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Szanowni
Mieszkańcy!
Mija rok od momentu, kiedy obdarzyliście mnie
Państwo zaufaniem i powierzyliście mi jakże zaszczytną, ale i odpowiedzialną funkcję wójta gminy Podegrodzie. Był to czas porządkowania wielu
spraw, ale również okres dużych i mniejszych inwestycji, czas składania wniosków, przygotowania dokumentacji na kolejne zadania.
Ze swojej strony pragnę serdecznie wszystkim podziękować za wyrozumiałość, życzliwość i zrozumienie, jednocześnie przeprosić za nie zawsze właściwe
funkcjonowanie Urzędu Gminy. Jestem przekonana, że
podjęte w ciągu tego roku działania, zarówno personalne, jak i organizacyjne przełożą się na właściwe funkcjonowanie Urzędu Gminy.
Za zmianami w gminie idą również zmiany w „Wieściach Podegrodzkich”, których to nowe wydanie trzymacie właśnie w ręku. Mam nadzieję, że przypadną
Państwu do gustu. Głęboko wierzę, że kolejne publikacje staną się dla Was źródłem cennych informacji o życiu naszej lokalnej społeczności. Wokół nas dzieje się
bowiem wiele ciekawych rzeczy, żyje wielu interesujących ludzi, o których warto pisać. Chwalmy się sukcesami, mówmy o tym, co dobre i dostrzegajmy zarazem
potrzebę zmian i poprawy. Liczę na to, że włączycie się
Państwo do współredagowania naszego czasopisma.

Mając na względzie zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, wszystkim Mieszkańcom gminy Podegrodzie
pragnę życzyć, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a nadchodzący
nowy rok 2012 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.
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Za nami Festiwal Talia – Korzenie, który odbył się 1 grudnia, będący częścią unijnego projektu
Cztery Talie Roku, realizowanego przez Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego.
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Orlik w Brzeznej i otwarcie
obwodnicy Podegodzia
Przy Szkole Podstawowej w Brzeznej wybudowano kompleks sportowy typu Orlik. Jest to drugi taki
obiekt na terenie naszej gminy.
Na niezagospodarowanym dotychczas terenie przy Szkole Podstawowej
w Brzeznej wybudowano kompleks
sportowy „Orlik”. Jest to drugi taki
obiekt na terenie gminy Podegrodzie. Podobny istnieje już przy Szkole Podstawowej w Podegrodziu i doświadczenia
z jego funkcjonowania są bardzo korzystne, to miejsce żyje i jest wykorzystywane do późnych godzin nocnych.
– Jestem przekonany że podobnie będzie
u nas, bardzo nam brakowało takiego obiektu
w Brzeznej – mówi Jan Kożuch, radny
z Brzeznej. Wtóruje mu Jerzy Jasiński,
również brzeźnieński radny – To jest idealne miejsce na taki obiekt. W centrum wsi,
przy dwóch dużych szkołach!
Na powstałym obiekcie użytkownicy
mają do dyspozycji boisko ze sztuczną
trawą do gry w piłkę nożną oraz drugie
wielofunkcyjne z nawierzchnią z poli-

Wieści PODEGRODZKIE

W ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012” wybudowane zostało boisko do piłki
nożnej (o wymiarach 30m
x 62m), boisko wielofunkcyjne
(19m x 32 m) oraz budynek sanitarno-szatniowy.
uretanu. Powstał również budynek socjalny z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz niewielka trybuna dla
obserwatorów sportowych zmagań. Całość jest oświetlona, tak aby można było
korzystać z obiektu również w godzinach wieczornych.
W sobotę 29 października br.
o godz. 12 odbyło się uroczyste otwarcie
nowoczesnego kompleksu sportowego
„Moje boisko – Orlik 2012”. – To wielki
dzień dla gminy Podegrodzie – powiedział marszałek Marek Sowa – bo doczekała się obwodnicy i drugiego Orlika.

Kompleksowe boiska mają przyciągać
młodych ludzi i zachęcać ich do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także
zapobiegać patologiom społecznym
i przeciwdziałać dysfunkcjom. Sport jest
czynnikiem rozwoju, zachowania zdrowia, dobrej kondycji przez całe życie wychowania młodzieży – mówiła
Małgorzata Gromala wójt Podegrodzia,
przytaczała także słowa Jana Pawła II o wartościach, jakie niesie każdy rodzaj rywalizacji sportowej: – Każdy
rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie
uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać... W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” wybudowane zostało
boisko do piłki nożnej (o wymiarach 30m
x 62m), boisko wielofunkcyjne (19m x 32
m) oraz budynek sanitarno-szatniowy.
Obiekt ogrodzono i zamontowano
oświetlenie. Ogólna wartość inwestycji
wyniosła prawie 1 mln 153 tys. zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 500
tys. zł, Województwo Małopolskie przeGRUDZIEŃ 2011

PODEGRODZIE 12.2011_PODEGRODZIE 12.2011 19-12-2011 21:52 Strona 5

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

kazało 250 tys. zł, a pozostał kwota, prawie 403 tys. zł, pochodziła z budżetu
gminy Podegrodzie. Nowo wybudowane boiska są ogólnie dostępne dla
wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo
Budowlany Wiesława Czopa z Podegrodzia. Otwarcia obiektu dokonali: marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa, członek Zarządu Stanisław
Sorys, wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej Władysław Kozik oraz
parlamentarzyści Andrzej Czerwiński
i Anna Paluch. W dalszej części uroczystości marszałek województwa wraz z zaproszonymi gośćmi potwierdzili otwarcie
boiska, oddając symboliczne strzały
na bramkę. Po otwarciu Orlika pierwszy
mecz zagrała drużyna Szkoły Podstawowej ze starszymi kolegami. Dodatkową
atrakcją otwarcia kompleksu był mecz piłki nożnej, w którym naprzeciwko siebie
stanęły dwie, specjalnie stworzone na tę
okoliczność drużyny futbolowe. Reprezentacja samorządowców zmierzyła się
z reprezentacją sądeckich dziennikarzy.
Rywalizacja, dobra zabawa i piękna pogoda towarzyszyły temu uroczystemu
wydarzeniu.
***
Wraz z uroczystością oddania
do użytku nowego „Orlika” miała miejsce inna – oddanie odcinka obwodnicy
komunikacyjnej. Niespełna dwa lata
trwała budowa obwodnicy, nowej drogi,
która połączyła ważne punkty komunikacyjne, czyli skrzyżowanie w Naszacowcach z starosądecką obwodnicą
w Brzeznej. Już od soboty 29 października br. można po niej jeździć. Obwodnica
Podegrodzia powstała w ramach funduszy pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, jako zadanie pn. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”
i realizowane było przez województwo
małopolskie – Zarząd Dróg w Krakowie,
przy wsparciu i udziale jednostek samorządu terytorialnego – powiatu nowosądeckiego oraz gminy Podegrodzie.
Obwodnica kosztowała blisko 54 mln zł,
z czego dofinansowanie ze środków unij-

nych wynosiło 44 mln 360 tys. zł, (84 proc.
wartości całego przedsięwzięcia). Projekt
obejmował budowę obwodnicy Podegrodzia po istniejącym wale przeciwpowodziowym wraz z towarzyszącymi
obiektami infrastruktury drogowej: czterema skrzyżowaniami typu rondo, dwoma skrzyżowaniami skanalizowanymi,
trzema mostami na potokach Jastrzębik,
Słomka i Gostwiczanka, chodnikami
wraz z zatokami i kanalizacją deszczową
oraz oświetleniem. W szerszym kontekście nowo oddana droga ma usprawnić
ruch w kotlinie sądeckiej i w południowej
części Małopolski. – Obwodnica Podegrodzia, to przede wszystkim miejsce, gdzie
spinają się dwie inwestycje, które województwo realizuje od kilku lat. Pierwsza
to przebudowa drogi od Nowego Sącza
do Nowego Targu. Drugie zadanie, wa-

żniejsze dla Nowego Sącza, to budowa
drogowego „pierścienia” wokół miasta.
Mamy już obwodnice Starego Sącza, Podegrodzia, a w tym roku ogłosimy przetarg na budowę obwodnicy zachodniej.
Dalej planowana jest obwodnica północna – mówił Grzegorz Stech, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ważność
inwestycji podkreślił również marszałek
województwa małopolskiego Marek Sowa: – Nie zdawałem sobie na początku
sprawy z tego, jak ważna dla sądeczan jest
ta trasa, teraz już wiem.
Projektantem obwodnicy była Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, natomiast
wykonawcą inwestycji – konsorcjum
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych SA w Nowym Sączu oraz MOTA-Engil
Polska
SA
Dzień
29
października 2011 r. przeszedł do historii
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gminy Podegrodzie nie tylko z uwagi
na fakt oddania do użytków nowych inwestycji, ale z uwagi na znamienitych gości, którzy wzięli udział w tych
uroczystościach. Oprócz mieszkańców
okolicznych miejscowości nie zabrakło także licznie przybyłych samorządowców
z gmin sąsiadujących, polityków: marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy, członka Zarządu Stanisława
Sorysa, starosty Jana Golonki, wójt Małgorzaty Gromali, a także parlamentarzystów: Stanisława Koguta, Andrzeja
Czerwińskiego, Tadeusza Patality, Mariana Cyconia, Wiesława Janczyka, Andrzeja Romanka czy Anny Paluch. Otwierając
uroczystość wójt gminy Podegrodzie
Małgorzata Gromala, powiedziała: – Ta
droga jest kolejnym, ważnym elementem
układu komunikacyjnego Sądecczyzny…

Niespełna dwa lata trwała budowa obwodnicy, nowej drogi,
która połączyła ważne punkty
komunikacyjne, czyli skrzyżowanie w Naszacowcach
z starosądecką obwodnicą
w Brzeznej.
Wyprowadzi uciążliwy ruch nie tylko
z Podegrodzia i Stadeł, ale także z Mostów,
Gołkowice i Starego Sącza.
Dzięki realizacji inwestycji poprawie
ulegnie jakość połączenia z obszarami inwestycyjnymi, zlokalizowanymi w pobliżu nowo wybudowanej obwodnicy, jak
również z miejscowościami atrakcyjnymi

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
Uprzejmie informujemy, iż można jeszcze składać deklaracje dotyczące udziału w projekcie zakupu i instalacji przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Jednocześnie przypominamy, że deklaracje powinni złożyć mieszkańcy
tych miejscowości z terenu gminy Podegrodzie, którzy nie mają możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej
i gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie
nieuzasadniona.
Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej www.podegrodzie.pl

Wieści PODEGRODZKIE

turystycznie. Ponadto ułatwiony zostanie
dojazd do polsko-słowackich przejść granicznych Piwniczna – Mniszek nad Popradem, Niedzica – Lysa n. Dunajcom
oraz Leluchów – Čirč. Co więcej, realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Wyprowadzony zostanie
ruch tranzytowy z centrum miejscowości,
a dzięki zastosowaniu na wybudowanym
odcinku drogi szerokich poboczy, chodników i barier ochronnych, mieszkańcy
będą mogli się czuć bezpieczniej. Nasypy
oraz zastosowane rozwiązania z zakresu
odwodnienia obwodnicy stanowią dodatkowy element ochrony przeciwpowodziowej
gminy
Podegrodzie.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marek Sowa – marszałek województwa
małopolskiego oraz Małgorzata Gromala
– wójt Podegrodzia. Towarzyszyli im także członek Zarządu Stanisław Sorys, starosta Nowosądecki Jan Golonka. Trasę
poświęcił ks. prałat Jan Piotrkowski z Bazyliki pod wezwaniem Św. Małgorzaty
z Nowego Sącza przy udziale ks. Józefa
Wałaszka – proboszcza parafii w Podegrodziu, ks. Leszka Babraja – proboszcza
parafii w Czarnym Potoku, ks. Stanisława
Posłusznego – proboszcza parafii w Brzeznej oraz ks. Józefa Słowika.
Pierwszą przejażdżkę nową drogą odbył marszałek Marek Sowa zabytkowym
peugeotem 201 Sebastiana Talarczyka.
Jako wójt gminy Podegrodzie pragnę
wyrazić głęboką wdzięczność i podziękowanie osobom, które przyczyniły się
do realizacji tego zadania. Dziękuję
wszystkim za udział w uroczystościach.

ODŚNIEŻANIE
Wprawdzie tegoroczna aura zdecydowanie wszystkich rozpieszcza, gmina Podegrodzie jest przygotowana na przyjście zimy. Gminne drogi podzielone zostały na cztery grupy. Odśnieżaniem w miejscowościach:
Olszana, Olszanka, Naszacowice (Na Zamczysko i Do Sasaka), Brzezna,
Chochorowice, Podrzecze, Stadła i Gostwica (Do Kubackich, Do Skocznia) zajmie się spółdzielnia Usług Rolniczych Brzezna – telefon: 693648-134 Antoni Witkowski. Natomiast drogi w miejscowościach:
Podegrodzie, Juraszowa, Rogi, Naszacowice, Mokra Wieś, Gostwica, Długołęka –Świerkla odśnieżać będą Zmechanizowane Roboty Ziemne
Usługi Transportowe – tel. 604-996-348 Andrzej Kubica.
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Sala Obsługi Klienta
w Urzędzie Gminy

Urząd Gminy Podegrodzie uruchomił profesjonalną salę obsługi
klienta. Niewiele sądeckich gmin
może pochwalić się tego typu rozwiązaniami.
W Urzędzie Gminy została oddana do użytku sala obsługi klienta. Spełnia
ona wszystkie obowiązujące standardy
dla tego typu obiektów i jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ulokowana została na parterze budynku
Urzędu Gminy, w przewiązce pomiędzy
budynkiem administracyjnym a pomieszczeniami zajmowanymi przez Gminny
Ośrodek Kultury.
Wnętrze jest przestronne i klimatyzowane, co gwarantuje komfortowe warunki obsługi także w upalne dni.
Na wprost wejścia urządzone zostały
trzy stanowiska obsługi klienta oraz jedno wyodrębnione stanowisko wydające
dokumenty tożsamości, a nieco z boku
znajduje się kasa.

W jednym miejscu klient może
załatwić wiele spraw, z którymi
dotychczas trzeba było wędrować po biurach gminnych
urzędników. Jest stanowisko
ewidencji ludności wydające
dowody osobiste.
W jednym miejscu klient może załatwić wiele spraw, z którymi dotychczas
trzeba było wędrować po biurach gminnych urzędników. Jest stanowisko ewidencji ludności wydające dowody
osobiste, można zarejestrować działalność gospodarczą oraz zapłacić podatki.
Z kolei na dzienniku podawczym gminny urzędnik przeszkolony w obsłudze
interesantów ma nie tylko przyjąć określone dokumenty, ale także sprawdzić
poprawność ich wypełnienia.

W widocznym i łatwo dostępnym
miejscu wyeksponowano również
wszystkie potrzebne klientom druki.
– Utworzenie profesjonalnej sali obsługi klienta to realizacja mojego programu
wyborczego. Obiecałam mieszkańcom naszej gminy wdrożenie projektu „Urząd
przyjazny mieszkańcom” i to jest jego
część. – mówi Małgorzata Gromala, wójt
Podegrodzia. – Uruchomienie tego miejsca w połączeniu z wprowadzonym elektronicznym obiegiem dokumentów
i systemem ISO ma doprowadzić do jednego – podniesienia satysfakcji klienta
z usług realizowanych przez urząd. Do tego dążymy.
Zaznaczyć trzeba, że zmiany nie ograniczają się tylko do samego budynku
urzędu gminy. Zmieniło się także otoczenie. Przed wejściem zamontowano ławeczki dla interesantów oraz kwiatowe
gazony.
W przyszłości w obiekcie zostanie
również urządzony kącik zabaw dla najmłodszych, którzy towarzyszą swoim rodzicom podczas wizyt w Urzędzie
Gminy.
Gmina Podegrodzie może poszczycić
się także posiadaniem certyfikatu
ISO 9001:2001. Prace nad wdrożeniem
Systemu Zarządzania Jakością zostały
podjęte z inicjatywy wójta. Audyt certyfikujący, który został przeprowadzany 21
lipca 2011 r., potwierdził zgodność pracy
Urzędu Gminy w Podegrodziu z wymaganiami określonymi przez normę
ISO 9000:2001. Audyt przeprowadziła firma certyfikująca ISOQAR. Polegał on
na sprawdzeniu spełnienia poszczególnych punktów normy. Opracowano dokumentację systemową – politykę jakości,
księgę jakości, księgi zarządzania procesami oraz szereg instrukcji i formularzy.
Wprowadzenie systemu wymagało
od pracowników zaangażowania i wysiłku. Certyfikat przyznany został na rok.
Po upływie tego czasu przeprowadzony
zostanie kolejny audyt certyfikujący.
Wdrożenie systemu ISO w pracy urzędu wymagało ujednolicenia oraz precyzyjnego
opisania
poszczególnych
procesów. Miało to na celu przede wszystkim doprowadzenie do podniesienia jakości świadczonych usług. Jednak celem
nadrzędnym jest zapewnianie profesjoMAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Oszczędna administracja
Mijający rok był dla gminy okresem intensywnych wydarzeń i realizacji wielu priorytetowych
zadań i celów. Priorytetowe zadania to przede wszystkim inwestycje, dla realizacji których
pozyskano środki zewnątrz.
Zmieniła się również struktura organizacyjna urzędu. Powstały nowe
referaty oraz nowa jednostka organizacyjna Gminy Zakład Gospodarki
Komunalnej, ograniczono zatrudnienie, a zmiany kadrowe wprowadzano
stopniowo. Wszystko po to, by osoby

nalnej i przyjaznej obsługi mieszkańcom,
przedsiębiorcom i osobom przyjezdnym
wynikającej z wdrożonego i ulepszanego
systemu jakości organizacji. Uzyskanie
certyfikatu jakości nie kończy procesu zarządzania jakością – należy stale podejmować
działania
zmierzające
do optymalizacji tego systemu.
Do korzyści wynikających z posiadania certyfikatu zaliczyć można:
– umacnianie roli urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną,
– załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w obowiązujących
procedurach i w przepisach prawa,
– wzrost zadowolenia i zaufania
mieszkańców do realizowanych usług,
– skrócenie czasu trwania i oczekiwania na zrealizowanie usługi,
– ulepszanie standardów obsługi strony przy załatwianiu spraw oraz uzupełnianie i doskonalenie kwalifikacji oraz
umiejętności pracowników,
– prowadzenie stałego monitoringu
procesów, identyfikowanie obszarów
do poprawy i stale doskonalenie poprzez
realizacje planów poprawy jakości,
– zwiększenie prestiżu urzędu.
Ogólnie mówiąc, jakość w urzędzie to
ustalenie takich sposobów pracy, które
powodują, że urząd działa lepiej i skuteczniej, a petent jest zadowolony ze
świadczonych usług.

Wieści PODEGRODZKIE

zatrudnione w urzędzie posiadały
wymagane kwalifikacje, niezbędne
do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Zmienił się także wygląd i praca urzędu. Jest on
dzisiaj zadbany, schludny, a przede
wszystkim kompetentny. Tylko w tym
roku pracownicy zostali przeszkoleni
z zakresu administracji, profesjonalnej
obsługi klienta itp. Szkolenia prowadzone były ze środków Unii Europejskiej.
Sytuacja
finansowa
gminy
na dzień 31.12.2010 r. przedstawiała się
następująco: zobowiązania gminy
– 5 249 741,06 zł.

NAZWA ZOBOWIĄZANIA

WARTOŚĆ

Za kup śred nie go sa mo cho du po żar ni cze go z na pę dem 4x4 do dzia łań ra tow ni czo-ga śni czych z prze zna cze niem dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Po de gro dziu

80 000,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości
Brzezna w gminie Podegrodzie

2 923 241,06

Remont i przebudowa istniejącego budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu

616 500,00

Przebudowa dróg gminnych

1 080 000,00

Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej
w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum
kulturalno-sportowo-rekreacyjnego

550 000,00

RAZEM
W związku z brakiem pozwolenia
wodno-prawnego za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód w okresie
od II półrocza 2005 do II półrocza 2010
gmina Podegrodzie decyzją marszałka
została obciążona kwotą 102 616 zł.
W związku z tym zostały podjęte przez
obecnego wójta działania zmierzające
do umorzenia części zaległości, jak również rozłożenia ich na raty.
Wypłata świadczeń dla ustępującej

5 249 741,06
władzy – 62.133,00 zł (w tym odprawa
i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wójta – 75 dni).
Obecnie gmina, porównując plan
wydatków Urzędu Gminy Podegrodzie
wynikający z uchwały budżetowej
na rok 2011 z dnia 21 stycznia 2011 r.,
z planem wydatków na administrację
Urzędu Gminy na dzień 30.11. 2011 r.
wykazuje oszczędności w wysokości 236 tys. zł.
GRUDZIEŃ 2011
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Olszana: Nie ma
szkoły, jest Centrum
Gmina Podegrodzie zakończyła realizację projektu za ponad 1 700 000 zł.
Za tę kwotę gruntownie zmodernizowano Szkołę Podstawową w Olszanie i przystosowano ją na potrzeby
utworzenia Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego.
Szkoła Podstawowa w Olszanie przestała od września funkcjonować jako typowa placówka oświatowa i stała się
Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnym.
Gmina Podegrodzie za ponad 1 700 000 zł, gruntownie zmodernizowała i przystosowała na ten cel
budynek szkolny. Zadanie to w połowie
finansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach przyznanych środków
modernizacji poddano cały budynek
szkolny wraz z otoczeniem. Wymieniono instalacje elektryczne, stolarkę
drzwiową i okienną, wyremontowano
posadzki oraz elewację. Koszt inwestycji obejmował również budowę oraz
wyposażenie placu zabaw dla dzieci.
Dodatkowo w nowoczesne urządzenia

wyposażono kuchnię i świetlicę. Z kolei
kafejka internetowa, która jest częścią
projektu, wyposażona została w sprzęt
komputerowy i audiowizualny.
– Jestem przekonana, że powstanie
Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego bardzo pozytywnie wpłynie
na życie mieszkańców Olszany i pobliskich wiosek. W tej chwili obiekt przekazujemy dyrekcji szkoły i to od niej będzie
zależeć, jak to miejsce będzie żyło – mówi
Małgorzata Gromala wójt Podegrodzia.
Gmina zainwestowała w realizację tego projektu prawie 900 tys. zł.
Obecnie działa w Centrum kafejka
internetowa, świetlica, nowo utworzone przedszkole dla 3-4 latków oraz
sklepik i kuchnia. Z obiadów korzysta
też młodzież szkolna. Mieszkańcy mogą korzystać z udostępnionej popołudniami sali gimnastycznej. Centrum
gości też filię Gminnej Biblioteki Publicznej. Projekt Centrum zakładał zatrudnienie w tej placówce na okres 5 lat
dwóch pełnoetatowych pracowników.
Kierownikiem świetlicy została Zofia
Buczek – długoletni, doświadczony
pracownik GOK w Podegrodziu.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Podegrodzianie w egzotycznych Chinach
Na zaproszenie Mera Szanghaju delegacja gminy Podegrodzie odwiedziła Chiny. Wyjazd doszedł
do skutku dzięki wsparciu PolskoChińskiej Fundacji Promocji Sztuki
i Kultury Dong Feng w Krakowie
i patronatowi Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Wizyta miała charakter partnerski
i okazała się owocna dla gminy, nawiązano współpracę gospodarczą i kultu-

Wieści PODEGRODZKIE

ralną. Gminę reprezentowali: wójt gminy Małgorzata Gromala, skarbnik
Agnieszka Pacholarz oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kowalczyk.
Wizyta trwała od 2-14 listopada, każdy
uczestnik delegacji pokrywał koszty
podróży i pobytu na miejscu z własnej
kieszeni.
Równocześnie z wizytą samorządową trwała druga o zdecydowanie kulturalnym charakterze. W ramach wystawy
Expo, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca

„Podegrodzie” został zaproszony
do Chin. Zespół zaprezentował się
na siedmiu chińskich scenach. Występując m.in. w Szanghaju, na uniwersytecie
Ningbo, promował polską kultur, tradycję i folklor. Przedstawiał kulturę lachoską konsulowi generalnemu w Chinach
oraz Polonii licznie gromadzącej się
na koncertach. Bardzo miło przyjęte zostały popisy dziecięcego zespołu Małe
Podegrodzie, prezentującego typowo
Podegrodzki program.
GRUDZIEŃ 2011
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Realizacja Projektów
„Strzał w dziesiątkę”
i „Radosna Szkoła”
Od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych we
wszystkich szkołach w gminie Podegrodzie realizowany jest przez
Fundację Europa+ w partnerstwie
z gminą projekt pn. „Strzał w dziesiątkę”.
Głównym jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze
szkół podstawowych z terenu gminy
Podegrodzie i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie
oferty edukacyjnej do końca czerwca 2013 r.
Uczestnikami projektu są uczniowie
dziesięciu Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Podegrodzie. W ramach projektu
zostaną objęci wsparciem – w szczególności uczniowie osiągający niskie wyniki
w nauce, posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniami
do realizacji indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz uczniowie ze
specyficznymi trudnościami w nauce, jak
również uczniowie chcący rozwijać swoje
zainteresowania oraz podnieść swoją wiedzę, którzy ze względu naniskie możliwości finansowe nie są w stanie rozwijać
swoich pasji. Mimo iż osiągają wysokie
wyniki w nauce, znajdują się w gorszej sytuacji niż ich rówieśnicy z miasta.
Działania przewidziane w projekcie:
Moduł I – Indywidualne zajęcia
kompensacyjno-korekcyjne;
Moduł II – Pozalekcyjne warsztaty
grupowe;

Moduł III – Kółka zainteresowań
nastawione na rozwój kompetencji
kluczowych:
a) kółko dziennikarskie;
b) kółko informatyczne;
Moduł IV – warsztaty z podstaw programowania robotów (ECCC Roboty);
Moduł V – Warsztaty z metod czytania ze zrozumieniem.
Całkowita
wartość
projektu
to 185.816,10 zł z czego 157.943,69zł
(85%) to środki unijne.
Jedną ze szkół biorących udział
w programie jest Szkoła Podstawowa im.
bł. o. St. Papczyńskiego.
***
W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” gmina Podegrodzie wybudowała nowy, spełniający wszystkie
normy, plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli. Całkowity
koszt
budowy
placu
wynosił 121.938,89 zł, połowa tej kwoty została sfinansowana ze środków Urzędu
Gminy, druga połowa pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa. Celem
programu było ułatwienie najmłodszym
dzieciom w wieku szkolnym nauki i dostosowanie warunków zajęć do ich wieku. Na placu znajdują się takie
urządzenia, które pozwalają na rozwijanie sprawności ruchowej i ćwiczenie
równowagi. Zamontowane zostały zestawy gimnastyczne i sprawnościowo-rekreacyjne z wieloma elementami
do ćwiczeń. Jest również huśtawka i bujak sprężynowy. Dla zmęczonych treningiem i zabawą plac wyposażony został
w ławeczki. Bezpieczna nawierzchnia
wykonana została z granulatu amortyzującego upadki, a wszystko w przyjaznych
niebiesko-pomarańczowych
barwach, zgodnie z wytycznymi programu „Radosna Szkoła”. Dzięki tej inwestycji Gmina zyskała nowoczesne
i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci.

Podegrodzie
i Zahradne będą
współpracować
W 2011 r. Gmina Podegrodzie nawiązała współprace z Gminą Zahradne
(Słowacja). Wspólne projekty to jeden z najważniejszych celów podpisanej umowy.
Jak zapewnia wójt Małgorzata Gromala: – Kładziemy nacisk na zdobywanie
pieniędzy z różnych programów europejskich. Razem ze słowackim partnerem będziemy mogli dużo więcej zrobić.
Gminy zamierzają współpracować
również w kulturze, oświacie, turystyce
i edukacji.
Zawarta umowa o wprowadzeniu
współpracy partnerskiej ma służyć wymianie kulturalnej pomiędzy mieszkańcami obydwu gmin, realizacji wspólnych
przedsięwzięć z zakresu turystyki, sportu i edukacji.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Inwestycje zrealizowane przez

Ścieżka historyczno-turystyczna „Podegrodzie
przez wieki” – Kubalówka
Odbudowa drogi gminnej Na Racwas (Gostwica)

Chodnik (Brzezna)

Odbudowa drogi gminnej „Do Lasyka” (Olszana)

1) Ścieżka historyczno-turystyczna „Podegrodzie przez wieki – 151.898,85 zł, (dofinansowanie 88.803,00 zł Urząd Marszałkowski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podegrodzie
– 184.500,00 zł.
3) Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochodami ciężarowymi samowyładowczymi i koparkami
– 70.800, 00 zł.
4) Odbiór i transport odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwienia, w tym:
część nr I: 39.375,00 zł,
część nr II: 128.484,00 zł,
część nr III: 71.100,00 zł.
5) Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych
dróg gminnych na terenie gminy Podegrodzie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi – 169.740,00 zł.
6) Odbudowa mostu w ciągu drogi gm. Do Stawierskiego
nr 293630K w miejscowości Olszana – 212.173,50 zł. (dofinansowanie: 200.000,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Wieści PODEGRODZKIE

Odbudowa drogi „Do Olszaka” (Długołęka-Świerkla)

7) Odbudowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej
Koło Iwana nr 293633K w miejscowości Olszana – 286 129,63 zł.
(dofinansowanie: 250.000,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
8) Odbudowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej
Równia nr 293635K w miejscowości Olszana – 239874,01 zł.
(dofinansowanie: 200.000,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
9) Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz
pomocy dydaktycznych w ramach projektu DAJ SOBIE
SZANSĘ, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki:, w tym: komputery – 72.843,06 zł; pomoce
dydaktyczne – 48.301,50 zł; sprzęt elektroniczny – 12.792,00 zł.
Łączna kwota – 133.936,56 zł, (dofinansowanie środki unijne: 113.846,08 zł).
10) Sprzedaż i dostawa materiałów – wyrobów betoniarskich wg potrzeb gminy Podegrodzie w 2011 r.: 80.290,00 zł.
11) Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie
na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno-Sportowo-RekreGRUDZIEŃ 2011
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gminę Podegrodzie w 2011 r.

Remont drogi gminnej (Chochorowice)

Odbudowa mostu w ciągu drogi gm. „Do Stawierskiego” (Olszana)
acyjnego, umowa zawarta w dniu 12.01.2011 r.: 1.264.991,52 zł
+ prace dodatkowe: 122.589,55 = 1.377.296,59 zł,
Budowa placu zabaw w ramach zadania pn. Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby
stworzenia Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego: 85.868,22 zł.
Sprzedaż – dostawa i montaż sprzętu wyposażenia kuchni,
przedszkola i świetlicy w ramach zadania pn. Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia
Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego: 113.999,99 zł.
Sprzedaż – dostawa i montaż sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej
w Olszanie na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego: 20.816,52 zł.
Nadzór inwestorski: 36.600,00 zł, opracowanie studium wykonalności, dokumentacja: 81.985,97 zł.
Łączny koszt inwestycji: 1.726.851,77 zł, dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej: 833.851,35 zł w ramach Osi Projektowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20131.

Odbudowa drogi gminnej Osowie (Mokra Wieś)
12) Odbudowa drogi gminnej Strzyganiec Litacz w msc.
Brzezna – 40.612,14 zł (dofinansowanie: 40.612,00 zł usuwanie
skutków klęsk żywiołowych).
13) Odbudowa drogi gminnej Osowie w miejscowości Mokra Wieś – 76.014,00 zł, (dofinansowanie: 76.014,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
14) Odbudowa drogi gminnej Na Racwas w miejscowości
Gostwica – 123.000,00 zł, (dofinansowanie: 123.000,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
15) Odbudowa drogi gminnej Łazy w miejscowości Podegrodzie w km – 166.050,00 zł, (dofinansowanie: 166.050,00 zł
usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
16) Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 (Brzezna) – 1.152.811,94 zł.
(dofinansowanie: 500.000,00 zł Ministerstwo Sportu
oraz 250.000,00 zł Urząd Marszałkowski).
17) Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią, instalacja wodociągowa, instalacja gazowa, przyłącz gazu i co, zbiornik na gaz, roboty budowlane (Szkoła Podstawowa w Stadłach)
– 90.115,43 zł.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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18) Instalacja centralnego ogrzewania ze źródłem ciepła – remont remizy OSP w Olszanie – 127.320,31 zł, (dofinansowanie: 45.000,00 zł Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego).
19) Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz
pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Strzał w dziesiątkę”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki
– 185.816,10 zł. (środki unijne: 157.943,69 zł – 85%).
20) Remont drogi Na Poszczyny w miejscowości Rogi
– etap II – 130.420,02 zł. (dofinansowanie: 31.520,00 zł, dotacja
z budżetu Województwa Małopolskiego).
21) Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2011/2012 – 109.200,00 zł.
22) Remont placu koło Remizy i drogi gminnej Działy w Olszance – 43.064,27 zł.
23) Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej
dz. nr 550/1 – koło wikliny w kierunku P. P. Gomółków i Konstantych – 56.211,52 zł.
24) Remont części drogi gminnej Mokra Wieś (Krzyże)
– Owieczka – 00.155,16 zł.
25) Remont drogi gminnej od zbiornika przeciwpożarowego w stronę Kostrzewy – etap I – 67.071,79 zł.
26) Wykonanie odwodnienia i położenie asfaltu koło P. Franciszka Kosa – 76.063,51 zł.

27) Odbudowa drogi gminnej nr 293647K „Do Lasyka”
w m. Olszana: 309.768,74 zł, (dofinansowanie: 303.764,00 zł
usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
28) Odbudowa drogi nr 293821K Do Olszaka w m. Długołęka-Świerkla: 486.952,08 zł, (dofinansowanie: 290.000,00 zł
usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
29) Odbudowa drogi nr 293684K Wygony w m. Naszacowice: 389.980,79 zł, (dofinansowanie: 200.000,00 zł usuwanie
skutków klęsk żywiołowych).
30) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli na dz. nr 337 w ramach programu „Radosna
Szkoła”: 121.938,89 zł, (dofinansowanie: 60.969,00 Małopolski
Urząd Wojewódzki).
31) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej
nr 293624K w km 0+400 „Do Zakonnic” w miejscowości Olszana: 58.309,36 zł, (dofinansowanie: 56.980,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

Łączna kwota dofinansowania
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1.906.420,00 zł

Remont drogi Mokra Wieś (Krzyże) – Owieczka

Odbudowa drogi gminnej Łazy (Podegrodzie)

Wieści PODEGRODZKIE

Odbudowa kładki pieszo-jezdnej – Równia

Remont drogi „Na Poszczyny” (Rogi)

Odbudowa kładki pieszo-jezdnej – Koło Iwana
GRUDZIEŃ 2011
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Urząd Gminy radzi
Pracownicy Urzędu Gminy Podegrodzie są do Państwa dyspozycji.
W tej rubryce odpowiadają na najczęściej zadawane pytania, udzielają porad i informacji.
Do kogo należy
utrzymanie rowu?
„Na mojej łące znajduje się rów melioracyjny. Ostatnio ze względu na jego zły stan zaczęły się z nim kłopoty. Kto powinien zajmować się utrzymywaniem go
w należytym stanie? Czy on jest moją własnością?”

Tak, w większości przypadków rowy
melioracyjne należą do właścicieli gruntów, na których są usytuowane. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
zalicza się rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania,
rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje
pomp do nawodnień ciśnieniowych,
ziemne stawy rybne, groble na obszarach
nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. Utrzymywanie tego rodzaju urządzeń melioracji
wodnych należy do właścicieli gruntów,
na których się znajdują. Tylko gdy urządzenia te są objęte działalnością spółki
wodnej, taki obowiązek obciąża tego rodzaju spółkę.

Wycięcie drzewa wymaga
zezwolenia
Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu właściciel
lub posiadacz nieruchomości powinien złożyć w wydziale ochrony środowiska w urzędzie gminy, w której położona jest nieruchomość.

Wraz z wnioskiem właściciel lub posiadacz nieruchomości powinien złożyć
dokument potwierdzający tytuł prawny
do nieruchomości, czyli np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowę dzierżawy lub najmu itp. Jeżeli osoba
składająca wniosek o usunięcie drzewa
lub krzewu nie jest właścicielem nieruchomości, to powinna ona dołączyć
do wniosku pismo, które będzie świadczyło, że właściciel wyraził zgodę na wycinkę. Wniosek powinien określać
przyczynę wycinki oraz jej planowany

termin. Konieczne jest także wskazanie
gatunku drzewa, jego obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 centymetrów,
a w przypadku krzewów – powierzchnię, którą zajmują i z której muszą być
usunięte.
Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji
zezwalającej na usunięcie drzewa lub
krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej. Właściciel, który chce usunąć drzewo
lub krzewy, musi natomiast uiścić opłatę
przewidzianą dla niektórych kategorii
drzew i przewidzianą w rozporządzeniu
ministra środowiska w sprawie stawek
opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Z reguły jest to od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Opłata ta jest
jednak dużo niższa od tej, jaką będzie musiała zapłacić osoba, która dokonała nielegalnej wycinki. Za usunięcie drzewa lub
krzewu bez zezwolenia trzeba bowiem
zapłacić trzykrotność opłaty przewidzianej za wycinkę z zezwoleniem. W niektórych przypadkach usunięcie drzewa
możliwe jest bez ponoszenia żadnych
opłat. Możliwe jest to np. w przypadku,
kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu
ludzi, mienia lub ruchu drogowego, usunięcie jest związane z zabiegami pielęgnacyjnymi, rośliny obumarły lub nie rokują
szans na przeżycie, albo gdy rośliny wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Fakt, iż za taką wycinkę
właściciel lub posiadacz nieruchomości
nie musi ponosić opłaty, nie oznacza jednak, że może on usunąć rośliny bez zezwolenia. Także bowiem i w tym
przypadku musi on zgłosić się do odpowiedniego organu o zgodę na ich usunięcie.
Jeżeli drzewa lub krzewy mają być
usunięte z nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków, to wniosek powinien być złożony do wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

Kto odpowiada za porządek w obrębie przystanków komunikacyjnych?
Do kogo należy obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie przystanków komunikacyjnych?
Kto i w jaki sposób powinien nakładać i egzekwować
ten obowiązek?

Przedsiębiorcy są odpowiedzialni
za utrzymanie czystości i porządku
na terenie przystanków komunikacyjnych. Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawują właściwi wójtowie,
burmistrzowie lub prezydenci miast.
Obowiązek sprzątania przystanków
komunikacyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 3
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach należy
do przedsiębiorców użytkujących tereny
służące komunikacji publicznej (przewoźników). Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje z kolei wójt, burmistrz
lub prezydent miasta. Organ ten jest
uprawniony, w przypadku stwierdzenia
jego niewykonania, do wydania decyzji
nakazującej wykonanie tego obowiązku.
W praktyce jednak, egzekwowanie tego
obowiązku, szczególnie w sytuacji, gdy
z jednego przystanku korzysta kilku
przedsiębiorców świadczących usługi
przewozowe, jest bardzo trudne.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Nowy herb

Delegacja z Podegrodzia
w Senacie RP uczciła
o. Papczyńskiego

Trwają starania o to, aby gmina Podegrodzie mogła posiadać własny
herb.

Senat RP przyjął uchwałę, w której
oddał hołd o. Stanisławowi Papczyńskiemu – urodzonemu w Podegrodziu wybitnemu teologowi
i założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów.

Droga do tego nie jest łatwa ani krótka, ponieważ nowy herb musi zachować zgodne z wymogami prawa zasady
sztuki heraldycznej. Dlatego Gmina zleciła opracowanie projektu graficznego
herbu, który prezentujemy obok.

Wczesnoszkolny uczeń dziś,
kompetentny pracownik jutro
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż złożony
przez gminę wniosek systemowy
pod nazwą „Wczesnoszkolny
uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój gminy
Podegrodzie” uzyskał pozytywną
ocenę Komisji Oceny Projektów
i został przyjęty do realizacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie postanowił przyznać na realizację
wyżej wymienionego wniosku dofinansowanie w wysokości 331 113,30 zł.
Realizacja projektu rozpocznie się 1 lutego 2012 r. i będzie trwać do 31 stycznia 2013 r.
Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wieści PODEGRODZKIE

Dzięki realizacji projektu uczniowie
klas I-III szkół podstawowych wezmą
udział w zajęciach dodatkowych takich
jak: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonymi ryzykiem dysleksji,
zajęciach dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematyczno–przyrodniczych, zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy, zajęciach gimnastyki
korekcyjnej.
Dzieci wybitnie uzdolnione będą
miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach dla uczniów
szczególnie uzdolnionych językowo,
przyrodniczo i matematycznie.
W ramach projektu przewidziane jest
również doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych wynikających z procesu indywidualizacji.
Łącznie projektem objętych zostanie 284 uczniów, w tym 127 dziewczynek i 157 chłopców, uczęszczających
do dziesięciu szkół podstawowych
uczestniczących w projekcie tj. w Stadłach, w Długołęce-Świerkli, w Rogach,
w Mokrej Wsi, w Gostwicy, w Brzeznej–Litaczu, w Olszanie, w Olszance,
w Brzeznej oraz Podegrodziu.

Przy jej podejmowaniu obecni byli
proboszcz parafii Podegrodzie ks. Józef
Wałaszek oraz władze samorządowe
gminy reprezentowane przez wójta
gminy Małgorzatę Gromalę i Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Kowalczyka.
– Podjęcie przez Senat Rzeczpospolitej
Polskiej uroczystej uchwały w sprawie bł. o.
Stanisława Papczyńskiego to wydarzenie bez
precedensu. Mamy świadomość uczestniczenia w historycznym wydarzeniu – mówiła
Małgorzata Gromala. W przyjętej
uchwale senatorowie podkreślili, że o.
Stanisław Papczyński poświęcił życie
tworzeniu zakonu marianów, służbie
Kościołowi i ojczyźnie, a szczególnie
ubogim. Przypomnieli też, że sława jego
dokonań dla Kościoła i kraju była tak
wielka, że Sejm Koronacyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 20 grudnia 1764 roku skierował do Stolicy
Apostolskiej petycję o wyniesienie go
na ołtarze. Senat RP uznał błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego
za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom ojczyzny. Aktualność
jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie postaci
ojca Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków, a szczególnie młodzieży.
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Mamy moc
pomagania
„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”
[Cyprian Kamil Norwid]

Zgodnie z ustawą pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu nie tylko wspiera swoich podopiecznych w formie świadczeń
finansowych, ale także prowadzi pracę
socjalną, której celem jest reintegracja
społeczna i rozwijanie działalności pomocowej.
Gmina Podegrodzie to 13 sołectw
o liczbie 12 437 mieszkańców. Ustawa
nakłada na instytucje pomocy społecznej

obowiązek zatrudnienia odpowiedniej
ilości pracowników socjalnych w wymiarze 1 pracownik na 2000 mieszkańców
lub 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, na rzecz których świadczona jest praca socjalna. W związku z tym
w Ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych i 1 aspirant pracy socjalnej (dwa etaty finansowane są ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
W sierpniu 2011 r. po 30 latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszła
kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej Apolonia Nowak. Następcę wybrano w konkursie ogłoszonym przez
Urząd Gminy i od 1 sierpnia 2011 r.
funkcję kierownika OPS sprawuje Barbara Grabiak.

W 2011 r. z pomocy Ośrodka skorzystało już 306 rodzin czyli 1300 osób.
Do dnia 8 grudnia 2011 r. wpłynęło
do OPS 589 wniosków. Głównymi przyczynami udzielenia pomocy było: ubóstwo (186 rodzin), wielodzietność (121
rodzin), niepełnosprawność (120 rodzin), długotrwała choroba (108 rodzin),
bezrobocie (100 rodzin). Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu realizuje
zadania w ramach działań własnych
i zleconych. Ośrodek wypłacił 163 zasiłki stałe, 215 zasiłków celowych, 203 zasiłki okresowe oraz 6 zasiłków z tytułu
zdarzenia losowego. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ze wsparcia w formie posiłków
lub zasiłku na żywność w 2011 r. skorzystało 407 osób. W związku z powodzią,
która miała miejsce w 2010 r., na odbudowę domów zniszczonych w wyniku
osuwiska wypłacono w 2011 roku zasiłki z programu POWÓDŹ 2010 na sumę 325 850,00 zł. Ośrodek opłaca pobyt
w domach pomocy społecznej 9 osobom
samotnym, niepełnosprawnym i starszym. Świadczona jest także pomoc
w formie usług opiekuńczych w środowisku przez dwie doświadczone opiekunki.
Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt biurowy i elektroniczny,

W 2011 r. z pomocy Ośrodka
skorzystało już 306 rodzin
czyli 1300 osób. Do dnia 8
grudnia 2011 r. wpłynęło
do OPS 589 wniosków.
którego zakup w większości sfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Pomoc Społeczna w Podegrodziu mieści się
w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie
na parterze i zajmuje 5 pokoi. Dzięki władzom gminy i Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego – Wydziału Polityki
Społecznej – są remontowane i wyposażane dwa pokoje, które posłużą obsłudze
Klientów OPS.
W celu podnoszenia standardów w pomocy społecznej pracownicy ośrodka
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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18 448-49-67
chętnie uczestniczą w szkoleniach tematycznych z zakresu ekonomii społecznej,
realizowania projektów systemowych,
przeciwdziałania przemocy, walki z wykluczeniem społecznym oraz podnoszą
swoje kwalifikacje poprzez studia wyższe.
W ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra – 6 osób z wykształceniem
wyższym, 5 osób z policealnym i średnim; 1 osoba ma ukończone studia podyplomowe.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest członkiem Rady Regionalnej Platformy Współpracy przy Urzędzie
Marszałkowskim w Krakowie. Celem
działań Platformy jest przede wszystkim
wypracowanie systemowych rozwiązań
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie przepływu informacji pomiędzy jednostkami.
W skład takiej Platformy wchodzą przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy
Społecznej z województwa małopolskiego – łącznie 16 osób. W ramach jej dzia-

Wieści PODEGRODZKIE

łań odbywają się cykliczne szkolenia
i konferencje dla kadry kierowniczej
i pracowników socjalnych.
W październiku 2011 r. przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, kierownik Barbara Grabiak
uczestniczyła wraz z 30-osobową grupą
przedstawicieli pomocy społecznej
z Polski w wizycie studyjnej w Niemczech i Holandii, której celem było zaprezentowanie polityki senioralnej
Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Niderlandów. Uczestnicy wizyty
mieli możliwość wizytowania placówek
opieki nad osobami starszymi i ośrodkami reintegracji społecznej i wielopokoleniowej oraz brali udział w spotkaniach
z politykami, przedstawicielami administracji socjalnej i organizacji pozarządowych.
W ramach aktywizacji społeczności
lokalnej od 2009 r. Ośrodek realizuje
projekt systemowy „Czas na aktywność
społeczno-zawodową w gminie Podegrodzie”, współfinansowany ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W działania projektu
zaangażowani są wszyscy pracownicy
socjalni, realizujący kontrakty socjalne
z uczestnikami projektu oraz zespół projektowy: kierownik OPS, główna księgowa i koordynator merytoryczny. Budżet
projektu wynosi ogółem 506 460,07 zł,
z czego 70 752,47 zł jest wkładem własnym gminy. Celem głównym projektu
jest aktywizacja społeczno-zawodowa
osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują na terenie
gminy Podegrodzie i korzystają ze
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestnicy projektu biorą udział w treningu kształtowania kluczowych kompetencji społecznych – zajęciach
grupowych i konsultacjach indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym,
pedagogiem.
Dodatkowo
beneficjenci wykonują badania medycyny pracy, uczestniczą w kursie prawa
jazdy kat. B (I tura), wybranych kursach
zawodowych (II tura). Przez cały okres
trwania projektu uczestnicy otrzymują
wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z udziałem w kursach
– dojazdy na zajęcia i zakup posiłków.
W projekcie do tej pory wzięło udział 59
osób – 49 kobiet i 10 mężczyzn.
W celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych z inicjatywy wójta Podegrodzia
zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy i od września 2011 r. skierowano do prac
społecznie użytecznych osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, zamieszkujące na terenie gminy Podegrodzie.
Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu. Osoby skierowane przez Urząd Pracy wykonują prace
porządkowe na terenie Urzędu Gminy
oraz usługi opiekuńcze. Wymiar czasu
pracy wynosi 10 godzin w tygodniu.
Za pracę osoby otrzymują wynagrodzenie, refundowane przez Urząd Pracy. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym
w tej formie będzie kontynuowana w 2012 r., ponieważ efektem jej wprowadzenia jest poprawa socjalno-bytowa
rodzin w naszej gminie.
Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje również działania na rzecz przeGRUDZIEŃ 2011
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ciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:
1) opracowanie i realizację gminnego
programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez
działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
4) tworzenie zespołu interdyscyplinarnego.
W Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiony został Punkt Wsparcia i Informacji dla Ofiar Przemocy. W Punkcie
można bezpłatnie uzyskać pomoc: psychologa – dyżur w poniedziałki od 15.00
do 17.00, prawnika – 1. i 2. poniedziałek
miesiąca od 16.00 do 17.00 – z zakresu
spraw rozwodowych, separacji, spraw
alimentacyjnych, oraz pracownika socjalnego – dyżur w 3. i 4. poniedziałek miesiąca od 16.00 do 17.00 oraz w czwartki
od 8.00 do 10.00. W sprawach dotyczących przemocy czynny jest telefon 18 44849-67 w poniedziałki od 8.00 do 17.00,
w pozostałe dni od 7.00 do 15.00.
Od stycznia 2012 r. w strukturze organizacyjnej OPS znajdą się także zadania z zakresu ustawy o świadczeniach
rodzinnych i ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
W najbliższym czasie ze środków
Unii Europejskiej zostanie utworzona strona internetowa Ośrodka, na której zamieszczane będą ważne
wydarzenia oraz działania podejmowane przez OPS, do odwiedzenia której
serdecznie zapraszamy.

Festiwal Talia – Korzenie
– najlepsze z najlepszych
Za nami Festiwal Talia – Korzenie,
który odbył się 1 grudnia, będący
częścią unijnego projektu Cztery
Talie Roku, realizowanego przez
Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego przy współpracy MCK „Sokół” w Nowym Sączu.
Przez dwa dni w sali im. Lucjana Lipińskiego zaprezentowało się osiem najlepszych zespołów z Małopolski. Jury

wyróżniło trzy najlepsze, jednym z nich
jest Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Podegrodzie z przedstawieniem Powrót Parobków z Jarmaku Godniego. Autorem
scenariusza jest Marek Migacz, choreografię opracował Krzysztof Sułkowski.
Zespół „Podegrodzie” – lauret Festiwalu TALIA – KORZENIE nominowany został do produkcji końcowej
Projektu CZTERY TALIE ROKU, która odbędzie się w Tarnowie w 2013 r.

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Kukiełka Podegrodzka
jako produkt regionalny
Kukiełka podegrodzka to podłużna,
pięknie ukształtowana, wysoka plecionka z drożdżowego ciasta, ozdobiona z wierzchu plecionymi
warkoczami układanymi w warstwy
i wzorami z ciasta. Skórka dolna jest
przypieczona, górna brązowa, gładka, lśniąca przyozdobiona różnego
rodzaju wzorami z ciasta.
n długość: około 1,5 metra
n wysokość: około 30 cm
n szerokość: 0,5 m
n waga po wypieku około 10 kg

Podane niżej ilości produktów to
proporcje na jedną KUKIEŁKĘ
PODEGRODZKĄ.
n mąka pszenna – 8 kg – najbielsza,
z ziarna najwyższej jakości.
n masło – ok. 1 kg – wykonane tradycyjnym sposobem z najlepszej kwaśnej
śmietany
n śmietana kwaśna – około 1 litra
– ukwaszona tradycyjnym, wiejskim
sposobem, bez konserwantów i dodatków chemicznych. Jeśli nie ma
śmietany może być mleko
n jajka – 20 – 25 szt.
n drożdże – 15 dag
n cukier – 1 kg
n rodzynki – 20 dag
n szafran – szczypta

Cały proces powstawania kukiełki jest
tradycyjny. Zarówno wyrabianie ciasta,
jak i jego ozdabianie odbywa się ręcznie,
zaś wypiek w chlebnym piecu. Tradycyjne „podegrodzkie kukiełki” przynoszone
przez chrzestną na „wiązowiny” wspominane są przede wszystkim w przekazach ustnych. Zapiski i notatki o kukiełce
podegrodzkiej znajdują się także w różnych publikacjach. Już w roku 1936

Wieści PODEGRODZKIE

uczestnicy obozu krajoznawczego
pod kierownictwem prof. Józefa Staśki,
podsumowując prace w terenie, pisali
w opracowanej monografii Podegrodzia
po tygodniu odbywają się tak zwane wiązowiny. Kumowie przynoszą podłużne,
olbrzymie kukiełki, które rozdaje się zaproszonym gościom. Kilka lat później,
w 1974 r., znani regionaliści i badacze kultury Lachów Sądeckich, państwo Zofia
i Stanisław Chrząstowscy oraz pani Lidia
Michalikowa, pisali w Folklorze Lachów
Sądeckich: „ (...) W tydzień po chrzcinach
rodzice chrzestni przysyłali do domu
chrześniaka na wiązowiny kukiełkę – dużą plecioną bułkę (...)”. W innym miejscu
tegoż tekstu czytamy: „ (...) Piękną, rumianą kukiełkę kumowie posyłali do domu chrześniaka zwykle w sobotę. O ile
było blisko, niosły ją dwie osoby na przykrytej białym płótnem desce, aby się nie
złamała i nie uszkodziły ozdoby”. Ważną
rolę w dokumentowaniu zwyczaju wiązowin oraz wyglądu kukiełki podegrodzkiej odgrywają unikalne zdjęcia fotografa

Wojciecha Migacza z Gostwicy. Nazywany „chłopskim fotografem” żył i pracował
w latach 1874-1944. Na jego zdjęciach widać gospodynie z kukiełkami, a całości
dopełnia jego podpis na jednej fotografii
„(...) Kumoszki z kukiełkami z Gostwicy.
„Wiązowiny” (chrzestne matki w drugą
niedzielę po chrzcinach przynoszą
chrzestniakowi nowe lato własnego pieczywa”.
Opracowując
komentarz
do zdjęć Migacza, Państwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie wydało
w 1985 r. broszurę – przewodnik po wystawie Fotograf wiejski i jego świat. Wojciech Migacz 1874-1944. Znajdujemy
w niej opis: „…Kuma – matka chrzestna zobowiązana była do przyniesienia
chrześniakowi specjalnej bułki zwanej kukiełką, upieczonej z doskonałego, słodkiego ciasta na jajach i śmietanie o długości
ponad metrowej. Bułkę splatano z trzech
wałków ciasta w warkocz i ozdabiano
rozmaitymi figlarkami...”.
Dziś zwyczaj „wiązowin” wszedł
na stałe do repertuaru Regionalnego ZeGRUDZIEŃ 2011
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Kilka gospodyń do dziś piecze kukiełki o różnej wielkości. Każda z pań
ma swój niepowtarzalny sposób zaplatania warkoczy, układania kukiełki czy
jej ozdabiania.
Kukiełka podegrodzka przeżywa
swój renesans, i choć zwyczaj wiązowin zaniknął w Podegrodziu już
po II wojnie, to dziś wiele młodych pań
uczy się wypiekać tę tradycyjną bułkę.
Kukiełka podegrodzka to małopolski
przysmak, który trafił na listę produktów tradycyjnych. Oznacza to, że dołączył do 37 produktów z Małopolski,
które znalazły się już na tej liście. 21 lipca wniosek o jej wpisanie został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Podegrodziu i pozytywnie oceniony
przez Radę do spraw Produktów Tradycyjnych, działającą przy Urzędzie Marszałkowskim, która obradowała
pod kierunkiem członka Zarządu Wojciecha Kozaka. Ostateczną decyzję pod-

społu Pieśni i Tańca „Podegrodzie”.
Kukiełki podegrodzkie piecze się na różnego typu przeglądy i pokazy regionalne,
konkursy
tradycyjnego
pieczywa, czy po prostu dla gości, którzy chcą spróbować tego smaku i poczuć często pamiętany z dzieciństwa
zapach drożdżowego, słodkiego ciasta.
Zawsze wzbudza zachwyt wyglądem,
wybornym smakiem i aromatem.

jął minister rolnictwa i rozwoju wsi 15
września 2010 r.
2 października 2011r. w Zagrodzie
Podegrodzkiej Kubalówka odbyła się
promocja kukiełki jako produktu regionalnego z okolic Podegrodzia. Kukiełkę jak zwykle wypiekał Franciszek
Pasiut z Podegrodzia. Można było zobaczyć na własne oczy, jak powstaje
piękny tradycyjny wypiek.

Okno
na świat
– kafejka
internetowa
Biblioteka Gminna w Podegrodziu
realizuje w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Oś. 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 projekt
pod nazwą „Okno na świat – kafejka
internetowa” W ramach programu
biblioteka otrzymała środki na organizację kafejki internetowej
w czytelni biblioteki i zakup nowych
komputerów.
Głównym celem projektu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności
lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
umożliwiającej pogłębiania wiedzy oraz
pozyskiwanie niezbędnych danych z różnych dziedzin. Realizowany projekt rozszerza możliwości korzystania z zasobów
edukacyjnych, docierania do zbiorów
Polskiej Biblioteki Internetowej, jak również innych cennych źródeł informacji.
Realizacja Projektu sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz
wyrównywaniu szans społeczności wiejskiej w dostępie do nowoczesnych źródeł wiedzy. Wyposażenie biblioteki
w Czytelnię Internetową daje szansę
na zmianę oblicza biblioteki publicznej
oraz na przywrócenie jej pierwotnej,
oświeceniowej roli – miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem.

Projekt współfinansowany ze środów Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Realizacja projektu
„Daj sobie szansę”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Gmina Podegrodzie wspólnie z Fundacją Europa+ realizuje projekt pod nazwą: „DAJ SOBIE SZANSĘ”, w czasie trwania którego wsparciem objętych zostało
ponad 420. uczniów z Gimnazjum im. Św. Jadwigi-Królowej Polski w Brzeznej oraz Gimnazjum w Zespole Szkół Podstawowo -Gimnazjalnych im. o.
St. Papczyńskiego w Podegrodziu.
Projekt realizowany jest w okresie od 1
stycznia 2011 r. do 31 lipca 2012 r., a jego
głównym celem jest wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z Gimnazjum
w Podegrodziu i Brzeznej poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej. Chcemy wyrównać dysproporcje edukacyjne wśród
uczniów oraz zwiększyć ich motywację
do nauki i wiarę we własne możliwości.
Poprzez wykorzystanie nowoczesnych
form i metod pracy z uczniem, chcemy
uatrakcyjnić proces nauczania.
W ramach projektu uczniowie będą
mogli uczestniczyć w następujących modułach:
MODUŁ I – zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne (indywidualne) celem

zajęć jest pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce oraz osiągnięcie pozytywnych wyników w nauce.
MODUŁ II – grupowe zajęcia warsztatowe z przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, biologiczno-chemicznych,
humanistycznych, języków obcych, praktycznego wykorzystania ICT,
MODUŁ III – kółka zainteresowań:
młodych podróżników, teatralne, młodych przedsiębiorców, matematyczne,
informatyczne, dziennikarskie.
W ramach kółek młodych podróżników i teatralnych uczniowie będą mogli
wziąć udział w wyjazdach edukacyjnych
do ogrodu botanicznego, ZOO i teatru.
MODUŁ IV – doradztwo zawodowe

przygotowujące uczniów do wyboru
dalszej ścieżki edukacyjnej: indywidualne i grupowe
Wszyscy uczniowie uczęszczający
na zajęcia otrzymają wyprawkę (m.in.
plecak, notes, ołówek, długopis, piórnik)
oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

Od września możesz zostawić dziecko na świetlicy
Od 1 września w Szkole Podstawowej w Brzeznej uruchomiona została świetlica dzienna. Mogą z niej korzystać
uczniowie ze szkół znajdujących się w tej miejscowości.
Pomieszczenia niezbędne do urządzenia świetlicy wygospodarował dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej. Do tego celu przystosowane zostały lokale po dawnych mieszkaniach
nauczycielskich. Swoją cegiełkę dołożyła również Rada Rodziców, która z własnych środków zakupiła meble, natomiast pozostałe wyposażenie zapewniła gmina Podegrodzie. Prace
remontowe wykonali robotnicy zatrudnieni przez gminę w ramach robót interwencyjnych. – Problem świetlicy dziennej powra-

Wieści PODEGRODZKIE

cał w trakcie moich spotkań z mieszkańcami. Zauważyłam, że rodzice
byli ogromnie zdeterminowani, aby takie miejsce powstało i przyznaję – byłam zaskoczona, że wcześniej był taki problem z jej utworzeniem
– mówi Małgorzata Gromala wójt Podegrodzia.
Jak deklaruje dyrekcja szkoły, godziny otwarcia świetlicy będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców dzieci z niej
korzystających.
– Będę rozmawiał z rodzicami, aby maksymalnie efektywnie dopasować godziny otwarcia do ich oczekiwań – mówi Władysław Kozik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej. W czasie
przebywania na świetlicy dzieci będą cały czas pod opieką na(RED)
uczyciela.
GRUDZIEŃ 2011
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Przegląd Gawędziarzy Ludowych
„X Lachowskie Godonie”
20 listopada w Podegrodziu odbył
się Przegląd Gawędziarzy Ludowych regionu Lachów Sądeckich
„X Lachoskie Godonie”. Organizatorami Przeglądu jest Stowarzyszenie
Lachów Sądeckich w Podegrodziu,
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu.
Wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala przywitała przybyłych gości oraz
uczestników konkursu. Szczególnie
bacznie prezentacjom przyglądali i przysłuchiwali się członkowie jury tegorocznego Przeglądu, w składzie: Artur
Czesak – dialektolog Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria Załuska – etnograf,
Benedykt Kafel – etnograf MCK „Sokół”
Nowy Sącz oraz Stanisław Kunicki – regionalista. Przegląd cieszy się coraz
większą popularnością, czego dowodem
jest liczba tegorocznych prezentacji.
Na scenie Domu Kultury w Podegrodziu
wystąpiło 23 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13,
młodzież oraz dorośli. Prezentowali oni

ballady i opowiadania, scenki rodzajowe, skecze, legendy, wiersze poetów lachowskich. Ciekawie zaprezentowane
repertuary przyczyniły się do przekazania cennych informacji na temat codziennego życia, obyczajów, a przede
wszystkim bardzo ważnej i istotnej dla
tutejszego regionu wiernie odtworzonej
gwary, którą posługiwali się uczestnicy
„Lachoskiego Godonio”. Nagrody dla
zwycięzców przygotowali wójt Gminy

Podegrodzia, wójt Chełmca oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej X Przeglądu Gwary Lachoskiej „Lachoskie Godonie”
Komisja w składzie:
Maria Brylak –Zauska – etnograf,
Artur Czesak – dialektolog,
Benedykt Kafel – etnograf,
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Grupa prawie 40 dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Świniarsku odwiedziła strażaków w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu.
Maluchy z podziwem oglądały strażackie wozy lśniące czerwonym lakierem i sprzęt ratowniczy.

Stanisław Kunicki – regionalista.
Po wysłuchaniu, obejrzeniu i gruntownym omówieniu 23 występów
konkursowych dzieci, młodzieży i dorosłych postanowiła przyznać następujące miejsca:
Kategoria dzieci (do lat 13)
1) przyznano 5 równorzędnych I miejsc:
– Jakub Pajor (Podegrodzie),
– Jakub Siedlarz (Mszalnica),
– Julia Górka (Mszalnica),
– Rafał Kiełbasa (Mszalnica),
– Artur Migacz (Niskowa);
2) 3 równorzędne II miejsca:
– Kamil Kotas (Rogi),
– Bartosz Ogurek (Chełmiec),
– Adrianna Kędroń (Mszalnica);
3) 2 równorzędne III miejsca:
– Monika i Kinga Potoniec (Olszana),
– Sebastian Maciuszek (Rogi);
oraz 2 wyróżnienia:
– Ewelina Wójcik (Olszana),
– Adrian Kiełbasa (Mszalnica);
Kategoria młodzieżowa (14–20 lat)
1) I miejsce zdobyła Patrycja Ogorzałek z Mszalnicy;
2) II miejsce przyznano Dawidowi Ciągło z Podegrodzia oraz Dominice Witkowskiej z Mszalnicy;
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3) III miejsce otrzymał Kamil Łatka
z Podegrodzia.
Wyróżnienie otrzymała:
– Sylwia Matyaszek z Gostwicy.
Kategoria dorosłych
1) I miejsce przyznano:– Antoniemu
Potońcowi z Olszany;
2) dwa równorzędne II miejsca: – Jakub Wideł (Krasne Potockie) oraz Sylwester Plata (Niskowa).
3) dwa równorzędne III miejsca:– Janina Jamrozik (Marcinkowice) oraz
Rozalia Latko (Klęczany).
Nagrodę specjalną Jury za „prawdziwe babskie gadanie” przyznało Grażynie Bodziony z Mokrej Wsi wraz
z Michaliną Klimczak z Podrzecza.
Komisja Artystyczna wyraża wdzięczność prezesowi Stowarzyszenia Lachów Sądeckich Janowi Smoleniowi
oraz dyrektorom Gminnych Ośrodków
Kultury: w Podegrodziu i Chełmcu,
Krzysztofowi Bodzionemu i Małgorzacie Sadowy oraz gospodarzom gminy
i pracownikom GOK w Podegrodziu
za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie cennej dla kultury regionu
imprezy, sponsorom zaś za ufundowanie nagród.
Na tym protokół zakończono.

W trakcie spotkania dzieci z dużym
zaciekawieniem słuchały strażaków, którzy szczegółowo opisywali elementy
wyposażenia pojazdów. Każde dziecko
mogło wejść do wozu gaśniczego, włożyć na głowę hełm, czy sprawdzić, jak
ciężki jest aparat tlenowy.
Strażacy zapoznali najmłodszych ze
sposobem alarmowania i wzywania pomocy. Informowali, co można zrobić, kiedy jest się świadkiem wypadku
drogowego i jak postępować w sytuacji
pogryzienia czy ukąszenia przez owady.
Po emocjonującym pokazie maluchy
ruszyły do zabawy na nowym placu zabaw, który powstał obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu.
– Dla nas takie spotkania są niezwykle
ważne, ponieważ umożliwiają przybliżenie
najmłodszym zagadnień bezpieczeństwa.
Mam nadzieję, że w tej grupie maluchów są
przyszli strażacy ochotnicy – mówi Kazimierz Klimczak, prezes OSP Podrzecze.
Po zakończeniu zabawy, strażacy zaprosili dzieciaki do remizy, gdzie maluchy zostały obdarowane słodyczami
i napojami. Spotkanie zakończyło się
wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.
Strażacy zawsze uczestniczyli czynnie
w życiu poszczególnych wsi i całej gminy. Warto więc w tym miejscu wspomnieć, że w bieżącym roku dwie
jednostki OSP z naszej gminy obchodzą
jubileusze swego powstania. Swój jubileusz świętowali 22 maja druhowie OSP
Chochorowic. Z tej okazji starosta nowosądecki uhonorował druhów Złotym
i Srebrnym Jabłkiem. Złote Jabłko otrzymał: Bronisław Ciurka, Srebrne: Paweł
Klaga, Czesław Mordarski, Krzysztof Olszak, Piotr Obrzut, Krzysztof Kumor,
Marian Klaga, Krzysztof Ciurka. Podczas
uroczystości wręczono także medale
i odznaczenia. Brązowym Krzyżem odznaczony został Piotr Obrzut. Brązowe
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymali: Roman Ciurka, Marian Klag,
GRUDZIEŃ 2011
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Z wizytą w remizie

Władysław Skoczeń, Adam Kostrzewa,
Paweł Kumor, Tomasz Olszak. Odznakę
Wzorowy Strażak otrzymali druhowie:
Krzysztof Ciurka, Marek Obrzut, Paweł
Klag.
Podczas uroczystości poświęcono samochód strażacki, zakupiony od zaprzyjaźnionej
jednostki
Mszalnicy
przy pomocy finansowej gminy Podegrodzie. Jednostka otrzymała również
motopompę, przekazaną przez Urząd
Gminy w Podegrodziu, oraz dwa radiotelefony nasobne, przekazane przez Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Podegrodziu.
Jubileusz 80-lecia powstania jednostki świętowali druhowie OSP w Brzeznej
– Litacza. Uroczystość odbyła się 11

Po zakończeniu zabawy, strażacy zaprosili dzieciaki
do remizy, gdzie maluchy zostały obdarowane słodyczami
i napojami. Spotkanie zakończyło się wspólnym,
pamiątkowym zdjęciem.
września. Przybyli na nią strażacy z rodzinami, mieszkańcy oraz zaproszeni
goście, m.in. Kazimierz Czernecki wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, mł. bryg.

Paweł Motyka, zastępca komendanta
PSP w Nowym Sączu. Nie zabrakło też
przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, a także przedstawicieli władz samorządowych, wójtów i radnych.
Z okazji jubileuszu wyróżniający się
w służbie i w pracy społecznej strażacy
otrzymali odznaczenia i wyróżnienia.
Złote Jabłka Sądeckie otrzymali: Jacek
Fiut, Stanisław Iwański oraz Stanisław
Oleksy; Srebrne Jabłka: Stanisław Buradacki, Stanisław Dyrek, Marcin Iwański,
Robert Iwański, Marian Koszut, Łucja
Kraszewska, Wojciech Lizoń, Paweł
Oleksy, Aleksander Pasiut, Jan Pasiut, Józef Pietruszka, Józef Plata, Krystian Żelasko. Straż pożarna otrzymała również
nowy samochód.
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Kategoria PLAKAT kl. IV-VI
I miejsce Angelika Zwolińska, SP w Mokrej Wsi; II miejsce Łukasz Poparda, SP
w Rogach; III miejsce Joanna Lorek, SP
w Gostwicy;
Wyróżnienia
Katarzyna Koterla, SP w Olszance;
Emilia Madej, SP w Brzeznej;
Kategoria LIST DO KIEROWCY miejsca
indywidualne (kl. I-III)
I miejsce Łukasz Poparda, SP w Rogach; II miejsce Bartłomiej Kasprzyk
i Joanna Szabla, SP w Stadłach;
III miejsce Dominika, Sylwia, Dagmara,
Patryk, SP w Olszance; III miejsce Gabriela Chochorowska, SP w Rogach;

Zakończenie kampanii
„NO PROMIL – NO PROBLEM”
15 grudnia w Krakowie odbyła się
konferencja podsumowująca IV edycję małopolskiej kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM” – Trzeźwa
Małopolska, podczas której rozdawano nagrody laureatom konkursów profilaktycznych.

czu; Natalia Błaszczyk, SP w Rogach;
Piotr Szelc, Gim. w Brzeznej; Patrycja
Dora, Gim. w Brzeznej.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie gminy Podegrodzie, a są nimi:

Wyróżnienia
Agnieszka Bodziony, Gim. w Podegrodziu; Bartłomiej Kasprzyk, Joanna Szabla – SP w Stadłach; Natalia Błaszczyk,
SP w Rogach;

Kategoria PLAKAT klasy I-III
II miejsce – Monika Rams, kl. III SP w Podegrodziu; III miejsce – Agnieszka Pawłowska, kl. I SP w Olszanie;
Kategoria PLAKAT klasy IV-VI
II miejsce Paweł Pasiut, SPw Brzeznej
– Litaczu, Dorota Wastag, SP w Brzeznej; III miejsce Diana Niemiec, SP
w Mokrej Wsi;
Kategoria KOMIKS
II miejsce – Joanna Plata, Gim. w Brzeznej;
Wyróżnienia
Wojciech Żelasko, SP w Gostwicy; Patrycja Krajewska, SP w Brzeznej – Lita-

Wieści PODEGRODZKIE

Kategoria LIST DO KIEROWCY
I miejsce klasa IV SP w Stadłach;
III miejsce klasa IV w Olszanie;

Klasy IV-VI miejsca zespołowe
I miejsce klasa IV SP w Olszanie; II miejsce klasa IV SP w Stadłach; III miejsce
klasa Va SP w Brzeznej;
Gimnazjum miejsca indywidualne
I miejsce Agnieszka Bodziony, Gim.
w Podegrodziu; II miejsce Bożena Hejmej, Gim. w Podegrodziu; III miejsce Renata Zwolińska, Gim. w Podegrodziu;
Miejsca zespołowe
I miejsce Uczniowie Gim. w Brzeznej;
II miejsce uczniowie kl. IIc, Gim. w Podegrodziu; III miejsce kl. Ia Gim. w Podegrodziu.

Laureaci konkursów profilaktycznych
kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM
– etap gminny:
Kategoria PLAKAT klasy I-III
I miejsce Klaudia Olchawa, SP w Rogach; II miejsce Natalia Maciuszek, SP
w Stadłach; III miejsce Angelika Zielińska, SPw Rogach;
Wyróżnienia
Piotr Bomba, SP w Olszance; Grzegorz
Rams, SP w Olszance;
GRUDZIEŃ 2011
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Nasze sukcesy
sportowe

3. Bieg Niepodległości w Starym Sączu – uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu – Daniel Kurowski, Rafał Kaszuba
i Jakub Błaszczyk – zajęli I, II i III miejsce;
4. Kwalifikacje do Wojewódzkich Biegów Przełajowych uzyskali: ze szkół
podstawowych – Sylwester Mordarski
(Długołęka-Świerkla), Anna Migacz (Gostwica), Anna Jurczak (Stadła), Klaudia
Kurowska (Olszanka); z gimnazjów: Patrycja Chochorowska (Brzezna), Łukasz
Matyaszek (Brzezna), Daniel Kurowski
(Podegrodzie), Rafał Kaszuba (Podegrodzie), Jakub Błaszczyk (Podegrodzie);
5. II Festiwal Biegowy w Krynicy w ramach Forum Ekonomicznego 10 września
2011 r. – brało udział 60 zawodników z gimnazjów w Podegrodziu i Brzeznej. W kategorii wiekowej 15 – 16 lat Szymon Olszak
i Adrian Bodziony uzyskali II i III miejsce.

Od początku roku szkolnego
2011/2012 w różnego typu zawodach
brało udział ponad 400 zawodników
ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Były to zawody:
1. Zawody piłki nożnej o Puchar Donalda Tuska – reprezentacje chłopców
starszych i dziewcząt starszych z Podegrodzia zajęły II miejsce w eliminacjach
wojewódzkich, natomiast dziewczynki
młodsze zajęły III miejsce w Finale Wojewódzkim (opiekun: M. Fiut obecnie także trener seniorów LZS „Gród”
Podegrodzie);
2. Mistrzostwa powiatu w turniejach
szachowych – Damian Fiut z Brzeznej
zajął II miejsce (opiekun: Z. Biel);
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Gminy Podegrodzie odbyły się już zawody:
1. Indywidualne biegi przełajowe;
2. Halowa piłka nożna dziewcząt
i chłopców – reprezentacja dziewcząt
z Olszanki zajęła III miejsce w powiecie
(opiekun: W. Basta);
3. Tenis stołowy – rozgrywki drużynowe chłopców i dziewcząt;
4. Halowa piłka nożna szkół wiejskich
R
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W ramach zawodów Szkolnego
Związku Sportowego „Gimnazjada” odbyły się zawody:
1. Indywidualne biegi przełajowe;
2. Halowa piłka nożna dziewcząt
i chłopców – reprezentacja chłopców
z Brzeznej zajęła III miejsce w województwie (opiekun: Z. Biel);
3. Tenis stołowy – rozgrywki indywidualne.

A

Bank Spó dzielczy w Podegrodziu zaprasza
do skorzystania z nowych ofert produktowych






Bezpiecze stwo + wysokie zyski
+ wygodne oszcz dzanie

„Zawsze przyda si dodatkowy zastrzyk
gotówki”

LOKATA TERMINOWA „DOPATA”

KREDYT NA WITA
Bez prowizji i op at

Mo liwe terminy – 6, 18, 36 miesicy
Oprocentowanie 3%, 5,50%, 6% w skali
roku
Minimalna wpata 50 z lub jej
wielokrotno, wpacasz kiedy chcesz
Automatycznie odnowimy Twoj lokat
na kolejny okres

Rachunek oszcz dnociowy„KONTO-EFEKT”
z kapitalizacj kwartaln






Brak opat za otwarcie, prowadzenie i
zamknicie rachunku
Atrakcyjne oprocentowanie zmienne do
4,10% w skali roku
Wpacasz i wypacasz, kiedy chcesz i ile
chcesz
Wypacasz z konta i nie tracisz odsetek
Raz w miesicu, mo esz wypaci
dowoln kwot bez opat

Kwota
kredytu

1 000 z
2 000 z
5 000 z
10 000 z

Miesiczna
wysoko raty
+ odsetki
kredyt do 1 roku

89,32
178,64
446,60
893,21

Miesiczna
wysoko raty
+ odsetki
kredyt do 2 lat

47,55
95,09
237,73
475,46

Oferta wa na do 15 stycznia 2012 r

BS Podegrodzie oferuje:







Usug SMS
Konta internetowe
Karty patnicze VISA
Ró norodne formy lokowania
oszczdnoci
Kredyty na dogodnych warunkach
Ubezpieczenia

Placówki: Podegrodzie: tel.18/ 4477710, 4477714, 4477720, Brzezna: tel. 18/4458567 Olszana: tel. 18 4490270

Zapraszamy na nasz stron www.bspodegrodzie.pl
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Sport w naszej gminie rozwija się
również poza bramami szkół. Zawodnicy drużyny piłki siatkowej z klubu
„Gród. Czop. Podegrodzie” biorą udział
w rozgrywkach ligi chełmeckiej siatkówki 2011/2012. W skład drużyny wchodzą: Łukasz Frączek 13, Piotr Kunicki 7,
Jarosław Kowalski 6, Paweł Róg 4, Marcin Kudełka 10, Dawid Kudełka 8,
Piotr Kudełka 14, Paweł Giera 11, Dariusz Mucha 2. Jakub Kaliciecki 9. W ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy na terenie gminy
Podegrodzie zorganizują w Gimnazjum
w Brzeznej turniej piłki nożnej pod patronatem wójta gminy Podegrodzie.
Zgłoszenia drużyn można dokonywać
do 31 grudnia 2011 r. na adres: f_lukasz@wp.pl
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