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życzyć, aby przy świątecznym
stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery,
a nadchodzący rok niósł ze
sobą szczęście i pomyślność.
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Mi ja rok od mo men tu, kie dy ob da rzy li ście mnie
Pań stwo za ufa niem i po wie rzy li ście mi ja kże za -
szczyt ną, ale i od po wie dzial ną funk cję wój ta gmi -
ny Po de gro dzie. Był to czas po rząd ko wa nia wie lu
spraw, ale rów nież okres du żych i mniej szych in -
we sty cji, czas skła da nia wnio sków, przy go to wa -
nia do ku men ta cji na ko lej ne za da nia. 

Ze swo jej stro ny pra gnę ser decz nie wszyst kim po -
dzię ko wać za wy ro zu mia łość, życz li wość i zro zu mie -
nie, jed no cze śnie prze pro sić za nie za wsze wła ści we
funk cjo no wa nie Urzę du Gmi ny. Je stem prze ko na na, że
pod ję te w cią gu te go ro ku dzia ła nia, za rów no per so nal -
ne, jak i or ga ni za cyj ne prze ło żą się na wła ści we funk -
cjo no wa nie Urzę du Gmi ny.

Za zmia na mi w gmi nie idą rów nież zmia ny w „Wie -
ściach Po de grodz kich”, któ rych to no we wy da nie trzy -
ma cie wła śnie w rę ku. Mam na dzie ję, że przy pad ną
Pań stwu do gu stu. Głę bo ko wie rzę, że ko lej ne pu bli ka -
cje sta ną się dla Was źró dłem cen nych in for ma cji o ży -
ciu na szej lo kal nej spo łecz no ści. Wo kół nas dzie je się
bo wiem wie le cie ka wych rze czy, ży je wie lu in te re su ją -
cych lu dzi, o któ rych war to pi sać. Chwal my się suk ce -
sa mi, mów my o tym, co do bre i do strze gaj my za ra zem
po trze bę zmian i po pra wy. Li czę na to, że włą czy cie się
Pań stwo do współ re da go wa nia na sze go cza so pi sma.

Ma jąc na wzglę dzie zbli ża ją ce się Świę ta Bo że go Na -
ro dze nia, wszyst kim Miesz kań com gmi ny Po de gro dzie
pra gnę ży czyć, aby przy świą tecz nym sto le nie za bra -
kło świa tła i cie pła ro dzin nej at mos fe ry, a nad cho dzą cy
no wy rok 2012 niósł ze so bą szczę ście i po myśl ność.

Z wy ra za mi sza cun ku

MAŁ GO RZA TA GRO MA LA 
WÓJT GMI NY PO DE GRO DZIE
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Sa la Ob słu gi Klien ta w Urzę dzie Gmi ny
Urząd Gmi ny Po de gro dzie uru cho mił pro fe sjo nal ną sa lę ob słu gi klien ta. Nie wie le są dec kich
gmin mo że po chwa lić się te go ty pu roz wią za nia mi.

7

Podegrodzianie w egzotycznych Chinach
Na zaproszenie Mera Szanghaju delegacja gminy Podegrodzie odwiedziła Chiny. Wyjazd
doszedł do skutku dzięki wsparciu Polsko-Chińskiej Fundacji Promocji Sztuki i Kultury.
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Fe sti wal Ta lia – Ko rze nie – naj lep sze z naj lep szych
Za na mi Fe sti wal Ta lia – Ko rze nie, któ ry od był się 1 grudnia, bę dą cy czę ścią unij ne go pro jek tu
Czte ry Ta lie Ro ku, re ali zo wa ne go przez Tar now ski Te atr im. Lu dwi ka Sol skie go.
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Przy Szko le Pod sta wo wej w Brze -
znej wy bu do wa no kom pleks spor -
to wy ty pu Or lik. Jest to dru gi ta ki
obiekt na te re nie na szej gmi ny.

Na nie za go spo da ro wa nym do tych -
czas te re nie przy Szko le Pod sta wo wej
w Brze znej wy bu do wa no kom pleks
spor to wy „Or lik”. Jest to dru gi ta ki
obiekt na te re nie gmi ny Po de gro dzie. Po -
dob ny ist nie je już przy Szko le Pod sta wo -
wej w Po de gro dziu i do świad cze nia
z je go funk cjo no wa nia są bar dzo ko -
rzyst ne, to miej sce ży je i jest wy ko rzy sty -
wa ne do póź nych go dzin noc nych.

– Je stem prze ko na ny że po dob nie bę dzie
u nas, bar dzo nam bra ko wa ło ta kie go obiek tu
w Brze znej – mó wi Jan Ko żuch, rad ny
z Brze znej. Wtó ru je mu Je rzy Ja siń ski,
rów nież brzeź nień ski rad ny – To jest ide al -
ne miej sce na ta ki obiekt. W cen trum wsi,
przy dwóch du żych szko łach! 

Na po wsta łym obiek cie użyt kow ni cy
ma ją do dys po zy cji bo isko ze sztucz ną
tra wą do gry w pił kę no żną oraz dru gie
wie lo funk cyj ne z na wierzch nią z po li -

ure ta nu. Po wstał rów nież bu dy nek so -
cjal ny z peł nym za ple czem szat nio wo -
-sa ni tar nym oraz nie wiel ka try bu na dla
ob ser wa to rów spor to wych zma gań. Ca -
łość jest oświe tlo na, tak aby mo żna by ło
ko rzy stać z obiek tu rów nież w go dzi -
nach wie czor nych. 

W so bo tę 29 paź dzier ni ka br.
o godz. 12 od by ło się uro czy ste otwar cie
no wo cze sne go kom plek su spor to we go
„Mo je bo isko – Or lik 2012”. – To wiel ki
dzień dla gmi ny Po de gro dzie – po wie -
dział mar sza łek Ma rek So wa – bo do cze -
ka ła się ob wod ni cy i dru gie go Or li ka.

Kom plek so we bo iska ma ją przy cią gać
mło dych lu dzi i za chę cać ich do ak tyw -
ne go spę dza nia wol ne go cza su, a ta kże
za po bie gać pa to lo giom spo łecz nym
i prze ciw dzia łać dys funk cjom. Sport jest
czyn ni kiem roz wo ju, za cho wa nia zdro -
wia, do brej kon dy cji przez ca łe ży cie wy -
cho wa nia mło dzie ży – mó wi ła
Mał go rza ta Gro ma la wójt Po de gro dzia,
przy ta cza ła ta kże sło wa Ja na Paw -
ła II o war to ściach, ja kie nie sie ka żdy ro -
dzaj ry wa li za cji spor to wej: – Ka żdy
ro dzaj spor tu nie sie ze so bą bo ga ty skar -
biec war to ści, któ re za wsze trze ba so bie
uświa da miać, aby móc je urze czy wist -
niać... W ra mach pro gra mu „Mo je bo -
isko – Or lik 2012” wy bu do wa ne zo sta ło
bo isko do pił ki no żnej (o wy mia rach 30m
x 62m), bo isko wie lo funk cyj ne (19m x 32
m) oraz bu dy nek sa ni tar no-szat nio wy.
Obiekt ogro dzo no i za mon to wa no
oświe tle nie. Ogól na war tość in we sty cji
wy nio sła pra wie 1 mln 153 tys. zł. Gmi -
na otrzy ma ła do fi nan so wa nie z Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki w wy so ko ści 500
tys. zł, Wo je wódz two Ma ło pol skie prze -
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Or li k w Brzeznej i otwarcie
obwodnicy Podegodzia

W ra mach pro gra mu „Mo je
bo isko – Or lik 2012” wy bu do -
wa ne zo sta ło bo isko do pił ki
no żnej (o wy mia rach 30m
x 62m), bo isko wie lo funk cyj ne
(19m x 32 m) oraz bu dy nek sa -
ni tar no-szat nio wy.
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ka za ło 250 tys. zł, a po zo stał kwo ta, pra -
wie 403 tys. zł, po cho dzi ła z bu dże tu
gmi ny Po de gro dzie. No wo wy bu do wa -
ne bo iska są ogól nie do stęp ne dla
wszyst kich miesz kań ców, a w szcze gól -
no ści dla dzie ci i mło dzie ży. Wy ko naw -
cą za da nia był Za kład Re mon to wo
Bu dow la ny Wie sła wa Czo pa z Po de gro -
dzia. Otwar cia obiek tu do ko na li: mar -
sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
Ma rek So wa, czło nek Za rzą du Sta ni sław
So rys, wójt gmi ny Po de gro dzie Mał go -
rza ta Gro ma la, dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej w Brze znej Wła dy sław Ko zik oraz
par la men ta rzy ści An drzej Czer wiń ski
i An na Pa luch. W dal szej czę ści uro czy sto -
ści mar sza łek wo je wódz twa wraz z za -
pro szo ny mi go ść mi po twier dzi li otwar cie
bo iska, od da jąc sym bo licz ne strza ły
na bram kę. Po otwar ciu Or li ka pierw szy
mecz za gra ła dru ży na Szko ły Pod sta wo -
wej ze star szy mi ko le ga mi. Do dat ko wą
atrak cją otwar cia kom plek su był mecz pił -
ki no żnej, w któ rym na prze ciw ko sie bie
sta nę ły dwie, spe cjal nie stwo rzo ne na tę
oko licz ność dru ży ny fut bo lo we. Re pre -
zen ta cja sa mo rzą dow ców zmie rzy ła się
z re pre zen ta cją są dec kich dzien ni ka rzy.
Ry wa li za cja, do bra za ba wa i pięk na po -
go da to wa rzy szy ły te mu uro czy ste mu
wy da rze niu.

***
Wraz z uro czy sto ścią od da nia

do użyt ku no we go „Or li ka” mia ła miej -
sce in na – od da nie od cin ka ob wod ni cy
ko mu ni ka cyj nej. Nie speł na dwa la ta
trwa ła bu do wa ob wod ni cy, no wej dro gi,
któ ra po łą czy ła wa żne punk ty ko mu ni -
ka cyj ne, czy li skrzy żo wa nie w Na sza -
cow cach z sta ro są dec ką ob wod ni cą
w Brze znej. Już od so bo ty 29 paź dzier ni -
ka br. mo żna po niej jeź dzić. Ob wod ni ca
Po de gro dzia po wsta ła w ra mach fun du -
szy po cho dzą cych z Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007-2013, ja ko za da nie pn. „Bu -
do wa obej ścia wsi Brze zna, Sta dła i Po de -
gro dzia po wa le prze ciw po wo dzio wym”
i re ali zo wa ne by ło przez wo je wódz two
ma ło pol skie – Za rząd Dróg w Kra ko wie,
przy wspar ciu i udzia le jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go – po wia tu no wo są -
dec kie go oraz gmi ny Po de gro dzie.
Ob wod ni ca kosz to wa ła bli sko 54 mln zł,
z cze go do fi nan so wa nie ze środ ków unij -

nych wy no si ło 44 mln 360 tys. zł, (84 proc.
war to ści ca łe go przed się wzię cia). Pro jekt
obej mo wał bu do wę ob wod ni cy Po de gro -
dzia po ist nie ją cym wa le prze ciw po wo -
dzio wym wraz z to wa rzy szą cy mi
obiek ta mi in fra struk tu ry dro go wej: czte -
re ma skrzy żo wa nia mi ty pu ron do, dwo -
ma skrzy żo wa nia mi ska na li zo wa ny mi,
trze ma mo sta mi na po to kach Ja strzę bik,
Słom ka i Go stwi czan ka, chod ni ka mi
wraz z za to ka mi i ka na li za cją desz czo wą
oraz oświe tle niem. W szer szym kon tek -
ście no wo od da na dro ga ma uspraw nić
ruch w ko tli nie są dec kiej i w po łu dnio wej
czę ści Ma ło pol ski. – Ob wod ni ca Po de gro -
dzia, to przede wszyst kim miej sce, gdzie
spi na ją się dwie in we sty cje, któ re wo je -
wódz two re ali zu je od kil ku lat. Pierw sza
to prze bu do wa dro gi od No we go Są cza
do No we go Tar gu. Dru gie za da nie, wa -

żniej sze dla No we go Są cza, to bu do wa
dro go we go „pier ście nia” wo kół mia sta.
Ma my już ob wod ni ce Sta re go Są cza, Po -
de gro dzia, a w tym ro ku ogło si my prze -
targ na bu do wę ob wod ni cy za chod niej.
Da lej pla no wa na jest ob wod ni ca pół noc -
na – mó wił Grze gorz Stech, dy rek tor Za -
rzą du Dróg Wo je wódz kich. Wa żność
in we sty cji pod kre ślił rów nież mar sza łek
wo je wódz twa ma ło pol skie go Ma rek So -
wa: – Nie zda wa łem so bie na po cząt ku
spra wy z te go, jak wa żna dla są de czan jest
ta tra sa, te raz już wiem. 

Pro jek tan tem ob wod ni cy by ła Pra cow -
nia In ży nier ska KLO TO IDA, na to miast
wy ko naw cą in we sty cji – kon sor cjum
Przed się bior stwa Ro bót Dro go wo -Mo sto -
wych SA w No wym Są czu oraz MO TA -
-En gil Pol ska SA Dzień 29
paź dzier ni ka 2011 r. prze szedł do hi sto rii
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gmi ny Po de gro dzie nie tyl ko z uwa gi
na fakt od da nia do użyt ków no wych in -
we sty cji, ale z uwa gi na zna mie ni tych go -
ści, któ rzy wzię li udział w tych
uro czy sto ściach. Oprócz miesz kań ców
oko licz nych miej sco wo ści nie za bra kło ta -
kże licz nie przy by łych sa mo rzą dow ców
z gmin są sia du ją cych, po li ty ków: mar -
szał ka wo je wódz twa ma ło pol skie go Mar -
ka So wy, człon ka Za rzą du Sta ni sła wa
So ry sa, sta ro sty Ja na Go lon ki, wójt Mał -
go rza ty Gro ma li, a ta kże par la men ta rzy -
stów: Sta ni sła wa Ko gu ta, An drze ja
Czer wiń skie go, Ta de usza Pa ta li ty, Ma ria -
na Cy co nia, Wie sła wa Jan czy ka, An drze -
ja Ro man ka czy An ny Pa luch. Otwie ra jąc
uro czy stość wójt gmi ny Po de gro dzie
Mał go rza ta Gro ma la, po wie dzia ła: – Ta
dro ga jest ko lej nym, wa żnym ele men tem
ukła du ko mu ni ka cyj ne go Są dec czy zny…

Wy pro wa dzi ucią żli wy ruch nie tyl ko
z Po de gro dzia i Sta deł, ale ta kże z Mo stów,
Goł ko wi ce i Sta re go Są cza. 

Dzię ki re ali za cji in we sty cji po pra wie
ule gnie ja kość po łą cze nia z ob sza ra mi in -
we sty cyj ny mi, zlo ka li zo wa ny mi w po bli -
żu no wo wy bu do wa nej ob wod ni cy, jak
rów nież z miej sco wo ścia mi atrak cyj ny mi

tu ry stycz nie. Po nad to uła twio ny zo sta nie
do jazd do pol sko-sło wac kich przejść gra -
nicz nych Piw nicz na – Mni szek nad Po -
pra dem, Nie dzi ca – Ly sa n. Du naj com
oraz Le lu chów – Čirč. Co wię cej, re ali za -
cja pro jek tu w zna czą cy spo sób przy czy -
ni się do po pra wy bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go. Wy pro wa dzo ny zo sta nie
ruch tran zy to wy z cen trum miej sco wo ści,
a dzię ki za sto so wa niu na wy bu do wa nym
od cin ku dro gi sze ro kich po bo czy, chod -
ni ków i ba rier ochron nych, miesz kań cy
bę dą mo gli się czuć bez piecz niej. Na sy py
oraz za sto so wa ne roz wią za nia z za kre su
od wod nie nia ob wod ni cy sta no wią do dat -
ko wy ele ment ochro ny prze ciw po wo -
dzio wej gmi ny Po de gro dzie.
Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do ko na -
li: Ma rek So wa – mar sza łek wo je wódz twa
ma ło pol skie go oraz Mał go rza ta Gro ma la
– wójt Po de gro dzia. To wa rzy szy li im ta -
kże czło nek Za rzą du Sta ni sław So rys, sta -
ro sta No wo są dec ki Jan Go lon ka. Tra sę
po świę cił ks. pra łat Jan Piotr kow ski z Ba -
zy li ki pod we zwa niem Św. Mał go rza ty
z No we go Są cza przy udzia le ks. Jó ze fa
Wa łasz ka – pro bosz cza pa ra fii w Po de -
gro dziu, ks. Lesz ka Ba bra ja – pro bosz cza
pa ra fii w Czar nym Po to ku, ks. Sta ni sła wa
Po słusz ne go – pro bosz cza pa ra fii w Brze -
znej oraz ks. Jó ze fa Sło wi ka.

Pierw szą prze ja żdżkę no wą dro gą od -
był mar sza łek Ma rek So wa za byt ko wym
peu ge otem 201 Se ba stia na Ta lar czy ka.

Ja ko wójt gmi ny Po de gro dzie pra gnę
wy ra zić głę bo ką wdzięcz ność i po dzię -
ko wa nie oso bom, któ re przy czy ni ły się
do re ali za cji te go za da nia. Dzię ku ję
wszyst kim za udział w uro czy sto ściach.
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
Uprzej mie in for mu je my, iż mo żna jesz cze skła dać de kla ra cje do ty czą -
ce udzia łu w pro jek cie za ku pu i in sta la cji przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków.
Jed no cze śnie przy po mi na my, że de kla ra cje po win ni zło żyć miesz kań cy
tych miej sco wo ści z te re nu gmi ny Po de gro dzie, któ rzy nie ma ją mo żli -
wo ści włą cze nia się do ist nie ją cej lub pla no wa nej sie ci ka na li za cyj nej
i gdzie bu do wa sie ci ka na li za cyj nej jest nie mo żli wa lub eko no micz nie
nie uza sad nio na.
De kla ra cja do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej www.po de gro dzie.pl 

ODŚNIEŻANIE

Wpraw dzie te go rocz na au ra zde cy do wa nie wszyst kich roz piesz cza, gmi -
na Po de gro dzie jest przy go to wa na na przyj ście zi my. Gmin ne dro gi po -
dzie lo ne zo sta ły na czte ry gru py. Od śnie ża niem w miej sco wo ściach:
Ol sza na, Ol szan ka, Na sza co wi ce (Na Zam czy sko i Do Sa sa ka), Brze zna,
Cho cho ro wi ce, Po drze cze, Sta dła i Go stwi ca (Do Ku bac kich, Do Skocz -
nia) zaj mie się spół dziel nia Usług Rol ni czych Brze zna – te le fon: 693-
648-134 An to ni Wit kow ski. Na to miast dro gi w miej sco wo ściach:
Po de gro dzie, Ju ra szo wa, Ro gi, Na sza co wi ce, Mo kra Wieś, Go stwi ca, Dłu -
go łę ka –Świer kla od śnie żać bę dą Zme cha ni zo wa ne Ro bo ty Ziem ne
Usłu gi Trans por to we – tel. 604-996-348 An drzej Ku bi ca.

Nie speł na dwa la ta trwa ła bu -
do wa ob wod ni cy, no wej dro gi,
któ ra po łą czy ła wa żne punk ty
ko mu ni ka cyj ne, czy li skrzy żo -
wa nie w Na sza cow cach
z sta ro są dec ką ob wod ni cą
w Brze znej.
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Urząd Gmi ny Po de gro dzie uru cho -
mił pro fe sjo nal ną sa lę ob słu gi
klien ta. Nie wie le są dec kich gmin
mo że po chwa lić się te go ty pu roz -
wią za nia mi.

W Urzę dzie Gmi ny zo sta ła od da -
na do użyt ku sa la ob słu gi klien ta. Speł nia
ona wszyst kie obo wią zu ją ce stan dar dy
dla te go ty pu obiek tów i jest w peł ni do -
stęp na dla osób nie peł no spraw nych. Ulo -
ko wa na zo sta ła na par te rze bu dyn ku
Urzę du Gmi ny, w prze wiąz ce po mię dzy
bu dyn kiem ad mi ni stra cyj nym a po miesz -
cze nia mi zaj mo wa ny mi przez Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry.

Wnę trze jest prze stron ne i kli ma ty zo -
wa ne, co gwa ran tu je kom for to we wa -
run ki ob słu gi ta kże w upal ne dni.
Na wprost wej ścia urzą dzo ne zo sta ły
trzy sta no wi ska ob słu gi klien ta oraz jed -
no wy od ręb nio ne sta no wi sko wy da ją ce
do ku men ty to żsa mo ści, a nie co z bo ku
znaj du je się ka sa. 

W jed nym miej scu klient mo że za ła -
twić wie le spraw, z któ ry mi do tych czas
trze ba by ło wę dro wać po biu rach gmin -
nych urzęd ni ków. Jest sta no wi sko ewi -
den cji lud no ści wy da ją ce do wo dy
oso bi ste, mo żna za re je stro wać dzia łal -
ność go spo dar czą oraz za pła cić po dat ki.
Z ko lei na dzien ni ku po daw czym gmin -
ny urzęd nik prze szko lo ny w ob słu dze
in te re san tów ma nie tyl ko przy jąć okre -
ślo ne do ku men ty, ale ta kże spraw dzić
po praw ność ich wy peł nie nia. 

W wi docz nym i ła two do stęp nym
miej scu wy eks po no wa no rów nież
wszyst kie po trzeb ne klien tom dru ki. 

– Utwo rze nie pro fe sjo nal nej sa li ob słu -
gi klien ta to re ali za cja mo je go pro gra mu
wy bor cze go. Obie ca łam miesz kań com na -
szej gmi ny wdro że nie pro jek tu „Urząd
przy ja zny miesz kań com” i to jest je go
część. – mó wi Mał go rza ta Gro ma la, wójt
Po de gro dzia. – Uru cho mie nie te go miej -
sca w po łą cze niu z wpro wa dzo nym elek -
tro nicz nym obie giem do ku men tów
i sys te mem ISO ma do pro wa dzić do jed -
ne go – pod nie sie nia sa tys fak cji klien ta
z usług re ali zo wa nych przez urząd. Do te -
go dą ży my. 

Za zna czyć trze ba, że zmia ny nie ogra -
ni cza ją się tyl ko do sa me go bu dyn ku
urzę du gmi ny. Zmie ni ło się ta kże oto cze -
nie. Przed wej ściem za mon to wa no ła -
wecz ki dla in te re san tów oraz kwia to we
ga zo ny.

W przy szło ści w obiek cie zo sta nie
rów nież urzą dzo ny ką cik za baw dla naj -
młod szych, któ rzy to wa rzy szą swo im ro -
dzi com pod czas wi zyt w Urzę dzie
Gmi ny. 

Gmi na Po de gro dzie mo że po szczy cić
się ta kże po sia da niem cer ty fi ka tu
ISO 9001:2001. Pra ce nad wdro że niem
Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią zo sta ły
pod ję te z ini cja ty wy wójta. Au dyt cer ty -
fi ku ją cy, któ ry zo stał prze pro wa dza ny 21
lip ca 2011 r., po twier dził zgod ność pra cy
Urzę du Gmi ny w Po de gro dziu z wy ma -
ga nia mi okre ślo ny mi przez nor mę
ISO 9000:2001. Au dyt prze pro wa dzi ła fir -
ma cer ty fi ku ją ca ISO QAR. Po le gał on
na spraw dze niu speł nie nia po szcze gól -
nych punk tów nor my. Opra co wa no do -
ku men ta cję sys te mo wą – po li ty kę ja ko ści,
księ gę ja ko ści, księ gi za rzą dza nia pro ce -
sa mi oraz sze reg in struk cji i for mu la rzy.
Wpro wa dze nie sys te mu wy ma ga ło
od pra cow ni ków za an ga żo wa nia i wy sił -
ku. Cer ty fi kat przy zna ny zo stał na rok.
Po upły wie te go cza su prze pro wa dzo ny
zo sta nie ko lej ny au dyt cer ty fi ku ją cy.

Wdro że nie sys te mu ISO w pra cy urzę -
du wy ma ga ło ujed no li ce nia oraz pre cy -
zyj ne go opi sa nia po szcze gól nych
pro ce sów. Mia ło to na ce lu przede wszyst -
kim do pro wa dze nie do pod nie sie nia ja -
ko ści świad czo nych usług. Jed nak ce lem
nad rzęd nym jest za pew nia nie pro fe sjo -
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W jed nym miej scu klient mo że
za ła twić wie le spraw, z któ ry mi
do tych czas trze ba by ło wę dro -
wać po biu rach gmin nych
urzęd ni ków. Jest sta no wi sko
ewi den cji lud no ści wy da ją ce
do wo dy oso bi ste.

Sa la Ob słu gi Klien ta
w Urzę dzie Gmi ny
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nal nej i przy ja znej ob słu gi miesz kań com,
przed się bior com i osobom przy jezd nym
wy ni ka ją cej z wdro żo ne go i ulep sza ne go
sys te mu ja ko ści or ga ni za cji. Uzy ska nie
cer ty fi ka tu ja ko ści nie koń czy pro ce su za -
rzą dza nia ja ko ścią – na le ży sta le po dej -
mo wać dzia ła nia zmie rza ją ce
do opty ma li za cji te go sys te mu.

Do ko rzy ści wy ni ka ją cych z po sia da -
nia cer ty fi ka tu za li czyć mo żna:

– umac nia nie ro li urzę du ja ko in sty tu -
cji peł nią cej słu żbę pu blicz ną, 

– za ła twia nie spraw w ter mi nach i try -
bach okre ślo nych w obo wią zu ją cych
pro ce du rach i w prze pi sach pra wa, 

– wzrost za do wo le nia i za ufa nia
miesz kań ców do re ali zo wa nych usług, 

– skró ce nie cza su trwa nia i ocze ki wa -
nia na zre ali zo wa nie usłu gi,

– ulep sza nie stan dar dów ob słu gi stro -
ny przy za ła twia niu spraw oraz uzu peł -
nia nie i do sko na le nie kwa li fi ka cji oraz
umie jęt no ści pra cow ni ków, 

– pro wa dze nie sta łe go mo ni to rin gu
pro ce sów, iden ty fi ko wa nie ob sza rów
do po pra wy i sta le do sko na le nie po przez
re ali za cje pla nów po pra wy ja ko ści, 

– zwięk sze nie pre sti żu urzę du.
Ogól nie mó wiąc, ja kość w urzę dzie to

usta le nie ta kich spo so bów pra cy, któ re
po wo du ją, że urząd dzia ła le piej i sku -
tecz niej, a pe tent jest za do wo lo ny ze
świad czo nych usług.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2011

BRZEZNA | CHOCHOROWICE | DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA | GOSTWICA | JURASZOWA | MOKRA WIEŚ | NASZACOWICE | OLSZANA

Mi ja ją cy rok był dla gmi ny okre -
sem in ten syw nych wy da rzeń i re -
ali za cji wie lu prio ry te to wych
za dań i ce lów. Prio ry te to we za da -
nia to przede wszyst kim in we sty -
cje, dla re ali za cji któ rych
po zy ska no środ ki ze wnątrz. 

Zmie ni ła się rów nież struk tu ra or -
ga ni za cyj na urzę du. Po wsta ły no we
re fe ra ty oraz no wa jed nost ka or ga ni -
za cyj na Gmi ny Za kład Go spo dar ki
Ko mu nal nej, ogra ni czo no za trud nie -
nie, a zmia ny ka dro we wpro wa dza no
stop nio wo. Wszyst ko po to, by oso by

za trud nio ne w urzę dzie po sia da ły
wy ma ga ne kwa li fi ka cje, nie zbęd ne
do pra wi dło we go wy ko ny wa nia obo -
wiąz ków słu żbo wych. Zmie nił się ta -
kże wy gląd i pra ca urzę du. Jest on
dzi siaj za dba ny, schlud ny, a przede
wszyst kim kom pe tent ny. Tyl ko w tym
ro ku pra cow ni cy zo sta li prze szko le ni
z za kre su ad mi ni stra cji, pro fe sjo nal nej
ob słu gi klien ta itp. Szko le nia pro wa dzo -
ne by ły ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

Sy tu acja fi nan so wa gmi ny
na dzień 31.12.2010 r. przed sta wia ła się
na stę pu ją co: zo bo wią za nia gmi ny
– 5 249 741,06 zł. 

W związ ku z bra kiem po zwo le nia
wod no -praw ne go za ko rzy sta nie ze śro -
do wi ska z ty tu łu po bo ru wód w okre sie
od II pół ro cza 2005 do II pół ro cza 2010
gmi na Po de gro dzie de cy zją mar szał ka
zo sta ła ob cią żo na kwo tą 102 616 zł.
W związ ku z tym zo sta ły pod ję te przez
obec ne go wój ta dzia ła nia zmie rza ją ce
do umo rze nia czę ści za le gło ści, jak rów -
nież roz ło że nia ich na ra ty. 

Wy pła ta świad czeń dla ustę pu ją cej

wła dzy – 62.133,00 zł (w tym od pra wa
i ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny urlop
wój ta – 75 dni).

Obec nie gmi na, po rów nu jąc plan
wy dat ków Urzę du Gmi ny Po de gro dzie
wy ni ka ją cy z uchwa ły bu dże to wej
na rok 2011 z dnia 21 stycz nia 2011 r.,
z pla nem wy dat ków na ad mi ni stra cję
Urzę du Gmi ny na dzień 30.11. 2011 r.
wy ka zu je oszczęd no ści w wy so ko -
ści 236 tys. zł.

Oszczęd na ad mi ni stra cja

NAZWA ZOBOWIĄZANIA

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

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

550 000,00

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

WARTOŚĆ

RAZEM 5 249 741,06
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Gmi na Po de gro dzie za koń czy ła re ali -
za cję pro jek tu za po nad 1 700 000 zł.
Za tę kwo tę grun tow nie zmo der ni zo -
wa no Szko łę Pod sta wo wą w Ol sza -
nie i przy sto so wa no ją na po trze by
utwo rze nia Cen trum Kul tu ral no -
-Spor to wo -Re kre acyj ne go. 

Szko ła Pod sta wo wa w Ol sza nie prze -
sta ła od wrze śnia funk cjo no wać ja ko ty -
po wa pla ców ka oświa to wa i sta ła się
Cen trum Kul tu ral no -Spor to wo -Re kre -
acyj nym.

Gmi na Po de gro dzie za po -
nad 1 700 000 zł, grun tow nie zmo der ni -
zo wa ła i przy sto so wa ła na ten cel
bu dy nek szkol ny. Za da nie to w po ło wie
fi nan so wa ne by ło z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.

W ra mach przy zna nych środ ków
mo der ni za cji pod da no ca ły bu dy nek
szkol ny wraz z oto cze niem. Wy mie nio -
no in sta la cje elek trycz ne, sto lar kę
drzwio wą i okien ną, wy re mon to wa no
po sadz ki oraz ele wa cję. Koszt in we sty -
cji obej mo wał rów nież bu do wę oraz
wy po sa że nie pla cu za baw dla dzie ci.
Do dat ko wo w no wo cze sne urzą dze nia

wy po sa żo no kuch nię i świe tli cę. Z ko lei
ka fej ka in ter ne to wa, któ ra jest czę ścią
pro jek tu, wy po sa żo na zo sta ła w sprzęt
kom pu te ro wy i au dio wi zu al ny.

– Je stem prze ko na na, że po wsta nie
Cen trum Kul tu ral no -Spor to wo-Re kre -
acyj ne go bar dzo po zy tyw nie wpły nie
na ży cie miesz kań ców Ol sza ny i po bli -
skich wio sek. W tej chwi li obiekt prze ka -
zu je my dy rek cji szko ły i to od niej bę dzie
za le żeć, jak to miej sce bę dzie ży ło – mó wi
Mał go rza ta Gro ma la wójt Po de gro dzia. 

Gmi na za in we sto wa ła w re ali za cję te -
go pro jek tu pra wie 900 tys. zł. 

Obec nie dzia ła w Cen trum ka fej ka
in ter ne to wa, świe tli ca, no wo utwo rzo -
ne przed szko le dla 3-4 lat ków oraz
skle pik i kuch nia. Z obia dów ko rzy sta
też mło dzież szkol na. Miesz kań cy mo -
gą ko rzy stać z udo stęp nio nej po po łu -
dnia mi sa li gim na stycz nej. Cen trum
go ści też fi lię Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej. Pro jekt Cen trum za kła dał za -
trud nie nie w tej pla ców ce na okres 5 lat
dwóch peł no eta to wych pra cow ni ków.
Kie row ni kiem świe tli cy zo sta ła Zo fia
Bu czek – dłu go let ni, do świad czo ny
pra cow nik GOK w Po de gro dziu.
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Ol sza na: Nie ma
szko ły, jest Cen trum
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Na za pro sze nie Me ra Szan gha ju de -
le ga cja gmi ny Po de gro dzie od wie -
dzi ła Chi ny. Wy jazd do szedł
do skut ku dzię ki wspar ciu Pol sko-
Chiń skiej Fun da cji Pro mo cji Sztu ki
i Kul tu ry Dong Feng w Kra ko wie
i pa tro na to wi Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych.

Wi zy ta mia ła cha rak ter part ner ski
i oka za ła się owoc na dla gmi ny, na wią -
za no współ pra cę go spo dar czą i kul tu -

ral ną. Gmi nę re pre zen to wa li: wójt gmi -
ny Mał go rza ta Gro ma la, skarb nik
Agniesz ka Pa cho larz oraz prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Da riusz Ko wal czyk.
Wi zy ta trwa ła od 2-14 li sto pa da, ka żdy
uczest nik de le ga cji po kry wał kosz ty
pod ró ży i po by tu na miej scu z wła snej
kie sze ni.

Rów no cze śnie z wi zy tą sa mo rzą do -
wą trwa ła dru ga o zde cy do wa nie kul tu -
ral nym cha rak te rze. W ra mach wy sta wy
Expo, Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca

„Po de gro dzie” zo stał za pro szo ny
do Chin. Ze spół za pre zen to wał się
na sied miu chiń skich sce nach. Wy stę pu -
jąc m.in. w Szan gha ju, na uni wer sy te cie
Ning bo, pro mo wał pol ską kul tur, tra dy -
cję i folk lor. Przed sta wiał kul tu rę la cho -
ską kon su lo wi ge ne ral ne mu w Chi nach
oraz Po lo nii licz nie gro ma dzą cej się
na kon cer tach. Bar dzo mi ło przy ję te zo -
sta ły po pi sy dzie cię ce go ze spo łu Ma łe
Po de gro dzie, pre zen tu ją ce go ty po wo
Po de grodz ki pro gram.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2011

BRZEZNA | CHOCHOROWICE | DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA | GOSTWICA | JURASZOWA | MOKRA WIEŚ | NASZACOWICE | OLSZANA

Po de gro dzia nie w eg zo tycz nych Chi nach
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Od 1 lip ca 2011 ro ku do 30 czerw -
ca 2013 ro ku w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio -
ry tet IX Roz wój wy kształ ce nia
i kom pe ten cji w re gio nach, Dzia ła -
nie 9.1.2 Wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych uczniów z grup
o utrud nio nym do stę pie do edu ka -
cji oraz zmniej sze nie ró żnic w ja -
ko ści usług edu ka cyj nych we
wszyst kich szko łach w gmi nie Po -
de gro dzie re ali zo wa ny jest przez
Fun da cję Eu ro pa+ w part ner stwie
z gmi ną pro jekt pn. „Strzał w dzie -
siąt kę”.

Głów nym je go ce lem jest wy rów na -
nie szans edu ka cyj nych uczniów ze
szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny
Po de gro dzie i zmniej sze nie dys pro por -
cji w osią gnię ciach edu ka cyj nych po -
przez po sze rze nie i uatrak cyj nie nie
ofer ty edu ka cyj nej do koń ca czerw -
ca 2013 r.

Uczest ni ka mi pro jek tu są ucznio wie
dzie się ciu Szkół Pod sta wo wych z te re nu
Gmi ny Po de gro dzie. W ra mach pro jek tu
zo sta ną ob ję ci wspar ciem – w szcze gól no -
ści ucznio wie osią ga ją cy ni skie wy ni ki
w na uce, po sia da ją cy opi nie po rad ni psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nej z za le ce nia mi
do re ali za cji in dy wi du al nych za jęć ko rek -
cyj no -kom pen sa cyj nych oraz ucznio wie ze
spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w na uce, jak
rów nież ucznio wie chcą cy roz wi jać swo je
za in te re so wa nia oraz pod nieść swo ją wie -
dzę, któ rzy ze wzglę du nani skie mo żli wo -
ści fi nan so we nie są w sta nie roz wi jać
swo ich pa sji. Mi mo iż osią ga ją wy so kie
wy ni ki w na uce, znaj du ją się w gor szej sy -
tu acji niż ich ró wie śni cy z mia sta.

Dzia ła nia prze wi dzia ne w pro jek cie:
Mo duł I – In dy wi du al ne za ję cia

kom pen sa cyj no -ko rek cyj ne;
Mo duł II – Po za lek cyj ne warsz ta ty

gru po we;

Mo duł III – Kół ka za in te re so wań
na sta wio ne na roz wój kom pe ten cji
klu czo wych:

a) kół ko dzien ni kar skie;
b) kół ko in for ma tycz ne;
Mo duł IV – warsz ta ty z pod staw pro -

gra mo wa nia ro bo tów (ECCC Ro bo ty);
Mo duł V – Warsz ta ty z me tod czy ta -

nia ze zro zu mie niem.
Cał ko wi ta war tość pro jek tu

to 185.816,10 zł z cze go 157.943,69zł
(85%) to środ ki unij ne. 

Jed ną ze szkół bio rą cych udział
w pro gra mie jest Szko ła Pod sta wo wa im.
bł. o. St. Pap czyń skie go.

***
W ra mach rzą do we go pro gra mu „Ra -

do sna Szko ła” gmi na Po de gro dzie wy -
bu do wa ła no wy, speł nia ją cy wszyst kie
nor my, pla c za baw przy Szko le Pod sta -
wo wej w Dłu go łę ce-Świer kli. Cał ko wi ty
koszt bu do wy pla cu wy no -
sił 121.938,89 zł, po ło wa tej kwo ty zo sta -
ła sfi nan so wa na ze środ ków Urzę du
Gmi ny, dru ga po ło wa po cho dzi ła z do -
ta cji ce lo wej z bu dże tu pań stwa. Ce lem
pro gra mu by ło uła twie nie naj młod szym
dzie ciom w wie ku szkol nym na uki i do -
sto so wa nie wa run ków za jęć do ich wie -
ku. Na pla cu znaj du ją się ta kie
urzą dze nia, któ re po zwa la ją na roz wi ja -
nie spraw no ści ru cho wej i ćwi cze nie
rów no wa gi. Za mon to wa ne zo sta ły ze -
sta wy gim na stycz ne i spraw no ścio wo -
-re kre acyj ne z wie lo ma ele men ta mi
do ćwi czeń. Jest rów nież huś taw ka i bu -
jak sprę ży no wy. Dla zmę czo nych tre nin -
giem i za ba wą plac wy po sa żo ny zo stał
w ła wecz ki. Bez piecz na na wierzch nia
wy ko na na zo sta ła z gra nu la tu amor ty -
zu ją ce go upad ki, a wszyst ko w przy ja -
znych nie bie sko -po ma rań czo wych
bar wach, zgod nie z wy tycz ny mi pro gra -
mu „Ra do sna Szko ła”. Dzię ki tej in we -
sty cji Gmi na zy ska ła no wo cze sne
i bez piecz ne miej sce za baw dla dzie ci.
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Realizacja Projektów 
„Strzał w dziesiątkę” 
i „Radosna Szkoła”

Podegrodzie
i Zahradne będą
współpracować
W 2011 r. Gmi na Po de gro dzie na wią -
za ła współ pra ce z Gmi ną Zah rad ne
(Sło wa cja). Wspól ne pro jek ty to je -
den z naj wa żniej szych ce lów pod pi -
sa nej umo wy. 

Jak za pew nia wójt Mał go rza ta Gro -
ma la: – Kła dzie my na cisk na zdo by wa nie
pie nię dzy z ró żnych pro gra mów eu ro pej -
skich. Ra zem ze sło wac kim part ne rem bę -
dzie my mo gli du żo wię cej zro bić.

Gmi ny za mie rza ją współ pra co wać
rów nież w kul tu rze, oświa cie, tu ry sty ce
i edu ka cji. 

Za war ta umo wa o wpro wa dze niu
współ pra cy part ner skiej ma słu żyć wy -
mia nie kul tu ral nej po mię dzy miesz kań -
ca mi oby dwu gmin, re ali za cji wspól nych
przed się wzięć z za kre su tu ry sty ki, spor -
tu i edu ka cji.
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1) Ście żka hi sto rycz no -tu ry stycz na „Po de gro dzie przez wie -
ki – 151.898,85 zł, (do fi nan so wa nie 88.803,00 zł Urząd Mar -
szał kow ski Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich).

2) 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.

3) Świad cze nie usług jed nost ka mi sprzę to wy mi (sa mo cho -
da mi cię ża ro wy mi sa mo wy ła dow czy mi i ko par ka mi
– 70.800, 00 zł.

4) Od biór i trans port od pa dów do miejsc od zy sku i uniesz -
ko dli wie nia, w tym: 

część nr I: 39.375,00 zł,
część nr II: 128.484,00 zł,
część nr III: 71.100,00 zł.
5) Uzu peł nia nie ubyt ków w na wierzch niach bi tu micz nych

dróg gmin nych na te re nie gmi ny Po de gro dzie emul sją as fal to -
wą i gry sa mi ba zal to wy mi – 169.740,00 zł.

6) Od bu do wa mo stu w cią gu dro gi gm. Do Sta wier skie go
nr 293630K w miej sco wo ści Ol sza na – 212.173,50 zł. (do fi nan so -
wa nie: 200.000,00 zł usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych).

7) Od bu do wa kład ki pie szo-jezd nej w cią gu dro gi gmin nej
Ko ło Iwa na nr 293633K w miej sco wo ści Ol sza na – 286 129,63 zł.
(do fi nan so wa nie: 250.000,00 zł usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych).

8) Od bu do wa kład ki pie szo-jezd nej w cią gu dro gi gmin nej
Rów nia nr 293635K w miej sco wo ści Ol sza na – 239874,01 zł.
(do fi nan so wa nie: 200.000,00 zł usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych).

9) Do sta wa sprzę tu kom pu te ro we go i elek tro nicz ne go oraz
po mo cy dy dak tycz nych w ra mach pro jek tu DAJ SO BIE
SZAN SĘ, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go Unii Eu ro pej skiej Pro gram Ope ra cyj -
ny Ka pi tał Ludz ki:, w tym: kom pu te ry – 72.843,06 zł; po mo ce
dy dak tycz ne – 48.301,50 zł; sprzęt elek tro nicz ny – 12.792,00 zł.
Łącz na kwo ta – 133.936,56 zł, (do fi nan so wa nie środ ki unij -
ne: 113.846,08 zł).

10) Sprze daż i do sta wa ma te ria łów – wy ro bów be to niar -
skich wg po trzeb gmi ny Po de gro dzie w 2011 r.: 80.290,00 zł.

11) Mo der ni za cja i re mont Szko ły Pod sta wo wej w Ol sza nie
na po trze by stwo rze nia Cen trum Kul tu ral no-Spor to wo-Re kre -

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2011

BRZEZNA | CHOCHOROWICE | DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA | GOSTWICA | JURASZOWA | MOKRA WIEŚ | NASZACOWICE | OLSZANA

Inwestycje zrealizowane przez   

Od bu do wa dro gi gmin nej Na Ra cwas (Go stwi ca)

Chodnik (Brzezna) Od bu do wa dro gi „Do Ol sza ka” (Dłu go łę ka -Świer kla)Od bu do wa dro gi gmin nej „Do La sy ka” (Ol sza na)

Ście żka hi sto rycz no -tu ry stycz na „Po de gro dzie
przez wie ki” – Kubalówka
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acyj ne go, umo wa za war ta w dniu 12.01.2011 r.: 1.264.991,52 zł
+ prace do dat ko we: 122.589,55 = 1.377.296,59 zł, 

Bu do wa pla cu za baw w ra mach za da nia pn. Mo der ni za -
cja i re mont Szko ły Pod sta wo wej 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: 85.868,22 zł.

Sprze daż – do sta wa i mon taż sprzę tu wy po sa że nia kuch ni,
przed szko la i świe tli cy w ra mach za da nia pn. Mo der ni za cja i re -
mont Szko ły Pod sta wo wej 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: 113.999,99 zł.

Sprze daż – do sta wa i mon taż sprzę tu kom pu te ro we go w ra -
mach za da nia pn. Mo der ni za cja i re mont Szko ły Pod sta wo wej
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: 20.816,52 zł.

Nad zór in we stor ski: 36.600,00 zł, opra co wa nie stu dium wy -
ko nal no ści, do ku men ta cja: 81.985,97 zł.

Łącz ny koszt in we sty cji: 1.726.851,77 zł, do fi nan so wa nie ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej: 833.851,35 zł w ra mach Osi Pro -
jek to wej 6. Spój ność we wnątrz re gio nal na Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-20131.

12) Od bu do wa dro gi gmin nej Strzy ga niec Li tacz w msc.
Brze zna – 40.612,14 zł (do fi nan so wa nie: 40.612,00 zł usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych).

13) Od bu do wa dro gi gmin nej Oso wie w miej sco wo ści Mo -
kra Wieś – 76.014,00 zł, (do fi nan so wa nie: 76.014,00 zł usu wa -
nie skut ków klęsk ży wio ło wych).

14) Od bu do wa dro gi gmin nej Na Ra cwas w miej sco wo ści
Go stwi ca – 123.000,00 zł, (do fi nan so wa nie: 123.000,00 zł usu -
wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych).

15) Od bu do wa dro gi gmin nej Ła zy w miej sco wo ści Po de -
gro dzie w km – 166.050,00 zł, (do fi nan so wa nie: 166.050,00 zł
usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych).

16) 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 (Brze zna) – 1.152.811,94 zł.
(do fi nan so wa nie: 500.000,00 zł Mi ni ster stwo Spor tu
oraz 250.000,00 zł Urząd Mar szał kow ski).

17) In sta la cja 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 (Szko ła Pod sta wo wa w Sta dłach)
– 90.115,43 zł.

  gminę Podegrodzie w 2011 r.

Re mont dro gi gmin nej (Chochorowice)

Od bu do wa dro gi gmin nej Oso wie (Mo kra Wieś)Od bu do wa mo stu w cią gu dro gi gm. „Do Sta wier skie go” (Olszana)
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18) 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, (do fi nan so wa -
nie: 45.000,00 zł Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go).

19) Do sta wa sprzę tu kom pu te ro we go i elek tro nicz ne go oraz
po mo cy dy dak tycz nych w ra mach pro jek tu „Strzał w dziesiątkę”
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go Unii Eu ro pej skiej Pro gram Ope ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki
– 185.816,10 zł. (środ ki unij ne: 157.943,69 zł – 85%).

20) Re mont dro gi Na Po szczy ny w miej sco wo ści Ro gi
– etap II – 130.420,02 zł. (do fi nan so wa nie: 31.520,00 zł, do ta cja
z bu dże tu Wo je wódz twa Ma ło pol skie go).

21) Do sta wa ole ju opa ło we go lek kie go w se zo nie grzew -
czym 2011/2012 – 109.200,00 zł.

22) Re mont pla cu ko ło Re mi zy i dro gi gmin nej Dzia ły w Ol -
szan ce – 43.064,27 zł.

23) Wy ko na nie dy wa ni ka as fal to we go na dro dze gmin nej
dz. nr 550/1 – ko ło wi kli ny w kie run ku P. P. Go mół ków i Kon -
stan tych – 56.211,52 zł.

24) Re mont czę ści dro gi gmin nej Mo kra Wieś (Krzy że)
– Owiecz ka – 00.155,16 zł.

25) Re mont dro gi gmin nej od zbior ni ka prze ciwpo ża ro we -
go w stro nę Ko strze wy – etap I – 67.071,79 zł.

26) Wy ko na nie od wod nie nia i po ło że nie as fal tu ko ło P. Fran -
cisz ka Ko sa – 76.063,51 zł.

27) Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293647K „Do La sy ka”
w m. Ol sza na: 309.768,74 zł, (do fi nan so wa nie: 303.764,00 zł
usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych).

28) Od bu do wa dro gi nr 293821K Do Ol sza ka w m. Dłu go -
łę ka -Świer kla: 486.952,08 zł, (do fi nan so wa nie: 290.000,00 zł
usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych).

29) Od bu do wa dro gi nr 293684K Wy go ny w m. Na sza co wi -
ce: 389.980,79 zł, (do fi nan so wa nie: 200.000,00 zł usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych).

30) Bu do wa pla cu za baw przy Szko le Pod sta wo wej w Dłu -
go łę ce -Świer kli na dz. nr 337 w ra mach pro gra mu „Ra do sna
Szko ła”: 121.938,89 zł, (do fi nan so wa nie: 60.969,00 Ma ło pol ski
Urząd Wo je wódz ki).

31) Od bu do wa prze pu stu w cią gu dro gi gmin nej
nr 293624K w km 0+400 „Do Za kon nic” w miej sco wo ści Ol sza -
na: 58.309,36 zł, (do fi nan so wa nie: 56.980,00 zł usu wa nie skut -
ków klęsk ży wio ło wych).

Łączna kwo ta do fi nan so wa nia 
na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych:

1.906.420,00 zł

Re mont dro gi Mo kra Wieś (Krzy że) – Owiecz ka Od bu do wa kład ki pie szo-jezd nej – Rów nia

Od bu do wa kład ki pie szo-jezd nej – Ko ło Iwa naOd bu do wa dro gi gmin nej Ła zy (Po de gro dzie) Re mont dro gi „Na Po szczy ny” (Ro gi)
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Do kogo należy 
utrzymanie rowu?
„Na mo jej łą ce znaj du je się rów me lio ra cyj ny. Ostat -
nio ze wzglę du na je go zły stan za czę ły się z nim kło -
po ty. Kto po wi nien zaj mo wać się utrzy my wa niem go
w na le ży tym sta nie? Czy on jest mo ją wła sno ścią?”

Tak, w więk szo ści przy pad ków ro wy
me lio ra cyj ne na le żą do wła ści cie li grun -
tów, na któ rych są usy tu owa ne. Do urzą -
dzeń me lio ra cji wod nych szcze gó ło wych
za li cza się ro wy wraz z bu dow la mi zwią -
za ny mi z ni mi funk cjo nal nie, dre no wa nia,
ru ro cią gi o śred ni cy po ni żej 0,6 m, sta cje
pomp do na wod nień ci śnie nio wych,
ziem ne sta wy ryb ne, gro ble na ob sza rach
na wad nia nych, sys te my na wod nień gra -
wi ta cyj nych i ci śnie nio wych. Utrzy my wa -
nie te go ro dza ju urzą dzeń me lio ra cji
wod nych na le ży do wła ści cie li grun tów,
na któ rych się znaj du ją. Tyl ko gdy urzą -
dze nia te są ob ję te dzia łal no ścią spół ki
wod nej, ta ki obo wią zek ob cią ża te go ro -
dza ju spół kę.

Wycięcie drzewa wymaga
zezwolenia
Wnio sek o usu nię cie drze wa lub krze wu wła ści ciel
lub po sia dacz nie ru cho mo ści po wi nien zło żyć w wy -
dzia le ochro ny śro do wi ska w urzę dzie gmi ny, w któ -
rej po ło żo na jest nie ru cho mość.

Wraz z wnio skiem wła ści ciel lub po -
sia dacz nie ru cho mo ści po wi nien zło żyć
do ku ment po twier dza ją cy ty tuł praw ny
do nie ru cho mo ści, czy li np. akt no ta rial -
ny, od pis księ gi wie czy stej, umo wę dzie -
rża wy lub naj mu itp. Je że li oso ba
skła da ją ca wnio sek o usu nię cie drze wa
lub krze wu nie jest wła ści cie lem nie ru -
cho mo ści, to po win na ona do łą czyć
do wnio sku pi smo, któ re bę dzie świad -
czy ło, że wła ści ciel wy ra ził zgo dę na wy -
cin kę. Wnio sek po wi nien okre ślać
przy czy nę wy cin ki oraz jej pla no wa ny

ter min. Ko niecz ne jest ta kże wska za nie
ga tun ku drze wa, je go ob wo du pnia mie -
rzo ne go na wy so ko ści 130 cen ty me trów,
a w przy pad ku krze wów – po wierzch -
nię, któ rą zaj mu ją i z któ rej mu szą być
usu nię te.

Zło że nie wnio sku i uzy ska nie de cy zji
ze zwa la ją cej na usu nię cie drze wa lub
krze wów zwol nio ne jest z opła ty skar bo -
wej. Wła ści ciel, któ ry chce usu nąć drze wo
lub krze wy, mu si na to miast uiścić opła tę
prze wi dzia ną dla nie któ rych ka te go rii
drzew i prze wi dzia ną w roz po rzą dze niu
mi ni stra śro do wi ska w spra wie sta wek
opłat dla po szcze gól nych ro dza jów i ga -
tun ków drzew. Z re gu ły jest to od kil ku -
set do kil ku ty się cy zło tych. Opła ta ta jest
jed nak du żo ni ższa od tej, ja ką bę dzie mu -
sia ła za pła cić oso ba, któ ra do ko na ła nie -
le gal nej wy cin ki. Za usu nię cie drze wa lub
krze wu bez ze zwo le nia trze ba bo wiem
za pła cić trzy krot ność opła ty prze wi dzia -
nej za wy cin kę z ze zwo le niem. W nie któ -
rych przy pad kach usu nię cie drze wa
mo żli we jest bez po no sze nia żad nych
opłat. Mo żli we jest to np. w przy pad ku,
kie dy drze wa za gra ża ją bez pie czeń stwu
lu dzi, mie nia lub ru chu dro go we go, usu -
nię cie jest zwią za ne z za bie ga mi pie lę gna -
cyj ny mi, ro śli ny ob umar ły lub nie ro ku ją
szans na prze ży cie, al bo gdy ro śli ny wy -
ro sły na nie ru cho mo ści po za kwa li fi ko -
wa niu jej w miej sco wym pla nie

za go spo da ro wa nia prze strzen ne go na ce -
le bu dow la ne. Fakt, iż za ta ką wy cin kę
wła ści ciel lub po sia dacz nie ru cho mo ści
nie mu si po no sić opła ty, nie ozna cza jed -
nak, że mo że on usu nąć ro śli ny bez ze -
zwo le nia. Ta kże bo wiem i w tym
przy pad ku mu si on zgło sić się do od po -
wied nie go or ga nu o zgo dę na ich usu nię -
cie.

Je że li drze wa lub krze wy ma ją być
usu nię te z nie ru cho mo ści wpi sa nej
do re je stru za byt ków, to wnio sek po wi -
nien być zło żo ny do wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków.

Kto od po wia da za po rzą -
dek w ob rę bie przy stan -
ków ko mu ni ka cyj nych?
Do ko go na le ży obo wią zek utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie przy stan ków ko mu ni ka cyj nych?
Kto i w ja ki spo sób po wi nien na kła dać i eg ze kwo wać
ten obo wią zek?

Przed się bior cy są od po wie dzial ni
za utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku
na te re nie przy stan ków ko mu ni ka cyj -
nych. Nad zór nad re ali za cją te go obo -
wiąz ku spra wu ją wła ści wi wój to wie,
bur mi strzo wie lub pre zy den ci miast.

Obo wią zek sprzą ta nia przy stan ków
ko mu ni ka cyj nych, zgod nie z art. 5 ust. 3
usta wy z 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach na le ży
do przed się bior ców użyt ku ją cych te re ny
słu żą ce ko mu ni ka cji pu blicz nej (prze woź -
ni ków). Nad zór nad re ali za cją te go obo -
wiąz ku spra wu je z ko lei wójt, bur mistrz
lub pre zy dent mia sta. Or gan ten jest
upraw nio ny, w przy pad ku stwier dze nia
je go nie wy ko na nia, do wy da nia de cy zji
na ka zu ją cej wy ko na nie te go obo wiąz ku.
W prak ty ce jed nak, eg ze kwo wa nie te go
obo wiąz ku, szcze gól nie w sy tu acji, gdy
z jed ne go przy stan ku ko rzy sta kil ku
przed się bior ców świad czą cych usłu gi
prze wo zo we, jest bar dzo trud ne.

Urząd Gmi ny ra dzi
Pra cow ni cy Urzę du Gmi ny Po de gro dzie są do Pań stwa dys po zy cji.
W tej ru bry ce od po wia da ją na naj czę ściej za da wa ne py ta nia, udzie la ją po rad i in for ma cji.
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Jest nam nie zmier nie mi ło po in -
for mo wać Pań stwa, iż zło żo ny
przez gmi nę wnio sek sys te mo wy
pod na zwą „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” uzy skał po zy tyw ną
oce nę Ko mi sji Oce ny Pro jek tów
i zo stał przy ję ty do re ali za cji. 

Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Kra ko -
wie po sta no wił przy znać na re ali za cję
wy żej wy mie nio ne go wnio sku do fi -
nan so wa nie w wy so ko ści 331 113,30 zł.
Re ali za cja pro jek tu roz pocz nie się 1 lu -
te go 2012 r. i bę dzie trwać do 31 stycz -
nia 2013 r. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
Prio ry te tu IX Roz wój wy kształ ce nia
i kom pe ten cji w re gio nie, Dzia ła nie 9.1
Wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych
i za pew nie nie wy so kiej ja ko ści usług
edu ka cyj nych świad czo nych w sys te -
mie oświa ty, Po ddzia ła nie 9.1.2 Wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych
uczniów z grup o utrud nio nym do stę -
pie do edu ka cji oraz zmniej sze nie ró -
żnic w ja ko ści usług edu ka cyj nych.

Dzię ki re ali za cji pro jek tu ucznio wie
klas I-III szkół pod sta wo wych we zmą
udział w za ję ciach do dat ko wych ta kich
jak: za ję cia dla dzie ci ze spe cy ficz ny mi
trud no ścia mi w czy ta niu i pi sa niu, a ta -
kże za gro żo ny mi ry zy kiem dys lek sji,
za ję ciach dla dzie ci z trud no ścia mi
w zdo by wa niu umie jęt no ści ma te ma -
tycz no–przy rod ni czych, za ję ciach lo go -
pe dycz nych dla dzie ci z za bu rze nia mi
roz wo ju mo wy, za ję ciach gim na sty ki
ko rek cyj nej. 

Dzie ci wy bit nie uzdol nio ne bę dą
mia ły mo żli wość roz wi ja nia swo ich za -
in te re so wań na za ję ciach dla uczniów
szcze gól nie uzdol nio nych ję zy ko wo,
przy rod ni czo i ma te ma tycz nie.

W ra mach pro jek tu prze wi dzia ne jest
rów nież do po sa że nie ba zy dy dak tycz -
nej szkół pod sta wo wych w ma te ria ły
dy dak tycz ne nie zbęd ne do re ali za cji za -
pla no wa nych za jęć do dat ko wych wy ni -
ka ją cych z pro ce su in dy wi du ali za cji.

Łącz nie pro jek tem ob ję tych zo sta -
nie 284 uczniów, w tym 127 dziew czy -
nek i 157 chłop ców, uczęsz cza ją cych
do dzie się ciu szkół pod sta wo wych
uczest ni czą cych w pro jek cie tj. w Sta -
dłach, w Dłu go łę ce -Świer kli, w Ro gach,
w Mo krej Wsi, w Go stwi cy, w Brze -
znej–Li ta czu, w Ol sza nie, w Ol szan ce,
w Brze znej oraz Po de gro dziu.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2011
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Wczesnoszkolny uczeń dziś,
kompetentny pracownik jutro

No wy herb
Trwa ją sta ra nia o to, aby gmi na Po -
de gro dzie mo gła po sia dać wła sny
herb.

Dro ga do te go nie jest ła twa ani krót -
ka, po nie waż no wy herb mu si za cho -
wać zgod ne z wy mo ga mi pra wa za sa dy
sztu ki he ral dycz nej. Dla te go Gmi na zle -
ci ła opra co wa nie pro jek tu gra ficz ne go
her bu, któ ry pre zen tu je my obok.

Delegacja z Podegrodzia
w Senacie RP uczciła
o. Papczyńskiego
Se nat RP przy jął uchwa łę, w któ rej
od dał hołd o. Sta ni sła wo wi Pap -
czyń skie mu – uro dzo ne mu w Po de -
gro dziu wy bit ne mu teo lo go wi
i za ło ży cie lo wi Zgro ma dze nia Księ -
ży Ma ria nów. 

Przy jej po dej mo wa niu obec ni by li
pro boszcz pa ra fii Po de gro dzie ks. Jó zef
Wa ła szek oraz wła dze sa mo rzą do we
gmi ny re pre zen to wa ne przez wój ta
gmi ny Mał go rza tę Gro ma lę i Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Gmi ny Da riu sza Ko -
wal czy ka.

– Pod ję cie przez Se nat Rzecz po spo li tej
Pol skiej uro czy stej uchwa ły w spra wie bł. o.
Sta ni sła wa Pap czyń skie go to wy da rze nie bez
pre ce den su. Ma my świa do mość uczest ni cze -
nia w hi sto rycz nym wy da rze niu – mó wi ła
Mał go rza ta Gro ma la. W przy ję tej
uchwa le se na to ro wie pod kre śli li, że o.
Sta ni sław Pap czyń ski po świę cił ży cie
two rze niu za ko nu ma ria nów, słu żbie
Ko ścio ło wi i oj czyź nie, a szcze gól nie
ubo gim. Przy po mnie li też, że sła wa je go
do ko nań dla Ko ścio ła i kra ju by ła tak
wiel ka, że Sejm Ko ro na cyj ny kró la Sta ni -
sła wa Au gu sta Po nia tow skie go 20 grud -
nia 1764 ro ku skie ro wał do Sto li cy
Apo stol skiej pe ty cję o wy nie sie nie go
na oł ta rze. Se nat RP uznał bło go sła wio -
ne go oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go
za god ny na śla do wa nia wzór Po la ka od -
da ne go spra wom oj czy zny. Ak tu al ność
je go mo ral ne go i oby wa tel skie go na -
ucza nia uza sad nia przy bli że nie po sta ci
oj ca Sta ni sła wa współ cze sne mu po ko le -
niu Po la ków, a szcze gól nie mło dzie ży. 
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Zgod nie z usta wą po moc spo łecz -
na jest in sty tu cją po li ty ki spo łecz -
nej pań stwa, ma ją cą na ce lu
umo żli wie nie oso bom i ro dzi nom
prze zwy cię że nie trud nych sy tu acji
ży cio wych, któ rych nie są w sta nie
po ko nać, wy ko rzy stu jąc wła sne
upraw nie nia, za so by i mo żli wo ści. 

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Po de -
gro dziu nie tyl ko wspie ra swo ich pod -
opiecz nych w for mie świad czeń
fi nan so wych, ale ta kże pro wa dzi pra cę
so cjal ną, któ rej ce lem jest re in te gra cja
spo łecz na i roz wi ja nie dzia łal no ści po -
mo co wej. 

Gmi na Po de gro dzie to 13 so łectw
o licz bie 12 437 miesz kań ców. Usta wa
na kła da na in sty tu cje po mo cy spo łecz nej

obo wią zek za trud nie nia od po wied niej
ilo ści pra cow ni ków so cjal nych w wy mia -
rze 1 pra cow nik na 2000 miesz kań ców
lub 50 ro dzin i osób sa mot nie go spo da -
ru ją cych, na rzecz któ rych świad czo -
na jest pra ca so cjal na. W związ ku z tym
w Ośrod ku za trud nio nych jest 5 pra cow -
ni ków so cjal nych i 1 aspi rant pra cy so -
cjal nej (dwa eta ty fi nan so wa ne są ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go). 

W sierp niu 2011 r. po 30 la tach pra -
cy na za słu żo ną eme ry tu rę prze szła
kie row nicz ka Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej Apo lo nia No wak. Na stęp cę wy -
bra no w kon kur sie ogło szo nym przez
Urząd Gmi ny i od 1 sierp nia 2011 r.
funk cję kie row ni ka OPS spra wu je Bar -
ba ra Gra biak.

W 2011 r. z po mo cy Ośrod ka sko rzy -
sta ło już 306 ro dzin czy li 1300 osób.
Do dnia 8 grudnia 2011 r. wpły nę ło
do OPS 589 wnio sków. Głów ny mi przy -
czy na mi udzie le nia po mo cy by ło: ubó -
stwo (186 ro dzin), wie lo dziet ność (121
ro dzin), nie peł no spraw ność (120 ro -
dzin), dłu go trwa ła cho ro ba (108 ro dzin),
bez ro bo cie (100 ro dzin). Ośro dek Po mo -
cy Spo łecz nej w Po de gro dziu re ali zu je
za da nia w ra mach dzia łań wła snych
i zle co nych. Ośro dek wy pła cił 163 za sił -
ki sta łe, 215 za sił ków ce lo wych, 203 za -
sił ki okre so we oraz 6 za sił ków z ty tu łu
zda rze nia lo so we go. W ra mach pro gra -
mu „Po moc Pań stwa w za kre sie do ży -
wia nia” ze wspar cia w for mie po sił ków
lub za sił ku na żyw ność w 2011 r. sko rzy -
sta ło 407 osób. W związ ku z po wo dzią,
któ ra mia ła miej sce w 2010 r., na od bu -
do wę do mów znisz czo nych w wy ni ku
osu wi ska wy pła co no w 2011 ro ku za sił -
ki z pro gra mu PO WÓDŹ 2010 na su -
mę 325 850,00 zł. Ośro dek opła ca po byt
w do mach po mo cy spo łecz nej 9 oso bom
sa mot nym, nie peł no spraw nym i star -
szym. Świad czo na jest ta kże po moc
w for mie usług opie kuń czych w śro do -
wi sku przez dwie do świad czo ne opie -
kun ki. 

Ośro dek wy po sa żo ny jest w no wo -
cze sny sprzęt biu ro wy i elek tro nicz ny,

któ re go za kup w więk szo ści sfi nan so wa -
ny jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Po -
moc Spo łecz na w Po de gro dziu mie ści się
w bu dyn ku Urzę du Gmi ny Po de gro dzie
na par te rze i zaj mu je 5 po koi. Dzię ki wła -
dzom gmi ny i Ma ło pol skie go Urzę du
Wo je wódz kie go – Wy dzia łu Po li ty ki
Spo łecz nej – są re mon to wa ne i wy po sa -
ża ne dwa po ko je, któ re po słu żą ob słu dze
Klien tów OPS.

W ce lu pod no sze nia stan dar dów w po -
mo cy spo łecz nej pra cow ni cy ośrod ka

Mamy moc
pomagania

„Wszyst ko, co wiel kie, jest wiel kie przez ser ce”
[Cy prian Ka mil Nor wid]

W 2011 r. z po mo cy Ośrod ka
sko rzy sta ło już 306 ro dzin 
czy li 1300 osób. Do dnia 8
grudnia 2011 r. wpły nę ło
do OPS 589 wnio sków.
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chęt nie uczest ni czą w szko le niach te ma -
tycz nych z za kre su eko no mii spo łecz nej,
re ali zo wa nia pro jek tów sys te mo wych,
prze ciw dzia ła nia prze mo cy, wal ki z wy -
klu cze niem spo łecz nym oraz pod no szą
swo je kwa li fi ka cje po przez stu dia wy ższe. 

W ośrod ku pra cu je wy kwa li fi ko wa -
na ka dra – 6 osób z wy kształ ce niem
wy ższym, 5 osób z po li ce al nym i śred -
nim; 1 oso ba ma ukoń czo ne stu dia po -
dy plo mo we.

Kie row nik Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej jest człon kiem Ra dy Re gio nal nej Plat -
for my Współ pra cy przy Urzę dzie
Mar szał kow skim w Kra ko wie. Ce lem
dzia łań Plat for my jest przede wszyst kim
wy pra co wa nie sys te mo wych roz wią zań
w za kre sie prze ciw dzia ła nia wy klu cze -
niu spo łecz ne mu oraz za pew nie nie prze -
pły wu in for ma cji po mię dzy jed nost ka mi.
W skład ta kiej Plat for my wcho dzą przed -
sta wi cie le Po wia to wych Cen trów Po mo -
cy Ro dzi nie oraz Ośrod ków Po mo cy
Spo łecz nej z wo je wódz twa ma ło pol skie -
go – łącz nie 16 osób. W ra mach jej dzia -

łań od by wa ją się cy klicz ne szko le nia
i kon fe ren cje dla ka dry kie row ni czej
i pra cow ni ków so cjal nych.

W paź dzier ni ku 2011 r. przed sta wi -
ciel Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Po -
de gro dziu, kie row nik  Bar ba ra Gra biak
uczest ni czy ła wraz z 30-oso bo wą gru pą
przed sta wi cie li po mo cy spo łecz nej
z Pol ski w wi zy cie stu dyj nej w Niem -
czech i Ho lan dii, któ rej ce lem by ło za -
pre zen to wa nie po li ty ki se nio ral nej
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec i Kró le -
stwa Ni der lan dów. Uczest ni cy wi zy ty
mie li mo żli wość wi zy to wa nia pla có wek
opie ki nad oso ba mi star szy mi i ośrod ka -
mi re in te gra cji spo łecz nej i wie lo po ko le -
nio wej oraz bra li udział w spo tka niach
z po li ty ka mi, przed sta wi cie la mi ad mi -
ni stra cji so cjal nej i or ga ni za cji po za rzą -
do wych.

W ra mach ak ty wi za cji spo łecz no ści
lo kal nej od 2009 r. Ośro dek re ali zu je
pro jekt sys te mo wy „Czas na ak tyw ność
spo łecz no -za wo do wą w gmi nie Po de -
gro dzie”, współ fi nan so wa ny ze środ -

ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Ka pi tał Ludz ki. W dzia ła nia pro jek tu
za an ga żo wa ni są wszy scy pra cow ni cy
so cjal ni, re ali zu ją cy kon trak ty so cjal ne
z uczest ni ka mi pro jek tu oraz ze spół pro -
jek to wy: kie row nik OPS, głów na księ go -
wa i ko or dy na tor me ry to rycz ny. Bu dżet
pro jek tu wy no si ogó łem 506 460,07 zł,
z cze go 70 752,47 zł jest wkła dem wła -
snym gmi ny. Ce lem głów nym pro jek tu
jest ak ty wi za cja spo łecz no -za wo do wa
osób bez ro bot nych/nie ak tyw nych za -
wo do wo, któ re za miesz ku ją na te re nie
gmi ny Po de gro dzie i ko rzy sta ją ze
wspar cia Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej.
Uczest ni cy pro jek tu bio rą udział w tre -
nin gu kształ to wa nia klu czo wych kom -
pe ten cji spo łecz nych – za ję ciach
gru po wych i kon sul ta cjach in dy wi du al -
nych z psy cho lo giem, do rad cą za wo do -
wym, pe da go giem. Do dat ko wo
be ne fi cjen ci wy ko nu ją ba da nia me dy cy -
ny pra cy, uczest ni czą w kur sie pra wa
jaz dy kat. B (I tu ra), wy bra nych kur sach
za wo do wych (II tu ra). Przez ca ły okres
trwa nia pro jek tu uczest ni cy otrzy mu ją
wspar cie fi nan so we na po kry cie kosz -
tów zwią za nych z udzia łem w kur sach
– do jaz dy na za ję cia i za kup po sił ków.
W pro jek cie do tej po ry wzię ło udział 59
osób – 49 ko biet i 10 mę żczyzn.

W ce lu po pra wy sy tu acji osób bez ro -
bot nych z ini cja ty wy wój ta Po de gro dzia
zo sta ło pod pi sa ne po ro zu mie nie z Po -
wia to wym Urzę dem Pra cy i od wrze -
śnia 2011 r. skie ro wa no do prac
spo łecz nie uży tecz nych oso by bez ro bot -
ne, bez pra wa do za sił ku, za miesz ku ją -
ce na te re nie gmi ny Po de gro dzie.
Re ali za to rem jest Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej w Po de gro dziu. Oso by skie ro wa -
ne przez Urząd Pra cy wy ko nu ją pra ce
po rząd ko we na te re nie Urzę du Gmi ny
oraz usłu gi opie kuń cze. Wy miar cza su
pra cy wy no si 10 go dzin w ty go dniu.
Za pra cę oso by otrzy mu ją wy na gro dze -
nie, re fun do wa ne przez Urząd Pra cy. Po -
moc oso bom dłu go trwa le bez ro bot nym
w tej for mie bę dzie kon ty nu owa -
na w 2012 r., po nie waż efek tem jej wpro -
wa dze nia jest po pra wa so cjal no -by to wa
ro dzin w na szej gmi nie. 

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej po dej -
mu je rów nież dzia ła nia na rzecz prze -
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ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, po -
przez:

1) opra co wa nie i re ali za cję gmin ne go
pro gra mu prze ciw dzia ła nia prze mo cy
w ro dzi nie oraz ochro ny ofiar prze mo cy
w ro dzi nie; 

2) pro wa dze nie po rad nic twa i in ter -
wen cji w za kre sie prze ciw dzia ła nia prze -
mo cy w ro dzi nie w szcze gól no ści po przez
dzia ła nia edu ka cyj ne słu żą ce wzmoc nie -
niu opie kuń czych i wy cho waw czych
kom pe ten cji ro dzi ców w ro dzi nach za gro -
żo nych prze mo cą w ro dzi nie;

3) za pew nie nie oso bom do tknię tym
prze mo cą w ro dzi nie miejsc w ośrod kach
wspar cia;

4) two rze nie ze spo łu in ter dy scy pli -
nar ne go.

W Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej uru -
cho mio ny zo stał Punkt Wspar cia i In for -
ma cji dla Ofiar Prze mo cy. W Punk cie
mo żna bez płat nie uzy skać po moc: psy -
cho lo ga – dy żur w po nie dział ki od 15.00
do 17.00, praw ni ka – 1. i 2. po nie dzia łek
mie sią ca od 16.00 do 17.00 – z za kre su
spraw roz wo do wych, se pa ra cji, spraw
ali men ta cyj nych, oraz pra cow ni ka so cjal -
ne go – dy żur w 3. i 4. po nie dzia łek mie -
sią ca od 16.00 do 17.00 oraz w czwart ki
od 8.00 do 10.00. W spra wach do ty czą -
cych prze mo cy czyn ny jest te le fon 18 448-
49-67 w po nie dział ki od 8.00 do 17.00,
w po zo sta łe dni od 7.00 do 15.00.

Od stycz nia 2012 r. w struk tu rze or -
ga ni za cyj nej OPS znaj dą się ta kże za da -
nia z za kre su usta wy o świad cze niach
ro dzin nych i usta wy o po mo cy oso bom
upraw nio nym do ali men tów.

W naj bli ższym cza sie ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej zo sta nie utwo rzo -
na stro na in ter ne to wa Ośrod ka, na któ -
rej za miesz cza ne bę dą wa żne
wy da rze nia oraz dzia ła nia po dej mo wa -
ne przez OPS, do od wie dze nia któ rej
ser decz nie za pra sza my.
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Za na mi Fe sti wal Ta lia – Ko rze nie,
któ ry od był się 1 grudnia, bę dą cy
czę ścią unij ne go pro jek tu Czte ry
Ta lie Ro ku, re ali zo wa ne go przez
Tar now ski Te atr im. Lu dwi ka Sol -
skie go przy współ pra cy MCK „So -
kół” w No wym Są czu.

Przez dwa dni w sa li im. Lu cja na Li -
piń skie go za pre zen to wa ło się osiem naj -
lep szych ze spo łów z Ma ło pol ski. Ju ry

wy ró żni ło trzy naj lep sze, jed nym z nich
jest Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca Po -
de gro dzie z przed sta wie niem Po wrót Pa -
rob ków z Jar ma ku God nie go. Au to rem
sce na riu sza jest Ma rek Mi gacz, cho re -
ogra fię opra co wał Krzysz tof Suł kow ski. 

Ze spół „Po de gro dzie” – lau re t Fe -
sti wa lu TA LIA – KOR ZE NIE no mi no -
wa ny zo stał do pro duk cji koń co wej
Pro jek tu CZTE RY TA LIE RO KU, któ -
ra od bę dzie się w Tar no wie w 2013 r.

Fe sti wal Ta lia – Ko rze nie
– naj lep sze z naj lep szych
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Ku kieł ka po de grodz ka to po dłu żna,
pięk nie ukształ to wa na, wy so ka ple -
cion ka z dro żdżo we go cia sta, ozdo -
bio na z wierz chu ple cio ny mi
war ko cza mi ukła da ny mi w war stwy
i wzo ra mi z cia sta. Skór ka dol na jest
przy pie czo na, gór na brą zo wa, gład -
ka, lśnią ca przy ozdo bio na ró żne go
ro dza ju wzo ra mi z cia sta. 

n dłu gość: oko ło 1,5 me tra
n wy so kość: oko ło 30 cm
n sze ro kość: 0,5 m
n wa ga po wy pie ku oko ło 10 kg

Podane niżej ilości produktów to
proporcje na jedną KUKIEŁKĘ
PODEGRODZKĄ.

n mą ka pszen na – 8 kg – naj biel sza,
z ziar na naj wy ższej ja ko ści.
n ma sło – ok. 1 kg – wy ko na ne tra dy cyj -
nym spo so bem z naj lep szej kwa śnej
śmie ta ny 
n śmie ta na kwa śna – oko ło 1 li tra
– ukwa szo na tra dy cyj nym, wiej skim
spo so bem, bez kon ser wan tów i do -
dat ków che micz nych. Je śli nie ma
śmie ta ny mo że być mle ko
n jaj ka – 20 – 25 szt.
n dro żdże – 15 dag
n cu kier – 1 kg
n ro dzyn ki – 20 dag
n sza fran – szczyp ta

Ca ły pro ces po wsta wa nia ku kieł ki jest
tra dy cyj ny. Za rów no wy ra bia nie cia sta,
jak i je go ozda bia nie od by wa się ręcz nie,
zaś wy piek w chleb nym pie cu. Tra dy cyj -
ne „po de grodz kie ku kieł ki” przy no szo ne
przez chrzest ną na „wią zo wi ny” wspo -
mi na ne są przede wszyst kim w prze ka -
zach ust nych. Za pi ski i no tat ki o ku kieł ce
po de grodz kiej znaj du ją się ta kże w ró -
żnych pu bli ka cjach. Już w ro ku 1936

uczest ni cy obo zu kra jo znaw cze go
pod kie row nic twem prof. Jó ze fa Staś ki,
pod su mo wu jąc pra ce w te re nie, pi sa li
w opra co wa nej mo no gra fii Po de gro dzia
po ty go dniu od by wa ją się tak zwa ne wią -
zo wi ny. Ku mo wie przy no szą po dłu żne,
ol brzy mie ku kieł ki, któ re roz da je się za -
pro szo nym go ściom. Kil ka lat póź niej,
w 1974 r., zna ni re gio na li ści i ba da cze kul -
tu ry La chów Są dec kich, pań stwo Zo fia
i Sta ni sław Chrzą stow scy oraz pa ni Li dia
Mi cha li ko wa, pi sa li w Folk lo rze La chów
Są dec kich: „ (...) W ty dzień po chrzci nach
ro dzi ce chrzest ni przy sy ła li do do mu
chrze śnia ka na wią zo wi ny ku kieł kę – du -
żą ple cio ną buł kę (...)”. W in nym miej scu
te goż tek stu czy ta my: „  (...) Pięk ną, ru -
mia ną ku kieł kę ku mo wie po sy ła li do do -
mu chrze śnia ka zwy kle w so bo tę. O ile
by ło bli sko, nio sły ją dwie oso by na przy -
kry tej bia łym płót nem de sce, aby się nie
zła ma ła i nie uszko dzi ły ozdo by”. Wa żną
ro lę w do ku men to wa niu zwy cza ju wią -
zo win oraz wy glą du ku kieł ki po de grodz -
kiej od gry wa ją uni kal ne zdję cia fo to gra fa

Woj cie cha Mi ga cza z Go stwi cy. Na zy wa -
ny „chłop skim fo to gra fem” żył i pra co wał
w la tach 1874-1944. Na je go zdję ciach wi -
dać go spo dy nie z ku kieł ka mi, a ca ło ści
do peł nia je go pod pis na jed nej fo to gra fii
„(...) Ku mosz ki z ku kieł ka mi z Go stwi cy.
„Wią zo wi ny” (chrzest ne mat ki w dru gą
nie dzie lę po chrzci nach przy no szą
chrzest nia ko wi no we la to wła sne go pie -
czy wa”. Opra co wu jąc ko men tarz
do zdjęć Mi ga cza, Pań stwo we Mu zeum
Et no gra ficz ne w War sza wie wy da ło
w 1985 r. bro szu rę – prze wod nik po wy -
sta wie Fo to graf wiej ski i je go świat. Woj -
ciech Mi gacz 1874-1944. Znaj du je my
w niej opis: „…Ku ma – mat ka chrzest -
na zo bo wią za na by ła do przy nie sie nia
chrze śnia ko wi spe cjal nej buł ki zwa nej ku -
kieł ką, upie czo nej z do sko na łe go, słod kie -
go cia sta na ja jach i śmie ta nie o dłu go ści
po nad me tro wej. Buł kę spla ta no z trzech
wał ków cia sta w war kocz i ozda bia no
roz ma ity mi fi glar ka mi...”.

Dziś zwy czaj „wią zo win” wszedł
na sta łe do re per tu aru Re gio nal ne go Ze -
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Ku kieł ka Po de grodz ka 
ja ko pro dukt re gio nal ny
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spo łu Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie”.
Ku kieł ki po de grodz kie pie cze się na ró -
żne go ty pu prze glą dy i po ka zy re gio -
nal ne, kon kur sy tra dy cyj ne go
pie czy wa, czy po pro stu dla go ści, któ -
rzy chcą spró bo wać te go sma ku i po -
czuć czę sto pa mię ta ny z dzie ciń stwa
za pach dro żdżo we go, słod kie go cia sta.
Zaw sze wzbu dza za chwyt wy glą dem,
wy bor nym sma kiem i aro ma tem.

Kil ka go spo dyń do dziś pie cze ku -
kieł ki o ró żnej wiel ko ści. Ka żda z pań
ma swój nie po wta rzal ny spo sób za pla -
ta nia war ko czy, ukła da nia ku kieł ki czy
jej ozda bia nia.

Ku kieł ka po de grodz ka prze ży wa
swój re ne sans, i choć zwy czaj wią zo -
win za nik nął w Po de gro dziu już
po II woj nie, to dziś wie le mło dych pań
uczy się wy pie kać tę tra dy cyj ną buł kę.

Ku kieł ka po de grodz ka to ma ło pol ski
przy smak, któ ry tra fił na li stę pro duk -
tów tra dy cyj nych. Ozna cza to, że do łą -
czył do 37 pro duk tów z Ma ło pol ski,
któ re zna la zły się już na tej li ście. 21 lip -
ca wnio sek o jej wpi sa nie zo stał przy go -
to wa ny przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Po de gro dziu i po zy tyw nie oce nio ny
przez Ra dę do spraw Pro duk tów Tra dy -
cyj nych, dzia ła ją cą przy Urzę dzie Mar -
szał kow skim, któ ra ob ra do wa ła
pod kie run kiem człon ka Za rzą du Woj -
cie cha Ko za ka. Osta tecz ną de cy zję pod -

jął mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi 15
września 2010 r.

2 paź dzier ni ka 2011r. w Za gro dzie
Po de grodz kiej Ku ba lów ka od by ła się
pro mo cja ku kieł ki ja ko pro duk tu re gio -
nal ne go z oko lic Po de gro dzia. Ku kieł -
kę jak zwy kle wy pie kał Fran ci szek
Pa siut z Po de gro dzia. Mo żna by ło zo -
ba czyć na wła sne oczy, jak po wsta je
pięk ny tra dy cyj ny wy piek.
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Bi blio te ka Gmin na w Po de gro dziu
re ali zu je w ra mach Wdra ża nia Lo -
kal nych Stra te gii Roz wo ju Oś. 4 Le -
ader Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013 pro jekt
pod na zwą „Okno na świat  – ka fej ka
in ter ne to wa” W ra mach pro gra mu
bi blio te ka otrzy ma ła środ ki na or -
ga ni za cję ka fej ki in ter ne to wej
w czy tel ni bi blio te ki i za kup no wych
kom pu te rów. 

Głów nym ce lem pro jek tu jest za pew -
nie nie jak naj szer szej gru pie spo łecz no ści
lo kal nej ła twe go, po wszech ne go i bez -
płat ne go do stę pu do sie ci in ter ne to wej,
umo żli wia ją cej po głę bia nia wie dzy oraz
po zy ski wa nie nie zbęd nych da nych z ró -
żnych dzie dzin. Re ali zo wa ny pro jekt roz -
sze rza mo żli wo ści ko rzy sta nia z za so bów
edu ka cyj nych, do cie ra nia do zbio rów
Pol skiej Bi blio te ki In ter ne to wej, jak rów -
nież in nych cen nych źró deł in for ma cji. 

Re ali za cja Pro jek tu sprzy ja bu do wa -
niu spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go oraz
wy rów ny wa niu szans spo łecz no ści wiej -
skiej w do stę pie do no wo cze snych źró -
deł wie dzy. Wy po sa że nie bi blio te ki
w Czy tel nię In ter ne to wą da je szan sę
na zmia nę ob li cza bi blio te ki pu blicz nej
oraz na przy wró ce nie jej pier wot nej,
oświe ce nio wej ro li – miej sca ko ja rzo ne -
go z wie dzą, in for ma cją i po stę pem.

Okno 
na świat 
– kafejka
internetowa

Projekt współfinansowany ze środów Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Od 1 wrze śnia w Szko le Pod sta wo wej w Brze znej uru cho -
mio na zo sta ła świe tli ca dzien na. Mo gą z niej ko rzy stać
ucznio wie ze szkół znaj du ją cych się w tej miej sco wo ści. 

Po miesz cze nia nie zbęd ne do urzą dze nia świe tli cy wy go spo -
da ro wał dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Brze znej. Do te go ce -
lu przy sto so wa ne zo sta ły lo ka le po daw nych miesz ka niach
na uczy ciel skich. Swo ją ce gieł kę do ło ży ła rów nież Ra da Ro dzi -
ców, któ ra z wła snych środ ków za ku pi ła me ble, na to miast po -
zo sta łe wy po sa że nie za pew ni ła gmi na Po de gro dzie. Pra ce
re mon to we wy ko na li ro bot ni cy za trud nie ni przez gmi nę w ra -
mach ro bót in ter wen cyj nych. – Pro blem świe tli cy dzien nej po wra -

cał w trak cie mo ich spo tkań z miesz kań ca mi. Zau wa ży łam, że ro dzi ce
by li ogrom nie zde ter mi no wa ni, aby ta kie miej sce po wsta ło i przy zna -
ję – by łam za sko czo na, że wcze śniej był ta ki pro blem z jej utwo rze niem
– mó wi Mał go rza ta Gro ma la wójt Po de gro dzia. 

Jak de kla ru je dy rek cja szko ły, go dzi ny otwar cia świe tli cy bę -
dą do sto so wa ne do po trzeb i ocze ki wań ro dzi ców dzie ci z niej
ko rzy sta ją cych. 

– Bę dę roz ma wiał z ro dzi ca mi, aby mak sy mal nie efek tyw nie do pa -
so wać go dzi ny otwar cia do ich ocze ki wań – mó wi Wła dy sław Ko -
zik, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Brze znej. W cza sie
prze by wa nia na świe tli cy dzie ci bę dą ca ły czas pod opie ką na -
uczy cie la. (RED)

Od wrze śnia mo żesz zo sta wić dziec ko na świe tli cy

Pro jekt re ali zo wa ny jest w okre sie od 1
stycznia 2011 r. do 31 lipca 2012 r., a je go
głów nym ce lem jest wy rów na nie szans
edu ka cyj nych uczniów z Gim na zjum
w Po de gro dziu i Brze znej po przez po sze -
rze nie ofer ty edu ka cyj nej. Chce my wy -
rów nać dys pro por cje edu ka cyj ne wśród
uczniów oraz zwięk szyć ich mo ty wa cję
do na uki i wia rę we wła sne mo żli wo ści.
Po przez wy ko rzy sta nie no wo cze snych
form i me tod pra cy z uczniem, chce my
uatrak cyj nić pro ces na ucza nia.

W ra mach pro jek tu ucznio wie bę dą
mo gli uczest ni czyć w na stę pu ją cych mo -
du łach:

MO DUŁ I – za ję cia ko rek cyj no
– kom pen sa cyj ne (in dy wi du al ne) ce lem

za jęć jest po moc uczniom w prze zwy cię -
ża niu trud no ści w na uce oraz osią gnię -
cie po zy tyw nych wy ni ków w na uce.

MO DUŁ II – gru po we za ję cia warsz ta -
to we z przed mio tów: ma te ma tycz no -przy -
rod ni czych, bio lo gicz no -che micz nych,
hu ma ni stycz nych, ję zy ków ob cych, prak -
tycz ne go wy ko rzy sta nia ICT,

MO DUŁ III – kół ka za in te re so wań:
mło dych pod ró żni ków, te atral ne, mło -
dych przed się bior ców, ma te ma tycz ne,
in for ma tycz ne, dzien ni kar skie.

W ra mach kó łek mło dych pod ró żni -
ków i te atral nych ucznio wie bę dą mo gli
wziąć udział w wy jaz dach edu ka cyj nych
do ogro du bo ta nicz ne go, ZOO i te atru.

MO DUŁ IV – do radz two za wo do we

przy go to wu ją ce uczniów do wy bo ru
dal szej ście żki edu ka cyj nej: in dy wi du al -
ne i gru po we

Wszy scy ucznio wie uczęsz cza ją cy
na za ję cia otrzy ma ją wy praw kę (m.in.
ple cak, no tes, ołó wek, dłu go pis, piór nik)
oraz wy ży wie nie w trak cie za jęć.

Re ali za cja pro jek tu
„Daj so bie szan sę”
W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio ry tet IX – „Roz wój
wy kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio nach”, Dzia ła nie 9.1 – „Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych i za pew nie nie wy so kiej ja ko ści usług edu ka cyj nych
świad czo nych w sys te mie oświa ty”, Pod dzia ła nie 9.1.2 – „Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych uczniów z grup o utrud nio nym do stę pie do edu ka cji
oraz zmniej sze nie ró żnic w ja ko ści usług edu ka cyj nych” Gmi na Po de gro -
dzie wspól nie z Fun da cją Eu ro pa+ re ali zu je pro jekt pod na zwą: „DAJ SO -
BIE SZAN SĘ”, w cza sie trwa nia któ re go wspar ciem ob ję tych zo sta ło
po nad 420. uczniów z Gim na zjum im. Św. Ja dwi gi -Kró lo wej Pol ski w Brze -
znej oraz Gim na zjum w Ze spo le Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych im. o.
St. Pap czyń skie go w Po de gro dziu.
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20 li sto pa da w Po de gro dziu od był
się Prze gląd Ga wę dzia rzy Lu do -
wych re gio nu La chów Są dec kich
„X La cho skie Go do nie”. Or ga ni za to -
ra mi Prze glą du jest Sto wa rzy sze nie
La chów Są dec kich w Po de gro dziu,
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de -
gro dziu oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu -
ry w Chełm cu. 

Wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -
ma la przy wi ta ła przy by łych go ści oraz
uczest ni ków kon kur su. Szcze gól nie
bacz nie pre zen ta cjom przy glą da li i przy -
słu chi wa li się człon ko wie ju ry te go rocz -
ne go Prze glą du, w skła dzie: Ar tur
Cze sak  – dia lek to log Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go, Ma ria Za łu ska – et no graf,
Be ne dykt Ka fel – et no graf MCK „So kół”
No wy Sącz oraz Sta ni sław Ku nic ki – re -
gio na li sta. Prze gląd cie szy się co raz
więk szą po pu lar no ścią, cze go do wo dem
jest licz ba te go rocz nych pre zen ta cji.
Na sce nie Do mu Kul tu ry w Po de gro dziu
wy stą pi ło 23 uczest ni ków w trzech ka te -
go riach wie ko wych: dzie ci do lat 13,
mło dzież oraz do ro śli. Pre zen to wa li oni

bal la dy i opo wia da nia, scen ki ro dza jo -
we, ske cze, le gen dy, wier sze po etów la -
chow skich. Cie ka wie za pre zen to wa ne
re per tu ary przy czy ni ły się do prze ka za -
nia cen nych in for ma cji na te mat co dzien -
ne go ży cia, oby cza jów, a przede
wszyst kim bar dzo wa żnej i istot nej dla
tu tej sze go re gio nu wier nie od two rzo nej
gwa ry, któ rą po słu gi wa li się uczest ni cy
„La cho skie go Go do nio”. Na gro dy dla
zwy cięz ców przy go to wa li wójt Gmi ny

Po de gro dzia, wójt Cheł mca oraz Sta ro -
stwo Po wia to we w No wym Są czu.

Pro to kół po sie dze nia Ko mi sji Ar ty -
stycz nej X Prze glą du Gwa ry La cho -
skiej  „La cho skie Go do nie”

Ko mi sja w skła dzie:
Ma ria Bry lak –Zau ska – et no graf,
Ar tur Cze sak – dia lek to log,
Be ne dykt Ka fel – et no graf,
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Prze gląd Ga wę dzia rzy Lu do wych
„X La chow skie Go do nie”
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Sta ni sław Ku nic ki  – re gio na li sta.

Po wy słu cha niu, obej rze niu i grun -
tow nym omó wie niu 23 wy stę pów
kon kur so wych dzie ci, mło dzie ży i do -
ro słych po sta no wi ła przy znać na stę -
pu ją ce miej sca:

Ka te go ria dzie ci (do lat 13)
1) przy zna no 5 rów no rzęd -
nych I miejsc:

– Ja kub Pa jor (Po de gro dzie),
– Ja kub Sie dlarz (Mszal ni ca),
– Ju lia Gór ka (Mszal ni ca),
– Ra fał Kieł ba sa (Mszal ni ca),
– Ar tur Mi gacz (Ni sko wa);

2) 3 rów no rzęd ne II miej sca:
– Ka mil Ko tas (Ro gi),
– Bar tosz Ogu rek (Cheł miec),
– Ad rian na Kę droń (Mszal ni ca);

3) 2 rów no rzęd ne III miej sca:
– Mo ni ka i Kin ga Po to niec (Ol sza na),
– Se ba stian Ma ciu szek (Ro gi);

oraz 2 wy ró żnie nia:
– Ewe li na Wój cik (Ol sza na),
– Ad rian Kieł ba sa (Mszal ni ca);

Ka te go ria mło dzie żo wa (14–20 lat)
1) I miej sce zdo by ła Pa try cja Ogo rza -
łek z Mszal ni cy;

2) II miej sce przy zna no Da wi do wi Cią -
gło z Po de gro dzia oraz Do mi ni ce Wit -
kow skiej z Mszal ni cy;

3) III miej sce otrzy mał Ka mil Łat ka
z Po de gro dzia.

Wy ró żnie nie otrzy mała:
– Syl wia Ma ty aszek z Go stwi cy.

Ka te go ria do ro słych
1) I miej sce przy zna no:– An to nie mu
Po toń co wi z Ol sza ny;

2) dwa rów no rzęd ne II miej sca: – Ja -
kub Wi deł (Kra sne Po toc kie) oraz Syl -
we ster Pla ta (Ni sko wa).

3) dwa rów no rzęd ne III miej sca:– Ja -
ni na Jam ro zik (Mar cin ko wi ce) oraz
Ro za lia Lat ko (Klę cza ny). 

Na gro dę spe cjal ną Ju ry za „praw dzi -
we bab skie ga da nie” przy zna ło Gra ży -
nie Bo dzio ny z Mo krej Wsi wraz
z Mi cha li ną Klim czak z Po drze cza.

Ko mi sja Ar ty stycz na wy ra ża wdzięcz -
ność pre ze so wi Sto wa rzy sze nia La -
chów Są dec kich Ja no wi Smo le nio wi
oraz dy rek to rom Gmin nych Ośrod ków
Kul tu ry: w Po de gro dziu i Chełm cu,
Krzysz to fo wi Bo dzio ne mu i Mał go rza -
cie Sa do wy oraz go spo da rzom gmi ny
i pra cow ni kom GOK w Po de gro dziu
za przy go to wa nie i spraw ne prze pro -
wa dze nie cen nej dla kul tu ry re gio nu
im pre zy, spon so rom zaś za ufun do -
wa nie na gród.

Na tym protokół zakończono.
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Gru pa pra wie 40 dzie ci ze Szko ły
Pod sta wo wej w Świ niar sku od wie -
dzi ła stra ża ków w re mi zie Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Po drze czu.
Ma lu chy z po dzi wem oglą da ły stra -
żac kie wo zy lśnią ce czer wo nym la -
kie rem i sprzęt ra tow ni czy.

W trak cie spo tka nia dzie ci z du żym
za cie ka wie niem słu cha ły stra ża ków, któ -
rzy szcze gó ło wo opi sy wa li ele men ty
wy po sa że nia po jaz dów. Ka żde dziec ko
mo gło wejść do wo zu ga śni cze go, wło -
żyć na gło wę hełm, czy spraw dzić, jak
cię żki jest apa rat tle no wy. 

Stra ża cy za po zna li naj młod szych ze
spo so bem alar mo wa nia i wzy wa nia po -
mo cy. In for mo wa li, co mo żna zro bić, kie -
dy jest się świad kiem wy pad ku
dro go we go i jak po stę po wać w sy tu acji
po gry zie nia czy uką sze nia przez owa dy.

Po emo cjo nu ją cym po ka zie ma lu chy
ru szy ły do za ba wy na no wym pla cu za -
baw, któ ry po wstał obok re mi zy Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej w Po drze czu. 

– Dla nas ta kie spo tka nia są nie zwy kle
wa żne, po nie waż umo żli wia ją przy bli że nie
naj młod szym za gad nień bez pie czeń stwa.
Mam na dzie ję, że w tej gru pie ma lu chów są
przy szli stra ża cy ochot ni cy – mó wi Ka zi -
mierz Klim czak, pre zes OSP Po drze cze.

Po za koń cze niu za ba wy, stra ża cy za -
pro si li dzie cia ki do re mi zy, gdzie ma lu -
chy zo sta ły ob da ro wa ne sło dy cza mi
i na po ja mi. Spo tka nie za koń czy ło się
wspól nym, pa miąt ko wym zdję ciem.

Stra ża cy za wsze uczest ni czy li czyn nie
w ży ciu po szcze gól nych wsi i ca łej gmi -
ny. War to więc w tym miej scu wspo -
mnieć, że w bie żą cym ro ku dwie
jed nost ki OSP z na szej gmi ny ob cho dzą
ju bi le usze swe go po wsta nia. Swój ju bi le -
usz świę to wa li 22 ma ja dru ho wie OSP
Cho cho ro wic. Z tej oka zji sta ro sta no wo -
są dec ki uho no ro wał dru hów Zło tym
i Srebr nym Jabł kiem. Zło te Jabł ko otrzy -
mał: Bro ni sław Ciur ka, Srebr ne: Pa weł
Kla ga, Cze sław Mor dar ski, Krzysz tof Ol -
szak, Piotr Ob rzut, Krzysz tof Ku mor,
Ma rian Kla ga, Krzysz tof Ciur ka. Pod czas
uro czy sto ści wrę czo no ta kże me da le
i od zna cze nia. Brą zo wym Krzy żem od -
zna czo ny zo stał Piotr Ob rzut. Brą zo we
Me da le za Za słu gi dla Po żar nic twa
otrzy ma li: Ro man Ciur ka, Ma rian Klag,
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Wła dy sław Sko czeń, Adam Ko strze wa,
Pa weł Ku mor, To masz Ol szak. Od zna kę
Wzo ro wy Stra żak otrzy ma li dru ho wie:
Krzysz tof Ciur ka, Ma rek Ob rzut, Pa weł
Klag.

Pod czas uro czy sto ści po świę co no sa -
mo chód stra żac ki, za ku pio ny od za przy -
jaź nio nej jed nost ki Mszal ni cy
przy po mo cy fi nan so wej gmi ny Po de -
gro dzie. Jed nost ka otrzy mała rów nież
mo to pom pę, prze ka za ną przez Urząd
Gmi ny w Po de gro dziu, oraz dwa ra dio -
te le fo ny na sob ne, prze ka za ne przez Za -
rząd Gmin ny Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych w Po de gro dziu.

Ju bi le usz 80-le cia po wsta nia jed nost -
ki świę to wa li dru ho wie OSP w Brze znej
– Li ta cza. Uro czy stość od by ła się 11

wrze śnia. Przy by li na nią stra ża cy z ro -
dzi na mi, miesz kań cy oraz za pro sze ni
go ście, m.in. Ka zi mierz Czer nec ki wi ce -
pre zes Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie -
go ZOSP RP w Kra ko wie, mł. bryg.

Pa weł Mo ty ka, za stęp ca ko men dan ta
PSP w No wym Są czu. Nie za bra kło też
przed sta wi cie li Sej mu i Se na tu RP, a ta -
kże przed sta wi cie li władz sa mo rzą do -
wych, wój tów i rad nych.

Z oka zji ju bi le uszu wy ró żnia ją cy się
w słu żbie i w pra cy spo łecz nej stra ża cy
otrzy ma li od zna cze nia i wy ró żnie nia.
Zło te Jabł ka Są dec kie otrzy ma li: Ja cek
Fiut, Sta ni sław Iwań ski oraz Sta ni sław
Olek sy; Srebr ne Jabł ka: Sta ni sław Bu ra -
dac ki, Sta ni sław Dy rek, Mar cin Iwań ski,
Ro bert Iwań ski, Ma rian Ko szut, Łu cja
Kra szew ska, Woj ciech Li zoń, Pa weł
Olek sy, Alek san der Pa siut, Jan Pa siut, Jó -
zef Pie trusz ka, Jó zef Pla ta, Kry stian Że -
la sko. Straż po żar na otrzy ma ła rów nież
no wy sa mo chód.

WWW.PODEGRODZIE.PL KULTURA I EDUKACJA 25

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Po za koń cze niu za ba wy, stra ża -
cy za pro si li dzie cia ki
do re mi zy, gdzie ma lu chy zo -
sta ły ob da ro wa ne sło dy cza mi
i na po ja mi. Spo tka nie za koń -
czy ło się wspól nym,
pa miąt ko wym zdję ciem.

Z wi zy tą w re mi zie
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15 grud nia w Kra ko wie od by ła się
kon fe ren cja pod su mo wu ją ca IV edy -
cję ma ło pol skiej kam pa nii „NO PRO -
MIL – NO PRO BLEM” – Trzeź wa
Ma ło pol ska, pod czas któ rej roz da -
wa no na gro dy lau re atom kon kur -
sów pro fi lak tycz nych.

Wśród lau re atów zna leź li się ucznio -
wie gmi ny Po de gro dzie, a są ni mi:

Ka te go ria PLA KAT kla sy I-III
II miej sce – Mo ni ka Rams, kl. III SP w Po -
de gro dziu; III miej sce – Agniesz ka Paw -
łow ska, kl. I SP w Ol sza nie;

Ka te go ria PLA KAT kla sy IV-VI
II miej sce Pa weł Pa siut, SPw Brze znej
– Li ta czu, Do ro ta Wa stag, SP w Brze -
znej; III miej sce Dia na Nie miec, SP
w Mo krej Wsi;

Ka te go ria KO MIKS 
II miej sce – Jo an na Pla ta, Gim. w Brze znej;
Wy ró żnie nia
Woj ciech Że la sko, SP w Go stwi cy; Pa -
try cja Kra jew ska, SP w Brze znej – Li ta -

czu; Na ta lia Błasz czyk, SP w Ro gach;
Piotr Szelc, Gim. w Brze znej; Pa try cja
Do ra, Gim. w Brze znej.

Ka te go ria LIST DO KIE ROW CY
I miej sce kla sa IV SP w Sta dłach;
III miej sce kla sa IV w Ol sza nie;

Wy ró żnie nia
Agniesz ka Bo dzio ny, Gim. w Po de gro -
dziu; Bar tło miej Ka sprzyk, Jo an na Sza -
bla – SP w Sta dłach; Na ta lia Błasz czyk,
SP w Ro gach;

Lau re aci kon kur sów pro fi lak tycz nych
kam pa nii „NO PRO MIL – NO PRO BLEM
– etap gmin ny:

Ka te go ria PLA KAT kla sy I-III
I miej sce Klau dia Ol cha wa, SP w Ro -
gach; II miej sce Na ta lia Ma ciu szek, SP
w Sta dłach; III miej sce An ge li ka Zie liń -
ska, SPw Ro gach;

Wy ró żnie nia
Piotr Bom ba, SP w Ol szan ce; Grze gorz
Rams, SP w Ol szan ce;

Ka te go ria PLA KAT kl. IV-VI
I miej sce An ge li ka Zwo liń ska, SP w Mo -
krej Wsi; II miej sce Łu kasz Po par da, SP
w Ro gach; III miej sce Jo an na Lo rek, SP
w Go stwi cy;

Wy ró żnie nia
Ka ta rzy na Ko ter la, SP w Ol szan ce;
Emi lia Ma dej, SP w Brze znej;

Ka te go ria LIST DO KIE ROW CY miej sca
in dy wi du al ne (kl. I-III)
I miej sce Łu kasz Po par da, SP w Ro -
gach; II miej sce Bar tło miej Ka sprzyk
i Jo an na Sza bla, SP w Sta dłach;
III miej sce Do mi ni ka, Syl wia, Dag ma ra,
Pa tryk, SP w Ol szan ce; III miej sce Ga -
brie la Cho cho row ska, SP w Ro gach;

Kla sy IV-VI miej sca ze spo ło we
I miej sce kla sa IV SP w Ol sza nie; II miej -
sce kla sa IV SP w Sta dłach; III miej sce
kla sa Va SP w Brze znej;

Gim na zjum miej sca in dy wi du al ne
I miej sce Agniesz ka Bo dzio ny, Gim.
w Po de gro dziu; II miej sce Bo że na Hej -
mej, Gim. w Po de gro dziu; III miej sce Re -
na ta Zwo liń ska, Gim. w Po de gro dziu;

Miej sca ze spo ło we
I miej sce Ucznio wie Gim. w Brze znej;
II miej sce ucznio wie kl. IIc, Gim. w Po -
de gro dziu; III miej sce kl. Ia Gim. w Po de -
gro dziu.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2011

BRZEZNA | CHOCHOROWICE | DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA | GOSTWICA | JURASZOWA | MOKRA WIEŚ | NASZACOWICE | OLSZANA

Za koń cze nie kam pa nii 
„NO PRO MIL – NO PRO BLEM”
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Od po cząt ku ro ku szkol ne go
2011/2012 w ró żne go ty pu za wo dach
bra ło udział po nad 400 za wod ni ków
ze szkół pod sta wo wych i gim na zjów. 

By ły to za wo dy:
1. Za wo dy pił ki no żnej o Pu char Do -

nal da Tu ska – re pre zen ta cje chłop ców
star szych i dziew cząt star szych z Po de -
gro dzia za ję ły II miej sce w eli mi na cjach
wo je wódz kich, na to miast dziew czyn ki
młod sze za ję ły III miej sce w Fi na le Wo -
je wódz kim (opie kun: M. Fiut obec nie ta -
kże tre ner se nio rów LZS „Gród”
Po de gro dzie);

2. Mi strzo stwa po wia tu w tur nie jach
sza cho wych – Da mian Fiut z Brze znej
za jął II miej sce (opie kun: Z. Biel);

3. Bieg Nie pod le gło ści w Sta rym Są -
czu – ucznio wie Gim na zjum w Po de gro -
dziu – Da niel Ku row ski, Ra fał Ka szu ba
i Ja kub Błasz czyk – za ję li I, II i III miej sce;

4. Kwa li fi ka cje do Wo je wódz kich Bie -
gów Prze ła jo wych uzy ska li: ze szkół
pod sta wo wych – Syl we ster Mor dar ski
(Dłu go łę ka -Świer kla), An na Mi gacz (Go -
stwi ca), An na Jur czak (Sta dła), Klau dia
Ku row ska (Ol szan ka); z gim na zjów: Pa -
try cja Cho cho row ska (Brze zna), Łu kasz
Ma ty aszek (Brze zna), Da niel Ku row ski
(Po de gro dzie), Ra fał Ka szu ba (Po de gro -
dzie), Ja kub Błasz czyk (Po de gro dzie);

5. II Fe sti wal Bie go wy w Kry ni cy w ra -
mach Fo rum Eko no micz ne go 10 września
2011 r. –bra ło udział60 za wod ni ków zgim -
na zjów w Po de gro dziu i Brze znej. W ka te -
go rii wie ko wej 15 – 16 lat Szy mon Ol szak
i Ad rian Bo dzio ny uzy ska li II i III miej sce. 

WWW.PODEGRODZIE.PL SPORT 27

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Nasze sukcesy
sportowe
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W ra mach Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej
Gmi ny Po de gro dzie od by ły się już za wo dy:

1. In dy wi du al ne bie gi prze ła jo we;
2. Ha lo wa pił ka no żna dziew cząt

i chłop ców – re pre zen ta cja dziew cząt
z Ol szan ki za ję ła III miej sce w po wie cie
(opie kun: W. Ba sta);

3. Te nis sto ło wy – roz gryw ki dru ży -
no we chłop ców i dziew cząt;

4. Ha lo wa pił ka no żna szkół wiej skich

W ra mach za wo dów Szkol ne go
Związ ku Spor to we go „Gim na zja da” od -
by ły się za wo dy:

1. In dy wi du al ne bie gi prze ła jo we;
2. Ha lo wa pił ka no żna dziew cząt

i chłop ców – re pre zen ta cja chłop ców
z Brze znej za ję ła III miej sce w wo je wódz -
twie (opie kun: Z. Biel);

3. Te nis sto ło wy – roz gryw ki in dy wi -
du al ne.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2011

 
Bank Spó dzielczy w Podegrodziu zaprasza  

do skorzystania z nowych ofert produktowych 
 

Bezpiecze stwo + wysokie zyski 
+ wygodne oszcz dzanie 

 
LOKATA TERMINOWA „DOP ATA” 
 Mo liwe terminy – 6, 18, 36 miesi cy 
 Oprocentowanie 3%, 5,50%, 6% w skali 

roku 
 Minimalna wp ata 50 z  lub jej 

wielokrotno , wp acasz kiedy chcesz 
 Automatycznie odnowimy Twoj  lokat  

na kolejny okres 
 
Rachunek oszcz dno ciowy„KONTO-EFEKT”

z kapitalizacj  kwartaln  
 Brak op at za otwarcie, prowadzenie i 

zamkni cie rachunku 
 Atrakcyjne oprocentowanie zmienne do 

4,10% w skali roku 
 Wp acasz i wyp acasz, kiedy chcesz i ile 

chcesz 
 Wyp acasz z konta i nie tracisz odsetek 
 Raz w miesi cu, mo esz wyp aci  

dowoln  kwot  bez op at 
 

„Zawsze przyda si  dodatkowy zastrzyk 
gotówki” 

 
KREDYT NA WI TA 
Bez prowizji i op at 

 
Kwota 
kredytu 

Miesi czna 
wysoko  raty 

+ odsetki   
kredyt do 1 roku 

Miesi czna 
wysoko  raty 

+ odsetki   
 kredyt do 2 lat 

1 000 z  89,32 47,55 
2 000 z  178,64 95,09 
5 000 z  446,60 237,73 

10 000 z  893,21 475,46 
Oferta wa na do 15 stycznia 2012 r 
 
BS Podegrodzie oferuje: 

 Us ug  SMS 
 Konta internetowe 
 Karty p atnicze VISA  
 Ró norodne formy lokowania 

oszcz dno ci 
 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 

Sport w na szej gmi nie roz wi ja się
rów nież po za bra ma mi szkół. Za wod ni -
cy dru ży ny pił ki siat ko wej z klu bu
„Gród. Czop. Po de gro dzie” bio rą udział
w roz gryw kach li gi cheł mec kiej siat ków -
ki 2011/2012. W skład dru ży ny wcho -
dzą: Łu kasz Frą czek 13, Piotr Ku nic ki 7,
Ja ro sław Ko wal ski 6, Pa weł Róg 4, Mar -
cin Ku deł ka 10, Da wid Ku deł ka 8,
Piotr Ku deł ka 14, Pa weł Gie ra 11, Da -
riusz Mu cha 2. Ja kub Ka li ciec ki 9. W ra -
mach XX Fi na łu Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy na te re nie gmi ny
Po de gro dzie zor ga ni zu ją w Gim na zjum
w Brze znej tur niej pił ki no żnej pod pa -
tro na tem wój ta gmi ny Po de gro dzie.
Zgło sze nia dru żyn mo żna do ko ny wać
do 31 grud nia 2011 r. na ad res: f_lu -
kasz@wp.pl

R E K L A M A
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