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Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Trzciana!
U progu nowego 2013 Roku przekazujemy Państwu informator dotyczący
działań samorządu gminnego w 2012r
.
W najnowszej historii naszej Małej Ojczyzny był to rok wyjątkowy, w którym
obchodziliśmy 750-lecie Parafii Trzciana, która do 1934r. obejmowała teren
obecnej Gminy Trzciana.
Z tej okazji odbyło się wiele imprez organizowanych przez placówki
oświatowe i świetlicę gminną. Centralnym punktem uroczystości był odpust
parafialny w Trzcianie, połączony z uroczystością Święta Gminy. W pierwszym
roku po objęciu funkcji Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej gościł u nas ks.
biskup Andrzej Jeż.
W dalszej treści informatora przedstawiamy osiągnięcia samorządu i
mieszkańców gminy.
Z satysfakcją informuję, że nasze działania realizowane z konsekwencją od
chwili reaktywowania Gminy Trzciana spowodowały, że została ona zaliczona
do ekstraklasy samorządowej województwa małopolskiego. Na taką ocenę
wpłynęły osiągnięcia związane z absorpcją środków unijnych, wysokością
środków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca, a także wyniki
egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych z terenu gminy.
W Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej ogłoszonym w Polsce w 2012r. udało się utworzyć
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie, w którym może przebywać 38
osób.

Dzięki dobrej współpracy samorządu naszej gminy z przedstawicielami
wszystkich wsi i środowisk udaje się rozwiązać najbardziej istotne problemy
związane z ochroną środowiska, wodociągowaniem czy poprawą jakości dróg
i estetyzacji centrów miejscowości.
Korzystne warunki życia w naszej gminie powodują, ze z roku na rok
przybywa nam mieszkańców. Na koniec 2012r. było nas 5373 osoby tj. 58
osób więcej niż rok temu.

W poszczególnych miejscowościach stan ludności przedstawia się następująco:
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Dziękując za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju Gminy w 2012r. na
2013 rok składam wszystkim mieszkańcom szczere i serdeczne życzenia.
Niech Nowy Rok będzie rokiem nadziei, spełnienia wszystkich planów
i zamierzeń, a także kolejnym krokiem w umacnianiu więzi i rozwoju
społeczno-gospodarczego naszej Małej Ojczyzny.
Jubileusz 750-lecia Trzciany
Rok 2012 to szczególny rok dla naszej Gminy, jako że był to rok obchodów
Jubileuszu 750 – lecia Trzciany i Parafii Trzciana. W organizację obchodów
włączali się aktywnie mieszkańcy gminy, szkoły i instytucje.
Publikacja na 750-lecie
Z tej okazji napisana i wydana
w 2012 roku książka „Osiem
wieków Trzciany” to ziszczone
marzenie Wójta Gminy – Józefa
Nowaka, to cenna monografia
Trzciany – źródło wiedzy o przeszłości naszych ziem rodzinnych
i naszych przodkach, o bardzo dużej wartości historycznej, toteż nie
sposób tutaj o niej nie wspomnieć.

Poniżej przedstawiamy wyciąg ze wstępu do tej publikacji, napisanego przez
Ks. prof. dr hab. Antoniego Paciorka.
„Są miejsca na świecie szeroko znane z powodu doniosłych wydarzeń, które
tam się dokonały,
z powodu wyjątkowego piękna, którym urzekają
zwiedzających. Są również i takie, które kiedyś były ważne, które nawet do dzisiaj
zachowały wiele dawnego uroku, ale z rozmaitych powodów popadły w
zapomnienie. Miejsce, na którym od wieków żyje wspólnota parafialna Trzciany,
nie obawia się zapomnienia. Niemały w tym udział mają Autorzy publikacji
„Osiem wieków Trzciany”.
Z okazji 750-lecia istnienia wspólnoty parafialnej Trzciana członkowie tej
wspólnoty podjęli się sporego trudu, aby wydobyć z zapomnienia wiele
wydarzeń, wiele postaci, które wśród nas żyły i w sposób pośredni albo
bezpośredni wpłynęły na nasz kształt duchowy i materialny. Autorom tej
publikacji jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
Osoby, które jeszcze nie zapoznały się z książką szczerze zachęcamy do
ciekawej lektury.
Obchody Jubileuszu:
W roku jubileuszowym odbyło się wiele imprez kulturalnych z nim
związanych. Kulminacyjnym punktem obchodów był natomiast Odpust
Parafialny w Trzcianie połączony ze Świętem Gminy w dniu 8 lipca 2012 r. Na
uroczystość jubileuszowo - odpustową przybył J.E. Ks. Bp Ordynariusz
Tarnowski - Andrzej Jeż. On też przewodniczył odpustowej sumie, wygłosił
homilię, a po procesji dokonał poświecenia tablicy pamiątkowej zamocowanej
na specjalnie na Jubileusz posadowionym na przykościelnym placu 8,5 tonowym
głazie podarowanym przez Państwo Łagoszów. Napis na tej tablicy brzmi
następująco: "Pamiątka Jubileuszu 750-lecia Parafii Trzciany 1262 - 2012".
Przed rozpoczęciem mszy świętej Księdza Biskupa Ordynariusza powitała
delegacja Rady Duszpasterskiej oraz Proboszcz Parafii Trzciana - ks. Władysław
Midura. Nabożeństwo uświetniły: Chór Parafialny dyrygowany przez organistę
– Pana Stanisława Grabowskiego oraz Orkiestra Dęta OSP w Leszczynie, grająca
pod przewodnictwem kapelmistrza – Pana Włodzimierza Pietrasa.
Przy pięknej, upalnej pogodzie po mszy świętej, a przed końcowym
błogosławieństwem przeszła wokół kościoła uroczysta procesja dziękczynna.
Parafianie i kapłani dziękowali Bogu za 750-lat istnienia parafii, której dzieje
opisano w książce "Osiem wieków Trzciany”.

W tym roku aura nam sprzyjała i Święto Gminy możemy uznać za udane. Ale
poza aurą dopisali także nasi Sponsorzy, dzięki którym wzbogacono program
imprezy o atrakcje na wysokim poziomie. Wspaniały koncert Zbigniewa
Wodeckiego, który świetnie bawił publiczność, wyjątkowe fajerwerki i
znakomita atmosfera podczas całego festynu na długo pozostaną w pamięci
uczestników.

Trzciana w samorządowej ekstraklasie małopolskich gmin
We wrześniowym numerze kwartalnika Małopolskiego Instytutu Samorządu
Terytorialnego i Administracji- „MISTiA na Szlaku", zaprezentowany został
Ranking Gmin Małopolski opracowany we współpracy z Urzędem
Statystycznym w Krakowie. Zestawienie prezentuje 20 najlepszych gmin w
Małopolsce pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie
poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem
miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. 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. Gmina Trzciana zajmuje w
rankingu 16 miejsce posiadając wskaźnik syntetyczny na równi z usytuowaną na
15 pozycji Miejską Gminą Bochnia.
Na uwagę zasługuje m.in.. wysokie 9 miejsce Gminy Trzciana w zakresie
wydatków majątkowych na 1 mieszkańca oraz 28 miejsce pod względem
pozyskiwania środków europejskich na 1 mieszkańca. Godne uznania jest
rozwijanie potencjału w sferze społecznej - gmina osiągnęła 9 miejsce w zakresie
wyników sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalistów- liczba pkt na
jednego zdającego to 62,77. Gmina Trzciana została wyróżniona w rankingu
jako gmina co prawda nieco mniejsza ludnościowo niż pozostałe gminy, ale za to
prowadząca bardziej aktywną politykę rozwoju.
Dodatkowo 06 września 2012 r. w dzienniku „Rzeczpospolita" pojawił się
artykuł zatytułowany: „Wielcy mistrzowie lokalnych inwestycji". Tutaj również
Gminę Trzciana można znaleźć na wysokiej pozycji. Jak przeliczono wg danych
Ministerstwa Finansów za 2011 rok, Gmina Trzciana wśród gmin wiejskich w
województwie małopolskim zajmuje 5 miejsce w zakresie wydatków
inwestycyjnych, których suma w 2011r. wyniosła 967 tys. zł, co w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynosi 2.295,- zł. Jesteśmy w zakresie inwestycji najlepszą
gminą wiejską w powiecie bocheńskim. Na 60 pozycji wskazanych w
opisywanym rankingu wśród gmin naszego powiatu znaleźć można jeszcze
tylko Gminę Łapanów, która zajmuje pozycję 15 (wydatki inwestycyjne na 1
mieszkańca w 2011 r. to 1 624,00 zł).
Jest nam niezmiernie miło, że dzięki wytrwałej i owocnej pracy znaleźliśmy się
w tak szacownym gronie. Mamy nadzieję, że miano jednej z najlepszych gmin w
Małopolsce stanowić będzie powód do dumy nie tylko dla jej władz, ale przede
wszystkim dla mieszkańców Gminy Trzciana.

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku
Kanalizacja w Gminie Trzciana:
W 2012r. podjęto zasadnicze prace w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i
uporządkowania gospodarki ściekowej. Samorząd gminny, wykorzystując z
sukcesem przyznane dofinansowanie w kwocie 6 048 873 zł, pozyskane z
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wybudował
grawitacyjno-ciśnieniową sieć kanalizacyjną w 3 miejscowościach tj. Trzcianie,
Łąkcie Dolnej i Leszczynie. Inwestycję poprzedziło uruchomienie nowoczesnej
oczyszczalni ścieków w Trzcianie o przepustowości 263m3/dobę, będącej
obecnie w trakcie rozruchu. Całkowity koszt inwestycji to 9 204 617,56 zł.
Zadanie, które śmiało można zakwalifikować jako największy sukces
samorządu Gminy Trzciana w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony
środowiska wykonało wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm„Budkomplex"- Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak S. J. z Bochni /lider/ oraz
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza
/partner/. Całość prac została zakończona pod koniec grudnia 2012r.
Do oczyszczalni zostały już włączone wszystkie domy mieszkalne i budynki
użyteczności publicznej, podłączone dotychczas do oczyszczalni ścieków
zlokalizowanej przy Urzędzie Gminy. Łącznie w Trzcianie do sieci
kanalizacyjnej z 7 przepompowniami podłączonych zostało 75 budynków, w
Łąkcie Dolnej do sieci kanalizacyjnej z 1 przepompownią podłączonych zostało
ponad 110 budynków.

Zapisy wszystkich chętnych na wykonanie dalszych przyłączy, zarówno w
Łąkcie Dolnej, jak też w Trzcianie przyjmują komitety społeczne, działające w
tych miejscowościach. Na przełomie stycznia i lutego 2013r. rozpoczną się
działania w zakresie przyłączy w miejscowości Leszczyna.

Od nowego roku mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej
obowiązywać będą opłaty za usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
zgodnie z taryfą przyjętą na XIII sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada br. jak
niżej:
1) I grupa taryfowa – ścieki spławialne od gospodarstw domowych,
.
jednostek użyteczności publicznej: cena 3,70 zł za 1m3 ścieków + VAT.
2) II grupa taryfowa – ścieki spławialne od pozostałych dostawców:
cena 5,00 zł za 1m3 ścieków + VAT.
3) III grupa taryfowa – ścieki spławialne i dowożone przemysłowe:
cena 12,00 zł za 1m3 ścieków + VAT.
4) IV grupa taryfowa – pozostałe ścieki dowożone: cena 3,70 zł za 1m3
.
ścieków miesięczną opłatę stałą od każdego dostawcy ścieków
.
spławialnych w wysokości 5,00 zł + VAT.
Wodociągowanie Gminy Trzciana:
Nie mniej ważne prace prowadzono w 2012r. w zakresie wodociągowania. W
2011r. zakończone zostały w całości roboty obejmujące I etap wodociągowania
tj. budowa ujęcia wody pitnej w Kamionnej wraz ze stacją osłonową, budowa
stacji uzdatniania wody w Kamionnej oraz budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Kamionna, Kierlikówka, Rdzawa, Ujazd i Trzciana. Dzięki temu
w 2012r. do nowopowstałej sieci wodociągowej udało się podłączyć ponad 300
budynków. Realizowane etapowo zadanie wodociągowania gminy znacznie
poprawiło m.in.. sytuację gospodarstw, w których zabrakło wody w
przydomowych studniach lub jej jakość była niska.

Całkowity koszt zadania realizowanego przez wyłonione w drodze przetargu
przedsiębiorstwo „Dróg – Bud" z Łapanowa wyniósł 7046242,98 zł. Na
realizację inwestycji Gmina pozyskała dotację w kwocie 4 mln zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W kolejnym etapie realizacji zadania planowana jest budowa sieci
wodociągowej 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. Przypominamy,
że cena za 1 m3 dostarczanej wody wynosi: 3,00 zł + VAT – dla odbiorców I
grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe, jednostki użyteczności publicznej
oraz 5,00 zł + VAT – dla odbiorców II grupy taryfowej tj. pozostali odbiorcy, a
także woda pobierana z hydrantów.
Odnowa Centrum Wsi Trzciana- etap II:
W maju zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego „Odnowa Centrum
Wsi Trzciana" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Obszarów
Wiejskich. W 2011 roku zrealizowano pierwszą część zadania - wybudowano
chodnik na trasie od Banku Spółdzielczego Rzemiosła do skrzyżowania dróg
powiatowych w centrum wsi. W roku 2012 dokonano wymiany oświetlenia
ulicznego na odcinku od kościoła do szkoły a także oddano do użytku Plac
Zabaw, który zbudowała Firma Handlowo – Usługowa „Kambud" ze Starego
Wiśnicza. Kosztował ponad 250 tysięcy złotych, a cała inwestycja dokładnie
700.379,67 zł. Wójt Gminy Trzciana uzyskał dofinansowanie do projektu w
wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania.
W niedzielne popołudnie 3 czerwca 2012 roku miała miejsce uroczystość
oddania do użytku oraz pobłogosławienia Placu Zabaw, który już znacznie
wcześniej zapełnił się dziećmi i ich rodzicami. Plac wyposażony jest w wiele
urządzeń do zabawy i wypoczynku. Są piaskownice, zjeżdżalnie, pomosty,
stylowe ławki. Na plac można się dostać po schodach albo pochylnią, którą
można zjechać wózkiem dziecinnym. Zamontowano również stojaki rowerowe.
Ładne latarnie i drewniane ławeczki przy wyłożonych kostką brukową alejkach
uzupełniają obraz tego miejsca. W efekcie w centrum Trzciany powstała nowa
przestrzeń publiczna, z której mogą korzystać przede wszystkim najmłodsi
mieszkańcy gminy. Aby to miejsce mogło dobrze służyć zabawie i
wypoczynkowi, trzeba zadbać o nie wspólnymi siłami i uchronić przez
dewastacjami, o co gorąco apelujemy.

Remont budynku Remizy OSP w Łąkcie Dolnej:
Kolejną inwestycją zrealizowaną w 2012 r. był remont budynku Remizy OSP
w Łąkcie Dolnej obejmujący swym zakresem wymianę pokrycia dachowego na
blachę dachówkową w ilości 376,80 m2 oraz dachówkę w ilości 9 m2 wraz z
dociepleniem stropu wełną mineralną i płytami styropianowymi, wymianę okien
z PCV. Co więcej, ściany budynku remizy OSP zostały docieplone płytami
styropianowymi i wykonano tynk elewacyjny. Prace, których koszt wyniósł 124
620,51 zł wykonała firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe„MAR BUD"
s.c. z Bochni. Część środków na inwestycję udało się pozyskać z dotacji celowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na wniosek Wójta
Gminy Trzciana złożony w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY
2012” Gmina Trzciana otrzymała dofinansowanie w możliwie najwyższej
kwocie, tj. 35.000,00 zł.
Mamy nadzieje, że przeprowadzone prace spełniają Państwa oczekiwania.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie
Dzięki staraniom Wójta Gminy i Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzcianie z dniem 1 października 2012 r. uruchomiono
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie. Remont i adaptację budynku po
byłej Małej Szkole dokonała Firma Renaty i Mariana Sroków z Bochni z
wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie w kwocie: 200 000,- zł. W 2012 r. udało się
pozyskać środki w wysokości 135.000,00 zł również z MUW w Krakowie na
kompleksowe wyposażenie ośrodka. Zakupiono min. sprzęt komputerowy,
rehabilitacyjny i sportowy, meble oraz wyposażenie kuchni i poszczególnych
pracowni. 5 grudnia 2012 r. odbyło się oficjalne otwarcie i poświecenie ŚDS.
Jak informuje pełniąca obowiązki kierownika tej instytucji Pani mgr Barbara
Borowiec, ŚDS jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób
dorosłych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy, których jest
obecnie 30 są objęci kompleksową opieką terapeutyczną, rehabilitacyjną,

medyczną i psychologiczną. Placówka działa od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.30 do 15.30 i zapewnia uczestnikom dowóz, 1 gorący posiłek w
ramach treningu kulinarnego oraz rozwijanie zdolności i umiejętności w
pracowniach: plastycznej, kulinarnej, ogrodniczo - stolarskiej, komputerowo fotograficznej, muzycznej, jak również rehabilitację.

Odbudowy i remonty dróg gminnych:
1.W czerwcu firma TMGM Kazimierz Gołdas z Bochni wykonała
inwestycję: Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach Kamionna Stolarnia oraz Łąkta Dolna - Pasternik opiewającą na kwotę 257.275,61zł.
2.W czerwcu wykonano Remont drogi gminnej Trzciana - Staszel w
miejscowości Trzciana.Przetarg również wygrała firma TMGM Kazimierz
Gołdas z Bochni, oferując realizację inwestycji za kwotę 58.653,56 zł.
3.Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez Gminę Trzciana była:
Odbudowa dróg gminnych: Kamionna- Rola Zastawie i Trzciana- Kaliny
Zdebski.. Inwestycje wykonała we wrześniu 2012r. firma ZIEM- DRÓG
USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE ROBOTY ZIEMNODROGOWE Stanisław Kupiec z Gdowa za sumę 266 737,83 zł.
4.Również we wrześniu firma BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji
Dróg Łagosz- sp.j z Drużkowa Pustego zakończyła kolejną gminną
inwestycję: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Łąkta Dolna- Kędra za kwotę 70 573,25 zł.

Budowa chodnika i kanalizacji burzowej przy DW 966 Wieliczka-Tymowa

W maju 2012r. dzięki współpracy samorządu gminnego z samorządem
wojewódzkim została zakończona kolejna ważne zadanie, pod nazwą: „Budowa
chodnika i kanalizacji burzowej przy DW 966 Wieliczka-Tymowa na odcinku
160 w km 2+535-3+366 w miejscowości Leszczyna i miejscowości Trzciana".
Roboty na wspomnianym odcinku rozpoczęła we wrześniu 2011r. firma: PUH
„Filar" Pana Marka Stochla z Bochni. Ich koszt wyniósł 524.304,10 zł. Chodnik
nie mógłby być jednak zrealizowany bez dodatkowego wsparcia ze strony Pana
Karola Kłóska z Trzciany oraz Państwa Marii i Adama Kłósków z Leszczyny, w
związku z którym końcowa wartość zadania ukształtowała się na poziomie
679.304,10 zł. Dzięki wspólnemu wysiłkowi w 2012 roku oddano do użytku 831
mb chodnika z kostki brukowej oraz wykonano 578 mb kanalizacji burzowej.
Mamy nadzieję, że nowy chodnik dobrze będzie służył mieszkańcom i
umożliwi bezpieczne poruszanie się przy drodze wojewódzkiej.
Samochody strażackie dla OSP w Trzcianie i OSP w Kamionnej
OSP w Trzcianie otrzymała świetnie wyposażony i nowocześnie się
prezentujący Mercedes Benz Atego 1429 AF, który kosztował prawie 700 tysięcy
złotych. Złożyły się na to środki pozyskane od: Gminy Trzciana, Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej, Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy oraz Rada Powiatu
Bocheńskiego.

W grudniu OSP w Kamionnej otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy
IVECO o wartości 106 tys. zł, w tym dotacja z budżetu gminy- 50.000,- zł.
Inwestycje prowadzone na terenie naszej gminy przez :
1. Powiat Bocheński- inwestycja pod nazwą: "Przebudowa, budowa oraz
remont ciągu dróg powiatowych nr 1447K Muchówka-Porąbka Iwkowska,
2075K Lipnica Murowana-Żegocina, 2095K Trzciana - Łąkta Górna" (w ramach
tzw. schetynówki)- wkład Gminy Trzciana ok. 500.000,- zł.

2. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – usuwanie szkód
na Potoku Kamionka w Kamionnej na długości 380 metrów o wartości
153 750,00 zł.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej- regulacja Potoku Saneckiego
w Trzcianie i w Łąkcie Dolnej.

Zamierzenia inwestycyjne Gminy Trzciana na 2013 rok to
1.
Budowa sali gimnastycznej w Kierlikówce- 1.300.000,- zł
2.
Rozbudowa sieci wodociągowej- 730.000,- zł na trasie:
- Trzciana Rynek do Glinika,
- Kierlikówka-Łąkta Dolna –do granicy z Łąktą Górną,
- Kamionna Wychylówka w kierunku Roli.
3.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Leszczynie225.000,- zł,
4.
Zabezpieczenie osuwiska na drodze powiatowej w Ujeździe - we
.
współpracy z Powiatem.
5.
Zakup samochodu dla ŚDS w Rdzawie- 200.000,- zł w tym 132.000,.
zł z budżetu gminy.
6.
Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników do
.
realizacji w 2014r.

Budżet gminy
Budżet Gminy Trzciana na 2013r.
Budżet Gminy Trzciana na 2013r. został przyjęty jednogłośnie na sesji Rady
Gminy Trzciana w dniu 28.12.2012r. Budżet zakłada dochody na wysokości
17.615.086, wydatki w kwocie 17.868.086,-zł. Różnica między dochodami i
wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 253.000,-zł , który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek.

Budżet Gminy na półmetku kadencji:
Tabela porównująca niektóre pozycje budżetowe w latach 2010-2013.
Wyszczególnienie
Dochody bieżące

2010
wykonanie

2011
wykonanie

2012
plan

2013
plan

17.197.495,- 16.623.086,-

14.398.924,-

15.451.492,-

6.532,-

0,-

24.410,-

21.00,-

2.590.729,-

6.993.209,-

3.287.340,-

1.178.000,-

13.289.296,-

14.005.961,-

Wysokość spłaconych
kredytów i pożyczek

366.360,-

948.529.-

4.702.010,-

1.529.000,-

Wydatki inwestycyjne

4.165.234,-

11.967.301,-

9.010.934,-

2.766.500,-

Dochody ze sprzedaży
nieruchomości
Wysokość zaciągniętego
kredytu i pożyczek
Wydatki bieżące

15.268.845,- 15.101.586,-

Oceniając realizację budżetu za ten dwuletni okres należy stwierdzić, że był
to czas na realizację inwestycji, w którym plan finansowy i inwestycyjny
zadań został wykonany w bardzo szerokim zakresie. Dzięki determinacji
pracowników, Wójta i pozostałych władz samorządowych, złożeniu dobrze
przygotowanych projektów i wniosków pozyskano fundusze zewnętrzne na
realizację priorytetowych dla naszego społeczeństwa zadań w zakresie
ochrony środowiska, zrealizowano też zadania , które ze względów
społecznych mają istotne znaczenie dla mieszkańców gminy tj. remonty,
naprawy bądź budowę chodników i dróg.
Oświata
Placówki Oświatowe w Gminie Trzciana
W Gminie funkcjonują następujące placówki oświatowe:
- w Kamionnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz
Publiczne Gimnazjum i Niepubliczne Przedszkole, prowadzone przez
Stowarzyszenie Na rzecz Wsi Kamionna. W szkole podstawowej w oddziale
przedszkolnym jest 25 dzieci, w klasach 1-6 jest 81 uczniów, nad którymi opiekę
sprawują nauczyciele zatrudnieni na 9,59 etatu. Do gimnazjum uczęszcza 43
uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni na 5,93 etatu.

- w Kierlikówce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego
W szkole w oddziale przedszkolnym jest 25 dzieci, w klasach 1-6 jest 72
uczniów, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni na 9,50 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 - 26 dzieci, szkoła podstawowa - 72 dzieci, gimnazjum - 47 uczniów. W Zespole pracują
nauczyciele zatrudnieni łącznie na 13,95 etatu.
- w Łąkcie Dolnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi. W szkole w
oddziale przedszkolnym jest 25 dzieci, w klasach 1-6 jest 64 uczniów, nad
którymi opiekę sprawują nauczyciele zatrudnieni na 7,11 etatu.
- w Trzcianie: Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:
-Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego -124 uczniów,
-Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego – 103 uczniów,
-Publiczne Przedszkole – 86 dzieci,
-Szkoła Muzyczna I Stopnia – 101 dzieci.
W zespole pracują nauczyciele zatrudnieni łącznie na 37,83 etatu.
Ze względu na niewystarczającą subwencję oświatową na funkcjonowanie szkół
gmina ze środków własnych w 2012 r. dołożyła kwotę 500 tysięcy zł.
Realizacja projektu „Praca indywidualna z uczniem”
Wójt Gminy Trzciana w dniu 30 stycznia 2012 roku podpisał umowęo
dofinansowanie projektu pt. ”Praca indywidualna z uczniem”. Wdrożenie
projektu edukacyjnego zostało wsparte ze środków Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w ramach Projektu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”. Kwota przyznanego dofinansowania to 149 190,20 zł, co stanowiło
100% kosztów związanych z realizacją projektu. Dotacja przeznaczona została
na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych oraz na doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych
w pomoce niezbędne do realizacji zajęć.
Wszystkie szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Trzciana
przystąpiły do w/w Projektu. W okresie realizacji Projektu rozróżniono łącznie
we wszystkich placówkach oświatowych 8 typów zajęć; tj.:
- TYP 1 – dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
także zagrożonych ryzykiem dysleksji, (zrealizowano 330 h zajęć w 5 szkołach
dla 54 ucz)
- TYP 2 – dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, (zrealizowano 30 h zajęć w 1 szkole dla 8 uczniów ),
- TYP 3 – zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
(zrealizowano 150 h zajęć w 2 szkołach dla 17 uczniów ),

- TYP 4 – gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, (zrealizowano
150 h zajęć w 2 szkołach dla 15 uczniów ),
- TYP 5, 6 – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem nauk
matematyczno-przyrodniczych, (zrealizowano 120 h zajęć w 2 szkołach dla 31
uczniów ), nauk matematycznych, (zrealizowano 90 h zajęć w 2 szkołach dla
17 uczniów),
- TYP 7, 8 –zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych artystycznie, (zrealizowano 30 h zajęć w 1 szkole dla 8 uczniów ),
szczególnie uzdolnionych matematyczno-polonistycznie, (zrealizowano 120 h
zajęć w 1 szkole dla 25 ucz. ).
Suma zrealizowanych godzin to – 1020.
Celem głównym Projektu było wyeliminowanie zidentyfikowanych barier
uczniów oraz wsparcie umiejętności i talentu dzieci. Łącznie projektem objęto
175 uczniów na przełomie dwóch lat szkolnych 2011/12 oraz 2012/13 czyli w
okresie 2 semestrów od lutego do czerwca 2012 r. oraz do września 2012r. do
grudnia 2012 r.
W celu właściwej realizacji zajęć doposażona została baza dydaktyczna
wszystkich szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne wspomagające proces
indywidualizacji nauczania i wychowania. Kwota wsparcia w ramach projektu
na zakup pomocy dydaktycznych wyniosła 90.919,59 zł.

PSP w Kierlikówce beneficjentem Programu COMENIUS
W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Narodową Agencję Publiczna
Szkoła Podstawowa w Kierlikówce otrzymała grant w wysokości 20.000 euro
na przeprowadzenie projektu „Let's clean up Europe". Zaakceptowane zostały
wnioski tylko 400 szkół (w tym gimnazjalnych oraz średnich) w całej Polsce.
Realizacja projektu jest przewidziana w terminie wrzesień 2012 do maja 2014.
Podczas dwuletniej pracy nad projektem szkoła będzie współpracować
z trzema innymi szkołami zagranicznymi tj. z Sycyli, Hiszpani i Czech. Prace
dotyczą zagadnień związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego.
Zgodnie z założeniami programu nauczyciele wraz z uczniami biorą udział
w wyjazdach studyjnych do każdego z krajów partnerskich w celu omówienia
planu działań oraz stopnia realizacji projektu. Pierwszy wyjazd nauczycieli
wraz z uczniami odbył się już w październiku 2012r. na Sycylii.
Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość
wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania
struktur współpracy międzynarodowej. Następne spotkanie odbędzie się pod
koniec stycznia w miejscowości Barbate w Hiszpani.

Ranking szkół podstawowych i gimnazjalnych
W tygodniku brzesko-bocheńskim 20 lipca 2012 r. ukazał się ranking szkół
podstawowych i gimnazjalnych, opracowany na podstawie wyników testów
końcowych w tych szkołach. Na 16 gmin Trzciana uzyskała bardzo wysoką
drugą lokatę:
1.
Miasto Bochnia – 65,39 %
2.
Trzciana – 62,58%
3.
Żegocina – 60,18%
4.
Drwinia – 59,28%
5.
Czchów – 58,89%
6.
Szczurowa – 58,07%
7.
Borzęcin – 57,72%
8.
Brzesko – 57,48%
9.
Dębno – 57,32%
10.
Nowy Wiśnicz – 56,74%
11.
Gmina Bochnia – 56,49%
12.
Lipnica Murowana – 54,66%
13.
Łapanów – 53,80%
14.
Rzezawa – 53,80%
15.
Iwkowa – 53,60%
16.
Gnojnik – 53,34%.
Kultura
Ośrodek Wsparcia "Barwy życia po 50"
Od dnia 12 lipca 2012 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna
realizuje przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia
"Barwy życia po 50", współfinansowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie w ramach projektu „Rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej". W ramach tego
pilotażowego działania odbywały się spotkania młodzieży i osób starszych
mające na celu wymianę doświadczeń, aktywizację seniorów a przede
wszystkim integrację międzypokoleniową, jak również kultywowanie tradycji
rękodzieła artystycznego. Ci młodsi mogą wielu rzeczy nauczyć się od starszych,
natomiast seniorzy w trakcie spotkań nabyli konkretne umiejętności, które
pomogą im odnaleźć się we współczesnym świecie, między innymi podstawy
obsługi komputera, wysyłanie wiadomości sms, poznali pojedyncze zwroty z
języka angielskiego. Mieli także okazję wspólnie z młodzieżą zatańczyć polkę i
poćwiczyć. Uwieńczeniem dotychczasowej działalności Ośrodka Wsparcia
„Barwy życia po 50" była konferencja podsumowująca, która odbyła się w dniu 5
grudnia 2012 roku

w Kamionnej. Obecna spotkaniu Pani Renata Grochal –Wicedyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie wyraziła swoje uznanie dla faktu funkcjonowania tej formy
wsparcia, gdyż udało się to w niewielkiej ilości gmin, które złożyły wniosek
o dofinansowanie.
Spotkania i konkursy zorganizowane w ramach obchodów 750-lecia
Trzciany
W kwietniu 2012 r. w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie odbył się Gminny
Konkurs Plastyczy pod hasłem „Maluję sam". Temat pracy – „Kościół w
Trzcianie w moich oczach".
Klub Historyczny im. Generała Stefana Roweckiego- „Grota" przy
Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział w Bochni, któremu
szefuje były dyrektor trzciańskiego gimnazjum Zbigniew Solak oraz Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie Andrzej Kącki zorganizowali w
dniu 17 maja 2012 r. uroczystą sesję historyczną pt. „Gmina Trzciana na tle
ważnych wydarzeń historycznych XX wieku".
Odbył się również Gminny Konkursu Plastycznego pt. „ Ocalić od
zapomnienia - legendy i zabytki gminy Trzciana". Kolejną imprezą z okazji 750lecia Trzciany, było spotkanie z poetką - Panią Joanną Pietroń, której czwarty i
jednocześnie najbardziej obszerny tomik wierszy, zatytułowany "Śladami
wspomnień" został już wydrukowany.
Jako element obchodów 750-lecia Trzciany, 30 września 2012 r.
zorganizowano w Świetlicy Gminnej w Trzcianie Spotkanie Członków Klubu
Seniora z Trzciany i Członków dawnego Zespołu Pieśni i Tańca "Trzciana",
założonego i prowadzonego w latach 1969 - 1975 przez przybyłych na spotkanie
Państwo Annę i Andrzeja Lisów. Spotkanie członków byłego zespołu miało
charakter wspomnieniowy. Oglądano fragmenty filmu wykonanego podczas
spotkania w 1996 roku, śpiewano pieśni nie tylko z repertuaru byłego zespołu,
ale także nowe, do których słowa napisała należąca kiedyś do Zespołu trzciańska
poetka - Pani Joanna Pietroń. Podjęto również ustalenia w sprawie wydania
śpiewnika z zapisem nutowym i tekstami piosenek z repertuaru Zespołu Pieśni i
Tańca Trzciana.

Więcej informacji o wskazanych i innych uroczystościach związanych z
obchodami 750-lecia Trzciany znajdziecie Państwo na stronie www.trzciana.pl.
W Leszczynie prężnie działa już od wielu lat Strażacka Orkiestra Dęta na czele z
Kapelmistrzem Włodzimierzem Pietrasem, która uświetnia liczne uroczystości
patriotyczne i religijne.
W kwietniu 2012r. dwa trzciańskie kabarety: "Zgred" i "Ziomki" świętowały
swoje piąte urodziny. W związku z tym w Świetlicy Wiejskiej w Trzcianie odbył
się benefis obu zespołów. W października kabaret „Ziomki" uczestniczył w
nagraniu programu telewizyjnego "Kabaretowy Klub Dwójki" emitowanego
przez program 2 TVP.
Sport
Kompleks Sportowy "Moje Boisko Orlik 2012”
10 maja 2012 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Kompleksu Sportowego
"Moje Boisko Orlik 2012" w Trzcianie. Odbiór prac budowlanych nastąpił w
listopadzie 2011r., a w styczniu 2012 roku gmina uzyskała pozwolenie na
użytkowanie obiektu, którego koszt wyniósł 1.266431 zł i został pokryty z
dotacji Ministerstwa Sportu (500 tys. zł), Zarządu Województwa Małopolskiego
(333 tys. zł). Resztę kosztów, czyli 433.431 zł pokrył samorząd gminny ze
swojego budżetu. Oświetlony obiekt służy wszystkim chętnym już od marca
2012 roku. i cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2012r. na Orliku odbyło się kilka ciekawych imprez sportowe tj.:
•
IV Turniej Policyjny Trzciana- Orlik 2012,
•
Turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana,
•
Gminny Turniej Siatkówki,
•
Piłkarski turniej oldbojów,
•
Otwarty Turniej Piłki Nożnej o tytuł „MISTRZ ORLIKA W
TRZCIANIE - JESIEŃ 2012".

Animatorem Orlika jest Pan Stanisław Tracz, w uzgodnieniu z którym można
wyznaczyć stałe godziny korzystania z boisk dla danej grupy chętnych (nie
dotyczy to weekendów). Wszystkich miłośników sportu i rekreacji serdecznie
zapraszamy na Orlik do Trzciany.

Nowa Szkółka Piłkarska
W maju 2012r. Maciej Babral wraz z doświadczonym trenerem Stanisławem
Tabakiem postanowili wyjść naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu piłką
nożną i założyli Szkółkę Piłkarską "Babral & Tabak”, która działa przy Klubie
Sportowym „Trzciana 2000". Treningi odbywają się na Orliku w Trzcianie.
Aktualnie w zajęciach szkółki bierze udział 54 chłopców w 3 kategoriach
wiekowych: młodziki - roczniki 2000-2001 - 12 osób, orliki - roczniki 20022003 - 22 osoby, żaki - roczniki 2004-2007 - 20 osób. Szkółka Piłkarska
wykorzystuje w systemie treningowym doświadczenia słynnej szkoły "Ajaxu"
Amsterdam. Proponuje treningi przez zabawę oraz edukację przez sport.
Wszystkie drużyny zgłoszone są do rozgrywek ligowych by młodzież oprócz
treningów mogła rywalizować i sprawdzać się z rówieśnikami z innych
miejscowości. Młodzicy grają w lidze bocheńskiej, a orliki i żaki w lidze
krakowskiej. Szkółka utrzymuje się tylko i wyłącznie ze składek rodziców, z
których to pokrywane są bieżące potrzeby. Grupę tworzą nie tylko dzieci z terenu
naszej gminy ale również z Łapanowa, Tarnawy, Zbydniowa, Cichawki,
Królówki, Muchówki, Łąkty Górnej, Starego Rybia. Na ich koncie są już
pierwsze małe sukcesy jak np. zajęcie 3 miejsca żaków w Turnieju Halowym o
Czarną Jaskółkę w Tarnowie. Stają się powoli rozpoznawalni, co powoduje, że
otrzymują coraz to nowsze propozycje udziałów w turniejach.
Siłownia Zewnętrzna w Kamionnej
Dzięki zaradności i pomysłowości oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna na placu przyszkolnym w Kamionnej została
zbudowana, najprawdopodobniej pierwsza na terenie powiatu bocheńskiego
Siłownia Zewnętrzna. Od sierpnia 2012r. z zamocowanych na placu
pomalowanych w kolorze zielonym kilkunastu urządzeń może korzystać
właściwie każdy. Uwagi i instrukcje umieszczone na każdym z urządzeń
instruują, także rysunkami, kto może ćwiczyć, w jaki sposób prawidłowo
używać danego urządzenia i jakie efekty daje trening na nim.Zewnętrzna
Siłownia w Kamionnej kosztowała około 40 tysięcy złotych i została
zbudowana dzięki dotacji z tzw. Małych Projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - PROW 2007 - 2013". Oczywiście
sporą część kosztów poniosło także Stowarzyszenie, ale dzięki temu powstał
bardzo nowoczesny park rekreacji dla każdego, czyli dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, a nawet seniorów. Zachęcamy do korzystania z tego Ośrodka, bo
fitness na świeżym powietrzu jest o wiele lepszy niż w zamkniętych
pomieszczeniach i na dodatek można z niego korzystać w każdej porze roku
i za darmo.

Klub Sportowy „Trzciana 2000"
Przypominamy, że od wielu lat na terenie Gminy Trzciana działa
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana w ramach
którego działalność prowadzi Koło Sportowe pod nazwą K.S. „Trzciana 2000" .
Jest to sekcja piłki nożnej posiadająca 4 drużyny piłkarskie w kategoriach:
oldboye, seniorzy, juniorzy i trampkarze. Warto zauważyć, że drużyna juniorów
jako jedna z dwóch z powiatu wraz ze Szreniawą Nowy Wiśnicz występuje w I
Lidze Tarnowskiej (oprócz BKS Bochnia, który gra w Lidze
Międzywojewódzkiej). W miesiącach od wiosny do jesieni wszystkie drużyny
biorą udział w rozgrywkach ligowych. W 2012 roku na finiszu sezonu seniorzy
utrzymali swoje miejsce w kl. A, juniorzy wywalczyli awans do wyższej klasy
rozgrywkowej wygrywając rywalizację spośród 16 zespołów, a trampkarze
zajęli drugie miejsce ustępując jedynie Piastowi Łapanów.
Gospodarka śmieciowa w 2013 roku
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, od 1 lipca 2013r. za gospodarkę odpadami komunalnymi będą
odpowiadały samorządy. Nowelizacja ustawywprowadza dodatkowe obowiązki
dla właścicieli nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany ponosić na rzecz gminy, na terenie
której położona jest jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, czyli tzw. podatek śmieciowy.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w określonym terminie
wójtowi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy w terminie nie złożą deklaracji bądź
zachodzić będzie wątpliwość co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
zobowiązany jest do określenia w drodze decyzji administracyjnej wysokość
opłaty za odpady. W przypadku nieterminowych wpłat za gospodarowanie

odpadami będą one ściągane w myśl przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa".
Odpady zmieszane i selektywnie zebrane z poszczególnych nieruchomości
odbierane będą przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.
Realizując zapisy ustawy Rada Gminy Trzciana na sesji w dniu 28 grudnia 2012r.
podjęła pakiet uchwał w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi,
przedstawiamy więc najważniejsze ustalenia w tym zakresie.W Gminie Trzciana
opłata za śmieci naliczana będzie od gospodarstw domowych. Opłata za odpady
posegregowane będzie niższa niż za odpady niesegregowane, co oznacza, że kto
nie zamierza segregować śmieci, zapłaci dwa razy więcej.
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.
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.
Każde gospodarstwo jest zobowiązane do złożenia do dnia 15 kwietnia 2013r.
stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Odbioru
odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do worków lub
pojemników będzie dokonywała firma wyłoniona przez Urząd Gminy w drodze
przetargu. Przyjęty przez Radę Gminy regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Trzciana określa, że do selektywnego gromadzenia
odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski - z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;
2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne / butelki plastikowe, pet,
opakowania z tworzyw sztucznych/
3) czerwony - z przeznaczeniem na metale i opakowania wielomateriałowe
/metalowe opakowania po napojach i żywności i czyste kartony po sokach i
napojach/
4) zielony - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe / czyste /
5) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji / trawa,
resztki z kuchni, obierki/
6) pomarańczowy - z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne (chemikalia, np.
farby, rozpuszczalniki, oleje, opakowania po środkach ochrony roślin i inne)

7) czarne – pozostałe odpady nieprzyporządkowane powyżej jak np. popiół,
pampersy, brudne woreczki foliowe, brudne reklamówki foliowe itp... /.
Zużyte baterie i akumulatorki należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w Urzędzie Gminy oraz w placówkach oświatowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory, pochodzące z terenu
nieruchomości odbierane będą:
1) w ramach wystawki przez przedsiębiorcę/ów, działającego/ych w ramach
umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju
co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów;
3) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego;
4) w punkcie selektywnego gromadzenia odpadów( po jego utworzeniu).
Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy
przekazywać przedsiębiorcom posiadającym stosowny wpis do rejestru
działalności regulowanej i umowę na realizację usługi zbiórki odpadów
komunalnych na terenie gminy lub do punktu selektywnego gromadzenia
odpadów na terenie gminy po jego utworzeniu. Przeterminowane leki należy
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece/punkcie aptecznym.
Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub
kontenerach, uniemożliwiających pylenie. Opłatę śmieciową można wpłacać
przelewem na rachunek Urzędu Gminy lub gotówką u sołtysa przy poborze
podatków. Szczegółowe informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi w
naszej gminie będą przedstawiane na spotkaniach z mieszkańcami w
poszczególnych miejscowościach, a treści uchwał są dostępne na stronie
internetowej Trzciany – zakładka BIP/Rada Gminy/Uchwały.

Służba zdrowia
Mija już drugi rok, odkąd służba zdrowia w naszej gminie funkcjonuje w nowej
formie organizacyjno-prawnej jako 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
działające w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, tj.:
1/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medycyny Rodzinnej” –
Sp.c. – Urszula Myszka Jakubowska - tel. 14/613-60-05
2/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Arsmedica” – Sp. z o.o. –
Katarzyna Janeczek – tel. kontaktowy 14/ 613-67-64
W ocenie władz samorządowych, w obliczu ogólnokrajowej sytuacji w służbie

zdrowia przeprowadzone przekształcenie było działaniem korzystnymi
uzasadnionym, zwiększyła się dostępność do usług medycznych i zakres
udzielanej pomocy dla chorych. W środowisku nie słychać opinii negatywnych,
co można uznać za aprobatę obecnego stanu rzeczy.
Ostrzeżenie
W związku z planowanym wyłączeniem sygnału analogowego policja
ostrzega przed osobami oferującymi urządzenia do odbioru cyfrowej telewizji
naziemnej. – Z dużą ostrożnością należy podchodzić do ludzi, którzy
przychodzą do domu, oferując nam tego typu urządzenia. Mogą to być
oszuści, którzy wykorzystując niewiedzę mieszkań¬ców, będą chcieli
sprzedać nieodpowiednie urządzenie, zrobić to po zawyżonej cenie lub
wykorzystując naszą nieuwagę okraść mieszkanie – przestrzegają policjanci.
Odpowiednie urządzenia oraz informacje można uzyskać w sklepach
oferujących sprzęt elektroniczny.
Apel
W związku z licznymi przypadkami pogryzień listonoszy przez psy, które
zdarzyły się w ostatnim roku na terenie województwa małopolskiego Urząd
Gminy w Trzcianie na prośbę Poczty Polskiej apeluje
o zabezpieczenie psów znajdujących się na terenach posesji, instalowanie
dzwonków na furtkach
i bramach wjazdowych do posesji, instalowanie skrzynek pocztowych do
doręczania korespondencji zwykłej. Mamy nadzieję, że nasze wspólne
działania pozwolą uniknąć kolejnych niebezpiecznych zdarzeń.
Spotkania Wójta Gminy z mieszkańcami.
Wójt Gminy zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania, które odbędą się
w każdej miejscowości. Cykl spotkań będzie dotyczył ważnych spraw m.in..
planów budżetowych i inwestycyjnych na 2013r. Harmonogram spotkań
ukaże się stronie internetowej Gminy Trzciana pod adresem www.trzciana.pl.

