
Zarząd Województwa Małopolskiego rozdzielił dodatkowe 100 mln zł w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie otrzyma 35
projektów w obszarach: ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, gospo-
darki wodno-ściekowej, energii odnawialnej, modernizacji dróg, opieki społecz-
nej oraz rewitalizacji małopolskich miast. Wśród zakwalifikowanych do dofinan-
sowania wniosków znalazły się aż trzy z Bochni!

Oczekujące na liście rezerwowej zadania uda się zrealizować, bo dzięki korzystnemu kur-
sowi euro władze województwa znajdą na nie pieniądze.

1,6 mln zł województwo przeznaczy na rewitalizację średniowiecznego bocheńskiego rynku.
Główny plac miasta doczeka się wreszcie
na nową nawierzchnię, tarasy widokowe,
imitacje starych studzien czy elementy
tzw. małej architektury. Całość prac może
pochłonąć ponad 2,3 mln zł.

Odrestaurowany i zabezpieczony
przed dalszym niszczeniem będzie rów-
nież zabytkowy budynek Muzeum im. S.
Fischera w Bochni. Na realizację tej in-
westycji przyznano dofinansowanie w
kwocie ponad 793 tys. zł. Ostatnim dofi-
nansowanym zadaniem jest nowy Dom
Pomocy Społecznej dzięki dofinansowa-
niu w wysokości prawie 2,25 mln zł. Bę-
dzie to 24 inwestycja dofinansowana ze
środków MRPO w ramach Schematu
6.3.B Opieka społeczna MRPO. j

Gmina Łapanów

Buduje i remontuje na potęgę
W latach 2010/2011 gmina Łapanów wydała na inwestycje 32 mln

zł. Na co zostały przeznaczone pieniądze?
– czytaj str. 8-9

Gmina Bochnia

Zaświecą nowe lampy
W gminie Bochnia zostanie całkowicie zmodernizowane oświetle-

nie uliczne. Obecnie na jej terenie znajduje się około 1300 lamp.
– czytaj str. 4
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Powiat bocheński

Kolejne środki
z „powodziówki”
Powiat bocheński otrzymał trze-
cią w tym roku dotację z Minis-
terstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. Promesa
na prawie 600 000 tysięcy złotych
zostanie przeznaczona na odbu-
dowę infrastruktury drogowej,
która została zniszczona podczas
powodzi w 2010 roku.

– Wartość strat powodziowych z
ubiegłego roku w infrastrukturze dro-
gowej wyniosła ponad 28 milionów
złotych , dlatego bardzo się cieszę z ko-
lejnych pieniędzy z MSWiA, bo potrze-
by w odbudowie i remontach dróg mamy
duże. Trzeba jednak przyznać, że ten
rok pod względem prac modernizacyj-
nych mamy szczególnie dobry – mówi
Jacek Pająk, starosta bocheński.

W ramach dotacji planuje się wyre-
montowanie dwóch dróg w miejsco-
wości Pogwizdów na długości ok. 400
mb oraz w Królówce na długości prawie
1 200 mb.

W tym roku powiat bocheński otrzy-
mał z MSWiA środki finansowe na
łączną kwotę prawie 5 milionów złotych,
dzięki czemu do tej pory udało się wy-
remontować infrastrukturę drogową na
odcinku Niedary – Gawłówek, Ostrów
Szlachecki – Borek, Kobyle – Lipnica
Górna, Bochnia – Zawada, Połom-Lip-
nica Górna. Odnowiona została również
nawierzchnia w Kobylcu i Rajbrocie. W
trakcie realizacji jest m.in. budowana
mostu w Żegocinie, remont drogi w
Łomnej, Dąbrówce i Sobolowie. jk

Rewitalizacja rynku, prace przy muzeum i DPS

Miliony
na bocheńskie
inwestycje

W tym roku powiat bocheński
otrzymał z MSWiA środki w
wysokości 5 mln zł.



Już pół roku temu dyrekcja
szpitala poinformowała Centrum
Krwiodawstwa o tym, że zamierza
wykorzystać dzierżawione dotych-
czas pomieszczenie do innych ce-
lów. – Na parterze budynku pro-
wadzony jest remont w celu przy-
stosowania warunków zapisanych
w rozporządzeniu ministra zdrowia.
Chcemy wykonać kompaktowy re-
mont SOR dla całej kondygnacji i
już pół roku temu informowaliśmy o
tym RCKiK, i zapewniliśmy, że
możemy zaproponować inny lokal
na stałe lub tymczasowo – infor-
muje Józef Gawron, zastępca dy-
rektora szpitala ds. administracyj-
nych i logistycznych.

Najpierw zaproponowano po-
mieszczenie, w którym mieści się
poradnia leczenia uzależnień. Lo-
kal wymagałby remontu, do które-
go RCKiK musiałoby się dołożyć.
Propozycja została odrzucona.
– Oczekujemy stabilności i ograni-
czenia w czasie trwania umowy są
dla nas dużym utrudnieniem. Poza
tym lokal nie odpowiadał naszym
potrzebom – wyjaśnia Jolanta Za-
torska, dyrektor krakowskiego
RCKiK.

Kolejną opcją była dzierżawa lo-
kalu zajmowanego tymczasowo
przez Kol-Med., który na razie nie
musi być remontowany, następną –
opóźnienie konieczności opusz-
czenia lokalu do czasu znalezienia
innego rozwiązania w wyniku roz-

mów ze starostą. Żadna z nich nie
została zaakceptowana przez
RCKiK, które zdecydowało, że od
października będzie pobierać krew
w mobilnym punkcie. – Teren bę-
dzie obsługiwany przez autokar do
poboru krwi. Proponujemy, by był
dostępny dwa razy w miesiącu, co
według naszych wieloletnich ob-
serwacji wystarczy i w żaden spo-
sób nie ograniczy możliwości od-
dawania krwi – przekonuje Zators-
ka. Wicedyrektor Gawron uważa
wręcz przeciwnie. – Przykro nam,
w jakiejś części upada idea krwio-
dawstwa, bo otwarty punkt miał
większe szanse zachęcić do niej
przypadkowego przechodnia, ale z
ekonomicznego punktu widzenia
decyzja RCKiK jest zrozumiała –
mówi.

Autobus przyjedzie do Brzeska
17 października. gł
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Służba strażnicy w Bochni
trwa bez remontów już niemal 40
lat. – Została wybudowana w
1972 roku i prócz drobnych na-
praw bieżących nie była remon-
towana – przyznaje Krzysztof
Kokoszka, komendant powiato-
wy PSP. Strażakom doskwiera
przede wszystkim brak miejsca.
– Trudno nam w tych warunkach.
Samochody i sprzęt pomocniczy
nam się nie mieszczą, potrzeba
więcej powierzchni garażowej.
Specjalistyczne umundurowanie
i środki gaśnicze powinny być
przechowywane w ogrzewanych

magazynach, teraz składowane
są w wolnostojących, nieogrze-
wanych wiatach – wylicza ko-
mendant.

Niebawem warunki znacz-
nie się poprawią dzięki inwesty-
cji realizowanej przez Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej, którą zapowiedział
wojewoda. Jej rozpoczęcie pla-
nowane jest na 2013 rok, jednak
wyczekiwane zadanie może zos-
tać przyspieszone, jeśli dołożą
się do niego samorządy. – Na
konwencie wójtów i burmistrzów
samorządy potwierdziły chęć fi-

nansowego wsparcia, które bę-
dzie wynosiło 10 procent kosz-
tów całego zadania. O terminie
zdecyduje wojewoda, ale dzięki
zaangażowaniu samorządów
rozpoczęcie budowy jest możli-
we już w I kwartale 2012 roku –
informuje Sabina Wanicka ze
starostwa powiatowego w Boch-
ni.

Starostwo dysponuje projek-
tem strażnicy wykonanym przed
laty, zmodyfikowanym w 2008
roku, kiedy to zdecydowano, że
stacja pogotowia ratunkowego
nie będzie się przenosić ze szpi-
tala. Wówczas wyremontowano
także garaże. Teraz jedyną
drobną korektą będzie likwidacja
balkonu.

Strażacy cieszą się nie tylko
na wieść o powiększeniu prze-
strzeni, ale też planowanego za-
kupu wyposażenia techniczne-
go, jak kanał naprawczy czy agre-
gat prądotwórczy. Będą mogli
wreszcie pracować w odpowied-
nich warunkach. Utrudnienia pod-
czas prac to dla nich pestka.
– Projekt jest opracowany w ten
sposób, że najpierw powstaje
nowa część, do której później
przenosimy się w wersji skom-
presowanej i czekamy na remont
starej części. Damy radę – za-
pewnia komendant.
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Bochnia

Strażnica do liftingu
Wojewoda małopolski Stanisław Kracik potwierdził, że w
najbliższych latach w Bochni powstanie nowa strażnica. Wia-
domość ta cieszy przede wszystkim strażaków, którym w
starej siedzibie jest coraz ciaśniej.

Wizualizacja nowej strażnicy.

Brzesko

„Przesiądą się” do autokaru
30 września punkt poboru krwi funkcjonujący dotychczas
w budynku brzeskiego szpitala został zlikwidowany. Umo-
wa na dzierżawę pomieszczenia na parterze wygasła, a Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie zgo-
dziło się na przeniesienie do innych proponowanych przez
szpital pomieszczeń. Od października krew będzie można
oddawać 2 razy w miesiącu w mobilnym punkcie poboru.

Brzesko

Budowa łącznika
przypieczętowana
To już pewne – tymczasowy
zjazd z autostrady A4 w
Brzesku będzie przebiegał
ul. Leśną. Większość pie-
niędzy na przystosowanie
tej osiedlowej ulicy do
zwiększonego natężenia ru-
chu wyłoży Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i
Autostrad. Funkcję łącznika
będzie ona pełnić do grud-
nia 2014 roku.

Porozumienie o budowie
łącznika podpisali dyrektor kra-
kowskiego oddziału GDDKiA Ja-
cek Gryga i starosta Andrzej
Potępa. Jest to ogromny sukces
powiatu, który walczył o zapis o
tymczasowości zjazdu. – Funk-
cjonowanie odcinka drogi po-
wiatowej w roli zjazdu autostra-
dowego zakończy się z dniem
oddania przez GDDKiA do użyt-
kowania docelowego łącznika
autostradowego (w Jasieniu),
nie później jednak niż z dniem
31.12.2014 r. Po upływie tego
terminu wprowadzone zostanie
ograniczenie dostępności drogi
dla pojazdów ciężarowych – wy-
jaśnia Iwona Mikrut z GDDKiA.
Oznacza to, że nawet jeśli do
końca 2014 roku łącznik w Ja-
sieniu nie zostanie skończony,
ul. Leśna i tak zostanie za-
mknięta dla zjeżdżających z A4.
Odzyska spokój, a nowa infra-
struktura pozostanie. – Bardzo
się cieszymy, na chwilę obecną
warunki porozumienia są
dokładnie takie, jak chcieliśmy –
komentuje wicestarosta Ry-
szard Ożóg.

Zgodnie z podziałem obo-
wiązków zarysowanym w umo-
wie, starostwo w Brzesku przy-
gotuje dokumentację wzmoc-
nienia nawierzchni przebudo-
wywanej ulicy i zleci realizację
tego zadania, a GDDKiA wyko-
na rondo przy zbiegu Leśnej z
drogą krajową nr 4. Starostwo
nie traci czasu. – Oczekujemy na
ocenę środowiskową od gminy,
która jest jednym z warunków
ogłoszenia przetargu na wyko-
nanie zadania. Termin rozpo-
częcia zależy od wielu czynni-
ków, ale mam nadzieję, że bę-
dzie to przyszły rok – szacuje
wicestarosta.

Podział kosztów natomiast
przewiduje, że GDDKiA sfinan-
suje inwestycję do kwoty 11,5
mln zł, pozostałą część ma
zapłacić powiat. Szacowany
koszt to prawie 13,5 mln zł, ale
jeżeli okaże się wyższy – różni-
cę pokryje powiat. Za budowę
ronda wartego blisko 4,5 mln zł
w całości zapłaci GDDKiA.
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Szpital w Brzesku

Nowocześniej!
W ramach trwającej modernizacji Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego zosta-
nie zakupiony nowoczesny sprzęt me-
dyczny, który znacznie ułatwi pracę le-
karzom.
Zakup jest w 85 procentach dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Nowy sprzęt znajdzie się w wy-
remontowanych pomieszczeniach zabie-
gowych, diagnostycznych czy intensywnej
terapii. Zakupiono już cyfrowy aparat ren-
tgenowski, trzy aparaty EKG, siedem kar-
diomonitorów i trzy defibrylatory. Brzeski
SOR zyska także nowoczesny aparat ul-
trasonograficzny z kilkoma głowicami, no-
woczesne respiratory, dwustrzykawkowe
pompy infuzyjne. W Oddziale pojawią się
także nowoczesne stoły zabiegowe, łózka
do intensywnej opieki medyczne,j a także
najnowszej generacji lampy operacyjne.

Powiat bocheński

e-urząd coraz bliżej
W bocheńskim starostwie trwają prace remontowe i moderniza-

cyjne, związane z realizacja projektu „ e-powiat, e-urząd społeczeń-
stwo informacyjne elementem rozwoju powiatu bocheńskiego”.

Obecnie modernizowana jest infrastruktura elektryczna i telein-
formatyczna, cały czas trwają prace związane z modernizacja sprzę-
tu komputerowego i serwerowego. Dodatkowo wdrażane są nowe pro-
gramy. W dalszej części prowadzone będą działania wdrożeniowe
związane z telefonią IP, Call Center oraz udostępnieniem klasycznych
usług w formie elektronicznej, dzięki czemu wiele spraw będzie można
załatwić zdalnie, o dowolnej porze i niezależnie od miejsca pobytu.

Wszystkie działania mogą wpłynąć na utrudnienia w komunikacji
z urzędem. W związku z prowadzonymi pracami niektóre korytarze
i pokoje zostały czasowo wyłączone z użytku przez petentów.

– Naszych klientów bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozu-
miałość, tym bardziej, że wprowadzane zmiany docelowo ułatwią,
uproszczą i przyspieszą komunikację z naszym urzędem – przeko-
nuje Katarzyna Kępa-Hamuda ze starostwa.

Na realizację projektu starostwo otrzymało prawie 3,5 mln z
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

f o t o s t r z a ł

30 września 2011r. w Szczurowej miał miejsce Finał Wojewódzki XVII edycji
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W województwie małopolskim w grupie IV
tj. miejscowości od 15 – 40 tys. mieszkańców – miasto Bochnia zajęło VI
miejsce. Nagrodę w imieniu miasta Bochnia odebrała zastępca burmistrza
Małgorzata Szczepara, natomiast nagrodę dla koordynatora tego projektu w
mieście Bochnia odebrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bochni Sabina Bajda.

fo
t.

90 – taki jubileusz
swojego istnienia świę-
tuje w tym roku Bo-
cheński Klub Sportowy

l i c z b a c y t a t
Będziemy jako organy
wykonawcze rozmawiać z
naszymi wydziałami promocji i
w bardzo szybkim czasie
doprowadzimy do spotkania
potencjałów naszych
wydziałów promocji, aby
przełożyć to na wspólny
sukces.

Stanisław Gaworczyk,
burmistrz Nowego Wiśnicza

dla portalu bochnianin
o pomyśle wspólnego

z miastem Bochnia portalu
internetowego.
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Pół roku temu fundacja prze-
kazała ok. 150 tys. zł na zakup
sprzętu do uruchomionego w szpi-
talu Zakładu Opiekuńczo-Leczni-

czego. W ostatnich dniach Rada i
Zarząd Fundacji na wspólnym po-
siedzeniu ustaliły, że kolejne środ-
ki finansowe – tym razem 41 tys.

zł – zostaną przeznaczone na za-
kup specjalistycznych łóżek dla bo-
cheńskiej lecznicy.

– Bardzo cieszymy się, że dy-
rekcja szpitala, w osobach pana
Wojciecha Szafrańskiego i pani
doktor Anny Kosturek wykazuje od
wielu lat dużą troskę o tę naj-
ważniejszą na Bocheńszczyźnie
placówkę służby zdrowia. Doce-
niamy również pracę całego per-
sonelu szpitala i starania organu
prowadzącego – mówi Jerzy Lysy,
przewodniczący Rady Fundacji.
– Korzystając z tej okazji składamy
serdeczne podziękowanie wszyst-
kim ludziom dobrej woli, którzy za-
silają konto Fundacji. Szczególną
wdzięczność wyrażamy tym, któ-
rzy mimo własnych problemów, nie
zapominają o innych potrze-
bujących. Zapewniamy, że Pań-
stwa pieniądze wydatkowane są w
sposób przejrzysty i sensowny –
dodaje Jerzy Lysy.

Kolejne pieniądze dla placówki

Fundacja nadal pomaga
bocheńskiemu szpitalowi
Fundacja im. Anny Trzaski-Wilkońskiej „Pomagajmy szpitalowi w Bochni” działa już od
kilku lat. Tworzy ją kilkuosobowa grupa współpracowników i przyjaciół zmarłej przed-
wcześnie wiceordynator oddziału anestezjologii bocheńskiego szpitala.

Jerzy Lysy – przewodniczący Rady Fundacji przekazuje dyrekcji szpitala:
Wojciechowi Szafrańskiemu i Annie Kosturek uchwałę w sprawie przeznaczenia
środków na zakup specjalistycznych łóżek.

Zakres prac przewiduje po-
nadto dobudowanie dodatkowych
linii i odcinków przewodów elek-
trycznych, które umożliwią zain-
stalowanie około 400 nowych
punktów świetlnych.

– Modernizujemy i rozbudo-
wujemy oświetlenie uliczne przy
wszystkich kategoriach dróg –
krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych. Szkoda, że
administratorzy tych dróg nie po-
czuwają się do tego obowiązku,
gdyż oznacza to,, że gmina ze
swoich środków zmuszona jest
poprawiać warunki bezpieczeń-
stwa w tych miejscach. Aktualnie
modernizowane jest odcinek
około 1,5 km oświetlenia przy
drodze powiatowej w Damieni-
cach – mówi wójt Jerzy Lysy.

Cała inwestycja przygotowa-
na została jeszcze w poprzedniej
kadencji i kosztować będzie gmi-
nę około 1,5 mln złotych. Dzięki
porozumieniu ze spółką Enion

płatność następować będzie suk-
cesywnie przez kilka miesięcy.

Przewidywany termin zakoń-
czenia modernizacji oświetlenia na
terenie całej bocheńskiej gminy
ustalono na koniec 2012 roku.

Nowe punkty świetlne

Lampy uliczne
za gminne pieniądze
Kilka miesięcy temu gmina Bochnia podpisała porozumie-
nie ze Spółką Akcyjną Enion, Oddział w Tarnowie, Rejon Dys-
trybucji w Bochni, na mocy którego na terenie gminy całko-
wicie zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. Obec-
nie na terenie gminy znajduje się około 1300 lamp.

Wójt uruchomił system

Ostrzegawczy SMS już działa
Jak już informowaliśmy, wójt gminy Bochnia zdecydował się
na wdrożenie indywidualnego programu ostrzegania miesz-
kańców przed zbliżającymi się żywiołami, które zagrażać
mogą zdrowiu i życiu ludzi.

System polega na informowaniu o zagrożeniach każdego oby-
watela, który posiada telefon komórkowy i zaloguje się w sieci. W za-
leżności od stopnia zagrożenia, grupy ostrzeganych mieszkańców
mogą być różne. Obszar gminy obejmuje bowiem 130 km2, a stopień
i lokalizacja zagrożeń znacznie się mogą różnić. Systemu takiego nie
posiada bocheńskie Starostwo.

– Szkoda, że mimo upływu roku od ostatniej powodzi, system
ostrzegania mieszkańców nie został wprowadzony przez Starostwo
Powiatowe, w którego zakresie działania funkcjonuje kilka gmin po-
ważnie zagrożonych kataklizmem np. ze strony rzeki Raby i jej
dopływów, które były źródłem wielkiego nieszczęścia w ubiegłym roku
– mówi wójt gminy Bochnia Jerzy Lysy. Wykonany niedawno przez
Starostwo monitoring stanu rzek to zaledwie drobne narzędzie, któ-
re nota bene – zgodnie z ustawą – powinni posiadać administratorzy
tych rzek, czyli Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Małopol-
ski Zakład Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych – dodaje Jerzy Lysy.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Bochnia dokonano prezentacji uru-
chomionego programu. Aby z niego skorzystać, mieszkańcy winni się
zalogować na stronie: www.sms.bochnia-gmina.pl lub bezpośrednio
na głównej stronie gminy Bochnia (www.bochnia-gmina.pl – link).

System wykorzystywany może być także do informowania o in-
nych ważnych wydarzeniach, np. zebraniach wiejskich, imprezach kul-
turalnych i sportowych.

– Realizacja głównego celu systemu – wysyłanie informacji o za-
grożeniach będzie każdorazowo sprawdzane i analizowane przez
Gminny Sztab Kryzysowy – dodaje Jerzy Lysy.

Zalana oczyszczalnia ścieków w Damienicach podczas powodzi w 2010 roku.

Wśród mężczyzn zwyciężyła
drużyna z OSP Cerekiew, drugie
miejsce zajęli strażacy z Bessowa,
a trzecią lokatę – debiutująca w za-
wodach, utworzona w 2011 roku
OSP Proszówki. Najlepszy wynik w
gronie zespołów żeńskich uzys-
kała reprezentacja OSP Bogucice,
za nią znalazły się druhny z Mosz-
czenicy.

Zwycięskie zespoły zostały wy-
różnione nagrodami finansowymi na
zakup sprzętu w łącznej wysokoś-
ci 5 tys. zł, które przeznaczył sa-
morząd gminy Bochnia oraz spon-
sorzy.

Komisji sędziowskiej przewod-
niczyli kpt. Marek Kufta i asp. Krzysz-
tof Cieśla z Komendy Powiatowej
PSP w Bochni. Sędziami byli re-
prezentanci OSP z gminy Drwinia.

Zawody obserwowali m.in. komen-
dant powiatowy PSP w Bochni
bryg. Krzysztof Kokoszka, wice-
wójt gminy Bochnia Stanisław Bu-
kowiec, reprezentujący Komendę
Powiatową Policji w Bochni asp.
sztab. Tadeusz Janiczek, sekre-
tarz gminy Bochnia Lucyna Płaczek.

– Na terenie gminy Bochnia
działa 18 jednostek OSP, z których
większość prezentuje wysoki po-
ziom bojowy – mówi Stanisław
Bukowiec wicewójt gminy Bochnia.
- W tym roku w szkoleniach orga-
nizowanych przez komendę po-
wiatową PSPw Bochni wzięło udział
80 druhów. To ważne, gdyż podczas
trudnych sytuacji, jak choćby
ubiegłorocznej powodzi sprawność
działania strażaków jest naj-
ważniejsza – dodaje wicewójt.

Na zawodach

Najlepsi strażacy – z Bogucic i Cerekwi
13 drużyn (2 kobiece i 11 męskich) rywalizowało w Gmin-
nych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gminy Bochnia, ja-
kie odbyły się w Siedlcu. 120 druhen i druhów sprawdzało
swoje umiejętności w dwóch konkurencjach: sztafecie
sportowej i sprawnościowej.

Reprezentacja żeńska z OSP Bogucice podczas konkurencji sprawnościowej.

Kultura

Śpiewali po
an(g)ielsku
29 września w Wiejskim Domu Kul-
tury w Cikowicach odbył się Konkurs
Piosenki oraz Poezji Anglojęzycz-
nej. Impreza ciesząca się z roku na
rok coraz większym zainteresowa-
niem, została już po raz trzeci zor-
ganizowana przez sołtys Cikowic –
Krystynę Pałkowską i kierowniczkę
miejscowej świetlicy – Elżbietę Mię-
kinę.
W konkursie wzięło udział 44 uczest-
ników – dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjów, bibliotek
i świetlic z terenu gminy Bochnia.
Reprezentujące komisję konkursową:
Danuta Niemiec - dyrektor Gminne-
go Centrum Kultury Czytelnictwa i
Sportu w Łapczycy oraz anglistki:
Barbara Bulanda, Ewelina Gąsiorek
i Teresa Duda podkreślały wysoki po-
ziom występów. Wręczający nagrody
wicewójt Stanisław Bukowiec za-
pewnił, że samorząd zorganizuje
profesjonalne warsztaty muzyczne
dla szczególnie uzdolnionych uczest-
ników tego przeglądu.
W kategorii od klas I–V zwyciężyła
Joanna Skoczyńska, za nią znalazł
się Filip Skipioł, a trzecie miejsce za-
jęła jego koleżanka ze szkoły – Lud-
miła Wilczyńska. W tej kategorii wy-
różnienia otrzymali: Dawid Bulanda,
Natalia Czesak oraz Weronika Czyż.
W grupie uczestników z klasy VI
szkoły podstawowej oraz I-III gim-
nazjum najlepszą okazała się Kata-
rzyna Malaca z Łapczycy, a dalej Ka-
tarzyna Kowalska z Proszówek i
Anna Matecha z Łapczycy. W tej ka-
tegorii komisja wyróżniła Paulinę
Strach, Dominikę Piec oraz Dawida
Topora.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Bochnia
i wykonawców podczas wizji w terenie
związanej z inwestycjami drogowymi i
oświetleniowymi.
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– Jak ktoś uwierzy w to, że
warto stawiać na młodych ambit-
nych i młodych zdolnych to mu się
dobrze wiedzie, więc wy w roku
1998 taką decyzję podjęliście i te-
raz macie to, co macie. Serce roś-
nie, kiedy się współpracuje z ta-
kimi ludźmi, którzy po pierwsze
wiedzą, kiedy i jak trzeba reago-
wać gdy dzieje się coś złego, któ-
rzy w sposób odpowiedzialny i
kompetentny wykorzystują dota-
cje, korzystają ze środków unij-
nych – mówił do zebranych wo-
jewoda Kracik, wręczając medal,
stanowiący podsumowanie do-
tychczasowej pracy Janusza
Kwaśniaka na stanowisku wójta
gminy Borzęcin. Zwrócił także
uwagę na piękniejące otoczenie
nie tylko centrów miejscowości i
obiektów użyteczności publicznej,
ale także prywatnych domów. – W
ten sposób małe ojczyzny spra-

wiają, że duża ojczyzna będzie
tak wyglądała, jak wygląda dzisiaj
Borzęcin – komplementował Sta-
nisław Kracik.

Wójt Janusz Kwaśniak przy-
pomniał zebranym, że ponad
połowa tegorocznego budżetu
przeznaczona jest na inwestycje.
– To jeden z najlepszych wskaź-
ników nie tylko w Małopolsce. Wy-
dajemy w tym roku ponad 27
mln na inwestycje, co stanowi po-
nad 3 tys. złotych na 1 miesz-
kańca. Mamy się czym chwalić.
To zasługa wielu osób, które ze
mną współpracują. I za to im dzi-
siaj dziękuję – komentował wójt
Kwaśniak. Dodał, że w Nie-
połomicach szukał wzoru dobrego
zarządzana gminą. – Na po-
czątku swojej pracy, zaraz po
wyborze na wójta gminy w 1998
roku szukałem dobrych praktyk w
działalności samorządu, które

mógłbym zaszczepić na grunt
Borzęcina. Moje kroki skiero-
wałem wtedy do Niepołomic, któ-
re w okresie sprawowania funkcji
burmistrza przez obecnego tu
pana wojewodę – stały się jedną
z najdynamiczniej rozwijających
się gmin w Polsce.

Wójt podkreślił także, że obec-
ny rząd zrobił najwięcej z wszyst-
kich rządów dla gmin pokrzyw-
dzonych w powodzi. Na ręce wo-
jewody Kracika złożył podzięko-
wanie za dotychczasową wzo-
rową współpracę z Małopolskim
Urzędem Wojewódzkim w Kra-
kowie, która przynosi wymierne
efekty i korzyści mieszkańcom
gminy Borzęcin.

Na zakończenie uczestnicy
spotkania obejrzeli najnowszy
film prezentujący walory inwe-
stycyjno – turystyczne gminy Bo-
rzęcin. Znamienna była konkluz-
ja wojewody Stanisława Kracika,
który po projekcji filmu stwierdził,
że „najlepiej dla gminy Borzęcin
byłoby nie organizować przy-
szłych wyborów na wójta, oszczę-
dzić pieniądze i pozostawić na
tym stanowisku obecnego gos-
podarza”.

Wojewoda w Borzęcinie

Z medalami dla Zasłużonych
Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik wręczył w Borzęcinie medale przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Za zasługi w działalnoś-
ci na rzecz społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został wójt gmi-
ny Borzęcin Janusz Kwaśniak. Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz osób po-
krzywdzonych podczas powodzi 2010 roku otrzymali funkcjonariusze policji: aspirant Jó-
zef Kazek i aspirant Dominik Kogut. Spotkanie, w którym wzięli udział radni powiatowi
i gminni oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych zorganizowano w Domu
Ludowym w Borzęcinie.

Wojewoda Kracik odznacza wójta gminy Borzęcin Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Tegoroczne Święto Dziękczy-
nienia za plony przebiegało pod
hasłem „Do Matki Jedności z Bo-
giem” i zgromadziło około 25 tys.
rolników z całej Polski. Wiele de-
legacji polskiej wsi przyniosło Ma-
ryi symbole swego trudu – dożyn-
kowe wieńce, wykonane z kłosów
zbóż, kwiatów i płodów ziemi. Był
wśród nich także wieniec z Borzę-
cina. Pojechała z nim ubrana w
piękne krakowskie stroje ludowe
delegacja w składzie:Anna Kwaś-
niak, Lucyna Kijak, Barbara Mucek,
Maria Sworniowska, Krzysztof
Sworniowski i Mirosław Kania z
Warysia. Towarzyszył im ks. pro-
boszcz Czesław Paszyński oraz

liczna grupa rolników z gminy Bo-
rzęcin. Podczas mszy św. rolnicy z
Borzęcina złożyli na ołtarzu dary
ofiarne z tegorocznych plonów – był
to bochen chleba i kosz dorodnych
pomidorów. Sumie pod Jasnogór-
skim Szczytem przewodniczył bis-

kup Ignacy Dec. W homilii
wygłoszonej do pielgrzymów pod-
kreślał, że „(…) rolnictwo nie może
upaść, wszak trzeba jeść, aby
żyć”. Gościem rolników był m.in.
prezydent Bronisław Komorowski
i minister rolnictwa Marek Sawicki.

W podzięce za plony

Borzęciński wieniec na Jasnogórskich Dożynkach
Jak co roku na początku września, na Jasną Górę przybywają tysiące rolników z całej Pol-
ski aby dziękować za zbiory i prosić Jasnogórską Panią o błogosławieństwo na kolejny rok.

Gratulacje na ręce wójta Prze-
chlewa Andrzeja Żmudy -Trzebia-
towskiego oraz przewodniczącego
Rady Gminy Mirosława Czarnec-
kiego złożyli m.in.: starosta
Człuchowski – Aleksander Gappa
oraz zastępca wójta gminy Borzę-
cin Tadeusz Żurek wraz z prze-
wodniczącym Rady Gminy
Czesławem Małkiem przekazując w
imieniu wójta Janusza Kwaśniaka
okolicznościowy grawerton. Przy-
pomnijmy, iż samorząd Borzęcina
gościł 7-osobową delegację z Prze-
chlewa dwa tygodnie wcześniej
podczas VII Borzęckiego Święta
Grzyba.

Główne uroczystości nadania
herbu i flagi gminie Przechlewo roz-
poczęły 10 września 2011 roku
sesją Rady Gminy, na której pod-
jęta została uchwała w sprawie na-
dania herbu i flagi gminy. Herb gmi-
ny stanowi tarcza jednopolowa
barwy niebieskiej. W części cen-
tralnej umieszczone zostało godło
składające się z dwóch figur he-
raldycznych: złote (żółte) półsłoń-
ce i złoty (żółty) wizerunek ryby.
Flagę stanowi prostokątny pozio-
my płat tkaniny barwy niebieskiej,
gdzie centralnie umieszczone jest
godło gminy. Podczas sesji oko-
licznościowy referat wygłosił twór-
ca i autor projektu insygniów gmi-
ny Przechlewo, Zygmunt Rola-
Stężycki – prezes Instytutu Ge-
nealogii w Grójcu.

Gospodarze przekazali wszyst-
kim delegacjom okolicznościowe
medale. Następnie wszyscy
uczestnicy udali się do kościoła pw.
Św. Anny na mszę św. dożyn-
kową połączoną z uroczystym po-
święcenie nowych insygniów gmi-
ny Przechlewo. Po mszy św. do-
konano wciągnięcia flagi gminy
Przechlewo na maszt, a następnie
w barwnym korowodzie wieńców
żniwnych wszyscy udali się w takt
orkiestry dętej na miejscowy sta-
dion, gdzie odbyły się Gminne
Dożynki. Starostowie dożynek
przekazali bochen chleba wójtowi
gminy oraz staroście człuchow-
skiemu po czym nastąpiło dziele-
nie się chlebem z mieszkańcami i
zaproszonymi gośćmi. Następnie
rozstrzygnięto konkurs wieńców
żniwnych oraz turniej sołectw w
różnych konkurencjach. Całej ce-
remonii dożynkowej towarzyszyła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz
zespół wokalny „Wiarusy” ze
Słupska.

– To była ciekawa i owocna
wizyta – mówi przewodniczący
Rady Gminy w Borzęcinie
Czesław Małek. – Tego typu spot-
kania pozwalają nie tylko na za-
poznanie się z innymi rozwiąza-
niami w pracy samorządowej,
ale też na nowe spojrzenie na
pewne sprawy. Dziękujemy sa-
morządowcom z Przechlewa za
zaproszenie.

Delegacja z Borzęcina

Z rewizytą w Przechlewie
W dniach 9-11 września 2011 roku delegacja gminy Borzęcin
gościła w gminie Przechlewo na Kaszubach. Powodem wy-
jazdu było zaproszenie na uroczystość nadania herbu i fla-
gi partnerskiej gminie połączona z gminnymi dożynkami.

Gmina Borzęcin

Trwa realizacja budowy
infrastruktury informatycznej
Właśnie zakończył się pierwszy etap instalacji masztów nadawczo-od-
biorczych w ramach projektu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu dla mieszkańców gminy Borzęcin. W ramach projektu realizowanego
przez gminę Borzęcin przewidziano budowę 11 masztów internetowych oraz
zakup komputerów dla 150 rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie można składać
wnioski o uzyskanie komputera oraz darmowego przyłącza do Internetu.
W ramach inwestycji przewidziano instalacje 7 masztów na obiektach będących
własnością gminy Borzęcin, 2 masztów zlokalizowanych na gruncie oraz 2 na
obiektach prywatnych. Firma wyłoniona w drodze przetargu zakończyła insta-
lacje masztów: w Łękach (Remiza OSP – maszt o wysokości 8m), w Bielczy (Bu-
dynek Wielofunkcyjny – 8m), w Borzęcin Dolnym (budynek Szkoły Podstawo-
wej – 3m), w Przyborowie (budynek Zespołu Szkół i Przedszkola– 3m), w Przy-
borowie (dom prywatny -3 m), w Jagniówce (Remiza OSP – 3m), w Borzęcinie-
Borku (budynek gorzelni – 3m). Trwają prace przygotowawcze do budowy dwóch
masztów na gruncie (Wisowatki – 28 m, Waryś – 28m) oraz nadajnika główne-
go (GOK Borzęcin 28 m). Jak twierdzi Rafał Bakalarz, informatyk urzędu gmi-
ny są szanse na podpięcie pierwszych klientów do nowopowstałej sieci inter-
netowej do końca I kwartału 2012 roku. – Wszystko wskazuje na to, że po no-
wym roku sieć gminna powinna zacząć funkcjonować. Wtedy będziemy mogli
sukcesywnie wpinać do niej wszystkich zainteresowanych – komentuje.
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GMINA Łapanów
k o l u m n a i n f o r m a c y j n a U r z ę d u G m i n y Ł a p a n ó w

NOWE MOSTY
I KŁADKI
(odbudowa
po powodzi
z maja ubiegłego
roku)

– Remont mostu
i przyczółka
na rzece Stradomka
w miejscowości
Boczów – Podwolica.

– Odbudowa kładki
pieszo-jezdnej nad
rzeką Stradomką
w miejscowości
Łapanów.

– Odbudowa mostu
na rzece Tarnawka
w miejscowości
Boczów

– Odbudowa kładki
dla pieszych nad
rzeką Stradomką
w miejscowości
Łapanów.

– Remont mostu
na rzece Tarnawka
w miejscowości
Tarnawa.

Remonty, budowy, modernizacje

Podsumowanie inwestycji
w gminie Łapanów w latach 2010/2011
W latach 2010/2011 w gminie Łapanów realizowane jest szereg inwestycji we wszystkich dziedzinach życia
społecznego. Oprócz troski o infrastrukturę drogową, oświatową, sportową i kulturalną wiele udało się
zrobić w celu likwidacji szkód powodziowych powstałych po tragicznej w skutkach powodzi
z maja 2010 roku.
Gmina Łapanów nieustannie się rozwija, a realizowane inwestycje z pewnością przyczynią się do zwiększenia
jej prestiżu, a przede wszystkim do poprawienia jakości życia mieszkańców oraz ich oczekiwań.

Most Boczów – Podwolica w trakcie odbudowy.

Zniszczona kładka na drodze Łapanów – zalew.

Zniszczony most w Boczowie.

Kładka w Łapanowie po powodzi.

Most w Tarnawie przed remontem.

Most Boczów – Podwolica po remoncie.

Nowa kładka pieszo-jezdna na drodze Łapanów – zalew.

Nowy most w Boczowie.

Nowa kładka w Łapanowie.

Most w Tarnawie po remoncie.
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NAJWAŻNIEJSZE
INWESTYCJE
– Remont budynku

Szkoły Podstawowej
w Grabiu, budowa sali
gimnastycznej oraz
boisk przyszkolnych.

– Budowa kompleksu
boisk sportowych
w ramach programu
„Moje Boisko-Orlik
2012” (boisko
piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarno-
szatniowym)
w Sobolowie.

– Budowa placu zabaw
przy Publicznej Szkole
Podstawowej
w Cichawce w ramach
programu „Radosna
Szkoła”.

– Regulacja
i zabezpieczanie rzek.

– Remont drogi
wojewódzkiej nr 966
na odcinku Łapanów –
Ubrzeż (4,2 km) wraz
z przebudową pobocza
i udrożnieniem
kanalizacji burzowej.

– Remont dróg gminnych
w ramach programu
„schetynówki” na
odcinku Podwolica-
Wolica-Wymysłów oraz
Boczów-Tarnawa.

– Zakończenie I etapu
wodociągowania gminy
(Cichawka, Tarnawa)
oraz rozpoczęcie II
etapu (Wieruszyce,
Kobylec, Grabie,
Boczów, Sobolów).

– Modernizacja otoczenia
kościoła parafialnego
w Tarnawie realizowana
w ramach PROW.

– Renowacja
zabytkowego kościoła
parafialnego w
Sobolowie zrealizowana
w ramach programu
MRPO.

– Remont świetlic
wiejskich w
Zbydniowie, Wolicy,
Kamyku i Chrostowej.

– Budowa świetlicy
przyszkolnej
w Cichawce.

– Roboty remontowe,
budowlane i
instalacyjne w budynku
Szkoły Podstawowej
w Zbydniowie.

– III końcowy etap
modernizacji budynku
Centrum Kultury Gminy
Łapanów oraz zakup
wyposażenia.

Łączne nakłady na
wymienione inwestycje to
kwota 32 mln zł. Należy
podkreślić, że jest to
dzięki pomocy rządowej.

Budowa sali gimnastycznej i boiska przyszkolnego w Grabiu. Orlik w Sobolowie – roboty przygotowawcze.

Plac zabaw w Cichawce. Regulacja i zabezpieczanie rzek.

Droga wojewódzka 966 w Łapanowie. Droga wojewódzka 966 w Łapanowie.

Schetynówka w Boczowie. Zbiornik na wodę w Tarnawie wykonany w ramach wodociągowania gminy.

Modernizacja otoczenia kościoła w Tarnawie. Kościół w Sobolowie po renowacji.

Wyremontowana świetlica wiejska w Zbydniowie. Budowa świetlicy przyszkolnej w Cichawce.

Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ZS w Łapanowie - inwestycja powiatowa Schetynówka w Sobolowie w ciągu dróg powiatowych - inwestycja powiatowa
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peugeot 107
już za 33900 pln

peugeot 206+
już za 35400 pln

peugeot 207
już za 42900 pln

peugeot pARtNeR
już za 58500 pln

peugeot 508
już za 88800 pln

DIESEL

DIESEL

Wszystkie samochody znakomicie wyposażone*
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Spotkanie z mieszkańcami powiatu bocheńskiego w dniu 23 września br.
z udziałem europosła i byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.
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