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Najnowszy numer Biuletynu oddaje-
my w Wasze ręce pełni nadziei – po 
dobrym i owocnym początku roku. 
Zarówno w kontekście inwestycji oraz 
planów, które będziemy realizować, 
jak i w odniesieniu do życia społecz-
no-kulturalnego naszej Gminy dzieje 
się wiele. Życzę nam, żeby tak zostało.
Nowy rok 2023 rozpoczęliśmy pięk-
nym jubileuszem Koła Gospodyń  
w Trzebuni, które spektaklem „KGW je-
dzie do Sanatorium” świętowało swoje 
15-lecie. Niedługo potem mogliście 
usłyszeć o KGW z Pcimia – goszczą-
cym na spotkaniu z Pierwszą Damą 
w Pałacu Prezydenckim, a następnie 
gotującym w Pytaniu na Śniadanie. Jak 
widać – dbałość o to, co regionalne, 
nasze, pełne tradycji i rodzimej historii, 
jest na najwyższym poziomie i wierzę, 
że tak będzie do końca roku, bowiem 
okazji do celebrowania tradycji bę-
dziemy mieć jeszcze mnóstwo.
Kolejne miesiące to dobre wiadomo-
ści również z obszaru inwestycji. Jed-
nym z ważniejszych projektów będzie 
z pewnością planowana budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz rozbudo-
wa i modernizacja wodociągu. Nadal 
w procesie są również dwa ogromne 
przedsięwzięcia – budowa nowego 
Przedszkola Samorządowego w Stróży 
oraz przebudowa i rozbudowa Zespo-
łu Placówek Oświatowo-Kulturalnych 
w Trzebuni. Wszystko wskazuje na to, 
że budynki oddamy do użytku jesienią 
bieżącego roku. Te oraz wiele innych, 
równie ważnych, inwestycji (moder-
nizacja infrastruktury kulturalnej, re-
monty dróg i mostów) to efekt pracy 
i zaangażowania – tak naprawdę nas 
wszystkich – również Was, mieszkań-
ców.
Sytuacja ekonomiczno-polityczna na  
świecie jest dynamiczna – na tyle 
mocno, że być może w momencie, 
gdy to czytacie, wiele rzeczy już ule-
gło zmianie, w stosunku do czasu, 
w którym pisałem ten wstęp. Wiem 
jednak, że niezależnie od wszystkie-
go, zawsze będę starał się realizo-
wać to, co zakładamy w planach – 
z korzyścią dla całej naszej społeczności. 
Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja 
prócz oczywistych – nie boję się tego 

powiedzieć – tragicznych skutków, 
przyniosły jednak pewną ważną re-
fleksję, która, mam nadzieję, zostanie  
z nami na długie lata: tylko zgoda bu-
duje. Pamiętajmy o tym.
Najnowszy numer Biuletynu oddajemy 
w Wasze ręce pełni nadziei, że razem 

możemy więcej. Ja jestem tego pe-
wien. 

Piotr Hajduk 
Wójt Gminy Pcim
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Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Pcim

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY PCIM,
DRODZY CZYTELNICY BIULETYNU!
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▪ Monika Kolbiarz

INWESTYCJE W GMINIE PCIM

INWESTYCJE – GMINA PCIM
FORMALNA  

NAZWA  
INWESTYCJI

MIEJSCE SZCZEGÓŁY KOSZT  
CAŁKOWITY

ŹRÓDŁA  
FINANSOWA-

NIA

STAN  
REALIZACJI  
INWESTYCJI

Budowa nowego przed-
szkola samorządowego  
w miejscowości Stróża  
w gminie Pcim  
z wewnętrznymi  
instalacjami

Stróża  
(Zagroda)

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części, oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej, roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów budowlanych, 
roboty instalacyjne w budynkach.

3 020 980,69 zł

•  Rządowy  
Fundusz  
Inwestycji  
Lokalnych

•  Budżet Gminy

W trakcie  
realizacji

Przebudowa i rozbudowa 
budynku Zespołu Placó-
wek Oświatowo-Kultu-
ralnych wraz z wewnętrz-
nymi instalacjami na 
działce nr 10992  
w miejscowości Trzebu-
nia, gmina Pcim (etap 2)

Trzebunia

W ramach drugiego etapu  
inwestycji przeprowadzone są 
prace, polegające na: wymianie 
stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz budowie ścianek działowych, 
odnowienie – modernizacja sal  
dydaktycznych, prace wykończe-
niowe, modernizacja instalacji 
elektrycznej, modernizacja instalacji 
hydraulicznej (m.in. biały montaż), 
montaż instalacji hydrantowej, 
wymiana punktów świetlnych  
na oświetlenie energooszczędne, 
dostosowanie obiektu do zaleceń 
przeciwpożarowych, zagospodaro-
wanie terenu.  
Ponadto w wyniku prowadzonej  
inwestycji obiekt będzie dosto-
sowany do osób ze specjalnymi 
potrzebami.  
Po modernizacji budynek stanie się 
energooszczędny i ekologiczny.

7 019 462,07 zł

•  Program  
Inwestycji 
Strategicznych 
Polski Ład:  
5 966 542,76 zł

•  Budżet Gminy 

W trakcie  
realizacji.  

Przewidziany  
termin 

zakończenia: 
wrzesień  
2023 r.

Modernizacja drogowego 
obiektu mostowego na 
rzece Rabie wraz z prze-
budową dróg gminnych 
i budową oświetlenia na 
terenie gminy Pcim

Pcim 

Inwestycja zakłada modernizację  
mostu wieloprzęsłowego ze 
wzmocnieniem (m.in. wykonanie 
nawierzchni asfaltowej, oporęczo-
wanie obustronne, stalowe, rurowe, 
podpora nurtowa z rur stalowych, 
przyczółki betonowe, oświetlenie 
obiektu). Most zlokalizowany jest 
przy węźle DK7 w Pcimiu. 
Planujemy także przebudowę 
dróg gminnych o nawierzchniach 
bitumicznych stanowiących dojazd 
do mostu. 
Zakres przebudowy obejmuje: 
poszerzenie jezdni, utwardzenie po-
boczy kostką brukową na podbudo-
wie z kruszyw, wykonanie zjazdów, 
budowę oświetlenia ulicznego oraz 
odwodnienia w formie kanalizacji 
opadowej.

4 680 066,80 zł 

•  Program  
Inwestycji 
Strategicznych 
Polski Ład:  
4 408 000,00 zł 

•  Budżet Gminy 

W trakcie 
realizacji – 

umowa  
podpisana. 

Przewidywany  
termin 

zakończenia 
inwestycji: 
październik 

2023 r. 

Nasza Gmina prężnie rozwija się pod kątem inwestycyjnym, pozyskując na bieżąco dofinansowania z rządowych progra-
mów (m.in. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład etc.) oraz zabezpieczając  
w budżecie gminnym wkład własny na podejmowane przedsięwzięcia. 
Jedne z ważniejszych aktualnie realizowanych zadań dotyczą Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Trzebuni oraz 
Przedszkola w Stróży.
W szczegółowej tabeli znajdą Państwo dodatkowe informacje o zakresie prac, kosztach i etapach inwestycji.
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INWESTYCJE W GMINIE PCIM

INWESTYCJE – GMINA PCIM
FORMALNA  

NAZWA  
INWESTYCJI

MIEJSCE SZCZEGÓŁY KOSZT  
CAŁKOWITY

ŹRÓDŁA  
FINANSOWA-

NIA

STAN  
REALIZACJI  
INWESTYCJI

Budowa i modernizacja 
infrastruktury wodnej  
i kanalizacyjnej wraz  
z infrastrukturą  
towarzyszącą  
w gminie Pcim (etap 1)

Pcim

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz rozbudowa i modernizacja 
wodociągu. 
Inwestycja wodno-kanalizacyjna 
pozwoli na ochronę środowiska 
naturalnego i zapewni mieszkańcom 
dostęp do podstawowych usług  
komunalnych – w tym dobrej  
jakości wody pitnej.

8 221 200,00 zł 

•  Program  
Inwestycji  
Strategicznych  
Polski Ład:  
6 982 500,00 zł 

•  Budżet Gminy

Umowa  
podpisana – 
obecnie trwa 
opracowywa-
nie projektu. 
Planowane, 
całkowite 

zakończenie 
inwestycji:  

listopad  
2024 r.

Remont drogi gminnej 
K540356 w km  
od 0+000 do km 0+648 
w miejscowości Pcim

Pcim 

W ramach inwestycji planuje się 
wykonanie remontu drogi  
o długości około 650 m,  
co poprawi jakość dojazdu do pól. 
Prace polegać będą na wykonaniu 
m.in. nowej nakładki wraz  
z podbudową oraz odwodnieniem.

Gmina Pcim 
otrzymała  
informację  

o przyznanych 
środkach  

w wysokości  
1 020 118,00 zł.  
Całkowity koszt 

inwestycji  
wiadomy będzie 
po przeprowa-

dzonym  
postępowaniu 
przetargowym.

•  Rządowy  
Fundusz  
Rozwoju Dróg

•  Budżet Gminy

Oczekujemy 
na podpisanie 

umowy  
z wojewodą. 
Następnie 
zostanie 

ogłoszone 
postępowanie 
przetargowe 

w celu wyboru 
wykonawcy. 

Przewidywany  
termin 

zakończenia 
inwestycji: 

październik/ 
listopad  
2023 r. 

Modernizacja  
infrastruktury  
kulturalnej  
w gminie Pcim

Pcim

Przebudowa i rozbudowa budynku 
pełniącego funkcje społeczno-kul-
turalne w Pcimiu.
Planowane prace obejmować będą 
rozbudowę budynku z windą,  
wewnętrznymi instalacjami:  
elektryczną, wodociągowo-kanali-
zacyjną, centralnego ogrzewania, 
wentylacją mechaniczną i gazową 
oraz zewnętrzną infrastrukturą 
techniczną. 
Planujemy m.in. wykonanie klatki 
schodowej (wraz z szybem windo-
wym), która dostosowana będzie  
do wymagań związanych  
z dostępnością budynku dla osób  
ze szczególnymi potrzebami. 
Planowana jest wymiana nieeko-
logicznego źródła ciepła, montaż 
okien i drzwi oraz inne działania 
termomodernizacyjne. 
Przebudowa budynku zaspokoi 
potrzeby społeczno-kulturalne  
bez ingerencji w środowisko. 
Obiekt będzie przede wszystkim: 
odpowiednio trwały,  
oddziałujący na środowisko  
w sposób nieszkodliwy,  
ekonomiczny w zużyciu  
materiałów i energii. 

Gmina Pcim 
otrzymała  
informację  

o przyznanych 
środkach  

Całkowity koszt 
inwestycji  

wiadomy będzie  
po przeprowa-

dzonym  
postępowaniu 
przetargowym.

•  Program  
Inwestycji  
Strategicznych  
Polski Ład:  
4 491 000,00 zł

•  Budżet Gminy

Zostały 
zlecone prace 
projektowe.
Ogłoszenie 

postępowania 
przetargowego 

planowane 
jest na  
marzec 
2023 r.



Biuletyn Gminy Pcim nr 1/2023

6

PIĘKNA SZKOŁA W TRZEBUNI

Trwa drugi etap przebudowy i rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświato-
wo-Kulturalnych w Trzebuni.
- To, co na ten moment możemy podziwiać, to m.in. piękna, nowa elewacja, odre-
montowane szatnie, nowe wyposażenie stołówki, zmodernizowane wejście do szkoły 
i korytarze. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale efekty, które widzimy teraz, już cieszą – 
komentuje inwestycję wójt. Koszt całkowity to ponad 7 milionów złotych. 
Planowane zakończenie datowane jest na wrzesień bieżącego roku. 
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▪ Alicja Dzierżęga

BĘDZIE WYJĄTKOWO!

Postęp prac w Przedszkolu Samorządowym w Stróży jest zdecydowanie coraz 
większy, a co za tym idzie – widoczny – i to chyba motywuje najbardziej. Szcze-
gółowy zakres robót obejmuje m.in. wznoszenie obiektów budowlanych, inży-
nierię lądową, wodną, wykończenie, instalacje etc. 
Finalizacja przedsięwzięcia przewidywana jest na jesień 2023 r. 

▪ Alicja Dzierżęga
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drzejowi Adamczykowi za wręczenie 
czeku na 1 020 118 zł. To ogromna 
satysfakcja, wielki sukces i wielka moty-
wacja. Dziękuję za nieustające wsparcie 
w naszych działaniach posłowi Włady-
sławowi Kurowskiemu – takie słowa 
między innymi mogliśmy przeczytać  
w zamieszczonym przez włodarza po-
ście w mediach społecznościowych. 
Pieniądze z RFRD to kolejne ważne 
rządowe wsparcie działań gminnych. 
Aktualnie samorząd oczekuje na pod-
pisanie umowy z wojewodą. Następ-
nie zostanie ogłoszone postępowanie 
przetargowe. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji to październik 
lub listopad bieżącego roku. 

Jeszcze w lutym mieszkańcy Gminy 
Pcim mogli ucieszyć się z dobrych in-
formacji. 
W Spytkowicach, podczas spotkania 
z ministrem infrastruktury Andrze-
jem Adamczykiem, zostały rozdane 
samorządom promesy z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskane 

pieniądze Gmina Pcim przeznaczy na 
inwestycję z zakresu infrastruktury 
drogowej, tj. remont drogi gminnej  
w Pcimiu. O jej modernizację miesz-
kańcy pytali wójta podczas prowadzo-
nej na Facebooku relacji na żywo –  
#PogadajZWójtem. 
- Dziękuję ministrowi infrastruktury An-

PROMESY ROZDANE
▪ Alicja Dzierżęga
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 
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▪ Monika Kolbiarz

Inwestycja dotycząca infrastruktury 
kanalizacyjnej i wodnej to wyczekiwa-
ne przez mieszkańców przedsięwzię-
cie. 
Aktualnie tylko kilka procent gminy 
posiada sieci sanitarne, dlatego jest 
to jeden z ważniejszych projektów. 
Obecnie ścieki odprowadzane są naj-
częściej do przydomowych szamb, 
co nie tylko jest dodatkowym obcią-
żeniem dla domostwa, ale powoduje 
także degradację wód powierzchnio-
wych, podziemnych i gleb. Inwestycja 
wodno-kanalizacyjna to konieczność 
zadbania o nasze środowisko, ale tak-
że zapewnienie mieszkańcom dostępu 
do wody pitnej i do usług komunal-
nych. 

REMONT MOSTU W PCIMIU
▪ Alicja Dzierżęga

Rozpoczęliśmy jedno z przedsięwzięć, 
które już wielokrotnie komunikowali-
śmy, tj. remont mostu w Pcimiu. 
Inwestycja zakłada gruntowną moder-
nizację, a zakres prac to m.in. wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej, montaż 
poręczy, podpora, przyczółki betono-
we. 
Dodatkowo planowana jest przebu-
dowa dróg gminnych, które stanowią 
dojazd do mostu (poszerzenie jezdni, 
utwardzenie poboczy etc.).
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STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DLA TRZEBUNI 
▪ Alicja Dzierżęga

W lutym na profilu facebookowym 
Wójta Gminy Pcim Piotra Hajduka mo-
gliśmy przeczytać informację o otrzy-
manych środkach w ramach programu 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 
pilotażowa 2022. 
Celem tego programu jest poprawa 
stanu istniejących obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych, co pośrednio 
wpłynie także na zachęcenie młodzie-
ży do aktywności fizycznej. 
Otrzymane przez Gminę wsparcie 
w kwocie 150 000 złotych zostanie 
przeznaczone na modernizację kom-
pleksu sportowego Orlik w Trzebuni. 
- Te pieniądze z pewnością wykorzy-
stamy dobrze. Chcemy, żeby trzebuński 
Orlik był jak najlepiej przystosowany do 
użytku dzieci i młodzieży – w trosce o ich 
bezpieczeństwo – dodaje włodarz Gmi-
ny Pcim. 

NOWY DODATEK – TZW. GAZOWY  
REALIZOWANY PRZEZ GOPS W PCIMIU W 2023 R.
▪ Małgorzata Parszywka

W ramach ustawy o szczególnej 
ochronie odbiorców paliw gazowych 
w 2023 roku, w związku z sytuacją na 
rynku gazu, niektóre gospodarstwa 
domowe mogą wnioskować o wspar-
cie w postaci refundacji części rachun-
ku, jakim jest podatek VAT. 
Aby otrzymać dodatek gazowy trzeba 
spełnić trzy warunki:
• główne źródło ogrzewania w domu 

jest zasilane paliwami gazowymi 
dostarczanymi za pomocą sieci ga-
zowej,

• piec gazowy został zgłoszony lub 
wpisany do CEEB (Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków),

• gospodarstwo domowe spełnia wy-
móg kryterium dochodowego, któ-
re nie przekracza:
o 2100 zł (netto) – w gospodar-

stwie jednoosobowym,
o 1500 zł (netto) – w przypadku 

gospodarstwa wieloosobowego.

Zwrot VAT-u od ceny gazu obowiązu-
je przez cały 2023 rok. W przypadku 
wniosków składanych do 31 lipca przy 
obliczaniu kryterium dochodowego 
obowiązuje dochód za 2021 rok, zaś 
od 1 sierpnia – za rok 2022. 
Dochody (zgodnie z ustawą) są przeli-
czane tylko przy złożeniu pierwszego 
wniosku. O refundację można wnio-
skować po uzyskaniu i opłaceniu fak-
tury za gaz w 2023 roku (zwrot jest 
dokonywany na podstawie rzeczywi-
stego zużycia, a nie prognozy).

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o dodatek gazowy można 
złożyć w GOPS w Pcimiu pokoju nr 1, 
osobiście w godzinach pracy ośrodka, 
lub za pomocą wniosku elektronicz-
nego. 
Wnioski można składać do 29 lutego 
2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania faktury za zużycie gazu  
w 2023 r. 

Kto może złożyć?
Wniosek o dodatek gazowy może 
złożyć osoba, która zawarła umowę 
sprzedaży paliw gazowych lub umowę 
kompleksową, i jest odbiorcą wskaza-
nym na fakturze VAT.
Do wniosku należy dołączyć fakturę, 
która dokumentuje dostarczanie paliw 
gazowych do odbiorcy (gospodarstwa 
domowego), oraz dowód zapłaty.
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ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
▪ Maciej Pandyra

Zgodnie z porozumieniem z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska w naszej gminie znajduje 
się Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny programu „Czyste Powietrze”.  
W punkcie można otrzymać niezbędne 
informacje dotyczące wielkości dofi-
nansowania, oraz dowiedzieć się, jaka 
dokumentacja jest niezbędna do za-
warcia umowy. Od 3 stycznia 2023 r. 
zmieniły się progi oraz wielkości do-
finansowań. Z najważniejszych zmian 
można wymienić:

- możliwość wymiany starego kotła na 
kocioł zgazowujący drewno o pod-
wyższonym standardzie – w przypad-
ku posiadania przyłącza gazowego,

- konieczność przeprowadzenia audy-
tu energetycznego – w przypadku 
przeprowadzania kompleksowej ter-
momodernizacji budynku, tj. ociepla-
nia ścian, wymiany stolarki okiennej,

- zwiększenie progów dochodowych.
Jeżeli posiadamy stary kocioł – warto 
przystąpić do programu. W zależności 

od dofinasowania możemy otrzymać: 
• do 66 000 zł – dla podstawowego 

poziomu dofinansowania, 
• do 99 000 zł – dla podwyższone-

go poziomu dofinansowania, 
• do 135 000 zł – dla najwyższego 

poziomu dofinansowania. 
Jeśli ktoś skorzystał już z wymiany 
źródła ciepła, to w ramach programu 
można ubiegać się ponownie o dofi-
nasowanie do termomodernizacji bu-
dynku.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINASOWANIA
roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 000 złotych

Przykładowa inwestycja Procent dofinansowania Kwota dofinasowania

Instalacja kotła gazowego +  
modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

• 40% kwot netto dla kotła gazowego
• 40% kwot netto dla instalacji C.O.  

i C.W.U.

• Kocioł gazowy: do 6100 zł
• Modernizacja instalacji: do 8100 zł

Łącznie: 14 200 zł

Instalacja kotła zgazowującego drewno 
o podwyższonym standardzie +  
modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

• 45% kwot netto dla kotła  
zgazowującego drewno

• 40% kwot netto dla instalacji C.O.  
i C.W.U.

• Kocioł zgazowujący drewno:  
do 9000 zł

• Modernizacja instalacji: do 8100 zł
Łącznie: 17 100 zł

Pompa ciepła o podwyższonej  
efektywności + fotowoltaika +  
instalacja C.O. i C.W.U.

• 55% kwot netto dla pompy ciepła
• 40% kwot netto dla fotowoltaiki
• 40% kwot netto dla instalacji C.O.  

i C.W.U.

• Pompa ciepła: do 19 400 zł
• Modernizacja instalacji: do 8100 zł
• Fotowoltaika: do 6000 zł

Łącznie: 33 500 zł

Kompleksowa termomodernizacja  
tj. ocieplenie budynku, wymiana okien, 
drzwi zewnętrznych.

50% kwot netto Do 33 000 złotych

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
wnioskodawca, którego miesięczny dochód nie przekracza:  

• 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym  
• 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przykładowa inwestycja Procent dofinansowania Kwota dofinasowania

Instalacja kotła gazowego +  
modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

• 70% kwot netto dla kotła gazowego
• 70% kwot netto dla instalacji C.O.  

i C.W.U.

• Kocioł gazowy: do 10 700 zł
• Modernizacja instalacji: do 14 300 zł

Łącznie: 25 000 zł

Instalacja kotła zgazowującego drewno  
o podwyższonym standardzie +  
modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

• 70% kwot netto dla kotła  
zgazowującego drewno

• 70% kwot netto dla instalacji C.O.  
i C.W.U.

• Kocioł zgazowujący drewno:  
do 14 300 zł

• Modernizacja instalacji: do 14 300 zł
Łącznie: 28 600 zł

Pompa ciepła o podwyższonej  
efektywności + fotowoltaika +  
instalacja C.O. i C.W.U.

• 55% kwot netto dla pompy ciepła
• 40% kwot netto dla fotowoltaiki
• 70% kwot netto dla instalacji C.O.  

i C.W.U.

• Pompa ciepła: do 28 100 zł
• Modernizacja instalacji: do 14 300 zł
• Fotowoltaika: do 9000 zł

Łącznie: 51 400 zł

Kompleksowa termomodernizacja  
tj. ocieplenie budynku, wymiana okien, 
drzwi zewnętrznych.

75% kwot netto Do 48 000 złotych
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NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA
wnioskodawca, którego miesięczny dochód nie przekracza:  

• 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym  
• 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przykładowa inwestycja Procent dofinansowania Kwota dofinasowania

Instalacja kotła gazowego +  
modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

• 100% kwot netto dla kotła gazowego
• 100% kwot netto dla instalacji C.O.  

i C.W.U.

• Kocioł gazowy: do 15 300 zł
• Modernizacja instalacji:  

do 20 400 zł
Łącznie: 35 700 zł

Instalacja kotła zgazowującego drewno  
o podwyższonym standardzie +  
modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

• 100% kwot netto dla kotła zgazowu-
jącego drewno

• 100% kwot netto dla instalacji C.O.  
i C.W.U.

• Kocioł zgazowujący drewno:  
do 20 400 zł

• Modernizacja instalacji: do 20 400 zł
Łącznie: 40 800 zł

Pompa ciepła o podwyższonej  
efektywności + fotowoltaika + 
instalacja C.O. i C.W.U.

• 100% kwot netto dla pompy ciepła
• 100% kwot netto dla fotowoltaiki
• 100% kwot netto dla instalacji C.O.  

i C.W.U.

• Pompa ciepła: do 35 200 zł
• Modernizacja instalacji: do 20 400 zł
• Fotowoltaika: do 15 000 zł

Łącznie: 70 600 zł

Kompleksowa termomodernizacja  
tj. ocieplenie budynku, wymiana okien, 
drzwi zewnętrznych.

100% kwot netto Do 70 000 złotych

Lp. Badany 
parametr Symbol Jednostka 

miary
Zawartość w badanej próbce 

odpadu paleniskowego popiołu

1. Bar Ba mg/kg 1 787

2. Miedź Cu mg/kg 478,1

3. Cynk Zn mg/kg 2 103

4. Tytan Ti mg/kg 5 340

5. Kadm Cd mg/kg < 4

6. Antymon Sb mg/kg 35,5

7. Ołów Pb mg/kg 30,8

8. Wilgoć Wa % 0,20

9. Popiół Aa % 91,19
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Kontrole palenisk na terenie  
naszej gminy

Zgodnie z Planem Ochrony Powietrza 
dla Małopolski na terenie naszej gminy 
przeprowadzane są kontrole palenisk 
domowych. W zeszłym roku przepro-
wadzono ponad 100 kontroli, a w tym 
roku planowane jest ponad 200. 
Pracownicy urzędu gminy posiadają 
identyfikatory oraz imienne upoważ-
nienie wydane przez wójta pozwala-
jące na przeprowadzenie kontroli pa-
lenisk. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy 
dana osoba jest pracownikiem naszej 
Gminy, możemy zadzwonić do urzędu 
w celu potwierdzenia danych osobo-
wych pracowników wykonujących 
kontrolę.
Podczas kontroli sprawdzane są m.in. 
rodzaj urządzenia grzewczego, klasa 
oraz rodzaj paliwa spalanego w danym 
urządzeniu. W sytuacji podejrzenia 
spalania odpadów komunalnych nasi 
pracownicy pobierają próbki popiołu, 
które są przesyłane do specjalistycz-
nego laboratorium. 
Osoby posiadające stare urządzenie 
grzewcze – tzw. kopciucha – infor-
mowani są o terminie wymiany tego 
źródła oraz o możliwości skorzystania 
z programu „Czyste Powietrze”. 
Niestety na terenie naszej gminy, pod-
czas przeprowadzania kontroli, wykry-
to niejednokrotnie spalanie odpadów. 
Gdy sprawca zostanie wykryty, sprawa 
jest kierowana na Policję, która może 

nałożyć mandat wysokości do 500 zł.  
W przypadku odmowy przyjęcia man-
datu sprawa kierowana jest do sądu. 
Tutaj kara grzywny może sięgnąć na-
wet 5000 zł.

Obok przedstawiamy zdjęcia z prze-
prowadzonej analizy próbki popiołu, 
gdzie wykryto naruszenie.

Widoczna jest folia aluminiowa, naj-
prawdopodobniej po spalonym karto-
nie po mleku. 

Laboratorium przeprowadza także analizę chemiczną. Na podstawie wyników je-
steśmy w stanie potwierdzić, czy są spalane m.in. meble, sklejki czy też różnego 
rodzaju tworzywa sztuczne.
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W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Edukacyjnego II nasza 
Gmina otrzymała dwa granty, których celem jest wsparcie placówek oświato-
wych w związku ze skutkami pandemii, oraz wyposażenie ich w sprzęt do nauki 
zdalnej.
- Jak już wielokrotnie podkreślałem, zadania oświatowe są dla nas bardzo ważne. 
Niemal połowę naszego budżetu, czyli ponad 30 milionów złotych, przeznaczamy na 
wydatki związane z szeroko rozumianą sferą edukacji. Od wsparcia finansowego pla-
cówek, przez zakup wyposażenia, po remonty budynków – wszystko po to, by dzieci 
i młodzież z naszej gminy miały zapewnione jak najlepsze warunki kształcenia. To 
zdanie wójta, Piotra Hajduka, jasno pokazuje olbrzymie zaangażowanie i troskę 
Gminy o sprawy oświatowe.

NAZWA PROJEKTU:
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wspar-
cia szkół i placówek oświatowych” 
grant 3 w ramach 10 Osi Prioryteto-
wej Wiedza i Kompetencje Działanie 
10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego 
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół 
Prowadzących Kształcenie Ogólne,  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020.

CEL ZADANIA GRANTOWEGO:
Celem jest zniwelowanie u uczniów 
skutków pandemii COVID-19 poprzez 
wielowymiarowe wsparcie szkół i pla-

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA –  
PAKIET EDUKACYJNY II
▪ ZOS Pcim

NAZWA PROJEKTU:
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wspar-
cia szkół i placówek oświatowych”, 
grant 1 w ramach 10 Osi Prioryteto-
wej Wiedza i Kompetencje Działanie 
10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego 
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół 
Prowadzących Kształcenie Ogólne,  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 – 2020.

CEL ZADANIA GRANTOWEGO:
Celem Zadania grantowego jest wspar-
cie realizacji zajęć dydaktycznych  
w szkołach podstawowych, ponad-
podstawowych oraz placówkach sys-
temu oświaty prowadzących kształ-
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Oświata i wychowanie – 49% 

Pozostałe wydatki budżetowe – 51%

BUDŻET GMINY

cenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
branżowych, techników oraz szkół dla 
dorosłych i szkół policealnych) po-
przez wyposażenie tych szkół w narzę-
dzia do nauki zdalnej, o których mowa  
w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku  
z zagrożeniem i skutkami pandemii 
COVID-19.

REALIZATORAMI ZADANIA 
GRANTOWEGO SĄ:
Szkoła Podstawowa im Marii Konop-
nickiej w Trzebuni, Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży, 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Kra-
jowej w Pcimiu, Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Stróży.

DOFINANSOWANIE:
74 995,20 zł

TERMIN REALIZACJI:
W okresie 6 miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy.

ZDJĘCIA:

cówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne w zakresie eduka-
cyjnym i psychologicznym wspomaga-
jącym edukację i rozwój uczniów.

REALIZATORAMI ZADANIA 
GRANTOWEGO SĄ:
Szkoła Podstawowa im Marii Konop-
nickiej w Trzebuni, Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Adama Mickiewicza w Stróży, 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Kra-
jowej w Pcimiu, Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie 
Skłodowskiej w Stróży.

 

DOFINANSOWANIE:
119 250,00 zł

TERMIN REALIZACJI:
Do 30.06.2023 r.

ZDJĘCIA:

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące pozyskanych grantów. 
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BEZPIECZNE ZWIERZĘTA
▪ Joanna Ambroży

Gmina Pcim co roku uchwala Program 
opieki nad zwierzętami, w którym za-
warte są informacje na temat współ-
pracujących z urzędem osób i firm 
mających za zadanie dbać o bezpie-
czeństwo i zdrowie zwierząt domo-
wych oraz gospodarskich na terenie 
naszej gminy.

KOTY
Od 2019 roku Urząd Gminy Pcim 
prowadzi program sterylizacji kotek, 
zapobiegając niekontrolowanemu roz-
mnażaniu się bezdomnych zwierząt. 
Program cieszy się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców, którzy chętnie

współpracują z Gminą w tym zakresie.
Wystarczy przyjść do urzędu, wypeł-
nić wniosek i zgłosić się do jednego 
z dwóch gabinetów weterynaryjnych, 
z którym Gmina ma podpisaną umo-
wę: Dobry Weterynarz w Myślenicach 
lub Milvus Gabinet Weterynaryjny  
w Pcimiu.

PSY
Od 2022 roku Gmina przeprowadza 
akcję chipowania psów za darmo. 
Jest to bardzo ważne działanie, po-
nieważ gdy zaginie nam pies, a został 
wcześnie zabezpieczony przez urząd, 
schronisko lub gabinet weterynaryj-
ny, możemy wówczas odczytać numer 
zwierzęcia, pod którym zapisane są 
dane właściciela. Chroni to naszego 
psa przed trafieniem do schroniska lub 
przed kradzieżą.
Warto wspomnieć też, że Gmina stara 
się, aby psy nie trafiały do schroniska. 
W 2018 roku mieliśmy w schronisku 
12 psów. Aktualnie ich liczba spadła 
do 4 i są to pieski starsze. 
Staramy się znaleźć im dom, jednak nie 
jest to takie proste ze względu na ich 
wiek. 
Dodatkowym działaniem Gminy są 

zwiększane rokrocznie środki na opie-
kę nad zwierzętami.

NIE KUPUJ – ADOPTUJ 
Nasz samorząd promuje również hasło 
„Nie kupuj, adoptuj”. Przekazujemy do 
szkół i przedszkoli plakaty z tym ha-
słem, prosząc o zbiórkę karmy, misek, 
kocyków i innych rzeczy potrzebnych 
w opiece nad zwierzętami. 
Gmina wspiera takie akcje, starając się 
przekazywać wiedzę o zwierzętach 
dzieciom i młodzieży.

WSPÓŁPRACA Z GABINETAMI 
WETERYNARYJNYMI

Współpraca Gminy Pcim z gabinetami, 
a także ze stowarzyszeniem „Przytul 
Sierściucha” z Myślenic powoduje, 
że na naszym terenie obserwujemy 
znaczną poprawę jakości życia zwie-
rząt. Coraz rzadziej widzimy psa na 
krótkim łańcuchu czy też zwierzę za-
niedbane – bo coraz większa jest świa-
domość mieszkańców. 
Dzięki zaangażowaniu urzędu gminy  
i współpracy z wszystkimi instytucja-
mi nasze zwierzęta będą odpowiednio 
traktowane, a bezdomnych zwierząt 
będzie coraz mniej. 
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Na zdjęciach psiaki „polecające się” do adopcji: MISIA, MISIO i FERDUŚ.
Kontakt w sprawie adopcji: Urząd Gminy Pcim, tel. 12 274 80 50, wew. 18.Misio

Misia Ferduś



Biuletyn Gminy Pcim nr 1/2023

14

Zawodnicy rozgrywali swoje partie  
w systemie szwajcarskim – przez 7 
rund w tempie po 10 minut na za-
wodnika. Starsi zawodnicy grali w sys-
temie kołowym. Sędziowie po nara-
dach postanowili przyznać po 5 miejsc  
w kategoriach: szkoły podstawowe – 
klasy I-III i przedszkola oraz 3 miejsca  
w kategorii szkoły podstawowe – klasy 
IV–VIII. 
Po zakończeniu wszystkich partii sys-
tem wyłonił następujących zwycięz-
ców:

25 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Pcimiu spotkało 
się 52 zawodników, aby wziąć udział  
w gminnych rozgrywkach szachowych. 
Turniej rozgrywano w 3 kategoriach: 
przedszkola (21 zawodników), szkoły 
podstawowe: klasy I–III (25 zawod-
ników) oraz klasy IV–VIII (6 zawodni-
ków). 
Sędzią Głównym turnieju był Bartosz 
Ślęczka.

PRZEDSZKOLA
I MIEJSCE – FABIAN RÓG
II MIEJSCE – JAN TEKIELA
III MIEJSCE – JAGODA BYLICA
IV MIEJSCE – KRYSTIAN MIREK
V MIEJSCE – MARCEL MIETŁA
SZKOŁY PODSTAWOWE  
KLASY I–III
I MIEJSCE – MACIEJ ZADORA
II MIEJSCE – MICHAŁ WĘGRZYCKI
III MIEJSCE – KSAWERY WÓJCIK
IV MIEJSCE – MARIA SZCZECIŃSKA
V MIEJSCE – JAKUB OSTAFIN
SZKOŁY PODSTAWOWE 
KLASY IV–VIII
I MIEJSCE – JAKUB KOWAL
II MIEJSCE – OSKAR RÓG
III MIEJSCE – WIKTOR ŻERNOWSKI
Puchary i nagrody zostały ufundowa-
ne przez Urząd Gminy Pcim, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu 
oraz Urząd Marszałkowski.

SZACHOWI MISTRZOWIE
▪ GOKiS Pcim
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ZŁOTO W GMINIE PCIM
▪ Alicja Dzierżęga

Wspaniałe, muzyczne nowiny przywitały nas w lutym. Grupa Kolędnicza Z Gwiazdą z Trzebuni otrzymała wyjątkową na-
grodę – Złotą Rozetę, zajmując jednocześnie I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie 
Tatrzańskiej. 
Serdecznie gratulujemy wykonawcom i całemu Związkowi Podhalan Oddziałowi Górali Kliszczackich w Trzebuni wyjątko-
wego występu oraz zaangażowania w kultywowanie rodzimej tradycji!
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Tych organizacji nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Zachwycają kulinarnie, 
działają prężnie, aktywizują lokalną 
społeczność. Łączą kobiety, mężczyzn, 
dzieci i dorosłych. Pokazują, że tradycja 
może spotkać się z nowoczesnością,  
a folklor jest ponadczasowy. Wygląda 
na to, że Koła Gospodyń Wiejskich, bo 
o nich mowa, są dla każdego – uniwer-
salne, ale bywają też wyjątkowe – tak 
jak nasze, gminne. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Stróży 
działa od 1968 r. Jego początkowa 
działalność dotyczyła przede wszyst-
kim uprawy jarzyn i kwiatów. Później-
sze zajętości to udział w kościelnych 
uroczystościach, wystawianie przed-
stawień, współpraca z innymi Kołami. 

Obecnie ich wielką pasją jest ręko-
dzieło artystyczne i przygotowywanie 
potraw charakterystycznych dla klisz-
czackiego regionu. Swój dorobek KGW 
ze Stróży prezentuje podczas wielu 
wydarzeń – m.in. rokrocznie organi-
zowanego Święta Kliszczaka, Dożynek 
Gminnych oraz Święta Pieczonego 
Ziemniaka i Korpiela, a także Dożynek 
Powiatowych. Organizacja od wielu lat 
przygotowuje również stół z potrawa-
mi na chrzanowskie święto „Ziemnia-
ki po cabańsku”. W 2021 roku KGW 
ze Stroży gościło w Rumunii, przygo-
towując pierogi, sernik i chleb. Kilka 
miesięcy później Rumunia zagościła  
w Sieprawiu, gdzie nasze Panie upiekły 
specjalną niespodziankę – tort, które-
go górna warstwa była w kolorach 
rumuńskiej flagi, a boki w barwach 
biało-czerwonych. Koło Gospodyń ze 
Stróży organizuje też spotkania dla 
osób samotnych i warsztaty dla dzieci. 
Współpracują ze szkołami, gotując da-
nia z okazji wyjątkowych okoliczności 
(np. Świąt Bożego Narodzenia).
Równie prężnie działa Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Pcimia – i to już od lat 
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sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Do 
najważniejszych osiągnięć Koła należą 
liczne zwycięstwa Małopolskiego Prze-
glądu Dorobku Artystycznego oraz Kuli-
narnego Kół Gospodyń Wiejskich i Kon-
kursów Potraw Regionalnych. Swoimi 
wyrobami uświetniają imprezy gminne 
(Święto Kliszczaka, Dożynki), dbając  
o serwowanie lokalnych potraw. Repre-
zentują Gminę na Dożynkach Powia-
towych. Rokrocznie uczestniczą także  
w Targach Wielkanocnych w Krakowie. 
O KGW z Pcimia słychać było jednak 
ostatnio nie tylko w naszej okolicy, ale 
i w całej Polsce. Wszystko za sprawą 
wyjątkowego spotkania i wyjątkowe-
go… gotowania. Pod koniec stycznia  
w Pałacu Prezydenckim odbyło się 
spotkanie KGW z Pierwszą Damą Aga-
tą Kornhauser-Dudą. Pani Prezydento-
wa wyraziła wielką wdzięczność całej 
organizacji nie tylko za dotychczasową 
pracę oraz działalność na rzecz dbało-
ści o kulturę, historię i zwyczaje lokal-
ne, ale także za aktywowanie seniorów 
i integrację międzypokoleniową. Pod-
czas spotkania nie zabrakło wspólne-
go kolędowania – tuż przed zwieńcze-
niem okresu bożonarodzeniowego. Po 
tym wyjątkowym wydarzeniu KGW 
Pcim po raz drugi odwiedziło na-
szą stolicę – tym razem by zagościć  
w Pytaniu na śniadanie. Panie zostały 
zaproszone na wspólne gotowanie,  
a wśród smakołyków znalazły się m.in. 
smalec z fasoli na podpłomyku, zupa 
fasolowa i pierogi. 
Najmłodsze z naszych kół, które  
w tym roku obchodzi wyjątkowy ju-
bileusz piętnastolecia, to Koło Go-
spodyń Wiejskich w Trzebuni. Już od 
początku swojej działalności aktywnie 
uczestniczy w lokalnych wydarzeniach, 
celebrując Święto Kliszczaka oraz Do-

JEDYNE W SWOIM RODZAJU
▪ Alicja Dzierżęga

żynki – zarówno Gminne, jak i Powia-
towe. Oprócz twórczego działania, ta-
kiego jak haftowanie, czy szycie, Panie 
także pięknie śpiewają i… zabawiają! 
Trzebunia słynie bowiem z wyjątko-
wego opowiadania m.in. kliszczac-
kich legend. Koło od lat zajmuje się 
również przygotowywaniem potraw, 
których smak jest kulinarnym nośni-
kiem wielopokoleniowej tradycji i hi-
storii oraz świąt i obyczajów. Ponadto  
w ubiegłym roku KGW Trzebunia reali-
zowało projekt „Zrób coś dla siebie i bez-
pieczeństwa innych” (dzięki wsparciu  
z ARiMR) oraz brało udział w projek-
cji filmów „Kliszczacki Żywot”. Jak wi-
dać – rokrocznie organizacja ubogaca 
swoją działalność, pokazując, że pielę-
gnowanie tradycji jest nie tylko ważne 
i potrzebne, ale przede wszystkim – 
uniwersalne. 
Każde z Kół Gospodyń Wiejskich  
z naszej gminy jest inne – wyjątkowe, 
niepowtarzalne, dbające na swój, uni-
kalny, sposób o to, co ważne – o histo-
rię naszej społeczności. Łączy je jed-
nak wiele wspólnych cech, takich jak 
miłość do rodzimego folkloru, duma 
z tego, co pozostawiły po sobie po-
przednie pokolenia oraz chęć dzielenia 
się swoją wiedzą i doświadczeniem  
z młodymi. Koła Gospodyń nie są tylko 
dla kobiet, tylko dla babć, są dla każde-
go – i warto być ich częścią. 
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„Pamiętaj człowiecze, żeś jest pro-
chem i w proch się obrócisz”, tymi 
słowami my i nasi przodkowie przez 
wieki rozpoczynaliśmy w Środę Po-
pielcową okres Wielkiego Postu, 
schylając głowę przed kapłanem, 
który posypywał ją popiołem.
Wielki Post w naszej tradycji jest cza-
sem pokuty i oczekiwania na zmar-
twychwstanie Chrystusa – tak też było 
i u nas, w Pcimiu. To czas modlitwy, jał-
mużny i postu. Starsi ludzie wspomina-
li, że przed Popielcem w każdym domu 
myto i czyszczono dokładnie garnki,  
w których gotowano na co dzień, 
„żeby ani krzta tłustego nie ostoła się 
na Post”, bo przecież w Poście trzeba 
było pościć. No i poszczono. Przez 
cały ten okres nie jedzono mięsa, nie 
używano tłustej okrasy, a na stołach 
królował żur i gotowana kiszona kapu-
sta lekko omaszczona olejem lnianym 
lub konopnym, solone śledzie. Nasze 
babcie opowiadały, że Wielki Post to 
się czuło… Na wsi było jakby ciszej, 
dostojniej, bez hucznych zabaw, wesel.
Wielki Tydzień, ostatni tydzień Wielkie-
go Postu, otwierała Niedziela Palmo-
wa. Na pamiątkę uroczystego wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy święcono 
palmy. Każdy gospodarz w Pcimiu 
sam robił palmę, zwaną też u nas ba-
gnięcią. Pcimska palma zrobiona była  
z lysek (leszczyna) i bagnięciny (gatu-
nek wierzby), wiązana była skórzanym 
rzemieniem lub konopnym sznurkiem, 
u góry mocowano bukszpan i wiązano 
kolorowe w wstążki. Do dzisiaj jeszcze 
w wielu pcimskich domach tak wyko-
nuje się palmę, przekazując tradycję  
„z ojca na syna”. Palmy święcone były 
na Sumie, a po powrocie do domu 
chłopcy obiegali z tą palmą trzy razy 
wokół domu (aby uchronić domostwo 
od wszelkiego złego), wykrzykując: 
„uciekaj gadzina, bo idzie bagnięci-
na”. Wierzono, że poświęcona palma 
ma wielką moc. Do dzisiaj w Wielką 
Sobotę robi się z gałązek palmowych 
krzyżyki, które następnie roznosi się 
po polach, aby chroniły od gradobicia. 
Przybija się je również nad drzwiami, 
aby zachowały dom od pioruna.
Do pcimskiej tradycji należało urzą-
dzanie pobożnych pielgrzymek pąt-
niczych do Kalwarii Zebrzydowskiej  

w Wielkim Tygodniu – od Wielkiej Śro-
dy do Wielkiego Piątku. Nie wiadomo, 
jak daleko sięga ta pątnicza tradycja, 
która trwa nadal w Pcimiu, to praca dla 
historyka, ale zaiste musiało to mieć 
ogromne znaczenie dla tych prostych, 
często bardzo ubogich ludzi, skoro do 
dzisiaj przechowywane są i używane 
przez naszych przewodników kalwa-
ryjskich książki do odprawiania Dró-
żek Kalwaryjskich z przełomu XIX i XX 
wieku, a wiadomo, że w tamtym okre-
sie biedy galicyjskiej książka nie była 
czymś oczywistym i łatwym do zdo-
bycia, choćby ze względu na koszty. 
Jedna z tych książek to „DROGI KAL-
WARYJSKIE czyli książka do nabożeń-
stwa służąca dla użytku pątników Kal-
waryą Zebrzydowską zwiedzających  
z dodatkiem historyi o cudownym ob-
razie Matki Boskiej w bocznej kaplicy 
umieszczonej”, wydana w 1897 roku.
W Wielki Piątek obowiązywał post 
ścisły. Pan Jezus był w grobie, nie 
wolno było nic robić w ziemi. Rozpo-
czynały się uroczystości wielkopiąt-
kowe. Do tradycji pcimskiej weszło, 
ze drogę krzyżową w Wielki Piątek 
odprawiają przewodnicy kalwaryjscy 
wraz z pątnikami. W Wielką Sobotę 
święcono pokarmy. Rano gospodynie 
przygotowywały kosze pełne smako-
łyków. Czego tam nie było: swojska 
kiełbasa, sól, osełka masła, pieczony 
chleb i babka, ziemniak, sadzony póź-
niej w polu, a przede wszystkim jaj-
ka i chrzan, który chronił od chorób. 
W Pcimiu krasiło się jajka, gotując je 
w łupinkach cebuli lub w obierkach  
z buraka. Cudowności! Po przyjściu  
z kościoła dzieciaki biegały z koszycz-
kami wokół domu, wykrzykując „ucie-
kaj gadzina, bo idzie święcanina”.
Dawniej Wielka Niedziela w naszej wsi 
rozpoczynała się od Rezurekcji. Po niej 
szło się do domu i cała rodzina zasia-
dała do wielkanocnego śniadania. Post 
był zakończony – można było odsta-
wić śledzia, żur i delektować się „tłu-
stym”.
W naszej pcimskiej tradycji istnieją 
dwa rodzaje typowej potrawy Wielka-
nocnej zwanej chrzanówką lub przez 
niektórych święconką. Jedną z nich 
spożywano na Śniadanie Wielkanoc-
ne.

Do kwaśnego mleka dodawano pro-
dukty, które znajdowały się koszyczku, 
poświęcone dzień wcześniej. Krojo-
no szynkę, kiełbasę, ugotowane jajka  
i ścierano do tego chrzan. To wszyst-
ko razem mieszano i spożywano na 
zimo. 

Natomiast w wielu pcimskich do-
mach przygotowywano chrza-
nówkę na gorąco i było to danie 
główne podczas Obiadu Wiel-
kanocnego. Pychota! Podajemy 
przepis.
Chrzanówkę gotujemy na ser-
watce i żeberkach, najlepiej wę-
dzonych, do tego kroimy szynkę 
kiełbasę pozostałą ze śniadania 
wielkanocnego. Ścieramy chrzan, 
a na końcu dodajemy odrobinę 
śmietany.
Gorącą zupę podajemy z ugoto-
wanymi jajkami.

W Poniedziałek Wielkanocny cała wieś 
tętniła życiem, a to za sprawą śmigu-
sa-dyngusa. Ten prastary zwyczaj, ro-
dem jeszcze z czasów pogańskich, nie 
był obcy i Pcimianom. Oj biada pan-
nie na wydaniu, która nie zostałaby  
w tym dniu polana wodą, wstyd  
i afront przed całą wsią. Kawalerowie 
polewali panny wiadrami wody, ale i te 
nie były im dłużne. Obecnie to raczej 
zwyczaj, którym cieszą się dzieci, bie-
gając z psikawkami i polewając zarów-
no rówieśników, jak i dorosłych.
Jak widać życie w Pcimiu w okresie 
Wielkiego Postu splatało się z życiem 
religijnym, a tradycja częstokroć była 
jego nieodłączną częścią. Bardzo waż-
ne jest to, że w wielu domach po dziś 
dzień kultywuje się i zachowuje to, co 
wynieśliśmy z tradycji ojców i dziadów. 
Postarajmy się, aby przyszłe pokolenia 
miały z czego czerpać – jak nam to jest 
dane.
Wesołego Alleluja!

Z PAMIĘTNIKA TRADYCJI
▪ Elżbieta Druzgała, Renata Druzgała
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Jako Państwa reprezentant w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej pozwolę so-
bie, korzystając z możliwości publikacji 
w Biuletynie Gminy Pcim, napisać parę 
słów o bieżących działaniach rządu  
i środkach, które są kierowane do gmin 
i powiatów. 
Jestem doświadczonym samorządow-
cem. W swoim życiu byłem Burmi-
strzem Myślenic, Wicestarostą Myśle-
nickim, Radnym Powiatowym, a także 
Sekretarzem w Gminie Pcim. Wiele lat 
spędziłem, pracując w samorządzie  
i dobrze pamiętam, jak trudnym zada-
niem było zawsze zdobywanie środ-
ków na działalność samorządu i na 
samorządowe inwestycje. 
Bardzo dużo w tym zakresie zależy 
właśnie od osób stojących na czele 
samorządu. Wójtów, Burmistrzów. Od 
ich pomysłów, wizji, a także chęci do 
działania i współpracy z innymi samo-
rządami i rządem na rzecz tego, by  
w gminie żyło się po prostu lepiej. 
Osobiście z Wójtem Gminy Pcim Pio-
trem Hajdukiem jestem w stałym kon-
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OKIEM POSŁA
▪ Władysław Kurowski

takcie i nasza współpraca układa się 
wzorcowo. Myślę, że wzorcowe też są 
efekty tej współpracy, czyli pozyskane 
środki rządowe na inwestycje gminne. 
Rząd Mateusza Morawieckiego podjął 
w ostatnich latach bardzo ważne decy-
zje o przekierowaniu do samorządów 
olbrzymich środków inwestycyjnych. 
Są to pieniądze w ramach wielu pro-
gramów, takich jak: Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fun-
dusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz 
Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, 
Program Dla Gmin Górskich, Rezerwa 
Ogólna Budżetu Państwa na Inwe-
stycje, ale też inne programy pozain-
westycyjne, ważne dla społeczności 
lokalnej, takie jak: Laboratoria Przy-
szłości,, Aktywna Tablica, Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa, Doda-
tek Osłonowy, Dodatek Węglowy itp. 
Gmina Pcim aktywnie z nich korzysta. 
W sumie do Gminy Pcim w ostatnich 
latach trafiło około 45 mln zł rządowej 
pomocy, w tym przeznaczonych na in-
westycje ponad 37 mln zł.

Całkiem niedawno miałem okazję od-
wiedzić remontowaną Szkołę Podsta-
wową w Trzebuni – to, jak już zmie-
niło się to miejsce, robi olbrzymie 
wrażenie. Pięknie odremontowane 
przejrzyste sale, hala sportowa w no-
wej odsłonie, piękna nowa elewacja  
i dach, winda, zabezpieczenia przeciw-
pożarowe i wiele elementów, których 
nie widać od razu, a są równie ważne, 
jak wymiana instalacji. Szkoła ta zdecy-
dowanie wkroczy w tym roku w nową 
epokę, z korzyścią przede wszystkim 
dla uczniów, nauczycieli, ale i wszyst-
kich mieszkańców. Gratuluję wójtowi, 
radnym i społeczności szkolnej, że 
podjęli się tego olbrzymiego wyzwa-
nia. Czas remontu nigdy nie jest łatwy, 
ale efekt wynagrodzi wszystkie trudy. 
Kolejną flagową inwestycją w gminie 
Pcim jest budowa nowego przedszko-
la samorządowego w Stróży. Obiekt, 
który tam powstaje w ubiegłym roku 
odwiedził ze mną Minister Edukacji 
Przemysław Czarnek. Cieszę się nie-
zmiernie, że nowe przedszkole w Stró-
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ży już niedługo zapełni się najmłod-
szymi mieszkańcami Gminy Pcim.
Remont szkoły, budowa przedszkola 
– to początek długiej listy inwesty-
cji dofinansowanych z budżetu Pań-
stwa, na które środki pozyskała Gmina 
Pcim. Koniecznie trzeba wspomnieć 
także o nowowybudowanym rondzie  
w Pcimiu, na które społeczność lo-
kalna czekała od czasu wybudowania 
nowej Zakopianki. Nareszcie się to do-
konało. Dopełnieniem do tego ronda 
będzie rozpoczynający się właśnie re-
mont mostu w Pcimiu i remont drogi 
gminnej na roli Godawowa (z drugiej 
strony ronda), na które środki Gmina 
pozyskała w tym roku. W 2022 roku, 
dzięki środkom dla Gmin górskich, do 
których niewątpliwie zalicza się gmi-
na Pcim, udało się zrealizować nowy 
odcinek drogi łączący Pcim Krzywicę  
z sąsiednią Porębą. Nie mogę nie 
wspomnieć o kanalizacji. Dawne wi-
zje i plany budowy kanalizacji równo-

cześnie w całej gminie Pcim okazały 
się niestety zbyt rozbudowane i przez 
to niestety niewykonalne. Dzisiejsza 
nowa koncepcja, którą zaproponował 
wójt Piotr Hajduk, czyli realizacja tego 
zadania etapami, odcinkami, spełnia 
się na naszych oczach. Pierwszy etap, 
dzięki środkom z Polskiego Ładu, wła-
śnie jest w fazie projektowania i moż-
liwość podłączenia się do kanalizacji 
oraz wodociągu w najbliższych latach 
zyskają mieszkańcy Łuczan. W niedłu-
gim czasie modernizacyjna rewolucja 
czeka również strażaków w Pcimiu. 
Budynek strażnicy. gdzie mieści się 
dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu oraz Biblioteka Publiczna, zyska cał-
kowicie nowy charakter. Nie mogę się 
już doczekać realizacji tych planów, 
o których wielokrotnie rozmawiam  
z wójtem.
Do tych pozytywnych informacji mu-
szę dodać niestety kilka słów goryczy. 
To mój obowiązek jako Posła Rzeczy-

pospolitej Polskiej, jako Posła Ziemi 
Myślenickiej. W ostatnim czasie by-
liśmy świadkami bezpardonowego 
ataku lewicowych mediów na wiel-
kiego Polaka, Świętego Jana Pawła II. 
18 lat po jego śmierci niektóre media 
postanowiły skorzystać wybiórczo  
z akt służb PRL i sformułować hanieb-
ne oskarżenia przeciwko naszemu 
Ojcu Świętemu. On sam już nie może 
się obronić. Dlatego my nie możemy 
milczeć. Wszyscy wiemy, jak wielką 
postacią był nasz Kardynał Karol Woj-
tyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 
Jak wiele uczynił dla świata, jak wiele 
uczynił dla Polski. Aktualna nagonka 
medialna, głównie lewicowych redak-
cji, jest czymś niezrozumiałym dla nas 
katolików, ale i dla świata. Musimy 
więc dzisiaj stanąć w obronie nasze-
go Papieża. Nie bójmy się bronić Ojca 
Świętego i przeciwstawiać siłom, które 
chcą dzisiaj zniszczyć Jego pamięć. Nie 
możemy na to pozwolić. Nigdy. 
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Święta Wielkanocne są nie tylko wyjątkową okazją 
do spotkań przy rodzinnym stole,

ale także momentem refleksji – nad tym, 
co przemija i nad tym, co pozostaje wiecznie.

Życzymy Państwu, aby oprócz tej zadumy, 
pojawiła się w Was również iskierka radości.

Niech zmartwychwstały Chrystus 
przyniesie światło oraz nadzieję.

Radości ducha, zdrowia, pomyślności i miłości.
Spokojnych, dobrych i oczywiście smacznych 

Świąt Wielkanocnych!

Piotr Hajduk – Wójt Gminy Pcim
Piotr Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Radni Gminy Pcim
Sołtysi Gminy Pcim

Pracownicy Urzędu Gminy Pcim


