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Drodzy Mieszkańcy Gminy Trzciana
Kolejny raz przekazujemy Państwu
podsumowanie dokonań samorządu Gminy
Trzciana za ubiegły rok, który był bardzo ważny
ze względu na wydarzenia, jakie wystąpiły
w naszej Małej Ojczyźnie, w tym wybory
samorządowe do Gminy, Powiatu i Województwa.
Pragnę gorąco podziękować wszystkim
Mieszkańcom za liczny udział w tych wyborach.
Frekwencja w naszej gminie wyniosła 63,5 %
i była jedną z najwyższych w województwie.
W imieniu wszystkich osób wybranych do Rady
Gminy i swoim własnym dziękuję za zaufanie,
jakim nas obdarzyliście. Mam nadzieję, że swoją pracą na rzecz lokalnej społeczności zasłużymy
.
na sprawiedliwą ocenę Wyborców w następnych wyborach za 4 lata.
W dniu 11 listopada 2014 r. podczas uroczystości związanych z rocznicą odzyskania
niepodległości naszej Ojczyzny został poświęcony i przekazany Radzie Gminy sztandar. Jest
on symbolem suwerenności naszej Małej Ojczyzny. Cieszę się z tego faktu, gdyż właśnie
1 stycznia 2015 r. mija 20 rocznica rozpoczęcia działalności reaktywowanej Gminy Trzciana.
Niech ten jubileusz będzie okazją do refleksji nad historią samorządu naszej Gminy, a także
.
bodźcem do jedności wszystkich obywateli w sprawie jej przyszłości.
W ubiegłym roku realizowaliśmy kolejne inwestycje, które mam nadzieję podniosą
standard życia Mieszkańców. Ponadto przedstawiamy Państwu dokonania jednostek organizacyjnych
i organizacji działających na terenie gminy w sferze społecznej. Poniżej przedstawiamy dane
demograficzne, z których wynika, że kolejny rok następuje wzrost mieszkańców gminy i wysoki
.
przyrost naturalny. Życzę miłej lektury.
Na rozpoczynający się Nowy 2015 Rok wszystkim Mieszkańcom życzę zdrowia, radości,
optymizmu, wszelkiej pomyślności oraz realizacji osobistych zamierzeń i wytyczonych planów
zarówno w życiu prywatnym, rodzinnym jak również zawodowym i społecznym.
.
Do Siego Roku.
Wójt Gminy Trzciana
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

W przeprowadzonych 16 listopada wyborach samorządowych wyłoniono skład Rady Gminy
Trzciana kadencji 2014-2018. Rada liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady jest Ryszard
Śliwa, Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Trzciana są Maria Pietroń i Stanisław Gutowski.
Składy osobowe poszczególnych Komisji Rady Gminy w kadencji 2014-2018 przedstawiają się
następująco:
› Komisja Rewizyjna: Mirosław Babicz, Andrzej Moroziuk, Patrycja Chojecka.
› Komisja Gospodarczo-Budżetowa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Henryk Grabowski,
Robert Grabowski, Krzysztof Wolak, Kazimierz Kubacki, Krzysztof Stochel, Jurek Kozak
i Stanisław Gutowski.
› Komisja Oświatowo - Społeczna: Maria Pietroń, Marcin Duda, Ryszard Śliwa, Mirosław
Kukla, Roman Surma.

Na zdjęciu Rada Gminy Trzciana kadencji 2014-2018, od lewej: Stanisław Gutowski, Roman
Surma, Kazimierz Kubacki, Ryszard Śliwa, Krzysztof Stochel, Mirosław Kukla, Maria Pietroń,
Krzysztof Wolak, Patrycja Chojecka, Mirosław Babicz, Jurek Kozak, Andrzej Moroziuk,
Robert Grabowski, Marcin Duda, Henryk Grabowski.
Do Rady Powiatu Bocheńskiego z okręgu wyborczego nr 5, obejmującego
gminy Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana, Żegocina wybrani zostali:
1) Kukla Wiesław z Gminy Trzciana,
2) Paszkot Michał z Gminy Łapanów
3) Radzięta Józef z Gminy Lipnica Murowana,
4) Marcinek Jan z Gminy Żegocina,
5) Drożdżak Ryszard z Gminy Łapanów.
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Kraków, 21 listopada 2014 r.
Pan
Józef Nowak
Wójt Gminy Trzciana

.
.
.

Składam Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji sukcesu odniesionego w wyborach
.
samorządowych 2014r.
Najbliższe cztery lata będą obfitować w wiele wyzwań. To na przedstawicielach
samorządu spoczywa największa odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Począwszy
od spraw codziennych – z pozoru mało istotnych lecz ważnych dla pojedynczego obywatele,
aż po projekty o ogromnym znaczeniu dla całej gminy. Praca wójta wymaga nie tylko
odpowiednich kompetencji i doświadczenia, zdolności do wypracowywania kompromisów
i podejmowania odważnych- czasem niepopularnych – decyzji ale przede wszystkim umiejętności
przewodzenia swoim wyborcom w ustalaniu kierunków rozwoju i budowaniu ścieżki dojścia
do wytyczonych celów. Jestem przekonany, że w Pana osobie gmina Trzciana po raz kolejny
.
zyskała mądrego i świadomego swojej roli gospodarza.
Jeszcze raz gratuluję i, życząc powodzenia w wypełnianiu Pana misji, deklaruję chęć
współpracy we wszelkich sprawach, w których uzna Pan, że udział mój, i moich współpracowników,
może być pomocny.
.

2014 ROK - WYSOKIE MIEJSCA W RANKINGACH

.

› 1 miejsce w Powiecie Bocheńskim w rankingu- PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014
Firma CURULIS Sp. z o.o. (organizacja non-profit- doradztwo samorządowe) sporządziła raport
– podsumowanie kadencji 2010-2014. Każda jednostka została porównana w wymiarze gospodarczym,
społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. W opublikowanej przez czasopismo samorządu
terytorialnego "Wspólnota" pełnej liście rankingowej wśród najszybciej rozwijających się gmin
w latach 2010-2014 Gmina Trzciana zajęła bardzo wysokie – 87 miejsce na 2479 gmin w Polsce
– w tym na 528 gmin rolniczych o dochodach powyżej 3300 zł na mieszkańca. Biorąc pod uwagę
.
gminy Powiatu Bocheńskiego Trzciana jest na 1 miejscu.
Miejsca bocheńskich samorządów z pełnej listy rankingowej (poza nawiasem miejsca
w poszczególnych pozycjach obszarowych: finanse, gospodarka, infrastruktura i jakość życia):
87. Gmina Trzciana (g. rolnicza o dochodach na mieszk. powyżej 3 300 zł)-584-726 -453-466
.
186. Gmina Łapanów (g. roln.o doch. na mieszk. powyżej 3 300 zł) -1936 - 225 -209- 401
215. Gmina Lipnica Murowana (g. roln.o doch. na mieszk. pow. 3 300 zł) - 482 -795 -1437-139
406. Gmina Rzezawa (g. roln. o doch. na mieszk. między 2 800 - 3 300zł) - 509 -533 - 593-1795
414. Gmina Bochnia (g. roln. o dochodach na mieszk. poniżej 2 800 zł) - 574 - 965 - 236 -1672
751. Gmina Nowy Wiśnicz (g. roln. o doch.na mieszk. między 2 800-3 300 zł)-1762-1284- 287-835
.
1096. Gmina Żegocina (g. rolnicza o doch. na mieszk. powyżej 3 300 zł ) -1978 -2185-345–221
.
1901. Gmina M. Bochnia (g. przemysłowo-usługowa) - 2 286 - 1 587 - 1 590 - 646
1911. Gmina Drwinia (g. roln. o doch.na mieszk. między 2800 - 3300 zł) -2094 - 2032 - 1208 -793 .
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› 4 miejsce w zestawieniu środków, które trafiły do gmin powiatu bocheńskiego z UE w ciągu
ostatnich 10 lat. Według danych opublikowanych w serwisie Mapa Dotacji UE, nad którym
nadzór sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w ciągu ostatnich 10 lat bocheńskie
samorządy pozyskały ponad 94 mln złotych dotacji z Unii Europejskiej. Zestawienie środków,
które trafiły w ciągu ostatnich 10 lat do bocheńskich samorządów przedstawia się następująco:
1.Powiat Bocheński - 31 287 149,46 zł
2.Gmina Miasta Bochnia - 21 672 680,58 zł
3.Gmina Rzezawa - 9 649 366,66 zł
4.Gmina Trzciana - 8 326 264,19 zł
5.Gmina Nowy Wiśnicz - 5 415 980,55 zł
6.Gmina Bochnia - 5 302 378,80 zł
7.Gmina Łapanów - 5 079 400,20 zł
8.Gmina Lipnica Murowana - 4 444 337,07 zł
9.Gmina Drwinia - 1 853 301,01 zł
10.Gmina Żegocina - 1 126 562,16 zł
Gmina Trzciana zajmuje wysokie 4 miejsce. Należy zaznaczyć, że wskazane powyżej sumy nie
zawierają środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego Gmina Trzciana
uzyskała 5.131.350,00 zł dotacji.
› 1 miejsce Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej w rankingu podstawówek z terenu
powiatu bocheńskiego. Ranking opracowany został na podstawie danych Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej. Pierwsze miejsce w powiecie bocheńskim zajęła PSP w Łąkcie Dolnej- ze średnią
33,27 pkt (na 40 możliwych). Średnia ogólnopolska sprawdzianu w klasach szóstych szkół
podstawowych w 2014r. to 25,82 pkt. Dla powiatu bocheńskiego średnia ta wynosi 26,9 pkt.
Szkoły podstawowe z naszej gminy ze średnim wynikiem 27,2 pkt zajęły 4 miejsce w powiecie (27,2).

NADANIE SZTANDARU I NOWY HERB GMINY TRZCIANA
W 2014 roku Gmina Trzciana zyskała sztandar
oraz zmieniła swoje symbole: herb, flagę, banner,
flagę stolikową oraz pieczęć. Samorząd Gminy
Trzciana podjął decyzję o ufundowaniu dla Gminy
Trzciana sztandaru na wniosek Przewodniczącego
Rady Gminy- Ryszarda Śliwy. Inicjatywa powstania
sztandaru gminy związana była z przypadającą
w 2015r. 20. rocznicą reaktywowania Gminy
Trzciana. Początkowo działania skupione były
wyłącznie na sztandarze, jednak w trakcie procedury
związanej z jego uchwaleniem, okazało się, że
należy również opracować nowy herb gminy.
Heraldycy uznali bowiem, że dotychczasowy herb
Gminy Trzciana nie spełniał zasad heraldyki ze względu na kształt
tarczy, napis i jej dzielenie. Ponieważ gmina nie posiadała także własnej
flagi ani banneru, zdecydowano o wykonaniu pełnego opracowania
historyczno-heraldycznego. Całość dokumentacji wraz z przygotowaniem
projektów symboli zlecono historykowi i heraldykowi z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie- Włodzimierzowi Chorązkiemu. Komisja
Heraldyczna (działająca przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
w Warszawie), której przedłożono wybrany projekt, kategorycznie
sprzeciwiła się propozycji naszego samorządu dotyczącej pozostawienia
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w herbie kłosu zboża, będącego symbolem wszystkich siedmiu wsi wchodzących w skład
Gminy Trzciana. Przyjęła zaś obecny wygląd herbu.Minister Administracji i Cyfryzacji, uchwałą
Komisji Heraldycznej z dnia 13 czerwca 2014 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie projektów
nowych symboli Gminy Trzciana. Na tej podstawie Rada Gminy Trzciana w dniu 14 sierpnia
2014 r. podjęła uchwałę nr XXIV/259/14 w sprawie: herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej,
sztandaru i pieczęci Gminy Trzciana. Nowy herb Gminy Trzciana to czerwone serce
z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim w srebrnym polu.Uroczyste odczytanie tej uchwały
oraz poświęcenie sztandaru nastąpiło podczas tegorocznych gminnych obchodów Święta
Niepodległości w dniu 11 listopada 2014 r. Na stronie internetowej naszej gminy, pod adresem
www.trzciana.pl znajdziecie Państwo pełny opis nowych symboli Gminy Trzciana wraz z ich
znaczeniem historycznym.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2014 ROKU
REMONTY DRÓG GMINNYCH
Budowa i modernizacja dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych
realizowanych sukcesywnie w naszej gminie. W roku 2014r. wyremontowaliśmy drogi gminne
w kilku miejscowościach za łączną kwotę ponad 660 tys. zł. Pieniądze na ten cel w większości
udało się pozyskać z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ze środków Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Łączny koszt wykonania wszystkich dróg wyniósł: 667.788,59 zł
(w tym środki zewnętrzne ponad 598 tys. zł +ponad 69 tys. zł wkład własny gminy)
Ponadto w 2014 r. wykonano również bieżące remonty dróg gminnych na łączną kwotę ponad
30 tys. zł. Na utwardzenie dróg gminnych kruszywem naturalnym oraz na ich bieżące utrzymanie
wydano ponad 24 tys. zł. Dodatkowo gmina zleciła wykonanie projektów ścieżek rowerowych
w Leszczynie i w Kamionnej, których koszt wyniósł 40 tys. zł.
ZDJĘCIA GMINYCH DRÓG PRZED I PO WYKONANIU REMONTÓW

Droga gminna Kierlikówka - Rdzawa (Giza) - 131.537,38 zł.

Droga gminna Ujazd - Waligóra (Folwark) - 104.796,73 zł.
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Droga gminna Leszczyna - Pupówki - 101.484,90 zł.

Przepust w ciągu drogi gminnej Kamionna - Pacek - 76.462,11 zł.

Droga gminna Leszczyna - Pod Klubę -104.296,37 zł.

Droga gminna Łąkta Dolna - Judka - 136.211.10 zł.

Droga dojazdowa do placu zabaw i boiska
sportowego w Leszczynie przed remontem

Droga gminna Rdzawa - Dudzic po remoncie
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POZOSTAŁE INWESTYCJE GMINNE
Łączny koszt pozostałych inwestycji gminnych wyniósł 1.215.962 zł
(w tym: środki zewnętrzne ponad 738 tys. zł + ponad 477 tys. zł wkład własny gminy)
Poniżej przedstawiamy poszczególne inwestycje zrealizowane w 2014r.
Remont placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Trzcianie.
W okresie wakacyjnym 2014r. wykonano zadanie pn.: „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca
publicznego przy budynku Urzędu Gminy w Trzcianie”. Koszt inwestycji wyniósł 56.320,21 zł.
Remont był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie
35.560,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" -„Odnowa i
Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Wymieniono istniejące utwardzenie na nową
kostkę, stworzono miejsca zagospodarowane zielenią z ławeczkami dla petentów odwiedzających
urząd. Od dawna nie remontowany plac przed Urzędem Gminy w Trzcianie zyskał nowe,
przyjazne oblicze.

Plac przed remontem...

i jego nowe oblicze.

Przebudowa auli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie oraz zakup instrumentów dla
jej uczniów.
W 2014r. pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu
Promocji Kultury) z przeznaczeniem na przebudowę auli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie
oraz zakup wyposażenia i instrumentów.

Wyremontowana aula Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie.
W ramach pozyskanych 200 tys. zł dotacji (+ 40 tys. zł wkładu własnego) wykonano roboty
remontowo-adaptacyjne, wymieniono posadzki, wykonano roboty wykończeniowe ścian
i sufitów, przeróbkę instalacji elektrycznej, instalacji CO oraz wentylacji, zainstalowano także
nowe nagłośnienie, zakupiono mikrofony. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł
164.700,- zł. Pozostałą część dofinansowania, czyli ponad 75 tys. zł przeznaczono na zakup
instrumentów. Dzięki temu szkoła muzyczna wzbogaciła się m.in. o następujące instrumenty:
akordeon guzikowy oraz klawiszowy, wiolonczelę, skrzypce, saksofon, marimbę, kocioł
orkiestrowy, werble, ksylofon i pianino. Mamy nadzieję, że nowe wnętrze, a także zakupione
instrumenty pozwolą skuteczniej rozwijać talenty naszego młodego pokolenia.
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Nowe skrzypce i marimba zakupione dla uczniów SM w Trzcianie
Prace remontowe przy szkole w Kamionnej.
Na przełomie czerwca i sierpnia 2014r. za kwotę prawie 93 tys. zł wykonano prace remontowe
przy Szkole Podstawowej w Kamionnej. Objęły one drenaż i izolację ściany szkoły z podłączeniem
do istniejących studzienek, sprawdzenie i płukanie istniejącego drenażu, oczyszczenie rowu,
zabezpieczenie skarpy. Wyremontowano również schody zewnętrzne z płytek oraz wykonano
roboty wewnętrzne.

Zabezpieczona skarpa oraz pomalowany korytarz wewnątrz szkoły
Termomodernizacja Remizy OSP Ujazd.
W ramach programu „Małopolskie remizy”,
Gmina Trzciana co roku wnioskuje o pokrycie
części kosztów prac wykonywanych przy remizach
strażackich. Po remoncie budynków OSP
w Trzcianie, Kierlikówce, Łąkcie Dolnej
i Kamionnej, w 2014r. złożono wniosek na
wykonanie termomodernizacji remizy OSP Ujazd.
Koszt inwestycji, na którą pozyskano fundusze
w ramach programu „Małopolskie Remizy 2014”
wyniósł prawie 69 tys. zł. Ze środków Województwa Małopolskiego otrzymano 6.694,00 zł
z przeznaczeniem na malowanie dachu, malowanie rynien i rur spustowych, malowanie krat
i balustrad oraz odnowienie syreny alarmowej. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie uzyskano prawie 28 tys. zł dotacji na docieplenie ścian
budynku, docieplenie stropu, wymianę drzwi zewnętrznych i bramy garażowej. Pozostałe środki
na realizację inwestycji pochodziły z budżetu Gminy Trzciana.
Remont ujęcia wody w Kamionnej.
Pod koniec 2014r. wykonano remont ujęcia wody w Kamionnej. Ujęcie zostało uszkodzone
w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w maju 2014r. W zakresie prac wykonano
remont komór technologicznych ujęcia wraz z wymianą rur doprowadzających wodę i powietrze
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oraz zabezpieczenie pompowni wody narzutem kamiennym z niwelacją terenu. Wyremontowano
uszkodzone zasuwy i rurociągi wraz z przeniesieniem ich do studni. Wykonano remont ogrodzenia
ujęcia, a także umocnienia brzegów potoku i działki ujęcia wody kamieniem i faszyną. Całkowity
koszt inwestycji wyniósł ponad 153,5 tys. złotych. Na remont ujęcia gmina uzyskała 122 858,00 zł
dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, co stanowiło 80% wartości zadania.
Wkład własny gminy stanowił prawie 31 tys. zł.

Wyremontowane ujęcie wody w Kamionnej.
Nowa instalacja solarna oraz kotły CO
w budynkach użyteczności publicznej.
Bardzo ważną inwestycją, która mimo, że jest
mało widoczna, wpłynęła znacząco na poprawę
jakości funkcjonowania i przynosi realne
oszczędności dla budżetu gminnych jednostek
organizacyjnych, był montaż instalacji solarnej
oraz wymiana kotłów CO na części budynków
użyteczności publicznej w naszej gminie. Nowa
instalacja solarna wraz z podłączeniem do
istniejącej instalacji c.w.u. została zainstalowana na
następujących budynkach:
› Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie:
- przedszkole,
- szkoła podstawowa,
- gimnazjum,
› Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie,
› Szkoła Podstawowa w Kamionnej.
Kotły gazowe wymieniono w placówkach:
› Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie:
- przedszkole,
- szkoła podstawowa,
› Szkoła Podstawowa w Kamionnej.
Wartość inwestycji wyniosła prawie 226 tys. zł. Inwestycja
była dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Prace wykonano w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości
powietrza na terenie zlewni rzeki Raby", realizowanego
w gminach należących do Związku Gmin Dolnego Dorzecza
Rzeki Raby. Całość realizacji inwestycji w poszczególnych
gminach przygotowywał i koordynował Związek.
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Odnowa centrum wsi Łąkta Dolna poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw
przy Szkole Podstawowej- inwestycja w trakcie realizacji.
Jeszcze pod koniec 2014r. udało się rozpocząć kolejną inwestycję dofinansowaną ze środków
Unii Europejskiej, a mianowicie zadanie pn.: „Odnowa centrum wsi Łąkta Dolna poprzez budowę
boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej”. Wójt Gminy Trzciana złożył
wniosek o dotację na tą inwestycję już w marcu 2013r. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany,
jednak ze względu na niewystarczające środki finansowe nie mógł uzyskać refundacji. Umowa
o przyznaniu dotacji pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy
Trzciana została podpisana dopiero 30 września 2014r. Po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu
umowy z wykonawcą prace rozpoczęły się z początkiem grudnia. Termin ich realizacji upływa
27 maja 2015r. Koszt inwestycji wyniesie 378 tys. zł. Wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne
o powierzchni 800m2 z nawierzchnią ze sztucznej trawy, przeznaczone do gry w piłkę nożną,
siatkówkę i koszykówkę. Dla najmłodszych powstanie plac zabaw. Wykonane będzie także
ogrodzenie boiska sportowego. Powstaną chodniki, wymieniona zostanie nawierzchnia na placach,
powstanie również droga dojazdowa do nowych obiektów. Na wykonanie tej inwestycji pozyskano
środki unijne w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013r.
Dotacja wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, czyli prawie 154 tys. zł. Mamy nadzieję, że
cały obiekt będzie się wspaniale prezentować nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim będzie
doskonale spełniać swoje funkcje sportowo-rekreacyjne.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W 2014 r. Gmina Trzciana realizowała projekt
pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego” w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Projekt polegał na udzieleniu dofinansowania
na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych na terenie Gminy Trzciana.
Koszt zutylizowanych dachów wyniósł w 2014r.
ponad 66 tys. zł. Refundacją objęte zostały koszty związane z demontażem, odbiorem
(załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest
na składowisku odpadów niebezpiecznych. O dofinansowanie mogły się ubiegać osoby fizyczne.
W efekcie finalnym w ramach projektu usunięto azbest z 16 dachów, a tym samym unieszkodliwiono
72 tony niebezpiecznych pokryć dachowych. Gmina przystąpiła również do Programu Szwajcarskiego
w 2015r., więc chętni mogą już składać wnioski o kolejne dofinansowania.
DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ W 2014 ROKU
• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - dotacja na drogi gminne
538 009 zł
• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – dotacja na remont ujęcia wody
122 858 zł
• Województwo Małopolskie - dotacja na drogi gminne
60 742 zł
• Województwo Małopolskie – dotacja na zwrot podatku VAT w paliwie dla rolników 116 225 zł
• Województwo Małopolskie – dotacja na remont Remizy OSP
6 694 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Krakowie
- dotacja na termomodernizację remizy OSP
27 612 zł
• Województwo Małopolskie- dotacja na zakup podręczników dla uczniów
szkół podstawowych
6 660 zł
• Wojewódzki Urząd Pracy- środki unijne w ramach POKL
142 170 zł
• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- dotacja na remont auli Szkoły Muzycznej
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w Trzcianie i zakup instrumentów
200 000 zł
• Program Szwajcarski- dotacja na utylizację eternitu na budynkach mieszkańców gminy 56 752 zł
• Ministerstwo Gospodarki- dotacja na inwentaryzację wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy
16 000 zł
• Województwo Małopolskie- dotacja na dofinansowanie nauki pływania
dla uczniów szkół podstawowych
5 570 zł
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – środki unijne
na remont placu przed Urzędem Gminy w Trzcianie
35 560 zł
• Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby- środki unijne w ramach MRPO na wykonanie
instalacji solarnej i wymianę kotłów CO w budynkach użyteczności publicznej 158 091 zł
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – środki unijne na
odnowę centrum wsi Łąkta Dolna (inwestycja w trakcie realizacji)
153 965 zł
Razem kwota pozyskanych dotacji:

1.646.908 zł

ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ TRZCIANA PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
• budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni - wkład gminy 25 000,•‘schetynówka’ realizowana przez Powiat Bocheński - wkład gminy 392 998,Razem kwota przekazanych środków:

417.998 zł

INWESTYCJE PROWADZONE NA TERENIE NASZEJ GMINY PRZEZ INNE PODMIOTY
1. Powiat Bocheński:
•„schetynówka” o wartości 5.256.099 zł.

Na terenie naszej gminy zrealizowano trzy zasadnicze zadania:
- droga powiatowa Łąkta Górna – Łapanów: wykonanie zawężenia przekroju jezdni, wykonanie
oznakowania pionowego, montaż oświetlenia,
- droga powiatowa Leszczyna – Nowe Rybie: modernizacja drogi wraz z wzmocnieniem
podbudowy i umocnieniem poboczy oraz konserwacja rowów, budowa ścieżki rowerowej
w Trzcianie, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż oświetlenia,
- droga powiatowa Trzciana – Łąkta Górna: przebudowa skrzyżowania w Trzcianie polegająca
na przebudowie zatoki autobusowej, wykonaniu nawierzchni oraz przejść i malowaniu linii,
budowa chodnika w Trzcianie, modernizacja drogi wraz z wzmocnieniem podbudowy i umocnieniem
poboczy oraz konserwacja rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż
kasetonu nad przejściem dla pieszych wyposażonego w lampę z oświetleniem pulsacyjnym
i znakiem nad przejściem.
Łączny koszt prac wykonanych na terenie naszej gminy wyniósł 1.846.618,- zł, w tym wkład
finansowy Gminy Trzciana wyniósł 392.998,-zł. W realizację „schetynówki” włączyły się także dwa
podmioty prywatne: Wiesław Kukla z firmy "Hydrosprzęt” oraz Stanisław Paszkot z F.H.U. "Brdas".
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Uroczyste otwarcie „schetynówki” na skrzyżowaniu w Trzcianie
• Budowa chodnika w miejscowościach Ujazd
i Kierlikówka o wartości 250.000,- zł. Jest to
chodnik o szerokości 2,0 m i długości 290 m
(od działki naprzeciw Pana Janusza Grabowskiego
do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą
do kościoła w Kierlikówce). Koszt budowy to
250 tys. zł, w całości finansowany ze środków
Powiatu Bocheńskiego.

2. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:
• Usuwanie szkód powodziowych i zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Potoku Rdzawka ponad 2 mln. zł
• Usuwanie szkód powodziowych i zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Potoku Młynówka
– 30 tys. zł
• Usuwanie szkód powodziowych na Potoku Pluskawka w Kamionnej-Rzeki – 35 tys. zł
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej:
• Zabezpieczenie lewego brzegu Potoku Saneckiego w km 9900-9980 w miejscowości Łąkta
Dolna – 50 tys. zł
• Zabezpieczenie prawego brzegu Potoku Saneckiego w km 7820-7900 i 9980-10100 w Łąkcie
Dolnej – 53 tys. zł
• Udrożnienie Potoku Saneckiego w km 10200 w miejscowości Trzciana -1 tys. zł.
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK
1. Budowa sieci wodociągowej w Łąkcie Dolnej- Półrolki- 210 tys. zł
2. Projekt sieci wodociągowej w Kamionnej i Rdzawie – 100 tys. zł
3. Odnowa centrum wsi Łakta Dolna - prawie 380 tys. zł, z czego środki unijne 154 tys. zł
4. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby gospodarki komunalnej gminy – 15 tys. zł
5. Zakup selektywnego alarmowania OSP Ujazd – 5 tys. zł
6. Dofinansowanie do kolejnej „schetynówki” – 315 tys. zł
7. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Bochni na zakup karetki – 15 tys. zł
8. Starania o środki na dofinansowanie remontów następujących dróg gminnych: TrzcianaBębenek, Kamionna- Stara Droga III, Łąkta Dolna- Nowa Wieś, Ujazd- Zyznówka, RdzawaDudzic, Kamionna- Bełdno.
9. Bieżące remonty dróg gminnych.
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OŚWIATA
Na terenie naszej gminy funkcjonują placówki oświatowe:
1) w Kamionnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Publiczne Gimnazjum
i Niepubliczne Przedszkole, prowadzone przez Stowarzyszenie Na rzecz 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 25 dzieci, w klasach 1-6 jest 90 uczniów.
Do gimnazjum uczęszcza 32 uczniów. W Niepublicznym Przedszkolu ogółem w dwóch oddziałach
jest 46 dzieci.
2) w Kierlikówce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego.
W szkole w oddziale przedszkolnym jest 23 dzieci, w klasach 1-6 jest 69 uczniów.
3) 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 - 25 dzieci, - szkoła podstawowa - 86 dzieci, gimnazjum 43 uczniów.
4) w Łąkcie Dolnej: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi. W szkole w oddziale
przedszkolnym jest 18 dzieci, w klasach 1-6 jest 48 uczniów.
5) w Trzcianie: Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:
- Publiczne Gimnazjum im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego -143 uczniów,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego – 119 uczniów,
- Publiczne Przedszkole – 75 dzieci,
- Szkoła Muzyczna I Stopnia – 133 dzieci.
W roku szkolnym 2014/2015 do placówek oświatowych w sumie uczęszcza 975 dzieci w tym:
- do przedszkoli - 212 dzieci,
- do szkół - 412 uczniów,
- do gimnazjum - 218,
- do szkoły muzycznej - 133.
W roku 2014 Gmina Trzciana przeznaczyła na oświatę kwotę 8.070.358,00 zł.
6.742.689,00 zł stanowią środki finansowe z MEN w tym:
- 6.175.214,00 zł - subwencja oświatowa dla szkół, gimnazjum i szkoły muzycznej,
- 295.953,00 zł - dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach,
- 271.522,00 zł - dodatkowo wnioskowane środki finansowe na funkcjonowanie placówek,
1.327.669,00 zł stanowią środki własne gminy
Środki własne zostały przeznaczone na funkcjonowanie:
– szkół i gimnazjum - 249.737,00 zł,
– oddziałów przedszkolnych przy szkołach i przedszkoli - 796.032,00 zł,
– dowozu dzieci do placówek oświatowych - 114.000,00 zł,
– stołówki przy ZPO w Trzcianie – 167.900,00 zł.
W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina zatrudnia
dwóch pedagogów i jednego logopedę. Każdy pedagog pracuje 5 godzin tygodniowo, dostępni
są we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy. Logopeda pracuje z dziećmi 16
godzin tygodniowo, również we wszystkich gminnych szkołach i w przedszkolach.
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W TRZCIANIE
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Trzcianie w roku szkolnym 2014/15 rozpoczęła 5 rok swojego
istnienia i rozszerzyła swoją działalność o filię w Rupniowie, do której uczęszcza 27 uczniów.
Łącznie szkoła liczy 133 uczniów oraz kadrę pedagogiczną składającą się z 28 nauczycieli.
W czerwcu ubiegłego roku 26 uczniów zostało absolwentami i otrzymali dyplomy ukończenia
.
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SM I Stopnia w Trzcianie.Drugi rok działa eksperyment wokalny, na który uczęszcza już 9
uczniów. Kolejny raz SM w Trzcianie jest organizatorem kilku konkursów o ogólnopolskim
zasięgu m. in. Konkurs muzyczno-literacki w zakresie gry a vista oraz czytania prozy i poezji,
Czytanie w Trzcianie, Konkurs Zespołów kameralnych oraz Konkurs pianistyczny, Wiosenne
muzykowanie.

Uczniowie coraz częściej prezentują się na ogólnopolskich konkursach, jednym z takich laureatów
jest Mikołaj Zdebski, uczeń klasy saksofonu Pana Tomasza Skiby zdobył II Miejsce na
Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym w Przeworsku.
ROK 2014 COMENIUS PSP W KIERLIKÓWCE
Wizyta partnerów w PSP w Kierlikówce
W dniach 1-8 marca 2014 r. partnerzy projektu „Let`s clean up Europe” przebywali w naszym
kraju. 4 marca goście z Czech, Hiszpanii, Woch i Turcji przyjechali do Szkoły w Kierlikówce.
Po przypomnieniu celów i sposobów realizacji projektu "Let`s clean up Europe" odbyła się
prezentacja przybyłych grup. Zaprezentowano również program artystyczny przygotowany przez
uczniów i nauczycieli PSP w Kierlikówce. Był polonez, krakowiak, wiązanka tańców nowoczesnych
oraz taniec hiszpański. Podczas pobytu zagraniczni goście zwiedzili m. in. Kościół św. Leonarda
w Lipnicy Murowanej - zabytek wpisany na listę zabytków UNESCO oraz zamek Kmitów
i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, Zakopane i Dzielnicę Żydowską (Kazimierz) w Krakowie.
W Kierlikówce tematem przewodnim wizyty był plastik. W formie multimedialnych prezentacji
komputerowych informowano o zaletach i wadach plastiku, zwracając szczególną uwagę na jego
recykling oraz zagrożenia dla środowiska. Uczniowie z Kierlikówki przedstawili scenkę teatralną
w języku angielskim na motywach bajki "Czerwony kapturek". Goście z Hiszpanii zaprezentowali
mały teatrzyk lalkowy, także o tematyce ochrony środowiska. Prezentowana była też wystawa
tematyczna z pracami dzieci. W trakcie pobytu goście i gospodarze zasadzili świerki, pamiątką
pobytu gości i realizacji projektu jest też kamień z tablicą utrwalającą tytuł i datę projektu.
Na zakończenie Pani Dyrektor Izabela Sroka i Pani Agnieszka Adamus wręczyły uczniom
i nauczycielom specjalne certyfikaty udziału w tym przedsięwzięciu, a także wymieniono się
upominkami.
Ostatni wyjazd - Wizyta na Sycylii
W dniach 25 – 30 maja 2014 r. odbył się ostatni
wyjazd studyjny. Tematem tego spotkania było
szkło. Podczas tej mobilności nasi uczniowie
zaprezentowali swoje dokonania. Odwiedzili
fabrykę produkującą ceramikę z lawy wulkanicznej.
Uczestnicy dowiedzieli się jakie są etapy produkcji
i sami również w niej uczestniczyli tworząc
ozdobne kafle ceramiczne. Ważnym elementem
pobytu we Włoszech była możliwość poszerzenia
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wiedzy o tym kraju, dzięki wizytom w znaczących miejscach kultury sycylijskiej. Wspólnie z
kolegami z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Czech nasi uczniowie brali udział w pokazach artystycznych
i poznali tradycyjne pieśni i tańce włoskie. Podczas tego spotkania podsumowaliśmy realizację
dwuletniego projektu. Spotkanie w Biancavilla miało atmosferę wyjątkową, pełną radości
z możliwości poznania tylu wspaniałych, kreatywnych i otwartych ludzi.
ROK 2014 COMENIUS ZS W LESZCZYNIE
Uczniowie Zespołu Szkół w Leszczynie biorą udział w dwuletnim projekcie programu
Comenius (2014-2016). Założeniem projektu "The Young Journalists” („Młodzi dziennikarze”)
jest stworzenie międzynarodowego internetowego czasopisma, dla którego nasi uczniowie pracują
jako dziennikarze. Magazyn zawiera reportaże, wywiady, artykuły, filmy, zdjęcia etc. Jest
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. Magazyn jest współtworzony z parterami
ze szkół w Rumunii, Włoszech, Portugalii, Turcji
oraz Węgier. Uczniowie pracując aktywnie
budują 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,
poznawanie krajów partnerskich, jak również eliminowanie uprzedzeń i stereotypów.
Uczniowie wraz z nauczycielami mają także możliwość realnego kontaktu z partnerami
projektu dzięki wizytom studyjnym, które odbyły się w Samsun (Turcja), Rzymie (Włochy),
Turistvandi (Węgry). Podczas tych spotkań uczestnicy mieli możliwość poznania nowych miejsc,
historii, zabytków oraz kultury danych krajów.
Największym wydarzeniem była wizyta w naszej placówce w Leszczynie dyrektorów,
nauczycieli oraz uczniów z wszystkich krajów partnerskich. Goście spędzili sześć dni w Polsce
od 11 do 16 maja. Zaproszeni goście oglądali przygotowane przez uczniów prezentacje taneczne,
wokalne, muzyczne oraz okolicznościową wystawę prac uczniowskich wykonanych z różnorodnych
odpadów. Wystawa ta wiązała się z tematem wiodącym spotkania w Polsce, jakim była ochrona
środowiska. Przez prawie półtorej godziny uczniowie Zespołu Szkół w Leszczynie prezentowali
urozmaicony i ciekawy program artystyczny, który w języku angielskim poprowadziła jedna
z uczennic leszczyńskiej szkoły. Wystąpili prawie wszyscy, począwszy od najmłodszych dzieci
z oddziału przedszkolnego, na uczniach klasy trzeciej gimnazjum skończywszy. Uczniowie grali
na różnych instrumentach, solo i w większych zespołach, śpiewali piosenki, w tym w języku
angielskim. Program zaczął się od polskiego tańca narodowego - poloneza, który wywołał zachwyt
gości, podobnie jak drugi, tym razem odtańczony w strojach regionalnych, krakowiak. Taneczne
popisy uzupełnił "Trojak" odtańczony przez najmłodszych uczniów oraz występy dwóch grup
cheerleaders, młodszej z biało - czerwonymi pomponami i starszej, działającej już od kilku lat
w szkole grupy „Shock Dance”, prowadzonej przez Panią Beatę Pyrz. Z wielkim zainteresowaniem
spotkał się także pokaz ekologicznej mody. Szkolne modelki prezentowały różnego rodzaju stroje
oraz torebki i kapelusze wykonane z odpadów. Goście uczestniczyli również w zajęciach szkolnych.
Mogli zapoznać się z bazą szkoły, oglądnąć fragmenty zajęć.
To, co uczniowie i nauczyciele z partnerskich krajów zobaczyli w Małopolsce i samej
Leszczynie z pewnością zachęci "The Young Journalists" z krajów partnerskich do szerszego
poznania Polski, jej zabytków, polskiej kultury i pewnie też zmieni dotychczasowe wyobrażenia
o Polsce - dalekim kraju z północy.
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KULTURA I SPORT
WYDARZENIA KULTURALNE ORAZ TWÓRCY KULTURY
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET
Sympatyczną niespodziankę sprawili Paniom z Gminy Trzciana z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet organizatorzy koncertu, który odbył się 10 marca 2014 roku w Świetlicy Gminnej
w Trzcianie. Z zaproszenia Wójta Gminy Trzciana- Józefa Nowaka, Kierownika Gminnej Świetlicy
w Trzcianie - Pawła Sroki, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie - Andrzeja
Kąckiego i współpracującej z nimi Marii Zdebskiej z Rady Rodziców trzciańskiej szkoły,
skorzystało ponad 30 dziewcząt i kobiet. Koncert złożony był z dwóch części. Najpierw wystąpili
uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I Stopnia w Trzcianie: Emilia Błasińska i Katarzyna
Hejmo oraz pani Ilona Szczepańska. Zasadniczą część koncertu stanowił recital krakowskiej
artystki Beaty Horwat, której towarzyszył pianista Wiesław Gertner. Utrzymany w stylu retro
koncert zauroczył publiczność, która gorącymi brawami nagradzała artystów, wykonujących
utwory z repertuaru m. in. Hanki Ordonówny, Nataszy Zylskiej, Anny German, Sławy Przybylskiej.
Po zakończeniu koncertu, rozpoczęło się wspólne śpiewanie popularnych piosenek. Częstowano
się także ciepłymi napojami i chrustem, przygotowanym w dniu poprzednim przez trzciańskich
strażaków.

GMINNY BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
W 2014 roku po raz pierwszy obchody tego święta miały wymiar nie tylko patriotyczny, ale
również kulturalno-sportowy. W dniu 4 maja 2014r. z okazji rocznicy uchwalenia I konstytucji
w Europie zorganizowano w Gminie Trzciana „I. Gminny Bieg Konstytucji 3 Maja” i „I. Gminny
Marsz Konstytucji 3 Maja”. Święto połączone było z gminnymi obchodami przypadającego na
dzień 4 maja - Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Kierlikówce.
W nabożeństwie brały udział wszystkie jednostki straży pożarnych z terenu naszej gminy. Mszę
św. uświetniła Orkiestra Dęta z Leszczyny oraz zespół „Cud i Przyjaciele”. Po nabożeństwie
odbył się uroczysty przemarsz strażaków i orkiestry dętej do Parku Podworskiego w Rdzawie,
gdzie miała miejsce dalsza część obchodów majowego święta. Do udziału w „I. Gminnym
Biegu Konstytucji 3 Maja” zgłosiło się 25 osób, a w „I. Gminnym Marszu Konstytucji 3 Maja”
wzięło udział 6 pań chodzących nordic walking. Trasa biegaczy liczyła 2 km, zaś marsz przebiegał
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trasą na długości ponad 2,5 km malowniczymi terenami Rdzawy. Zwycięzcą „I. Gminnego Biegu
Konstytucji 3 Maja” został ks. Tomasz Góra z parafii Trzciana. Po zakończeniu biegu przez
wszystkich uczestników, Wójt Józef Nowak uroczyście wręczył zwycięzcy biegu przechodni
Puchar Wójta Gminy Trzciana. Każdy biegacz oraz uczestnik marszu otrzymał certyfikat
potwierdzający udział w patriotycznej uroczystości. Orkiestra Dęta z Leszczyny zagrała wspaniały
koncert. Uroczystość uświetnił również występ zespołu "Vox Eremi” z Kamionnej. Na scenie
swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali członkowie kabaretów „Ziomki”, „Zgred” i „Zez”.
Po oficjalnych uroczystościach zorganizowano zabawę taneczną przy zespole RIVER. Już teraz
zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w „II. Gminnym Biegu Konstytucji 3 Maja” w 2015r.
POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA i XV. GMINNY FESTIWAL PIOSENKI
DZIECIĘCEJ "JA PO PROSTU MAM TALENT"
1 czerwca 2014 roku w Łąkcie Dolnej odbyło się podwójne święto: XV edycja Gminnego
Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent" oraz Powiatowy Dzień Dziecka.
Organizatorami imprezy była Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
w Łąkcie Dolnej oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Dolnej. Patronat nad imprezą
objęli Wójt Gminy Trzciana i Starosta Bocheński, przez co nabrała ona charakteru powiatowego.
Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent" z roku na rok, dzięki zaangażowaniu
wielu osób, systematycznie podnosi poziom muzyczny i organizacyjny, a dzięki licznym i hojnym

sponsorom jego uczestnicy otrzymują atrakcyjne nagrody. Na estradzie zaprezentowały się najpierw
dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. W kategorii klas zerowych
komisja przyznała dwa pierwsze miejsca: dla Kingi Leśniak oraz Piotra Błasińskiego. Pierwsze
miejsce wśród uczniów klas I - III zajęła Karolina Pijanowska. W grupie uczniów klas IV - VI
komisja także przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca, które zdobyli Rafał Stawarz oraz
Wiktoria Kłósek. Pierwsze miejsce w grupie gimnazjalnej przyznano reprezentantce Publicznego
Gimnazjum w Zespole Szkół w Leszczynie Agacie Chojeckiej. Jury wyróżniło dodatkową nagrodą
specjalną Wiktorię Dudziak z Kamionnej za walory artystyczne.W trakcie imprezy przygotowano
dla dzieci bardzo wiele atrakcji. Zabawy dla najmłodszych organizowali animatorzy. Jak co roku
była bogata loteria fantowa, w której dzięki hojności sponsorów każdy los był wygrany. Był
zamek dmuchany, a dla nieco starszych i odważniejszych żyroskop. Wszyscy mogli korzystać
z oferty stoisk konsumpcyjnych, serwujących napoje, kiełbaski itp. Na estradzie wystąpił zespół
"Vox Eremi" z Kamionnej, zaprezentowały się również młode gimnastyczki z Krakowa Wicemistrzynie Polski, łąkiecka grupa cheerleaderek oraz kabarety, prowadzone przez Piotra
Musiała. Gwiazdą Wieczoru był Mateusz Mijal, który wystąpił z czteroosobowym zespołem
muzyków. Po świetnym koncercie można było podziwiać pokaz sztucznych ogni, a następnie
zatańczyć w rytm piosenek proponowanych przez Zbigniewa Michurę.
DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO
W niedzielę 8 czerwca 2014r. na trzciańskim Orliku po raz pierwszy Dzień Dziecka świętowaliśmy
"na sportowo”. Ponieważ impreza miała charakter sportowy, rozpoczęła się rozgrywkami drużyn
ze Szkółki Piłkarskiej Babral&Tabak, prowadzonej przez Macieja Babrala i Stanisława Tabaka.
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Mecze chłopców przeplatane były ciekawymi występami cheerleaderek z Łąkty Dolnej. Po piłce
nożnej przyszedł czas na ringo. W rozgrywkach prowadzonych przez Stanisława Tracza wzięło
udział 8 drużyn. Strażacy z OSP Trzciana przygotowali dla najmłodszych wspaniały pokaz,
prezentowali swoje samochody bojowe i sprzęt strażacki. Było lanie piany oraz pokaz ratownictwa

medycznego. Dodatkowo przez cały czas trwania imprezy dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi
strażacy i spróbować ugasić pożar. Specjalnie na tę imprezę przygotowano dla nich 2 „płonące
domki”. Młodzież również miała okazję się wykazać. Strażacy z Leszczyny zaprezentowali
bowiem ręczną pompę strażacką z lat 40-tych ubiegłego wieku. Swoją sprawność pokazały
strażaczki z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Kolejną atrakcją dla dzieci był tor przeszkód
przygotowany przez Stanisława Tracza i Stanisława Tabaka. Tę konkurencję sprawnościową
rozegrano w dwóch kategoriach: dzieci do lat 7 i do lat 10. Dodatkowo przez całe popołudnie
dzieci mogły pomalować buzię, polakierować włosy, zobaczyć jak skręcać balony. Maluchy,
które przyszły na Orlik otrzymały również lody ufundowane przez Panów Bronisława i Michała
Kłósek- właścicieli firmy Gallod z Leszczyny. Oczywiście do dyspozycji najmłodszych była także
dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, popcorn. Dla małych i tych większych małą gastronomię
przygotowali strażacy. Na zakończenie przygotowano dla dzieci godzinny pokaz baniek mydlanych,
który sprawił maluchom ogrom radości.Koordynatorem imprezy była Agnieszka Bębenek z Urzędu
Gminy w Trzcianie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy
Trzciana, Szkółką Piłkarską Babral&Tabak, Gminną Świetlicą w Trzcianie, strażakami z OSP
Trzciana i Leszczyna oraz koordynatorem Orlika. Już teraz zachęcamy dzieci do zgłaszania swoich
ciekawych propozycji na spędzenie Dnia Dziecka w 2015r. Na pewno weźmiemy pod uwagę
sugestie najmłodszych.

RODZINNY PIKNIK CHARYTATYWNY W KAMIONNEJ
W dniu 14 czerwca 2014 roku, z wielkim zaangażowaniem całej szkolnej społeczności oraz
działaczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna odbył się "Rodzinny Piknik
Charytatywny”. Elementy, związane z występami i konkursami odbywały się w szkolnej sali
gimnastycznej. Pokaz ratownictwa w wykonaniu strażaków z OSP w Kamionnej, przejażdżki
motorem, mecz piłki nożnej i siatkówki oraz stoisko grillowe zorganizowane zostały na zewnątrz.
Celem pikniku była akcja charytatywna, mająca pomóc 5-letniemu Michałkowi, choremu na
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mukowiscydozę. Przez całą imprezę prowadzona była loteria fantowa, dzieciom malowano twarze,
rysowano portrety, funkcjonowało stoisko spożywcze, na którym rodzice serwowali placki, chleb
ze smalcem, kiszone ogórki i pyszną grochówkę. Były liczne występy artystyczne: dzieci grały,
śpiewały piosenki, a przedszkolaki z wielkim przejęciem zademonstrowały pokaz cheerleaderski.

Władysław Mech i Stanisław Pastuszak zaprezentowali skecz "Na przystanku w Podłupiskach".
Wielkie zainteresowanie uczestników pikniku wywoływała wystawa: "Matka Boska w ikonach"
zaprezentowana przez pochodzącą z Kamionnej- Panią Helenę Osikowicz oraz wyroby hafciarskie
mieszkanek Kamionnej i nauczycielek m. in. Barbary Burkowicz, Jolanty Jaworskiej, Janiny
Zatorskiej, Agnieszki Muchy. Były także mniejsze wystawki fotografii i dyplomów, jakie otrzymało
Stowarzyszenie, Teatr Amatorski, zespól "Vox Eremi", uczniowie szkoły w Kamionnej. Dzięki
dużemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, nauczycieli i rodziców oraz sponsorów piknik
miał bardzo rozbudowany program i atrakcje, z których korzystały wszystkie pokolenia mieszkańców
Kamionnej.
II. PIKNIK RODZINNY W LESZCZYNIE
Wspaniała pogoda i atmosfera, bogaty i urozmaicony program artystyczny, liczny udział
publiczności, wiele atrakcji - to podstawowe atuty II. Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego
w sobotę - 28 czerwca 2014 roku przy szkole w Leszczynie przez Radę Rodziców i Radę
Pedagogiczną miejscowego Zespołu Szkół, OSP i Orkiestrę Dętą OSP w Leszczynie oraz
Stowarzyszenie "Nasza Leszczyna". Zorganizowanie tej imprezy stało się możliwe nie tylko
dzięki wielkiemu wkładowi pracy organizatorów, ale także pomocy ze strony sponsorów. Od
początku pikniku działało kilkanaście stoisk, na których m. in. serwowano kiełbaski, steki, napoje,
malowano dzieciom twarze. Prowadzono również kiermasz przedmiotów ekologicznych. Na
scenie odbywały się występy artystyczne, dzieci śpiewały, recytowały wiersze, tańczyły i grały.
Odbył się oryginalny pokaz mody ekologicznej, podczas którego modelki - uczennice ZS
w Leszczynie zademonstrowały stroje wykonane z odpadów. Dłuższy koncert zagrała Orkiestra
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Dęta OSP w Leszczynie. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa drogowego
i medycznego w wykonaniu strażaków z Jednostki Operacyjno Technicznej OSP w Leszczynie.
Dochód z całej imprezy przeznaczony został na potrzeby szkoły. Piknik Rodzinny w Leszczynie
po raz kolejny pokazał, że tego typu imprezy są potrzebne. Stanowią one nie tylko możliwość
wspaniałej zabawy, ale także przy okazji możliwość pozyskania dodatkowych środków na
szczytny cel.
ŚWIĘTO GMINY TRZCIANA 2014
"Święto Gminy Trzciana" to impreza plenerowa, odbywająca się w ostatnich latach na
przyszkolnym placu w Trzcianie, podczas której prezentowana jest nie tylko kultura lokalna,
ale na estradzie występują także zaproszone zespoły artystyczne, w tym gwiazda wieczoru.
W 2014r. świętowaliśmy przez dwa dni, w ostatni weekend lipca. Sobotnią zabawę rozpoczął
zespół "River", który wykonał wiele popularnych piosenek i szlagierów muzyki rozrywkowej.
Natomiast gwiazdą wieczoru był zespół "InoRos". Założony w 2006 roku, wykonujący muzykę
z pogranicza popu i folk rocka zespół, był finalistą drugiej edycji programu "Must Be the Music".

Gwiazda nie zawiodła i brawurowo wykonała wszystkie swoje największe przeboje. Po
zakończeniu energetycznego koncertu "InoRos" rozpoczęła się zabawa taneczna do muzyki
serwowanej przez DJ-a. Przy wspaniałej muzyce i świetnej pogodzie mieszkańcy Trzciany
i goście z sąsiednich gmin bawili się długo w noc. W niedzielę zaprezentowali się laureaci
tegorocznego Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Ja po prostu mam talent", organizowanego w Łąkcie
Dolnej. Zaraz potem na estradzie pojawili się członkowie dwóch kabaretów "Ziomki" i "Zgred",
prowadzonych przy Świetlicy w Trzcianie przez Piotra Musiała, którzy zaprezentowali najlepsze
skecze ze swojego repertuaru. Przez kolejne minuty imprezy podziwiać można było zespoły
z Leszczyny: cheerleaderki "Lets Dance" oraz Orkiestrę Dętą OSP w Leszczynie. Na estradzie
zobaczyć można było również młodych muzyków - instrumentalistów ze Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Trzcianie. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół "Golden Life". Po przywitaniu
się z publicznością grupa dała półtoragodzinny koncert, podczas którego wykonała m. in. takie
przeboje jak: "Helikopter", "Wszystko to, co mam", "Dobra, dobra, dobra". Pokaz sztucznych
ogni oraz zabawa taneczna zakończyły "Święto Gminy Trzciana 2014". Organizatorzy zadbali
o wiele dodatkowych atrakcji, w tym dla dzieci. Na licznych stoiskach można było się posilić,
zakupić dzieciom zabawki itp. Funkcjonował także mały park rozrywki dla dzieci. TKKF
"Promień" z Bochni, w niedzielę, w sali gimnastycznej Gimnazjum w Trzcianie prowadził
strzelanie z karabinków pneumatycznych i symultanę szachową. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko KGW "Przyjazny Ujazd", serwujące regionalne potrawy i napoje. Organizacja
tej dwudniowej imprezy była możliwa dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji oraz
pomocy ze strony sponsorów.
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JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO POZYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
28 sierpnia 2014 r. w Domu Weselnym „ARKADIA” w Trzcianie odbyła się uroczystość
Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość zorganizowała Wanda Surma Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcianie.
Na uroczystość przybyli Jubilaci obchodzący Diamentowy Jubileusz Małżeństwa – 60 rocznicę
zawarcia małżeństwa:
1. Państwo Bronisława i Władysław Piech z Łąkty Dolnej
2. Państwo Weronika i Teofil Sowińscy z Trzciany
oraz pary małżeńskie obchodzące Złoty Jubileusz:
1.Państwo Cecylia i Adam Adamczyk z Łąkty Dolnej
2.Państwo Genowefa i Tadeusz Kukla z Łąkty Dolnej
3.Państwo Maria i Jan Kukla z Łąkty Dolnej
4.Państwo Józefa i Eugeniusz Kruczyńscy z Leszczyny
5.Państwo Czesława i Stanisław Paciorek z Leszczyny
6.Państwo Stanisława i Jan Satała z Trzciany
7.Państwo Bronisława i Julian Wrona z Leszczyny.
W uroczystości wzięli również udział: Andrzej Haręźlak-Wicewojewoda Małopolski, Józef
Nowak- Wójt Gminy Trzciana, Ryszard Śliwa- Przewodniczący Rady Gminy Trzciana, Danuta
Michniak – Dutkiewicz- Sekretarz Gminy Trzciana oraz członkowie rodzin Jubilatów.

UROCZYSTOŚCI W DNIU 11 LISTOPADA –100. ROCZNICA WYBUCHU I WOJNY
ŚWIATOWEJ ORAZ NADANIE SZTANDARU GMINY TRZCIANA
Jedna z najważniejszych uroczystości 2014 roku miała miejsce w Trzcianie, w dniu 11 listopada.
Odbyło się wówczas kilka uroczystości połączonych w jedną całość. Były to obchody 96 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej i operacji
limanowsko - łapanowskiej oraz nadanie
i poświęcenie sztandaru Gminy Trzciana
w związku z 20. rocznicą jej reaktywowania.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele
parafialnym w Trzcianie, w której uczestniczyły
wszystkie jednostki OSP z naszej gminy z pocztami
sztandarowymi, poczty sztandarowe szkół, drużyna
harcerska, zaproszeni goście i parafianie. W trakcie
mszy św. poświęcony został sztandar gminy
przyniesiony przez poczet sztandarowy fundatorów.
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Po mszy św. uświetnionej grą Orkiestry Dętej
OSP w Leszczynie, pod Pomnikiem Ofiar I Wojny
Światowej rozpoczęła się druga część uroczystości.
Był to apel poległych poprowadzony przez
uczniów Zespołu Placówek Oświatowych
w Trzcianie i modlitwa w intencji poległych,
ceremonia składania kwiatów i zapalonych
zniczy złożonych przez delegacje samorządu,
nauczycieli oraz uczniów.W uroczystym
przemarszu strażackiej orkiestry, pocztów
sztandarowych, mieszkańców gminy i pojazdów
OSP udano się do budynku ZPO w Trzcianie,
gdzie miała miejsce trzecia część uroczystości.
Wójt Józef Nowak przedstawił historię powstania
naszej gminy, genezę uchwalenia przez Radę
Gminy nowego herbu oraz sztandaru.
Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Śliwa
dokonał prezentacji sztandaru, a następnie
przekazał go Wójtowi Gminy, mówiąc: „Panie
Wójcie! Przekazuję Panu symbol naszej wspólnoty.
Niech nas łączy we wspólnej pracy dla dobra naszej gminy.” Wójt, po ucałowaniu sztandaru,
zwrócił się w stronę gminnego pocztu sztandarowego i przekazał sztandar chorążemu pocztu.
Historyk- Janusz Paprota przedstawił okolicznościowy referat pt. "Wielka wojna na terenie
Gminy Trzciana". Na szkolnym korytarzu można było podziwiać również wystawę Jarosława
Kucybały - pt. "Pamiątki Wielkiej Wojny". Całość zwieńczyła część artystyczna w wykonaniu
młodzieży szkolnej, na którą złożyły się m. in. wiersze i pieśni legionowe.
OSP TRZCIANA- REALIZACJA PROJEKTU REMONTU I DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY
W TRZCIANIE WRAZ Z ORGANIZACJĄ WARSZTATÓW KULINARNYCH
Strażacy z OSP w Trzcianie zrealizowali w 2014 roku projekt p.n. "Remont połączony
z modernizacją i doposażenie obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej i organizacja
warsztatów kulinarnych". Projekt obejmował cykl warsztatów kulinarnych dla mieszkańców
Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" oraz remont połączony z modernizacją posadzki
w kuchni. W ramach projektu zakupiono wyposażenie niezbędne do funkcjonowania kuchni,
tj.: kuchenka gazowa, zmywarka do naczyń, okap kuchenny z wyciągiem, stół roboczy,
zlewozmywak dwukomorowy z baterią, oraz zastawę stołową dla 60 osób, sztućce i drobne
akcesoria kuchenne. Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do drugiego etapu projektu –
warsztatów kulinarnych, których celem było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy
o tradycjach kuchni regionalnej, integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania
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i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego LGD. Tematyka warsztatów była różnorodna, związana
z kulinariami, obyczajami przy stole i przygotowywaniem potraw. Warsztaty cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników, wymieniano swoje poglądy i doświadczenia dotyczące
przygotowania potraw oraz wielu ciekawostek związanych z tematem. Z każdego z warsztatów
nakręcono materiał filmowy który został umieszczony na serwisie YouTube. Zainteresowanych
zachęcamy do jego obejrzenia! OSP w Trzcianie dziękuje uczestnikom projektu oraz strażakom
za pomoc w przygotowaniach.
„BABCIAKI”, CZYLI WSPARCIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI
Z MŁODZIEŻĄ
Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą- to projekt współfinansowany
ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.Projekt aktywizujący osoby
w wieku 50+ oraz młodzież do kreatywnego myślenia i działania w grupie, dzielenia się wiedzą,

doświadczeniem i młodzieńczym zapałem.To pomysł na wspólne spędzanie czasu, odkrywanie
własnych pasji i talentów, to dodawanie seniorom „życia do lat”. Różnorodność zajęć spowodowała,
że nikt tu się nudzić nie mógł. Były warsztaty kulinarne, turystyczne, gimnastyka dla seniorów,
zajęcia świetlicowe, rękodzieło artystyczne, dziedzictwo kulturowe, warsztaty muzyczno –
teatralne, wieczorki wspomnień, wycieczki i wspólne wyjazdy do teatru. Grupa została nazwana

przez dzieci uczestniczące w projekcie „Babciaki”. Promowały Babciaki zdrowy styl życia
i wypoczynku uprawiając nordic walking, poznając przy okazji zabytki naszej i ościennych gmin
oraz walory krajobrazowe.Szczególnie bliski był
Babciakom regionalizm oraz szeroko pojęte
dziedzictwo kulturowe.I tak grupa przypomniała
zwyczaje wielkanocne podczas świątecznego
spotkania, a w Dniu Seniora Babciaki zaprezentowały
obrzęd staropolskiego wesela. Obecnie trwają
przygotowania występu kolędników.W latach
poprzednich projekt wspierania osób w podeszłym
wieku w integracji z młodzieżą realizowany był
przez stowarzyszenie w Kamionnej.
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KABARETY "ZIOMKI" i "ZGRED"
2014 rok obfitował w wyjazdy i występy trzciańskich kabaretów „Zgred” i „Ziomki”. Korzystając
z zaproszenia kabaretu "7 minut po" uczestniczyli w finałowym dniu krakowskiego festiwalu
kabaretowego "PODGÓREK". Członkowie kabaretu "ZGRED" i kabaretu "ZIOMKI" mieli

możliwość porozmawiania z profesjonalnymi twórcami o ich "sposobach" na dobre skecze,
mogli zobaczyć oryginalne style kabaretowe, co na pewno przyda im się przy tworzeniu własnego
charakteru scenicznego. W lutym 2014 roku, prowadzony przez Piotra Musiała przy Świetlicy
Gminnej w Trzcianie kabaret "Zgred", wystąpił na imprezach kulturalnych zorganizowanych
u naszych sąsiadów: 22 lutego w CKSiT w Żegocinie, 23 lutego w sali widowiskowej Domu
Kultury w Łapanowie, gdzie odbyła się impreza rozrywkowa "Kabaretogranie". W marcu 2014r.

„Zgred” wspólnie z łapanowskim kabaretem „Zez” wystąpił w krakowskim kinoteatrze „Wrzos”
podczas kolejnej edycji Festiwalu Kabaretowego „Podgórek”, poprzedzając swoim programem
występ kabaretu „Ani Mru Mru”, który od lat należy do ścisłej elity polskiej sceny kabaretowej.
W czerwcu 2014r. przyszła kolej na spotkanie z kieleckim „Kabaretem Skeczów Męczących”,
który tego wieczoru gościł w Nowohuckim Centrum Kultury i był uprzejmy poświęcić chwilkę
trzciańskim kabaretom. W październiku kabaret „Zgred" wziął udział w kabaretonie zorganizowanym
w miejscowości Szczygłów przez zaprzyjaźnioną grupę satyryczną „Nie ma lipy". Plenerowy
show został bardzo dobrze przyjęty przez zgromadzoną publiczność, która bawiła się znakomicie
razem z młodymi aktorami występującymi na scenie.
ORKIESTRA DĘTA OSP W LESZCZYNIE
Dziś trudno sobie wyobrazić znaczące uroczystości
strażackie, gminne i państwowe oraz religijne
w Gminie Trzciana bez udziału leszczyńskiego
zespołu. Poziom artystyczny orkiestry ciągle
wzrasta. 8 czerwca 2014r. w Nowym Wiśniczu
odbyła się XVII Parada Orkiestr Dętych, na której
Orkiestra z Leszczyny zdobyła wyróżnienie i
została wytypowana do udziału w XXXVII
Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych ”Echo
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Trombity". Swoją obecnością orkiestra uświetniła
m.in. uroczystości gminne w dniu 11 listopada,
podczas których nadano naszej gminie sztandar.
Wkład oraz zaangażowanie orkiestry w rozwój
kultury lokalnej postanowiono w 2014 roku
szczególnie podkreślić. Podczas Święta Gminy
Trzciana powołana przez Wójta Gminy Trzciana
kapituła przyznała Orkiestrze Dętej OSP w
Leszczynie nagrodę „Za całokształt działalności
kulturalnej”.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „PRZYJAZNY UJAZD”
Rok 2014 był dla Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjazny Ujazd” bardzo owocny. Panie rozpoczęły
swoje działania z początkiem roku, organizując wspólnie z sołtysem wsi Ujazd, „Wieczór Kolęd”
dla seniorów ze swojej miejscowości. Podczas spotkania oglądano występ grupy kolędniczej
z PSP w Kierlikówce, kolędowano wraz z chórem parafialnym z Trzciany, biesiadowano oraz
wspominano. Wieczór kolędowy okazał się znakomitym przedsięwzięciem, integrującym
mieszkańców wioski. 8 marca Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe wraz z sołtysem
wsi, zaprosili Panie z KGW „Przyjazny Ujazd” na obchody Dnia Kobiet. Panowie przygotowali
z tej okazji skromny poczęstunek, były kwiaty i życzenia.

W kwietniu Panie zajęły III miejsce w konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmin:
Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina. Konkurs nosił nazwę
„Dziedzictwo ukryte w regionalnych strojach” i miał na celu wyłonienie najciekawszych
opowiadań na temat strojów regionalnych.W czerwcu Panie z „Przyjaznego Ujazdu” uczestniczyły
w imprezie plenerowej „Naleśniki na 100 sposobów” połączonej z piknikiem rodzinnym na
powitanie lata, zorganizowanej w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszowicach. Na stoisku
KGW można było degustować naleśniki ze szpinakiem, z serem, parówkę opiekaną w cieście
naleśnikowym, jabłka w cieście z cynamonem, a także gofry z dżemem i bitą śmietaną. Pod koniec
lipca Panie prezentowały swoje wyroby na „Święcie Gminy Trzciana 2014”, podczas którego
z rąk Wójta Gminy Trzciana otrzymały nagrodę w kategorii: „Działacz Społeczny Roku”.
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30 sierpnia KGW „Przyjazny Ujazd” wraz z sołtysem wsi Ujazd zorganizowało III. Dożynki
Wiejskie. Ta piękna tradycja święta plonów, podobnie jak w latach poprzednich zgromadziła
wielu mieszkańców wsi i zaproszonych gości. Starostów dożynek- Dorotę Grabowską i Krzysztofa
Limanówkę oraz proboszcza parafii w Trzcianie- ks. Władysława Midurę, przywieziono w asyście
kapeli strojnym wozem zaprzężonym w konie. W trakcie części oficjalnej poświęcono przyniesione
plony. Dzieci i młodzież z Ujazdu, przygotowały występ artystyczny pod kierunkiem nauczycielek
PSP w Kierlikówce. Tradycyjnie już, nie zabrakło też dożynkowych przyśpiewek, zawierających
podziękowania i prośby. Wszystkich gości poczęstowano przysmakami z Ujazdu, m.in. kołaczem,
tradycyjnym chlebem ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem. Potem przyszedł czas na dożynkowe
biesiadowanie oraz tańce. Więcej informacji oraz zdjęcia i relację filmową z Dożynek można
zobaczyć na stronie www.trzciana.pl.Rok 2014 przyniósł Paniom z KGW podwójne zwycięstwo
na IV. Festiwalu Rosołu, zorganizowanym 21 września 2014 roku w Łapanowie. Panie nie tylko
zajęły I miejsce w konkursie amatorów na najsmakowitszy rosół polski, ale także otrzymały
jedyne dodatkowe wyróżnienie - "Anioła Potraw Regionalnych" przyznane przez red. Leszka
Horvatha z portalu www.potrawyregionalne.pl. Oczywiście Panie nie tylko startowały w
konkursowej rywalizacji, ale także częstowały uczestników imprezy smakołykami kuchni
regionalnej. W październiku Panie z KGW wybrały się na zasłużoną wycieczkę do Kalwarii
Zebrzydowskiej, podziwiały ogrody papieskie w Inwałdzie oraz zwiedzały Muzeum Jana Pawła II
w Wadowicach. Obecnie w okresie długich, zimowych wieczorów, podczas cotygodniowych
spotkań Panie z „Przyjaznego Ujazdu” przygotowują ozdoby świąteczne, wspólnie pieką i tworzą
piękne wyroby rękodzielnicze.
TRZCIAŃSKA DRUŻYNA HARCEREK „SILVA”
Zapewne na wielu uroczystościach i przy okazji różnych zbiórek spotkali Państwo trzciańskie
harcerki. Jednak nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą, co to za formacja i czym
dziewczyny się zajmują. Dlatego stwierdziliśmy, że informator będzie dobrą okazją do przybliżenia
Państwu tej grupy. Któż zrobi to lepiej od nich samych?
CZUWAJ!
Tym oto okrzykiem chcemy się przywitać z każdym z Was z osobna. Pisząc ten artykuł w liczbie
mnogiej mam na myśli 21 harcerek, które wspólnie od przeszło siedmiu lat tworzą 1 Trzciańską
Drużynę Harcerek ,,Silva” działającą w powiecie bocheńskim na terenie gminy Trzciana. Naszą
drużynę założyła instruktorka Małopolskiej Chorągwi Harcerek pwd. Aleksandra Błasińska wędr.
To dzięki jej szczerym chęciom i sile przebicia powstała nasza drużyna. W chwili obecnej pełniącą
obowiązki drużynowej jest wędr. Klaudia Banaś, dziewczyna posiadająca wiele wspaniałych
i niebanalnych pomysłów na harcowanie. Może i nie zrzeszamy tłumu dziewcząt, ale ze wszystkimi
zadaniami radzimy sobie na najwyższym poziomie. ,,Silva” skupia w swoich szeregach dwadzieścia
jeden harcerek, podzielonych na dwa liczne zastępy ,,Sowy” i ,,Jeżyki”. Druhny aktywnie
uczestniczą w zbiórkach drużyny, ponadto udzielają się i reprezentują młode społeczeństwo na
wielu kościelnych jak i narodowych świętach. Wspieramy także coroczną akcję ,,Paczka na kresy”
oraz ,,Szlachetna Paczka”. Niejednokrotnie kwestujemy na rzecz osób potrzebujących wsparcia
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finansowego i materialnego. Harcerstwo jest dla nas odskocznią od codziennych, szkolnych oraz
domowych obowiązków. To tutaj uczymy się azymutów, podążania z busolą po lesie oraz
odczytywania znaków topograficznych. Wyjeżdżamy na jednodniowe wycieczki i gry o przeróżnych
tematykach, niemniej najbardziej lubimy te dotyczące pierwszej pomocy oraz historii. Dzięki
grom fabularnym uczymy się o losach takich osób jak Rudy, Zośka i Alek, o których opowiadał
Aleksander Kamiński w książce pt. ,,Kamienie na szaniec”. ,,Silva” jako samodzielna drużyna
od ponad pięciu lat wraz ze Szczepem Puszcza z Niepołomic, do którego należy, jeździ na
miesięczne obozy harcerskie. To dzięki takim akcjom mamy okazję aktywnie spędzić wakacje,
podczas których zamiast grać w gry komputerowe zwiedzamy przeróżne zakamarki Polski,
uczymy się pływać, żeglować oraz szyfrować wiadomości. Czas spędzony w lesie jest dla nas
bardzo owocny i produktywny. Jak zapewne każdy z Was wie, harcerstwo i tym samym nasza
drużyna opiera się na trzech podstawowych, nienaruszalnych filarach jakimi jest: Bóg, Honor
i Ojczyzna. Dzięki tym wartościom dążymy do doskonałości i staramy się propagować te hasła
w dzisiejszym świecie, który nie koniecznie zdaje sobie sprawę z powagi tych poszczególnych
słów. ,,Silva” stara się wcielać w życie codzienne te idee poprzez: warty przy grobach nieznanego
żołnierza, aktywne uczestnictwo w niedzielnych harcerskich Mszach Świętych , branie udziału
w akademiach oraz rozdawanie flag na uroczystościach państwowych. Naszym zdaniem harcerstwo
i tym samym ,,Silva” jest wspaniałą przygodą na całe życie. To dzięki temu ruchowi nawiązujemy
każdego dnia wspaniałe i cenne przyjaźnie i znajomości. Harcerstwo łączy wielu ludzi o różnych
charakterach i osobowościach każdy jest tutaj ważny i dzięki temu jesteśmy w stanie z dnia na
dzień tworzyć nową, lepszą historię Polski.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
pwd. Aleksandra Błasińska wędr.
Trop. Emilia Błasińska
DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH W 2014 ROKU
W 2014r. każda ze świetlic podejmowała działania indywidualnie oraz wspólnie organizowano
wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i sportowe.
I RAJD PIESZY PO REZERWACIE PRZYRODY „KAMIONNA”
Gminna Świetlica w Trzcianie oraz świetlice filialne w Kamionnej, Leszczynie, Łąkcie Dolnej
i Ujeździe zorganizowały 6 września 2014r. I Rajd Pieszy po Rezerwacie Przyrody „Kamionna”.
Trasa rajdu rozpoczynała się przy Kościele
Parafialnym w Kamionnej, a obejmowała takie
miejsca jak: „Fabryka", Rezerwat Przyrody
„Kamionna", góra Kamionna,”Jeziernik", góra
Pasierbiecka. Przewodnikiem rajdu był Piotr
Legień – wieloletni leśniczy obeznany z fauną
i florą zwiedzanego terenu. Długość trasy miała
około 10 km, czas jej przejścia zajął uczestnikom
ok. 6 godzin. Rajd był wspaniałym sposobem
na propagowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa,
poznanie walorów turystycznych oraz historii
Kamionnej, a także integrację młodych turystów
z różnych szkół i środowisk.Na zakończenie rajdu dla jego uczestników zorganizowano grill
przy szkole w Kamionnej. Szczegółową prezentację z rajdu znajdziecie Państwo w serwisie
internetowym naszej gminy.
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GMINNY TURNIEJ SIATKÓWKI
Kolejną imprezą zorganizowaną przez gminną świetlicę i świetlice filialne był Gminny Turniej
Siatkówki, rozegrany 7 września 2014r. na boisku kompleksu sportowego "Orlik" w Trzcianie.
Do udziału w tej sportowej rywalizacji zgłosiły się 3 drużyny. Grano do trzech wygranych setów,
systemem "każdy z każdym". Z tej rywalizacji
zwycięsko wyszła drużyna "Eskalopki" z
Trzciany, drugie miejsce zajęła drużyna z Łąkty
Dolnej a trzecie z Kamionnej. Wszystkie drużyny
otrzymały dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.
W tym dniu dopisała też pogoda, impreza
przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Głównym
organizatorem tej imprezy była Świetlica Gminna
w Trzcianie. Wszystkim drużynom i kibicom
dziękujemy za udział w turnieju i życzymy
sukcesów podczas kolejnego spotkania.
I HARCERSKA WARTA MUZYCZNA
Kolejną imprezą organizowaną wspólnie była Harcerska Watra Muzyczna. Każdy mógł wziąć
w niej udział ( nie tylko harcerze). Impreza odbyła się na placu przy świetlicy filialnej w Łąkcie
Dolnej. Wzięło w niej udział około 50 osób, głównie dzieci i młodzież. Był pokaz tańca w

wykonaniu cheerleaderek z Łąkty Dolnej, wspólne malowanie na płótnie. Zaprezentowali się
przede wszystkim harcerze, kreując wspaniałą zabawę z wszystkimi uczestnikami, opowiadając
historię harcerstwa, a także prezentując ciekawe piosenki przy gitarowym akompaniamencie.
Podczas imprezy zorganizowano poczęstunek przy grillu dla wszystkich uczestników.
Świetlica Wiejska w Kamionnej
Działalność kulturalna Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej w 2014r. objęła m.in. kontynuację
tradycji teatru amatorskiego. Po sukcesie „Gościa oczekiwanego” w styczniu 2014 r. miała
miejsce premiera sztuki "Betlejem Polskie" wg Lucjana Rydla, w której wystąpiło 33 aktorów
- mieszkańców Kamionnej. Sztukę wystawiono 6-ścio krotnie.W listopadzie miała miejsce

29

" I Jesienna Biesiada Kamieńska Przy Winie
Domowej Roboty", której celem była integracja
lokalnego środowiska, aktywizacja do podjęcia
wspólnych działań, przypomnienie starych,
biesiadnych piosenek, niektórych bardzo
charakterystycznych dla terenu Kamionnej i
Gminy Trzciana.Obecnie podjęto kroki do realizacji
następnego przedsięwzięcia - wystawienie
sztuki czeskiego autora Jana Drdy pt. „Igraszki
z diabłem”. Dobrana jest obsada, trwają prace
nad scenografią. Pomysłodawcą działań teatralnych jest pani mgr Marzanna Hojda.Wszystkie
powyższe wydarzenia są na bieżąco dokumentowane w formie zdjęć, folderów, albumu
i wydanych płyt.
Świetlica Filialna w Leszczynie
Świetlica Filialna w Leszczynie w 2014 roku
realizowała działania dostosowane do potrzeb
i zainteresowań dzieci, młodzieży i lokalnej
społeczności. Działania miały charakter edukacyjny,
wychowawczy, kulturalny, integracyjny i
profilaktyczny. Składały się na nie stałe formy
zajęć wg inwencji i zainteresowań uczestników,
zajęcia tematyczne i uroczystości okolicznościowe,
wystawy wykonanych prac, program profilaktyczny ,,Spójrz inaczej", projekt unijny ,,Małopolskie
Wioski Tematyczne" i współpraca z innymi świetlicami. Wolny czas młodzież spędzała na
rozgrywkach w bilarda, tenisa stołowego, piłkarzykach, rzutkach, na siłowni, przy rozwiązywaniu
krzyżówek, słuchaniu dobrej muzyki, czytaniu prasy i surfowaniu po internecie. Najmłodsi bawili
się przy grach planszowych typu super bingo, warcaby, szachy, eurobusiness, scrabble i inne.
W długie zimowe wieczory miały miejsce projekcje filmowe. Prowadzone były zajęcia plastyczne
z papieroplastyki, bibułkarstwa i origami. Powstawały ozdoby i dekoracje, które były prezentowane

na wystawach. Wykonano gazetki tematyczne np. ekologiczna: ZIEMIA WYSPA ZIELONA
TOBIE ZOSTAŁA POWIERZONA, patriotyczna: BÓG, HONOR I OJCZYZNA i okolicznościowa:
JAN PAWEŁ II NASZ ŚWIĘTY. Organizowane były dyskoteki np. karnawałowa, z okazji Dnia
Dziecka i dyskoteka Andrzejkowa połączona z wróżbami. Braliśmy udział w unijnym projekcie
,,Małopolskie Wioski Tematyczne". Dzięki zaangażowaniu młodzieży powstał Quest- nasza gra
terenowa ,,W poszukiwaniu śladów I wojny światowej w Leszczynie”. Gra adresowana jest do
wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek z elementami przygody. Quest budzi nadal
zainteresowanie zarówno dzieci jak i dorosłych, o czym świadczą wpisy do ,,Księgi Wypraw”.
My również zaopatrzeni w ulotki szukaliśmy odpowiedzi na zaszyfrowane pytania i zagadki.
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W ten sposób dołączyliśmy do grona odkrywców.W październiku z okazji przypadającej w tym
roku 100 rocznicy wybuchu I Wojny Światowej oraz Święta Niepodległości odbył się ,,Wieczór
Poezji i Pieśni Patriotycznej", podczas którego widownia nie tylko słuchała, ale także śpiewała
pieśni patriotyczne. W świetlicy odbywały się zebrania wiejskie i strażackie.
Świetlica Wiejska w Łąkcie Dolnej
Od września 2006r. przy świetlicy został założony zespół tańca nowoczesnego „Junior Stars”.
Członkami zespołu są uczennice Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu. Efekty pracy zespołu prezentowane są na wiejskich i gminnych imprezach
takich jak: Gminny przegląd piosenki „Ja po prostu mam talent”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień

Matki, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej itp. W altanie znajdującej się przy świetlicy,
która wyposażona jest w grill i ławki ze stolikami organizowane są grille, ogniska i zabawy
plenerowe dla dzieci i młodzieży, które cieszą się dużą popularnością.W budynku świetlicy
znajduje się siłownia, bilard, stół do tenisa oraz michałki, z których mogą korzystać mieszkańcy
wsi trzy razy w tygodniu.
Świetlica Filialna w Ujeździe
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w świetlicy powstała Wioska
Internetowa - Kształcenie na odległość na terenach wiejskich. Centrum komputerowe wyposażone
jest w pięć stanowisk komputerowych i daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów
i internetu niezależnie od wieku. Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką w Trzcianie w świetlicy
powstał punkt czytelniczy, gdzie młodzież może wypożyczyć lektury szkolne i inne książki.
Młodzież korzystająca z biblioteki brała udział w konkursie plastycznym organizowanym przez
Bibliotekę w Bochni zdobywając wyróżnienie. Dużym zainteresowaniem cieszy się sala
rekreacyjna, w której znajduje się stół tenisowy i bilardowy oraz mini siłownia, z której regularnie

korzysta kilka osób dla poprawy tężyzny fizycznej. Świetlica wyposażona jest w perkusję
zakupioną z projektu muzycznego. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Trzcianie chętnie przychodzą
ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności muzyczne.Ponadto młodzież ma możliwość uczestniczyć
w organizowanych wieczorach filmowych, ponieważ dysponujemy dużym ekranem -60 cali.
Wśród męskiej części młodzieży dużym zainteresowaniem cieszą się rozgrywki FIFA - piłkarska
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gra wideo.W dniu święta 11 listopada pod tablicą wbudowaną w ścianę budynku świetlicy
upamiętniającą ofiary II wojny światowej młodzież zapala znicz.W świetlicy organizowane są
dyskoteki dla młodzieży, jedna w okresie ferii zimowych, druga po zakończeniu roku szkolnego.
Opieka nad młodzieżą w czasie dyskotek wspierana jest przez rodziców. W czasie ferii zimowych
świetlica czynna jest codziennie, co umożliwia młodzieży spędzanie aktywnie wolnego czasu
i uczestniczenie w turnieju tenisowym i bilardowym.
SPORT W GMINIE TRZCIANA
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK
Orlik w Trzcianie jest otwarty sześć dni w tygodniu - od marca do listopada. W 2014r.
zorganizowano na nim następujące imprezy:
Inauguracja sezonu 2014- Turniej piłkarski
„O puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Trzciana” - 3.05.2014r.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn: Trzciana,
Kamionna, Kierlikówka i Rdzawa. Puchar
przewodniczącego zdobyła drużyna z Trzciany.
50-ciu zawodnikom towarzyszyło liczne grono
kibiców.
Otwarty turniej piłkarski „OLDBOYS” - 10.05.2014r.
Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 drużyn
złożonych z zawodników powyżej 30 lat: Klub
Sportowy “Zwierzyniecki” Kraków, “Małopolanka”
Kraków, “Gdovia” Gdów, BKS Bochnia oraz
gospodarze – Oldboje Trzciana. Najlepszy okazał
się zespół BKS Bochnia. Imprezie piłkarskiej
towarzyszył piknik, podczas którego serwowano
dla zawodników i widzów kiełbaski z grilla.
Turniej organizowany był przez Krzysztofa
Bębenka ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego
Gminy Trzciana.
Turniej piłkarski oldboys „O Puchar Glinika” – 31.05.2014r.
W turnieju rywalizowało ze sobą 59 zawodników z następujących drużyn: Błękitni Bodzanów,
Piast Łapanów, Beskid Żegocina, Targowianka Targowisko, Trzciana 2000, i gospodarze turnieju
- Drużyna Glinika. Zwycięzcą została drużyna Targowianka Targowisko. Organizatorem
rozgrywek był Krzysztof Kłósek z Glinika. Uczestnikom zapewniono grilowane kiełbaski.
Piknik rodzinny „Dzień Dziecka na sportowo”- 08.06.2014r.
W ramach wspólnej zabawy zorganizowano
zawody w piłkę rożną z udziałem młodych
piłkarzy ze szkółki piłkarskiej Babral&Tabak,
dorośli zmagali się z młodzieżą w rozgrywkach
ringo, najmłodsi zaś pokonywali tor przeszkód
oraz uczestniczyli w konkurencjach i pokazach
strażackich. Organizatorem pikniku był Urząd
Gminy w Trzcianie we współpracy ze szkółką
piłkarską, strażakami, świetlicami oraz animatorem
orlika.
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Gminny Turniej Piłki Siatkowej – 07.09.2014r.
W imprezie wzięło udział 35 zawodników
zgromadzonych w trzech drużynach: „Eskalopki"
- Trzciana, drużyna z Łąkty Dolnej oraz z
Kamionnej.Więcej na ten temat znajdziecie
Państwo z dziale poświęconym działalności
domów kultury w Gminie Trzciana.

Otwarty Turniej Piłki Nożnej o tytuł: „Mistrz Orlika w Trzcianie 2014" – 28.09.2014r.
Turniej odbył się pod hasłem: „Piłka musi chodzić cały czos". Uczestniczyło w nim 5 drużyn:
Leszczyna, Trzciana, Kamionna ,Łąkta Dolna i Łapanów- łącznie 81 zawodników. Puchar
zwycięzcy wywalczyła drużyna z Leszczyny. Organizatorem turnieju był animator OrlikaStanisław Tracz.

DANE
„TRZCIANA 2000”
2000"--ROK
ROK2014
2014
DANE KLUBU
KLUBU SPORTOWEGO
SPORTOWEGO „TRZCIANA
Oldboye

Ilość
zawodników
12

Klasa
rozgrywkowa
Turnieje

2

Seniorzy

23

Kl. A (bocheńska)

3

Juniorzy

17

4

Trampkarze
(ur.2000-2001)
(Szk.Piłk. B&T)
Młodziki
(ur.2002)
(Szk.Piłk. B&T)
Młodziki
(ur.2003)
(Szk.Piłk. B&T)
Orliki
(ur.2004-2005)
(Szk.Piłk. B&T)
Żaki
(ur.2006-2007)
(Szk.Piłk. B&T)
Skrzaty
(ur.2008-2011)
(Szk.Piłk. B&T)
Razem:

16

L.p

Drużyna

1

5

6

7

8

9

II Liga
(bocheńska)
II Liga
(bocheńska)

Cholewa
Bogdan
Cholewa
Bogdan
Tabak
Stanisław

Kierownik
drużyny
Bębenek
Krzysztof
Babral
Maciej
Babral
Maciej
Babral
Maciej

15

I Liga
(tarnowska)

Tabak
Stanisław

Babral
Maciej

11

II Liga
(bocheńska)

Zdebski
Wojciech

Babral
Maciej

11

II Liga
(wielicka)

Mucha
Maciej

Babral
Maciej

9

Turnieje

Mucha
Maciej

Babral
Maciej

10

Turnieje

Mucha
Maciej

Babral
Maciej

124
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Trener

MŁODZIKI, ORLIKI I ŻAKI

ŻAKI

MŁODZIKI

TRAMPKARZE

MŁODZIKI 2003

SENIORZY

RREALIZACJA PROJEKTU „JUŻ PŁYWAM”
W 2014r. w okresie od 11 września do 14 listopada zrealizowano w naszej gminie projekt nauki
pływania pn. „Już pływam”. Był on wykonywany przez Gminę Trzciana w ramach zadania:
”Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” . W projekcie uczestniczyli uczniowie
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy, pochodzący z rodzin znajdujących
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się w trudnej sytuacji rodzinnej. Innymi kryteriami doboru uczniów były warunki zdrowotne
oraz umiejętności pływania. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Proszówkach. Z zajęć
z instruktorem pływania skorzystało 6 grup dzieci po 15 osób, czyli łącznie 90 osób. Do każdej
grupy przydzielony był jeden opiekun i jeden instruktor. Realizacja projektu kosztowała 20.400,- zł,
w tym: z budżetu Gminy Trzciana- 5.830,- zł, pozyskana dotacja z Województwa Małopolskiego
- 5.570, zł oraz wpłaty i opłaty rodziców dzieci uczestniczących w projekcie- 9.000, zł. Realizacja
projektu pomogła dzieciom m.in. zdobyć umiejętności pływania, poprawiła ich kondycję fizyczną
oraz skorygowała wady postawy. Oczywiście mamy nadzieję, że dostarczyła też uczniom mnóstwo
wspaniałej zabawy. Wójt Gminy Trzciana w grudniu 2014r. przesłał już wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji programu
w 2015 roku.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Jak wiadomo, w Gminie Trzciana funkcjonuje 7 jednostek OSP, które skupiają łącznie 255
strażaków. Działalność jednostek OSP z terenu
Gminy Trzciana obejmuje:
• ratownictwo techniczne (OSP Kamionna, OSP
Leszczyna, OSP Trzciana),
• gaszenie pożarów zewnętrznych (wszystkie
jednostki),
• gaszenie pożarów wewnętrznych (OSP Trzciana,
OSP Kamionna),
• ratownictwo medyczne (OSP Trzciana, OSP
Kamionna, OSP Leszczyna),
• ratownictwo ogólne, w tym powodzie i inne
miejscowe zagrożenia (wszystkie jednostki).
W 2014r. jednostki OSP przeprowadziły następujące działania ratownicze:
› 6 pożarów,
› 5 wypadków drogowych,
› 3 z zakresu ratownictwa medycznego,
› 8 zdarzeń powodziowych,
› 12 tzw. miejscowych zagrożeń.
Strażacy rozpowszechniają w ramach profilaktyki
materiały informacyjne np. o zakazie wypalania
traw, zagrożeniu czadem, czyszczeniu kominów.
Dodatkowo przy OSP w Trzcianie działają dwie
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: dziewczęta10 osób, chłopcy- 10 osób (uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Trzcianie). Opiekunami drużyn są Stanisław Gutowski oraz Bogdan Grabowski.
W dniu 1 lutego 2014r. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze brały udział w VII Powiatowym
Turnieju Rekreacyjnym MDP w Starym Wiśniczu zajmując miejsca na podium. Dziewczęta
zajęły I Miejsce, chłopcy III Miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Rok 2014 był dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana bardzo udany. Jednym z głównych
przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłym roku przez strażaków był projekt, którego podjęła
się OSP w Trzcianie – „Remont i doposażenie świetlicy w Trzcianie wraz z organizacją warsztatów
kulinarnych”. Więcej o projekcie przeczytać można w odrębnej części informatora. W zakresie
remontów remiz strażackich Gmina Trzciana wykonała termomodernizację remizy strażackiej
OSP Ujazd. Więcej o tym remoncie w dziale poświęconym inwestycjom gminnym. W remizie
OSP w Kamionnej ze środków Związku OSP RP wykonano remont pomieszczeń gospodarczych
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z przeznaczeniem na szatnię dla strażaków. Z okazji Dnia Strażaka, w dniu 4 maja 2014r.
w Kierlikówce strażacy wspólnie modlili się w intencji wszystkich ratowników. Jednostki OSP
uświetniały uroczystości religijne i patriotyczne, m.in. w okresie Wielkanocnym pełniły wartę
przy Grobie Pańskim i uczestniczyły w procesjach rezurekcyjnych, asystowały i zabezpieczały
procesje w uroczystość Bożego Ciała oraz brały udział w uroczystościach odpustowych w każdej
parafii, uczestniczyły w peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, uczestniczyły i pomagały
w zabezpieczeniu dróg podczas Święta Gminy Trzciana, zabezpieczały drogi w czasie Dnia
Wszystkich Świętych, uczestniczyły w uroczystościach w dniu 11 listopada oraz w nabożeństwach
różańcowych dla strażaków w Sanktuarium Św. Mikołaja w Bochni. Każda z jednostek brała
udział w uroczystościach „zaduszek strażackich” w dniach 2-3 listopada 2014r., podczas których
wspominani byli zmarli strażacy. Z tej okazji jednostki uczestniczyły w mszach św. oraz składały
znicze na cmentarzach.
W dniu 2 sierpnia 2014r. Komendant Gminny OSP zorganizował gminne ćwiczenia strażackie
z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz z przedstawicielami Państwowej
Straży Pożarnej. Na miejsce ćwiczeń wybrano zakład „Hydrosprzęt” w Łąkcie Dolnej. Corocznie
przeprowadzany jest również gminny turniej wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Trzcianie. Turniej poprzedzają eliminacje w szkołach podstawowych i gimnazjach (eliminacje
gminne odbywają się na przełomie lutego i marca). Finaliści uczestniczą w kolejnych eliminacjach:
powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Jednostki OSP uczestniczą w przygotowaniu uczestników
turnieju.

W 2014r. Strażacy z OSP Trzciana organizowali spotkania z najmłodszymi, przedszkolakami
i uczniami szkoły podstawowej w Trzcianie, podczas których prezentowali sprzęt strażacki
i samochody pożarnicze, ale przede wszystkim pokazywali młodym mieszkańcom gminy sposoby
udzielania pierwszej pomocy. Pokazy strażackie dla dzieci miały miejsce również podczas
obchodów Dnia Dziecka w Trzcianie, na piknikach rodzinnych w Leszczynie i w Kamionnej.
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Strażacy zabezpieczali rajd rowerowy „Galicja Road Maraton”, który 14 czerwca 2014r. przejeżdżał
przez teren naszej gminy. W I półroczu 2014r. jednostka OSP Kamionna przeprowadziła zbiórkę
na rzecz Grzegorza Furtaka- członka tej jednostki, poszkodowanego w wypadku. Celem zbiórki
był zakup protezy nogi. Akcja objęła teren całego Powiatu Bocheńskiego, ale głównymi
darczyńcami były jednostki OSP z tego terenu. Środki przekazały również wszystkie jednostki
OSP z Gminy Trzciana. Łącznie zebrano ponad 9 tys. zł, które przekazano na wskazany cel. Przy
tej okazji chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim darczyńcom.
Jednostka OSP Trzciana od listopada wprowadziła do użytkowania defibrylator- urządzenie
do ratowania życia w przypadku zakłóceń w pracy serca. Defibrylator zakupiony został ze środków
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ze środków zebranych dzięki ofiarności
mieszkańców podczas zbiórki przeprowadzonej przez trzy parafie: Trzciana, Kamionna i
Kierlikówka. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Oprócz wspomnianych działań jednostkowych, podkreślić trzeba, że strażacy systematycznie
odbywają różnorodne kursy specjalistyczne, a także ćwiczą w terenie ratownictwo techniczne,
medyczne, obsługę sprzętu, w który wyposażone są samochody strażackie.
Jednostki OSP wydają także wspólny, gminny kalendarz strażacki, w którym prezentują
swoje osiągnięcia i pamiątkowe fotografie oraz materiał informacyjny z zakresu obrony
przeciwpożarowej.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie, w tym specjalne programy rządowe, zadania własne gminy oraz własne
o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna jest ukierunkowana na wszelkiego rodzaju
działania zmierzające - poprzez pracę socjalną- do przezwyciężenia trudności określonych jako
czasowe, własnymi siłami, jedynie przy niewielkim wsparciu finansowym.
Od 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe, dodatkowe zadania, które
zostały zlecone przez administrację rządową gminie. GOPS w Trzcianie realizuje nie tylko
działania ustawowe, ale również pozaustawowe prowadząc projekty, podejmując nowe inicjatywy
oraz włączając się do różnych akcji o zasięgu lokalnym, jak i krajowym.
PROGRAMY I PROJEKTY
* Ostatni rok Projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Trzciana” współfinansowanego
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 tylko
w 2014r. 20 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe, które dają realne szanse na zatrudnienie. W 2014r.
profesjonaliści: pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog objęli wsparciem 20 osób,
a po określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju osoby te wybrały swoje kursy zawodowe:
- kurs fakturzysty z obsługą kas fiskalnych i
komputera (1 osoba)
- kurs kucharza małej gastronomii z obsługą
kasy fiskalnej ( 2 osoby)
- kurs operatora koparko – ładowarki ( 3 osoby)
- kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III
( 2 osoby)
- kurs opiekuna osób starszych i dzieci ( 2 osoby)
- kurs pracownika ochrony osób i mienia ( 2 osoby)
- kurs florystyki ( 1 osoba)
- kurs fryzjerski I stopnia ( 1 osoba)
- kurs pracownika obsługi stacji paliw płynnych i gazowych LPG ( 2 osoby)
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- kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej ( 2 osoby)
- kurs pilarza-drwala ( 1 osoba)
- kurs agenta celnego ( 1 osoba)
Dzięki realizacji Projektu od 2009 r. mogliśmy
wyposażyć w kwalifikacje zawodowe 60 osób,
jak i również zatrudniać pracownika socjalnego,
przez co Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
spełniał wymóg wynikający z Ustawy zatrudniając
nie mniej niż 3 pracowników socjalnych, przez
co mogliśmy pozyskiwać dodatkowe środki,
w tym granty. Wszystkim Uczestnikom Projektu
życzymy satysfakcji i zadowolenia ze zrealizowanego kursu. Niech pewną wskazówką trafności
Państwa wyboru będzie fakt, że dzięki udziałowi w poprzednich edycjach Projektu i dotychczasowym
kursom zrealizowanym w ramach Projektu Aktywizacja społeczno- zawodowa, na przestrzeni lat,
kilka osób pracuje w zawodzie po ukończeniu wybranego przez siebie kursu, a wiele osób jest
aktywnych na rynku pracy.

* Klub Samopomocy Wspieranie Osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
Stworzyliśmy projekt i pozyskaliśmy środki finansowe na uruchomienie Ośrodka Wsparcia.
Realizację zadania publicznego w Gminie Trzciana w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. tj. WSPIERANIE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ, które było realizowane w ramach Ośrodka Wsparcia- klubu
samopomocy Wójt Gminy Trzciana powierzył Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana.
* Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2014r.
W ramach Programu pozyskaliśmy środki finansowe na zatrudnienie asystenta rodziny
w wysokości 22532,00 zł, co pozwoliło nam zatrudnić asystenta rodziny. Głównym celem
asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia
gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.
Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem,
które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne
sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.
* Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”
Wysoką alokację uzyskaliśmy również w Projekcie konkursowym realizowanym ze środków
Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy
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ze względu na płeć” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Nasz projekt oceniany przez Komisję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dwóch
niezależnych ekspertów uzyskał 78 pkt, co stanowiło 78% całkowitej liczby punktów możliwych
do zdobycia. Znaleźliśmy się wśród 250 podmiotów, które swoimi projektami wnioskowały
o dofinansowanie, jednak środki finansowe przeznaczone na ten cel wystarczyły dla 15 najwyżej
ocenionych podmiotów. Mimo tego, że pozytywna ocena merytoryczna nie okazała się
równoznaczna z decyzją o dofinansowaniu projektu odnieśliśmy sukces, ponieważ dzięki naszej
pracy projekt znalazł się wśród projektów dużych podmiotów takich jak chociażby: Warszawa,
Mińsk Mazowiecki, Poznań, Kraków, Łódź, Wrocław.
* Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
W 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie rozpoczął działania z zakresu
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania karty dużej rodziny uprawnieni są
członkowie rodziny wielodzietnej. Tylko przez pół roku realizacji Programu mieszkańcom Gminy
Trzciana wydaliśmy 237 kart.
STRUKTURA OŚRODKA
* Punkt Informacji, Wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dla
osób dotkniętych problemem alkoholowym
W Ośrodku można m.in.. bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej, czy też pomocy
dotyczącej sporządzania pism procesowych i urzędowych. W 2014r. Punkt uruchomił również
usługę wsparcia psychologicznego w miejscu zamieszkania klienta. Dodatkową inicjatywą było
utworzenie Punktu Mediacyjnego w którym mediator udziela wsparcia w zakresie spraw
rozwodowych, spraw związanych z opieką nad dziećmi po rozwodzie, sprawy o podział majątku
po rozwodzie i innych spraw rodzinnych.
Punkt Informacji działa i świadczy usługi w godzinach od 15.00-18.00:
1 poniedziałki każdego miesiąca pomoc psychologiczna
2 poniedziałki każdego miesiąca pomoc w pisaniu pism urzędowych, procesowych
3 poniedziałki każdego miesiąca informacja dotycząca kwestii socjalnych
*Centrum Wolontariatu
Centrum skupia osoby z Gminy Trzciana, które w formie wolontariatu działają na rzecz
społeczności lokalnej. Zakres działalności:
- pomoc w nauce dzieciom i młodzieży szkolnej
- wspieranie osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych
-opieka nad małymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi
- pomoc rodzinom wielodzietnym
* Zadania ustawowe
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.
W 2014r. zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenie w zakresie Programu Profilaktycznego na
temat agresji i przemocy. Zajęcia były realizowane w szkole- w Gimnazjum, umożliwiono
również społeczności lokalnej udział w szkoleniu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie
poniedziałki od 7.30-18.00, wtorek- piątek 07.30- 15.30,
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, fax: 146136022
tel: 14 613 60 02, 14 611 62 56 www.gopstrzciana.pl e-mail: sekretariat@gopstrzciana.pl
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RDZAWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie jest placówką pobytu dziennego, realizującą
zadania z zakresu pomocy społecznej wobec osób powyżej 18 roku życia. Działa już 2 lata i w
chwili obecnej ma 43 Uczestników w tym 6 osób na wózkach inwalidzkich. Uczestnikom
zapewniamy dowóz dwoma busami, z których jeden wyposażony jest w windę dla osób na
wózkach i tych którzy mają problemy z chodzeniem.Pomagamy przy rozwiązywaniu problemów
życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia,
podjęcia pracy i samoobsługi. Naszym celem jest tworzenie odpowiednich warunków rehabilitacji
oraz przyjaznej atmosfery, w której można rozwijać własne umiejętności w poszczególnych
pracowniach. Uczestnicy ŚDS ze względu na różnorodność specyfiki i stopnia niepełnosprawności
biorą udział w zajęciach, w podgrupach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
W Domu można również :
• skorzystać z prysznica i pralki,
• zjeść obiad,
• skorzystać z dostępu do internetu,
• pójść na atrakcyjną wycieczkę,
• skorzystać z zajęć w ramach grupy wsparcia, która jest prowadzona przez naszą psycholog,
• cieszyć się z imienin, które są okazją do wspólnego świętowania,
• skorzystać z hipoterapii, muzykoterapii i biblioterapii,
• skorzystać ze spowiedzi w każdy pierwszy Piątek,
• wziąć udział we wspólnych modlitwach różańcowych,
• uczestniczyć we wspólnym muzykowaniu,
• zagrać w bilard lub ping – ponga.

W 2014 roku nasi Uczestnicy w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego brali
udział między innymi:
• w przedstawieniu teatralnym w Kamionnej – pt. „Betlejem Polskie”,
• w spotkaniu noworocznym z rodzinami,
• w zabawie integracyjnej w ŚDS w Muchówce,
• w zabawie walentynkowej,
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• w zabawie ostatkowej w ŚDS w Żegocinie
• w konkursie palm wielkanocnych w Kierlikówce,
• w uroczystym śniadaniu wielkanocnym,
• w zabawie integracyjnej połączonej z grillowaniem,
• w wycieczce do sanktuarium w Łagiewnikach,
• w pikniku w ŚDS w Zagórzanach,
• wykonaliśmy wspaniały wieniec żniwny dla kościółka w Kierlikówce,
• braliśmy udział we Mszy Św. w kościele w Kierlikówce,
• zorganizowaliśmy wycieczkę do Pasierbca, do Kalwarii Zebrzydowskiej i do ZOO w Krakowie,
• pożegnaliśmy lato topiąc marzannę,
• odwiedziliśmy cmentarz parafialny w Kierlikówce z okazji Święta Zmarłych- złożyliśmy
własnoręcznie wykonane wiązanki na grobach,
• zaprosiliśmy do nas dzieci z przedszkola w Łapanowie, Trzcianie i uczniów ze szkoły w Trzcianie,
którym zaproponowaliśmy piękne przedstawienie pt .”Przygoda niegrzecznej żabki”, jazdę
bryczką po okolicznych dróżkach, oraz jazdę w siodle na pięknych konikach,
• zorganizowaliśmy dzień otwarty dla mieszkańców naszej gminy z różnymi atrakcjami takimi
jak: malowanie twarzy, rozgrywki sportowe i konkursy,
• w słoneczne dni spacerowaliśmy po naszej pięknej okolicy, również z kijkami, chętni mogli
pojeździć na rowerach ,
• trzech naszych uczestników od czerwca br. bierze udział w projekcie „wzmocnienie integracji
w powiecie bocheńskim”
• wykonaliśmy stroiki i kartki świąteczne,
• 18 grudnia zorganizowaliśmy Wigilię, na którą przybył Święty Mikołaj, który podarował
Uczestnikom prezenty będące darami od sponsorów. Nasz Dom, to miejsce w którym każdy
czuje się dobrze, a nasze prace są oryginalne i niepowtarzalne.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OPŁATY W 2015 ROKU
Śmieci:
W tym roku udało nam się obniżyć stawki opłat za śmieci. Od 1 lipca 2014r. opłata dla gospodarstw
czteroosobowych i powyżej wynosi 25 zł miesięcznie. Dotychczas stawka dla gospodarstw
powyżej dwóch osób wynosiła 28 zł miesięcznie. Dodatkowo wprowadzono nową stawkę dla
gospodarstw trzyosobowych, w wysokości 21 zł miesięcznie. Zastosowanie niższych stawek
było możliwe dzięki zmniejszeniu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę,
która obsługuje naszą gminę. Przeprowadzone w kwietniu 2014r. postępowanie przetargowe
zakończyło się dla Gminy Trzciana pomyślnie. Oferowana cena usługi uległa zmniejszeniu. Do
przetargu przystąpiły dwie firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma „Traszkan” s.j. S.F.Z. Sroka,
32-413 Zegartowice 105, która dotychczas obsługiwała naszą gminę. Aktualnie obowiązująca
umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Trzciana,
a firmą Traszkan obowiązywać będzie do 31 grudnia 2015r.
Przypominamy, że opłata za odpady posegregowane jest niższa o 100% niż za odpady
niesegregowane.
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) 21,00 zł miesięcznie od trzyosobowego gospodarstwa domowego,
d) 25,00 zł miesięcznie od pozostałych gospodarstw domowych.
Na sesji w dniu 30.12.2014r. Rada Gminy Trzciana podjęła uchwałę, w której do dnia 30.06.2015r.
utrzymała dotychczasowe stawki opłat za wodę i ścieki. W I półroczu 2015r. stawki te przedstawiają
się więc następująco:
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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 m 3 ścieków +VAT.
3) III grupa taryfowa- ścieki spławialne i dowożone przemysłowe: 12,00 zł za 1 m 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.

Mamy nadzieje, że lektura Informatora 2014 przybliżyła Państwu działania podejmowane przez
Gminę Trzciana oraz jej jednostki organizacyjne w 2014 roku. Zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.trzciana.pl oraz odwiedzania nas na facebooku Gminy Trzciana.
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Urząd Gminy w Trzcianie
32-733 Trzciana 302
email: urzad@trzciana.pl
www.trzciana.pl
tel. 14/6136122
fax: 14/6136141

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony
internetowej Gminy Trzciana

