
 Wkrótce w całej Małopolsce dzięki środkom 
z Unii Europejskiej powstanie 10 nowych targowisk. 
Wśród gmin, które otrzymały dotację znalazły się: 
Bukowno, Proszowice, Gdów, Wietrzychowice, Mi-
chałowice, Zakliczyn, Moszczenica, Ochotnica Dolna, 
Pleśna i Kęty.  
Dzięki dotacjom unijnym place targowe staną się 
miejscami, w których w przyjaznych warunkach, bez 
względu na pogodę, będzie można zrobić zakupy 
i porozmawiać z lokalnymi producentami. Place te 
zyskają zadaszenie i oświetlenie, a na miejscu powsta-
ną sanitariaty dla sprzedawców oraz publiczne toalety. 
Na targowiskach zostaną też wykonane prace związa-
ne z instalacją kanalizacyjną, deszczową. Z myślą 
o środowisku zaplanowano też montaż odnawialnych 
źródeł energii m.in. paneli słonecznych. W pobliżu 
każdego targowiska przewiduje się też budowę kom-
fortowych parkingów z miejscami na kilkadziesiąt 
samochodów.  

Targowisko w Wietrzychowicach zostanie przebudo-
wane w 2018r za ponad 1000 000 zł. Dofinansowanie 
z UE to ponad 544 000 zł. Inwestycja ta będzie jedną z 
trudniejszych oraz najdroższą w 2018 roku.  

 

GMINA WIETRZYCHOWICE WYGRAŁA PLEBISCYT NA 
EDUKACYJNĄ GMINĘ MAŁOPOLSKI 2017 PRZEBUDOWA TARGOWISKA 

W WIETRZYCHOWICACH W 2018 R 

 Minister Sprawiedliwości w 
2017r. ogłosił nabór wniosków na dopo-
sażenie jednostek OSP w celu przeciw-
działania przestępczości. 
Gmina Wietrzychowice złożyła doku-
mentacje na dofinansowanie do sprzętu 
dla wszystkich jednostek OSP działają-
cych na terenie naszej gminy. 
  Ostatecznie Ministerstwo 
Sprawiedliwości pozytywnie zweryfiko-
wało wnioski dla siedmiu jednostek 
OSP.  
20 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Wietrzychowicach nastąpiło przekazanie jednostkom OSP naszej gminy 
nowoczesnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci defibrylatora 
automatycznego i sześciu toreb ratownictwa medycznego PSP.  
Całkowity koszt zadania to kwota 44 000 zł. 
Torby PSP R1 pozyskały jednostki OSP : Demblin, Miechowice Małe, Miechowi-
ce Wielkie, Pałuszyce–Nowopole, Sikorzyce oraz Wola Rogowska.  
Automatyczny defibrylator trafił do OSP Jadowniki Mokre.  
Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, 
którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom 
Gminy Wietrzychowice w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim 
jest ludzkie życie  
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 Z wielką przyjemnością pragniemy ogłosić, iż Gmina Wietrzychowice 
wygrała plebiscyt i została wybrana EDUKACYJNĄ GMINĄ MAŁOPOLSKI 
2017. Gala finałowa „Rozwiń swoją gminę” odbyła się 7 grudnia 2017r na Zam-
ku Królewskim w Niepołomicach. Dodać należy, iż do ścisłego finału konkursu 
weszło 10 gmin (w tym nasza) z całej małopolski. Po podsumowaniu interneto-
wych głosów, punktów przyznanych przez jury  ogłoszono, iż Gmina Wietrzy-
chowice zdobywa najwyższy laur.  
Inicjatywy w Gminie Wietrzychowice, dzięki którym została laureatem: 

• PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻO-
NYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE WIETRZYCHOWICE 

• EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH – PROJEKT E-MOCNI 

• MEMORIAŁ PUŁKOWNIKA WŁADYSŁAWA KABATA 

• EDUKACJA DZIECI - FASCYNUJĄCY ŚWIAT ROBOTÓW „LEGO ROBO-
TYKA” 

• EDUKACJA KULTURALNA NAJMŁODSZYCH – „ŚNIEŻKA” W WYKONA-
NIU WÓJTA GMINY I RADNYCH 
 

Dzięki zdobyciu tytułu Edukacyjnej Gminy Małopolski 2017 zostanie nakręcony 
i wyemitowany przez TVP Kraków film promujący naszą „małą ojczyznę”. 

NOWY SPRZĘT DLA STRAŻY ZA 44 000 zł 

 19 grudnia 2017r w nowo odremontowa-
nym budynku Domu Kultury w Nowopolu odbyła się 
Sesja Rady Gminy Wietrzychowice. Należy wspo-
mnieć, że jednym z honorowych gości tego dnia był 
Pan Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski.  
W czasie sesji radnym przedstawiono pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komi-
sji Rewizyjnej na temat przyszłorocznego budżetu. 
Ostatecznie uchwalony jednogłośnie przez Radnych 
Gminy Wietrzychowice budżet opiewa na kwotę 
dochodów około 13 000 000 zł oraz wydatków inwe-
stycyjnych na ponad 3 300 000 zł.  
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Nowopola na 
czele z Panią Sołtys Anną Nowak oraz Panu Piotrowi 
Moskalowi Przewodniczącemu Rady Gminy za przy-
gotowanie ostatniej w 2017roku sesji.   

BUDŻET NA 2018 ROK UCHWALONY 

 

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 



REMONTUJEMY URZĄD GMINY 

 Urząd Gminy w Wietrzychowicach zmienia się dla swoich klientów. Chcąc 
sprostać oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy oraz podnosząc standardy obsługi 
w budynku urzędu wykonano remont korytarza oraz kasy. Ponadto w styczniu 2018 
roku zostanie uruchomione nowe oprogramowanie, dzięki któremu ułatwi się dokony-
wanie płatności w kasie. Podatki i inne daniny publiczne będzie można zapłacić za 
pomocą karty płatniczej. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy. 

                   Podczas sesji Rady Gminy Wietrzychowice, która odbyła się 22 listopada 
2017 r. Rada Gminy uchwaliła stawki podatku na 2018r. Informujemy, że podatek 
rolny w naszej Gminie jest jednym z najniższych w powiecie tarnowskim i okolicach. 
Zachęcamy do analizy wykresu. 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z 
Bankiem Żywności w Krakowie 26 października i 6 grudnia 
2017 r. otrzymała partię darmowych produktów żywnościo-
wych. Żywność została przekazana rodzinom, które spełniły 
następujące kryterium dochodowe: dochód nie przekracza 
1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub nie przekracza 1028,00 zł na osobę 
w rodzinie.  W ramach tego działania wsparto 558 osób. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny zaangażował 
uczniów w szereg akcji propagujących no-
szenie odblasków. Jedną z form aktywizacji 
mieszkańców do bezpiecznego poruszania 
się po drogach był marsz uczniów po cen-
trum Wietrzychowic z kolorowymi transpa-
rentami nawołującymi do noszenia odbla-
sków. Koordynatorem akcji była Pani Alicja 
Kozioł. Gratulujemy  kreatywności.        
Apelujemy, aby w nocy nawet w centrach 
wsi nosić odblaski. Odblaski nie jednemu już uratowały życie!  

 Urząd Marszałkowski w Krakowie zatwierdził wspólny wniosek gmin: 
Gnojnik (lider projektu), Wietrzychowice, Szczurowa, Borzecin, Czchów, Dęb-
no, Szczucin oraz Zakliczyn na dofinansowanie do wymiany starych kotłów, 
pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowoczesne 
źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę, paliwa gazowe.  

Dzięki projektowi złożonemu w lutym 2017r. w naszej gminie zostanie za-
montowanych 66 pieców węglowych i 30 gazowych. 
Przypominamy! 

 Niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania na wymianę pieca 
przez mieszkańców, którzy złożyli ankiety, jest pozytywny wynik oceny energe-
tycznej. Bezpłatne audyty energetyczne będą przeprowadzane prawdopodobnie 
w pierwszym kwartale 2018 roku. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu 
kolejnym etapem jest zakup kotła, który spełnia wymagania klasy 5 według nor-
my PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ekoprojektu określonych w Rozporzą-
dzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. dla kotłów na paliwa 
stałe z automatycznym podawaniem paliwa.  

UWAGA— Lista urządzeń, które spełniają powyższe warunki znajduje się pod        
     adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ 

 Corocznie na terenie Powia-
tu Tarnowskiego prowadzone są ćwi-
czenia Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Ich celem jest sprawdzenie goto-
wości operacyjnej poszczególnych 
jednostek OSP oraz umiejętności po-
dejmowania działań podczas symulo-
wanych zdarzeń. Tym razem miejscem 
ćwiczeń była Wola Rogowska. 20 października 2017r. nasza gmina go-
ściła na swoim terenie ok. 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. . 
Podczas tych ćwiczeń doskonalono: 
- przepompowywanie wody, która wypływała z drugiej części wału, 
- gaszenie szkoły i ratowanie poszkodowanych, 
- ratowanie osób przygniecionych drzewem, 
- udzielanie pomocy osobom, które ucierpiały podczas wypadku samo-
chodowego.  
Jesteśmy dumni, iż  Komendanci Państwowej Straży Pożarnej w Tarno-
wie oraz Pan Kazimierz Sady Prezes Zarządu Powiatowego OSP wysoko 
ocenili rozwój i przygotowanie jednostek OSP z terenu naszej gminy. 
Nie mały wkład w część logistyczną tych manewrów miał Pan Maciej 
Mądrzyk Prezes Gminnego OSP oraz 
Pan Tadeusz Kozioł Komendant 
Gminny OSP odpowiedzialny za koor-
dynowanie całymi ćwiczeniami. 

Dziękujemy Kołu Gospodyń w Woli 
Rogowskiej oraz Pani Jadwidze Gorla 
Dyrektor GOK za wielką pomoc i 
bardzo duże zaangażowanie w odpo-
wiednim przyjęciu około 110 uczestni-
ków tych manewrów.  

 Dzięki staraniom Urzędu Gminy w 
Wietrzychowicach udało się w 2017 roku uzy-
skać dofinansowanie z Państwowej Straży 
Pożarnej do remontu strażnicy w Demblinie. 
Prace polegały głownie na: 
- odgrzybieniu, a następnie pomalowaniu ścian, 
- remoncie toalety. 
Po remoncie (koszt ok.10 000 zł) strażnica 
wygląda bardziej estetyczniej.  

 Pond koniec 2017 roku odbyło 
się spotkanie przedstawicieli wszystkich 
jednostek OSP z terenu naszej gminy.  
Było nam bardzo miło, gdyż w spotkaniu 
uczestniczył Zastępca Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. 
kpt. mgr inż. Maciej Wolański. 
Zebranie było dobrą okazją do podsumo-
wania bardzo dobrego roku inwestycyjnego dla straży pożarnych, podzięko-
waniem za współpracę i przedstawieniem celów na 2018 rok.  

 Pod koniec 2017r rozpoczęto pracę czyszczenia zbiorników stra-
żackich w Jadownikach Mokrych i Miechowicach Wielkich. Zbiorniki wodne 
były budowane z myślą o bezpieczeństwie sołectw. Obecnie przestały pełnić 
swoją funkcję, a wręcz stały się nieestetyczną częścią wsi. Jednostki OSP 
Jadowniki Mokre, OSP Wietrzychowice, OSP Miechowice Wielkie, OSP 
Demblin rozpoczęły prace od wypompowania wody ze zbiorników, a następ-
nie koparka wybrała zalegający na dnie osad. Kolejnym etapem będzie zwięk-
szenie estetyki tych akwenów.  

 13 grudnia 2017 r. w Operze Krakowskiej podczas Małopolskie-
go Forum Organizacji Pozarządowych przyznane zostały Kryształy Soli 
oraz nagrody Amicus Hominum.  
Na uwagę, zasługuje fakt, iż ze wszystkich organizacji 
pozarządowych biorących udział w tym konkursie i 
działających w większych lub mniejszych aglomera-
cjach to Stowarzyszenie "Demblinanki" z Gminy 
Wietrzychowice wypadło najlepiej w plebiscycie 
"KRYSZTAŁY SOLI 2017” z pośród stowarzyszeń i 
fundacji działających na terenie powiatu tarnowskiego. 
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REMONT STRAŻNICY W DEMBLINIE 

PODATEK ROLNY NA 2018 ROK UCHWALONY  

BANK ŻYWNOŚCI - ROZDAJEMY ŻYWNOŚĆ 

SPOTKANIE DRUHÓW Z OSP 

„NOŚ ODBLASKI”—AKCJA 

DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW 

OCZYSZCZONO ZBIORNIKI STRAŻACKIE 

16 JEDNOSTEK STRAŻY ĆWICZYŁO 

 W WOLI ROGOWSKIEJ 

STOWARZYSZENIE DEMBLINANKI NAJLEPSZE W 
POWIECIE TARNOWSKIM 
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ŚCIEŻKA ROWEROWA  
WYSPA—WIETRZYCHOWICE ? 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz 
Banek Wójt Gminy złożył pismo do Pana Wojciecha 
Skrucha Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, 
Mienia i Finansów w Radzie Województwa Małopol-
skiego z prośba o pomoc  i przychylność co do realiza-
cji inwestycji związanej z powstaniem dodatkowego 
odcinka ścieżki w ramach „Wiślanej trasy rowerowej” 
od Wyspy do Wietrzychowic o długości 2.300 me-
trów.  
 W odpowiedzi na prośbę Wójta Gminy, 
Pan Wojciech Skruch Radny Województwa Małopol-
skiego złożył interpelacje do Marszałka Województwa 
Małopolskiego, aby inwestycję budowy ścieżki rowe-
rowej z Wyspy do Wietrzychowic zaplanować w bu-
dżecie Urzędu Marszałkowskiego.   
Urząd Marszałkowski w Krakowie odpowiadając na 
interpelację poinformował - budowa ścieżki rowero-
wej na wale od Wyspy do Wietrzychowic będzie 

realizowana po remoncie tego odcinka wału. 

  18 grudnia 2017r w Domu Ludowym 
w Demblinie odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone 
przez trenera Banku Żywności w Krakowie.  
W warsztatach uczestniczyły osoby korzystające z Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W 
ramach szkolenia uczestnicy przygotowali różne potrawy 
między innymi: ciasto z powidłami śliwkowymi i jabłka-
mi, sałatka ryżowa, „stripsy” ze szpinakiem i mielonką.  
Warsztaty miały na celu wskazać różne możliwości wyko-
rzystania produktów otrzymanych z Banku Żywności.  
W przyszłości planowane są kolejne warsztaty. Informacja 
o terminach warsztatów będzie zamieszczana na bieżąco 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

Przepisy z tych warsztatów są zamieszczone na stronie 
internetowej Gminy Wietrzychowice. 
  

 Około 1 300 000 zł wydano na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej 
w Wietrzychowicach i Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych. Około 50% tej kwoty 
otrzymaliśmy z dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach projektu „Poprawa efektyw-
ności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, 
Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” Obie te inwestycje odebrano zgodnie z harmo-
nogramem w grudniu 2017r.  
Po wykonaniu robót obiekty objęte projektem są ogrzewane w sposób mniej energochłonny, 
zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetycz-
na budynków, a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną także miejscowo wykorzysta-
ne odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych.   

PRZED:                                                PO: 

 

 Stowarzyszenie "Demblinanki" podpisało w Urzędzie 
Marszałkowskim w Krakowie umowę na dofinansowanie do 
"Budowy placu zabaw, zlokalizowanego na działce nr 110 w miej-
scowości Demblin".  
Wartość zadania to 60 475,51 zł, a znaczna część tej kwoty bo, 
aż 50 000 zł (82,68 %) to dotacja z UE. Termin realizacji inwestycji 
to 2018 rok. 

To kolejny już projekt, który będzie realizowany przez Stowarzy-
szenie "Demblinanki". Tym razem wniosek na dotacje do budowy 
placu zabaw został złożony do LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
"ZIELONY PIERŚCIEŃ TARNOWA", a ostatecznie zatwierdzony 
został przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.  

Celem projektu jest wzrost dostępu do obiektów infrastruktury tury-
stycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru, 
miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu. Umowę 

O NOWYM BUDŻECIE Z SOŁTYSAMI 

UNIA DAJE ŚRODKI NA PLAC ZABAW DO DEMBLINA 
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TERMOMODENIZACJA 4 BUDYNKÓW W 2017 ROKU 

WARSZATY KULINARNE 

 Na zaproszenie Wójta Gminy Wietrzychowice przed świętami do Urzędu Gminy Wie-
trzychowice  przybyli sołtysi z wszystkich 9 sołectw. W spotkaniu uczestniczył także pracownik 
Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami drogowymi oraz Pan Piotr Moskal Przewodniczący 
Rady Gminy Wietrzychowice. Celem spotkania było wytypowanie do realizacji zgłoszonych przez 
sołtysów i mieszkańców inwestycji na 2018  rok   w oparciu o możliwości budżetowe. 

Docelowo określono, że w budżecie na 2018r znajdą się między innymi środki na: 
- przebudowę targowiska w Wietrzychowicach,  
- budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą od Wietrzychowic do Miechowic 
Wielkich (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Mar-
szałkowskiego!) 
- termomodernizację sali gimnastycznej w Wietrzychowicach, 
- rewitalizację Miechowic Wielkich i Miechowic Małych (przy założeniu że projekt z UE na tą inwestycję przejdzie pozytywną ocenę Urzędu Mar-
szałkowskiego!), 
- budowę miejsc aktywnego wypoczynku w Sikorzycach oraz przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach, 
- kontynuację remontu cmentarza z I Wojny Światowej w Wietrzychowicach, 
- kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Wietrzychowicach po SKR,  
- kontynuację budowy chodnika w Demblinie, 
- przeprowadzenie remontów w Domach Ludowych, 
- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej za kwotę około 300 000 zł. Zgodnie z kolejnością ustaloną z sołtysami w 2017r pierwszeństwo w 
budowaniu dróg miały sołectwa: Wietrzychowice, Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie, Miechowice Małe, Sikorzyce, Nowopole. 
  W 2018r pierwszeństwo w budowie dróg zgodnie z kolejnością mają sołectwa: Wola Rogowska, Demblin, Pałuszyce. 

GIMNAZJALIŚCI W TARNOWSKIEJ TV" 

 Dzięki uprzejmości właściciela telewizji 
Tarnowska TV grupa ponad 40. osób z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wiel-
kich odwiedziła jego studio.  Celem wizyty była możli-
wość poznania zawodu dziennikarza. Uczniowie szko-
ły biorą udział w projekcie pod hasłem "Modernizacja 
kształcenia Zawodowego" realizowanego w gminie 
Wietrzychowice. Gratulujemy kreatywności Pani Kata-
rzynie Nagórzańskiej prowadzącej te zajęcia.  



 

INFORMATOR WIETRZYCHOWICE 

Gmina bl i sko kultury  

 Dzięki zaangażowaniu Koła 
Gospodyń z Jadownik Mokrych, 
Szkoły Podstawowej w Jadownikach 
Mokrych oraz nie małemu wkładowi 
finansowemu lokalnego przedsiębior-
cy Pana Jana Bylicy w Domu Ludo-
wym w Jadownikach Mokrych zorga-
nizowano Wigilię dla samotnych. To 
piękne wydarzenie obfitowało nie tylko w przepyszną strawę dla ciała 
ale także zadbano i o ducha. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jadow-
nik Mokrych pięknie zagrali w przedstawieniu jasełkowym. Po czym 
nastąpiło uroczyste śpiewanie kolęd. Wigilia zakończyła się połama-
niem się opłatkiem i wspólnym posiłkiem.  

 Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Wietrzychowi-
cach na czele z Panią Dyrektor 
Jadwigą Łucarz przy współpracy z 
Panią Jadwigą Gorla Dyrektor 
GOK w Wietrzychowicach zorga-
nizowali uroczystości upamiętnia-
jące Święto Niepodległości. 

 Gratulujemy wspaniałego występu uczniom klasy 3a i 3b gim-
nazjum, który został przygotowany przez Panią Iwonę Wojciechowską. 
Po nietuzinkowej sztuce ukazującej historię i losy naszego kraju tradycyj-
nie już odśpiewano pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Pana Ada-
ma Kaniarza. Miłym akcentem tego spotkania było także  poczęstowanie 
wszystkich specjałami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Dembli-
nanki i Stowarzyszenie Miechowice Małe. 

 Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty na zapro-
szenie Pana Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice przybyła 
30 listopada 2017r. do Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach by 
poprowadzić konferencję na temat oświaty w naszym kraju.  Pani Ku-
rator słowami "czuję się tutaj jak w bajce" podsumowała działania 
prowadzone przez organ prowadzący i szkoły, co do rozwoju szkolnic-
twa w naszej Gminie. 
Doceniła troskę o rozwój edukacji i starania, by szkoła nasza szkoła 
niczym nie odstawała od placówek w dużych miastach. Złożyła szcze-
re gratulacje z powodu udanej, bardzo dobrej współpracy organu pro-
wadzącego szkołę z dyrekcją – współpracy, która układa się tak dobrze, 
że przynosi widoczne, pozytywne rezultaty. Zauważyła, że praca nau-
czycieli tworzy bardzo pozytywny obraz szkoły. Podkreślała, że ucz-
niowie chętnie wypowiadają się na temat szkoły, czują się w niej do-
brze i lubią w niej przebywać. Ponadto Pani Kurator określiła prioryte-
ty nowej reformy i pokazała nowe źródła finansowania oświaty. 
W dalszej części spotkania zaproszeni Goście poruszali tematy związa-
ne z reformą oświa-
tową – obawy zwią-
zane z jej wprowa-
dzeniem, problemy, 
z jakimi przyszło 
się zmierzyć w 
związku z tą po-
ważną zmianą i 
sposoby, jakimi 
sobie z tym pora-
dzono. 
W konferencji 
wzięli udział mię-
dzy innymi: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Wiesław Kra-
jewski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Krakowie 
Pani Dorota Skwarek, Radny Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego 
Pan Wojciech Skruch, Starosta Powiatu Tarnowskiego Pan Roman 
Łucarz, Radny Powiatu Tarnowskiego Pan Stefan Dzik, Burmistrz 
Radłowa Pan Zbigniew Mączka, Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian 
Zalewski, Wójt Gminy Pleśna Pan Józef Knapik, Wójt Gminy Rzepien-
nik Strzyżewski Pan Marek Karaś, Dyrektor Centrum Obsługi Szkół i 
Przedszkoli Gminy Tarnów Pan Adam Ryba, Dyrektor Tarnowskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty Pan Artur Puciłowski.   
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 Na początku listopada 2017 roku rozpoczął się długo ocze-
kiwany remont cmentarza wojennego z pierwszej wojny światowej 
usytuowany w Wietrzychowicach. Prace były realizowane w ramach 
programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnienia-
mi w kraju”. 
Inwestycja dotycząca prac budowlano-konserwatorskich przy Cmen-
tarzu nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach głównie pole-
gała na: 
– odrestaurowaniu ogrodzenia poprzez roboty iniekcyjne uszkodzo-
nych fragmentów ogrodzenia w tym: poprzez przebicie otworów w 
ścianach dla ściągów stalowych oraz wypełnienie otworów iniekcją 
ciśnieniową, 
– wymianie tynków na pomniku, 
– konserwacji istniejących powierzchni betonowych. 

 Prace kosztowały125 460 zł. Wykonawcą była firma Kon-
serwacyjna i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych Włodzimierz 
Drabczyński z Krakowa.  

Środki finansowe Gmina Wietrzychowice pozyskała w 100 % z ze-
wnątrz od Pana Wojewody Małopolskiego – 65 460 zł. Drugą część 
60 000 zł Gmina Wietrzychowice otrzymała dzięki złożonemu wnio-
skowi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
19 grudnia 2017r osobiście Pan Józef Gawron Wicewojewoda 
Małopolski przeciął wstęgę kończąc tym samym pierwszy etap 
remontu cmentarza. 

W 2018r prace remontowe na cmentarzu wojennym w Wietrzychowi-
cach będą kontynuowane. 
 

Cmentarz przed remontem 

 

 

 

 

 

 Dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica” Gmina 
Wietrzychowice mogła zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny 
podnoszący jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Wietrzycho-
wicach. 

Dwie tablice multimedialne trafiły do sali nr 9 i 15, a projektor multi-
medialny został zainstalowany w sali nr 16. 
Wartość zakupionego sprzętu to kwota 17 500 zł z czego, aż 14 000 zł 
to dofinansowanie z projektu. 

CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ 

W WIETRZYCHOWICACH ODNOWIONY 

WIGILIJNIE W JADOWNIKACH MOKRYCH 

KONFERENCJA MAŁOPOLSKI KURATOR 
OŚWIATY W WIETRZYCHOWICACH 

PROJEKT AKTYWNA TABLICA 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 


