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Sza now ni Państwo!

K a żde wy da nie „Wie ści Po de grodz kich” to mo -
żli wość przed sta wie nia Pań stwu naj wa żniej -
szych wy da rzeń z ży cia na szej gmi ny z kil ku

po prze dza ją cych nu mer mie się cy. Od wzno wie nia wy -
da wa nia „WP” w grud niu 2011 r. mia łam przy jem ność
dzie lić się z Pań stwem swo imi prze my śle nia mi na te -
mat funk cjo no wa nia gmi ny oraz ak tyw no ści jej miesz -
kań ców, cie szyć się z Wa mi ich osią gnię cia mi
i suk ce sa mi. Wie lo krot nie pi sa łam, że mo im za da -
niem, ja ko wój ta, jest roz wój gmi ny Po de gro dzie po -
przez bu do wa nie po czu cia wspól no ty oby wa tel skiej.
Wspól no ty ro zu mia nej ja ko wy zwa la nie ener gii ka -
żde go z Nas dla dzia ła nia na rzecz ca łej gmi ny. Efek -
tem tych dzia łań po win no być po czu cie sa tys fak cji
z wła sne go wkła du pra cy we wspól ne dzia ła nie oraz
du ma z miesz ka nia w ta kiej gmi nie.

Sta no wi sko wój ta i Urząd Gmi ny da je mo żli wo ści po -
dej mo wa nia i re ali zo wa nia ró żnych dzia łań. To wła dza,
spra wo wa na w imie niu miesz kań ców, któ ra po win na słu -
żyć roz wo jo wi gmi ny i po ma gać jej miesz kań com w ich
co dzien nym ży ciu. Mam świa do mość, że ist nie ją po ku -
sy, że by wy ko rzy sty wać ją do ce lów pry wat nych, ro dzin -
nych, do skłó ca nia ze so bą lu dzi, czy li do tych wszyst kich
pa to lo gii, z któ ry mi mu sia łam wal czyć na po cząt ku mo -
jej ka den cji. Rzą dze nie to sztu ka po dej mo wa nia de cy zji
do brych dla ca łej spo łecz no ści oraz bra nie za nie od po -
wie dzial no ści. A je że li za cho dzi po trze ba i mo żli wość
sko ry go wa nia tych de cy zji – to pod ję cie kro ków, któ re
zmie nia ją je na lep sze. Nie jest sztu ką ano ni mo wa kry -
ty ka i ano ni mo we roz po wszech nia nie nie praw dzi wych
plo tek i pi sa nie do no sów. Ta kie dzia ła nia ni gdy nie bę dą
prze ze mnie to le ro wa ne i ak cep to wa ne.

Wie lo krot nie pi sa łam, że mo im ma rze niem i ce lem
jest nie tyl ko re ali za cja obiet nic, któ re zło ży łam po za -
przy się że niu na wój ta Po de gro dzia, ale przede wszyst -
kim stwo rze nie do bre go, przy ja zne go kli ma tu w gmi nie
i do bre re la cje z jej miesz kań ca mi. Dzi siaj mo gę po wtó -
rzyć: Współ pra ca z miesz kań ca mi gmi ny to naj więk sze
osią gnię cie mo jej ka den cji. Ta po zy tyw na ener gia jest
im pul sem do dal szych dzia łań i po dej mo wa nia ko lej -
nych wy zwań. To wszyst ko za słu ga Was – miesz kań ców
gmi ny Po de gro dzie.
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Sza now ni Miesz kań cy,
Sta ra praw da ży cio wa mó wi, że czas szyb ko le ci.

Nie wia do mo kie dy, nie po strze że nie mi nę ły pra wie
czte ry la ta na sze go wspól ne go by cia ze so bą. Ten nu -
mer „Wie ści Po de grodz kich” to pod su mo wa nie wy -
mier nych i „na ma cal nych” efek tów mo jej i Wa szej
dzia łal no ści. Przez ca ły okres spra wo wa nia funk cji
wój ta gmi ny Po de gro dzie by łam i je stem wój tem
wszyst kich jej miesz kań ców, wój tem wszyst kich
miej sco wo ści, wój tem wszyst kich or ga ni za cji spo -
łecz nych i po za rzą do wych, wszyst kich wspól not: for -
mal nych i nie for mal nych. Dzię ki ta kie mu mo je mu
po dej ściu do ży cia i Wa szej ak cep ta cji uda ło nam się
osią gnąć wię cej niż za kła da łam na po cząt ku ka den -

cji. Wszyst kim, któ rzy do ło ży li choć by ma łą ce gieł -
kę do tych osią gnięć, za ich za an ga żo wa nie i wy si łek
ser decz nie dzię ku ję.

Do bre go sło wa ni gdy ma ło, więc ser decz nie dzię ku -
ję: miesz kań com, rad nym Ra dy Gmi ny Po de gro dzie
z prze wod ni czą cym ra dy Da riu szem Ko wal czy kiem,
pra cow ni kom Urzę du Gmi ny i jed no stek gmin nych, dy -
rek to rom, na uczy cie lom i pra cow ni kom szkół, spo łecz -

ni kom z Ochot ni czych Stra ży Po żar nych i Kół Go spo -
dyń Wiej skich oraz po za rzą do wych or ga ni za cji spo -
łecz nych. Stwo rzy li śmy ka pi tał spo łecz ny, któ ry bę dzie
jesz cze dłu go pro cen to wał w przy szło ści. Nie po zwo lę
go roz trwo nić.

Na za koń cze nie pod kre ślę, że te wszyst kie in we sty -
cje i dzia ła nia by ły mo żli we dzię ki twar dej po li ty ce fi -
nan so wej i po zy ski wa niu środ ków fi nan so wych
z ze wnętrz nych źró deł unij nych i kra jo wych. Za sta łam
gmi nę Po de gro dzie z de fi cy tem w wy so ko ści 4,259 mln
zł i dłu giem na po zio mie 10,34% bu dże tu. Za 2013 rok
gmi na Po de gro dzie mo że się po chwa lić nad wy żką bu -
dże to wą w wy so ko ści 1,355 mln zł i spad kiem dłu gu
do po zio mu 8,37%. Gmi na Po de gro dzie, jak ka żda ma -
ła gmi na wiej ska, ma zbyt ma łe wła sne wpły wy bu dże -
to we, aby sa mo dziel nie re ali zo wać więk szość
in we sty cji. Dla te go do bra współ pra ca z wła dza mi wo -
je wódz ki mi i po wia to wy mi to ko lej ny po wód, dzię ki
któ re mu uwa żam tę ka den cję za bar dzo uda ną. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję na rę ce Ja na Go lon ki
– sta ro sty no wo są dec kie go. Dzię ki je go oso bi stej
życz li wo ści zre ali zo wa li śmy wie le zna czą cych in we sty -
cji dro go wych.

Sza now ni Pań stwo,
16 li sto pa da 2014 r. od bę dą się wy bo ry sa mo rzą do -

we. Bę dą Pań stwo wy bie rać wój ta gmi ny Po de gro -
dzie, 15 rad nych no wej Ra dy Gmi ny Po de gro dzie,
rad nych po wia to wych i wo je wódz kich. Go rą co za chę -
cam Pań stwa do wzię cia udzia łu w wy bo rach i wy ra że -
nia swo jej opi nii na te mat jej przy szło ści. Udział
w wy bo rach i od da nie gło su to nie tyl ko obo wią zek
oby wa tel ski. W przy pad ku ma łych spo łecz no ści, ja ki -
mi są gmi ny, to przede wszyst kim wska za nie, czy spra -
wy gmi ny idą w do brym kie run ku, wska za nie osób,
na któ re mo żna li czyć. Wy ni ki wy bo rów to sy gnał dla
kan dy da tów, czy ich do tych cza so we dzia ła nia na rzecz
gmi ny oraz wi zja dal szej pra cy jest ak cep to wa na. I jak
bar dzo. Sko rzy staj cie z tej szan sy wy po wie dzi.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

MAŁ GOR ZA TA GRO MA LA
WÓJT GMI NY PO DE GRO DZIE

Współ pra ca z miesz kań ca mi gmi ny to naj więk sze osią gnię cie 
mo jej ka den cji. Ta po zy tyw na ener gia jest im pul sem 

do dal szych dzia łań i po dej mo wa nia ko lej nych wy zwań.
To zasługa Was – mieszkańców gminy Podegrodzie.

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. 
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Sza now ni Państwo!

M i ja czwar ty, a tym sa mym ostat ni rok obec nej
ka den cji Ra dy Gmi ny Po de gro dzie. Pi sząc te
sło wa mam po czu cie, iż czas, któ ry zo stał

nam po da ro wa ny przez wy bor ców w peł ni zo stał wy -
ko rzy sta ny.

Zaw sze, w swo ich nie jed no krot nie bar dzo trud nych
de cy zjach, kie ro wa li śmy się jed nym, głów nym wy -
znacz ni kiem – do brem miesz kań ców gmi ny Po de gro -
dzie. Mi ja ją ca ka den cja by ła okre sem trud nym,
wy ma ga ją cym od rad nych ogrom ne go za an ga żo wa nia
i po świę ce nia spo rej ilo ści cza su i uwa gi spra wom sa -
mo rzą do wym.

Okres ten to czas wpro wa dze nia w ży cie m.in. tzw.
„usta wy śmie cio wej”, na kła da ją cej na nas obo wią zek
se gre ga cji od pa dów. Dzię ki du że mu za an ga żo wa niu
rad nych, wójt Mał go rza ty Gro ma li oraz pra cow ni ków
urzę du, uda ło nam się zre ali zo wać za da nie nie zwy kle
spraw nie, za cho wu jąc przy tym roz sąd ne ce ny za od biór
od pa dów. Ko lej ną stra te gicz ną i przede wszyst kim do -
brą de cy zją, któ rą pod ję li śmy, by ło ob ni że nie do 10%
tzw. opła ty pla ni stycz nej, co znacz nie zdy na mi zo wa ło
ob rót zie mią oraz in we sty cje w gmi nie.

Mi ja ją ce la ta ob fi to wa ły w du że zmia ny i dy na micz -
ny roz wój na szej sa mo rzą do wej wspól no ty. Dzię ki po -
zy ski wa nym środ kom ze wnętrz nym, wspól ny mi si ła mi
uda ło się nam pchnąć na szą ma łą oj czy znę na ście żkę

szyb kie go roz wo ju. No we dro gi, bu dyn ki uży tecz no ści
pu blicz nej (Gmin ny Żło bek, Przed szko le i Bi blio te ka
w Po de gro dziu, sa la gim na stycz na w Go stwi cy) po wo -
du ją, iż ży cie na zie mi po de grodz kiej sta je się co raz bar -
dziej kom for to we.

Do strze ga ją to rów nież lu dzie z ze wnątrz, któ rzy co -
raz czę ściej wy bie ra ją na szą gmi nę, ja ko swo je miej -
sce. Bu du ją do mu, za kła da ją ro dzi ny i osie dla ją się
u nas. To mię dzy in ny mi dzię ki te mu li czy my już so bie
bli sko 13 000 miesz kań ców i je ste śmy jed ną z nie wie -
lu gmin w po wie cie no wo są dec kim z do dat nim przy ro -
stem na tu ral nym. To bar dzo do brze wró ży
na przy szłość. 

War to rów nież pod kre ślić, iż koń cząc ka den cję, po -
zo sta wia my gmi nę w bar dzo do brej kon dy cji fi nan so -
wej, z bu dże tem na po zio mie 59 000 000,00 zł oraz
re kor do wo ni skim za dłu że niem, prze kra cza ją cym nie -
wie le po nad 8% bu dże tu. Ta ka sy tu acja umo żli wia
i gwa ran tu je ko lej ne mu wój to wi oraz Ra dzie du żą swo -
bo dę w ubie ga niu się o fi nan so wa nie pro jek tów z no -
wej per spek ty wy bu dże to wej UE na la ta 2014-2020.

W tym miej scu chciał bym ser decz nie po dzię ko wać
pra cow ni kom Urzę du Gmi ny Po de gro dzie za za an ga -
żo wa nie i po świę ce nie wło żo ne w re ali za cję licz nych
za dań. Wie lo krot nie mia łem oka zję się prze ko nać, że
Wa sza pra ca nie koń czy się o godz. 15. Kie dy trze ba,
pra cu je cie ty le, ile wy ma ga od te go po trze ba chwi li. To
bar dzo istot ne, bo świad czy o tym, iż wy ko nu jąc co -
dzien ne obo wiąz ki, ma cie świa do mość, że pra cu je cie
w in te re sie na szej gmin nej wspól no ty. 

W spo sób szcze gól ny chciał bym po dzię ko wać wójt
Mał go rza cie Gro ma li za czte ry la ta twór czej i har mo -
nij nej współ pra cy. Dzię ki Pa ni ope ra tyw no ści je ste śmy
w czo łów ce naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się gmin
na ca łej Są dec czyź nie.

Sza now ni Pań stwo, je ste śmy w przeded niu wy bo rów
sa mo rzą do wych. Idź my do lo ka li wy bor czych i przyurnach
po ka żmy, iż je ste śmy świa do my mi oby wa te la mi, któ rzy
po tra fią de cy do wać o swo jej przy szło ści.

Z wy ra za mi sza cun ku

DA RIUSZ KO WAL CZYK
PRZE WOD NI CZĄ CY RA DY GMI NY PO DE GRO DZIE 
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Gmi na Po de gro dzie za koń czy ła re -
ali za cję za da nia, na któ re dzie ci ze
Szko ły Pod sta wo wej im. Nar cy -
za Wia tra z Go stwi cy wy cze ki wa ły
z nie cier pli wo ścią.

Obiekt słu ży już pod opiecz nym miej sco -
wej pla ców ki. Pro jekt był współ fi nan so wa -
ny ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry
Fi zycz nej. Cał ko wi ta war tość in we sty cji
wy nio sła 2 876 999,99 zł. Wy so kość do fi -
nan so wa nia by ła rów na 924 192,86 zł. 

Sa la bę dzie wy ko rzy sty wa nanaco dzień
pod czas za jęć szkol nych, jed nak sko rzy stać
z niej bę dą mo gli rów nież miesz kań cy ca -
łej gmi ny. Ce lem za da nia by ła bo wiem po -
pra wa kon dy cji fi zycz nej i sta nu zdro wia
lo kal nej spo łecz no ści. Po nad to bu do wa
obiek tu wpły nie na lep szą in te gra cję spo -
łecz ną, gdyż sa la w za ło że niu ma peł nić
swo je go ro dza ju ro lę cen trum spor to wo -
-wy po czyn ko we go miej sco wo ści.

Re ali za cja in we sty cji w znacz nym
stop niu przy czy ni się do po pra wy wa run -
ków i pod nie sie nia po zio mu na ucza nia
wy cho wa nia fi zycz ne go w go stwic kiej
pla ców ce. Oprócz za jęć lek cyj nych,
obiekt bę dzie przy sto so wa ny do roz gry -
wa nia za wo dów spor to wych na ró żnych
szcze blach (gmin nym, re gio nal nym czy
po wia to wym) i w ró żnych dys cy pli nach
spor to wych. Umo żli wi to dzie ciom i mło -
dzie ży uczest nic two w spor to wej ry wa li -
za cji oraz za wią za nie wię zi mię dzy
po szcze gól ny mi szko ła mi. Wa żnym ele -
men tem jest rów nież do sto so wa nie
obiek tu dla po trzeb osób nie peł no spraw -
nych, co w na stęp stwie umo żli wi im
upra wia nie spor tu.

Sa la gim na stycz na w Go stwi cy zo sta -
ła świet nie wy po sa żo na. Mo żna w niej
zna leźć za ple cze sa ni tar ne i tech nicz ne,
nie zbęd ne do jej pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia. Po nad to speł nia wszel kie mo -

żli we wy ma ga nia z za kre su ewa ku acji,
BHP oraz hi gie nicz no -sa ni tar ne. 

W za le żno ści od od by wa ją cych się
w niej spo tkań bę dzie peł ni ła funk cje
spor to we, oświa to we i kul tu ral ne oraz
sta no wić ma praw dzi we cen trum roz -
ryw ko we miej sco wo ści. Jed no cze śnie
w obiek cie bę dzie mo gło prze by wać
aż 120 osób. Do dat ko wo ma ła sa la
gim na stycz na prze zna czo na jest dla
dzie wię ciu osób. Bu dy nek mie ści peł -
no wy mia ro we bo isko do siat ków ki
(9x18). Po nad to znaj du je się w nim
nie peł no wy mia ro we bo isko do ko szy -
ków ki. 

War to za zna czyć, iż obiekt jest w peł -
ni zgod ny z za ło że nia mi „Stra te gii roz -
wo ju spor tu w Pol sce do ro ku 2015”.
Po nad to bu do wa sa li zwięk sza atrak cyj -
ność gmi ny i w za ło że niu po win na sta -
no wić punkt in te gra cyj ny dla lo kal nej
spo łecz no ści, bę dąc jed no cze śnie ośrod -
kiem re kre acyj no -spor to wym. Dzię ki
bu do wie obiek tu miesz kań cy Go stwi cy
bę dą mo gli za dbać o pra wi dło wą kon dy -
cję fi zycz ną.

Sala gimnastyczna
w Gostwicy już służy
mieszkańcom!
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Po de gro dzie mo że po szczy cić się
obiek tem, któ ry roz wią zu je wie le
pro ble mów lo kal nej spo łecz no ści.
Bu dy nek gmin nej bi blio te ki, żłob -
ka i przed szko la już słu ży miesz -
kań com.

Uro czy stość otwar cia roz po czę ła się
od mszy świę tej w ko ście le pod we zwa -
niem św. Ja ku ba Apo sto ła Star sze go
w Po de gro dziu. Na stęp nie wszy scy za -
pro sze ni go ście oraz licz ni miesz kań cy
na szej gmi ny uda li się na te ren Gmin ne -
go Żłob ka, Bi blio te ki i Przed szko la,
gdzie od by ła się już część ofi cjal na. 

Wszy scy obec ni mo gli po dzi wiać wy -
stęp Ze spo łu Re gio nal ne go „Ma łe Po de -
gro dzie”, pro wa dzo ne go przez
Mał go rza tę Li ber. Na stęp nie no wo cze -
sny obiekt zo stał ofi cjal nie otwo rzo ny
i po świę co ny. Po nad to uro czy sto ściom

to wa rzy szy ła wy sta wa przed sta wia ją ca
pięk no na szej ma łej oj czy zny pt. „Zie -
mia po de grodz ka pędz lem ma lo wa na”.
Nie za bra kło rów nież licz nych atrak cji,
z któ rych naj bar dziej cie szy li się naj -
młod si miesz kań cy. 

Obiekt po wstał w tech no lo gii pa syw -
nej i jest jed nym z naj no wo cze śniej szych
te go ty pu w re gio nie. In we sty cja by ła pla -
no wa na od dłu ższe go cza su, a dzię ki jej
re ali za cji wie le pro ble mów, z któ ry mi
od lat bo ry ka li się miesz kań cy, zo sta nie
roz wią za nych. Do tąd ro dzi ce mu sie li od -
wo zić swo je po cie chy do przed szko li czy
żłob ków, znaj du ją cych się w oko licz nych
gmi nach lub No wym Są czu. Te raz mo gę
sko rzy stać z do sko na le wy po sa żo ne go
obiek tu, na do da tek po ło żo ne go w sa -
mym ser cu gmi ny Po de gro dzie. Po wsta -
ły kom pleks roz po czął swo ją
dzia łal ność 1 wrze śnia.

Łącz ny koszt bu do wy gmin ne go żłob -
ka po ło żo ne go na dział kach o nr ewi den -
cyj nych 664/1, 665/1, 666/1
wy niósł 1 281 965,11 zł. Wy so kość do -
fi nan so wa nia z re sor to we go pro gra mu
roz wo ju in sty tu cji opie ki na dzieć mi
w wie ku do lat 3 „Ma luch 2013 – edy cja
I” oraz „Ma luch – edy cja 2014” wy -
niósł 924 192,86 zł. Po wy ższa kwo ta po -
kry wa nie tyl ko koszt bu do wy obiek tu,
ale rów nież je go wy po sa że nie. 

Za kres rze czo wy za da nia za wie rał:
ro bo ty ziem ne, kon struk cje żel be to no we
i sta lo we, ro bo ty mu ro we, pod ło gę
na grun cie, strop i pod ło gę pod da sza,
kon struk cje drew nia ne, dach, ro bo ty wy -
koń cze nio we we wnętrz ne i ze wnętrz ne,
sto lar kę okien ną i drzwio wą, in sta la cję
we wnętrz ną – wo da zim na i cie pła, in -
sta la cję prze ciw po ża ro wą, ka na li za cję
we wnętrz ną i tech no lo gicz ną, in sta la cję
so lar ną i ko tłow nię, in sta la cję wen ty la cji
me cha nicz nej, in sta la cję ogrze wa nia
pod ło go we go, ukła da nie prze wo dów in -
sta la cji elek trycz nej, mon taż osprzę tu,
roz dziel nie, opra wy oświe tle nio we we -
wnętrz ne, in sta la cję od gro mo wą, cią gi
ko mu ni ka cyj ne, plac za ba wa, ma łą ar -
chi tek tu rę, przy łą cza ka na li za cyj ne i wo -
do cią go we, ka na li za cję desz czo wą,
bez od pły wo wy zbior nik na ście ki, przy -
łą cza ze wnętrz ne, oświe tle nie oraz wy -
po sa że nie wy bu do wa nych po miesz czeń.

Bi blio te ka gmin na zo sta ła wy bu do wa -
na za kwo tę 2 963 761,40 zł. Gmi na Po de -
gro dzie uzy ska ła do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 1 925 000,00 zł. Do ta cja po -
cho dzi ła z Pro gra mu Wie lo let nie go Kul tu -
ra +, Prio ry tet „Bi blio te ka +. In fra struk tu ra

Za bi ło 
ser ce gmi ny
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Bi blio tek. Do dat ko wo 50 000 zł po cho dzi -
ło z bu dże tu Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go. Z ko lei pieniądze na bu do wę gmin ne go
przed szko la w ca ło ści po cho dzą z lo kal ne -
go bu dże tu. Jej wy so kość za mknę ła się
w kwo cie 2 787 090,55 zł. 

Z ko lei za kres rze czo wy za wie rał: ro -
bo ty ziem ne, kon struk cje żel be to no we,
kon struk cje sta lo we, ro bo ty mu ro we, pod -
ło gę na grun cie, strop i pod ło gę pod dasz,
kon struk cje drew nia ne, dach, ro bo ty wy -
koń cze nio we we wnętrz ne, ro bo ty wy koń -
cze nio we ze wnętrz ne, sto lar kę okien ną
i drzwio wą, in sta la cje sa ni tar ne we wnętrz -
ne, in sta la cje elek trycz ne we wnętrz ne, cią -
gi ko mu ni ka cyj ne, oświe tle nie ze wnętrz ne
i in sta la cje sa ni tar ne ze wnętrz ne. 

Obiekt po nad to bę dzie ko rzy stał
z eko lo gicz nych roz wią zań, ogra ni cza ją -
cych emi sję dwu tlen ku wę gla. Gmi -
na Po de gro dzie od dłu ższe go cza su
re ali zu je no we in we sty cje, kie ru jąc się
w swo ich dzia ła niach roz wią za nia mi
ma ją cymi ko rzyst ny wpływ na śro do wi -
sko. To wła śnie w tym ce lu, by ogra ni -
czyć wpływ szko dli wych sub stan cji
na at mos fe rę, kom pleks zo stał wzbo ga -
co ny o spe cjal ne pom py cie pła. Za da nie
było współ fi nan so wa ne ze środ ków Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie. War to przy tym wspo -
mnieć, iż we dług da nych Ma ło pol skie go
Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny
Śro do wi ska na sze wo je wódz two na le ży
do naj bar dziej za nie czysz czo nych. Zja -
wi sko to w znacz nym stop niu jest spo -
wo do wa ne przez pro ces spa la nia pa liw
sta łych w ce lach grzew czych. PROJEKTY REALIZOWANE

NA TERENIE GMINY
PODEGRODZIE

1.Po pra wa go spo dar ki wod no -ście -
ko wej na te re nie Gmi ny Cheł -

miec i Gmi ny Po de gro dzie
– 22 269 584,22 zł, do fi nan so wa -
nie: 11 892 590,20 zł

2.Czas na ak tyw ność spo łecz no -
-za wo do wą miesz kań ców Gmi ny

Po de gro dzie – 1 348 330,14 zł, do fi -
nan so wa nie: 1 145 904,31 zł

3.Roz bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z przy łą cza mi w miej sco -

wo ści Sta dła i czę ści miej sco wo ści
Brze zna, Go stwi ca i Po de gro dzie
w Gmi nie Po de gro dzie. Etap I – Brze -

zna, Sta dła – Ko lek tor
A – 1 298 604,69 zł, do fi nan so wa -
nie: 520 104,00 zł

4. Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
cy fro we mu miesz kań ców Gmi -

ny Po de gro dzie – 1 344 550,00 zł, do -
fi nan so wa nie: 1 344 550,00 zł

5. Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
cy fro we mu Gmi ny Po de gro dzie

– etap II – 1 175 050,00 zł, do fi nan so -
wa nie: 1 175 050,00 zł

6. Ogra ni cze nie zu ży cia ener gii
w obiek tach uży tecz no ści pu -

blicz nej w Gmi nie Po de gro dzie po -
przez wy ko rzy sta nie od na wial nych
źró deł ener gii – 924 927,03 zł, do fi -
nan so wa nie: 626 416,52 zł

Projekty realizowane
w gminie Podegrodzie
w latach 2011-2014
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7. Bu do wa przy do mo wych oczysz -
czal ni ście ków – 680 758,00 zł,

do fi nan so wa nie: 432 444,88 zł

8. Mon taż pomp cie pła
– 482 545,62 zł, do fi nan so wa -

nie: 77 952,00 zł

9. Wcze snosz kol ny uczeń dziś,
kom pe tent ny pra cow nik ju tro

– in dy wi du ali za cja na ucza nia szan są
na roz wój Gmi ny Po de gro dzie
– 308 242,36 zł, do fi nan so wa -
nie: 308 242,36 zł

10. Or ga ni za cja ple ne ru ma lar -
skie go pn. „Zie mia po de -

grodz ka pędz lem ma lo wa na”, wy sta wy
ple ne ro wej oraz wy da nie ka ta lo gu
– 81 100,00 zł, do fi nan so wa -
nie: 20 418,00 zł

11. „Je żdżę z gło wą” re ali zo wa ny
w ra mach za da nia „Za go spo -

da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci i mło -
dzie ży” – 12 531,40 zł,
do fi nan so wa nie: 3 597,00 zł

12. „Już pły wam” re ali zo wa ny
w ra mach za da nia „Za go spo -

da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci i mło -
dzie ży – 2014: 9 390,00 zł
i do fi nan so wa nie: 2 400,00 zł
– 2013: 9 237,20 zł i do fi nan so wa nie:
2 300,00 zł

BRZEZ NA

1. Roz bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z przy łą cza mi oraz wo do -

cią gu wraz z przy łą cza mi w miej sco -
wo ści Brze zna, Gmi na Po de gro dzie
– 5 921 613, 43 zł, do fi nan so wa -
nie: 3 354 964,83 zł 

2. Prze bu do wa dro gi gmin nej
nr 293937K Strzy ga niec -Cho cho -

ro wi ce w miej sco wo ści Brze zna, prze bu -
do wa dro gi gmin nej 293940K Za pa dli ska
w miej sco wo ści Brze zna, prze bu do wa
dro gi gmin nej nr 293960K do ko ścio ła
w miej sco wo ści Cho cho ro wi ce w ra mach
Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy

Dróg Lo kal nych – Etap II – Bez pie czeń -
stwo – Do stęp ność – Roz wój
– 1 398 388,44 zł,
do fi nan so wa nie: 419 501,00 zł

3.Wy ko na nie bo isk spor to wych
w ra mach bu do wy kom plek su

Mo je -Bo isko Or lik 2012
– 1 198 790,44 zł, do fi nan so wa -
nie: 750 000,00 zł

4.Prze bu do wa cen trum wsi Brze zna
– 280 534,01 zł, do fi nan so wa -

nie: 171 057,00 zł

5.Bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go
w Brze znej – 227 022,95 zł, do fi -

nan so wa nie: 110 000,00 zł

6.Od bu do wa dro gi gmin nej
Ne 293914K Pod Wy so kim

w km 0+000-0+780 w miej sco wo ści
Brze zna – 168 015,92 zł, do fi nan so wa -
nie: 133 000,00 zł

7.Od bu do wa dro gi gmin nej Do Sta -
rej Szko ły w miej sco wo ści Brze -

zna – 163 178,52 zł,
do fi nan so wa nie: 130 000,00 zł

Wieści PODEGRODZKIE PAŹDZIERNIK 2014
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8.Po ło że nie na wierzch ni na dro dze
od Ple ba nii na Strzy gań cu do Pa -

na Bog da na Ko strze wy, zam. Brze -
zna 134 – 128 073,88 zł

9.Po ło że nie na wierzch ni as fal to wej
na dro dze do pa na J. Lor ka

w Brze znej – 123 052,91 zł

10.Re mont dro gi gmin nej
do Iwań skich w miej sco wo ści

Brze zna – 98 761,31 zł

11.Roz bu do wa i nad bu do wa ist -
nie ją ce go bu dyn ku OSP

w Brze znej – 84 956,10 zł, do fi nan so -
wa nie: 40 000,00 zł

12.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy Szko le Pod sta wo -

wej w Brze znej -Li ta czu – 84 266,72 zł,
do fi nan so wa nie: 84 266,72 zł

13.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy Szko le Pod sta -

wo wej w Brze znej – 82 797,28 zł,
do fi nan so wa nie: 82 797,28 zł

14.Wy ko na nie ogro dze nia i ale jek
z kost ki bru ko wej na cmen ta -

rzu w Brze znej – 74 608,09 zł

15.Od bu do wa dro gi gmin nej
Strzy ga niec -Li tacz w miej sco -

wo ści Brze zna – 40 612,00 zł, do fi nan -
so wa nie: 40 612,00 zł

16.Re mont dro gi gmin nej
Pod Cmen tarz w miej sco wo ści

Brze zna – 28 340,91 zł

17.Re mont dro gi gmin nej do Jó -
ze fa Wa sta ga w miej sco wo ści

Brze zna – 23 184,20 zł

18.Re mont dro gi gmin nej Tło ki
w miej sco wo ści Brze zna

– 22 404,82 zł

19.Wy ko na nie mo ni to rin gu
w cen trum miej sco wo ści Brze -

zna – 11 514,03 zł

20.Re mont dro gi gmin nej Za Bur -
dac kim w miej sco wo ści Brze -

zna – 8 200,00 zł
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21.Wy mia na od cin ka sie ci wo do -
cią go wej z śred ni cy 32 mm

na śred ni cę 63 mm w ob rę bie dzia -
łek 684/1 i 684/2 – dro ga gmin -
na – 6 950,00 zł

22.Od wod nie nie dro gi gmin nej
Pod Gwiz dor – 6 600,00 zł

23.Re mont od wod nie nia, dro ga
Do Sta rej Szko ły – 6 000,00 zł

24.Uzu peł nie nie ubyt ków na -
wierzch ni zjaz du do par kin gu

cmen tar ne go w Brze znej – 4 566,99 zł

25.Pro fi lo wa nie i uzu peł nie nie na -
wierzch ni żwi ro wej dro gi

gmin nej Do Ol cha wy – 4 000,00 zł

26.Wy ko na nie kra ty od wad nia ją -
cej – dro ga do Sta rej Szko ły

– 2 500,00 zł

27.Za kup drze wek ozdob nych
– cmen tarz w Brze znej

– 2 000,00 zł

CHO CHO RO WI CE

1.Re mont dro gi gmin nej od zbior ni -
ka prze ciw po ża ro we go w stro nę

Ko strze wy w m. Cho cho ro wi ce
– Etap I – 67 071,79 zł

2.Bu do wa dro gi gmin nej od Krzysz -
to fa Ku mo ra w kie run ku Kla ga

– etap II – 56 605,37 zł

3.Bu do wa dro gi gmin nej od Ol sza ka
w kie run ku Pa na J. Że la sko

w Cho cho ro wi cach. – 48 239,16 zł

4.Re mont dro gi gmin nej Ko ło Fry -
ca od gra ni cy Brze zna w kie run -

ku zbior ni ka wo dy pit nej
w Cho cho ro wi cach – 44 519,85 zł

5.Re mont dro gi gmin nej Od Li zo nia
w kie run ku Kla ga w miej sco wo ści

Cho cho ro wi ce – 33 982,60 zł

6.Re mont dro gi gmin nej Po za Przy -
miar ki – 6 200,00 zł

7.Re mont dro gi gmin nej Słom ka
– 1 845,00 zł

DŁU GO ŁĘ KA -ŚWIER KLA

1.Od bu do wa dro gi do Ol sza ka
w miej sco wo ści Dłu go łę ka -Świer -

kla – 486 952,08 zł, do fi nan so wa -
nie: 290 000,00 zł

2.Bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go
w miej sco wo ści Dłu go łę ka -Świer -

Wieści PODEGRODZKIE PAŹDZIERNIK 2014
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kla – 238 747,59 zł, do fi nan so wa -
nie: 110 000,00 zł

3.Ter mo mo der ni za cja Szko ły Pod -
sta wo wej w Dłu go łę ce -Świer kli

– 185 730,00 zł,
do fi nan so wa nie: 74 143,00 zł

4.Wy ko na nie na wierzch ni as fal to -
wej na dro dze Pod Dą bro wą

– 137 021,36 zł

5.Bu do wa pla cu za baw przy Szko le
Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -Świer -

kli – 121 938,89 zł, do fi nan so wa -
nie: 60 969,00 zł

6.Bu do wa re mi zy Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w Dłu go łę ce -Świer kli

– 121 524,00 zł, do fi nan so wa -
nie: 40 000,00 zł

7.Mo der ni za cja od dzia łu przed szkol -
ne go przy Szko le Pod sta wo wej

w Dłu go łę ce -Świer kli – 78 047,00 zł,
do fi nan so wa nie: 78 047,00 zł

8.Wy ko na nie na wierzch ni as fal to -
wej na dro dze do Syl we stra Bog -

dań skie go – 69 334,15 zł

9.Re mont dro gi gmin nej Pod Dą bro -
wą – 57 575,89 zł

10.Od wod nie nie i po pra wa dro gi
as fal to wej do osie dla Bur dak

Gó ry w miej sco wo ści Dłu go łę ka -
-Świer kla – 36 067,53 zł

11.Uło że nie ko ry tek i kra tow ni -
cy w ro wach przy dro gach

gmin nych Mo kra Wieś – Dłu go łę ka -
-Świer kla – So ko wi ny, Wzo ry
– 32 250,60 zł

12.Re mont dro gi gmin nej Do Bu -
gaj skich – 9 300,00 zł

GO STWI CA

1.Bu do wa sa li gim na stycz nej w Go -
stwi cy – 2 866 999,99 zł, do fi nan -

so wa nie: 924 192,86 zł

2.Od bu do wa dro gi gmin nej Po de -
gro dzie w miej sco wo ści Go stwi ca

– 229 086,22 zł

3.Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej im. Nar cy -

za Wia tra i Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio -
wej w Go stwi cy – 224 247,73 zł

4.Re mont dro gi gmin nej Wierz cho -
wi na – 134 520,04 zł

5.Od bu do wa dro gi gmin nej Ko ło
Bo dzio ne go w miej sco wo ści Go -

stwi ca – 124 002,45 zł
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6.Od bu do wa dro gi gmin nej Na Ra -
cwaz w miej sco wo ści Go stwi ca

– 123 000,00 zł,
do fi nan so wa nie: 123 000,00 zł

7.Od wod nie nie te re nu Po świąt ne
w miej sco wo ści Go stwi ca

– 100 010,00 zł

8.Mo der ni za cja od dzia łu przed szkol ne -
go przy Szko le Pod sta wo wej im. Nar -

cy za Wia tra w Go stwi cy – 82 804,22 zł,
do fi nan so wa nie: 82 804,22 zł

9.Re mont dro gi gmin nej Po -
lna II (Wą do ły) w miej sco wo ści

Go stwi ca – 17 176,95 zł

10.Re mont od wod nie nia dro gi
Do Łąk w miej sco wo ści Go -

stwi ca – 13 714,50 zł

11.Re mont dro gi gmin nej Du liń -
skie w stro nę Pla ty w miej sco -

wo ści Go stwi ca – 10 553,40 zł

12.Re mont dro gi gmin nej w stro -
nę Wit kow skich w miej sco wo -

ści Go stwi ca – 9 863,37 zł

13.Re mont dro gi gmin nej Wierz -
cho wi na – 8 300,00 zł

14.Re mont dro gi gmin nej Wą wóz
– 8 000,00 zł

15.Re mont dro gi gmin nej Sło ci -
na – 6 800,00 zł

16.Re mont prze pu stu Su chy Po tok
z Łąk Go stwic kich w miej sco -

wo ści Go stwi ca – 6 088,50 zł

JU RAS ZO WA

1.Re mont dro gi gmin nej Łąk ta Ro gi
w miej sco wo ści Ju ra szo wa

– 139 259,25 zł

2.Re mont dro gi gmin nej Gra ni ca
w miej sco wo ści Ju ra szo wa

– 52 938,68 zł

3.Re mont dro gi gmin nej Kraw ców -
ka w m. Ju ra szo wa – 45 962,64 zł

MO KRA WIEŚ

1.Bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go
w Mo krej Wsi – 246 843,68 zł,

do fi nan so wa nie: 100 000,00 zł

2.Do ku men ta cja pro jek to wa sie ci
wo do cią go wej – 118 695,00 zł

3.Re mont czę ści dro gi gmin nej Mo -
kra Wieś (Krzy że) – Owiecz ka

– 100 155,16 zł

4.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy SP w Mo krej Wsi

– 84 267,28 zł, do fi nan so wa -
nie: 84 267,28 zł

5.Re mont dro gi gmin nej Ba nia
w miej sco wo ści Mo kra Wieś

– 81 653,25 zł

6.Od bu do wa dro gi gmin nej Oso wie
w m. Mo kra Wieś – 76 014,00 zł,

do fi nan so wa nie: 76 014,00 zł

7.Ter mo mo der ni za cja Szko ły Pod -
sta wo wej w Mo krej Wsi

– 60 716,22 zł

8.Wy ko na nie na wierzch ni as fal to -
wej oraz re mont od wod nie nia dro -

gi gmin nej Wzo ry – 60 086,48 zł

9.Re mont dro gi gmin nej Do Zyg -
mun ta w miej sco wo ści Mo kra

Wieś – 55 071,41 zł 

10.Uło że nie ko ry tek i kra tow ni cy
w ro wach przy dro gach gmin -

nych Mo kra Wieś – Dłu go łę ka Świer -
kla – So ko wi ny, Wzo ry – 32 250,60 zł

11.Wy ko na nie na wierzch ni as fal -
to wej dro gi gmin nej do p. Iwa -

na – Ciu ła Oso wie – 29 951,51 zł
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12.Re mont od wod nie nia dro gi
gmin nej So ko wi -

na – 20 098,20 zł

NA SZA CO WI CE

1.Od bu do wa dro gi WY GO NY w m.
Na sza co wi ce – 389 980,79 zł, do -

fi nan so wa nie: 200 000,00 zł

2.Re mont bu dyn ku i oto cze nia fi lii
GOK w Na sza co wi cach (świe tli cy

wiej skiej) – 147 474,02 zł, do fi nan so -
wa nie: 95 918,00 zł

3.Re mont dro gi Na Zam czy sko
– na wierzch nia as fal to wa

– 101 195,44 zł

4.Za go spo da ro wa nie te re nu przy bo -
isku spor to wym w Na sza co wi cach

– 97 354,13 zł

5.Re mont dro gi rol ni czej Śred ni Po -
tok w miej sco wo ści Na sza co wi ce

– 93 955,51 zł, do fi nan so wa -
nie: 46 283,00 zł

6.Re mont dro gi rol ni czej Gra nicz -
na w miej sco wo ści Na sza co wi ce

– 78 649,36 zł
do fi nan so wa nie: 15 928,00 zł

7.Po pra wa na wierzch ni dro gi w kie -
run ku S. Bo dzio ne go w m. Na sza -

co wi ce – 58 009,91 zł

8.Wy ko na nie oświe tle nia ulicz ne go
przy dro dze Na Zam czy sko (3

lam py) oraz przy dro dze Za La sem (2
lam py) – 9 000,00 zł

9.Re mont ka plicz ki w Na sza co wi -
cach w ra mach kon kur su Ka plicz -

ka – 7 626,00 zł,
do fi nan so wa nie: 4 000,00 zł

OLS ZA NA

1.Mo der ni za cja i re mont Szko ły
Pod sta wo wej im. Mie czy sła wa

Wie czor ka w Ol sza nie na po trze by
stwo rze nia Cen trum Kul tu ral no -Spor to -
wo -Re kre acyj ne go – 1 726 851,77 zł

2.Re mont dro gi gmin nej Ol sza na -
-Sta nę cin – ok. 490 000,00 zł (za -

da nie w trak cie przy go to wa nia)

3.Mo der ni za cja dro gi Na sza co wi ce -
-Łąc ko w miej sco wo ści Ol szan ka,

Ol sza na – 400 000,00 zł
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4.Od bu do wa dro gi gmin nej przez
Świer cze (Do Za kon nic) w miej -

sco wo ści Ol sza na – 356 787,92 zł

5.Od bu do wa dro gi gmin nej Do La -
sy ka w miej sco wo ści Ol sza na

– 309 768,74 zł

6.Od bu do wa kład ki pie szo -jezd nej
w cią gu dro gi gmin nej Ko ło Iwa -

na w miej sco wo ści Ol sza -
na – 286 129,63 zł

7.Ter mo mo der ni za cja Szko ły Pod -
sta wo wej im. Mie czy sła wa Wie -

czor ka w Ol sza nie – 244 770,00 zł

8.Od bu do wa kład ki pie szo -jezd nej
w cią gu dro gi gmin nej do Ma li -

now skie go w miej sco wo ści Ol sza -
na – 239 874,01 zł

9.Od bu do wa mo stu w cią gu dro gi
gmin nej Pa zga nów ka w miej sco -

wo ści Ol sza na – 212 173,50 zł

10.Re mont mo stu w cią gu dro gi
gmin nej Przez Las w miej sco -

wo ści Ol sza na – 146 799,60 zł

11.Od bu do wa dro gi gmin nej
Do Smu ga w miej sco wo ści Ol -

sza na – 133 217,29 zł

12.Od bu do wa dro gi gmin nej Ko -
niecz ny w miej sco wo ści Ol sza -

na – 131 965,22 zł

13.In sta la cja cen tral ne go ogrze -
wa nia ze źró dłem cie pła – re -

mont re mi zy OSP w Ol sza nie
– 127 320,31 zł

14.Od bu do wa dro gi gmin nej
Do Wsi od Kraw ców ki w miej -

sco wo ści Ol sza na – 117 223,94 zł

15.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy Szko le Pod sta -

wo wej im. Mie czy sła wa Wie czor ka

w Ol sza nie – 84 122,00 zł, do fi nan so -
wa nie: 84 122,00 zł

16.Od bu do wa prze pu stu w cią gu
dro gi gmin nej Przez Świer cze

w miej sco wo ści Ol sza -
na – 58 309,36 zł

17.Wy ko na nie roz bu do wy oświe -
tle nia ulicz ne go – 19 525,05 zł

18.Re mont dro gi gmin nej w stro -
nę Da nie la w miej sco wo ści Ol -

sza na – 16 595,01 zł

19.Wy ko na nie od wier tu śred ni -
cy 216 mm z obu do wą z krę -

gów be to no wych śred ni cy 800 mm
w miej sco wo ści Ol sza na
– 4 275,00 zł
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OLS ZAN KA

1.Za kup wo zu stra żac kie go dla OSP
Ol szan ka – 630 000,00 zł, do fi -

nan so wa nie: 350 000,00 zł

2.Za go spo da ro wa nie te re nu
przy Szko le Pod sta wo wej w Ol -

szan ce – 573 637,09 zł, do fi nan so wa -
nie: 359 491,00 zł

3.Od bu do wa dro gi gmin nej Szkol -
na w miej sco wo ści Ol szan ka

– 395 073,54 zł,
do fi nan so wa nie: 140 000,00 zł

4.Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej im. Św. Kin -

gi w Ol szan ce – 240 000,00 zł

5.Od bu do wa dro gi gmin nej Ja sna
Ne 293669 K w miej sco wo ści Ol -

szan ka w km 0+025-0+600
– 130 733,01 zł,
do fi nan so wa nie: 130 733,01 zł

6.Re mont od wod nie nia dro gi gmin -
nej By stra w m. Ol szan ka

– 51 308,07 zł

7.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy SP w Ol szan ce

– 48 721,60 zł,
do fi nan so wa nie: 48 721,60 zł

8.Re mont pla cu ko ło Re mi zy i dro gi
gmin nej Dzia ły w Ol szan ce

– 43 064,27 zł

9.Re mont dro gi gmin nej Ogro do wa
(Do Pa so nia) w miej sco wo ści Ol -

szan ka – 35 800,13 zł

10.Wy ko na nie od wier tu śred ni -
cy 216 mm z obu do wą z krę -

gów be to no wych śred ni cy 800 mm
w miej sco wo ści Ol szan ka
– 21 375,00 zł

11.Re mont dro gi gmin nej Ja sna
w miej sco wo ści Ol szan ka

– 11 180,70 zł

12.Re mont dro gi gmin nej Rów -
na – 8 645,90 zł

13.Re mont dro gi gmin nej Ja sna
– 4 856,04 zł

14.Mon taż ba rier ki ochron nej
przy dro dze Ko ło Re mi zy

– 2 324,70 zł

15.Wy ko na nie ta blic in for ma cyj -
nych – 2 076,11 zł

PO DE GRO DZIE

1.Bu do wa bi blio te ki w Po de gro dziu
– 2 963 761,40 zł, do fi nan so wa -

nie: 1 925 000,00 zł
dofinasowanie NFO ŚiGW: 1 182 140,00 zł

2.Bu do wa gmin ne go przed szko la
w Po de gro dziu – 2 787 090,55 zł, 

3.Bu do wa i wy po sa że nie gmin ne -
go żłob ka w Po de gro dziu

na dział kach 664/1, 665/1, 666/1
– 1 281 965,11 zł, do fi nan so wa -
nie: 924 192,86 zł
do fi nan so wa nie NFO ŚiGW bu do wy
gmin ne go żłob ka i przed szko la wy no -
si: 1 376 010,00 zł

4.Prze bu do wa dro gi gmin nej WY -
GON – 1 298 991,00 zł, do fi nan -

so wa nie: 649 495,00 zł

5.Re mont po miesz czeń Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu

– 627 100,33 zł, do fi nan so wa nie:
199 082,00 zł

6.Prze bu do wa cen trum wsi Po de -
gro dzie – 541 977,68 zł, do fi nan -

so wa nie: 274 948,00 zł

7.Re mont dro gi gmin nej Oso wie
Ro gi w miej sco wo ści Po de gro dzie

– 217 854,46 zł

8.Opra co wa nie do ku men ta cji pro -
jek to wo -kosz to ry so wej bu do wy

ka na li za cji sa ni tar nej dla miej sco wo ści
Po de gro dzie – 184 500,00 zł

9.Od bu do wa dro gi gmin nej Ła zy
w miej sco wo ści Po de gro dzie

– 166 050,00 zł, do fi nan so wa -
nie: 166 050,00 zł

10.Re mont dro gi rol ni czej Ku co -
wa w miej sco wo ści Po de gro -

dzie – 110 593,38 zł

11.Wy ko na nie od wod nie nia i po -
ło że nie as fal tu ko ło p. Fran -

cisz ka Ko sa w miej sco wo ści
Po de gro dzie – 76 063,51 zł

WWW.PODEGRODZIE.PL WIADOMOŚCI 15

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Olszanka – zagospodarowanie
terenu przy szkole podstawowej

Prze bu do wa cen trum wsi Po de gro dzie



WIADOMOŚCI WWW.PODEGRODZIE.PL16

12.Re mont dro gi gmin nej w stro -
nę Owiecz ki w miej sco wo ści

Ro gi i Po de gro dzie – 73 804,43 zł

13.Re mont dro gi gmin nej Łąk ta
Ju ra szo wa w miej sco wo ści Po -

de gro dzie – 67 440,94 zł

14.Re mont dro gi gmin nej Ko ło
Kon stan te go i War dę gi w miej -

sco wo ści Po de gro dzie – 44 926,27 zł

15.Re mont dro gi gmin nej Ko ło
Ap te ki w miej sco wo ści Po de -

gro dzie – 38 028,00 zł

16.Re mont dro gi rol ni czej Oso wie
Ju ra szo wa Ko ło Dyr ka w Po -

de gro dziu – 32 765,60 zł, do fi nan so wa -
nie: 5 000,00 zł

17.Wy ko na nie na wierzch ni as fal to wej
na ul. Św. An ny – 31 320,06 zł

18.Re mont dro gi i od wod nie nia
ko ło p. Ma ty aszek i Pa soń

– 29 335,50 zł

19.Urzą dze nie te re nu zie le ni
w cen trum wsi Po de gro dzie

– 19 800,00 zł

20.Re mont od wod nie nia dro gi
gmin nej Ła zy w miej sco wo ści

Po de gro dzie – 15 557,04 zł

21.Re mont dro gi gmin nej Gór ki
w miej sco wo ści Po de gro dzie

– 12 782,50 zł

22.Od wod nie nie dro gi ko ło Pa -
na Krocz ka za wy sy pi skiem

w miej sco wo ści Po de gro dzie
– 11 182,42 zł

23.Wy ko na nie na wierzch ni as fal -
to wej oraz od wod nie nia

na dro dze Oso wie -Świd nik
– 10 000,00 zł

24.De mon taż nie czyn nej sie ci
ener ge tycz nej pro wa dzą cej

do sta cji wo do cią gów – 7 000,00 zł
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25.Do sta wa i wy mia na ogro dze nia
na uję ciu wo dy do Wo do cią gu

Gmin ne go Po de gro dzie – 7 000,00 zł

26.Mo der ni za cja i re mont roz -
dziel ni i in sta la cji prze pom -

pow ni wo dy – 5 000,00 zł

27.Za bez pie cze nie pla cu za baw
w przed szko lu – 5 000,00 zł

28.Od wod nie nie dro gi gmin nej
Ko ło Cią gły – 4 999,99 zł

29.Wykonanie pierwszego
odwiertu średnicy 311 mm

z obudową z kręgów betonowych
średnicy 1000 mm w miejscowości
Podegrodzie – 4 275,00 zł

30.Wy ko na nie dru gie go od wier tu
śred ni cy 311 mm z obu do wą

z krę gów be to no wych śred ni -
cy 1000 mm w miej sco wo ści Po de gro -
dzie – 4 275,00 zł

31.Wy ko na nie oświe tle nia na dro -
dze do p. Ba stów – 2 801,43 zł

32.Do koń cze nie ko ry tek na osie -
dlu Sło necz ne – 1 505,33 zł

POD RZEC ZE

1.Bu do wa ka pli cy cmen tar nej w Po -
drze czu – 312 605,91 zł

2.Bu do wa dro gi „La ba chów ka”
w Po drze czu – 108 913,11 zł

3.Re mont dro gi rol ni czej dz. nr 25
w miej sco wo ści Po drze cze

– 63 381,75 zł, do fi nan so wa -
nie: 36 469,09 zł

4.Re mont dro gi gmin nej
nr 293975K Po drze cze Ko ło Knu -

row skie go – 44 154,05 zł

5.Re mont świe tli cy wiej skiej w re -
mi zie OSP – 42 166,32 zł, wkład

wła sny: 21 000,00 zł

6.Re mont dro gi gmin nej Krzy wa
w przy siół ku Tło ki w miej sco wo -

ści Po drze cze – 34 016,44 zł
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7.Bu do wa pla cu za baw przy re mi zie
OSP w Po drze czu – 38 654,24 zł,

wkład wła sny: 22 000,00 zł

8.Do po sa że nie świe tli cy wiej skiej
w sprzęt mul ti me dial ny

– 33 254,22 zł

9.Wy ko na nie oświe tle nia na dro dze
po wia to wej Cheł miec -Na sza co wi -

ce, od ko ścio ła w Świ niar sku do Po -
drze cza – 30 000,00 zł

10.Pod wy ższe nie stu dzie nek ka -
na li za cyj nych i wy rów na nie

za ni żeń na dro dze Po drze cze – Tło ki
oraz wy ko na nie na wierzch ni bi tu micz -
nej od oczysz czal ni ście ków do po se sji
pań stwa Wnę ków – 26 931,93 zł

11.Wy ko na nie do ku men ta cji pro -
jek to wej ka pli cy na cmen ta rzu

w Po drze czu – 10 000,00 zł

12.Uzu peł nie nie ubyt ków na -
wierzch ni żwi ro wej dro gi

gmin nej Mły nów ka w miej sco wo ści
Po drze cze – 3 682,25 zł

13.Za kup ko siar ki na utrzy ma nie
pla cu za baw – 2 000,00 zł

RO GI

1.Prze bu do wa cen trum wsi Ro gi
– 998 510,96 zł, do fi nan so wa -

nie: 500 000,00 zł

2.Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach

– 189 694,00 zł, do fi nan so wa -
nie: 40 110,89 zł

3.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy SP w Ro gach

– 84 267,28 zł,
do fi nan so wa nie: 84 267,28 zł

4.Re mont dro gi gmin nej w stro nę
Owiecz ki w miej sco wo ści Ro gi

i Po de gro dzie – 73 804,43 zł

5.Po ło że nie na wierzch ni as fal to wej
na dro dze gmin nej ko ło Ma ciusz -

ków – 22 723,24 zł

6.Za kup kost ki bru ko wej pod bu do -
wę chod ni ka przy dro dze gmin nej

w Ro gach – 14 524,90 zł

7.Re mont dro gi gmin nej Na Dzio ły
– 12 134,20 zł

8.Pra ce zwią za ne z usu wa niem skut -
ków po wo dzi – 5 587,00 zł

STA DŁA

1.Roz bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z przy łą cza mi w miej sco wo -

ści Sta dła i czę ści miej sco wo ści Brze -
zna, Go stwi ca i Po de gro dzie w Gmi nie
Po de gro dzie. Etap I – Brze zna, Sta dła
– Ko lek tor A – 1 298 604,69 zł, do fi -
nan so wa nie: 520 104,00 zł

2.Prze bu do wa dro gi gmin nej
Ne 293842 K Re mi za – Bar czyn ki

sta no wią cej ciąg ko mu ni ka cyj ny
od dro gi wo je wódz kiej nr 969 do dro gi
po wia to wej nr 1544 K Cheł miec -Na -
sza co wi ce w miej sco wo ści Sta dła
– 744 051,49 zł,
do fi nan so wa nie: 372 025,00 zł

3.Roz bu do wa i prze bu do wa bu dyn -
ku Ochot ni czej Stra ży Po żar nej

w Sta dłach w ra mach kon kur su „Ma ło -
pol skie re mi zy 2012” – 145 902,49 zł

4.In sta la cje cen tral ne go ogrze wa nia
z ko tłow nią, in sta la cja wo do cią go -

wa, in sta la cja ga zo wa, przy łącz ga zu
i CO, zbior nik na gaz, ro bo ty bu dow la -
ne przy SP w Sta dłach – 90 115,43 zł
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5.Ter mo mo der ni za cja Szko ły Pod -
sta wo wej w Sta dłach

– 72 836,45 zł

6.Po ło że nie dy wa ni ku as fal to we go
na dro dze do jaz do wej w kie run -

ku po se sji Po par dow skich
– 58 845,63 zł

7.Wy ko na nie dy wa ni ka as fal to we -
go na dro dze gmin nej – ko ło wi -

kli ny w kie run ku P. P. Go mół ków
i Kon stan tych w Sta dłach
– 56 211,52 zł

8.Mo der ni za cja od dzia łu przed -
szkol ne go przy SP w Sta dłach

– 51 492,52 zł,
do fi nan so wa nie: 51 492,52 zł

9.Bu do wa pla cu za baw w Sta dłach
i pro mo cja pro jek tu

– 50 734,55 zł, do fi nan so wa -
nie: 23 509,49 zł

10.Bu do wa par kin gu przy Szko -
le Pod sta wo wej w Sta dłach

– 19 966,90 zł

11.Za go spo da ro wa nie po dwór ka
szkol ne go i uło że nie chod ni -

ków wo kół szko ły – 17 301,43 zł

12.Za kup na gło śnie nia i krze seł
dla KGW w Sta dłach

– 7 500,00 zł

13.Wy ko na nie ta blic in for ma cyj -
nych – 3 000,00 zł

14.Wy ko na nie pro gu zwal nia ją -
ce go na dro dze Pol ska Wieś

– 3 000,00 zł

15.Za kup ter mo su dla Sto wa rzy -
sze nia Ko ło Go spo dyń Wiej -

skich w Sta dłach – 1 300,00 zł.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy OSP

Stadła – przebudowa drogi Remiza-Barczynki

Na cmen ta rzu ko mu nal nym w Po -
drze czu trwa ją pra ce nad bu do wą
ka pli cy. In we sto rem prac jest gmi -
na Po de gro dzie.

Pierw sze efek ty ro bót są już wi docz -
ne. Po sta wio no mu ry, a w naj bli ższym
cza sie roz pocz nie się bu do wa więź by da -
cho wej. W ra mach in we sty cji wy ko na -
na zo sta nie ka pli ca cmen tar na wraz
z urzą dze niem chłod ni czym. Koszt za -
da nia to bli sko 320 tys. zł. Na cmen ta rzu
od by wa ją się po chów ki w głów nej mie -
rze osób z pa ra fii Świ niar sko, któ ra swo -
im za się giem obej mu je miej sco wo ści:
Po drze cze, Świ niar sko oraz czę ścio wo
Gaj i Ma ła Wieś.

– Re ali za cja przed się wzię cie jest
w znacz nym stop niu wy ni kiem de ter mi na -
cji miesz kań ców Po drze cza, któ rzy wie lo -
krot nie za bie ga li o bu do wę ka pli cy – mó wi
Mał go rza ta Gro ma la, wójt Po de gro dzia.
– Po nie waż bli sko po ło wa po chów ków
na cmen ta rzu po cho dzi z są sied niej gmi ny,
zwró ci li śmy się do wój ta Ber nar da Sta -
wiar skie go z proś bą o do fi nan so wa nie bu -
do wy. Już te raz re ali zu je my wspól nie
z Chełm cem wie le in we sty cji, więc je stem
prze ko na na, iż i tym ra zem wspól ny mi si ła -
mi uda nam się wy ko nać ko lej ne za da nie.

Ter min re ali za cji in we sty cji mi ja
w ma ju 2015 ro ku, jed nak je śli tyl ko wa -
run ki at mos fe rycz ne bę dą sprzy ja ją ce,
pra ce za koń czą się wcze śniej.

320 tys. zł
na ka pli cę
cmen tar ną
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Dzię ki po zy ska nym środ kom unij -
nym, re mi za Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Po drze czu co raz wię cej
mo że za ofe ro wać lo kal nej spo łecz -
no ści. Wła śnie za koń czo no re ali za -
cję ko lej ne go pro jek tu, któ ry
po zwo lił wy re mon to wać świe tli cę
śro do wi sko wą, znaj du ją cą się w bu -
dyn ku stra żni cy.

By ła to nie zwy kle wa żna in we sty cja,
bo wiem z obiek tu na co dzień ko rzy sta ją
dzie ci uczęsz cza ją ce na roz ma ite za ję cia
i kół ka za in te re so wań. Dzię ki te mu mo gą
roz wi jać swo je pa sje i zdol no ści w bar dzo
do brych i kom for to wych wa run kach.

Po zy ska ne środ ki z Unii Eu ro pej skiej
po zwo li ły na wy mia nę sto lar ki okien nej
i drzwio wej. Po nad to po ło żo na zo sta ła

no wa po sadz ka z wy kła dzi ny PCV oraz
wy ma lo wa no ca łość wnę trza. Do dat ko -
wo zmo der ni zo wa na zo sta ła in sta la cja
CO oraz czę ścio wo oświe tle nie.

Dzię ki sta ra niom dy rek to ra Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu,
Krzysz to fa Bo dzio ne go, któ ry pro wa dzi
świe tli cę – urzą dzo no w Po drze czu i wy -
po sa żo no za ple cze ku chen ne. In we sty cja
kosz to wa ła po nad 40 000 zł. Po nad po ło -
wa tej kwo ty po cho dzi ła z środ ków UE,
na to miast po zo sta łą część za bez pie czy ła
wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la.

– To już ko lej ny pro jekt zre ali zo wa ny ze
środ ków unij nych – mó wi Ka zi mierz
Klim czak, pre zes OSP Po drze cze. – Wcze -
śniej uda ło nam się zdo być pie nią dze
na plac za baw dla naj młod szych, któ ry
urzą dzi li śmy obok re mi zy, oraz do po sa że -

nie świe tli cy w sprzęt mul ti me dial ny.
W ostat nich la tach, dzię ki pro jek tom uda -
ło nam się za in we sto wać w bu dy nek i je go
oto cze nie bli sko 120 000,00 zł.

Dru ho wie z Po drze cza nie spo czę li
jed nak na lau rach i przy go to wu ją się już
do re ali za cji ko lej ne go przed się wzię cia.
Tym ra zem za mie rza ją roz bu do wać ist -
nie ją cy przy bu dyn ku OSP plac za baw.

Jak do da je pre zes Klim czak – już
od pew ne go cza su sta ra my się uatrak cyj -
nić miej sce za baw dla dzie ci, gdyż cie szy
się ono bar dzo du żym za in te re so wa niem.
Nasz wnio sek zo stał za ak cep to wa ny, cze -
ka my je dy nie na pod pi sa nie umo wy
z Urzę dem Mar szał kow skim. Koszt in -
we sty cji sza cu je się na oko ło 25 ty się cy
zło tych, z cze go do fi nan so wa nie po win -
no prze kro czyć 20 ty się cy.

No we ob li cze re mi zy


