Sprawozdanie
Wójta i Rady Gminy Stryszawa
z kadencji 2015-2018
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Mija kadencja samorządowa 2015-2018. Dzięki Państwa zaufaniu i poparciu miałem zaszczyt
reprezentować i wspólnie z Państwem budować naszą samorządową wspólnotę. Za nami czteroletni
okres intensywnej i efektywnej pracy władz samorządowych i mieszkańców, wdrażania nowych inicjatyw
i rozwiązań oraz szerszej promocji Gminy w środowisku zewnętrznym. Czas wytężonej pracy nastawionej
przede wszystkim na poprawę poziomu życia mieszkańców.
Wiele inwestycji podobnie jak w poprzedniej kadencji udało się zrealizować dzięki ścisłej i bardzo dobrej
współpracy między Wójtem, a Radą Gminy – zawsze w najważniejszych sprawach udało się osiągnąć
kompromis. To właśnie ta zgoda i umiejętność współpracy dla dobra wspólnego pozwoliła Gminie
Stryszawa znaleźć się w czołówce gmin powiatu suskiego. Nasze wspólne dokonania są konkretne
i niezaprzeczalne.
Od wielu lat Gmina Stryszawa realizuje projekty, które mają istotny wpływ na środowisko. Realizując
zadania i inwestycje przyjazne dla środowiska w całym minionym okresie korzystaliśmy z szerokiego
systemu finansowania ochrony środowiska będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gmina Stryszawa była beneficjentem pomocy m.in.
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej jest ściśle związany
z rozwojem gminy dlatego zadania z tego zakresu traktowane były i są przez władze gminy priorytetowo.
Od 2015 roku wybudowano ok. 40 km sieci kanalizacji oraz ponad 20 km sieci wodociągowej. Wciąż
planowane i wykonywane są kolejne inwestycje w tym zakresie. W minionej kadencji Gmina Stryszawa
zrealizowała wiele projektów współfinansowanych z WFOŚiGW w Krakowie. Na uwagę zasługują takie
z nich jak chociażby: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuków i częściowo Krzeszów
wraz z budową sieci wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w Kukowie, budowa studni głębinowej dla
poprawy wydajności istniejącego ujęcia wody w Targoszowie, budowa studni głębinowej dla poprawy
wydajności istniejącego ujęcia wody, w związku z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości
Stryszawa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stryszawa - etap I, II, III, budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice - etap I, ograniczenie niskiej emisji w Gminie Stryszawa
poprzez wymianę kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych, termomodernizacja budynków
ochotniczych straży pożarnych w ramach projektów Małopolskie Remizy oraz budynków komunalnych.
Wychodząc naprzeciw dzieciom, młodzieży, sportowcom i klubom sportowym udało się pozyskać
dofinansowanie na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Jest to
niewątpliwie jedna z największych inwestycji minionej kadencji, której jednak nigdy by nie było gdyby nie
dotacja jaką wywalczyliśmy w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Ostatnie cztery lata to również dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej. W gminie powstały nowe drogi,
chodniki, mosty i place zabaw - a wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach. W minionej kadencji
staraliśmy się być dla ludzi, dbaliśmy o to, aby drzwi do gabinetu Wójta były dla Was – mieszkańców
zawsze otwarte.

Budżet Gminy
Odzwierciedleniem rozwoju Gminy jest kształtowanie się dochodów i wydatków w budżecie Gminy. W analizowanym okresie przy średnim
wzroście dochodów o 8,45 % oraz wydatków o 9,36 % udało się zrealizować inwestycje na łączną kwotę blisko 31 mln złotych, co dało
niemalże średnio 10,5 % ich wzrost względem lat poprzednich. Na uwagę zasługuje fakt ilości i wielkości inwestycji jakie udało się
zrealizować dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. W analizowanym okresie 2015-2018 udało się pozyskać blisko 4,5 mln złotych
pochodzących ze środków unijnych, oraz niemalże 2,9 mln złotych pochodzących z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu środków zewnętrznych Gmina Stryszawa stała się liderem w sięganiu po coraz to nowsze źródła finansowania
rozwoju naszej Gminy.

Rok
2015

Dochody
36 525 070,74

Wzrost dochodów
Wydatki
-0,91%
37 012 676,41

Wzrost wydatków
0,76%

Inwestycje
5 875 280,17
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-15,44%

2016

43 264 845,85

18,45%

46 285 243,30

25,05%

7 504 936,06

27,74%

2017

48 160 337,72

11,32%

50 644 998,17

9,42%

7 864 264,42

4,79%

2018

50 545 005,00

4,95%

51 767 185,00

2,22%

9 819 400,00

24,86%

Średni wzrost w %

8,45%

9,36%

10,49%

Oświata
Gmina realizuje program stypendialny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to stypendium jednorazowe dla
uczniów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub osiągnęli wysokie wyniki na olimpiadach przedmiotowych i w sporcie. W ciągu kadencji
przyznano 324 stypendia.
1. W latach 2015-2018 pozyskane środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznaczono na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla
placówek oświatowych Gminy Stryszawa: łączna ich kwota wyniosła 113 344,00 zł.
2. Środki dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do
określonego zawodu – dofinansowanie pracowników młodocianych: w czasie kadencji 2015-2018 pozyskano 399 299,00 zł.
3. Wyprawka szkolna jest to program rządowy udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Projektem objęte były dzieci niepełnosprawne. W sumie w latach 2015 – 2018 z tej formy pomocy skorzystało: 49 uczniów. Projekt
w całości finansowany przez budżet państwa. Pozyskano 12 074,00 zł. Równolegle pozostali uczniowie korzystają z programu darmowy
podręcznik.
4. W latach 2015 do 2018 Gmina Stryszawa uczestniczyła w projekcie „Już pływam” i „Umiem pływać” w ramach zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży. Program skierowany był do dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych. W latach 2015-2018, 958 dzieci
uczestniczyło w zajęciach nauki pływania prowadzonej przez wykwalifikowanych instruktorów Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.
Całkowity koszt projektów to: 297 922,00 zł, w 40% współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i 50 %
przez Ministerstwo Sportu.
Oprócz realizowanego programu dzieci i młodzież korzystają także z Krytej Pływalni bezpłatnie w ramach zajęć wychowania fizycznego.
5. Projekty unijne zrealizowane:
L.P
1.
2.
3.

Tytuł projektu
Modernizacja kształcenia zawodowego w
Małopolsce II.
Zostań inżynierem miej pracę.
Na starcie trudności na mecie równości
Razem

Wartość projektu
141 336,00 zł

Dofinansowanie
127 202,40 zł

390 049,24 zł
422 999,20 zł
954 384, 44 zł

370 519,24 zł
400 439,00 zł
898 160, 64 zł

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Podstawowe działania w projekcie w naszej gminie to wsparcie orientacji zawodowej uczniów klas gimnazjalnych, a po reformie oświaty
również ostatnich klas szkół podstawowych poprzez utworzenie 3 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których uczniowie otrzymają
grupowe i indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej. Celem projektu
jest podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
„Zostań inżynierem miej pracę”
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez: realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, geografii, fizyki,
chemii, biologii, przyrody, realizację wyjazdów edukacyjnych i prelekcji – wyjazd do planetarium śląskiego, do muzeum przyrodniczego
w Krakowie, spotkanie z globtroterem; zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do zajęć m.in.: laptopy, komputery stacjonarne, tablice
interaktywne, programy komputerowe itp. Projekt realizowany w szkołach: Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie oraz
Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie.

"Na starcie trudności na mecie równości"
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez: realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z matematyki, informatyki, przyrody, robotyki,
geografii, biologii, fizyki, chemii, realizację wyjazdów edukacyjnych– wyjazd do ogrodu doświadczeń w Krakowie, obserwatorium
astronomicznego w Niepołomicach, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do zajęć
6. Środki wydatkowane na remonty bieżące w placówkach oświatowych w latach 2015 – 2018
L.p.

Nazwa placówki oświatowej

Kwota wydatków

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie

92 597,84

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach

105 315,99

3.

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

187 460,99

4.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stryszawie

116 222,66

5.

Szkoła Podstawowa w Kukowie

95 593,79

6.

Przedszkole Samorządowe w Stryszawie

48 092,66
RAZEM

645 283,93

7. Program „Aktywna tablica” – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – 42 000,00 zł.
W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory
dotykowe. Główny cel programu to umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu
myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
8. Program „Narodowy program czytelnictwa” – zakup książek do bibliotek szkolnych - 12 000,00 zł.
Główny cel programu to uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek
szkolnych i pedagogicznych. Gmina Stryszawa realizowała program w 8 placówkach oświatowych. W ramach programu przeprowadzono
takie działania jak między innymi: lekcje biblioteczne, organizacje współzawodnictwa o tytuł najlepszego czytelnika, konkursy
upowszechniające czytelnictwo, wystawy i kiermasze czy wykonywanie ilustracji do wybranych książek.
9. Program „Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach” – 33 500,00 zł.
W Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie, w Szkole Podstawowej w Kukowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowicach oraz
w Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie i Szkole Podstawowej nr 3 w utworzono nowe gabinety lekarskie dla dzieci i młodzieży. Gabinety
wyposażono w nowy sprzęt medyczny. Dotacja ta została przekazana dla Szkół Podstawowych w celu poprawy dostępności i jakości
świadczeń opieki poprzez doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt niezbędny dla pielęgniarki szkolnej.

Poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez wzrost bezpieczeństwa
Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pieszych gmina wykonała chodniki przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
w Stryszawie, Lachowicach, Kukowie, Krzeszowie, Hucisku i Kurowie.
Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość [brutto]

ROK 2015
Budowa chodnika Stryszawa-Krzeszów przy drodze powiatowej w miejscowości Stryszawa

396 635,23 zł

Budowa chodnika z kanalizacją opadową przy drodze powiatowej w miejscowości Lachowice

206 462,82 zł

Budowa i remont chodnika do pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku SP w Kukowie

22 317,10 zł

ROK 2016
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Stryszawa

466 666,66 zł

ROK 2017
Budowa chodnika w miejscowości Stryszawa os. Trzopy

288 985,52 zł

Budowa chodnika w miejscowości Kurów

184 544,97 zł

ROK 2018
Budowa chodnika w miejscowości Kuków

622 678,36 zł

Budowa chodnika w miejscowości Krzeszów

656 100,24 zł

Łącznie w latach 2015-2018 wydatkowano:

2 844 390, 90 zł

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, a także przychylając się do ich próśb wykonano budowę nowych ciągów oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Krzeszów na osiedlu Sikorowiec i os. Górki Krzeszowskie, w miejscowości Kuków na os. Myto, a także w Stryszawie na
osiedlach: Spyrkówka, Madejczyki, Babiarze i Kotliki. Ponadto zadbano o całkowite oświetlenie nowego boiska sportowego w miejscowości
Lachowice. Nowo wybudowane sieci elektroenergetyczne to długość 3118 m, a łączny koszt powyższych inwestycji to kwota 309 878, 04 zł.
Ponadto dbając o poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych zamontowano 42 lustra drogowe.

W celu lepszej komunikacji mieszkańców z osobami przyjezdnymi, a także
w celu ułatwienia pracy służbom ratowniczym czy interwencyjnym, Gmina
wykonała i zamontowała tabliczki informacyjne z nazwami przysiółków we
wszystkich miejscowościach, co niewątpliwie wpłynęło również na estetykę
naszej miejscowości. Na tabliczkach umieszczono herb gminy, nazwę
miejscowości na czerwonym tle oraz nazwę przysiółku na niebieskim tle.
Łączna kwota za usługi wykonania tabliczek z oznakowaniem to kwota
19 887,87 zł.

Utworzenie stref aktywności
i placów zabaw
W celu zaoferowania dzieciom dodatkowych możliwości spędzania wolnego
czasu na wniosek mieszkańców i Rad Sołeckich powstały nowe place zabaw:
przy Przedszkolu Samorządowym w Stryszawie Górnej, przy Przedszkolu w Krzeszowie, przy Szkole Podstawowej w Kukowie. Ponadto przy
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Stryszawie zamontowano nowe urządzenia do zabawy dla dzieci. Łączny koszt wymienionych
inwestycji to kwota 87 579,27 zł. Montaż nowego sprzętu i urządzeń niewątpliwie przyczynił się do wzrostu atrakcyjności turystycznorekreacyjnej Gminy. Place zabaw są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz odwiedzających nas turystów z dziećmi.
Ponadto ciągle rozbudowujemy tereny rekreacyjne, czyli takie gdzie czas mogą spędzać wszyscy, dzieci, młodzież, a nawet rodzice.
W Stryszawie Dolnej przy Centrum Sportu i Rekreacji, a także w Stryszawie Górnej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 powstała
Siłownia na Wolnym Powietrzu, z której korzystać mogą całe rodzony. Koszt obu inwestycji to kwota 28 500,00 zł. Dodatkowo w minionej
kadencji udało nam się pozyskać dofinansowanie na budowę nowego placu zabaw w Stryszawie Dolnej obok budynku Przedszkola
Samorządowego. Zamontowane zostały urządzenia dla dzieci takie jak: 3 szt. bujaków na sprężynach, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa
z kierownicą, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy wieloelementowy. Całkowity koszt projektu to kwota: 54 867,42 zł
z czego 63,63% % kosztów czyli 34 912,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Obszarów Wiejskich.
Warto również dodać, że 6 czerwca 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru wniosków o dofinansowanie Otwartych
Stref Aktywności. Na liście wniosków pozytywnie zaopiniowanych znalazł się również wniosek złożony przez naszą Gminę. Dzięki pozyskanej
dotacji, już w najbliższym czasie powstaną dwa kolejne miejsca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Siłownie plenerowe
powstaną w Lachowicach w sąsiedztwie szkoły i ośrodka zdrowia oraz w Kurowie na działce przy Szkole Podstawowej. Całkowita wartość
inwestycji wyniesie 111 405,64 zł z czego 48 300, 00 zł stanowi kwotę dofinansowania z MSiT. Budowa stref aktywności to kolejne
działanie, które zmierza także do poprawy estetyki przestrzeni publicznej Sołectw, a także nadania nowych funkcji dotychczas
niewykorzystanym miejscom.

Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy funkcjonuje 7 jednostek OSP w sołectwach: Kuków, Kurów, Krzeszów, Lachowice, Stryszawa, Hucisko, Targoszów,
4 z nich: Kuków, Krzeszów, Kurów i Stryszawa należą do Krajowego Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W budżecie Gminy, co roku
przeznacza się środki finansowe na działalność statutową jednostek OSP oraz działania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość brutto

Modernizacja budynku OSP w Kukowie
Zakup ubrań specjalnych
Zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego – dotacja Gminy
Zakup blaszanego budynku gospodarczego
Modernizacja budynku OSP w Krzeszowie
Zakup ubrań specjalnych
Zakup bramy segmentowej
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Hucisko
Zakup motopompy
Zakup drabiny
Zakup ubrań specjalnych SX3 GOLD
Modernizacja budynku OSP w Lachowicach/wyk, monitoringu
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Zakup ubrań specjalnych SX3 GOLD
Modernizacja budynku OSP Stryszawa
Zakup przyczepy, zakup wentylatora oddymiającego
Realizacja inwestycji OSP Kurów
Wykonanie instalacji CO
Zakup ubrań specjalnych SX3 GOLD
Modernizacja remizy OSP Targoszów
Zakup hełmów
Ogółem wydatki inwestycyjne Jednostek OSP

115 000,00 zł
8 762,00 zł
250 000,00 zł
4 000,00 zł
15 000,00 zł
12 782,00 zł
16 691,00 zł
107 000,00 zł
4 536,00 zł
5 699,00 zł
9 373,00 zł
11 000,00 zł
40 000,00 zł
9 373,00 zł
170 000,00 zł
13 427,00 zł
17 000,00 zł
31 000,00 zł
9 372,00 zł
98 930 ,00 zł
4 344,00 zł
899 283,00 zł

Ogółem zakupy dla jednostek OSP

457 873,00 zł

Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie to samorządowa instytucja kultury działającą na terenie Gminy Stryszawa, której podstawowym
celem jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnika w kulturze oraz współtworzenie wartości kulturalnych.
Placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz w zakresie tworzenia
i ochrony dóbr kultury. GOK organizuje konkursy i festiwale o charakterze gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim, prowadzi zajęcia
z edukacji folklorystycznej dla dzieci, młodzieży i turystów w ramach Warsztatów Twórczych, prowadzi zajęcia plastyczne i muzyczne,
a także świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się szeroko rozumianą animacją społeczeństwa różnych grup wiekowych. Poza tym
realizuje projekty i inicjatywy społeczne związanych z szeroko pojętą kulturą, regionalizmem, promocją i turystyką. Instytucja organizuje
imprezy plenerowe o charakterze folklorystycznym, promocyjnym oraz rekreacyjno – rozrywkowym, w tym największą, Święto Zabawki
Ludowej, promującą nasze dziedzictwo kulturowe – zabawkarstwo
ludowe.
W roku 2016 udało nam się wpisać nasze Zabawkarstwo żywieckosuskie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
i dokładnie 14 października 2016 uroczyście odbieraliśmy decyzję z rąk
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będziemy dążyć do
wpisania naszego dziedzictwa na Światową listę UNESCO. Dzięki
działaniom promocyjnym Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej
jako miejsce kultywowania tradycji zabawkarskich znane jest już
w całej Polsce i nie tylko. Odwiedzjący nas mogą zobaczyć stałą
wystawę zabawkarską, wziąć udział w warsztatach m.in. z malowania
zabawek, zobaczyć filmy pokazujące kolejne etapy tworzenia konika
czy ptaszka, zobaczyć wystawy czasowe, skorzystać z Parku
Drewnianej Zabawki Ludowej. W roku 2017 Beskidzkie Centrum
Zabawki Drewnianej odwiedziło ponad 7000 osób, a od stycznia do
sierpnia 2018 już ponad 5000 nie licząc dni otwartych.
Pod koniec 2017 r. Gmina Stryszawa zakończyła inwestycję
przebudowy drewnianego budynku gospodarczego znajdującego się
na terenie GOK. Dzięki temu projektowi zyskaliśmy również kolejny
nowy obiekt - Dom Zabawkarza, który 1 czerwca 2018 podczas 22.
Święta Zabawki Drewnianej został uroczyście otwarty. Beskidzkie
Centrum Zabawki Drewnianej zyskało nowe, atrakcyjne miejsce
związane z kultywowaniem tradycji zabawkarskich, udostępniane
odwiedzającym. Miejsce, w którym będzie pielęgnowane dziedzictwo
kulturowe naszej gminy i regionu, tworząc atrakcyjny "klimat"
zabawowy i zabawkarski chętnie odwiedzany przez mieszkańców
i przyjezdnych.
Pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie działa również
nieprzerwanie od 2005 roku Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa, która od
wielu lat osiąga sukcesy na przeglądach orkiestr dętych i jest najlepszą
orkiestrą w powiecie suskim. Prowadzimy również młodzieżową
kapelę ludową „Spod Jałowca”, Dziecięcy Zespół Regionalny „Stryszawskie Gronicki”, warsztaty z tańca nowoczesnego i inne. W 2017 roku
postanowiliśmy po raz drugi zorganizować Plener Malarski im. W. Fronta - samorodnego, malarza ze Stryszawy, popularyzując jego bogatą
twórczość i życiorys. Będziemy co dwa lata kontynuować plener zamiennie z rokrocznie do tej pory organizowanym Ogólnopolskim
Konkursem Rzeźbiarski z cyklu "Patroni naszych kościołów". Organizujemy również konkurs związany tradycjami kulinarnymi
Podbabiogórza i chcemy wpisać kilka potraw na listę produktów tradycyjnych. W tym roku byliśmy organizatorami X, jubileuszowej edycji
Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, w którym od kilku lat partnerem jest Akademia Muzyczna w Krakowie, a podczas
której m.in. najzdolniejsi młodzi absolwenci i studenci występując na koncertach promują muzykę klasyczną. Mamy okazję zaprezentować
młode talenty, będące u progu swej artystycznej kariery oraz doświadczonych muzyków jak również piękną architekturę sakralną – nasze
kościoły, które na czas festiwalu stają się salami koncertowymi.. W tym roku ta jubileuszowa edycja zbiegła się z jubileuszem 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego realizowany przez nas projekt „Dla Niepodległej – cykl wydarzeń upamiętniających”
włączył jeden z koncertów dla uczczenia tego wyjątkowego dla Polski i Polaków jubileuszu. Powstała przed dwoma laty w ramach projektu
grupa artystyczna "Synapsy", skupiająca stryszawską młodzież zrealizowała 3 amatorskie filmy z cyklu "Tryptyk stryszawski" o artystach ze
Stryszawy: malarzu i rzeźbiarzach. Grupa w swoim środowisku szuka historii ludzi wywodzących się ze Stryszawy, znanych lecz
zapomnianych, umacniając swój lokalny patriotyzm, utożsamiając się ze środowiskiem, z którego się wywodzi, niejednokrotnie traktując
jako wzór do naśladowania. Za swoja pracę została doceniona i wyróżniona nagrodą Starosty Suskiego. Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie każdego roku realizuje wiele projektów pozyskując dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na nowe przedsięwzięcia, m.in.
dofinansowane z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2017 GOK pozyskał na realizacje projektów łącznie
68 000, 00 zł . W latach 2014-2017 na realizacje różnych projektów otrzymał dotację na łączna kwotę 278 000,00 zł.

Sport
Sport w Gminie Stryszawa jest elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą trzeba
zagospodarować i wspierać bowiem uczy on istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia
wspólnoty, dyscypliny, szacunku i zasad fair play. Samorząd Gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby sportowe, które
przyczyniają się do rozwijania sportu. Coroczne dotacje dla klubów sportowych to tylko jedna z form wsparcia, na uwagę zasługują również
corocznie przyznawane nagrody pieniężne i rzeczowe dla najbardziej utalentowanych zawodników i sportowców z terenu naszej Gminy.
Gmina Stryszawa dysponuje bazą licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, z których mogą skorzystać mieszkańcy i odwiedzający nas
goście. Dostępna infrastruktura sportowa wraz z wyposażeniem pozwala na uprawianie wielu zróżnicowanych dyscyplin w zależności od
zainteresowań.
Ogromnym wydarzeniem promującym naszą Gminę nie tylko w skali powiatu czy województwa, ale przede wszystkim w skali ogólnopolskiej
jest organizowany od 2016 r. na terenie Gminy Stryszawa wyścig kolarski pod nazwą „Gwiazdy Południa”. Pierwsza edycja rowerowego
wyścigu górskiego ściągnęła do naszej Gminy miłośników turystyki rowerowej z całej Polski. Cezary Zamana - polski kolarz szosowy Mistrz
Polski z 1999 r. oraz zwycięzca Tour de Pologne, a obecnie organizator wyścigów Mazovia MTB Maraton zachwycony walorami naszej
miejscowości oraz przede wszystkim możliwościami jakie stwarza ona dla kolarstwa rowerowego zdecydował się wraz ze swoją ekipą
powrócić do nas w latach kolejnych (rok 2017 oraz 2018). Obecnie trwają już przygotowania do kolejnej edycji „Gwiazdy Południa”, która
ma odbyć się w przyszłym roku.
Stryszawa stała się atrakcyjną Gminą dla zapalonych kolaży i miłośników dwóch kółek. Wszystko to nie tylko za sprawą organizowanej
„Gwiazdy Południa”, ale również za sprawą organizowanego po raz pierwszy w tym roku DARE2B MTB Maratonu w Kukowie. DARE2B MTB
Maraton to cykl zawodów kolarstwa górskiego, odbywających się w południowej części województwa małopolskiego. I tak Stryszawa stała
się jedną z niespodzianek w kalendarzu sportowym uczestników. Premierowy maraton w Stryszawie zgromadził wiele osób spragnionych
rywalizacji, ale też wielu miłośników i amatorów kolarstwa wśród których znalazły się również dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, że samorząd
Gminny podczas organizacji dwóch tak dużych imprez rowerowych na terenie naszej Gminy wspiera przede wszystkim najmłodszych, którzy
również mają możliwość stanąć do sportowej rywalizacji i otrzymać nagrody za najlepsze wyniki. Organizacja wyścigów rowerowych
przyczynia się do promowania zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, ale również pozytywnie wpływa na szeroką
promocję Gminy w środowisku zewnętrznym.
Naszym wspólnym ogromnym sukcesem i jednym z najważniejszych sportowych osiągnięć mijającej kadencji jest budowa i oddanie do
użytku społeczności lokalnej pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Mamy nadzieję, że obiekt ten
będzie tętnił życiem i przyczyni się do wzrostu efektywności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów i młodzieży z terenu naszej
Gminy. Niech obiekt ten służy wszystkim nam, mieszkańcom Gminy Stryszawa podczas organizacji różnorodnych form aktywności fizycznej.
Gmina Stryszawa inwestując w sport inwestuje w dzieci i młodzież, dając im szanse na rozwój swoich talentów.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni dutorowej i skoczni do skoku w dal w Lachowicach
Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej murawie, piłkochwytów wraz z kanalizacją
deszczową przy Gimnazjum nr 2 w Lachowicach

`

Wartość [brutto]
4 135 186, 66 zł
234 743,35 zł
1 006 201,76 zł

Inwestycje drogowe
Modernizacja dróg do gruntów rolnych

Wartość [brutto]

Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Kurowie
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Pewelce
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Targoszowie
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Lachowicach
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Kukowie
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w Stryszawie
Osiedle Cygany
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w StryszawaBogunie
Modernizacja drogi do gruntów rolnych w StryszawaPolańszczyki
Modernizacja drogi do gruntów rolnych KrzeszówMiędzygronie
Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano:

469 679, 89 zł

Drogi asfaltobetonowe
ROK 2015
Droga Hucisko: Stacja PKP
Droga Krzeszów: Żurawnica, Żurawnica Kostyra,
Droga Kuków: Marki, OSP
Droga Lachowice: Krale, Kubieńce, Polański
Droga Pewelka: Kyzia
Droga Stryszawa: Bartyle, Bielarze, Cepielówka, Małysy
Droga Targoszów: Podbucznik, Rola
ROK 2016
Droga Stryszawa: Zawodzie, Żornaczuk, Gałuszki, Hutniczak
Droga Krzeszów: Górki,
Droga Lachowice: Karówka, Gustofy, Grzesice,
Droga Kuków: Babce odc. 1 i 2, Zawiłówka,
Remont drogi gminnej Kuków Rzyczki
ROK 2017
Droga Krzeszów: Żurawnica
Droga Stryszawa: os. Gałuszki, os. Zawodzie
Droga Lachowice: os. Lasiki, Zagródki
Droga Hucisko: os. Na Granicy, os. U Lipy
Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych obok OSP
w Lachowicach
Droga Kurów II
ROK 2018
Droga Lachowice: Kubieńce
Droga Stryszawa: Pietrusy, Gancarzycki, Wale, Kępy,
Gołuszki
Droga Hucisko Jaroszówka
Droga Krzeszów: z Potoka, Podoły
Droga Pewelka: Bartusie
Droga Kuków: Bacówka
Droga Targoszów OSP
Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano:

1 636 810, 73 zł

Drogi utwardzone powierzchniowo
ROK 2015
Droga Hucisko Górny
Droga Kuków: Grajnówka, Marki, Zamecki
Droga Kurów: Bodzek, Kępa
Droga Pewelka: Janiki
Droga Stryszawa: Wsiórz
ROK 2016
Droga Stryszawa Cepiele
Droga Krzeszów: Podoły, Kachel, Kościelniak
Droga Kuków Górki
Droga Targoszów Smolicka
Droga Kurów: Knapczyk, Gąska, Micor
Droga Hucisko: Szlezak
Droga Lachowice: Wątroba
Droga Pewelka: Banasie
ROK 2017
Droga Stryszawa os. Biłki, Trzopy, Roztoki, Roztoki
Gronik, Polańszczyki, Gałuszki
Droga Pewelka Granica
Droga Lachowice Pająkówka
Droga Hucisko Hyły
Droga Krzeszów Zarąbki
Droga Targoszów Podbucznik
ROK 2018
Droga Hucisko Byrtkowa
Droga Kurów Banaś
Droga Kuków pod Szkołą
Droga Stryszawa Zawodzie
Droga Krzeszów Wajdzik
Droga Krzeszów Kachel
Droga Targoszów Podbucznik II
Droga Targoszów Sikorówka
Droga Lachowice Krzystki
Droga Hucisko U Lipy
Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano:

639 812, 52 zł

Ponadto w Gminie Stryszawa wyremontowano drogi osiedlowe w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – intensywnych opadów
atmosferycznych z 2014 roku.
ROK 2015
Remont drogi osiedlowej w Stryszawie Bielarze, Szałasiska

Wartość [brutto]

Remont drogi osiedlowej Kapałowy potok w Lachowicach
Remont drogi osiedlowej Pilarczyki w Stryszawie
Remont drogi osiedlowej Krzystki w Lachowicach
Remont drogi osiedlowej Bogacze w Lachowicach
Ogółem w roku 2015 wydatkowano:

294 111, 45 zł

ROK 2016
Remont drogi gminnej Stryszawa Kotliki
Remont drogi dojazdowej do ujęcia wody na Wątrobowym
Potoku w Lachowicach
Remont drogi osiedlowej Lachowice Kubieńce w Lachowicach
Ogółem w roku 2016 wydatkowano:

192 393, 16 zł

ROK 2018 (W planach)
Remont drogi gminnej Stryszawa Zapadliny
Remont drogi gminnej Stryszaw Miki
Remont drogi gminnej Stryszawa Gawrony Górne
Ogółem w roku 2016 wydatkowano:

400 000, 00 zł

Oprócz modernizacji wyżej wymienionych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remontów i wykonania nawierzchni
asfaltobetonowych Gmina Stryszawa w 2016 r. okazała się najlepsza wśród gmin powiatu suskiego zajmując siódmą pozycję na liście
Programu rozwoju gminnej i powietrznej infrastruktury drogowej. Wniosek Gminy został oceniony pozytywnie i dzięki tzw. „Schetynówce”
udało się rozbudować i wyremontować drogę gminną w Krzeszowie. Wartość inwestycji to kwota 1 067 214,20 zł.
Pomijając wyżej wymienione środki pozyskane i przeznaczone na drogi gminne Gmina Stryszawa przekazała 282 000, 00 zł Starostwu
Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej (co stanowi nie więcej niż 51% połowy kosztów zadania przypadających na odcinek drogi w obrębie
Gminy Stryszawa) na modernizację drogi powiatowej Zawoj-Przysłop-Stryszawa przebiegającej przez naszą Gminę wraz z remontem
mostu na potoku Skawica. Na uwagę zasługuje również wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej wraz z mostem w Kukowie przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dalsza rozbudowa kanalizacji w Gminie Stryszawa
w latach 2015 – 2018
Starania o pozyskanie środków na budowę kanalizacji będącej symbolem postępu cywilizacyjnego to największe nasze wyzwanie ostatnich
lat. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej jest nierozerwalnie związany z rozwojem Gminy. Jeszcze kilka lat temu w naszej gminie były całe
osiedla domów jednorodzinnych, gdzie w ogóle nie było sieci kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy zmuszeni byli do korzystania z szamb.
Dzisiaj mogą podłączyć swoją nieruchomość do kanalizacji. Dzięki temu zyskujemy na tym wszyscy, ale przede wszystkim w największym
stopniu środowisko naturalne. Największym dowodem uznania dla naszej Gminy była nagroda, którą otrzymaliśmy za realizację zadań
z zakresu Ochrony Środowiska. Gmina została nagrodzona przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w ramach organizowanego konkursu na ekolidera 2017. Okazaliśmy się najlepszą Gmina w kategorii ekoGmina wiejska
i otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 20 tys. zł z przeznaczeniem na działania z zakresu ochrony środowiska.

Wyszczególnienie
Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt.]
Sieć kanalizacyjna [km]

2015

2016

2017

do 20.09.2018 r.

177

200

218

12

10,90

11,40

14,90

-

Nowa sieć wodociągowa w Gminie Stryszawa w latach 2015-2018
Mimo, że nasza gmina w dziedzinie zapewnienia w wodę stoi na wysokim poziomie, to również kontynuujemy prace nad dalszą rozbudową
i modernizacją istniejącej sieci wodociągowej. Projektujemy nowe odcinki gminnych wodociągów, remontujemy te najstarsze oraz
budujemy nowe zbiorniki dla poprawy zabezpieczenia mieszkańców w wodę.

Wyszczególnienie
Ilość przyłączy wodociągowych [szt.]
Sieć wodociągowa [km]

2015

2016

2017

do 20.09.2018 r.

190

131

116

42

15,95

2,20

4,10

-

Poniżej prezentujemy zestawienie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w okresie 2015-2018 wraz z całkowitą wartością inwestycji:
Nazwa inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
dla Gminy Stryszawa we wsi Lachowice

Koszt zadania [brutto]
3 669 685, 71 zł

Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Bielarze we wsi Stryszawa

98 000, 10 zł

Razem w 2015 roku wydatkowano kwotę:

3 767 685, 81 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi
Stryszawa – etap I, etap II, etap III
Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Snokówka w
Targoszowie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Stryszawa –
os. Janiki
Razem w 2016 roku wydatkowano kwotę:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kuków i częściowo Krzeszów wraz z budową sieci
wodociągowej na osiedlu Szczygłówka w Kukowie
Rozbudowa wodociągu na osiedlu Gancarzycki w
Stryszawie oraz rozbudowa wodociągu na osiedlu
Kachlówka w Kukowie
Rozbudowa wodociągu dla wsi Lachowice na osiedlu
Sobańskie. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej.

2 746 586, 49 zł

Razem w 2017 roku wydatkowano kwotę:

3 312 753, 56 zł

274 338, 18 zł
138 240, 24 zł
3 159 164, 91 zł
2 998 271, 80 zł

176 703, 99 zł

137 777, 77 zł

Studnie głębinowe dla poprawy wydajności
istniejącego ujęcia wody
W minionej kadencji Gmina Stryszawa przystąpiła do realizacji inwestycji budowy dwóch studni głębinowych. Projekt pod nazwą „Budowa
studni głębinowej dla poprawy wydajności istniejącego ujęcia wody w Targoszowie” miał za zadanie przede wszystkim zapobiegać
skutkom suszy hydrologicznej oraz dostarczać wodę o odpowiedniej jakości do gospodarstw domowych. Na realizację powyższego zadania
pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na podstawie podpisanej
umowy o dofinansowanie zadania Gmina pozyskała 64 549, 00 zł dotacji oraz 40 411 zł preferencyjnej pożyczki. Wartość zadania
inwestycyjnego to kwota 129 100, 80 zł. Poza pozyskanym dofinansowaniem w celu poprawy wydajności ujęcia wody Gmina Stryszawa ze
środków własnych rozpoczęła budowę II studni głębinowej w Targoszowie, której całkowity koszt to kwota: 63 183, 61 zł.
Kolejna inwestycja to budowa studni głębinowej na ujęciu wody „Stryszawa-Siwcówka”. Studnia na tym terenie była niezbędna dla
zwiększania wydajności istniejącego, powierzchniowego ujęcia wody, z którego dotychczas gmina zaopatrywała w wodę pitną ok. 370
gospodarstw domowych. Pomysł budowy studni zrodził się wśród władz samorządowych i mieszkańców w wyniku coraz bardziej
narastającego zapotrzebowania na wodę. Problemy z poborem wody z powierzchniowego ujęcia na potoku Siwcówka spowodowane były
ograniczeniami, jakie narzucała decyzja wodnoprawna, która określała maksymalne godziny i dobowy pobór wody. Dodatkowy problemem
pojawiał się w okresach suszy hydrologicznej głównie latem, gdy ilość wody w potoku znacznie malała. Władze samorządowe postanowiły,
że rozwiązaniem tego problemu będzie budowa studni głębinowej. Po wykonaniu odwiertu jakość wody i wydajność studni zostały zbadane
i otrzymały pozytywny wynik, co w efekcie doprowadziło do podłączenia studni. Całkowita wartość inwestycji to koszt 116 358, 00 zł w tym
ze środków WFOŚiGW 85 200,00 zł.

Środki zewnętrzne
Niewątpliwą szansą dla władz gminy jest możliwość korzystania z funduszy unijnych. Środki te pozwalają bowiem na rozwój gmin,
zwiększając ich konkurencyjność. To dzięki środkom unijnym gminy rozwijają się szybciej, niż w przypadku korzystania tylko i wyłącznie
z własnych zasobów finansowych. Środki z funduszy unijnych stanowią istotne źródło inwestycji, co w przypadku gminy stanowi bardzo
korzystne rozwiązanie. Zakres pomocy jest bardzo szeroki. Środki te są ważną formą wsparcia, co przyczynia się do wzrostu dochodu
Gminy. W mijającej kadencji Gmina Stryszawa pozyskała bogaty, dodatkowy kapitał finansowy zarówno z budżetu krajowego, jak
i z Funduszy Unii Europejskiej. Pozyskanie środków unijnych na rozwój gminy było priorytetem. Zrealizowano liczne projekty, które
przyczyniły się do rozbudowy infrastruktury, rozwoju edukacji i poprawy bezpieczeństwa.
Niewątpliwie dużym sukcesem tej kadencji jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pozyskane na remont i adaptację na cele kulturalne zabytkowego budynku
gospodarczego w miejscowości Stryszawa. Projekt przywrócił do użytkowania zabytkowy budynek gospodarczy i zaadoptował go na
potrzeby związane z działalnością GOK w Stryszawie. Odrestaurowany budynek ma 232,4m2 powierzchni użytkowej i w całości
przeznaczony jest na potrzeby GOK. W budynku znajduje się: sala wystawowa, docelowo wykorzystywana również na konferencje
i seminaria przeprowadzane w ramach obchodów święta zabawki ludowej, izba regionalna tzw. „Domu zabawkarza” na potrzeby
prezentacji dziedzictwa kulturowego gminy. W tym miejscu prezentowane są tradycje wytwarzania zabawek drewnianych oraz dorobek
obecnie tworzących twórców, sala rekreacyjna z zapleczem gastronomicznym, gdzie odwiedzający obiekt mogą wypić kawę czy herbatę.
Modernizacja budynku poprawiła estetykę zabytkowego miejsca i ocaliła gminne dziedzictwo kulturowe od całkowitego zniszczenia. Prace
remontowe, które zostały wykonane w ramach projektu były wykonane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, co wpłynęły na
poprawę estetyki otoczenia, w którym się znajduje. Realizacja projektu pozwoliła przywrócić wartość historyczną budynku i przekazać go
następnym pokoleniom. Koszt całkowity zadania to kwota: 1 023 645, 37 zł z czego koszty kwalifikowane to kwota: 912 821, 53 zł.
Przyznane dofinansowanie: 684 616,13 zł.

Kolejne dofinansowanie pochodzące ze środków UE, które Gmina wywalczyła to dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt: serwer, 2 komputery, przeprowadzono
szkolenia pracowników w zakresie obsługi podatkowej i nieruchomości oraz wdrożono nowy program do elektronicznego obiegu
dokumentów. Wartość projektu to kwota: 1 799 467,56 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 516 591,26 (84.28%). Pozostała część
kosztów traktowana jest jako wkład własny gminy i wynosi 282 876, 30 zł. Wydatki były ponoszone przez Partnera wiodącego – Gminę
Moszczanica, Gmina Stryszawa nie ponosiła wydatków w projekcie. Kolejne pozyskane środki to wspomniana już wcześniej „Budowa
placu zabaw - miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku najmłodszych mieszkańców Podbabiogórza”. Projekt współfinansowany
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Koszt całkowity operacji: 54 867,42 zł, koszty kwalifikowane operacji: 54 867,42 zł. Dofinansowanie: – 34 912, 00 zł (63,63 % kosztów
kwalifikowanych). Gmina pozyskała również środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt pod nazwą „E-mocni”). Dzięki udziałowi w projekcie 232 mieszkańców naszej Gminy będzie mogło
skorzystać ze szkoleń stacjonarnych oraz ok. 28 będzie mogło skorzystać ze szkoleń on-line. Łączna liczba godzin szkoleniowych dla naszej
gminy: 3248. Szkolenia organizowane są w salach komputerowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stryszawie, Centrum Kształcenia na
Odległość w Kukowie i w zależności od potrzeb w szkołach. Szkolenia prowadzi dwóch trenerów lokalnych. Gmina nie ponosi wydatków
w projekcie, a korzyści finansowe to sprzęt o wartości 6 000,00 zł.

Do Gminy Stryszawa trafiły również środki finansowe z budżetu krajowego i tak udało się uzyskać środki na zadanie pn.: „Modernizacja
boiska do piłki nożnej w miejscowości Lachowice” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki departament Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Dzięki modernizacji boiska sportowego poprawiły się m.in. warunki treningowe dla sportowców naszej Gminy. Całkowita
wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 1 006 201, 76 zł z czego zgodnie z umową dofinansowanie dla Gminy Stryszawa przyznane
zostało w kwocie: 503 100, 00 zł.
Ponadto budowa tak rozległej sieci kanalizacji sanitarnej w naszej Gminie możliwa była dzięki szansom jakie stwarzał Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki pozyskanym dotacją oraz pożyczkom, które Gmina zaciągnęła w WFOŚIGW
w Krakowie z możliwością częściowego umorzenia udało się wybudować kilometry sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuków i częściowo Krzeszów wraz z budową sieci wodociągowej na osiedlu Szczygłówka
kosztowała łącznie 2 998 271, 80 zł o czym już wspominaliśmy, a pozyskane środki z WFOŚiGW w Krakowie wyniosły 2 362 173, 00 zł. Przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa: etap I, II, III w 2016 roku Gmina również korzystała z możliwości
dofinansowanie jakie stwarzał nam Fundusz Ochrony Środowiska. Całkowity koszt inwestycji wyniósł wtedy 2 746 586, 49 zł z czego kwota
2 164 292, 00 zł została pozyskana z WFOŚiGW w Krakowie. Rok 2015 również był rokiem owocnym, gdyż to od niego zaczęła się nasza
dobra passa w pozyskiwaniu środków na kanalizację i wodociągi. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Gminy
Stryszawa we wsi Lachowice możliwa była dzięki kwocie 2 263 327, 42 zł, która została dofinansowana do tej inwestycji przez WFOŚiGW
w Krakowie.

Stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej
W październiku 2016 roku uaktywniło się osuwisko zlokalizowane poniżej cmentarza parafialnego w Stryszawie. Skutkiem ruchu mas ziemi
było w szczególności uszkodzenie kilkunastu grobów, ogrodzenia oraz brukowych alejek. Cmentarz parafialny przy kościele św. Anny
w Stryszawie Górnej jest niezmiernie istotny z punktu widzenia całej wsi Stryszawa, gdyż służy on dwóm parafiom. W przypadku, gdyby nie
zostały podjęte prace zabezpieczające dalsza część cmentarza sukcesywnie będzie się przemieszczać w kierunku zlokalizowanego poniżej
cmentarza potoku Hucisko. Mając na uwadze zagrożenia jakie niesie ze sobą zsunięcie mas ziemi do koryta potoku Hucisko, czyli m.in.
zagrożenie dla zabudowanych terenów przylegających do osuwiska, jak również dla położonej poniżej infrastruktury komunalnej
(oczyszczalnie ścieków, drogi, mosty) Wójt Gminy wykonał dokumentację geologiczno-inżynierską. Ponadto w 2017 r. pozyskano środki
z budżetu Państwa w ramach usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych na sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej w kwocie
44 000,00 zł. Wykonana dokumentacja po zatwierdzeniu przez służby Wojewody Małopolskiego stanowiła podstawę do ubiegania się
o dofinansowanie właściwych prac zabezpieczających. I tak po kilkuletnich zmaganiach w lutym tego roku uzyskano pozwolenie na budowę
dla zadania pod nazwą: „Stabilizacja osuwiska Góry Kwakowej na osiedlu Sejkówka w Stryszawie celem zabezpieczenia infrastruktury
komunalnej”. W marcu tego roku Wojewoda Małopolski przekazał Gminie Stryszawa promesę przewidującą dofinansowanie
przedmiotowych robót w kwocie 1 050 000, 00 zł. Do kwoty tej doliczyć należy udział własny Gminy Stryszawa nie mniejszy niż 20%
wartości zadania po przetargu. Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu m.in. palisady żelbetonowej, wykonaniu kotew gruntowych
i wykonania zbrojenia konstrukcji prętami stalowymi. Całkowita wartość inwestycji to koszt: 2 099 823, 53 zł. Prace zakończone mają zostać
do 20 listopada 2018 r.

Budowa hali sportowej w Stryszawie
Niewątpliwie największą inwestycją minionej kadencji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Realizacja
tej inwestycji była możliwa dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu. Wniosek
o dofinansowanie złożyliśmy na ogłoszony w 2016 roku nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej
–Edycja 2016. Pełne przygotowanie do realizacji inwestycji pozwoliło na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu już 16 września
2016 r. Ze względu na wytyczne Ministerstwa (dwuletnie finansowanie) zadanie było realizowane w latach 2017-2018. I tak po dwóch
latach w dniu 25 lipca br. hala została oddana do użytkowania, a dzieci i młodzież z naszej Gminy (przede wszystkim uczniowie szkoły
Podstawowej nr 2 w Stryszawie) od 1 września mogą korzystać z nowego obiektu.

Nowy obiekt sportowy, który powstał w miejscu starej sali gimnastycznej to pełnowymiarowa hala sportowa oraz dwukondygnacyjna
część zaplecza sanitarno-technicznego wraz z nowymi instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczna, wentylacja, przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. W obiekcie mamy arenę sportową o wymiarach 44,15 m
x 27,90 m i wysokości 9,20 m, na której oznaczono linie boiska do piłki ręcznej (o wymiarach 40 m x 20 m), do gry w siatkówkę halową
(o wymiarach 18 m × 9 m), do gry w koszykówkę (o wymiarach 28 m x15 m). Nawierzchnia boiska to elastyczna wielowarstwowa
wykładzina sportowa PCV. Zainstalowano również pełne wyposażenie konieczne do rozgrywek sportowych w tych dyscyplinach oraz tablicę
ścienną świetlną, stanowisko sędziowskie, siatki zabezpieczające okna, siatka przegradzająca salę (by móc jednocześnie rozgrywać dwa
mecze), wózek do piłek. Nie zapomniano również o wyposażeniu wykorzystywanym na lekcjach wychowanie fizycznego tj.: materace,
drabinki, ławeczki, równoważnia gimnastyczna, skrzynia gimnastyczna, kozioł gimnastyczny. W hali jest również wydzielona część na
widownię stałą o łącznej liczbie miejsc 229. Na parterze obok areny hali zaprojektowano również sceną o wymiarach 8 x 2,28 m. W ramach
inwestycji uporządkowano również teren wokół hali. Nowoczesny obiekt podniesie atrakcyjność sportową i turystyczną Gminy Stryszawa.
Hala sportowa będzie wykorzystywana przede wszystkim przez dzieci i młodzież ze szkół. Po zajęciach lekcyjnych z hali będą mogli
korzystać mieszkańcy, turyści, kluby sportowe i amatorskie drużyny sportowe działające na terenie naszej gminy.
Całkowita wartość projektu to kwota: 4 281 566, 00 zł z czego kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
wynosi: 1 900 200, 00 zł.

Szanowni Mieszkańcy
Kadencja 2015 - 2018 to okres, który wypełniony był licznymi działaniami i inicjatywami na rzecz poprawy
życia mieszkańców oraz rozwoju Gminy. Lata pracy na rzecz rozwoju Gminy Stryszawa są okresem
owocnym i bardzo udanym, bogatym w wiele inwestycji i wydarzeń kulturalnych. Wierzę, że praca ta
stanowić będzie podłoże do dalszego rozwoju naszej Gminy, a zawarte porozumienia i przyjaźnie
umożliwią dalekosiężną pracę. Mam nadzieję, że dane nam będzie nadal kontynuować nasze wspólne
dokonania dla rozwoju Gminy Stryszawa.
W kolejnych latach pracy szczególnie angażować się będę w budowę przedszkola w miejscowości
Lachowice, w budowę hali gimnastycznej w Kukowie oraz dalsze prace związane z budową kanalizacji
w miejscowości Stryszawa na os. Zawodzie oraz w Lachowicach i Krzeszowie. Ponadto pragnę zwrócić
uwagę na starania jakie poczyniliśmy w kierunku budowy Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy
Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscu starego Prodrynka.

Wizualizacja nowego budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Prace rozpoczną się od ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie
prac budowlanych planowane jest na początek 2019 r. a zakończenie w III kwartale 2020 r. Budowa
nowego obiektu przede wszystkim poprawi dostęp do kultury mieszkańcom naszej gminy, ze względu na
położenie go w miejscu bardziej dostępnym komunikacyjnie. Poprawa warunków lokalowych pozwoli na
poszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej GOK. Budżet projektu (na dzień 20.09.2018 r): koszt
całkowity operacji: 3 856 163,07 zł; koszty kwalifikowane operacji: 2 583 703,51 zł z czego
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 wynosi 1 937 777,58 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.
Wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój Gminy dziękuję za wszelką pomoc i cenne podpowiedzi.
Dziękuję Radzie Gminy za owocną i zgodną współpracę. Kadencję 2015 - 2018 uważam za dobrze
wykorzystaną.
Gminie Stryszawa i wszystkim jej mieszkańcom życzymy dalszego wzrostu gospodarczego pod
kierownictwem samorządu wyłonionego w najbliższych wyborach.

