech Kuraś z Sierachowic. w którym nawiązał do ataku wojsk
niemieckich na Polskę 1 września
1939 r. oraz agresji ZSRR na Polskę 17
września 1939 r.
Okolicznościowe przemówienia
wygłosili również: Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa
– Ryszard Ochwat, posłowie - Urszula
Augustyn oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Po tym oficer Wojska Polskiego
odczytał Apel Poległych, po czym nastąpiło uroczyste składanie kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym
poległych za Ojczyznę oraz modlitwa
za poległych na wszystkich frontach
I i II wojny światowej. Dalsza część
uroczystości odbyła się na placu
przed Domem Ludowym w Mikołajowicach, gdzie również złożono wiązanki kwiatów przy obelisku.
Współorganizatorami uroczystości byli: wójt gminy Wierzchosławice - Andrzej Mróz, Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchosławicach, Polskie Stronnictwo Ludowe, Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajowicach. Natomiast porządek uroczystości zabezpieczała Ochotnicza
Straż Pożarna z Mikołajowic.
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Dumni z Niepodległej
Poza centralnymi uroczystościami, w poszczególnych miejscowościach gminy Wierzchosławice
hucznie obchodzono 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednak przede wszystkim warto wspomnieć o dwóch wydarzeniach
Łętowice
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki po raz kolejny była inicjatorem i współorganizatorem obchodów Święta Niepodległości w Łętowicach. Uroczystość rozpoczęła się
liturgią mszy św. w intencji Ojczyzny celebrowaną przez ks.
proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Łętowicach – Jerzego Marszałka. Bezpośrednio po
niej odbyło się widowisko patriotyczne przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Łętowicach i nauczycieli.
Następnie pod Pomnikiem Poległych mieszkańców Łętowic
w czasie I i II wojny światowej złożono kwiaty i zapalono
znicze oddając hołd poległym za Naszą Ojczyznę. Kolejnym
punktem obchodów była Wieczornica w Szkole Podstawowej
oraz ciepły poczęstunek. W programie nie zabrało również
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i biesiadowania.
W siodle i na rowerze
W ramach obchodów Dnia Niepodległości zorganizowano
III Niepodległościowy Rajd Konno-Rowerowy. Uroczystości
rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na cmen-

tarzu wojennym z I wojny światowej w Bobrownikach Małych.
Po tym uczestnicy odśpiewali hymn narodowy i Rotę. Następnie kierownik Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach Piotr
Skicki wygłosił krótką prelekcję historyczną. Organizatorami
wydarzenia byli: SKJ Komorów, Parafia MBR w Rudce, KGW
Bobrowianki, Stowarzyszenie CASTOR.
nych w wykonaniu uczennic klas starszych szkoły
w Wierzchosławicach.
Następnie dzieci z klas 0
– III wraz z wychowawcami, przystąpili do sadzenia
cebulek kwiatowych, które
wiosną ukwiecą alejki parkowe i przypominać będą
dzieciom i innym spacerowiczom o bohaterach tej
Ziemi. Wójt Andrzej Mróz
aktywnie wspomagał dzieci w sadzeniu kwiatów, za
co serdecznie dziękujemy.
Po zakończeniu uroczystości dzieci skorzystały z nowego placu zabaw usytuowanego na terenie parkowym Centrum Kultury Wsi Polskiej.

Kwiaty dla Bohaterów

W październiku odbyło się spotkanie inaugurujące
rozpoczęcie realizacji projektu patriotycznego
„Kwiaty Dla Bohaterów” w parku Gminnego Centrum
Kultury realizowanego przez Szkołę Podstawową
im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach
W spotkaniu wziął udział wójt gminy Wierzchosławice –
Andrzej Mróz, który przybliżył uczniom i uczennicom Szkoły
Podstawowej w Wierzchosławicach historię lokalnych bohaterów: Wincentego Witosa, pułkownika Adama Boryczki,
ppor. pilota Stanisława Koguta.
W otoczeniu piękna przyrody parku Gminnego Centrum
Kultury Wsi Polskiej, uczniowie wysłuchali wiersza Juliusza
Słowackiego pt.: „Testament mój” oraz pieśni patriotycz-
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Premier Morawiecki na 145. urodzinach Witosa
W Wierzchosławicach odbyły się w ubiegłym roku uroczystości 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa,
których organizatorem było NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
W obchodach wziął udział premier Mateusz Morawiecki
Obchody rozpoczęła tradycyjnie
msza święta w wierzchosławickim kościele parafialnym w intencji Ojczyzny
oraz rolników, którą odprawił biskup
Andrzej Jeż. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod Grób
Witosa, gdzie złożyli wieńce i wiązanki
kwiatów. Następnie odbyła się konferencja naukowa w Centrum Kultury
Wsi Polskiej.
Podczas przemówienia premier Mateusz Morawiecki odniósł się między
innymi do zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
– Stało się wielkie zło, ale spróbujmy przekuć je w dobro. Niech to, co się
stało będzie momentem przełomu (…)
Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym,
a debatę publiczną uczyńmy spokojniejszą, mądrzejszą i pełną należytego szacunku do siebie nawzajem – powiedział w Wierzchosławicach
premier. – Tak zresztą też rozumiem słowa rodziny śp. Pawła
Adamowicza, wzywające do obniżenia temperatury sporu, do
pozbycia się i niekarmienia agresji różnymi słowami czy czynami (…) Bądźmy ludźmi, którzy nie tylko mówią, ale też rozmawiają; bądźmy ludźmi, którzy nie tylko słyszą, ale i słuchają;

spierajmy się, ale też wspierajmy się.
Przypomnijmy, że w 2018 roku w Wierzchosławicach był
obecny prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że nie byłoby wolnej i niepodległej Polski, gdyby nie wszystko to, co zrobił
Wincenty Witos – kształtując postawę polskiej wsi, polskiego
chłopa i rolnika, wyciągając to, co w tych ludziach najlepsze.

Udany rok Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”
Rok 2019 był dla ZPiT ,,Swojacy” stał pod znakiem występów z sukcesami i ciekawych wyjazdów
Początkiem marca ,,Swojacy” mieli niepowtarzalną okazję odwiedzić Chorwację. Dzięki wsparciu finansowemu
wójta gminy Wierzchosławice – Andrzeja Mroza, a także
sponsorom, firmie BRUK-BET z Niecieczy i KRUSZGEO S.
A., zespół odbył długo wyczekiwaną podróż zagraniczną do

Čakovec (miasta między rzeką Murą a Drawą) na zaproszenie KUD MIHOVLJAN, czyli miejscowego zespołu folklorystycznego. Gospodarze wyjazdu obchodzili jubileusz 20-lecia
działalności grupy, a ,,Swojacy” swoim występem uświetnili
uroczystości.
Warto wspomnieć, że to nie była jedyna atrakcja dla
członków zespołu. Dzięki Katarzynie, jednej z organizatorek
wyjazdu i tłumaczce, ,,Swojacy” zwiedzili stolicę Chorwacji –
Zagrzeb a z kolei dzięki zaangażowaniu opiekuna grupy KUD
MIHOVLJAN, Predragovi Kočila, ,,Swojacy” zwiedzili także
miasto Varaždin, z piękną starówką i zamkiem. Dodajmy, że
miasto w XVIII wieku było przez krótki czas stolicą Chorwacji. Obowiązkowym punktem była degustacja chorwackich
win i przy okazji lokalnego jedzenia. Chorwacka gościnność
pozwoliła przekonać ,,Swojaków”, że „polako” po chorwacku
to nie Polak, a „powoli”.
Warto wspomnieć, że to nie była jedyna atrakcja dla
członków zespołu ,,Swojacy”. Zwiedzili stolicę Chorwacji –
Zagrzeb oraz - dzięki zaangażowaniu opiekuna grupy KUD
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MIHOVLJAN, Predragova Kočila - Varaždin, miasto które
w XVIII wieku było przez krótki czas stolicą Chorwacji.
Kolejnym ważnym akcentem w ubiegłym roku był dzień
25 maja, kiedy to dwie grupy śpiewacze z Zespołu Pieśni
i Tańca wzięły udział w „KRAKOWSKIM WIANKU” - 37.
Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja
Cierniaka - Szczurowa 2019. Debiut sceniczny Kobiecej Gru-

py Śpiewaczej „Wierzchosławianki” został nagrodzony zdobyciem III miejsca w swojej kategorii. Panie w składzie: Anna
Liber, Kasia Liber, Kinga Stoszko, Halina Machel, Maria Pochroń, Paulina Pochroń.
Z kolei Męska Grupa Śpiewacza „Ze Stawu”, również debiutująca na scenie w składzie: Kazimierz Drobot, Andrzej
Zorek, Józef Pochroń, Jacek Kowal, Tomasz Liber, Paweł Dąbrowski zajęła I miejsce w swojej kategorii!!!

Powiatowe zmagania ratowników
W czerwcu reprezentacja z gminy Wierzchosławice wzięła udział w „I Powiatowych Zawodach w Ratownictwie
w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. W zawodach wzięło udział 11 drużyn
zarówno z Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i Państwowej Straży Pożarnej z Powiatu Tarnowskiego
Każda z drużyn miała za zadanie wykonać czynności ratownicze w ramach KPP na 6 –ciu specjalnie przygotowanych
scenkach, które rozlokowane były w różnych miejscach Zakliczyna. Zawodnicy zmierzyli się między innymi z wypadkiem komunikacyjnym masowym, burdą kibiców, poszkodowanym przejechanym przez ciągnik rolniczy, próbą samobójczą, podtopieniami, poparzeniami, resuscytacją czy porodem.
Zawody odbyły się pod czujnym okiem Kadry Sędziowskiej Ratowników Medycznych z Tarnowa, Sanoka i Nowego
Targu. Sędzią Głównym Zawodów był Powiatowy Koordy-

nator Ratownictwa Medycznego - Tomasz Burnat, natomiast
Komandorem – Ratownik Medyczny Dominik Gałuszka.
Po podsumowaniu wszystkich punktów klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Tarnów Rzędzin
II miejsce – KM PSP Tarnów JRG 1
III miejsce – KM PSP Tarnów JRG 2
Patronat Honorowy nad zawodami objął: Starosta Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Komendant Miejski PSP w Tarnowie.

Za Zasługi dla Obronności Kraju
Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr Waręcki wręczył rodzicom
srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Srebrne medale zostały nadane rodzicom, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci na wzorowych żołnierzy. Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak nadał medale w
uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania
obronności Rzeczypospolitej Polskiej: Barbarze CURYŁO, Cecy-

lii i Stanisławowi KWIECIEŃ, Cecylii i Gustawowi KĘDZIOR,
Grażynie MIREK, Emilii NAJDAŁA, Danucie WYCYKAŁ.
Wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz wręczył uhonorowanym mieszkańcom kwiaty i upominki. Wydarzenie
miało podniosły i uroczysty charakter.
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Doposażenie bibliotek
W ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach” realizowanego przez
Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR zakupiono sprzęt elektroniczny do bibliotek
zlokalizowanych w gminy Wierzchosławice wraz z akcesoriami o wartości ponad 26 tys. zł.
Na potrzeby biblioteki zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz ze słuchawkami i Microsoft Office, 4 drukarki
laserowe, notebook, projektor oraz ekran projekcyjny.
W ramach operacji zakupiony został również program
do komputerowego udostępnienia zbiorów bibliotecznych
SOWA oraz wyposażenie, w tym kącika dla dzieci.

Doposażone zostały oprócz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach również filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, tj. filia w Bobrownikach Małych, Bogumiłowicach,
Łętowicach i Mikołajowicach.

Sukces kół gospodyń z Rudki i Sieciechowic
Wieniec w kształcie pszczoły KGW z Sieciechowic reprezentował naszą gminę
na Dożynkach Wojewódzkich w Zakliczynie
To było wyjątkowe przeżycie i wyróżnienie. Laureat naszych dożynek gminnych – wieniec w kształcie pszczoły
KGW z Sieciechowic reprezentował gminę Wierzchosławice
na XXI Dożynkach Województwa Małopolskiego w Zakliczynie. Konkurencja była duża. Oceniono wieńce dożynkowe z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego,
nowosądeckiego, limanowskiego, wielickiego, dąbrowskiego,
gorlickiego, proszowickiego oraz krakowskiego. W konkursie
wzięło udział w sumie ok. 30 grup. Najpiękniejszym tradycyjnym wieńcem jury orzekło wieniec z Poręby Radlnej, najpiękniejszym współczesnym okazał się właśnie wieniec z Sieciechowic!
Na tym jednak nie koniec dożynkowych sukcesów. Laureat Gminnych Dożynek w Wierzchosławicach - wieniec
w kształcie korony KGW „Nad Stawem” z Rudki zwyciężył
w kategorii wieńca współczesnego na dożynkach Powiatu
Tarnowskiego w Wojniczu. Wieniec zajął I miejsce reprezentując gminę Wierzchosławice i konkurując z wieńcami dożynkowymi wszystkich gmin w powiecie.
W sumie podczas powiatowych dożynek rywalizowało
szesnaście wieńców dożynkowych, czyli tyle ile gmin w po-

wiecie. Dożynkowe uroczystości zainaugurowała msza św.
w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca Męczennika
w Wojniczu. Barwny korowód z wieńcami dożynkowymi
przeszedł do parku miejskiego, gdzie staropolskie zwyczaje
i obrzędy przypomniał zespół „Echo Doliny” z Biadolin Radłowskich.
Starostowie dożynkowi - Sabina i Grzegorz Nowakowie,
producenci borówki amerykańskiej, przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów gospodarzom dożynek - Staroście Tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi i Burmistrzowi
Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi. Natomiast jury w składzie: Paweł Smoleń (przewodniczący) oraz Danuta Cetera (etnograf
z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie) i Beata Rompała
(folklorysta) oceniło wieńce dożynkowe.
W kategorii wieńca tradycyjnego dwa równorzędne
pierwsze miejsca otrzymały wieńce przygotowane przez
gminy Wietrzychowice i Ryglice, drugie - gminy Tarnów
i Radłów, trzecie - gminy Szerzyny, Żabno i Zakliczyn. Natomiast w kategorii wieńca współczesnego zwyciężył wieniec
z gminy Wierzchosławice, drugie przyznano wieńcowi z gminy Lisia Góra, a trzecie z gminy Tuchów.
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Dzień Bobra
W lipcu obok Domu Kultury i Sportu
w Bobrownikach Małych
odbyła się 9. edycja imprezy
„Dzień Bobra 2019”
Piękna pogoda sprzyjała realizacji
imprezy w plenerze, którą rozpoczęto
od drugiego etapu konkursu dla dzieci
pn. „Mam Talent”, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie CASTOR przy
współpracy ze Szkołą Podstawową
w Rudce, współfinansowanego przez
Urząd Gminy Wierzchosławice z projektu pn. „Nasze dzieci-kreatywnie”.
Konkurs poprowadziła Katarzyna
Stawarz. Decyzją komisji konkursowej
w składzie: Dominika Ramian, Marta
Skrabot i Jolanta Rodak wszyscy laureaci otrzymali I miejsca w swoich kategoriach:
Julia Szczepańska, Wiktor Stawarz,
Malwina Barczak, Zuzanna Czosnyka,
Eliza Zuziak, Marlena Skóra, Kacper
Guzy, Natasza Padło, Dominika Golec,
Gabriela Grzybek, Anna Król, Zuzanna Panek, Marika Knap, Daria Czeczot,
Wiktoria Szczepańska, Jakub Odbierzychleb.
Nagrody wręczyła sekretarz gminy
Wierzchosławice Irena Kowal.
W trakcie imprezy można było
nabyć pyszne ciasta przygotowa-

ne przez KGW
„ B o b r o w i a n k i”
w Bobrownik Małych oraz ręcznie
malowane szkatułki i flakoniki
wykonane przez
KGW w Rudce,
zysk ze sprzedażny został przeznaczony na pomoc w leczeniu
rocznej Martynki
z Bobrownik Małych, która urodziła się ze złożoną wadą
serca. Swoją cegiełkę dorzucili także
motocykliści, którzy urządzili dzieciom
przejażdżki motocyklowe.
W międzyczasie dzieci mogły wyszaleć się w Rajtku Dziecięcym Raju,
a dorośli skorzystać z menu stoisk gastronomicznych RIGATONI.
Kolejnym punktem zabawy była
prezentacja sprzętu oraz działań OSP
w Bobrownik Małych, w której skład
tworzyli druhowie: Witold Misiaszek,
Piotr Fudalej, Paweł Fudalej, Łukasz
Fudalej, Mateusz Fudalej, Grzegorz Kabat, Sławomir Seremet na czele z prezesem Bogdanem Rodakiem. Swoją
prezentację mieli również policjanci
z Wierzchosławic na czele z dzielnicowym sierż. Michałem Sabatem.
Na przeszło dwie godziny na deski
wkroczyły z kolei animatorki z wesołym misiem, dostarczając dzieciom

świetnej zabawy z konkursami, pląsami
i nagrodami oraz z ogromnymi bańkami mydlanymi i balonowym zoo.
Zwieńczeniem wydarzenia było losowanie nagród ufundowanych przez
sponsorów. Losował oczywiście Boberek, w którego wcielił się Wiktorek Stawarz, nagrody wręczali przedstawiciele
lub sami darczyńcy: m.in. Maria Lech radna gminy Wierzchosławice, Danuta
Szumlańska - przewodnicząca KGW
„Bobrowianki”, Jacek Bryl - prezes
Stowarzyszenia Inicjatywy Społeczne
w Wierzchosławicach, Tomasz Pyrchla - Stowarzyszenie CASTOR, Dorota
Katra - sołtys Bobrownik Małych. Darowizny z losowania oraz z puszki i od
osób prywatnych także zostały przeznaczone na rzecz Martynki.
Impreza zakończyła się zabawą taneczną poprowadzoną przez zespół
TRANS BAND.

Zaduszki Witosowe i ważne deklaracje
Jak co roku w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych ludowcy z całego kraju spotykali się przy grobie Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Nie inaczej było w ubiegłym roku. W Zaduszkach Witosowych wzięli udział najważniejsi politycy PSL, europosłowie, samorządowcy oraz potomkowie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy.
W Wierzchosławicach odbyło się także uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego,
która zdecydowała, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta
Uroczystości, zgodnie z wieloletnią tradycją, zainaugurowała msza święta w wierzchosławickim kościele, po której
liczne poczty sztandarowe wraz z tłumem uczestników przemaszerowały na pobliski cmentarz, aby stanąć przed grobem
Wincentego Witosa.
– Budujemy ruch społeczny, ruch ludowy, przez to powszechny i obywatelski. Jesteśmy zobowiązani kontynuować
budowę wielkiej Koalicji Polskiej dla Polski i dla Polaków –
mówił podczas swojego przemówienia Władysław Kosiniak-Kamysz. – Musimy przyrzec przed grobem największego z nas
(…), że zrobimy wszystko, żeby zachować niepodległość, wol-

ność, uszanować ludzi ciężkiej pracy, żeby nieść kaganek oświaty, zwiększać prawa obywatelskie i odpowiedzialność obywateli
za Polskę. Przywrócić tak naprawdę Polskę obywatelom, nadać
jej pełen wymiar państwa demokratycznego, samorządowego,
a przez to sprawiedliwego.
Oczyścić Wincentego Witosa
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław
Kosiniak-Kamysz zapewnił również licznie zgromadzonych
sympatyków, że będą podejmować działania, zmierzające do
przyjęcia przez parlament ustawy dotyczącej unieważnienia
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orzeczeń wydanych wobec Wincentego Witosa i innych polityków w procesie brzeskim w latach 30.
– To jest nasze zobowiązanie, to jest nasz cel, to jest nasze wyzwanie, to jest nasza święta sprawa i tego dokonany, bo

razem zdolni jesteśmy dokonać cudu – podkreślił prezes PSL.
– Po 30 latach suwerennej Polski przyszedł czas, przyszedł ten
moment, żeby nie tylko przez amnestię, przez dekret prezydenta z 1939 roku, ale tak naprawdę przez decyzję sądu w Polsce i uchwały parlamentu znieść
hańbę sądu brzeskiego z Wincentego Witosa i wszystkich skazanych w procesie brzeskim – mówił Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz naturalnym kandydatem na prezydenta
Natomiast podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego podjęto uchwałę, w której stwierdzono, że naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta
jest prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uczcili pamięć ofiar i bohaterów
Mieszkańcy gminy Wierzchosławice upamiętnili ofiary
i bohaterów II Wojny Światowej podczas uroczystości gminnych
Obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się mszą świętą odprawianą w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach.
Stamtąd mieszkańcy gminy przeszli na pobliski
cmentarz. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe z OSP, szkół, organizacji społecznych i innych. Na cmentarzu uczennica Szkoły
Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w
Wierzchosławicach wykonała montaż słowno-muzyczny wiersza pt. „Modlitwa za zmarłych w
Warszawie” Kazimierza Wierzyńskiego. Podczas
uroczystości przemawiał wójt gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz. Następnie złożono kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz pod
tablicami pamiątkowymi przy Domu Ludowym
w Wierzchosławicach.
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Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkola tradycyjnie świętowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystości gminne odbyły się 14 października w Gminnym Centrum Kultury
Na zaproszenie wójta
gminy Wierzchosławice Andrzeja Mroza na spotkanie
przybyli zarówno nauczyciele
czynni zawodowo jak również emeryci.
Wójt gminy przekazał gratulacje, podziękowania i słowa uznania dla nauczycieli
pracujących w placówkach
oświatowych.
- Wasza praca kształtuje
naszych młodych obywateli,
którzy niebawem przejmą po
nas obowiązki. To właśnie rodzice i nauczyciele są odpowiedzialni za krzewienie patriotyzmu w sercach dzieci i młodzieży, wrażliwości na drugie-

go człowieka. Jednak to nauczyciel ma
tę wyjątkową możliwość zaszczepienia
u młodego człowieka nutki ciekawości,
która niejednokrotnie decyduje o jego
późniejszym życiu – mówił do zgromadzonych wójt gminy.
Święto Edukacji Narodowej stało
się też okazją do uhonorowania osób
wyróżniających się osiągnięciami zawodowymi. Nagrodzonych zostało
dwóch dyrektorów szkół i 15 nauczycieli.
Uroczystość Gminnych obchodów
Dnia Edukacji Narodowej zakończyła
się występem artystycznym dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach.
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Kolacja Wigilijna dla osób starszych, chorych i samotnych
Końcem grudnia ubiegłego roku już po raz dwudziesty ósmy zorganizowana została
uroczysta Kolacja Wigilijna dla osób starszych, chorych i samotnych z gminy Wierzchosławice
Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Zgodnie z przyjętym
zwyczajem Wigilia rozpoczęła się
mszą św. Potem dzielono się opłatkiem, składano życzenia świąteczno
– noworoczne oraz spożywano tradycyjne potrawy wigilijne.
Przebieg uroczystości uświetniła
oprawa muzyczna, którą przygotował i przedstawił Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”. Kolacja zakończyła się
wspólnym kolędowaniem.
Organizacja Kolacji Wigilijnych
stała się już tradycją i z roku na rok
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, dla
których spotkania te są wyjątkowym
przeżyciem i okazją do integracji.
Kolacja Wigilijna została sfinansowana ze środków pozyskanych od licznych sponsorów, a także środków gminnych. Dzięki udzielonemu wsparciu finanso-

wemu osoby starsze, samotne i najbardziej potrzebujące mogły
wziąć udział w niezapomnianej uroczystości.

Mikołajowice mają swoją monografię!
„Mikołajowice nad Dunajcem. Dzieje miejscowości i parafii” – tak brzmi tytuł monografii
Mikołajowic w Szkole Podstawowej w Mikołajowicach zaprezentowała sama autorka – Maria Nowrotek
Uroczystą promocję książki poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Mikołajowicach, której przewodniczył
ks. proboszcz Franciszek Cieśla. Z okazji prezentacji monografii, została przygotowana również wystawa fotograficzna
prezentująca historię miejscowości i parafii. W spotkaniu

wzięli udział m.in. przedstawiciele instytucji kultury, historycy oraz mieszkańcy Mikołajowic i Sieciechowic. Gminę Wierzchosławice reprezentowali: Małgorzata Moskal
– przewodnicząca Rady Gminy oraz Andrzej Mróz – wójt
gminy.
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Złoty Skrzat

Obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie Wierzchosławice towarzyszyła
wystawa pn. „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” – ku pamięci zasłużonym na rzecz
gminy Wierzchosławice. Zamknięcie ekspozycji poprzedził konkurs dziecięcych grup teatralnych „Złoty Skrzat”
Część konkursowa rozpoczęła się o godz. 8.30. Wzięły
w niej udział wszystkie szkoły podstawowe oraz Przedszkole
Publiczne w Wierzchosławicach. Jury obradowało w składzie:
przewodnicząca - Katarzyna Gurgul – polonistka, pedagog,
reżyser; członkowie: Iwona Gleisner – kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach oraz Andrzej Zorek
– Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Przystań” ocenili jakość
przedstawień i przyznali nagrody oraz upominki w konkursie.
Zwycięzcą konkursu została Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach. Nagrody w konkursie wyręczył wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz. Każda szkoła

biorąca udział w konkursie otrzymała nagrodę lub upominek.
W czasie trwania części konkursowej dzieci i młodzież uczestnicząca w wydarzeniu miała okazję zobaczyć wystawę oraz poznać jej kontekst historyczny. Janusz Skicki – Kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zaprezentował
dzieciom wystawę i omówił wszystkie eksponaty i fotografie
wchodzące w jej skład.
Zakończenie wystawy miało charakter uroczysty. Zostało
uświetnione występem szkoły, która wygrała konkurs „Złoty
Skrzat”. Zaprezentowany przez dzieci występ był wzruszający
i wzbudził duży aplauz wśród obecnych na sali.

Gminna Rada Seniorów to ważne ciało doradcze
W 2019 roku zainaugurowała działalność Gminna Rada Seniorów. Podczas pierwszego posiedzenia Barbara Raczak została
wybrana przewodniczącą seniorów z gminy Wierzchosławice.
Rada Seniorów składa się z 15 osób. Kadencja trwa 5 lat.
- Cieszę się, że udało się powołać Radę Seniorów. Dla mnie

jest to ważne ciało doradcze. Mamy dużo seniorów w naszej
gminie, którzy chcą aktywnie działać. Zresztą ich zaangażowanie widać doskonale. Życzę Gminnej Radzie Seniorów owocnej
pracy, ciekawych pomysłów i uśmiechu każdego dnia – mówi
wójt Andrzej Mróz.

Aktywny senior
Już po raz trzeci Klub Seniora ,,Przystań” zorganizował w Wierzchosławicach Senioriadę. W rywalizacji wzięli udział
seniorzy z kilku klubów seniora. W sumie w kilku sportowych konkurencjach wzięło udział około stu zawodników.
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Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy
Z okazji święta niepodległości w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach
można było obejrzeć wystawę pn. „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” –
ku pamięci zasłużonym na rzecz gminy Wierzchosławice.
Uroczyste otwarcie wystawy przez
wójta gminy Wierzchosławice Andrzeja
Mroza poprzedził program artystyczny „NIEPODLEGŁA” wykonany przez
grupę teatralną „OTO MY” działającą
w ramach Stowarzyszenia Klub Seniora
„Przystań” w Wierzchosławicach.
Wystawa pn. „Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy” – ku pamięci zasłużonym na rzecz
gminy Wierzchosławice była poświęcona bohaterom związanym z Ziemią
Wierzchosławicką. Szczegółowo zostały
zaprezentowane sylwetki Wincentego
Witosa – jednego z architektów niepodległości, wybitnego męża stanu, Adama
Boryczkę – słynnego wierzchosławickiego „cichociemnego”, Żołnierza Wojska
Polskiego w Kampanii Wrześniowej oraz
ppor. Pilota Stanisława Koguta – odznaczonego Krzyżem Walecznych za udział
w walkach 1939 r.
W wernisażu wzięli udział potomkowie rodziny bohaterów: Marek Steindel –
prawnuk Wincentego Witosa, Bartłomiej
Olesiński – siostrzeniec ppor. pilota Stanisława Koguta, radni powiatowi, radni
gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół podstawowych oraz bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.
Podczas wystawy swoje prelekcje wygłosili:
• Ireneusz Banek – lokalny pasjonat historii z Rudki, tropiciel śladów historii na terenie gminy Wierzchosławice,

odkrywca eksponatów zaprezentowanych podczas wystawy pochodzących
głównie z okresu I Wojny Światowej.
Podczas wystąpienia opowiedział o tym
jak zrodził się pomysł na realizację tego
przedsięwzięcia.
•
Władysław Kurtyka – pisarz
i poeta, pasjonat historii pochodzący
z Bielczy, przybliżył historię walk podczas I wojny światowej na terenie gminy
Wierzchosławice.
•
Jacek Skrabot – lokalny pasjonat
historii z Bobrownik Małych, przybliżył
postacie bohaterów Ziemi Wierzchosławickiej – opowiedział o ich życiu i zasługach dla Polski.
•
Janusz Skicki – Kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, przedstawił zawartość i podział wystawy.
W podniosłej i uroczystej atmosferze mieszkańcy gminy Wierzchosławice
wspominali sylwetki bohaterów swojej
Małej Ojczyzny i obejrzeli wystawę zorganizowaną w celu ich upamiętnienia.
Wystawa została zorganizowana w ramach projektu pn. „Wspomnienia to jedyny wehikuł zasu jakim dysponujemy”
– ku pamięci zasłużonym na rzecz Gminy Wierzchosławice realizowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Koalicja
dla Niepodległej”.

Plon, niesiemy plon
To były wyjątkowe Dożynki Gminy Wierzchosławice
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą dziękczynną odprawioną w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach pod przewodnictwem
księdza Jerzego Czuja – proboszcza parafii Wierzchosławice. Mszę świętą koncelebrował również Bogusław Maciaszek
– ksiądz proboszcz parafii Najświętszej
Marii Panny Królowej Różańca Świętego
w Rudce. Stamtąd wszyscy zebrani wraz
z dożynkowym korowodem przeszli do
Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

W dożynkowym korowodzie wzięli
udział jeźdźcy konni na czele z Krakowiakiem, Starostowie Dożynek, wójt,
Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”, wozy
drabiniaste z wieńcami, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, mieszkańcy,
przedstawiciele Stowarzyszenia Tarnowska Konfederacja Motocyklistów „WATAHA”. W bezpiecznym przemarszu
pomagali zastępy OSP i policja.
Na miejscu wszystkich zgromadzonych uroczyście powitał wójt gminy
Wierzchosławice Andrzej Mróz. Na-

stępnie na scenę zostali zaproszeni Starostowie Dożynek Gminnych – Państwo
Maria i Andrzej Lech – mieszkańcy
Bobrownik Małych. Starostowie Dożynek Gminnych 2019 od lat są zaangażowani w sprawy społeczne i kulturowe
swojej wsi i gminy Wierzchosławice.
Pani Maria w latach 80. ubiegłego wieku
była przewodniczącą KGW w Bobrownikach Małych i nadal udziela się
w działalności koła, wspierając jego inicjatywy własnym talentem, przekazując
na aukcje swoje wyroby rękodzielnicze. Z kolei Pan Andrzej przez wiele lat
jest społecznie zaangażowany nie tylko w swojej miejscowości, ale również
w miejscu pracy. Cieszył się zaufaniem
współpracowników, którzy powierzyli
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mu funkcję Przewodniczącego Związków Zawodowych. Przed laty połączyła
ich nie tylko miłość, ale też umiłowanie
tradycji, przyrody i pracy na roli. Państwo Starostowie wytwarzają własną
żywność ekologiczną. Już w latach 80.
założyli własne gospodarstwo specjalistyczne.
Po przedstawieniu Starostów Dożynek nastąpił obrzęd uroczystego przekazania chleba na ręce gospodarza gminy
Andrzeja Mroza. Chleb został przekazany przez Starostów Dożynek z prośbą
o sprawiedliwe nim gospodarowanie.
Gospodarz gminy uroczyście podziękował za ten dar i obiecał dzielić go „Mądrze, sprawiedliwie i z poszanowaniem”.
Ofiarowany przez Starostów Dożynek chleb został pokrojony i rozdany
mieszkańcom przez wójta, jego zastępcę,
sekretarz gminy oraz Starostów Dożynek.
Następnie odbył się przegląd wieńców dożynkowych, w którym brało
udział 10 wieńców wykonanych przez
lokalne stowarzyszenia, głównie Koła
Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców
sołectw. Grupy wieńcowe z poszczególnych sołectw prezentowały swoje wieńce wraz z obrzędem ich ośpiewania. Na
scenie zostały zaprezentowane bogate
programy artystyczne, w których nie
brakowało przyśpiewek ludowych i występów tanecznych. Warto podkreślić, że
część grup wieńcowych prezentowała się
bardzo barwnie (stroje krakowskie, specjalne przygotowane koszulki). W występach poszczególnych grup wieńcowych były zaangażowane całe rodziny,
dorośli członkowie KGW, młodzież
i dzieci.
Walka była bardzo wyrównana
lecz zwycięzcą mógł zostać tylko jeden
wieniec w każdej z dwóch kategorii tj.
wieńca tradycyjnego i wieńca nowoczesnego. Jury konkursowe w 3 osobowym
składzie oceniło tradycyjne wykonanie
poszczególnych wieńców, bogactwo materiałów z których zostały wykonane,
czasochłonność oraz ich wizualną prezentację.
W kategorii wieńca tradycyjnego
wygrał wieniec w kształcie korony KGW
„Nad Stawem” z Rudki. Jury doceniło
ten wieniec ze względu na bogactwo materiałów z których był wykonany – cztery rodzaje zbóż, kwiatów i ziół oraz efekt
żmudnej pracy. Warto tutaj zaznaczyć,
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iż opiekę nad finalnym produktem
sprawowała 94-letnia mieszkanka
Rudki – Janina Pazdoł.
Natomiast w kategorii wieńca
nowoczesnego zwycięzcą okazał się
wieniec w kształcie pszczoły KGW
z Sieciechowic. Wykonany został
z darów natury takich jak pszenżyto, zioła, kwiaty, gryka, proso. Jego
nowoczesny kształt był pokłonem
w stronę pszczelarzy oraz okazaniem
szacunku dla ich ciężkiej pracy.
Nagrody uczestnikom przeglądu
wieńców dożynkowych wręczył wójt
Andrzej Mróz wraz ze Starostami
Dożynek.
Po przeglądzie wieńców dożynkowych na scenie zaprezentował
się Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”,
który przedstawił pieśni nagrodzone
I i III miejscem na Przeglądzie Piosenki „Krakowskiego Wianka” oraz
swój program.
Po zakończeniu obrzędów dożynkowych na scenie zaprezentowały się artystycznie dzieci z gminy.
Imprezie towarzyszyło również
mnóstwo atrakcji adresowanych do
dzieci takich jak: dmuchane miasteczko, eurobungee, miasteczko
strażackie, kule wodne, wata cukrowa.
Ponadto Starostowie Dożynek
przygotowali poczęstunek dla mieszkańców. Podczas uroczystości można było kosztować ciasta z owocami
i kruszonką przygotowane przez
panią Marię oraz degustować wino
i nalewki – przygotowane przez
pana Andrzeja. W programie była
również degustacja karpia i bezpłatna grochówka oraz chleb ze smalcem
i ogórkami. Mieszkańcy mogli również
odwiedzić stoiska gastronomiczne przygotowane przez KGW z naszej gminy.
Ponadto został zorganizowany konkurs
z nagrodami przeprowadzony w ramach
projektu „Równać szanse” realizowanego przez Stowarzyszenie Oświatowe
Horyzont w Bogumiłowicach. Stosika
tematyczne miał również Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie i OSK Wanda
oraz Fundacja DKMS.
W trakcie imprezy prowadzona była
zbiórka pieniędzy dla p. Janiny – mieszkanki gminy, podopiecznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu.
Organizatorem wsparcia był Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach oraz Stowarzyszenie
Oświatowe Horyzont z Bogumiłowic.
Zebrane środki zostały przeznaczone na
pomoc w odzyskaniu domu p. Janinie.
Podczas wieczoru dożynkowego
wystąpiło Tarnowskiego Trio Akordeonowe w składzie Jakub Grzyb, Łukasz
Skubisz, Kornel Uriasz oraz zespoł See
You Later. Gwiazdą wieczoru był Maks
Kwapień z zespołem K.A.C.
Dożynki Gminy Wierzchosławice 2019 zakończyła zabawa taneczna
prowadzona przez zespół ProPozycja,
w czasie której na specjalnie przygotowanym podeście mieszkańcy gminy bawili się do późnych godzin nocnych.

