Podsumowanie
kadencji
2015 - 2018

Drodzy mieszkańcy
Dobiega końca kolejna kadencja samorządu gminnego. Przekazuję Państwu
informator podsumowujący działania prowadzone w sferze materialnej i
społecznej przez urząd gminy i pozostałe jednostki organizacyjne. Dziękuję
radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom
i wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Jak wynika z przedstawionego materiału prowadziliśmy bezpieczną politykę
finansową. Ograniczyliśmy zadłużenie po to, by efektywnie móc korzystać z
dofinansowania prowadzonych i planowanych inwestycji poprzez środki unijne
w ramach proponowanych programów. Niski poziom zadłużenia gminy umożliwia
pozyskanie środków na wkład własny do projektów unijnych. W ciągu ostatniej
kadencji udało się zrealizować dużą część trudnych projektów, w tym m.in..
wodociągowanie i budowę kanalizacji. Inwestycje te wymagały wielu uzgodnień
z indywidualnymi odbiorcami tego typu usług. Udaje się nam doprowadzić te
sprawy do pomyślnego finału. Przekazując Państwu ten informator życzę
wnikliwej analizy faktów i obiektywnej oceny naszych działań.
Z poważaniem
Wójt Gminy Trzciana

W 2016 roku pani Patrycja Chojecka zrezygnowała z funkcji radnej.
W 2017 roku zastąpił ją wybrany w wyborach uzupełniających pan Kazimierz Kołodziej
Rada Gminy Trzciana, 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

Podsumowanie kadencji
2015 - 2018
Lata 2015-2018 to realizacja i rozpoczęcie inwestycji, których łączna wartość opiewa
.
na kwotę prawie 13.900 tys. zł.
.
INWESTYCJE W DROGI
W ciągu ostatnich czterech lat inwestowaliśmy w gminną infrastrukturę drogową.
Wyremontowanych zostało ponad 6,2 km dróg gminnych, odbudowaliśmy mosty i
.
przepusty na łączną kwotę 2 mln 404 tys. zł.
Najważniejsze inwestycje drogowe:
1. Remont drogi gminnej Trzciana-Bębenek na długości 300 mb za ponad 62 tys. zł
2. Remont drogi gminnej Kamionna Stara Droga III na długości 176 mb za ponad
.
50 tys. zł
3. Remont drogi gminnej Łąkta Dolna-Nowa Wieś na długości 190 mb za ponad
.
50 tys. zł
4. Remont drogi Kamionna-Dudziak na długości 300 mb za prawie 130 tys. zł.
5. Remont drogi gminnej Ujazd-Zyznówka na długości 260 mb za ponad 75 tys. zł.
6. Remont drogi gminnej Rdzawa-Dudzic na długości 220 mb za ponad 54 tys. zł.
7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łąkta Dolna – Cichoń na
.
długości 350 mb za prawie 78 tys. zł
8. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kamionna-Zięba III na długości
.
320 mb za kwotę 63 tys. zł
9. Remont drogi gminnej Kamionna – Kąty I na długości 152mb za kwotę ponad
.
50 tys. zł
10. Remont przepustu rurowego Kamionna – Zięba I, Kamionna - Kąty I za kwotę
prawie 52 tys. zł.
11. Remont drogi gminnej Łąkta Dolna - Zadziele na długości 400 mb za kwotę
prawie 61 tys. zł
12. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana-Zatorski za kwotę prawie
76 tys. zł
.
13. Remont drogi gminnej Trzciana-Korta na długości 300 mb za kwotę prawie
86 tys. zł
.
14. Remont drogi gminnej Leszczyna-Gacki na długości 300 mb za kwotę ponad
85 tys. zł
15. Remont drogi gminnej Łąkta Dolna-Sikornice na długości 500 mb za kwotę
prawie 131 tys. zł
16. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rdzawa-Brzeziny na
długości 102 mb za kwotę prawie 40 tys. zł
17. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Leszczyna-Wielka Góra
na długości 180 mb za kwotę ponad 41 tys. zł
18. Remont drogi ze środków szwajcarskich Kamionna-Rzeki za kwotę prawie
377 tys. zł
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19. Remont drogi gminnej Trzciana-Sumara na długości
140 mb za kwotę ponad 28 tys. zł
20. Remont drogi gminnej Kamionna-Kutaj na długości 350 mb za kwotę prawie
.
110 tys. zł
21. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ujazd-Stukus na długości
.
180 mb za kwotę ponad 43 tys. zł
22. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciana-Krawczyki na
.
długosci 170 mb za kwotę prawie 41 tys zł
23. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rdzawa - Przeginia za kwotę prawie
.
75 tys. zł
24. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Trzciana-Wierzbicka za kwotę ponad
.
63 tys. zł
25. Remont drogi gminnej Leszczyna-Łęg na długości 300 mb za kwotę ponad
.
109 tys. zł
26. Remont drogi gminnej Leszczyna -Papówki na długości 350 mb za kwotę
.
prawie 135 tys zł
27. Remont drogi gminnej Trzciana-Wrona na długości 400 mb za kwotę ponad
.
154 tys. zł
28. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciana-Wierzbicka na
.
długości 80 mb za kwotę ponad 28 tys. zł
29. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kamionna-Mroczek na
długości 180 mb za kwotę prawie 57 tys. zł.
Dodatkowo na czyszczenie rowów przy drogach gminnych, remonty dróg
nakładkami bitumicznymi oraz drobne remonty wydano ponad 152 tys zł.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąkta Dolna - etap I.

W 2015r. został wybudowany nowy odcinek sieci
wodociągowej w miejscowości Łąkta Dolna Półrolki, który przebiega od przysiółka Łąkta
Dolna- Działy do Szkoły Podstawowej w Łąkcie
Dolnej.Koszt jego wykonania wyniósł prawie 200
tys. zł. Prace wykonała Firma Handlowo-Usługowa
MONTER z Bochni.W 2015r. wykonano również
remont ujęcia wody dla Gminy Trzciana i pompowni
w miejscowości Kamionna za łączną kwotę prawie
154 tys. zł.
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II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
- koszt 7 mln 086 tys zł w tym 4 mln 342 tys. zł dofinansowania
W 2016 i 2017 roku Gmina Trzciana złożyła dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dwóch różnych źródeł dofinansowania.
Wielkim sukcesem naszej gminy jest fakt, że obydwa wnioski zostały pozytywnie
zweryfikowane i zakwalifikowane do dofinansowania.
Pierwszy z nich to: „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Kamionna, Trzciana, Leszczyna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
.
miejscowości Trzciana".
Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W ramach projektu rozbudowano sieć wodociągową o kolejne
16,3 km i sieć kanalizacyjną o ok 1 km. Sieć kanalizacyjna objęła przysiółek Trzciana
-Srokówka, a sieć wodociągowa przysiółki Trzciana-Srokówka, Trzciana-Działy i
miejscowość Kamionna. W ramach inwestycji wybudowano hydrofornię wody w
Trzcianie, która umożliwi dostarczanie wody do przysiółka Trzciana-Działy i zasilenie
miejscowości Leszczyna. Doposażono także stację uzdatniania wody i stację osłonową
na ujęciu wody w Kamionnej.
Koszt wykonanych prac wyniósł ponad 3.239.000 zł, w tym prawie 1 mln 571 tys zł
dofinansowania. Sieć została już wykonana i odebrana, obecnie mieszkańcy objęci
projektem mogą wykonywać przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do swoich
nieruchomości.

Drugie dofinansowane zadanie nosi nazwę: „Kompleksowe uregulowanie gospodarki
.
wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana”.
Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Z Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego tylko osiem gmin otrzymało wsparcie, w tym nasza gmina. Budowa
sieci w ramach tego projektu odbywa się na następującym terenie naszej gminy:
1. ok 14 km sieci wodociągowej w miejscowości Trzciana i Leszczyna:
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a) odcinek od kościoła w Trzcianie wzdłuż drogi powiatowej do
Leszczyny, następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej w Leszczynie od
granicy z Trzcianą do granicy z Królówką,
b) odcinek od przysiółka Glinnik w Trzcianie do skrzyżowania
z drogą wojewódzką,
2. ok 9 km sieci wodociągowej w ciągu Trzciana- Łąkta Dolna: od kościoła w Trzcianie
wzdłuż drogi powiatowej do granicy z Łąktą Górną
3. ok 1,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przysiółku Trzciana- Libichowa.
Realizacja tej inwestycji zakłada możliwość wykonania łącznie 230 przyłączy do sieci
wodociągowej i 19 do sieci kanalizacyjnej.

Koszt robót na terenie Trzciany wyniesie ponad 1 mln 234 tys. zł i zakończy się jeszcze
w tym roku, natomiast budowa sieci w Leszczynie i Łąkcie Dolnej potrwa do końca
sierpnia 2019r. Prace w tych miejscowościach wyniosą ponad 2 mln 613 tys. zł. Łącznie
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach wniosku z RPO wyniesie ponad
3 mln 847 tys. zł, w tym ponad 2 mln 771 tys. zł dofinansowania.

INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PLACU ZABAW PRZY PSP
W ŁĄKCIE DOLNEJ

W 2015r. zrealizowano zadanie pn. „Odnowa centrum wsi Łąkta Dolna, poprzez
budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej”. Koszt
wykonanych prac wyniósł prawie 379 tys. zł. Ich efektem jest boisko wielofunkcyjne
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za szkołą, o wymiarach 800m2 (40m x20m) z nawierzchnią za sztucznej trawy,
przeznaczone do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Obok
przygotowano teren do skoku w dal. Przy boisku powstał plac zabaw dla
najmłodszych, na którym znajdziemy m.in. zestaw zabawowy, huśtawkę na
sprężynie- kiwak, lokomotywę oraz huśtawkę wagową. Dzieci mogą bawić się również na
piaskownicy, przy której stanęła altana z pergolą. W ramach inwestycji wykonano również
drogę dojazdową oraz chodniki prowadzące do placu zabaw i boiska.

Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach
działania„Odnowa i Rozwój Wsi”. Dotacja wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych,
czyli prawie 154 tys. zł.
REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP W KIERLIKÓWCE
13 września 2018r. Wójt Gminy Trzciana
podpisał z wykonawcą umowę dotyczącą
remontu boiska wielofunkcyjnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w
Kierlikówce w ramach pilotażowego
projektu Województwa Małopolskiego
pn. „Małopolskie boiska”. Gmina Trzciana
uzyskała na remont ponad 123 tys. zł
dofinansowania. Z powiatu bocheńskiego
dofinansowanie otrzymały 4 samorządy,
w tym nasza gmina. Inwestycja zakłada remont istniejącego, asfaltowego boiska, na
boisko z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej. Prace trwają. Ze względu na wysokie
ceny na rynku inwestycji budowlanych, przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłaszany
był trzykrotnie. Najniższa cena w wyniku ogłoszenia trzeciego przetargu
wyniosła 320 tys. zł, co i tak przewyższało środki przeznaczone na to zadanie w budżecie
naszej gminy. Radni na sesji w dniu 04 września 2018r. podjęli uchwałę, w której
zwiększyli środki na remont boiska przy PSP w Kierlikówce. Boisko będzie gotowe
w październiku 2018r.
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ZAGOSPODAROWANIE PLACU PO
STAREJ SZKOLE W KAMIONNEJ
W trakcie realizacji jest również zadanie
pn.„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie
terenu po starej szkole w Kamionnej na
cele rekreacyjne". Inwestycja przewiduje
budowę placu rekreacyjno -wypoczynkowego
w Kamionnej zlokalizowanego na terenie
starej szkoły. W ramach projektu przewidziano
wykonanie ścieżek spacerowych (chodników)
o powierzchni 130 m2, nawierzchni poli uretanowej na placu zabaw i siłowni o
powierzchni 167,13 m 2 oraz wykonanie
małej architektury - elementów placu zabaw.
Początkowy zamysł obejmował szerszy zakres inwestycji, m.in. oprócz elementów,
które będą wykonywane, planowano również budowę boiska sportowego i altany.
Niestety koszty wykonania tak dużego zakresu prac stanowiły dla budżetu naszej
gminy zbyt duże obciążenie. Ostatecznie zdecydowano się na wykonanie inwestycji
w zakresie, który przedstawiamy Państwu na załączonej mapie do celów projektowych.
Na realizację planowanych prac Gmina uzyskała 50 tys. zł dofinansowania ze
środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt całości inwestycji wyniesie prawie 120 tys. zł. Roboty zakończą się pod koniec
listopada 2018r. Mamy nadzieję, że po wykonaniu zaplanowanych przez gminę robót,
teren po starej szkole odżyje na nowo z korzyścią dla mieszkańców Kamionnej oraz
turystów.
OSA (OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI) W TRZCIANIE
Jesteśmy obecnie na etapie realizacji Otwartej
Strefy Aktywności -OSA. Powstaje ona w
ramach pierwszej edycji „Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym”. OSA
zlokalizowana będzie w bezpośrednim
sąsiedztwie kompleksu sportowego Orlik w
Trzcianie i obejmie 6 elementów siłowni
plenerowej - urządzenia do ćwiczeń
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rozgrzewających, siłowych, rozciągających i aerobowych,
4 ławki, 2 stoły z planszami do gier, 3 kosze na śmieci i stojak
na rowery. OSA będzie gotowa do 10 listopada 2018r. Jej koszt
wyniesie 50 tys. zł, w tym 25 tys. zł dofinansowania
W RAMACH PROGRAMU „MAŁOPOLSKIE REMIZY”
REMONT REMIZY OSP W LESZCZYNIE

W 2015r. wyremontowano Remizę OSP w
Leszczynie. Prace objęły remont pomieszczenia
wozu strażackiego wraz z zakupem i instalacją
bramy garażowej, remont pomieszczenia
socjalnego oraz magazynu sprzętu strażackiego.
Wyremontowana została także instalacja
wodnokanalizacyjna, elektryczna i wentylacja.
Całkowity koszt prac wyniósł ponad 89 tys. zł.

ROZBUDOWA REMIZY OSP RDZAWA
Rdzawa jako siódma już remiza strażacka
w naszej gminie,otrzymała środki finansowe
z budżetu Województwa Małopolskiego
na realizacje prac budowlano - remontowych
w ramach programu „Małopolskie Remizy”.
Dzięki temu dobudowano wielofunkcyjną
salę z niezbędną infrastrukturą za kwotę
prawie 96 tys. zł, w tym dofinansowanie
z budżetu Województwa Małopolskiego
w wysokości prawie 38 tys. zł.

REMONT REMIZY OSP TRZCIANA
W roku 2018 umowy na przekazanie środków w ramach
programu „Małopolskie remizy” odebrali Wójt Gminy
Trzciana- Józef Nowak oraz Prezes OSP Trzciana Krzysztof Kącki. Na remont pomieszczeń swojej jednostki
doczekali się bowiem strażacy z OSP Trzciana. Prace już
trwają. Wykonywany jest remont pomieszczeń garażowych,
instalacji wod-kan. oraz remont instalacji elektrycznej w
remizie. Całkowity koszt zadania wyniesie 86.560,- zł, w
tym: 41.560,- zł pochodzi z budżetu województwa, 35 tys.
zł z budżetu gminy, 10 tys. zł to środki pochodzące od
Komendanta Głównego PSP.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE
ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Kolejnym sukcesem naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych było dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn. :
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana”. Przedmiotem tej
inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego
(budynek Urzędu Gminy) z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i oczywiście
administracyjne. Rozbudowa spowoduje reorganizację przestrzeni kulturalno administracyjnej w Trzcianie. W rozbudowanym budynku znajdą się pomieszczenia
służące celom społecznym i kulturalnym, min. do budynku przeniesiony zostanie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek, w którym obecnie funkcjonuje
GOPS wybudowano jeszcze w okresie międzywojennym XX wieku. Siedziba GOPS
mieści się obecnie na piętrze tegoż budynku, jest bardzo mała, a przede wszystkim
nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach budynku
prowadzony będzie Klub Integracji
Społecznej, działający w ramach struktur
GOPS. Do rozbudowanego budynku
przeniesiona zostanie także Gminna
Biblioteka w Trzcianie oraz Gminna
Świetlica w Trzcianie. Budynek, w którym
prowadzą obecnie działalność te
instytucje jest własnością Ochotniczej Straży
Pożarnej w Trzcianie. Strażacy niejednokrotnie
już zgłaszali problemy związane z brakiem
przestrzeni dla działalności statutowej OSP.
Corocznie podczas kontroli Państwowa Straż Pożarna wskazuje na panującą ciasnotę
w pomieszczeniach garażowych i brak zaplecza sanitarnego. Zwolnienie pomieszczeń
przez gminne instytucje kultury umożliwi strażakom z OSP rozbudowę ich garaży
i szatni dla członków OSP. W przebudowanym budynku zlokalizowana
będzie siedziba władz gminy. Znajdzie się tu również sala widowiskowo-konferencyjna
służąca także jako sala koncertowa dla szkoły muzycznej. Budynek rozbudowywany
będzie od części południowej. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 5 mln 451 tys. zł.
Dofinansowanie z RPO to ponad 2 mln 64 tys. zł. Prace planowane są do wykonania
na lata 2018-2020.
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NAPRAWA KAMIENNEGO MURU OGRODZENIOWEGO
CMENTARZA WOJENNEGO NR 310 W LESZCZYNIE I JEGO
ZABEZPIECZENIE PRZED KOLEJNYMI USZKODZENIAMI
Prace wykonano w ramach porozumienia z Wojewodą
Małopolskim w sprawie powierzenia zadania należącego
do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie
Gminy Trzciana. Zgodnie z porozumieniem w 2017r.,
nasza gmina otrzymała dotację celową w wysokości
158 tys. zł, przeznaczoną na remont cmentarza wojennego
nr 310 w Leszczynie. Prace objęły naprawę kamiennego
ogrodzenia cmentarza poprzez wzmocnienie i naprawę muru,
naprawę nakryw muru oraz oczyszczenie i hydrofobizację
muru z kamienia. Wykonana została także renowacja
pokrycia kaplicy cmentarnej
REMONT CMENTARZY WOJENNYCH Z OKRESU
I WOJNY ŚWIATOWEJ W LESZCZYNIE I ŁĄKCIE
DOLNEJ
W 2017r. gmina pozyskała dofinansowanie na remont cmentarza nr 310 w Leszczynie
oraz 307 w Łąkcie Dolnej. Obecnie gmina jest na etapie wyłonienia wykonawcy.
Szacowany koszt prac wyniesie ok. 60 tys zł. Konserwacja cmentarzy zakończy
w tym roku.
DOTACJE NA REMONT KAPLICZKI
W TRZCIANIE I W KAMIONNEJ
W 2016 roku wykonano prace konserwatorskie
przy przydrożnej kapliczce Kłósków zlokalizowanej
w miejscowości Trzciana. Na remont pozyskano
5 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego,
pozostała kwota pochodziła od prywatnych
sponsorów. W 2018r. wykonano remont kapliczki
domkowej z 1817 roku Matki Bożej z Dzieciątkiem
w Kamionnej. Wniosek o dofinansowanie remontu
złożono w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski
2018”. Koszt prac wyniósł 15 tys. zł, z czego
9 tys. zł stanowią środki dotacji, 5 tys. zł pochodzi
ze środków prywatnych, a pozostały 1 tys.
zł ze środków budżetu gminy.
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ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY
KULTURALNEJ ŚWIETLIC W GMINIE TRZCIANA
POPRZEZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH PRAC
MODERNIZACYJNO - BUDOWLANYCH ORAZ
ZAKUP URZĄDZEŃ
Powyższy zapis to nazwa projektu, który jest w naszej gminie w trakcie realizacji.
.
Zadanie to składa się z dwóch części:
I. Prace modernizacyjno-budowlane oraz wymiana instalacji grzewczych we
.
wszystkich świetlicach. Planowany koszt to ponad 132 tys. zł.
II. Wyposażenie świetlic w sprzęt elektroniczny, m.in. zestawy multimedialne,
oświetlenie sceniczne, głośniki gitarowe, kolumny głośnikowe itp. oraz wykonanie
zabudowy meblowej do świetlicy w Trzcianie. Planowany koszt to prawie 78 tys. zł.
Łaczna wartość projektu to ponad 210 tys. zł, w tym 133.000 zł dofinansowania z UE
w ramach Programu Rozwoju Obszarów

ZAKUP SAMOCHODU DLA UCZESTNIKÓW
ŚDS W RDZAWIE
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018
Gmina Trzciana uzyskała 80 tys. zł dofinansowania ze środków PFRON na realizację
projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rdzawie poprzez zakup 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”. Obecnie trwa procedura
wyboru wykonawcy.
TRWAJĄ PRACE PRZY ROZBUDOWIE WDL W UJEŹDZIE
W lipcu 2017r. z inicjatywy Sołtysa wsi Ujazd rozpoczęto
rozbudowę WDL w Ujeździe. Efektem robót wykonanych
w 2017r. była rozbudowa sali w stanie surowym otwartym.
Prace były możliwe dzięki licznemu gronu prywatnych
sponsorów. Strażacy i mieszkańcy w czynie społecznym
wykonali ogrom prac, swoją cegiełkę dołożyły również Panie
z KGW „Przyjazny Ujazd”. Wójt Gminy Trzciana, doceniając
ogrom wykonanej samodzielnie pracy przychylił się
do wniosku o dofinansowanie budowy. W efekcie Rada Gminy
przkazała na rozbudowę WDL w Ujeździe ponad 57 tys. zł
w 2 0 1 7 r. o r a z p r a w i e 4 7 t y s . z ł w 2 0 1 8 r.
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DOTACJE POZYSKANE W LATACH 2015-2018:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - środki
unijne z ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie
pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości
Kamionna, Trzciana, Leszczyna oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Trzciana”
.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - środki
unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na zadanie pn. „Kompleksowe uregulowanie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej na tereni Aglomeracji Trzciana”
- kwota po rozstrzygnięciu przetargu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - środki
unijne z ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie
pn. „ Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej świetlic w
Gminie Trzciana poprzez wykonanie niezbędnych prac
modernizacyjno-budowlanych oraz zakup urządzeń”
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - dotacja na drogi gminne
Województwo Małopolskie - dotacja na drogi gminne z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
Województwo Małopolskie- dotacje na remont cmentarzy wojennych
w Leszczynie i Łąkcie Dolnej
Województwo Małopolskie – dotacja na zwrot podatku VAT
w paliwie dla rolników
Województwo Małopolskie - dotacja na zakup podręczników
dla uczniów szkół podstawowych
Województwo Małopolskie- dotacja na zakup podręczników dla
uczniów gimnazjów
Województwo Małopolskie - dotacja na zakup pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
– „Aktywna tablica”
Województwo Małopolskie - dotacja na wyposażenie szkolnych
gabinetów profilaktyki zdrowotnejj
Środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na realizację programu „Jutro
już dziś - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”
realizowanego przez GOPS w Trzcianie
Program Szwajcarski- dotacja na utylizację eternitu na budynkach
mieszkańców gminy i na remont drogi
Otwarta Strefa Aktywności -OSA

1.571.000 zł

2,771,000 zł

133.000 zł
1.191.057 zł
230.784 zł
214.000 zł
328.874 zł
184.607 zł
67.119 zł

70.000 zł
25.000 zł

571.300 zł
631.800 zł
25.000 zł 13

UMWM - środki unijne z Programu 50.000 zł Rozwoju
Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej wsi Kamionna poprzez zagospodarowanie terenu
po starej szkole w Kamionnej na cele rekreacyjne"
Województwo Małopolskie- dotacja w ramach konkursu „Kapliczki
Małopolski”
Małopolski Urząd Wojewódzki - ośrodki wsparcia 50+
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,- środki unijne z
Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” w
ramach projektu projekt „Małopolskie e-urzędy”
UMWM - środki unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na zadanie
pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana
WFOŚiGW w Krakowie - dotacja do wymiany pieców
UMWM - dofinansowanie do projektu dotyczącego
odnawialnych źródeł energii
.
Województwo Małopolskie- dotacja w ramach programu „Już
pływam” dla uczniów szkół podstawowych
Województwo Małopolskie- dotacja w ramach programu „Jeżdżę
z głową” dla uczniów szkół podstawowych
Województwo Małopolskie- dotacja w ramach programu
„Małopolskie Remizy”
Województwo Małopolskie - dotacja w ramach programu
„Małopolskie boiska”

50.000 zł
14.000 zł
145.782 zł

199.940 zł

2.064.000 zł
248.000 zł
632.000 zł
33.000 zł
9.000 zł
271.560 zł
123.000 zł

Razem kwota pozyskanych dotacji: prawie 12 mln zł
ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ TRZCIANA INNYM PODMIOTOM:
Szpital Powiatowy w Bochni
Starostwo Powiatowe w Bochni - wkład na schetynówkę w Kamionnej
Komenda Powiatowa Policji
Komenda Wojewódzka Policji
Państwowa Straż Pożarna w Bochni
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Jednostki OSP z terenu gminy Trzciana
Klub Sportowy „Trzciana 2000”
na zakup samochodu dla OSP w Leszczynie
na rozbudowę WDL w Ujeździe
dotacja dla publicznych placówek prowadzonych przez stowarzyszenia:
- Przedszkole Kamionna
- Przedszkole Leszczyna
- Gimnazjum Kamionna

15.000 zł
328.000 zł
5.000 zł
3.897 zł
4.000 zł
30.240 zł
276.658 zł
106.500 zł
150.000 zł
104,192 zł
721.718 zł
455.903 zł
963.270 zł 14

DOFINANSOWANIE DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Gmina Trzciana pod koniec 2017r. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w
odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014- 2020. Dla większej efektywności ekologicznej wniosek
składaliśmy w porozumieniu z 40 innymi gminami naszego województwa. Decyzją
Zarządu Województwa Małopolskiego nasz wspólny projekt pn. „Partnerski projekt
budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”
otrzymał dofinansowanie, zajmując I miejsce na liście rankingowej. Jego ogólna
wartość to prawie 69 mln zł. W ramach projektu OZE dofinansowanych zostanie 51
instalacji fotowoltaicznych na budynkach i posesjach mieszkańców naszej gminy, 2 instalacje
solarne oraz 1 pompa ciepła. Koszt wszystkich urządzeń wyniesie ok 1 mln 200 tys. zł, w
tym ok ponad 632 tys. zł dofinansowania.
DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW
Gmina Trzciana złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie dla mieszkańców naszej gminy do
wymiany starych pieców centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
nowoczesne piece gazowe lub węglowe spełniające wymagania uchwały antysmogowej
dla Małopolski. W programie bierze udział 70 osób (63 osób deklaruje wymianę pieca
na gazowy, 7 na węglowy). Wysokość dofinansowania do jednego pieca gazowego
wynosi max 6.400,- zł w tym środki funduszu 4.000,-zł , środki budżetu gminy 2.400,-zł,
do pieca węglowego 3.840,- zł w tym środki funduszu 2.400,-zł , środki budżetu gminy
1.440,-zł. Wniosek Gminy Trzciana został pozytywnie zweryfikowany, więc obecnie
mieszkańcy mogą wymieniać źródła ciepła w swoich domach. Łączna wartość projektu
szacowana jest na ponad 537 tys. zł, w tym 248 tys. zł dofinansowania z WFOŚIGW,
ponad 128 tys. z budżetu gminy, reszta stanowi wkład poszczególnych mieszkańców.
SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
Gmina realizowała w latach 2014-2016 projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. W ramach
programu zabezpieczono odpady azbestowe w ilości 312,845 ton pochodzące z budynków
mieszkańców gminy i dostarczono 1280m2 blachy na pokrycie dachów budynków
mieszkańców.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANA
W latach 2015-2018 Wójt Gminy Trzciana przeprowadził 3 procedury zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana ( każda
procedura trwa ok 1,5 roku). Były to zmiany wykonane na wniosek mieszkańców, w
większości w celu umożliwienia im budowy budynków mieszkalnych lub realizacji
inwestycje. Zmiany planu objęły 38 działek o łącznej powierzchni 29,82ha.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE NA TERENIE NASZEJ GMINY
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE
POWIAT BOCHEŃSKI
I. SCHETYNÓWKA - 2015
W 2015r. w ramach tzw. schetynówki Starostwo Powiatowe w Bochni zrealizowało
inwestycje na drogach powiatowych Leszczyna-Wieruszyce, Leszczyna-Nowe Rybie
oraz Żegocina-Kamionna. W ramach tego projektu:
1) W miejscowości Leszczyna na drodze Leszczyna-Wieruszyce powstał chodnik z
kanalizacją deszczową na długości 210 mb od skrzyżowania na Cichawkę w kierunku
cmentarza w Leszczynie oraz wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na nowe
typu led.
2 ) W m i e j s c o w o ś c i K a m i o n n a n a d r o d z e L e s z c z y n a - N o w e Ry b i e :
- wykonano remont drogi polegający na wymianie nawierzchni z obustronnym umocnieniem
poboczy oraz wzmocnieniem podbudowy na odcinku 1.049 mb od przystanku Kamionna
I do sklepu w centrum wsi,
,
- wybudowano chodnik z kanalizacją deszczową na długości 430 mb od sklepu do
skrzyżowania z drogą do kościoła,
- wykonano remont przepustu drogowego,

- wykonao nowe przejście dla pieszych, wyposażone w lampę wraz z zamontowanym
.
niezależnym odnawialnym źródłem energii.
3) W miejscowości Kamionna na drodze Żegocina-Kamionna wykonano remont drogi
polegający na wymianie nawierzchni z obustronnym umocnieniem poboczy oraz
wzmocnieniem podbudowy na odcinku 432 mb od skrzyżowania „pod dworem” do
kościoła w Kamionnej. Wartość całej schetynówki wyniosła ponad 5 milionów złotych.
Połowa kwoty na realizację tego zadania pochodziła z budżetu państwa, pozostała część
została pokryta z budżetu powiatu bocheńskiego oraz z budżetów gmin Lipnica
.
Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz.
Wkład z budżetu Gminy Trzciana wyniósł ponad 328 tys. złotych.
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II. STABILIZACJA OSUWISKA W TRZCIANIE

W 2016r. roku zabezpieczono osuwisko w miejscowości Trzciana
- Glinik. Stabilizacja kosztowała ponad 1,2 milion złotych z czego
900 tys. zł pozyskał inwestor- Powiat Bocheński ze środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
III. CHODNIK W KAMIONNEJ
Kolejna inwestycja realizowana na terenie
naszej gminy przez Powiat Bocheński to
budowa chodnika przy drodze powiatowej
koło szkoły w Kamionnej. Koszty inwestycji
pokryła Gmina Trzciana.
IV. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W KAMIONNEJ
W 2017r. Starostwo Powiatowe w Bochni wykonało zabezpieczenie i stabilizację
osuwiska w miejscowości Kamionna za kościołem w ciągu drogi powiatowej Żegocina
-Kamionna. Koszt wykonanych prac wyniósł prawie 1 mln 800 tys. zł, z czego 80%
kosztów kwalifikowanych pochodziło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , pozostała część z budżetu
powiatu.
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STABILIZACJA OSUWISKA W UJEŹDZIE
Trwa inwestycja pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja
osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem
skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna
– Łapanów w miejscowości Ujazd", która wyniesie
ponad 1,8 miliona złotych. Powiat Bocheński na
realizację zadania otrzymał dofinansowanie z
Ministerstwa SprawWewnętrznych i Administracji,
w ramach środków na przeciwdziałanie skutkom
klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Wysokość
dotacji wynosi do 80 % wartości kosztów
kwalifikowanych. Inwestycja zakończy się na
początku grudnia 2018r.
REMONT DROGI POWIATOWEJ NA ODCINKU
UJAZD - KIERLIKÓWKA
Trwa remont najbardziej zniszczonego odcinka
drogi powiatowej przebiegającej przez Ujazd i
Kierlikówkę: od skrzyżowania w Ujeździe do
skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do
kościoła w Kierlikówce. Koszt prac, które
mają się zakończyć pod koniec października
2018r. to ok. 420 tys. Zł.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH WYBUDOWAŁ NOWY MOST NA POTOKU
SANECKIM W TRZCIANIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 966

Dzięki dobrej współpracy z władzami Województwa Małopolskiego i staraniom Wójta
Gminy Trzciana, w 2016r. wybudowano nowy most na Potoku Saneckim w Trzcianie
w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 966. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Koszt budowy to ponad 6 mln 126 tys. złotych.
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REMONTY W SZKOŁACH
LESZCZYNA Wyposażono ogólnodostępny
plac rekreacyjny z punktem wypoczynkowym
dla turystów szlaku rowerowego: wykonano
altanę, posadzono krzewy, stojaki na rowery,
wykonano alejki oraz zakupiono urządzenia
w celu wyposażenia siłowni zewnętrznej.
Duże zaangażowanie w wykonaniu tych
prac mieli rodzice. W kolejnych latach
wykonano ogrodzenie budynku szkoły
oraz schody na placu szkolnym. Zakupiono
tablice interaktywne, głośniki, rzutniki
multimedialne w ramach programu „Aktywna tablica”. Wykonano montaż stacji uzdatniania
wody. Wyposażono gabinet profilaktyki zdrowotnej. Wymieniono instalację wodociągową
Prace wykonano przy zaangażowaniu sołtysa, radnych i strażaków.
TRZCIANA W 2015r. na budynku gimnazjum i przedszkola zamontowano instalacje
solarne oraz wymieniono piece w budynku gimnazjum szkoły podstawowej i w przedszkolu.
W kolejnych latach wykonano drobne remonty i malowanie ścian. Wymieniono orynnowanie i
uregulowano gospodarkę ściekową wód opadowych. Założono monitoring w przedszkolu
(sfinansowany ze środków prywatnych) Zakupiono lamperie oraz z pomocą rodziców
pomalowano sale. Jedną salę dostosowano do wymogów dziecka z orzeczeniem.
.

KAMIONNA W latach 2015-2016 wykonywano drobne remonty. W 2017r. wykonano
izolację ściany budynku wraz z dociepleniem i odwodnieniem oraz rozpoczęto
przebudowę budynku szkoły w celu utworzenia Oddziału Przedszkolnego w nowym
miejscu. Prace związane z przebudową szkoły i przeniesieniem Oddziału Przedszkolnego
do nowego pomieszczenia zakończyły się w 2018r. Powiększono okna i wybudowano ścianki
działowe. Sala jest bezpośrednio połączona z jadalnią, szatnią i wyjściem na plac zabaw.
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KIERLIKÓWKA W ostatnich w PSP w Kierlikówce wyremontowano wszystkie sale
lekcyjne, jadalnię, kuchnię, piwnice i prawie wszystkie korytarze w budynku szkoły.
Dokonano także rewitalizacji terenu wokół szkoły. Zakres wykonanych prac to: remont
oddziału przedszkolnego wraz z zapleczem sanitarnym, wymiana stolarki drzwiowej
w budynku szkoły, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, utworzenie gabinetu
pielęgniarki szkolnej, remont jadalni i kuchni, wymiana wylewek i podłogi w 4 salach
lekcyjnych i w oddziale przedszkolnym, całkowity remont wszystkich sal lekcyjnych,
korytarzy i częściowy klatek schodowych, remont pomieszczenia po dawnych mieszkaniach

z przeznaczeniem na nowo otwarte - prywatne Przedszkole „Kubuś Puchatek”,
modernizacja pracowni komputerowej, zakup 2 tablic interaktywnych z projektorami
ultraogniskowymi, projektora przenośnego i 4 laptopów, utworzenie pracowni
biologiczno – chemicznej z pełnym wyposażeniem specjalistycznym, modernizacja
instalacji CO i elektrycznej w budynku szkoły, remont głównego wejścia do szkoły,
wejść od strony kuchni i do oddziału zerowego.
W otoczeniu szkoły: usunięto niebezpieczne drzewa, stare ogrodzenie i szamba, wykonano
biologiczną oczyszczalnię ścieków, odwodnienie terenu wokół boiska szkolnego
i altany, ogrodzenie szkoły od strony drogi powiatowej i gminnej, a także ogrodzenie
placu zabaw, wyplantowano cały teren wokół szkoły oraz położono ponad 450 m kostki
.
brukowej
przed szkołą, koło placu zabaw i koło altany, wykonano altanę, rozbudowano
plac zabaw i wzbogacono w nowe elementy, wykonano ogrodzenie od strony zachodniej
z pasa tui i skalniaki wokół szkoły. Powyższe remonty były możliwe dzięki
dużemu zaangażowaniu rodziców, sołtysa, radnych i sponsorów.
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5. ŁĄKTA DOLNA - W Łąkcie Dolnej
ułożono ok. 360m2 kostki na placu za szkołą,
wykonano na nowo podjazd dla
niepełnosprawnych, wyremontowano dwie
łazienki w oddziale przedszkolnym, dwie
sale lekcyjne i pokój dyrektora. Odnowiono
.kompleksowo oddział przedszkolny malując ściany, sufit i wymieniając lampy. Prace
wykonano przy niewielkim wkładzie środków z budżetu gminy, przy dużym
zaangażowaniu Rady Sołeckiej i Rady Rodziców.

ZAKUP POMOCY W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Trzciana złożyła w 2017 i 2018r. wnioski w
ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.
Z programu skorzystały wszystkie szkoły w naszej
gminie. Każda z nich otrzymała pomoce za 17,5 tys. zł.
Zgodnie z potrzebami określonymi przez szkoły gmina
zakupiła do szkół tablice interaktywne, projektory
ultrakrótkoogniskowe, głośniki, dotykowe monitory
interaktywne. Wartość zakupionych urządzeń wynosi
87,5 tys. zł, w tym 70 tys. zł dofinansowania.

.
POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie wszystkich typów szkół, zarówno
publicznych, jak i prywatnych, mają prawo do dwóch podstawowych form pomocy:
socjalnej (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) oraz motywacyjnej (stypendium za
wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe). Stypendium socjalne i zasiłek przyznaje w
drodze decyzji administracyjnej wójt. Fundusze na ich wypłatę gminy otrzymują z
budżetu państwa. Stypendia naukowe lub sportowe wypłacane są z budżetu gminy, a
przyznaje je dyrektor szkoły. Pomoc socjalna została przekazana uczniom zamieszkałym
na terenie naszej gminy.
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Wójt Gminy
Stypendia za
wyniki w nauce przyznał nagrody

Rok

Stypendia
socjalne

Zasiłki
szkolne

2015

73.759,60 zł
dla 272 uczniów

1500 zł
dla 3 uczniów

8.064 zł
dla 63 uczniów

400 zł

2016

63.367,40 zł
dla 232 uczniów

2.045 zł
dla 4 uczniów

8.320 zł
dla 65 uczniów

2000 zł

2017

55.651,20 zł
dla 185 uczniów

500 zł
dla 1 ucznia

8.832 zł
dla 69 uczniów

2000 zł

2018

27.174,60 zł
dla 90 uczniów

500 zł
dla 1 ucznia

12.928
dla 101 uczniów

2000 zł

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW NA OCHRONĘ
PRZECIWPOŻAROWĄ W LATACH 2015-2018
2015 rok
1. Modernizacja remizy OSP w Leszczynie
(powiększenie garażu i wymiana bramy
garażowej, dostosowanie pomieszczeń
socjalnych i szatni, montaż syreny
elektronicznej) 89.444 ( Gmina 49.994;
Województwo Małopolskie 39.450)
2. Selektywne alarmowanie w OSP Ujazd
6510 ( Gmina1646; Powiat 2000,
Województwo Małopolskie 2864)
3. Defibrylator w OSP Kamionna
( otrzymany od Stowarzyszenia z
Kamionnej)
.
4. Aparat powietrzny dla OSP Kamionna
4536 ( Gmina 2000, FU 1800. OSP 736)
2016 rok
1. Rozbudowa remizy w OSP Rdzawa ( sala szkoleniowa) – 95.920zł (gmina 54.892;
Województwo Małopolskie 37.828; OSP – 3.200)
2. Kamera termowizyjna dla OSP Kamionna – 6.700zł ( OSP 6700)
3. Selektywne alarmowanie dla OSP Kierlikówka - 6.900 (3.300 Województwo
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Małopolskie, 1600 - Gmina, 2000 - Powiat)
4. Selektywne alarmowanie dla OSP Łąkta
Dolna 6.900 ( 3300 Województwo
.
Małopolskie, 3600 Gmina)
5. Dotacje z gminy dla OSP na
umundurowanie i sprzęt: OSP Kamionna
3000; OSP Leszczyna 2000; OSP Rdzawa
2000; OSP Trzciana 2000; OSP Ujazd 2000)

2017 rok
1. Zakup samochodu pożarniczego IVECO dla
OSP Leszczyna – 153.000zł ( gmina
143.000zł; powiat 10.000)
2. Poduszki powietrzne dla OSP Leszczyna –
9.000 ( gmina 7000, OSP 2000)
3. Sprzęt hydrauliczny do ratownictwa
technicznego OSP Kamionna 52.700 (Gmina
17700; KSRG 31.500. OSP 3500 )
4. Modernizacja ogrzewania remizy w Rdzawie
15. 000 ( Gmina 4000; MSWiA 8000,
OSP 3000 )
5. Selektywne alarmowanie w OSP Rdzawa
7749zł ( Województwo Małopolskie 3728;
Powiat 4000, OSP 21)
6. Remont pomieszczeń magazynu na sprzęt
pożarniczy w OSP Trzciana – 8.000
(Gmina 4000, KSRG 4000)
7. Zakup radiotelefonów dla OSP Łąkta
Dolna 5.000 ( gmina 2000, Województwo
Małopolskie 2500, OSP 500
8. Umundurowanie bojowe dla OSP
Kierlikówka 5589zł ( Gmina 3000 ;
Województwo Małopolskie 1750, FU800; OSP 39),
9. Umundurowanie bojowe dla OSP Ujazd 3.875
( gmina 2000, FU i OSP 1875)
10. Sprzęt ratowniczy i umundurowanie dla OSP
Leszczyna 10.382 ( Gmina 6.000; MSWiA
1915; FU 1275; OSP 1192)
oraz pozyskanie środków z Funduszu
Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości –
18.600 ( defibrylator dla OSP Leszczyna, Zestawy
PSP R1 dla OSP Trzciana i OSP Łąkta Dolna)
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1. Zakup samochodu MAN dla OSP Łąkta Dolna – 64.743zł ( Gmina 40.000; OSP 24.743)
2. Zakup aparatów powietrznych (2szt.) i sprzętu ratowniczego dla OSP Leszczyna
7500 (Gmina 7500)
3. Kosa spalinowa i umundurowanie dla OSP Kierlikówka 2638 ( Gmina 2000, OSP 630)
4. Motopompa Pożarnicza dla OSP Kierlikówka 36.170 ( Gmina 13.170, MSWiA 23.000)
5. Umundurowanie dla OSP Kamionna 5450zł ( Gmina 2000, Województwo Małopolskie
3450)
6. Docieplenie stropu na remizie w Rdzawie i zabudowa klatki schodowej16.000 ( Gmina
8.500, MSWiA 7.500)
7. Umundurowanie dla OSP Rdzawa 2000 ( Gmina 2000)
8. Umundurowanie dla OSP Ujazd 2000 (Gmina 2000)

9. Remont garaży w remizie OSP Trzciana – 86.560 ( Gmina 35.000, Województwo
Małopolskie 41.560, KSRG 10.000)
10. Zakup kamery termowizyjnej, sprzętu i umundurowania dla OSP Trzciana 37.000
( Gmina 8000, Województwo Małopolskie 17.215, KSRG 2983, OSP 8.802 )
11. Ubrania specjalne Łąkta Dolna 2700 (Gmina 2000, OSP 700)
12. Przegląd techniczny samochodu bojowego i remont sprzętu hydraulicznego w OSP
Trzciana 7.530 ( Gmina 7.530)
13. Zakup i montaż drugiej syreny alarmowej (elektronicznej) w Kamionnej, szacunkowy
koszt 10.679 ( Gmina 4700. KSRG 4200, OSP ) – poprawa słyszalności
14. Uzupełnienie zestawów medycznych w OSP Kamionna i OSP Leszczyna
(Gmina 2060)
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REALIZACJA PROJEKTU „JUŻ PŁYWAM”
Od 2007 roku gmina bierze udział w programie
„Już pływam”. Obejmuje on 20 godzin nauki
pływania pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. W latach 2015-2017 w zajęciach na
basenie w Proszówkach brali udział uczniowie ze
wszystkich szkół naszej gminy- łącznie corocznie
135 uczniów szkół podstawowych.
Realizacja projektu w latach 2015-2017
kosztowała ponad 95 tys. zł, w tym pozyskana
dotacja z Województwa Małopolskiego ponad 33
tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu
Gminy Trzciana oraz z wpłat rodziców dzieci
uczestniczących w projekcie.
.
Niestety w 2018r. Województwo Małopolskie nie realizowało programu. Mamy nadzieję,
że możliwość skorzystania z udziału w projekcie powróci w kolejnych latach.
„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” W GMINIE TRZCIANA
W ubiegłym roku Gmina
Trzciana po raz pierwszy
uczestniczyła w małopolskim
projekcie „Jeżdżę z głową".
Jest to projekt nauki jazdy
na nartach dla dzieci szkół
podstawowych. Kurs ukończyło
łącznie 50 dzieci ze wszystkich
szkół podstawowych naszej
g m i n y. G m i n a Tr z c i a n a
pozyskała na ten cel 9 tys.zł z
wpłat rodziców i budżetu gminy. Łączna kwota to ponad 27 tys. zł. W ramach projektu
zorganizowane zostały wyjazdy na stok narciarski w Laskowej. Zajęcia obejmowały
łącznie 20 godzin nauki jazdy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Uczniowie
mieli zapewniony dowóz na stok narciarski, karnety wstępu na wyciągi. Wyposażeni
byli w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty i kaski) oraz objęci byli ubezpieczeniem.
W efekcie odbytego kursu uczniowie nabyli podstawowe umiejętności jazdy na nartach,
zapoznali się z zasadami zachowania na stoku i i aktywnie spędzili czas wolny.
PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFIL ZAUFANY
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców związanych z nową technologią pod
koniec 2017r. w Urzędzie Gminy Trzciana powstał punkt potwierdzający profil zaufany.
Punk ten powstał dzięki pozyskanym środkom unijnym z Programu
.
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Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” w ramach projektu
„Małopolskie e-urzędy”.
Profil zaufany jest potrzebny, by załatwić sprawy urzędowe online.
Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją
tożsamość w internecie (służy jako twój podpis elektroniczny). Dzięki profilowi
zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych.
Takimi portalami są między innymi:
› Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) — na przykład
złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów, zgłosisz urodzenie
dziecka, rozliczysz podatki, pobierzesz zaświadczenie o niekaralności, złożysz
wniosek o kartę EKUZ,
› Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
— na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski,
sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do
ubezpieczeń,
› Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) — na przykład możesz
tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane
osób, które prowadzą firmy w Polsce. Zakładając profil zaufany, obywatel musi
go potwierdzić w punkcie potwierdzającym. Urząd Gminy w Trzcianie postarał
się o zgodę Ministerstwa Cyfryzacji na utworzenie punktu potwierdzającego profil
zaufany. Punkt działa od stycznia 2018r. Do końca sierpnia 2018r. wydaliśmy ponad
50 potwierdzeń profilu. Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajdziecie
Państwo na stronie www.obywatel.gov.pl w zakładce Załóż profil zaufany.
DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RDZAWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie istnieje od dn. 1.10.2012r. Dom powstał
dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu Wójta Gminy Trzciana. Jako ośrodek
wsparcia dziennego, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia
społecznego osobom przewlekle psychicznie chorym, upośledzonym umysłowo oraz
osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych . Zadaniem
Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia Uczestników.Poprzez swoją działalność
służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe
uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację
społeczną. Mamy 47 Uczestników w tym 6 osób na wózkach inwalidzkich. Uczestnikom
zapewniamy dowóz dwoma busami, z których jeden wyposażony jest w windę.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od.7.30 do 8.30. Osobom
korzystającym ze świadczeń ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację
dostosowaną do indywidualnych potrzeb. W Środowiskowym Domu Samopomocy w
Rdzawie zajęcia terapeutyczne dla 47 Uczestników odbywają się w pracowniach:
artystycznej, kulinarnej, komputerowej i rękodzieła artystycznego, ogrodniczo – stolarskiej,
rehabilitacyjnej i edukacyjnej.
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Uczestnicy biorą udział również w zajęciach sportowych, hipoterapii,
zajęciach teatralnych, biblioterapii i muzykoterapii. Każdy Uczestnik
przebywający w Domu ma możliwość skorzystania w każdy czwartek
z pomocy psychologicznej. Na terenie Środowiskowego Domu
Samopomocy funkcjonuje Samorząd Uczestników.
Przyjemności uczestników:
» 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 i ping-ponga
Zgodnie z planem pracy realizowane są
imprezy integracyjne, wyjazdowe, lub takie,
które odbywają się na terenie naszego Domu.
Są też takie, w których uczestniczymy w
każdym roku: spotkanie noworoczne,
śniadanie wielkanocne, turniej tenisa
stołowego, święto rodziny, ŚDSiada
( turniej organizowany z udziałem kilku
ŚDS ), majówka, wakacyjny dzień otwarty,
Święto Niepodległości, konkurs tańca i
wigilia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach otrzymanych od Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego dodatkowych środków z rezerwy celowej zrealizował zadania takie jak :
» remont centralnego ogrzewania i zakup pieca
» zamontowanie w budynku hydrantu
» zakupiono laptopy, sprzęt rehabilitacyjny, wymieniono meble kuchenne
» wymalowno pomieszczenia naszego Domu
» wyremontowano 4 łazienki oraz piwnicę.
W tym roku dla ośrodka zostanie zakupiony 9 osobowy autobus przystosowany do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Część środków – 80 000 dostaniemy z
PFRON, resztę sfinansuje gmina Trzciana.
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANIE

NAJLEPSZY MAŁOPOLSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2016 PRACUJE
.
W TRZCIANIE
Działalność GOPS jest dostrzegana nie tylko na rynku lokalnym, ale szerszym o czym
świadczy wyróżnienie dla zespołu GOPS tj. tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego
Roku 2016 otrzymany przez Panią mgr Bogumiłę Bobak- starszego pracownika
socjalnego. W dniu 17 listopada 2016r. Pani mgr Bogumiła Bobak starszy pracownik
socjalny GOPS Trzciana, zdobyła Grand Prix konkursu na Małopolskiego Pracownika
Socjalnego Roku 2016, jednocześnie odbierając tytuł Małopolskiego Pracownika
Socjalnego Roku 2016, co stało się potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia i zaangażowania
pani Bogumiły w działania na rzeczpomocy osobom potrzebującym.

PROJEKT SYSTEMOWY „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA W GMINIE TRZCIANA”
Do końca 2014r. realizowany był projekt systemowy „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Trzciana” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
ramach Działania 7.1.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej 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 korzystającym ze wsparcia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i
umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy. Poprzez uczestnictwo w
projekcie osoby zdobyły umiejętności, które są ważne w prawidłowym 28.

funkcjonowaniu w środowisku społecznym oraz właściwym
kształtowaniu relacji rodzinnych. Najlepszym potwierdzeniem
tego jest fakt, że kilku Uczestników Projektu jest aktywnych
zawodowo, co jest dla nas najlepszym potwierdzeniem tego, że
realizacja Projektu w naszej Gminie była potrzebnym działaniem,
które polepszyło sytuację zawodową naszych mieszkańców.
PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH
PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ
DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
Aby w pełni móc świadczyć pomoc specjalistyczną mieszkańcom Gminy Trzciana
pracownicy GOPS Trzciana podejmują różnorodne formy samokształcenia i inicjatywy
prowadzące do poszerzenia oferty pomocowej. Działania te zaowocowały rozszerzeniem
oferty pomocowej o psychologa, mediatora i doradcę zawodowego.
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU W INTEGRACJI Z MŁODZIEŻĄ

W latach 2013-2016 pracownicy GOPS opracowywali projekt dotyczący wspierania
osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, który corocznie znajdował akceptację
ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przez co możliwa była realizacja
zadania przez wybrane w konkursie stowarzyszenie. Była to doskonała okazja do
spędzenia wspólnie czasu i przekazania wiedzy międzypokoleniowej z różnych dziedzin
życia
.
WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU
SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
W 2015 roku, w wyniku pozytywnej weryfikacji projektu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Trzcianieprzez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"
Edycja 2015 i uzyskaniu wysokiej alokacji rozpoczęto realizację działań projektowych,
do których zaproszono mieszkańców Gminy Trzciana. Celem realizowanego 29.

projektu było zwiększenie skuteczności działań
skoncentrowanych na przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, rozwój poradnictwa specjalistycznego
dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc
oraz zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie.

AKCJA MIKOŁAJ SENIOR
W ramach działań pozaustawowych pracownicy GOPS wyszli z inicjatywą odwiedzenia
starszych, samotnych i schorowanych mieszkańców naszej Gminy przez Mikołaja. W
2017r. dzięki zaangażowaniu pracowników GOPS, ich rodzin i mieszkańców Gminy,
którzy włączyli się w akcję odbyła się już III GMINNA AKCJA MIKOŁAJ-SENIOR,
która mamy nadzieję już na stałe wkomponuje się w nasz lokalny krajobraz.
JUTRO - JUŻ DZIŚ - INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
W GMINIE TRZCINA
W 2016r. intensywna praca nad projektem konkursowym w ramach Programu
Operacyjnego została doceniona i jako jednemu z nielicznych GOPSów w powiecie
bocheńskim naszemu trzciańskiemu GOPS udało się zdobyć dotację. W czerwcu 2016r.
w wyniku pozytywnej weryfikacji projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzcianie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 projekt „JUTRO- JUŻ DZIŚ- INTEGRACJA SPOŁECZNA I
ZAWODOWA W GMINIE TRZCINA” znalazł się na liście projektów wybranych do
dofinansowania uzyskując 147,50 pkt na 170 pkt. maksymalnych do zdobycia i to był
milowy krok do tego, aby pracownicy GOPS mogli mieszkańcom Trzciany zaproponować
udział w tym projekcie. Wartość projektu na lata 2017-2019 wynosi 571 300,24 zł.
W ramach działań projektowych został powołany i funkcjonuje Klub Integracji Społecznej
(KIS), który ubogacił ofertę pomocy GOPS Trzciana. Poprzez KIS jest prowadzona
praca socjalna z podopiecznymi ośrodka, stała się też możliwym aktywizacja zawodowa
poprzez udział w warsztatach zawodowych. KIS oferuje także specjalistyczne doradztwo,
a w razie potrzeby także rehabilitację, umożliwia też działania społeczne i aktywizacje
społeczeństwa
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PROGRAM AKTYWIZACJA INTEGRACJA
GOPS w Trzcianie w ramach współpracy z PUP Bochnia sięgnął po
nowy rodzaj narzędzia aktywizacji tj. poprzez uruchomienie Programu
PAI w ramach którego odbyły się warsztaty z psychologiem i doradca
zawodowym i z powodzeniem prowadzone były w/w zajęcia z korzyścią
dla środowiska lokalnego. GOPS Trzciana był pierwszym ośrodkiem pomocy społecznej
z terenu powiatu bocheńskiego, który przystąpił do realizacji tego programu. Dzięki
zaangażowaniu pracowników w realizację programu osiągnięto zamierzony cel oraz
zakładane efekty.

PROJEKT SOCJALNY PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TRZCIANA W WIEKU 55+
W trosce o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców w 2017r. trwała realizacja Projektu
socjalnego skierowanego do mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55 lat i więcej
pt. „Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców Gminy Trzciana w wieku 55+”.Podjęcie realizacji projektu socjalnego
i zadań było możliwe dzięki przyznaniu przez Wojewodę Małopolskiego środków
finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 16245 zł. W ramach projektu
podejmowane byłydziałania mające na celu rozwój pomocy społecznej poprzez m.in.
zorganizowanie wyjazdu o charakterze integracyjnym, zdrowotnym i duchowym do
miejscowości Zembrzyce, oraz przeprowadzenie akcji dystrybucji KOPERT ŻYCIA.
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IMPREZY KULTURALNE - KONCERT KOLĘD

Okres Bożego Narodzenia to czas w
tradycyjnej kulturze ludowej, który
naznaczony jest wielką ilością zwyczajów,
obrzędów, wśród których wyróżniają się
obrzędy kolędnicze. Jeszcze do niedawna
zimową nocą grupy kolędujących
przebierańców biegały od domu
do domu, niosąc mieszkańcom
serdeczne życzenia, radość oraz
niezwykłe przeżycia. Tą dawną
tradycję pragniemy zachować
organizując z początkiem roku w
Gminnej Świetlicy w Trzcianie
Przeglądy Grup Kolędniczych.
Wielkie zaangażowanie uczestników
przeglądu oraz pomoc ze strony
Gminy i Parafii pozwoliła
na przekształcenie imprezy
w wielki Koncert Kolęd
odbywający się w Kościele
Parafialnym w Trzcianie
w którym biorą udział zarówno
soliści jak i zespoły i chóry
z terenu całej Gminy.
Koncert dostarcza
widzom radość, śmiech
oraz rozrywkę, ale
przede wszystkim
przypomina zwyczaje
ojców. Kolędnicy
zawsze wzbudzają duże
zainteresowanie i
życzliwość publiczności,
ponieważ tradycja
kolędnicza naszego
regionu jest bliska
mieszkańcom.
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DZIEŃ KOBIET

Za pierwowzór święta kobiet należy uznać związane z kultem płodności i
macierzyństwa rzymskie Matronalia, które w starożytności przypadały na
pierwszy tydzień marca. W tym czasie antyczne ludy świętowały początek
roku, a mężowie obdarowywali swoje wybranki prezentami.

Co roku 8 marca w Gminnej Świetlicy w Trzcianie organizowany jest
wieczór rozrywkowy poświęcony w całości kobietom. W programie imprez
można znaleźć występy zespołów, kabarety, występy solistów z piosenką nie
tylko biesiadną ale również poetycką i rozrywkową. Można przyjemnie spędzić
wieczór w towarzystwie znajomych przy ciastku i lampce wina. W organizację
imprez włączają się aktywnie panie z KGW działające przy Gminnej Świetlicy.

W tym dniu nie może zabraknąć serdecznych życzeń oraz kwiatów
które wręczają paniom gospodarz gminy - Wójt Józef Nowak,
przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Śliwa oraz gospodarz gminnej
świetlicy.
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BIEG I MARSZ
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Bieganie to wspaniały sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu i zadbanie
o swoją kondycję fizyczną i zdrowie. Pomimo że nie są dyscypliną sportową,
która odpowiadałaby każdemu, bo są wymagające fizycznie i kondycyjnie,
to zdecydowanie coś zupełnie innego niż bieg rekreacyjny po parku. Przez
kilka kolejnych latach biegi i marsze organizowane w rocznicę Konstytucji

3 Maja w Rdzawie stają się coraz bardziej popularne. Złożyło się na to kilka
warunków. Jednym z nich jest wspaniała i widokowa trasa prowadząca
malowniczymi, leśnymi terenami Rdzawy, ponadto czas w jakim jest
organizowany bieg oraz profesjonalny pomiar czasu.Wszystkie te okoliczności
pomagają zdobywać coraz więcej uczestników nie tylko z terenu naszej
gminy ale z całej Małopolski. W bieżącym roku był to już V Bieg i Marsz.
Przy sprzyjającej pogodzie bieg i marsz ukończyło 50 osób.
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SZLAKI ROWEROWE

Gmina Trzciana wyznaczyła cztery nowe szlaki rowerowe prowadzące przez
najciekawsze tereny gminy: zielony, pomarańczowy, niebieski i czarny. Projekt,
w ramach którego powstały ścieżki nosił nazwę: "Wyznaczenie i oznakowanie
szlaków rowerowych w Gminie Trzciana oraz wydruk folderów informacyjnych
.
promujących gminę".
Operacja została realizowana z zakresu tzw. małych projektów. Całkowity
koszt realizacji projektu wyniósł 29.799,65 zł, z czego 19477,20 zł to
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.Mamy nadzieję, że podążając
wyznaczonymi szlakami przyjemnie spędzicie Państwo czas, poznacie
ciekawe miejsca związane z historią naszej gminy i jej niesamowitą przyrodą.
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SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA

Wójt Gminy Trzciana we współpracy z animatorami Orlika, Szkółką Piłkarską
"Babral&Tabak", strażakami z OSP Trzciana, Gminną Świetlicą w Trzcianie i
Świetlicami Filialnymi organizowali z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich
najmłodszych mieszkańców gminy oraz ich opiekunów sportowe popołudnie

Na udany przebieg każdego Gminnego Dnia Dziecka składa się wiele
pozytywnych czynników: społeczna praca wielu ludzi, hojność sponsorów ,
dobra pogoda, duże zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców,
ciekawe propozycje nie tylko dla dzieci.
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ZAJĘCIA, WARSZTATY, KONKURSY I WYSTAWY
W ŚWIETLICACH
W świetlicach organizowanych jest wiele różnego rodzaju zajęć takich jak
wieczory poetyckie, aerobiki, próby muzyczne, różnego rodzaju gry, wieczory
filmowe, zajęcia plastyczne - bibułkarstwo i papieroplastyka, sportowe, gry
terenowe i wystawy. Podczas Mistrzostw Świata organizowane były w świetlicach
strefy kibica. W świetlicach w Łąkcie Dolnej i Leszczynie działają Koła taneczne
Świetlice współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich.
Rywalizacje sportowo-zręcznościowe pomiędzy uczestnikami zajęć świetlicowych
organizowane są podczas ferii zimowych. Przy świetlicach działają grupy artystyczne,
zespoły muzyczne, kabarety.

Przy Gminnej Świetlicy działa amatorska
grupa teatralna „Grupa Aktywnych Rodziców
opiekunów i dzieci w Trzcianie” oraz
„Nieformalna Grupa Artystyczna XXI wieku”
pod kierownictwem prof..Moniki Rasiewicz
aktualnie przygotowująca spektakl „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego. Z każdej imprezy
na serwisie internetowym gminy znajduje się
relacja. W miarę posiadanych funduszy staramy
się organizować konkursy plastyczne i fotograficzne
Dla młodzieży organizowane są sesje gry
fabularnej RPG a dla najmłodszych warsztaty
plastyczne.
.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TRZCIANIE
ORAZ FILIE
Księgozbiór Biblioteki zawiera 33 030 pozycji. w ciągu roku
1512 czytelników wypożyczyło 24 730 książek.
Zakup książek finansowany jest z Urzędu Gminy oraz
Ministerstwa Kultury w kwotach:
Rok

Urząd
Gminy

Minister
Kultury

Razem

Ilość
książek

2014

7877,00

6540,00

14417,00

608

2015

4000,00

6430,00

10450,00

547

2016

8386,00

6660,00

15046,00

689

2017

9949,00

6710,00

16660,00

792

RAZEM

30212,00

26300,00

56515,00

2636

Na rok 2018 dotacja Urzędu Gminy w kwocie 10000,00 oraz 6720,00 Ministerstwa
Kultury w realizacji.

Biblioteki organizują konkursy
czytelnicze oraz plastyczne a
laureaci tych konkursów i ich
prace nagradzani są przez
Główną Bibliotekę Bocheńską.
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