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Drodzy Mieszkańcy Gminy Trzciana

U progu Nowego 2014 Roku kolejny raz pragnę przekazać w Państwa ręce
informator, dotyczący działań podejmowanych przez samorząd w minionym
roku.
W 2013 r. udało nam się kontynuować ważne inwestycje, które wpływają na
poprawę jakości życia w naszej Małej Ojczyźnie.
Cieszy fakt, że nasze działania podobnie jak w latach poprzednich zostały
zauważone przez organizatorów różnych rankingów, o których piszemy poniżej.
W sferze społecznego rozwoju Gminy możemy się poszczycić działalnością
stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych Gminy.
Od września br. w ramach działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Kamionna uruchomiono przy szkole w Leszczynie oddział przedszkola, do
którego uczęszcza ponad 20 przedszkolaków.
W ramach działalności Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana
prężnie działa szkółka piłkarska skupiająca ponad 70 chłopców, w tym kilku
także spoza terenu naszej gminy.
W związku z niewydolnością niektórych rodzin GOPS przystąpił do konkursu
organizowanego przez MPiPS i utworzył stanowisko asystenta rodziny, który
pomaga kilku rodzinom w wypełnianiu ich funkcji.
Z wielką satysfakcją przyjąłem informację o inicjatywach młodzieży
związanych z organizowaniem imprez charytatywnych, które odbyły się pod
hasłem „Uśmiech dla Gabrysia” oraz „Pomoc dla Natalki”.
Z zadowoleniem przyjąłem informację, że na przestrzeni 2013 r. liczba
mieszkańców naszej Gminy wzrosła o 14 osób i na 31 grudnia stanowiła 5387.

Dane demograficzne w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiają się
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Pragnę wyrazić słowa głębokiej wdzięczności i uznania dla wszystkich
Mieszkańców naszej Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych za
wkład pracy włożony w działania związane z rozwojem Małej Ojczyzny w 2013 r.
Przed nami kolejny rok kadencji i nowych wyzwań.
W przyszłym roku przypada 100 rocznica bitwy limanowsko-łapanowskiej,
której ślady w postaci cmentarzy wojennych zlokalizowanych w Trzcianie,
Leszczynie i Łąkcie Dolnej istnieją do dziś.
W grudniu 2014 roku świętować będziemy 20 rocznicę podpisania Rozporządzenia,
na mocy którego z dniem 1 stycznia 1995 r. reaktywowano naszą Gminę.
W budżecie uchwalonym na 2014 r. Rada Gminy określiła dochody w wys. 17.674.906 zł, wydatki – 16.659.587 zł
Na inwestycje planuje się prawie 1 mln 300 tys. zł.
Spłata kredytów i pożyczek wynosi 1.015.598 zł.
Wydatki na oświatę wynoszą 7.881.000 zł co stanowi 44,6% dochodów budżetu.
Szczegóły wydatków opisane są w rozdziale oświata.
Drugą pozycję najwyższych wydatków zajmuje pomoc społeczna i wynosi
3.405.983 zł co stanowi 19,3% dochodów budżetu.
Należy podkreślić, że w budżecie na 2014 rok nie planuje się zaciągania nowych
kredytów, gdyż chcemy przygotować się do dalszej absorpcji środków unijnych
z perspektywy finansowej 2014-2020. Wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy
decyzję, aby kolejne inwestycje infrastrukturalne realizować przy wsparciu
środkami z UE po ich uruchomieniu tj. w latach 2015-2018.
Do tego czasu planujemy spłacić większość zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wszystkim Czytelnikom życzę miłej lektury niniejszego informatora, a po
bardziej szczegółowe informacje zapraszam na stronę www.trzciana.pl
Zapraszam również do licznego udziału w zebraniach wiejskich, aby wspólnie
decydować o dalszym rozwoju naszej Małej-Ojczyzny.
U progu Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Gminy składam z głębi serca
płynące życzenia. Niech Nowy Rok przyniesie Wam zdrowie, radość i poczucie
stabilizacji.

Życzę umocnienia więzi i jedności w dbaniu o rozwój i trwałość naszej Gminy.
W miłości braterskiej nawzajem bądźmy życzliwi.
Wójt Gminy Trzciana
Józef Nowak
II. TRZCIANA WŚRÓD NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW
W WOJEWÓDZTWIE - CZYLI O NAS W PRASIE
W roku 2013 niejednokrotnie pozytywnie wypowiadano się o naszej
gminie na łamach gazet.
18 stycznia w „Gazecie Krakowskiej” ukazał się artykuł „Zaradni
i nieporadni", przedstawiający ranking małopolskich gmin w zakresie ilości
funduszy unijnych pozyskanych przez gminy od 2007r. Jesteśmy dumni, że na
182 gminy Województwa Małopolskiego zajęliśmy 32 miejsce. W obecnej
perspektywie finansowej udało się nam pozyskać z Unii Europejskiej
10.927.679,19 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2.067,29 zł.
Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji z Urzędu
Marszałkowskiego oraz materiałów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Nawiązaniem do wspomnianego artykułu był materiał, który ukazał się
25 stycznia w dodatku do „Gazety Krakowskiej”, jakim jest „TYGODNIK
Brzesko-Bocheński”. Oceniono i podsumowano efektywność pozyskiwania
środków unijnych przez gminy z tego regionu. Jak się okazało w regionie
brzesko- bocheńskim triumfują Trzciana i Szczurowa. Uzyskana kwota daje
Gminie Trzciana pierwsze miejsce w regionie brzesko- bocheńskim. Zdobyte
dofinansowanie pozwoliło m.in. rozpocząć tak kluczowe inwestycje jak budowa
oczyszczalni ścieków i kanalizacji (współfinansowana ze środków MRPO na
lata 2007-2013 w niemal 70 %) i wodociągu (współfinansowanego ze środków
PROW na lata 2007-2013 w wysokości 4 mln zł) . Odnowiono również centrum
Trzciany i zbudowano salę gimnastyczną w Kamionnej (współfinansowane ze
środków PROW na lata 2007-2013).
Oto ranking przedstawiający gminy z powiatu bocheńskiego i brzeskiego
(miejsce w województwie małopolskim):
32. Trzciana- 2067,29 zł
84. Gnojnik- 1257,59 zł
45. Szczurowa- 1830,68 zl
99. Iwkowa- 1022,28 zł
46. Czchów- 1804,24 zł
106. Łapanów- 899,48 zł
56. Borzęcin- 1606,15 zł
123. Brzesko- 751,21 zł
61. Rzezawa- 1527,00 zł
126. Dębno- 723,47 zł
65. Żegocina- 1464,00 zł
140. Drwinia- 585,48 zł
79. Bochnia (m.)- 1282,51 zł
144. Bochnia- 562,89 zł
83. Lipnica Murowana- 1260,21 zł
150. Nowy Wiśnicz- 532,29zł

18 lipca 2013r. dziennik „Rzeczpospolita” już po raz dziesiąty
opublikował ranking najlepszych samorządów w Polsce. Gmina Trzciana
znalazła się na bardzo wysokich miejscach w dwóch na trzy analizowane
kategorie.
Pierwsza z nich to zestawienie gmin dbających o rozwój i standard życia
mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. Wśród
gmin wiejskich Gmina Trzciana zajmuje 93 miejsce w Polsce (10 miejsce w
województwie). Analizowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych, które
wpłynęły bo budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie
samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów
inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem
na jednego mieszkańca, transport i łączność, ochronę środowiska.
Druga kategoria to: „europejski samorząd: fundusze unijne – gminy wiejskie”.
Gmina Trzciana znalazła się na 18 miejscu w Polsce (1 miejsce
w województwie). Zestawienie opracowano na podstawie danych
z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Wykorzystano informacje o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy
unijnych oraz o wielkości wsparcia unijnego przyznanego jednostkom
samorządu terytorialnego z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
W 2012r. Gmina Trzciana pozyskała środki z Unii Europejskiej w wysokości
1 379,00 zł na osobę.
W połowie września na łamach „Dziennika Polskiego” oraz na stronie
internetowej www.mistia.org.pl ogłoszono już po raz czwarty wyniki
prestiżowego RANKINGU GMIN MAŁOPOLSKI 2013. Zestawienie
zaprezentowano również we wrześniowym numerze kwartalnika „MISTiA na
Szlaku". Zostało ono opracowane przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Partnerem Rankingu jest Urząd
Statystyczny w Krakowie. Gmina Trzciana zajęła w Rankingu Gmin Małopolski
2013 wysoką 11 pozycję (na 179 gmin) i znalazła się w tej czołówce jako jedyny
reprezentant Powiatu Bocheńskiego. W ubiegłorocznym rankingu także
mieliśmy zaszczyt znaleźć się w tym szacownym gronie, będąc wówczas na 16
miejscu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik
rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał,
aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.
„Budują kilometry wodociągów i kanalizacji”- to tytuł artykułu, który
opublikowano na łamach „TYGODNIKA Brzesko-Bocheńskiego”
4 października 2013r. Autor publikacji w dodatku do „Gazety Krakowskiej”
pisał o olbrzymich inwestycjach realizowanych w naszej gminie, tj. budowie
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Informacje o tych zadaniach można
znaleźć w części informatora poświęconej inwestycjom.

To powód do dumy, że przez 18 lat działalności naszej gminy jako
samodzielnej jednostki samorządowej, osiągnęliśmy standard upoważniający do
uzyskania tak wysokich lokat pośród innych samorządów w województwie. Co
więcej, cieszy nas fakt zajęcia wysokiej pozycji w jakże ważnej materii, jaką jest
efektywność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zamierzamy oczywiście
składać wnioski o dotacje na kolejne inwestycje. Miejmy nadzieję, że z równie
dobrym skutkiem.
Uzyskane wysokie pozycje rankingowe są niewątpliwie zachętą do dalszych
starań o dynamiczny rozwój naszej pięknej gminy oraz stanowią powód do dumy
nie tylko dla jej władz, ale przede wszystkim dla jej mieszkańców.
III. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Wodociągowanie to długoterminowa, strategiczna inwestycja realizowana
w Gminie Trzciana od kilku już lat.
I i II etap, zakończony w 2011 roku
obejmował budowę ujęcia wody pitnej
w Kamionnej wraz ze stacją osłonową,
budowę stacji uzdatniania wody w
K amionn ej o r az b u d ow ę s ieci
wodociągowej w miejscowościach:
Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa,
Ujazd i Trzciana. Całkowity koszt tego
zadania wyniósł 7.046.242,98 zł. Na
realizację inwestycji Gmina Trzciana
pozyskała dotację w kwocie 4 mln zł ze
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Długość sieci wodociągowej powstałej w II etapie wynosi ponad 41 km. Dzięki
tej inwestycji w 2012r. do sieci podłączono ok. 291 budynków.
III etap budowy rozpoczął się na wiosnę 2013r. Długość sieci wodociągowej
powstałej w 2013 roku wynosi ponad 9,5 km: w miejscowości Trzciana na
odcinku od kościoła do Glinika po obu stronach drogi powiatowej, a także
w miejscowości Kierlikówka i Łąkta Dolna-Działy oraz w miejscowości
Kamionna – za kościołem. Koszt III etapu budowy sieci to 961.221,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 732
000,00 zł. Inwestycja wykonana została przez wyłonione w drodze przetargu
nieograniczonego konsorcjum firm w składzie:

Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego „DROGBUD” 32-740 Łapanów 199 i Partner- INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk,
Stanisław Kaczmarczyk 32-740 Łapanów 69.

Dzięki sieci wodociągowej powstałej w III etapie budowy możliwość
podłączenia uzyskało kolejnych 155 budynków. Obecnie wykonano łącznie 331
przyłączy.
Gmina nie odmawia dostępu do sieci kolejnym mieszkańcom, także tym, którzy
wcześniej nie byli zainteresowani korzystaniem z gminnej sieci.
KANALIZACJA W GMINIE TRZCIANA - KOLEJNE PRZYŁĄCZA

Jak wiemy w 2012 roku nasz samorząd gminny, wykorzystując przyznane
dofinansowanie w kwocie 6 048 873 zł, pozyskane z MRPO wybudował
grawitacyjno-ciśnieniową sieć kanalizacyjną w 3 miejscowościach tj. Trzcianie,
Łąkcie Dolnej i Leszczynie. Inwestycję poprzedziło uruchomienie nowoczesnej
oczyszczalni ścieków w Trzcianie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 204
617,56 zł.
Zestawienie ilościowe kanalizacji:
- Trzciana: 10 344 mb nowej sieci oraz 1 800 mb starej sieci, 7 pompowni
ścieków i oczyszczalnia ścieków,
- Łąkta Dolna: 10 960 mb, 1 pompownia,
- Leszczyna: 11 473 mb, 5 pompowni.
Łącznie korzystamy w tej chwili z ponad 34,5 km sieci kanalizacyjnej.
Do końca 2012 roku do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej przyłączano
budynki w Trzcianie i w Łąkcie Dolnej. W 2013r. również wykonywano
przyłącza w tych miejscowościach oraz w miejscowości Leszczyna.
Łącznie do końca 2013r. podpisano 393 nowe umowy o odprowadzanie ścieków
(+64 budynki przyłączone ze starej kanalizacji):
Trzciana- 169 + 64= 233, Łąkta Dolna- 155, Leszczyna- 69.

Cieszy nas fakt, że dzięki wzajemnej współpracy władz gminy oraz jej
mieszkańców możemy skutecznie realizować tak ważne dla rozwoju naszego
regionu inwestycje, jakimi są budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
BUDOWA PLACU ZABAW W LESZCZYNIE
W sierpniu 2013r. przy Zespole Szkół im. Generała Andersa w Leszczynie
wybudowano plac zabaw. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”. W województwie małopolskim dofinansowanie
uzyskało 41 wniosków, z czego w powiecie bocheńskim zakwalifikowały się
tylko dwa place zabaw, w tym właśnie w Leszczynie.

Umowa z Wojewodą Małopolskim o dofinansowanie inwestycji środkami
pochodzącymi z budżetu państwa opiewała na kwotę 48.585,00 zł. Taką samą
sumę na plac zabaw przewidziała Rada Gminy Trzciana w budżecie gminy.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 97.170,00 zł brutto.
Wykonawcą była firma WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433
Wrocław. Na nowopowstałym obiekcie zamontowane zostały m.in.: huśtawka
wagowa, huśtawka podwójna, sześciobok, mostek, linarium, zestaw zabawowy.
Dzieci mogą się wspinać, pohuśtać, sprawdzić swoją koordynację i równowagę.
Zapraszamy najmłodszych do zabawy na nowym placu. Mamy nadzieję, że
zainstalowany sprzęt spełni dziecięce oczekiwania, a zabawa przyniesie im wiele
radości.
REMONT BOISKA W LESZCZYNIE
W Leszczynie zadbano również o starszych uczniów i młodzież. W okresie
wakacyjnym dokonano remontu istniejącego, ogólnodostępnego boiska
sportowego przy Zespole Szkół w Leszczynie.

W zakresie prac wykonano: zdjęcie wierzchniej warstwy z istniejącego boiska w
ilości 760m2 , korytowanie w ilości 760m 2 , nową podbudowę z kruszywa
kamiennego łamanego różnych frakcji. Wykonano nawierzchnię ze sztucznej
trawy w ilości 760m 2. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sportowe w
zakresie boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki.
Zamówienie obejmowało również budowę ogrodzenia od strony szkoły na
długości 38,5m.
Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo
Projektowo Budowlane Sp. z o.o. ul.
Lipnicka 6/5, 43-300 Bielsko-Biała.
Koszt inwestycji to 165.306,35 zł. Na
remont boiska gmina uzyskała
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania
Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju, Odnowa i Rozwój WsiPROW na lata 2007-2013. Przyznana
kwota dofinansowania to 106.280,00 zł.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W KIERLIKÓWCE

Po koniec roku zakończono budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Kierlikówce. Umowę opiewającą na kwotę
1.174.549,82 zł podpisano z wykonawcą 28 marca 2013 roku. Gmina uzyskała
na realizację inwestycji dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000,00 zł oraz
150.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Powierzchnia zabudowy wynosi 505,64 m 2 , powierzchnia użytkowa - 540,93 m2
powierzchnia całkowita - 638,32 m2 , kubatura – 3735,50 m3, wysokość budynku
– 9,50 m, liczba kondygnacji – 2.

Roboty wykonała firma Usługi Ogólno-Budowlane Józef Majerski, ul.
Kazimierza Brodzińskiego 53, 32-700 Bochnia, wyłoniona w przetargu
nieograniczonym przeprowadzonym na przełomie stycznia i lutego 2013r.

Szkoła Podstawowa w Kierlikówce długo czekała na nową salę gimnastyczną.
Mamy nadzieję, że będzie ona dobrze służyć mieszkańcom i uczniom, a na
zajęciach z wychowania fizycznego nie będą zgłaszane żadne niedyspozycje.
TERMOMODERNIZACJA REMIZY OSP W KAMIONNEJ
Gmina Trzciana stara się co roku wykonywać na swoim terenie prace remontowe
przy remizach strażackich. Od kilku lat z pomocą przychodzi samorząd
Województwa Małopolskiego realizując unikatowy w skali kraju program
„MALOPOLSKIE REMIZY”, w ramach którego wnioskujemy o pokrycie
części kosztów prowadzonych prac.
Realizacja kolejnych remontów przedstawiała się w sposób następujący:
• 2010 rok - Remont Budynku Domu Strażaka w Trzcianie na kwotę
89.996,11 zł
• 2011rok - Rozbudowa i remont Remizy OSP w Kierlikówce na kwotę
97.784,95 zł
• 2012 rok- Remont budynku Remizy OSP w Łąkcie Dolnejtermomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego na kwotę
124 620,51 zł.
W 2013r. przyszła kolej na Remizę OSP w Kamionnej. Tym razem jednak
wnioskodawcą w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2013” była
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionnej. Otrzymana dotacja wyniosła 3 512,00
zł z przeznaczeniem na malowanie dachu i obróbkę komina. Na inwestycję
uzyskano również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 26.691,00 zł na
wymianę stolarki zewnętrznej, docieplenie ścian i ocieplenie stropów strychu.
Wartość zaplanowanych robót przekraczała jednak znacznie kwotę otrzymanych
dotacji. Całość robót, pn. „Termomodernizacji Remizy OSP Kamionna”
opiewała bowiem na kwotę 60 516,00 zł. Pozostałe środki, tj. 30 313,00 zł

pochodziły w znacznej części z budżetu Gminy Trzciana oraz ze środków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej.
Prace zakończono z końcem września 2013r. Wykonała je firma P.H.U.
–NOWAK Tomasz Nowak z Kamionnej.

ODBUDOWY I REMONTY DRÓG GMINNYCH
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania/drogi
Odbudowa drogi gminnej
Kamionna- Stara Droga II
długość- 600 mb
Modernizacja i remont
drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m.
Rdzawa-Płuski
długość- 284 mb
Odbudowa drogi gminnej nr
580501K TrzcianaSrokówka, długość- 600 mb
Modernizacja/remont drogi
dojazdowej i przepustu do
gruntów rolnych
w miejscowości KamionnaRzeki, długość- 50mb

Termin
wykonania

Wartość prac
135.008,54zł

lipiec 2013

sierpieńwrzesień
2013

70.200,00 zł

Kamionna Stara - Droga II

„KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski
Roboty Drogowo Budowlane,
32-007 Zabierzów Bocheński, z/s
Wola Batorska-Żwirownia
Przedsiębiorstwo P.U.H.
„TRANS-BET” Stanisła w
i Ka zimierz Myszka, Spółka
Jawna 62-864 Gnojnik 513

172 770,26zł

„KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski
Roboty Drogowo Budowlane,
32-007 Zabierzów Bocheński, z/s
Wola Batorska-Żwirownia

8.700,00 zł

Usługi Budowla no-Transportowe
„JERZY-GRZEŚ” Grzegorz
Kącki 32-733 Trzciana, Ujazd 41

wrzesień
2013

listopad
2013

Wykonawca

Rdzawa - Płuski

Trzciana - Srokówka

Dodatkowo w roku 2013 wykonywano bieżące remonty dróg asfaltowych
poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem
na łączną kwotę 18.000,00 zł. Utwardzono również drogi kruszywem
naturalnym na kwotę 10.000,00 zł.
INWESTYCJE PROWADZONE NA TERENIE NASZEJ GMINY

1. Powiat Bocheński był inwestorem następujących robót:
Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Ujeździe.
W miejscowości Ujazd od lipca 2013r. trwały prace przy zadaniu pn.
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu
drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna-Łapanów w m. Ujazd na dz. nr
160,69,68 w km 5+722-5+922”. Wartość zadania to 2.386.303,75 zł. Zadanie
wykonała firma STRABAG Sp. z o.o.

Budowa chodnika w Łąkcie Dolnej.
Zadanie p.n. „Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi
powiatowej nr 2095K Trzciana- Łąkta Górna w miejscowości Łąkta Dolna”
zrealizowano w listopadzie 2013r.
Wartość inwestycji wynosiła 256.728,07 zł brutto. Prace wykonała Firma
Produkcyjno-Usługowo-Handlowa EMBRUK Józef Matras, Młynne 251,
34-601 Limanowa.

2. Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych:
- Przebudowa ujścia Potoku
Młynówka w Łąkcie Dolnej o wartości
150.000,00 zł.
- Projekt na przebudowę stopni na
Potoku Pluskawka w Rdzawie.

3. Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej:
- Zabezpieczenie brzegów Potoku
Saneckiego w okolicach Pana
Oświęcimka.
- Zabezpieczenie rurociągu gazowego
i brzegów potoku w Łąkcie Dolnej na
granicy z Łąktą Górną.

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

1. W ramach „schetynówki”:
- nowa nawierzchnia asfaltowa od Trzciany do Ujazdu,
- remont skrzyżowania w Trzcianie,
- wykonanie chodnika od banku do kościoła,
- remont nawierzchni drogi powiatowej w centrum Łąkty Dolnej.
Wkład Gminy Trzciana 370.000,00 zł.
2. Wymiana pieców centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Trzciana i instalacja solarów w Gimnazjum w Trzcianie,
Środowiskowym Domu Samopomocy w Rdzawie, Przedszkolu w Trzcianie,
Szkole Podstawowej w Trzcianie, Szkole Podstawowej w Kamionnej.
Inwestycja dofinansowana będzie ze środków unijnych w ramach Związku
Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby.
3. Odnowa centrum wsi Łąkta Dolna poprzez budowę placu zabaw i remont
boiska przyszkolnego.
4. Zagospodarowanie otoczenia przy budynku Urzędu Gminy w ramach odnowy
centrum wsi.
5. Ze środków powodziowych planuje się wykonanie remontu zamulonej
kanalizacji burzowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamionnej oraz
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Ujazd-Folwark.

6. W ramach Programu Małopolskie Remizy zamierza się wykonać
termomodernizację budynku Remizy OSP w Ujeździe oraz wymianę bramy
garażowej i malowanie dachu.
7. Planuje się wykonanie projektu chodnika:
1) od cmentarza w Leszczynie w kierunku skrzyżowania do Cichawki,
2) sfinansowanie projektu chodnika od szkoły do skrzyżowania pod
dworem w Kamionnej,
3) współfinansowanie programu przebudowy drogi wojewódzkiej 966.
8. Współfinansowanie budowy nowej remizy Państwowej Straży Pożarnej
w Bochni w kwocie 25.000,00 zł.
9. Bieżące remonty dróg gminnych, starania o nowe środki na budowę dróg.
10. Regulacja potoków Rdzawka, Pluskawka i Potoku Saneckiego.
IV. OŚWIATA
W roku szkolnym 2013/2014 w naszej Gminie funkcjonują placówki oświatowe:
- w Kamionnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
Publiczne Gimnazjum i Niepubliczne Przedszkole, prowadzone przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Niepubliczne Przedszkole
obejmuje swym funkcjonowaniem dwa oddziały: w miejscowości Kamionna
oraz drugi oddział utworzony od 01.09.2013r. w Leszczynie.
W oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej jest 28 dzieci, w klasach
1-6 jest 79 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele czynni
zatrudnieni na 9,09 etatu.
Do gimnazjum uczęszcza 40 uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele
zatrudnieni na 5,37 etatu. W Niepublicznym Przedszkolu ogółem w dwóch
oddziałach jest 58 dzieci -opiekę nad nimi sprawują nauczyciele zatrudnieni na
4,32 etatu.
- w Kierlikówce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego .
W szkole w oddziale przedszkolnym jest 26 dzieci, w klasach 1-6 jest 70
uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele czynni zatrudnieni na 8,43
etatu.
- w Leszczynie: Zespół Szkół w Leszczynie, w skład którego wchodzi
Publiczne Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa oraz Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Gen. Władysława Andersa.
Zespół liczy: oddział przedszkolny - 27 dzieci, szkoła podstawowa - 80 dzieci,
gimnazjum - 44 uczniów. W Zespole pracują nauczyciele czynni zatrudnieni
łącznie na 13,05 etatu.

- w Łąkcie Dolnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi. W szkole
w oddziale przedszkolnym jest 22 dzieci, w klasach 1-6 jest 56 uczniów, nad
którymi opiekę sprawują nauczyciele czynni zatrudnieni na 6,62 etatu.
- w Trzcianie: Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:
-Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego -139 uczniów,
-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego – 94 uczniów,
-Publiczne Przedszkole – 84 dzieci,
-Szkoła Muzyczna I Stopnia – 117 dzieci.
W Zespole pracują nauczyciele czynni zatrudnieni łącznie na 42,27 etatu.
W roku 2013 gmina Trzciana przeznaczyła na oświatę kwotę: 8.161.539,00 zł
w tym :
- 6.250.839,00 zł ze środków MEN
- 1.910.700,00 zł środki własne gminy.
Środki własne zostały przeznaczone na funkcjonowanie:
– szkół i gimnazjum - 538.581,00 zł,
– oddziałów przedszkolnych przy szkołach i przedszkoli - 904.219,00 zł,
– dowozu dzieci do placówek oświatowych - 120.000,00 zł,
– stołówki przy ZPO w Trzcianie – 347.900,00 zł.
RO K
Lp.
1
2
3
4
5
6

2013

Nazwa p lacówki oświatowej

SUB WENCJA

P SP w Kami onnej
P ubliczne Gim nazjum w Kamionnej
P SP w Kierlikówce
Zespół Szkół w Leszczynie
P SP w Łąkcie Dolnej
Zespół Placówek Oś wiatowyc h w Trzcianie
w tym Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie

7

674.281,00
344.645,00
608.449,00
1.023.182,00
512.978,00
2.993.740,00

SUM A:
ŚRO DK I WŁASNE G MINY

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

RO K
Nazwa placówki oświatowej

PONI ESI ONE
KO SZT Y
869.914,00
334.926,00
878.048,00
1.340.648,00
620.246,00
2.652.074,00

6.157.275,00
538.581,00

6.695.856,00

2013

P SP w Kami onnej – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
P SP w Kierlikówce – ODDZIAŁ PR ZEDSZKOLNY
Zespół Szkół w Leszczynie– ODDZIAŁ
P RZEDS ZKOLNY
P SP w Łąkcie Dolnej– ODDZIAŁ P RZEDS ZKOLNY
P UBLICZNE P RZEDSZKOLE W TR ZC IANIE
NIEPUBLIC ZNE PR ZEDSZKOLE W KAMIONNEJ
Z ODDZIAŁEM W LESZC ZYNIE
S UMA:
ŚRO DKI WŁ AS NE G MI NY

DO TACJA
(4m-ce)
10.350,00
10.350,00
10.764,00

PONIE SIO NE
K OSZ TY
77.851,00
81.051,00
86.058,00

10.350,00
35.604,00
16.146,00

74.754,00
529.850,00
148.219,00

93.564,00
904.219,00

997.783,00

Szkoła muzyczna w Trzcianie
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie rozpoczęła działalność
1 września 2010 r. Dyrektorem szkoły jest mgr Andrzej Kącki, wicedyrektorem
mgr Elżbieta Hoffman. Obecnie szkoła liczy 117 uczniów, którzy uczą się
w klasie fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, fletu, saksofonu,
klarnetu i perkusji. Siedzibą szkoły jest budynek Szkoły Podstawowej
w Trzcianie. Od początku szkoła cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem
w środowisku. Była organizatorem wielu imprez i koncertów, na których
pojawiała się liczna publiczność m. in. koncert kolęd, koncert kwartetu
smyczkowego, konkurs czytania nut a vista oraz czytania prozy i poezji, koncert
"Taniec przez wieki" i wiele innych. Dzięki własnej inicjatywie i wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkołę udało się wyposażyć
w niezbędne instrumenty muzyczne. Obecnie złożono wniosek
o dofinansowanie przebudowy auli i przystosowanie jej do potrzeb
koncertowych.

Od 1 września 2013 r. w Szkole Muzycznej I Stopnia w Trzcianie uruchomiono
klasę śpiewu. Eksperymentem są objęci uczniowie od 13 roku życia, którzy w
trakcie czteroletniego cyklu nauczania doskonalą swój warsztat wokalny
poprzez nauczanie następujących przedmiotów: śpiew, kształcenie słuchu,
zajęcia z akompaniatorem, fortepian, zespoły wokalne, audycje muzyczne,
podstawy historii muzyki, rytmika z elementami tańca, dykcja, recytacja, scenki
aktorskie, czytanie nut głosem.
W grupie dziecięcej zdolności wokalne doskonalone są w ramach przedmiotu
"piosenka" by jak najwcześniej mieć pod opieką głosy uczniów, aby
w przyszłości mogli podjąć edukację wokalną. Nad wszystkimi aspektami
eksperymentu pieczę sprawuje Wydział Wokalno - Aktorski Akademii
Muzycznej w Krakowie. Inicjatorem eksperymentu jest mgr Elżbieta Hoffman,
a w gronie profesorskim znaleźli się następujący pedagodzy: prof. Monika
Rasiewicz- kierownik sekcji wokalnej, nauczyciel dykcji, recytacji, scenek
aktorskich, mgr Wiktoria Zawistowska- nauczyciel śpiewu, czytanie nut głosem,
lic. Ilona Szczepańska- nauczyciel śpiewu, czytania nut głosem, lic. Ewa Mazur,
mgr Dariusz Sadzikowski- akompaniatorzy.

Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Ola idą do przedszkola” w Leszczynie
W dniu 2 września 2013 roku przy Zespole Szkół w Leszczynie zostało
otwarte Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Ola idą do przedszkola”, które jest
oddziałem zamiejscowym Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Ola idą do
przedszkola” w Kamionnej. Organem prowadzącym tych placówek jest
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna. Przedszkole jest czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Dzieci mają zapewnione
całodzienne wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Do
dyspozycji dzieci mają dwie sale: do zajęć i wypoczynku, łazienkę
z sanitariatami dostosowaną do dzieci, jak również plac zabaw i możliwość
korzystania z hali sportowej. Przedmiotem działalności przedszkola jest
wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3 - 5 lat powierzonych opiece
przedszkola przez rodziców. Placówka organizuje swoją działalność tak, aby
odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i ich opiekunów. Wspomaga
i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami. W szczególności przedszkole dba o rozwijanie
wyobraźni twórczej dziecka, zachęca do samodzielności, wspomaga rozwój jego
mowy, wprowadza dziecko w świat wartości, kształtuje właściwe postawy
społeczne oraz uświadamia jak duże znaczenie ma koleżeństwo i przyjaźń.
Rozwija zainteresowania i talenty. Wszystkie dzieci uczęszczające do
przedszkola objęte są pomocą logopedyczną oraz zajęciami z rytmiki,
kinezjologii edukacyjnej i języka angielskiego. W ramach dodatkowych atrakcji
organizowane są: teatrzyki, wyjazdy do teatru, do kina i na basen. Nauczyciele
placówki nieustannie dokształcają się, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe
dzięki różnym szkoleniom, warsztatom, kursom i konferencjom
specjalistycznym.

P u b l i c z n a S z k o ł a P o d s t a w o w a w K i e r l i k ó w c e p a r t n e re m
międzynarodowego projektu „Let`s clean up Europe”
W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodową Agencję
program COMENIUS “Uczenie się przez całe życie” Publiczna Szkoła w
Kierlikówce otrzymała grant w wysokości 20 tysięcy euro na przeprowadzenie
projektu międzynarodowego “Let`s clean up Europe”. Ten dwuletni projekt jest
realizowany we współpracy z czterema szkołami zagranicznymi z Sycylii,
Hiszpanii, Turcji oraz Republiki Czeskiej w latach 2012-2014.
Jako, że projekt dotyczy środowiska
naturalnego i sposobów jego ochrony,
uczniowie realizują działania mające
na celu podniesienie świadomości
ekologicznej. Dowiadują się jak dbać
o swoje otoczenie, w jaki sposób
s e g r e g o w a ć o d p a d y, p o z n a j ą
i realizują pomysły na ciekawe
wykorzystanie zużytych materiałów.
Uczniowie organizują zbiórki
zakrętek oraz baterii, tworzą wystawy
prac z metalu, plastiku, papieru oraz szkła. Uczestnicy projektują również
broszury, stronę internetową, prace multimedialne, prezentacje filmowe,
wywiady o tematyce ekologicznej. Ponadto, wzbogacają swoje umiejętności
informatyczno-komunikacyjne oraz lingwistyczne posługując się nieustannie
językiem angielskim.
Zgodnie z założeniami projektu nauczyciele wraz z uczniami odwiedzają
szkoły partnerskie w celu omówienia stopnia realizacji projektu oraz
zaprezentowania swoich prac promujących ekologiczny styl życia. Niezwykle
cennym doświadczeniem jest obserwacja lekcji oraz dyskusja na temat systemu
edukacji, administracji szkolnictwa oraz poznanie kultury odwiedzanych
krajów. Uczniowie naszej szkoły wraz z dyrektorem Izabelą Sroka oraz
nauczycielami mieli możliwość wyjazdu do szkół partnerskich
w miejscowościach Biancavilla- Sycylia (październik 2012), Barbate-Hiszpania
(styczeń 2013), Liberec- Republika Czeska (maj 2013) oraz Karabuk- Turcja
(listopad 2013).
Promując współpracę międzynarodową, możliwość wzajemnego
uczenia się, wymiany myśli dajemy szansę naszym uczniom na nauczenie się
otwartości w relacjach z ludźmi o odmiennej kulturze, wyglądzie, stylu życia.
Pokazujemy im, że priorytetem jest chęć współpracy bez względu na
narodowość. Przyjaźnie zawarte podczas mobilności mają niejednokrotnie swój
ciąg dalszy, gdyż uczniowie korespondują z zagranicznymi kolegami.

Zespół Szkół w Leszczynie realizatorem projektu „The Young Journalists”
w ramach programu Comenius
Założeniem projektu jest stworzenie międzynarodowego internetowego
czasopisma dla którego nasi uczniowie będą pracować jako dziennikarze. Nasz
magazyn będzie zawierał reportaże, wywiady, artykuły, filmy, zdjęcia etc.
Magazyn będzie poświęcony siedmiu głównym tematom: prezentacja krajów
i miejscowości partnerskich, literatura, prawa człowieka oraz prawa dziecka,
tożsamość europejska, problemy środowiska, tradycyjna kuchnia i zwyczaje
żywieniowe oraz elementy kultury.
Uczniowie pracując aktywnie będą
budować tolerancję, produktywność,
współpracę oraz pewność siebie. Cele
projektu to również propagowanie
pracy zespołowej, nawiązanie
międzynarodowych znajomości,
zachęcanie do nauki języków obcych,
rozwijanie znajomości technik
informacyjno-komunikacyjnych,
poznawania krajów partnerskich, jak
również eliminowanie uprzedzeń i stereotypów. W dniach 25-30 listopada nasi
nauczyciele Pani Anna Dziedzic i Pan Grzegorz Mech wzięli udział
w pierwszym roboczym spotkaniu w ramach realizacji projektu w Turcji.
W projekcie biorą udział szkoły z Turcji, Włoch, Portugalii, Rumunii, Węgier
oraz szkoła w Leszczynie.
V. KULTURA I SPORT
Kilka słów o trzciańskich kabaretach „Zgred” i „Ziomki” działających przy
Gminnej Świetlicy w Trzcianie.
Rok 2013 kabarety rozpoczęły spotkaniem warsztatowym z kabaretem
LIMO w Nowohuckim Centrum Kultury. Było to jedno z wielu spotkań ze
znanymi kabaretami jakie organizuje opiekun – Piotr Musiał, podczas których
nasi kabareciarze mogli porozmawiać i podglądnąć pracę zawodowych grup
kabaretowych od kulis.
6 stycznia 2013 roku kabarety: "Ziomki" i „Zgred" ze Trzciany oraz
kabaret „Zez" z Łapanowa przedstawiły meeting kabaretowy w Gminnej
Świetlicy w Trzcianie. Złożyły się na niego: kilka skeczów w wykonaniu
nowego składu kabaretu "Ziomki" oraz prawie półtoragodzinny spektakl
kabaretowo-teatralny pt. "Sztuka o mało co teatralna". Niezapomnianych

wrażeń dostarczyło zwłaszcza znakomite przedstawienie teatralne, autorstwa
Władysława Sikory - współtwórcy legendarnego już kabaretu „Potem". Miesiąc
później trzciańskie kabarety sztukę tę wystawiły podczas „Meetingu
Kabaretowego” w łapanowskim Domu Kultury. Sztuka ta była jeszcze
prezentowana przez kabarety kilka razy, między innymi w sali widowiskowej
wiśnickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, w bocheńskiej Bursie Szkół
Ponadgimnazjalnych i tarnowskim Zakładzie Karnym.
Kabaret „Ziomki” brał udział w Podgórskim Festiwalu Kabaretowym
„Podgórek” w Krakowie oraz wspólnie z łapanowską formacją "Zez", wzięli
udział w festiwalu zielonogórskiego kabaretu "Hrabi", który odbył się
w krakowskim Centrum Kultury "Rotunda”.
Grupy kabaretowe "Zgred" i „Ziomki” działają przy Gminnej Świetlicy
w Trzcianie od marca 2007 roku. W minionym okresie w kabarecie uczestniczyło
kilkanaście młodych osób. Kabaret w swoim dorobku ma 10 godzinnych
programów. "Zgred" korzysta głównie z twórczości innych kabaretów, ale
próbuje też sam tworzyć własne skecze. Premiera wszystkich programów odbyła
się w Gminnej Świetlicy w Trzcianie. Na scenie kabaretowej młodzi artyści
pokazywali się wielokrotnie, na imprezach kameralnych i plenerowych. Kabaret
"Zgred" jest dojrzałym i reprezentatywnym zespołem, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu młodych trzciańskich talentów aktorskich.

Zainteresowanych członkostwem w Trzciańskich kabaretach zapraszamy na
spotkania w Gminnej Świetlicy w Trzcianie.
Piknik Rodzinny w Rdzawie
Olbrzymim sukcesem organizacyjnym, frekwencyjnym i także
finansowym zakończył się zorganizowany w niedzielne popołudnie 16 czerwca
2013 roku, w Parku Podworskim w Rdzawie, Piknik Charytatywny "Pomóż
Natalce odkryć szczęście". Natalka jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów:
neurologa, ortopedy, okulisty, pediatry, laryngologa i stomatologa. Jest
dodatkowo pod opieką pedagoga, psychologa, logopedy i rehabilitanta. Natalka

ma cztery latka, uśmiecha się, wyciąga rączki, gdy czegoś potrzebuje i próbuje
sięgać po oddalone od niej przedmioty. Dzięki wsparciu wielu osób i instytucji
młody komitet organizacyjny, pracujący w składzie: Małgorzata Mikołajek,
Izabela Piórkowska (inicjatorka akcji pomocowej), Justyna Łukasik, Katarzyna
Kłósek, Joanna Dziedzic potrafił z powodzeniem zorganizować dużą imprezę,
z której cały dochód przekazany został na pokrycie zakupu pionizatora, kosztów
rehabilitacji i leczenia Natalii Kapera.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były kiermasze przygotowane przez
uczniów i nauczycieli z PSP w Kierlikówce, stoiska z pracami Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Łapanowie i ŚDS Rdzawa; stoisko z kiełbaskami z rożna;
można było przejechać się konno i kucykami. Szczególne atrakcje zapewnili
swoimi pokazami i zabawami strażacy z OSP w Trzcianie i PSP z Wieliczki.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się przejazdy z harlejowcami z Nowego
Wiśnicza, Limanowej, Wieliczki, Nowego Sącza. Zaprosił ich na piknik i do
czynnego udziału w zbieraniu datków Stanisław Łukasik z Kierlikówki. Wśród
publiczności przechadzali się przedstawiciele z Parafialnego "Caritasu", którzy
zbierali do oznaczonych puszek wolne datki. Były także występy estradowe, na
których prezentowali się uczniowie z PSP w Kierlikówce, II LO w Bochni,
uczestnicy WTZ z Łapanowa, laureatka Festiwalu Piosenki "Ja po prostu mam
talent" - Emilia Orzeł z Oddziału Przedszkolnego w Kierlikówce, "Vox Eremi"
z Kamionnej, zespół "Heavy Revolwer" z Łapanowa i inni. Około godziny 21
w stronę nieba pomknęły czerwone lampiony w kształcie serc oraz sztuczne
ognie, odpalane przez zabezpieczających cała imprezę strażaków. Potem
rozpoczęła się zabawa taneczna pod rozgwieżdżonym niebem.

Festiwal piosenki Dziecięcej „Ja po prostu mam talent” w Łąkcie Dolnej
Od 14 lat w PSP w Łąkcie Dolnej corocznie odbywa się Gminny Festiwal
Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent". Podstawowy cel przedsięwzięcia
zainicjowanego przez nauczycielki tej szkoły, to poszukiwanie talentów
wokalnych, umożliwienie dzieciom i młodzieży własnych prezentacji na
estradzie, a także integracja szkoły ze środowiskiem.
XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Ja po prostu mam talent"
odbył się w niedzielę – 16 czerwca 2013 r. Komisja artystyczna i licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała piosenek w wykonaniu 18 młodych
artystów estrady. W grupie przedszkolaków jury I miejsce przyznało Emilii
Orzeł z Oddziału Przedszkolnego w Kierlikówce, która wykonała piosenkę pt.
"Biedroneczki są w kropeczki". Spośród 5 uczestników festiwalu z klas I - III,
jury najwyżej oceniło Macieja Kłóska z Zespołu Placówek Oświatowych
w Trzcianie. W grupie uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej triumfowała
Adriana Kukla z PSP w Łąkcie Dolnej. Wśród gimnazjalistów wygrała Emilia
Błasińska z Gimnazjum w Trzcianie. Na festiwalu nie zabrakło także innych

atrakcji dla najmłodszych, m. in. dmuchany zamek i zjeżdżalnia, byli animatorzy
i dyskoteka dla dzieci.
Atrakcyjne nagrody i cała organizacja Festiwalu były możliwe także
dzięki wielkiemu sercu sponsorów, którzy m. in. ufundowali nagrody dla
uczestników rywalizacji na głosy.
„Majówka w Kamionnej”
Jubileuszowa, bo już dziesiąta "Majówka w Kamionnej", zorganizowana
została 26 maja 2013 roku przed budynkiem miejscowej szkoły.
Zaprezentowany na estradzie program, był bardzo urozmaicony. Licznie
zgromadzonej publiczności zaprezentowano wiersze, piosenki, scenkę
kabaretową, taniec, koncert muzyczny. Wszyscy bawili się znakomicie do
późnej nocy oraz chętnie uczestniczyli w konkursach prowadzonych przez
młodzież gimnazjalną. Występ zespołu "River" skutecznie rozgrzewał
uczestników. Majówka miała dwóch literackich bohaterów; pierwszym była

Teofila Pastuszak (1912-2003) - niezwykła kobieta, która napisała wydany
właśnie drukiem "Pamiętnik Babci Teofili"; drugim miejscowy twórca,
wikliniarz, aktor amatorskiego teatru i poeta oraz autor scenek kabaretowych Władysław Mech, którego pierwszy tomik poetycki pt. "Moje pleciugi"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna także wydało drukiem.
Organizatorom udało się znakomicie połączyć religijną część majówki
z obchodami Dnia Matki oraz pozostałymi elementami plenerowej imprezy,
a w przygotowanie włączyć wszystkie pokolenia mieszkańców wsi.

Impreza długo będzie wspominana przez jej uczestników, gdyż
dostarczyła wielu pozytywnych emocji, pozwoliła kulturalnie spędzić czas
i zintegrować mieszkańców wsi. Wielka w tym zasługa głównych organizatorów
"Majówki" tj. Publicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Kamionnej oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna.
Piknik Rodzinny w Leszczynie
29 czerwca 2013 roku z powodzeniem zorganizowano Piknik Rodzinny
w Leszczynie. Przygotowany przez organizatorów program był bardzo
urozmaicony i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Cała impreza, zorganizowana
przez społeczność Zespołu Szkół w Leszczynie, tutejszych radnych i miejscową
straż pożarną, przebiegała pod hasłem "Powracamy do tradycji". Licznie
zgromadzonej publiczności zaprezentowali się uczniowie z ZS w Leszczynie,
wystąpił również zespół cheerleaderek, działający od 2006 roku i prowadzony
przez panią Beatę Pyrz. Dziewczęta tańczą z okazji uroczystości oraz towarzyszą
orkiestrze podczas występów. Następnie odbyła się prezentacja dorobku

zgromadzonego przez klasę gimnazjalną podczas realizacji projektu
edukacyjnego "Twórcy kultury wsi Leszczyna". Uczniowie - podopieczni Anny
Dziedzic - przedstawili zgromadzonym biogramy 3 osób: Emilii Lalik i Emilii
Bębenek- leszczyńskich poetek oraz Jana Chojeckiego (1909 - 1992) kronikarza, założyciela orkiestry dętej w Leszczynie. Efektowną częścią
uczniowskiej prezentacji była inscenizacja leszczyńskiego wesela,
przygotowana na podstawie scenariusza Emilii Lalik.
Częścią pikniku był również występ Orkiestry Dętej OSP z Leszczyny.
Zaprezentował się także zespół parafialny z Leszczyny "Złota Pieśń", który
wykonał kilka popularnych piosenek, m. in. z repertuaru "Czerwonych Gitar"
i Grażyny Świtały.
Przez cały czas trwania pikniku odbywała się m.in.. loteria fantowa,
malowanie twarzy, pokazy Rafała Chrzana, demonstrującego skonstruowane
przez siebie modele lotnicze, pokazy sprzętu strażackiego. Udany piknik
zakończono zabawą taneczną.
Zespół „Cud i Przyjaciele”
Zespół „Cud i Przyjaciele” brał udział w XXVI Małopolskim Festiwalu
Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI" który odbył się
w dniach 17-18 maja w Dobczycach. Festiwal adresowany jest do dzieci
i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami
muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach
kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników
niezrzeszonych. Wystąpili w nim soliści i zespoły, które były najlepsze
w eliminacjach, przeprowadzonych w 13 powiatach. Wśród tych, którzy dostali
się do etapu finałowego w kategorii form muzycznych był nasz zespół "Cud i
Przyjaciele", który wygrał eliminacje powiatu wielickiego. Ze względu na
nietypową formę prezentacji i tym samym zaskoczenie komisji, Dyrektor
Festiwalu Adrian Kulik wyraził zgodę na występ zespołu w finale wojewódzkim.
Kolejną imprezą w której zespół brał udział był Festiwal Piosenek
Andrzeja Zielińskiego organizowany przez Centrum Kultury w Gdowie. Wśród
finalistów znalazł się zespół "Cud i Przyjaciele", który wykonał piosenkę pt.
"Dopóki jesteś" w aranżacji instruktora Marka Sobczyka. Jak się wkrótce
okazało to właśnie ta prezentacja grupy najbardziej przypadła do gustu
Andrzejowi Zielińskiemu i zajęła I miejsce. Stanie się o niej głośno, albowiem
w nagrodę zespół "Cud i Przyjaciele" będzie miał przyjemność odbyć trzy
wspólne koncerty z Zespołem "Skaldowie". Zespół "Cud i Przyjaciele" będzie
mu towarzyszył podczas obchodów 70 urodzin Andrzeja Zielińskiego oraz 50
rocznicy utworzenia zespołu "Skaldowie". Koncerty odbędą się w Krakowie i w
Zakopanem.

Zespół „Cud i Przyjaciele” w roku 2013 zdobył I miejsce w Przeglądzie
Artystycznym CK- art w Gdowie w kategorii chóry. Tym samym zakwalifikował
się do Małopolskiego Festiwalu Talentów, brał udział w trzy-dniowych
warsztatach gospel w Sieprawiu oraz w charytatywnym koncercie kolęd
organizowanym w Kościele Parafialnym w Łapanowie.
Oto skład zespołu w którym trzon stanowią dziewczęta z Gminy Trzciana - młode
mieszkanki Kierlikówki, Ujazdu, Rdzawy:
Instruktor/dyrygent - Marek Sobczyk (Łapanów),
kierownik zespołu- Małgorzata Mikołajek
Katarzyna Kłósek, Justyna Łukasik ,Izabella Piórkowska, Aneta Burek, Wioletta
Burek, Zuzia Dębosz, Kamila Dębosz, Joasia Dziedzic, Gabrysia Górka, Paulina
Piasecka, Kasia Kowalczyk, Monika Surma, Anna Piórkowska, Konrad Palka,
Dawid Palka, Marzena Palka, Wiktoria Jawień, Klaudia Sroka, Marcelina
Grabowska, Joanna Biernat, Jadwiga Sobczyk

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
Tradycją Gminy Trzciana są organizowane od wielu już lat uroczystości
związane z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego. Przy współpracy
z wójtem organizuje je kierownik USC- Pani Wanda Surma.

Na spotkanie, które odbyło się 23 lipca 2013r. przybyły wraz z rodzinami dwie
pary Złotych (50-lecie) i dwie pary Diamentowych (60-lecie) Jubilatów.
Prezydent RP przyznał trzem parom małżeńskim z terenu gminy: Genowefie
i Henrykowi Krawczykom z Leszczyny, Helenie i Kazimierzowi Zachariaszom
oraz Irenie i Adolfowi Szczur w Trzciany medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”. Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak w imieniu Prezydenta RP
udekorował medalami dwie obecne na uroczystości pary małżeńskie
obchodzące Złoty Jubileusz Małżeństwa. Diamentowi Jubilaci: Maria
i Bronisław Kita z Trzciany oraz Janina i Jakub Stadnik z Kamionnej otrzymali
listy gratulacyjne.
Strażacka Orkiestra Dęta z Leszczyny
Nieprzerwanie do 1947 roku
w Leszczynie prężnie działa Strażacka
Orkiestra Dęta pod przewodnictwem
kapelmistrza Włodzimierza Pietrasa.
Liczy ona obecnie 32 członków.
W 2013r. orkiestra zajęła III miejsce na
XVI Wiśnickiej Paradzie Orkiestr
Dętych, która odbyła się 9 czerwca
w Nowym Wiśniczu.
.
Orkiestra uświetnia wiele uroczystości
religijnych, patriotycznych i
kulturalnych w naszej gminie. W 2013r. wykonano prace remontowe
w pomieszczeniu prób orkiestry, tj. wygłuszono salę wykładziną
dźwiękochłonną i wymieniono oświetlenie.
Informacja o Klubie Sportowym „TRZCIANA 2000” i Szkółce Piłkarskiej
B&T TRZCIANA
Klub Sportowy „Trzciana 2000” działający od 2000 roku posiada drużynę
seniorów aktualnie grającą w kl. A i drużynę juniorów. Obie drużyny występują
w rozgrywkach ligowych Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni. Kadra seniorów
liczy obecnie 22 zawodników, a kadra juniorów 26 zawodników. Trenerem obu
zespołów jest Bogdan Cholewa.

Przy klubie działa powstała w 2012 roku Szkółka Piłkarska B&T Trzciana.
W szkółce trenuje obecnie 70 zawodników grup młodzieżowych w 5 kategoriach
wiekowych: Trampkarze (ur. 1999-2000), Młodziki (2001-2002, Orliki (20032004), Żaki (2005-2006), Skrzaty (2007-2008).

Drużyny trampkarzy i młodzików grają w I Lidze Tarnowskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Drużyna młodzików po pierwszej rundzie sezonu
2013/2014 zajmuję 3 miejsce z realnymi szansami awansu do Ligi
Międzywojewódzkiej w Krakowie. Druga drużyna młodzików gra w lidze
Podokręgu w Bochni. Pozostałe drużyny czyli orliki, żaki i skrzaty biorą udział
w turniejach w ciągu całego roku. Trenerami powyższych drużyn są: Stanisław
Tabak, Maciej Babral (trampkarze, młodziki, żaki, skrzaty) oraz Maciej Mucha
(orliki). Kierownikiem wszystkich wymienionych drużyn od seniorów do
skrzatów jest Maciej Babral.
W utrzymaniu grup młodzieżowych swój duży wkład mają rodzice dzieci
trenujących i grających w klubie.

Klub posiada również drużynę oldboyów, która także bierze udział w turniejach
piłkarskich swojej kategorii. Kierownikiem tego zespołu jest Krzysztof
Bębenek.

Zarząd klubu w dalszym ciągu tworzą: Wiesław Kukla-prezes, Maciej Babralwiceprezes oraz pozostali członkowie: Krzysztof Bębenek, Bogdan Cholewa,
Robert Grabowski, Ryszard Śliwa, Franciszek Zatorski oraz prezesem
honorowym jest Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak.
Więcej informacji o działalności klubu i szkółki na stronie internetowej:
http://kstrzciana2000.futbolowo.pl/index.php
http://babral-tabak.futbolowo.pl/
Kompleks Sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012”
Kompleks sportowy "Moje Boisko - Orlik 2012”, składa się z 2 boisk
o wymiarach: 62m x 30m i 32.1m x 19.1m oraz budynku sanitarno - szatniowego.
Orlik funkcjonuje w naszej gminie od maja 2012r. Jak zapewne większość
mieszkańców wie, w 2013r. boisko do piłki nożnej było wyłączone z użytku do
17.05.2013r. W ramach gwarancji firma "Legutki i Krasoń" sp. j. z Krakowa,
wymieniła wierzchnią warstwę podbudowy pod sztuczną trawą, która okazała
się mało przepuszczalna dla wody.
W 2013r. na Orliku odbyło się kilka ciekawych imprez sportowe tj.:
1) 18 maja - V Turniej Policyjny
o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji w Bochni. Organizatorami
turnieju byli: Krzysztof Bębenek Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana
oraz Mariusz Dymura - Komendant
Powiatowy Policji w Bochni.
2) 8 lipca - Gminny Turniej Piłkarski,
zorganizowany w ramach programu
finansowanego przez Województwo
Małopolskie i Małopolskie Zrzeszenie
LZS „Wakacje z Piłką Nożną".
Organizatorami turnieju gminnego
byli: Maciej Babral i Stanisław Tabak.
3) 21 lipca- charytatywny mecz piłki
nożnej pomiędzy reprezentacjami
"Platformy Obywatelskiej Powiatu
Bocheńskiego" i "Młodych

Demokratów" z Województwa Małopolskiego. Podczas tego meczu, a także po
jego zakończeniu na Pikniku Rodzinnym w Rdzawie, zbierano pieniądze dla 5letniego, chorego Wiktora z Trzciany.
Kompleks sportowy cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży, jak
również osób dorosłych. Wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji skorzystać z
obiektu serdecznie zapraszamy.
VI. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie w 2013r.
podejmował szereg działań mających na celu poprawę
sytuacji mieszkańców Gminy, którzy zagrożeni są
wykluczeniem społecznym. Ośrodek obecnie spełnia
wymogi formalne wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej poprzez
zatrudnianie 3 pracowników socjalnych, dzięki czemu możemy podejmować
różnorodne działania będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
> W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie realizował Projekt
„Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Trzciana” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Potrzeba realizacji Projektu wypłynęła z konieczności wyrównania szans
zatrudnienia
i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym. Dzięki
udziałowi w Projekcie 10 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe opiekuna osób
starszych i dzieci, 2 osoby ukończyły kurs wózków widłowych, 3 osoby
ukończyły kurs zawodowy kasjer-fakturzysta z obsługą kas fiskalnych
i komputera, 2 kolejne osoby uczestniczyły w kursie zawodowym z zakresu
kucharza małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, 1 osoba uzyskała
kwalifikacje barmana, a 1 osoba ukończyła kurs pracownika ochrony osób
i mienia.

> W Ośrodku prężnie działa również Punkt Informacji, Wsparcia i pomocy dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dla osób dotkniętych problemem
alkoholowym, w którym można m.in. bezpłatnie skorzystać z pomocy
psychologicznej.
> Dzięki współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce udało
się dwukrotnie zorganizować w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Trzcianie Mobilne Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich.
> W Ośrodku działa również Centrum Wolontariatu w którym skupiają się osoby
z Gminy Trzciana, które w formie wolontariatu chcą działać na rzecz
społeczności lokalnej.
Panie z GOPS utworzyły komitet społeczny „ABC Nadziei", który był
organizatorem imprezy charytatywnej, w formie zabawy ostatkowej
pn. „Uśmiech dla Gabrysia”. Zabawa zorganizowana na rzecz leczenia, operacji
i rehabilitacji małego Gabrysia z Gminy Trzciana okazała się wielkim sukcesem.
> W Ośrodku realizowane są zadania z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie działa od wtorku do piątku
w godzinach 07.30- 15.30, w poniedziałki od 7.30-18.00. W okresie od 01
sierpnia do 30 listopada ze względu na wzmożone prace związane z okresem
zasiłkowym obowiązują godziny wewnętrzne w każdy wtorek i czwartek od
godziny 12.00-15.30 bez przyjmowania stron. Ze względu na bariery
architektoniczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy wejściu do
budynku znajduje się instalacja przyzywowa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Trzciana 248, 32-733 Trzciana
tel/fax: 14 613 60 02, 14 611 62 56
www.gopstrzciana.pl
e-mail: sekretariat@gopstrzciana.pl
VII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RDZAWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Rdzawie jest jednostką
budżetową gminy Trzciana, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej
wobec osób powyżej 18 roku życia, objętych ustawą o ochronie zdrowia
psychicznego. Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 38 osób.
Podstawowym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia oraz
zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem
swoich relacji ze środowiskiem. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Poprzez swoją
działalność Dom służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić

podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we
własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.
Osoby uczęszczające w zajęciach ŚDS kształtują swoje umiejętności w zakresie
komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z różnorodnych form
spędzania wolnego czasu, uczą radzenia sobie z problemami życia codziennego,
przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą, odkrywają talenty
artystyczne itp.
Aktualnie liczba Uczestników wynosi 38. Zajęcia i treningi odbywają się
codziennie od poniedziałku do piątku.
W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, w 2013r.
Uczestnicy Domu brali udział m.in.
w następujących zajęciach:
- hipoterapia, muzykoterapia,
biblioterapia,
- turniej tenisa stołowego w ŚDS
Zagórzany,
- zabawa andrzejkowa w ŚDS Brzesko,
- przygotowanie do świąt i wieczerza
wigilijna,
- przegląd grup kolędniczych, kulig
konny,
-spotkanie kolędowe z udziałem rodzin
uczestników,
-zabawa karnawałowa, zabawa z
udziałem zaproszonych gości z ŚDS
Muchówka,
- zajęcia z wizażystką, zajęcia z
fryzjerką,
- spotkanie z policjantami w ramach
ogólnopolskiej akcji „Tydzień
Pomocy Ofiarom Przestępstw”
- Dzień Kobiet, wystawa i kiermasz
wielkanocny,
- spotkanie z przedstawicielami
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Bochni,
- malowanie jajek – impreza
integracyjna w ŚDS Żegocina,
- grillowanie w WTZ w Zawadzie
Uszewskiej,
- wycieczka do kina w Bochni,

- majówka w ŚDS Zagórzany, piknik w Zagórzanach, rodzinny piknik
w Rdzawie,
- wycieczka do Krynicy, do Pasierbca, do Nowego Wiśnicza,
- wykonanie wieńca żniwnego i udział w parafialnym święcie plonów,
- udział w przeglądzie twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych w Brzesku,
- impreza integracyjna w kopalni soli w Bochni, spotkanie integracyjne,
grillowanie z udziałem zaproszonych gości z ŚDS Muchówka, Żegocina
i Zagórzany.
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rdzawie uwierzysz, że mimo
choroby możesz wiele, że Twoje Życie ma sens, jesteś potrzebny- razem można
więcej.
VIII. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
1. Na terenie Gminy funkcjonuje 7 jednostek OSP, w tym jedna (OSP Trzciana)
włączona w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. OSP to
społeczne organizacje ratownicze, które w szeregach skupiają 238 członków.
Strażacy prowadzą działania ratownicze w zakresie likwidacji pożarów,
usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, pierwszej
pomocy medycznej oraz innych zadań miejscowych. Druhowie wyjeżdżający do
akcji posiadają uprawnienia do udziału w tych zadaniach oraz corocznie szkolą
kolejnych członków na kursach organizowanych przez PSP w Bochni.
Zakres działalności ratowniczej dla jednostki, która jest w systemie KSRG jest
taki sam jak Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zarząd Gminny ZOSP RP jak co roku zorganizował Gminne Eliminacje
OTWP dla dzieci i młodzieży.
3. Przy OSP Trzciana działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze- 20 osób,
prowadzone przez Pana Stanisława Gutowskiego i Pana Bogdana Grabowskiego
( na zdjęciu po lewej).

4. W dniu 21 lipca zorganizowano Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
5. Strażacy ratowali w 2013r. ludzi i ich mienie w akcjach spowodowanych
przez:
•
pożary: 04.12; 01.01; 03.01; 23.03; 04.04; 23.04;11.06; 02.08- 8
•
wypadki komunikacyjne: 31.01; 16.05; 15.11- 3
•
wichury- 2 w Trzcianie, 1 w Łąkcie Dolnej,
•
inne zdarzenia: 26.01; 28.01; 29.01; 13.02; 08.06; 25.06; 27.06; 14.07;
30.08- 9.
6. W lipcu obchodzono jubileusz 70-lecia OSP Kamionna, podczas którego
uroczyście przekazano tamtejszej OSP samochód ratowniczo-gaśniczy. 13 lipca
samochód oficjalnie przekazano też OSP w Trzcianie.

7. Strażacy wydają od kilku lat kalendarz strażacki, w którym umieszczają
zdjęcia z poprzedniego roku oraz różne informacje z zakresu profilaktyki
przeciwpożarowej.
8. Działalność OSP to także obszar kultury społeczności lokalnej – strażacy
uczestniczą w uroczystościach kościelnych ( Boże Ciało, Wielkanoc, odpusty),
organizują nabożeństwa w intencji zmarłych strażaków, tzw. „Strażackie
Zaduszki”, uczestniczą w pogrzebach swoich członków.
W okresie bożonarodzeniowym uczestniczą w spotkaniach opłatkowych
i mikołajkowych.
9. Członkowie OSP inicjują przedsięwzięcia społeczne wspólnie
z mieszkańcami, Radą Sołecką, szkołami.
10. Strażacy z OSP w Trzcianie pilnowali porządku w dniu 11 listopada na
drodze przy cmentarzu w Trzcianie w związku ze zmianą organizacji ruchu
w dniu Wszystkich Świętych.
11. Samorząd Gminny bardzo wysoko ocenia działalność jednostek
ratowniczych OSP i wspiera finansowo ich funkcjonowanie.

IX. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „PRZYJAZNY UJAZD”
W kwietniu 2013r. powstało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich
„Przyjazny Ujazd”, do którego należą 24 Panie z Ujazdu. Celem statutowym
stowarzyszenia jest m.in. prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej,
edukacyjnej, prozdrowotnej, informacyjnej, zwłaszcza w zakresie promocji
regionu, promocji postaw przedsiębiorczych oraz aktywizowania lokalnej
społeczności. Zarząd stowarzyszenia tworzą Panie: Bożena Kowalczyk- prezes,
Anna Kukla- wiceprezes, Agnieszka Bębenek- sekretarz i Maria Stukusskarbnik.
Koło gospodyń zorganizowało
w 2013r. uroczystą Majówkę
połączoną z obchodami Dnia
Strażaka. W czerwcu „Przyjazny
Ujazd” z sukcesem prezentował swoje
wyroby na imprezie plenerowej
–„Smak regionu- Pieróg św. Marcina”
zorganizowanej w Parku Kultury
i
W y p o c z y n k u
w To m a s z k o w i c a c h . P a n i e
prezentowały swoje wyroby również
na Święcie Gminy Trzciana.
We wrześniu 2013 roku
KGW
uczestniczyło w trzeciej edycji
„Festiwalu Rosołu” organizowanego
przez Lokalną Grupę Działania
„Dolina Raby”. KGW „Przyjazny
Ujazd” zdobyło nagrody w trzech
spośród czterech dodatkowych
kategorii:
I miejsce w kategorii potrawa
z ziemniaka,
I miejsce w kategorii pierogi z mięsem,
III miejsce w kategorii ciasto z jabłkami.
We wrześniu we współpracy z Sołtysem wsi Ujazd- Panem Stanisławem
Kowalczykiem, KGW zorganizowało II Dożynki Wiejskie, będące wyrazem
powrotu do przedwojennej tradycji Ujazdu. Urządzono m. in. wystawkę
z zebranych plonów ziemi, przygotowano program artystyczny z udziałem
uczniów PSP w Kierlikówce, zaproszono także gości, których dowożono pod
budynek Świetlicy Wiejskiej w Ujeździe konną bryczką.

Pod koniec listopada w Ujeździe miała miejsce uroczystość pobłogosławienia
i oficjalnego przekazania do użytku gminnej sieci wodociągowej. Panie z KGW
przygotowały poczęstunek i zorganizowały zabawę taneczną dla zaproszonych
gości.
W styczniu 2014r. „Przyjazny Ujazd” planuje zorganizować wieczór kolęd dla
starszych mieszkańców wsi.
Działalność KGW przyczynia się do rozwoju i popularyzowania tradycji
naszego regionu, promując tym samym całą naszą gminę. Więcej informacji na
temat stowarzyszenia i jego działalności można znaleźć na stronie internetowej
Gminy Trzciana www.trzciana.pl.
X. SEKCJA HODOWCÓW GOŁĘBI
Sekcja Trzciana PZHGP powstała 24.01.2009r. Założycielami sekcji byli:
Tomasz Babral, Robert Babral, Andrzej Gacek, Janusz Rusak , Stanisław
Pawliński, Wojciech Sroka, Łukasz Śliwa, Bogdan Miśkowicz, Wojciech Sotoła,
Bogdan Kaja, Józef Anielski, Kamil Anielski, Marcin Zatorski, Anielski
Andrzej, Magdalena Głuc, Roman Marzec, Marzec Grzegorz, Piotr Burkowicz,
Grzegorz Korba, Zbigniew Sroka, Sławomir Marzec.
Obecnie Sekcja zrzesza 37 członków z miejscowości: Łąkta Dolna, Rdzawa,
Trzciana, Kamionna, Ujazd, Kierlikówka, Ubrzeż, Brzezowa, Tarnawa, Nowe
Rybie, Cichawka, Bełdno, Łapanów, Lipnica, Kobylec i Rajbrot.
Sekcja należy do stowarzyszenia o nazwie „Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych”, w skrócie PZHGP. Terenem
działania jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Zarządu Głównego w Chorzowie. Związek
jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod
nazwą „FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE” (FCI).
Działalność Sekcji jest finansowana w całości ze składek członkowskich.
Sekcja pierwotnie należała do Oddziału Dobczyce Stadniki, Okręg Kraków.
W sezonie 2011 Sekcja przeszła do Oddziału Limanowa II, Okręg Nowy Sącz.
Lokalizacja sekcji znajduje się na terenie Gminnego Centrum Turystyki,
Rekreacji i Sportu w Rdzawie.

Do najważniejszych celów związanych działalnością Sekcji należą:
1.Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.
2.Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
3.Rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków.
4.Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
5.Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i jego
sympatyków.

Gołębie do niedawna wykorzystywane były do przenoszenia informacji,
również na frontach I i II wojny światowej. Wiele doskonałych gołębi lotników
zostało wyróżnionych wojskowymi odznaczeniami, pobierało „emerytury”,
było „pochowanych” z honorami wojskowymi. Obecnie gołębie pocztowe są
obiektem sportowych emocji zapoczątkowanych ponad 100 lat temu w Verviers
(Belgia).
Sezon lotowy zazwyczaj trwa od początku maja do końca września. Podzielony
jest na dwie części: Loty głębi dorosłych i loty gołębi młodych obie kategorie
zaliczane są do Generalnego Mistrzostwa Polski. Zawody polegają na
wykorzystaniu zdolności powrotno lotowej gołębi gdzie najważniejszą cechą
jest prędkość powracających ptaków do gołębnika . W sezonie gołębi dorosłych
gołębie pokonują dystans ok 6000 km, a najdłuższy lot odbywa się z Belgi
z miejscowości Ostenda z odległości ok 1240 km w linii prostej.
Hodowla gołębi to wspaniała pasja, wypoczynek, odskocznia od codziennych
spraw, to także dla niektórych sposób na życie. Obserwacja gołębi to fascynujące
zajęcie. Obcując z gołębiami można wiele się od nich nauczyć np. pracowitości,
systematyczności, woli walki z przeciwnościami losu, pokory, wierności.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszych stron
internetowych lub do wstąpienia do naszych szeregów. Więcej informacji na
nasz temat można znaleźć na stronie:
http://www.pzhgp-trzciana.mojegolebie.pl/
www.pzhgp.org/
http://www.pzhgp.pl/

XI. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 lipca 2013r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą o czystości i porządku
w gminach, obowiązuje nowy system odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Trzciana.
W Gminie Trzciana złożono 1320 deklaracji. Segregację śmieci zadeklarowało
1306 gospodarstw, 14 deklaruje brak segregacji.
Liczba osób zameldowanych na dzień 31.10.2013 wynosiła 5 376, złożono
deklaracji na 5 315 osób (różnica 61 osób).
Deklaracje złożyły:
Letniskowe domki

131

1 osobowe gospodarstwa domowe

139

2 osobowe gospodarstwa domowe

179

3 i więcej osób w gospodarstwie domowym

867

Gmina Trzciana oddała 109,1 ton śmieci za III kwartał 2013:
-odpady niesegregowane
30,0 t
- szkło i tworzywa sztuczne
44,6 t
- metal
3,0 t
- odpady budowlane
5,9 t
- kable, papier i drewno
5,6 t
- inne odpady
20,0 t
W 2014 zorganizowany zostanie kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych (od 1.07 najprawdopodobniej do końca 2016r.).
Rozważa się również wprowadzenie stawki opłaty śmieciowej dla rodzin
3-osobowych.
XII. OPŁATY W 2014 ROKU
Woda:
Cena za dostarczenie wody według taryfowych grup odbiorców wynosi:
1) I grupa taryfowa- gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej:
3,00 zł za 1 m3 wody + VAT.
2) II grupa taryfowa- pozostali odbiorcy oraz woda pobierana z hydrantów:
5,00 zł za 1 m3 wody + VAT.
Miesięczna opłata stała od każdego odbiorcy wody podłączonego do sieci
wodociągowej wynosi 6,50 zł + VAT.

Kanalizacja:
Cena za odprowadzenie ścieków według taryfowych grup dostawców wynosi:
1) I grupa taryfowa- ścieki spławialne od gospodarstw domowych, jednostek
użyteczności
publicznej: 3,70 zł za 1 m3 ścieków + VAT.
2) II grupa taryfowa- ścieki spławialne od pozostałych odbiorców: 5,00 zł za
1 m3 ścieków + VAT.
3) III grupa taryfowa- ścieki spławialne i dowożone przemysłowe: 12,00 zł za
1 m3 ścieków + VAT.
4) IV grupa taryfowa- pozostałe ścieki dowożone: 3,70 zł za 1 m3 ścieków +VAT.
Miesięczna opłata stała od każdego dostawcy ścieków spławialnych wynosi
5,00 zł + VAT.
Śmieci:
Opłata za śmieci naliczana jest od gospodarstw domowych. Opłata za odpady
posegregowane jest niższa niż za odpady niesegregowane, co przedstawia się
następująco:
1) dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny
opłata wynosi:
a) 7,00 zł miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego;
b) 14,00 zł miesięcznie od dwuosobowego gospodarstwa domowego;
c) 28,00 zł miesięcznie od pozostałych gospodarstw domowych.
2) dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny opłata
wynosi:
a) 14,00 zł miesięcznie od jednoosobowego gospodarstwa domowego;
b) 28,00 zł miesięcznie od dwuosobowego gospodarstwa domowego;
c) 56,00 zł miesięcznie od pozostałych gospodarstw domowych.

XIII. NOWE OKRĘGI WYBORCZE
Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)- Kodeks
Wyborczy zostały wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na
okręgi wyborcze. Zgodnie z art. 418 § 1 ww. ustawy w każdym okręgu
wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na
prawach powiatu wybiera się jednego radnego.
Rada Gminy Trzciana uchwałą Nr XII/120/12 w dniu 11.09.2012r. ustaliła
jednomandatowe okręgi do wyborów do Rady Gminy.

Numer
okręgu

1.

2.

3.

Liczba
Liczba
Liczba
mieszkańców
radnych
mieszkańców
ww
okręgu
okręgu wybieranych
w okręgu
Sołectwo Kamionna: Pod Bełdno, Wychylówka, Na
446
1
Brzegu, Za Kościołem, Zastawie, Rola, Kupki,
Wieś, Podedworze, Wójtówka, Polityczna, Rzeki,
Góralówka, Kąty, Gorzkówka,- nd: 2,22-24,2733,35-39 nieparzyste,40-44,46,53-55 nieparzyste,
59,62,70,73-75 nieparzyste,78-90, 97-99
nieparzyste, 102-111, 118-126, 130,139-140,142148 parzyste, 153-157,159-161,165-173, 183186,190,193-196,198-206 parzyste,207-211,216-218
parzyste, 221,224-232, 234-236 parzyste, 243,249265, 266,282,287.
Sołectwo Kamionna: Adamowskie, Dwór,
401
1
Podgórcze, Podlesie, Pod Brzegiem, Zapotok,
Górka, Stara Droga, Dział, Ramszówka,
Maciejówka, Brzeziny,- nd:1-3 nieparzyste,4-19,
26, 34-38 parzyste,45-47 nieparzyste, 48-52,54-56
parzyste, 57,60-61,63-68,71,74,92-96,100-101, 113116,127-129,131-136,141-151 nieparzyste,
152,158,162-163,174-180,189-191 nieparzyste,197199 nieparzyste,-213-214,217,220-222 parzyste,
233-235 nieparzyste,247,256-260 parzyste,267-277,
284-286.
Granice okręgu wyborczego

Sołectwo Rdzawa .

241

1

253

1

4.

Sołectwo Kierlikówka: Dołki, Działy,
Podwójtówka, Zagrody, Srokówka,- nd: 2-8
parzyste,14-19,23,28-32 parzyste,35-39,4144,50,54-55,58-59,61,64-67,78, 81-87 nieparzyste,
88-92,94-97,106-108,116-120,122-128.

1.
5.

Sołectwo Kierlikówka: Pod Dąbry, Lutry, Zagórze,
Orzechówka,- nd: 3-9 nieparzyste,10-13,21-22,2527,31-33 nieparzyste,34,40,46-48,51-52,56-57,60-62
parzyste,68-77, 79,82,93,98-105,109-114,121.
Sołectwo Ujazd.

240

1

351

1

Sołectwo Leszczyna: I strona Leszczyny,
Kaliszówka,- nd:
1-36,51,54,58,61,76-77,83-85
nieparzyste,88-90,92-93,96-101, 104,107109,111,114-115,119-120,122-125,131-139, 144,149152,157-160,163-165 nieparzyste, 166-168
parzyste,171-174, 177,180-181,185.

443

1

6.
2.
7.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

Sołectwo Leszczyna: II strona Leszczyny,
Wichraz,- nd: 37-50,52-53,55-56,59-60,62-74,7982,84-86 parzyste, 87,91,94, 102-103,105-106,110112 parzyste,116-118, 121,126-129, 140-143,145148,154-156,161-162,164,167-169 nieparzyste,
170,175-176,178,183,od 187do końca.
Sołectwo Łąkta Dolna: Nagórze,- nd: 4,8-14,16-33,
42,62,65-70,72-73, 80-82 parzyste,83-87,91,94-96
parzyste,100,103-104,108,115,118,122,132,137-138,
140,144-145,156,160-161, 166-167,169,172,178180, 184,190,193-195 nieparzyste,196-198,203-205
nieparzyste, 206,210,213,217-219,223,233-234, 248252 parzyste,257.
Sołectwo Łąkta Dolna: Miasto, Nadole, Zadziele,
Pańskie,- nd:1-5 nieparzyste,6-7,15,44,51-54,5659,61,64,79-81 nieparzyste,97-99 nieparzyste,
117,120,125,139,142-143, 147-157
nieparzyste,158,162,171-173 nieparzyste,177,181183,192-194 parzyste:, 202-204 parzyste, 207209,214-215, 221,224,227-229 nieparzyste,240-242
parzyste, 255-256.
Sołectwo Łąkta Dolna: Sikornice, Półrolki, Działy,
Pasternik, Glinki,- nd: 34-41,43-45 nieparzyste,4650, 55,60,71,75-78, 88-89, 93-95
nieparzyste,98,101,105-106, 109-114, 116,121, 124126 parzyste,127-131,135,141, 146-152
parzyste,159, 163-165 nieparzyste,168-170 parzyste,
174-176, 187-188,200-201,211-212, 226-228
parzyste, 238,243-246, 251.
Sołectwo Trzciana: Libichowa, Działy,- nd: 33-34,
37,52,59-65,67-68,70,87,91-92,99,102, 107-109
nieparzyste,113-115 nieparzyste,116,121-122,
125,130-131, 135,141-143 nieparzyste,148-149,164,
179-181nieparzyste, 200-202
parzyste,211,217,224,237-239,241,255,258-259,261263 nieparzyste,279,288-289, 293,301,315,323-324,
332,338,349, 355,364,367-369,372-374,376377,386,396,405,413-419 nieparzyste,426.
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Sołectwo Leszc zyna: II stro na Leszc zyny,
Wichraz,- nd: 37-50,52-53,55-56,59-60,62-74,7982,84-86 parz yste, 87,91,94, 102-103,105-106,110112 parz yste,116-118, 121,126-129, 140-143,145148,154-156,161-162,164,167-169 niepa rzyste,
170,175-176,178,183,od 187do końca .
Sołectwo Łą kta Do lna: Nagó rze,- nd: 4,8- 14,16-33,
42,62,65-70,72-73, 80-82 parz yste,83-87,91,94-96
parz yste,100,103-104,108,115,118,122,132,137-138,
140,144-145,156,160-161, 166-167,169,172,178180, 184,190,193-195 niepa rzyste,196- 198, 203-205
niepa rzyste, 206,210,213,217-219,223,233-234, 248252 parz yste,257.
Sołectwo Łą kta Do lna: Miasto, Nadole, Z adziele,
Pańskie,- nd:1-5 nieparz yste,6-7,15,44,51-54,5659,61,64,79-81 niepa rzyste, 97-99 nieparz yste,
117,120,125,139,142-143, 147-157
niepa rzyste, 158,162,171-173 nieparz yste,177,181183,192-194 parz yste:, 202-204 pa rzyste, 207209,214-215, 221,224,227-229 niepar zyste,240-242
parz yste, 255-256.
Sołectwo Łąkta Dolna: Sikor nice, Półro lk i, Działy,
Pasternik, Glinki,- nd: 34-41, 43-45 nieparz yste,4650, 55,60,71,75-78, 88-89, 93-95
niepa rzyste, 98,101,105-106, 109-114, 116,121, 124126 parz yste,127-131,135,141, 146-152
parz yste,159, 163-165 niepar zyste,168-170 parzyste,
174-176, 187-188,200-201,211-212, 226-228
parz yste, 238,243-246, 251.
Sołectwo Trzc iana: Libichowa, Działy,- nd: 33-34,
37,52,59-65,67-68,70,87,91-92,99,102, 107-109
niepa rzyste, 113-115 nieparz yste,116,121-122,
125,130-131, 135,141-143 niepa rzyste, 148- 149,164,
179-181niepa rzyste, 200-202
parz yste,211,217,224,237-239,241,255,258-259,261263 niepa rzyste,279,288-289, 293,301,315,323-324,
332,338,349, 355,364,367-369,372-374,376377,386,396,405,413-419 niepa rzyste,426.
Sołectwo Trzc iana: Glinik, Zyznówka,- nd:
6,21,39-51, 53-56,58,71-72,77,80-82,95,110,126,
132-136 parz yste, 150,153-156,159-162,173,180,
187-189 niepa rzyste,196- 198 parzyste, 199-205,
206-210,212-213, 215,220,229,232, 235,242-243,
250,253,260-262 parz yste,265-266, 283, 294,
299,304,311-313,319-321 niepar zyste,325-326, 328330 parz yste,333-335 niepa rzyste, 344,347- 348,350353,371, 375,378,383,392,402-406
parz yste,409,429.
Sołectwo Trzc iana: Rynek, Srokówka. 1-5,7-12,1520,22-28 parz yste,32,38,57,66,73-75
niepa rzyste, 76,85,88, 94-100 parzyste,104,137- 139
niepa rzyste, 140,152,157,165,168-172 parzyste, 188192 parz yste,193,197,204,216,219,222,228-230
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Sołectwo Trzciana: Zalesie, Sepne, Pachówka,
Zarzecze,- nd: 13,29-30,36,69,74,78-79,83-84,86,8990,106-108 parzyste, 111-112,114,117-120, 124,127,
133, 138, 142, 145,163,166, 169,174-178,183186,191,195,214,223, 226-227,231,236, 244-246
parzyste,251,267-269 nieparzyste, 273-275
nieparzyste,280,285-287 nieparzyste,297298,318,331,356-357,360-362 parzyste,381,385-387
nieparzyste,398,408-416 parzyste,421-424,427.
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Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony
internetowej Gminy Trzciana

Urząd Gminy w Trzcianie
32-733 Trzciana 302
email: urzad@trzciana.pl
www.trzciana.pl
tel. 14/6136122
fax: 14/6136141

