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Szanowni Państwo!

K

ażde wydanie „Wieści Podegrodzkich” to możliwość przedstawienia Państwu najważniejszych wydarzeń z życia naszej gminy z kilku
poprzedzających numer miesięcy. Od wznowienia wydawania „WP” w grudniu 2011 r. miałam przyjemność
dzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat funkcjonowania gminy oraz aktywności jej mieszkańców, cieszyć się z Wami ich osiągnięciami
i sukcesami. Wielokrotnie pisałam, że moim zadaniem, jako wójta, jest rozwój gminy Podegrodzie poprzez budowanie poczucia wspólnoty obywatelskiej.
Wspólnoty rozumianej jako wyzwalanie energii każdego z Nas dla działania na rzecz całej gminy. Efektem tych działań powinno być poczucie satysfakcji
z własnego wkładu pracy we wspólne działanie oraz
duma z mieszkania w takiej gminie.
Stanowisko wójta i Urząd Gminy daje możliwości podejmowania i realizowania różnych działań. To władza,
sprawowana w imieniu mieszkańców, która powinna służyć rozwojowi gminy i pomagać jej mieszkańcom w ich
codziennym życiu. Mam świadomość, że istnieją pokusy, żeby wykorzystywać ją do celów prywatnych, rodzinnych, do skłócania ze sobą ludzi, czyli do tych wszystkich
patologii, z którymi musiałam walczyć na początku mojej kadencji. Rządzenie to sztuka podejmowania decyzji
dobrych dla całej społeczności oraz branie za nie odpowiedzialności. A jeżeli zachodzi potrzeba i możliwość
skorygowania tych decyzji – to podjęcie kroków, które
zmieniają je na lepsze. Nie jest sztuką anonimowa krytyka i anonimowe rozpowszechnianie nieprawdziwych
plotek i pisanie donosów. Takie działania nigdy nie będą
przeze mnie tolerowane i akceptowane.
Wielokrotnie pisałam, że moim marzeniem i celem
jest nie tylko realizacja obietnic, które złożyłam po zaprzysiężeniu na wójta Podegrodzia, ale przede wszystkim stworzenie dobrego, przyjaznego klimatu w gminie
i dobre relacje z jej mieszkańcami. Dzisiaj mogę powtórzyć: Współpraca z mieszkańcami gminy to największe
osiągnięcie mojej kadencji. Ta pozytywna energia jest
impulsem do dalszych działań i podejmowania kolejnych wyzwań. To wszystko zasługa Was – mieszkańców
gminy Podegrodzie.
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Współpraca z mieszkańcami gminy to największe osiągnięcie
mojej kadencji. Ta pozytywna energia jest impulsem
do dalszych działań i podejmowania kolejnych wyzwań.
To zasługa Was – mieszkańców gminy Podegrodzie.

Szanowni Mieszkańcy,
Stara prawda życiowa mówi, że czas szybko leci.
Nie wiadomo kiedy, niepostrzeżenie minęły prawie
cztery lata naszego wspólnego bycia ze sobą. Ten numer „Wieści Podegrodzkich” to podsumowanie wymiernych i „namacalnych” efektów mojej i Waszej
działalności. Przez cały okres sprawowania funkcji
wójta gminy Podegrodzie byłam i jestem wójtem
wszystkich jej mieszkańców, wójtem wszystkich
miejscowości, wójtem wszystkich organizacji społecznych i pozarządowych, wszystkich wspólnot: formalnych i nieformalnych. Dzięki takiemu mojemu
podejściu do życia i Waszej akceptacji udało nam się
osiągnąć więcej niż zakładałam na początku kaden-

16 listopada 2014 r. odbędą się wybory
samorządowe. Będą Państwo wybierać
wójta gminy Podegrodzie, 15 radnych
nowej Rady Gminy Podegrodzie,
radnych powiatowych i wojewódzkich.
Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia
udziału w wyborach i wyrażenia swojej
opinii na temat jej przyszłości.
cji. Wszystkim, którzy dołożyli choćby małą cegiełkę do tych osiągnięć, za ich zaangażowanie i wysiłek
serdecznie dziękuję.
Dobrego słowa nigdy mało, więc serdecznie dziękuję: mieszkańcom, radnym Rady Gminy Podegrodzie
z przewodniczącym rady Dariuszem Kowalczykiem,
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek gminnych, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół, społecz-

nikom z Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich oraz pozarządowych organizacji społecznych. Stworzyliśmy kapitał społeczny, który będzie
jeszcze długo procentował w przyszłości. Nie pozwolę
go roztrwonić.
Na zakończenie podkreślę, że te wszystkie inwestycje i działania były możliwe dzięki twardej polityce finansowej i pozyskiwaniu środków finansowych
z zewnętrznych źródeł unijnych i krajowych. Zastałam
gminę Podegrodzie z deficytem w wysokości 4,259 mln
zł i długiem na poziomie 10,34% budżetu. Za 2013 rok
gmina Podegrodzie może się pochwalić nadwyżką budżetową w wysokości 1,355 mln zł i spadkiem długu
do poziomu 8,37%. Gmina Podegrodzie, jak każda mała gmina wiejska, ma zbyt małe własne wpływy budżetowe, aby samodzielnie realizować większość
inwestycji. Dlatego dobra współpraca z władzami wojewódzkimi i powiatowymi to kolejny powód, dzięki
któremu uważam tę kadencję za bardzo udaną. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Jana Golonki
– starosty nowosądeckiego. Dzięki jego osobistej
życzliwości zrealizowaliśmy wiele znaczących inwestycji drogowych.
Szanowni Państwo,
16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Będą Państwo wybierać wójta gminy Podegrodzie, 15 radnych nowej Rady Gminy Podegrodzie,
radnych powiatowych i wojewódzkich. Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach i wyrażenia swojej opinii na temat jej przyszłości. Udział
w wyborach i oddanie głosu to nie tylko obowiązek
obywatelski. W przypadku małych społeczności, jakimi są gminy, to przede wszystkim wskazanie, czy sprawy gminy idą w dobrym kierunku, wskazanie osób,
na które można liczyć. Wyniki wyborów to sygnał dla
kandydatów, czy ich dotychczasowe działania na rzecz
gminy oraz wizja dalszej pracy jest akceptowana. I jak
bardzo. Skorzystajcie z tej szansy wypowiedzi.
Z serdecznymi pozdrowieniami
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Szanowni Państwo!

M

ija czwarty, a tym samym ostatni rok obecnej
kadencji Rady Gminy Podegrodzie. Pisząc te
słowa mam poczucie, iż czas, który został
nam podarowany przez wyborców w pełni został wykorzystany.
Zawsze, w swoich niejednokrotnie bardzo trudnych
decyzjach, kierowaliśmy się jednym, głównym wyznacznikiem – dobrem mieszkańców gminy Podegrodzie. Mijająca kadencja była okresem trudnym,
wymagającym od radnych ogromnego zaangażowania
i poświęcenia sporej ilości czasu i uwagi sprawom samorządowym.
Okres ten to czas wprowadzenia w życie m.in. tzw.
„ustawy śmieciowej”, nakładającej na nas obowiązek
segregacji odpadów. Dzięki dużemu zaangażowaniu
radnych, wójt Małgorzaty Gromali oraz pracowników
urzędu, udało nam się zrealizować zadanie niezwykle
sprawnie, zachowując przy tym rozsądne ceny za odbiór
odpadów. Kolejną strategiczną i przede wszystkim dobrą decyzją, którą podjęliśmy, było obniżenie do 10%
tzw. opłaty planistycznej, co znacznie zdynamizowało
obrót ziemią oraz inwestycje w gminie.
Mijające lata obfitowały w duże zmiany i dynamiczny rozwój naszej samorządowej wspólnoty. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym, wspólnymi siłami
udało się nam pchnąć naszą małą ojczyznę na ścieżkę
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szybkiego rozwoju. Nowe drogi, budynki użyteczności
publicznej (Gminny Żłobek, Przedszkole i Biblioteka
w Podegrodziu, sala gimnastyczna w Gostwicy) powodują, iż życie na ziemi podegrodzkiej staje się coraz bardziej komfortowe.
Dostrzegają to również ludzie z zewnątrz, którzy coraz częściej wybierają naszą gminę, jako swoje miejsce. Budują domu, zakładają rodziny i osiedlają się
u nas. To między innymi dzięki temu liczymy już sobie
blisko 13 000 mieszkańców i jesteśmy jedną z niewielu gmin w powiecie nowosądeckim z dodatnim przyrostem naturalnym. To bardzo dobrze wróży
na przyszłość.
Warto również podkreślić, iż kończąc kadencję, pozostawiamy gminę w bardzo dobrej kondycji finansowej, z budżetem na poziomie 59 000 000,00 zł oraz
rekordowo niskim zadłużeniem, przekraczającym niewiele ponad 8% budżetu. Taka sytuacja umożliwia
i gwarantuje kolejnemu wójtowi oraz Radzie dużą swobodę w ubieganiu się o finansowanie projektów z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować
pracownikom Urzędu Gminy Podegrodzie za zaangażowanie i poświęcenie włożone w realizację licznych
zadań. Wielokrotnie miałem okazję się przekonać, że
Wasza praca nie kończy się o godz. 15. Kiedy trzeba,
pracujecie tyle, ile wymaga od tego potrzeba chwili. To
bardzo istotne, bo świadczy o tym, iż wykonując codzienne obowiązki, macie świadomość, że pracujecie
w interesie naszej gminnej wspólnoty.
W sposób szczególny chciałbym podziękować wójt
Małgorzacie Gromali za cztery lata twórczej i harmonijnej współpracy. Dzięki Pani operatywności jesteśmy
w czołówce najdynamiczniej rozwijających się gmin
na całej Sądecczyźnie.
Szanowni Państwo, jesteśmy w przededniu wyborów
samorządowych. Idźmy do lokali wyborczych i przy urnach
pokażmy, iż jesteśmy świadomymi obywatelami, którzy
potrafią decydować o swojej przyszłości.
Z wyrazami szacunku
DARIUSZ KOWALCZYK
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PODEGRODZIE
PAŹDZIERNIK 2014
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Sala gimnastyczna
w Gostwicy już służy
mieszkańcom!
Gmina Podegrodzie zakończyła realizację zadania, na które dzieci ze
Szkoły Podstawowej im. Narcyza Wiatra z Gostwicy wyczekiwały
z niecierpliwością.
Obiekt służy już podopiecznym miejscowej placówki. Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 2 876 999,99 zł. Wysokość dofinansowania była równa 924 192,86 zł.
Sala będzie wykorzystywana na co dzień
podczas zajęć szkolnych, jednak skorzystać
z niej będą mogli również mieszkańcy całej gminy. Celem zadania była bowiem poprawa kondycji fizycznej i stanu zdrowia
lokalnej społeczności. Ponadto budowa
obiektu wpłynie na lepszą integrację społeczną, gdyż sala w założeniu ma pełnić
swojego rodzaju rolę centrum sportowo-wypoczynkowego miejscowości.

żliwe wymagania z zakresu ewakuacji,
BHP oraz higieniczno-sanitarne.
W zależności od odbywających się
w niej spotkań będzie pełniła funkcje
sportowe, oświatowe i kulturalne oraz
stanowić ma prawdziwe centrum rozrywkowe miejscowości. Jednocześnie
w obiekcie będzie mogło przebywać
aż 120 osób. Dodatkowo mała sala
gimnastyczna przeznaczona jest dla
dziewięciu osób. Budynek mieści pełnowymiarowe boisko do siatkówki
(9x18). Ponadto znajduje się w nim
niepełnowymiarowe boisko do koszykówki.
Warto zaznaczyć, iż obiekt jest w pełni zgodny z założeniami „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015”.
Ponadto budowa sali zwiększa atrakcyjność gminy i w założeniu powinna stanowić punkt integracyjny dla lokalnej
społeczności, będąc jednocześnie ośrodkiem rekreacyjno-sportowym. Dzięki
budowie obiektu mieszkańcy Gostwicy
będą mogli zadbać o prawidłową kondycję fizyczną.

Realizacja inwestycji w znacznym
stopniu przyczyni się do poprawy warunków i podniesienia poziomu nauczania
wychowania fizycznego w gostwickiej
placówce. Oprócz zajęć lekcyjnych,
obiekt będzie przystosowany do rozgrywania zawodów sportowych na różnych
szczeblach (gminnym, regionalnym czy
powiatowym) i w różnych dyscyplinach
sportowych. Umożliwi to dzieciom i młodzieży uczestnictwo w sportowej rywalizacji oraz zawiązanie więzi między
poszczególnymi szkołami. Ważnym elementem jest również dostosowanie
obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co w następstwie umożliwi im
uprawianie sportu.
Sala gimnastyczna w Gostwicy została świetnie wyposażona. Można w niej
znaleźć zaplecze sanitarne i techniczne,
niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Ponadto spełnia wszelkie moMAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Zabiło
serce gminy

Podegrodzie może poszczycić się
obiektem, który rozwiązuje wiele
problemów lokalnej społeczności.
Budynek gminnej biblioteki, żłobka i przedszkola już służy mieszkańcom.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się
od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła Starszego
w Podegrodziu. Następnie wszyscy zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy
naszej gminy udali się na teren Gminnego Żłobka, Biblioteki i Przedszkola,
gdzie odbyła się już część oficjalna.
Wszyscy obecni mogli podziwiać występ Zespołu Regionalnego „Małe Podegrodzie”,
prowadzonego
przez
Małgorzatę Liber. Następnie nowoczesny obiekt został oficjalnie otworzony
i poświęcony. Ponadto uroczystościom
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towarzyszyła wystawa przedstawiająca
piękno naszej małej ojczyzny pt. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”.
Nie zabrakło również licznych atrakcji,
z których najbardziej cieszyli się najmłodsi mieszkańcy.
Obiekt powstał w technologii pasywnej i jest jednym z najnowocześniejszych
tego typu w regionie. Inwestycja była planowana od dłuższego czasu, a dzięki jej
realizacji wiele problemów, z którymi
od lat borykali się mieszkańcy, zostanie
rozwiązanych. Dotąd rodzice musieli odwozić swoje pociechy do przedszkoli czy
żłobków, znajdujących się w okolicznych
gminach lub Nowym Sączu. Teraz mogę
skorzystać z doskonale wyposażonego
obiektu, na dodatek położonego w samym sercu gminy Podegrodzie. Powstały
kompleks
rozpoczął
swoją
działalność 1 września.

Łączny koszt budowy gminnego żłobka położonego na działkach o nr ewidencyjnych
664/1,
665/1,
666/1
wyniósł 1 281 965,11 zł. Wysokość dofinansowania z resortowego programu
rozwoju instytucji opieki na dziećmi
w wieku do lat 3 „Maluch 2013 – edycja
I” oraz „Maluch – edycja 2014” wyniósł 924 192,86 zł. Powyższa kwota pokrywa nie tylko koszt budowy obiektu,
ale również jego wyposażenie.
Zakres rzeczowy zadania zawierał:
roboty ziemne, konstrukcje żelbetonowe
i stalowe, roboty murowe, podłogę
na gruncie, strop i podłogę poddasza,
konstrukcje drewniane, dach, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
stolarkę okienną i drzwiową, instalację
wewnętrzną – woda zimna i ciepła, instalację przeciwpożarową, kanalizację
wewnętrzną i technologiczną, instalację
solarną i kotłownię, instalację wentylacji
mechanicznej, instalację ogrzewania
podłogowego, układanie przewodów instalacji elektrycznej, montaż osprzętu,
rozdzielnie, oprawy oświetleniowe wewnętrzne, instalację odgromową, ciągi
komunikacyjne, plac zabawa, małą architekturę, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, kanalizację deszczową,
bezodpływowy zbiornik na ścieki, przyłącza zewnętrzne, oświetlenie oraz wyposażenie wybudowanych pomieszczeń.
Biblioteka gminna została wybudowana za kwotę 2 963 761,40 zł. Gmina Podegrodzie
uzyskała
dofinansowanie
w wysokości 1 925 000,00 zł. Dotacja pochodziła z Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka +. Infrastruktura
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Bibliotek. Dodatkowo 50 000 zł pochodziło z budżetu Województwa Małopolskiego. Z kolei pieniądze na budowę gminnego
przedszkola w całości pochodzą z lokalnego budżetu. Jej wysokość zamknęła się
w kwocie 2 787 090,55 zł.
Z kolei zakres rzeczowy zawierał: roboty ziemne, konstrukcje żelbetonowe,
konstrukcje stalowe, roboty murowe, podłogę na gruncie, strop i podłogę poddasz,
konstrukcje drewniane, dach, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty wykończeniowe zewnętrzne, stolarkę okienną
i drzwiową, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, oświetlenie zewnętrzne
i instalacje sanitarne zewnętrzne.
Obiekt ponadto będzie korzystał
z ekologicznych rozwiązań, ograniczających emisję dwutlenku węgla. Gmina Podegrodzie od dłuższego czasu
realizuje nowe inwestycje, kierując się
w swoich działaniach rozwiązaniami
mającymi korzystny wpływ na środowisko. To właśnie w tym celu, by ograniczyć wpływ szkodliwych substancji
na atmosferę, kompleks został wzbogacony o specjalne pompy ciepła. Zadanie
było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Krakowie. Warto przy tym wspomnieć, iż według danych Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska nasze województwo należy
do najbardziej zanieczyszczonych. Zjawisko to w znacznym stopniu jest spowodowane przez proces spalania paliw
stałych w celach grzewczych.

Czas na aktywność społeczno-zawodową mieszkańców gminy

Montaż pomp ciepła

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekty realizowane
w gminie Podegrodzie
w latach 2011-2014
PROJEKTY REALIZOWANE zna, Stadła – Kolektor
NA TERENIE GMINY
A – 1 298 604,69 zł, dofinansowaPODEGRODZIE
nie: 520 104,00 zł

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie
– 22 269 584,22 zł, dofinansowanie: 11 892 590,20 zł
Czas na aktywność społeczno-zawodową mieszkańców Gminy
Podegrodzie – 1 348 330,14 zł, dofinansowanie: 1 145 904,31 zł
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości
Brzezna, Gostwica i Podegrodzie
w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brze-

Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie – 1 344 550,00 zł, dofinansowanie: 1 344 550,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu Gminy Podegrodzie
– etap II – 1 175 050,00 zł, dofinansowanie: 1 175 050,00 zł
Ograniczenie zużycia energii
w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii – 924 927,03 zł, dofinansowanie: 626 416,52 zł
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
– 1 398 388,44 zł,
dofinansowanie: 419 501,00 zł
Wykonanie boisk sportowych
w ramach budowy kompleksu
Moje-Boisko Orlik 2012
– 1 198 790,44 zł, dofinansowanie: 750 000,00 zł
Przebudowa centrum wsi Brzezna
– 280 534,01 zł, dofinansowanie: 171 057,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Brzeznej – 227 022,95 zł, dofinansowanie: 110 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej
Ne 293914K Pod Wysokim
w km 0+000-0+780 w miejscowości
Brzezna – 168 015,92 zł, dofinansowanie: 133 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej Do Starej Szkoły w miejscowości Brzezna – 163 178,52 zł,
dofinansowanie: 130 000,00 zł

3.
4.
5.
6.

Już pływam

7.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

7.
8.
9.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 680 758,00 zł,
dofinansowanie: 432 444,88 zł
Montaż pomp ciepła
– 482 545,62 zł, dofinansowanie: 77 952,00 zł
Wczesnoszkolny uczeń dziś,
kompetentny pracownik jutro
– indywidualizacja nauczania szansą
na rozwój Gminy Podegrodzie
– 308 242,36 zł, dofinansowanie: 308 242,36 zł
Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy
plenerowej oraz wydanie katalogu
– 81 100,00 zł, dofinansowanie: 20 418,00 zł
„Jeżdżę z głową” realizowany
w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 12 531,40 zł,
dofinansowanie: 3 597,00 zł

10.
11.

Wieści PODEGRODZKIE

12.

„Już pływam” realizowany
w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – 2014: 9 390,00 zł
i dofinansowanie: 2 400,00 zł
– 2013: 9 237,20 zł i dofinansowanie:
2 300,00 zł

Moje Boisko – Orlik 2012

BRZEZNA

1.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie
– 5 921 613, 43 zł, dofinansowanie: 3 354 964,83 zł
Przebudowa drogi gminnej
nr 293937K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości Brzezna, przebudowa drogi gminnej 293940K Zapadliska
w miejscowości Brzezna, przebudowa
drogi gminnej nr 293960K do kościoła
w miejscowości Chochorowice w ramach
Narodowego Programu Przebudowy

2.

Schetynówka
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Budowa boiska wielofunkcyjnego

8.

Położenie nawierzchni na drodze
od Plebanii na Strzygańcu do Pana Bogdana Kostrzewy, zam. Brzezna 134 – 128 073,88 zł
Położenie nawierzchni asfaltowej
na drodze do pana J. Lorka
w Brzeznej – 123 052,91 zł
Remont drogi gminnej
do Iwańskich w miejscowości
Brzezna – 98 761,31 zł
Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku OSP
w Brzeznej – 84 956,10 zł, dofinansowanie: 40 000,00 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzeznej-Litaczu – 84 266,72 zł,
dofinansowanie: 84 266,72 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzeznej – 82 797,28 zł,
dofinansowanie: 82 797,28 zł

9.
10.
11.

Droga do Starej Szkoły

12.

13.

Droga gminna Pod Wysokim

14.
15.

Wykonanie ogrodzenia i alejek
z kostki brukowej na cmentarzu w Brzeznej – 74 608,09 zł
Odbudowa drogi gminnej
Strzyganiec-Litacz w miejscowości Brzezna – 40 612,00 zł, dofinansowanie: 40 612,00 zł
Remont drogi gminnej
Pod Cmentarz w miejscowości
Brzezna – 28 340,91 zł
Remont drogi gminnej do Józefa Wastaga w miejscowości
Brzezna – 23 184,20 zł
Remont drogi gminnej Tłoki
w miejscowości Brzezna
– 22 404,82 zł
Wykonanie monitoringu
w centrum miejscowości Brzezna – 11 514,03 zł
Remont drogi gminnej Za Burdackim w miejscowości Brzezna – 8 200,00 zł

16.
17.
18.
19.
20.

Przebudowa centrum wsi Brzezna
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Przebudowa centrum wsi Brzezna

Przebudowa centrum wsi Brzezna

Przebudowa centrum wsi Brzezna

21.

Wymiana odcinka sieci wodociągowej z średnicy 32 mm
na średnicę 63 mm w obrębie działek 684/1 i 684/2 – droga gminna – 6 950,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej
Pod Gwizdor – 6 600,00 zł
Remont odwodnienia, droga
Do Starej Szkoły – 6 000,00 zł
Uzupełnienie ubytków nawierzchni zjazdu do parkingu
cmentarnego w Brzeznej – 4 566,99 zł
Profilowanie i uzupełnienie nawierzchni żwirowej drogi
gminnej Do Olchawy – 4 000,00 zł
Wykonanie kraty odwadniającej – droga do Starej Szkoły
– 2 500,00 zł
Zakup drzewek ozdobnych
– cmentarz w Brzeznej
– 2 000,00 zł

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Wieści PODEGRODZKIE

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzeznej

CHOCHOROWICE

1.

Remont drogi gminnej od zbiornika przeciwpożarowego w stronę
Kostrzewy w m. Chochorowice
– Etap I – 67 071,79 zł
Budowa drogi gminnej od Krzysztofa Kumora w kierunku Klaga
– etap II – 56 605,37 zł
Budowa drogi gminnej od Olszaka
w kierunku Pana J. Żelasko
w Chochorowicach. – 48 239,16 zł
Remont drogi gminnej Koło Fryca od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej
w Chochorowicach – 44 519,85 zł

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Remont drogi gminnej Od Lizonia
w kierunku Klaga w miejscowości
Chochorowice – 33 982,60 zł
Remont drogi gminnej Poza Przymiarki – 6 200,00 zł
Remont drogi gminnej Słomka
– 1 845,00 zł

DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA

1.

Odbudowa drogi do Olszaka
w miejscowości Długołęka-Świerkla – 486 952,08 zł, dofinansowanie: 290 000,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Długołęka-Świer-

2.
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Budowa boiska wielofunkcyjnego

Budowa placu zabaw

Budowa boiska wielofunkcyjnego
kla – 238 747,59 zł, dofinansowanie: 110 000,00 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli
– 185 730,00 zł,
dofinansowanie: 74 143,00 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Pod Dąbrową
– 137 021,36 zł
Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Długołęce-Świerkli – 121 938,89 zł, dofinansowanie: 60 969,00 zł
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce-Świerkli
– 121 524,00 zł, dofinansowanie: 40 000,00 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Długołęce-Świerkli – 78 047,00 zł,
dofinansowanie: 78 047,00 zł

3.

Budowa placu zabaw

4.
5.

8.
9.
10.

6.
7.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do Sylwestra Bogdańskiego – 69 334,15 zł
Remont drogi gminnej Pod Dąbrową – 57 575,89 zł
Odwodnienie i poprawa drogi
asfaltowej do osiedla Burdak
Góry w miejscowości Długołęka-Świerkla – 36 067,53 zł
Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach
gminnych Mokra Wieś – Długołęka-Świerkla – Sokowiny, Wzory
– 32 250,60 zł
Remont drogi gminnej Do Bugajskich – 9 300,00 zł

11.
12.

GOSTWICA

1.
2.
3.

Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy – 2 866 999,99 zł, dofinansowanie: 924 192,86 zł
Odbudowa drogi gminnej Podegrodzie w miejscowości Gostwica
– 229 086,22 zł
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej im. Narcyza Wiatra i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy – 224 247,73 zł
Remont drogi gminnej Wierzchowina – 134 520,04 zł
Odbudowa drogi gminnej Koło
Bodzionego w miejscowości Gostwica – 124 002,45 zł

4.
5.

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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MOKRA WIEŚ

1.
2.
3.
4.

Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy

6.

16.

7.
8.

JURASZOWA

Odbudowa drogi gminnej Na Racwaz w miejscowości Gostwica
– 123 000,00 zł,
dofinansowanie: 123 000,00 zł
Odwodnienie terenu Poświątne
w miejscowości Gostwica
– 100 010,00 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Narcyza Wiatra w Gostwicy – 82 804,22 zł,
dofinansowanie: 82 804,22 zł
Remont drogi gminnej Polna II (Wądoły) w miejscowości
Gostwica – 17 176,95 zł
Remont odwodnienia drogi
Do Łąk w miejscowości Gostwica – 13 714,50 zł
Remont drogi gminnej Dulińskie w stronę Platy w miejscowości Gostwica – 10 553,40 zł
Remont drogi gminnej w stronę Witkowskich w miejscowości Gostwica – 9 863,37 zł
Remont drogi gminnej Wierzchowina – 8 300,00 zł
Remont drogi gminnej Wąwóz
– 8 000,00 zł
Remont drogi gminnej Słocina – 6 800,00 zł

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wieści PODEGRODZKIE

Remont przepustu Suchy Potok
z Łąk Gostwickich w miejscowości Gostwica – 6 088,50 zł

1.
2.
3.

Remont drogi gminnej Łąkta Rogi
w miejscowości Juraszowa
– 139 259,25 zł
Remont drogi gminnej Granica
w miejscowości Juraszowa
– 52 938,68 zł
Remont drogi gminnej Krawcówka w m. Juraszowa – 45 962,64 zł

Droga gminna Krawcówka

Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Mokrej Wsi – 246 843,68 zł,
dofinansowanie: 100 000,00 zł
Dokumentacja projektowa sieci
wodociągowej – 118 695,00 zł
Remont części drogi gminnej Mokra Wieś (Krzyże) – Owieczka
– 100 155,16 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrej Wsi
– 84 267,28 zł, dofinansowanie: 84 267,28 zł
Remont drogi gminnej Bania
w miejscowości Mokra Wieś
– 81 653,25 zł
Odbudowa drogi gminnej Osowie
w m. Mokra Wieś – 76 014,00 zł,
dofinansowanie: 76 014,00 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi
– 60 716,22 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory – 60 086,48 zł
Remont drogi gminnej Do Zygmunta w miejscowości Mokra
Wieś – 55 071,41 zł
Ułożenie korytek i kratownicy
w rowach przy drogach gminnych Mokra Wieś – Długołęka Świerkla – Sokowiny, Wzory – 32 250,60 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do p. Iwana – Ciuła Osowie – 29 951,51 zł

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Droga gminna Krawcówka
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Mokra Wieś – budowa boiska wielofunkcyjnego

12.

Remont odwodnienia drogi
gminnej Sokowina – 20 098,20 zł

NASZACOWICE

1.

Odbudowa drogi WYGONY w m.
Naszacowice – 389 980,79 zł, dofinansowanie: 200 000,00 zł

2.

Remont budynku i otoczenia filii
GOK w Naszacowicach (świetlicy
wiejskiej) – 147 474,02 zł, dofinansowanie: 95 918,00 zł
Remont drogi Na Zamczysko
– nawierzchnia asfaltowa
– 101 195,44 zł
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Naszacowicach
– 97 354,13 zł
Remont drogi rolniczej Średni Potok w miejscowości Naszacowice
– 93 955,51 zł, dofinansowanie: 46 283,00 zł
Remont drogi rolniczej Graniczna w miejscowości Naszacowice
– 78 649,36 zł
dofinansowanie: 15 928,00 zł
Poprawa nawierzchni drogi w kierunku S. Bodzionego w m. Naszacowice – 58 009,91 zł

3.
4.
5.
6.
7.

Kapliczka w Naszacowicach

8.

Wykonanie oświetlenia ulicznego
przy drodze Na Zamczysko (3
lampy) oraz przy drodze Za Lasem (2
lampy) – 9 000,00 zł
Remont kapliczki w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka – 7 626,00 zł,
dofinansowanie: 4 000,00 zł

9.

OLSZANA

1.

Modernizacja i remont Szkoły
Podstawowej im. Mieczysława
Wieczorka w Olszanie na potrzeby
stworzenia Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego – 1 726 851,77 zł
Remont drogi gminnej Olszana-Stanęcin – ok. 490 000,00 zł (zadanie w trakcie przygotowania)
Modernizacja drogi Naszacowice-Łącko w miejscowości Olszanka,
Olszana – 400 000,00 zł

2.
3.

Remont filii GOK w Naszacowicach
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Olszana – droga gminna Do Zakonnic

4.
5.
6.

Odbudowa drogi gminnej przez
Świercze (Do Zakonnic) w miejscowości Olszana – 356 787,92 zł
Odbudowa drogi gminnej Do Lasyka w miejscowości Olszana
– 309 768,74 zł
Odbudowa kładki pieszo-jezdnej
w ciągu drogi gminnej Koło Iwana w miejscowości Olszana – 286 129,63 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie – 244 770,00 zł
Odbudowa kładki pieszo-jezdnej
w ciągu drogi gminnej do Malinowskiego w miejscowości Olszana – 239 874,01 zł
Odbudowa mostu w ciągu drogi
gminnej Pazganówka w miejscowości Olszana – 212 173,50 zł
Remont mostu w ciągu drogi
gminnej Przez Las w miejscowości Olszana – 146 799,60 zł
Odbudowa drogi gminnej
Do Smuga w miejscowości Olszana – 133 217,29 zł
Odbudowa drogi gminnej Konieczny w miejscowości Olszana – 131 965,22 zł
Instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła – remont remizy OSP w Olszanie
– 127 320,31 zł
Odbudowa drogi gminnej
Do Wsi od Krawcówki w miejscowości Olszana – 117 223,94 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka

w Olszanie – 84 122,00 zł, dofinansowanie: 84 122,00 zł
Odbudowa przepustu w ciągu
drogi gminnej Przez Świercze
w miejscowości Olszana – 58 309,36 zł
Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego – 19 525,05 zł

16.
17.

18.
19.

Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana – 16 595,01 zł
Wykonanie odwiertu średnicy 216 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 800 mm
w miejscowości Olszana
– 4 275,00 zł

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wieści PODEGRODZKIE

Olszanka – zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej
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11.
12.
13.
14.
15.

Remont drogi gminnej Jasna
w miejscowości Olszanka
– 11 180,70 zł
Remont drogi gminnej Równa – 8 645,90 zł
Remont drogi gminnej Jasna
– 4 856,04 zł
Montaż barierki ochronnej
przy drodze Koło Remizy
– 2 324,70 zł
Wykonanie tablic informacyjnych – 2 076,11 zł

PODEGRODZIE
Olszanka – zagospodarowanie
terenu przy szkole podstawowej

OLSZANKA

1.
2.

Zakup wozu strażackiego dla OSP
Olszanka – 630 000,00 zł, dofinansowanie: 350 000,00 zł
Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej w Olszance – 573 637,09 zł, dofinansowanie: 359 491,00 zł
Odbudowa drogi gminnej Szkolna w miejscowości Olszanka
– 395 073,54 zł,
dofinansowanie: 140 000,00 zł
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Olszance – 240 000,00 zł
Odbudowa drogi gminnej Jasna
Ne 293669 K w miejscowości Olszanka w km 0+025-0+600
– 130 733,01 zł,
dofinansowanie: 130 733,01 zł
Remont odwodnienia drogi gminnej Bystra w m. Olszanka
– 51 308,07 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Olszance
– 48 721,60 zł,
dofinansowanie: 48 721,60 zł
Remont placu koło Remizy i drogi
gminnej Działy w Olszance
– 43 064,27 zł
Remont drogi gminnej Ogrodowa
(Do Pasonia) w miejscowości Olszanka – 35 800,13 zł
Wykonanie odwiertu średnicy 216 mm z obudową z kręgów betonowych średnicy 800 mm
w miejscowości Olszanka
– 21 375,00 zł

3.

1.

Budowa biblioteki w Podegrodziu
– 2 963 761,40 zł, dofinansowanie: 1 925 000,00 zł
dofinasowanie NFOŚiGW: 1 182 140,00 zł
Budowa gminnego przedszkola
w Podegrodziu – 2 787 090,55 zł,
Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu
na działkach 664/1, 665/1, 666/1
– 1 281 965,11 zł, dofinansowanie: 924 192,86 zł
dofinansowanie NFOŚiGW budowy
gminnego żłobka i przedszkola wynosi: 1 376 010,00 zł

2.
3.

4.
5.

Przebudowa drogi gminnej WYGON – 1 298 991,00 zł, dofinansowanie: 649 495,00 zł
Remont pomieszczeń Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu
– 627 100,33 zł, dofinansowanie:
199 082,00 zł
Przebudowa centrum wsi Podegrodzie – 541 977,68 zł, dofinansowanie: 274 948,00 zł
Remont drogi gminnej Osowie
Rogi w miejscowości Podegrodzie
– 217 854,46 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Podegrodzie – 184 500,00 zł
Odbudowa drogi gminnej Łazy
w miejscowości Podegrodzie
– 166 050,00 zł, dofinansowanie: 166 050,00 zł
Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie – 110 593,38 zł
Wykonanie odwodnienia i położenie asfaltu koło p. Franciszka Kosa w miejscowości
Podegrodzie – 76 063,51 zł

6.
7.
8.
9.

10.
11.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Przebudowa centrum wsi Podegrodzie
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu

Przebudowa drogi gminnej WYGON

Remont GOK

Budowa Gminnego Przedszkola wPodegrodziu

12.
13.
14.
15.

Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości
Rogi i Podegrodzie – 73 804,43 zł
Remont drogi gminnej Łąkta
Juraszowa w miejscowości Podegrodzie – 67 440,94 zł
Remont drogi gminnej Koło
Konstantego i Wardęgi w miejscowości Podegrodzie – 44 926,27 zł
Remont drogi gminnej Koło
Apteki w miejscowości Podegrodzie – 38 028,00 zł

Wieści PODEGRODZKIE

16.

Remont drogi rolniczej Osowie
Juraszowa Koło Dyrka w Podegrodziu – 32 765,60 zł, dofinansowanie: 5 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na ul. Św. Anny – 31 320,06 zł
Remont drogi i odwodnienia
koło p. Matyaszek i Pasoń
– 29 335,50 zł
Urządzenie terenu zieleni
w centrum wsi Podegrodzie
– 19 800,00 zł

17.
18.
19.

20.
21.
22.

Remont odwodnienia drogi
gminnej Łazy w miejscowości
Podegrodzie – 15 557,04 zł
Remont drogi gminnej Górki
w miejscowości Podegrodzie
– 12 782,50 zł
Odwodnienie drogi koło Pana Kroczka za wysypiskiem
w miejscowości Podegrodzie
– 11 182,42 zł
Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia
na drodze Osowie-Świdnik
– 10 000,00 zł
Demontaż nieczynnej sieci
energetycznej prowadzącej
do stacji wodociągów – 7 000,00 zł

23.
24.
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Remont GOK
z kręgów betonowych średnicy 1000 mm w miejscowości Podegrodzie – 4 275,00 zł
Wykonanie oświetlenia na drodze do p. Bastów – 2 801,43 zł
Dokończenie korytek na osiedlu Słoneczne – 1 505,33 zł

31.
32.

PODRZECZE

1.
2.

Budowa kaplicy cmentarnej w Podrzeczu – 312 605,91 zł
Budowa drogi „Labachówka”
w Podrzeczu – 108 913,11 zł

3.

Remont drogi rolniczej dz. nr 25
w miejscowości Podrzecze
– 63 381,75 zł, dofinansowanie: 36 469,09 zł
Remont drogi gminnej
nr 293975K Podrzecze Koło Knurowskiego – 44 154,05 zł
Remont świetlicy wiejskiej w remizie OSP – 42 166,32 zł, wkład
własny: 21 000,00 zł
Remont drogi gminnej Krzywa
w przysiółku Tłoki w miejscowości Podrzecze – 34 016,44 zł

4.
5.
6.

25.
26.
27.
28.
29.

Dostawa i wymiana ogrodzenia
na ujęciu wody do Wodociągu
Gminnego Podegrodzie – 7 000,00 zł
Modernizacja i remont rozdzielni i instalacji przepompowni wody – 5 000,00 zł
Zabezpieczenie placu zabaw
w przedszkolu – 5 000,00 zł
Odwodnienie drogi gminnej
Koło Ciągły – 4 999,99 zł
Wykonanie pierwszego
odwiertu średnicy 311 mm
z obudową z kręgów betonowych
średnicy 1000 mm w miejscowości
Podegrodzie – 4 275,00 zł
Wykonanie drugiego odwiertu
średnicy 311 mm z obudową

30.

Budowa kaplicy cmentarnej
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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7.
8.
9.

ROGI

STADŁA

1.
2.

1.

Budowa placu zabaw przy remizie
OSP w Podrzeczu – 38 654,24 zł,
wkład własny: 22 000,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej
w sprzęt multimedialny
– 33 254,22 zł
Wykonanie oświetlenia na drodze
powiatowej Chełmiec-Naszacowice, od kościoła w Świniarsku do Podrzecza – 30 000,00 zł
Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie
zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki
oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji
państwa Wnęków – 26 931,93 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej kaplicy na cmentarzu
w Podrzeczu – 10 000,00 zł
Uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej drogi
gminnej Młynówka w miejscowości
Podrzecze – 3 682,25 zł
Zakup kosiarki na utrzymanie
placu zabaw – 2 000,00 zł

13.

Przebudowa centrum wsi Rogi
– 998 510,96 zł, dofinansowanie: 500 000,00 zł
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Rogach
– 189 694,00 zł, dofinansowanie: 40 110,89 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Rogach
– 84 267,28 zł,
dofinansowanie: 84 267,28 zł
Remont drogi gminnej w stronę
Owieczki w miejscowości Rogi
i Podegrodzie – 73 804,43 zł
Położenie nawierzchni asfaltowej
na drodze gminnej koło Maciuszków – 22 723,24 zł
Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika przy drodze gminnej
w Rogach – 14 524,90 zł
Remont drogi gminnej Na Dzioły
– 12 134,20 zł
Prace związane z usuwaniem skutków powodzi – 5 587,00 zł

Stadła – Budowa kanalizacji

Stadła – budowa placu zabaw

10.
11.
12.

Wieści PODEGRODZKIE

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie
Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła
– Kolektor A – 1 298 604,69 zł, dofinansowanie: 520 104,00 zł
Przebudowa drogi gminnej
Ne 293842 K Remiza – Barczynki
stanowiącej ciąg komunikacyjny
od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi
powiatowej nr 1544 K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Stadła
– 744 051,49 zł,
dofinansowanie: 372 025,00 zł
Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stadłach w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2012” – 145 902,49 zł
Instalacje centralnego ogrzewania
z kotłownią, instalacja wodociągowa, instalacja gazowa, przyłącz gazu
i CO, zbiornik na gaz, roboty budowlane przy SP w Stadłach – 90 115,43 zł

2.
3.
4.
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320 tys. zł
na kaplicę
cmentarną

Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP

Na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu trwają prace nad budową
kaplicy. Inwestorem prac jest gmina Podegrodzie.

Stadła – przebudowa drogi Remiza-Barczynki

5.
6.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stadłach
– 72 836,45 zł
Położenie dywaniku asfaltowego
na drodze dojazdowej w kierunku posesji Popardowskich
– 58 845,63 zł
Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej – koło wikliny w kierunku P. P. Gomółków
i Konstantych w Stadłach
– 56 211,52 zł
Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Stadłach
– 51 492,52 zł,
dofinansowanie: 51 492,52 zł
Budowa placu zabaw w Stadłach
i promocja projektu
– 50 734,55 zł, dofinansowanie: 23 509,49 zł

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Stadłach
– 19 966,90 zł
Zagospodarowanie podwórka
szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły – 17 301,43 zł
Zakup nagłośnienia i krzeseł
dla KGW w Stadłach
– 7 500,00 zł
Wykonanie tablic informacyjnych – 3 000,00 zł
Wykonanie progu zwalniającego na drodze Polska Wieś
– 3 000,00 zł
Zakup termosu dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach – 1 300,00 zł.

Wieści PODEGRODZKIE
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Pierwsze efekty robót są już widoczne. Postawiono mury, a w najbliższym
czasie rozpocznie się budowa więźby dachowej. W ramach inwestycji wykonana zostanie kaplica cmentarna wraz
z urządzeniem chłodniczym. Koszt zadania to blisko 320 tys. zł. Na cmentarzu
odbywają się pochówki w głównej mierze osób z parafii Świniarsko, która swoim zasięgiem obejmuje miejscowości:
Podrzecze, Świniarsko oraz częściowo
Gaj i Mała Wieś.
– Realizacja przedsięwzięcie jest
w znacznym stopniu wynikiem determinacji mieszkańców Podrzecza, którzy wielokrotnie zabiegali o budowę kaplicy – mówi
Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia.
– Ponieważ blisko połowa pochówków
na cmentarzu pochodzi z sąsiedniej gminy,
zwróciliśmy się do wójta Bernarda Stawiarskiego z prośbą o dofinansowanie budowy. Już teraz realizujemy wspólnie
z Chełmcem wiele inwestycji, więc jestem
przekonana, iż i tym razem wspólnymi siłami uda nam się wykonać kolejne zadanie.
Termin realizacji inwestycji mija
w maju 2015 roku, jednak jeśli tylko warunki atmosferyczne będą sprzyjające,
prace zakończą się wcześniej.

Wydawca: Urząd Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie
tel. (18) 445-90-66, 445-90-41, Skład i druk: IPRESS STUDIO WWW.IPRESS.PRO
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Nowe oblicze remizy
Dzięki pozyskanym środkom unijnym, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu coraz więcej
może zaoferować lokalnej społeczności. Właśnie zakończono realizację kolejnego projektu, który
pozwolił wyremontować świetlicę
środowiskową, znajdującą się w budynku strażnicy.
Była to niezwykle ważna inwestycja,
bowiem z obiektu na co dzień korzystają
dzieci uczęszczające na rozmaite zajęcia
i kółka zainteresowań. Dzięki temu mogą
rozwijać swoje pasje i zdolności w bardzo
dobrych i komfortowych warunkach.
Pozyskane środki z Unii Europejskiej
pozwoliły na wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Ponadto położona została

Wieści PODEGRODZKIE

nowa posadzka z wykładziny PCV oraz
wymalowano całość wnętrza. Dodatkowo zmodernizowana została instalacja
CO oraz częściowo oświetlenie.
Dzięki staraniom dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu,
Krzysztofa Bodzionego, który prowadzi
świetlicę – urządzono w Podrzeczu i wyposażono zaplecze kuchenne. Inwestycja
kosztowała ponad 40 000 zł. Ponad połowa tej kwoty pochodziła z środków UE,
natomiast pozostałą część zabezpieczyła
wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala.
– To już kolejny projekt zrealizowany ze
środków unijnych – mówi Kazimierz
Klimczak, prezes OSP Podrzecze. – Wcześniej udało nam się zdobyć pieniądze
na plac zabaw dla najmłodszych, który
urządziliśmy obok remizy, oraz doposaże-

nie świetlicy w sprzęt multimedialny.
W ostatnich latach, dzięki projektom udało nam się zainwestować w budynek i jego
otoczenie blisko 120 000,00 zł.
Druhowie z Podrzecza nie spoczęli
jednak na laurach i przygotowują się już
do realizacji kolejnego przedsięwzięcia.
Tym razem zamierzają rozbudować istniejący przy budynku OSP plac zabaw.
Jak dodaje prezes Klimczak – już
od pewnego czasu staramy się uatrakcyjnić miejsce zabaw dla dzieci, gdyż cieszy
się ono bardzo dużym zainteresowaniem.
Nasz wniosek został zaakceptowany, czekamy jedynie na podpisanie umowy
z Urzędem Marszałkowskim. Koszt inwestycji szacuje się na około 25 tysięcy
złotych, z czego dofinansowanie powinno przekroczyć 20 tysięcy.
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