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Szanowni Państwo,

jesteśmy na półmetku obecnej kadencji i uważam, 
że jest to dogodna chwila, aby podzielić się 
z Mieszkańcami naszej Gminy informacjami 
na temat działań, które w minionym okresie 
podejmowaliśmy.

Za nami 2019 r. i 2020 r., jakże odmienne od siebie, 
zwłaszcza rok 2020, o którym nikt nie pomyślał, że 
będzie miał tak negatywny wpływ na ekonomię, 
gospodarkę, kulturę, a w konsekwencji na życie 
rodzin w naszym kraju.
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SŁOWO OD WÓJTA



Konsekwencje stanu pandemicznego dotknęły również naszą Gminę. Na szczęście nie mu-
sieliśmy rezygnować z zaplanowanych inwestycji, co najwyżej miały miejsca opóźnienia 
w rozpoczęciu. W dużej mierze zawdzięczamy to sprawnej organizacji i dyscyplinie zarówno 
na szczeblu gminnym, jak też w relacjach z innymi jednostkami współdziałającymi z Gminą.

Przekazuję Państwu pierwszy „Biuletyn” poświęcony podsumowaniu najważniejszych działań 
Samorządu naszej Gminy. Wszystko to, co przedstawiamy było możliwe, dzięki bardzo dobrze 
układającej się współpracy z Radnymi oraz Sołtysami, aktywnie włączającymi się w życie 
swoich lokalnych społeczności.

Dziękuję również za owocną współpracę Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu. Szczególne 
podziękowania kieruję w stronę Pana Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Mało-
polskiego, za pamięć i wsparcie w realizacji wielu zadań poprawiających życie społeczeństwa 
naszej Gminy.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób myślą, poradą, pracą, dobrym 
słowem wspierali nasze działania i chciałbym zapewnić, że bogatsi w zdobyte doświadczenie, 
nadal będziemy podejmować kolejne inicjatywy dla dobra wspólnego całej Gminy.

Wójt Gminy Podegrodzie
STANISŁAW BANACH
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Wartość projektów i dofinansowań z Funduszy 
Unii Europejskiej w latach 2019 – 2020

ROK 2019

Lp. Nazwa zadania
Wartość 
zadania

Wysokość 
dofinansowania

1.
Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach 
domowych na terenie Gminy Podegrodzie (Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020).

228.299,99 zł 224.855,99 zł

2.
Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową (Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

239.824,82 zł 182.085,00 zł

3.
Utworzenie Gminnego Żłobka w Brzeznej (Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020).

473.992,05 zł 398.101,17 zł

4.
Utworzenie Gminnego Przedszkola w Brzeznej (Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020).

762.338,75 zł 647.973,75 zł

ROK 2020

Lp. Nazwa zadania
Wartość 
zadania

Wysokość 
dofinansowania

1.
Super Szkoły w Gminie Podegrodzie (Regionalny Program 
Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020).

4.655.613,17 zł 4.422.733,17 zł

2.
Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokalizowanymi w PSZOK 
w Podegrodziu (Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego 
na lata 2014-2020).

275.308,01 zł 234.011,80 zł

3.
Utworzenie placówki dziennej opieki dla osób starszych (Regionalny 
Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020).

1.995.617,60 zł 1.815.617,60 zł

4.

Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby 
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
(Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-
2020).

1.450.419,23 zł 874.144,58 zł

5.
ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

124.992,00 zł 124.992,00 zł

6.
ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.

70.000,00 zł 70.000,00 zł
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OŚWIETLENIE

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Brzezna Wymiana lampy 987,00

Chochorowice Montaż oświetlenia 25.172,22

Gostwica
Projekt rozbudowy oświetlenia od SP 
w Gostwicy do Państwa Migacz

14.760,00 

Gostwica
Projekt budowy oświetlenia na drodze 
nr 109

6.150,00 

Naszacowice Naprawa oświetlenia ulicznego 4.797,00 

Obwodnica 
Podegrodzia

Wymiana 7 lamp przy obwodnicy 
Podegrodzia

2.337,00 

Olszana
Wykonanie oświetlenia w Olszanie Dolnej 
przy drodze powiatowej. Montaż 7 lamp

26.000,00 

Olszanka
Montaż 3 lamp zewnętrznych na budynku 
Szkoły Podstawowej w Olszance

4.960,00 

Naprawa lampy koło kościoła 369,00 

Olszanka 
i Stadła

Montaż lamp oświetlenia ulicznego 
w m. Olszanka i Stadła (2 lampy LED)

3.292,32 

Podegrodzie – 
Stadła

Wykonanie oświetlenia ulicznego 
w m. Stadła i Podegrodzie „przy Kaplicy" 
(2 nowe lampy + naprawa istniejącej

5.588,97 

Stadła

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 
przy drodze powiatowej od Stadeł w kie-
runku Gostwicy

7.995,00 

Wymiana lampy 738,00 

Naprawa lampy 492,00 

Suma 103.638,51 

Oświetlenie w naszej Gminie to jedno z najważniej-
szych przedsięwzięć w tym roku pod kątem bezpieczeń-
stwa mieszkańców.

„– Wszystkie lampy w naszej Gminie, bez wyjątku, zosta-
ną wymienione. Zamiast oświetlenia sodowego będziemy 
mieli oświetlenie ledowe. Środki na tę inwestycje pozy-
skaliśmy w ramach projektu finansowanego z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska, który przyznał 
nam pożyczkę w wysokości około 2 milionów 93 tysięcy 
złotych. Po zamknięciu i rozliczeniu projektu możemy 
liczyć na umorzenie około miliona złotych” 

Raz, że nowe oświetlenie będzie kilka razy mniej awaryjne 
niż te starego typu, to jeszcze będzie wyposażone w inteli-
gentny system, który będzie regulował natężenie światła 
w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych. 
Zapewni to nieporównywalny komfort i bezpieczeństwo, 
a jednocześnie da wymierne oszczędności dla Gminy, któ-
ra płaci za prąd zużywany na drogach. Według szacunków 
oszczędności sięgną połowy dotychczasowych wydatków.   
Instalacja nowych lamp zależy już od wykonawcy, który 
według wymogów projektu musi się uporać z inwestycją 
do końca tego roku. 
11 maja br. podpisana została umowa na wykonanie ca-
łego zadania.  

Oświetlenie
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Zniszczone wiaty przystankowe

PRZYSTANKI I ZATOCZKI

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Brzezna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1547K, polegająca na budowie zatoki 
autobusowej – Gmina Podegrodzie udzieliła Powiatowi Nowosądeckiemu pomocy 
finansowej w wysokości 37.240,00 zł.

74.481,88 

Długołęka-Świerkla Wymiana wiaty przystankowej obok Pana Bugajskiego. 9.598,92 

Teren Gminy
Wymiana uszkodzonych szyb w przystankach autobusowych na terenie Gminy 
Podegrodzie – 50 sztuk.

18.567,10

Suma 102.647,90 

Brzezna

Nowa wiata przystankowa 
w Długołęce-Świerkli

Stara wiata przystankowa 
w Długołęce-Świerkli

W ostatnich latach na terenie 
Gminy wybudowano 26 nowych 
wiat przystankowych, dzięki 
którym znacznie poprawił się 
komfort oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców korzystających 
z komunikacji publicznej. Do-
datkowo w 2019 roku w ramach 
przebudowy drogi powiatowej nr 
1547K, wykonano zatokę autobu-
sową wraz z wiatą obok Gminne-
go Przedszkola i Żłobka w Brzez-
nej. Niestety,  Gmina Podegrodzie 
jest zmuszona do ciągłego moni-
torowania oraz naprawy szkód 
powstałych w wyniku aktów 
wandalizmu.

Przystanki i zatoczki

Szanujmy mienie służące 
społeczeństwu.
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OGRODZENIA I BOISKA SPORTOWE

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Mokra Wieś Zabezpieczenie placu manewrowego (remont ogrodzenia przy budynku OSP). 10.000,00 

Naszacowice Zakup i dostawa sprzętu do koszykówki. 4.323,95 

Olszanka wykonanie ogrodzenia boiska sportowego od strony rzeki 12.915,00 

Podegrodzie
Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową, przy boisku sportowym 
w Podegrodziu w ramach inicjatywy LEADER (współfinansowane ze środków 
EFROW).

239.845,82 

Podrzecze Wykonanie ogrodzenia całości placu gminnego. 23.500,00 

Suma 290.584,77

Naszacowice Mokra Wieś

Podegrodzie

Podrzecze

Olszanka Podegrodzie

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, 
w ostatnich latach sukcesywnie prowadzono 
prace związane z wykonaniem ogrodzeń obiek-
tów rekreacyjnych na terenie Gminy.
Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż zdrowie fi-
zyczne oraz przebywanie na świeżym powietrzu 
jest niezwykle ważnym elementem aktywności 
wśród dzieci i młodzieży, Gmina Podegrodzie 
podjęła decyzję o rozbudowie placu zabaw oraz 
budowie nowego boiska do piłki siatkowej i noż-
nej w miejscowości Naszacowice.
Obecnie przedmiotowa inwestycja jest w fazie 
projektowej.

Ogrodzenia i boiska sportowe
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REMIZY, ŚWIETLICE WIEJSKIE

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Brzezna Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP 329.543,05 

Długołęka-Świerkla
Zakup i dostawa stołów i krzeseł bankietowych (14 szt. stołów i 81 szt.krzeseł) dla 
świetlicy wiejskiej mieszczącej się w remizie OSP.

9.997,87 

Gostwica
Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych). 9.718,43 

Zakup umundurowania specjalnego bojowego (podniesienie gotowości bojowej). 15.455,28 

Juraszowa Remont świetlicy wiejskiej. 46.620,65 

Mokra Wieś Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie. 4.309,59 

Naszacowice

Adaptacja pomieszczeń budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP oraz 
utwardzenie placu wokół remizy.

130.000,00 

Zakup pieca CO wraz z montażem na potrzeby świetlicy wiejskiej. 74.889,93 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 36.348,27 

Olszana
Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej. 22.000,00 

Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej. 78.097,60 

Podegrodzie
Remont świetlicy wiejskiej. 4.999,90 

Zakup kostki brukowej 295,4 m2 i jej ułożenie na placu obok świetlicy wiejskiej 
mieszczącej się w OSP Podegrodzie.

20.791,91 

Podrzecze

Remont komina świetlicy wiejskiej (wykucie bruzdy, poszerzenie przewodu 
kominowego, uszczelnienie komina rurą ceramiczną, zamurowanie wykutej bruzdy).

7.000,00 

Wymiana pieca C.O. w świetlicy GOK w Podrzeczu. 16.000,00 

Remont kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej. 7.042,41 

Zakup kosiarki spalinowej, drukarki dla GOK oraz sprzętu pożarniczego w ramach 
gotowości bojowej dla OSP.

14.569,00 

Stadła Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup piekarnika elektrycznego). 9.899,98 

Suma 837.283,87

Brzezna

Remizy, świetlice wiejskie

Co roku Gmina dba o stan techniczny budynków remiz OSP. 
Obecnie trwają prace budowlane przy remizie w Brzeznej, 
gdzie oprócz pomieszczeń strażackich, powstanie duża 
świetlica wiejska. Równocześnie trwają  prace wykończe-
niowe budynku remizy OSP Gostwica. Zakupiono także 
działkę pod budowę OSP Chochorowice.
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Podegrodzie

Gostwica

Juraszowa

Podrzecze

Naszacowice

Olszana

W Juraszowej, przy budynku OSP 
wybudowano wiatę z grillem, 
przeznaczoną dla mieszkańców 
sołectwa. W budynku remizy wy-
konano gruntowny remont po-
mieszczeń na piętrze.
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DOFINANSOWANIE GMINNYCH OSP

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA

Przekazanie odzieży ochronnej dla OSP – projekt 
współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2019.

25.413,95 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem uterenowionym 4x4 dla OSP w Brzeznej – pożyczka 
z WFOŚiGW w Krakowie.

250.000,00 

MAŁY STRAŻAK

Zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników z terenu 
Gminy Podegrodzie w odzież ochronną – 50 kompletów ubrań 
bojowych – projekt współfinansowany ze  srodków WFOŚiGW 
w Krakowie.

5.809,91 

Wsparcie finansowe gmin z przezna-
czeniem dla jednostek OSP z terenu 
województwa małopolskiego na prace 
budowlano-remontowe w remizach 
strażackich w 2020 roku. Projekt 
współfinansowany ze środków Woje-
wództwa Małpolskiego.

Montaż stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych w budynku OSP 
w Brzeznej. Dofinansowanie: 30.000 zł

68.777,90 

Utwardzenie placu wokół remizy na potrzeby OSP w Gostwicy. 
Dofinansowanie: 28.685 zł.

87.487,94 

Modernizacja pomieszczeń garażowych oraz pomieszczenia 
socjalnego w budynku OSP w Brzeznej.

49.989,82 

Suma 487.479,52 

Dofinansowanie gminnych OSP

Gmina systematycznie inwestuje w jednostki OSP. Dofinansowano zakup 
nowego samochodu bojowego dla OSP Brzezna. Każdego roku Gmina dofi-
nansowuje zakup sprzętu pożarniczego oraz mundurów bojowych, także 
mundurów dla młodzieżówki.

Obecnie w krajowym systemie działają następujące jednostki:
OSP Brzezna • OSP Olszanka • OSP Podegrodzie • OSP Stadła

Teraz do krajowego rejestru dołączają kolejne dwie jednostki: 
OSP Brzezna-Litacz oraz Podrzecze.
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KAPLICE I KAPLICZKI

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Chochorowice Prace renowacyjne i konserwatorskie kapliczki św. Józefa z Dzieciątkiem. 8.714,00 

Gostwica Renowacja murowanej kapliczki Matki Boskiej. 11.286,00 

Brzezna i Gostwica
Opracowanie kosztorysu i programu konserwatorskiego dla kapliczki 
w m. Brzezna i Gostwica.

1.845,00 

Podegrodzie

Murowana kapliczka Trójcy Świętej – prace renowacyjne. 24.820,00 

Wykonanie kosztorysów inwestorskich i programu konserwatorskiego dla 
renowacji kapliczek: Trójcy Świętej i Matki Boskiej Pocieszenia.

1.700,00 

Wykonanie podziału geodezyjnego dz.ew,461/3 w celu przeniesienia własności 
części ww. działki na rzecz Gminy Podegrodzie, na której zlokalizowana jest 
kaplica cmentarna w Podegrodziu.

2.000,00 

Wyposażenie do kaplicy cmentarnej (zakupiono ławki z klęcznikiem, ławki bez 
klęcznika, ołtarz, krzyż i lichtarze).

13.035,00 

Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniem krzewów przy kaplicy 
cmentarnej w Podegrodziu.

4.368,00 

Wymiana włazu dachowego i montaż ław kominiarskich na kaplicy cmentarnej. 7.594,75 

Suma 75.362,75 

Chochorowice – kapliczka św. Józefa

Gostwica – kapliczka Matki Boskiej
Podegrodzie – kapliczka Trójcy Świętej

Podegrodzie – kaplica cmentarna

Kaplice i kapliczki

Co roku Gmina wnioskuje do Mar-
szałka Województwa Małopolskiego 
o środki na remont kapliczek. Na zdję-
ciach przedstawione są kapliczki już 
odrestaurowane, dzięki dofinansowa-
niom ze środków budżetu  wojewódz-
twa projektu „Kapliczki Małopolski” 
oraz środkom własnym Gminy.
Decyzją z 14 grudnia 2018 roku w Po-
degrodziu oddano do użytku nową ka-
plicę cmentarną, którą w 2019 roku 
wyposażono w nowe meble oraz nie-
zbędny sprzęt służący do ceremonii 
pogrzebowych.

Na zdjęciach przedstawione są kapliczki już odrestaurowane, dzięki dofinansowaniom ze środków budżetu województwa 
projektu „Kapliczki Małopolski” oraz środkom własnym gminy..
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Gmina Podegrodzie wybudowała no-
woczesny budynek w Brzeznej za bli-
sko 4,5 mln złotych. W dniu 09.08.2019 
została podpisana umowa najmu. Stro-
nami w umowie byli: Gmina Podegro-
dzie oraz Zdrowie Rodziny Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka 
Grupowa Lekarzy Sp. z o.o. Rada Gmi-
ny Podegrodzie wyraziła zgodę na od-
danie w najem, budynku przeznaczo-
nego pod działalność Ośrodka Zdrowia 

w Brzeznej. W trakcie jego działalności 
w 2019 r. wokół budynku zagospoda-
rowano teren, wraz z umocowaniem 
skarpy oraz zamontowano  barierki 
ochronne.

Kierując się interesem pacjentów, 
w 2020 r. pod działalność apteki, od-
dana została w najem również pozo-
stała część budynku.

Podpisania umowy najmu i wyposaże-
nia gabinetów rehabilitacyjnych
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POZOSTAŁE PROJEKTY I INWESTYCJE

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Brzezna Dostawa i montaż barierek ochronnych przy Ośrodku Zdrowia w Brzeznej. 5.535,00 

Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z umocnieniem istniejącej skarpy 
wokół Ośrodka Zdrowia w Brzeznej.

12.798,00 

Teren Gminy Wykonanie tabliczek kierunkowych na terenie Gminy Podegrodzie. 6.980,25 

Olszana
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ramach pomocy finansowej 
dla Powiatu Nowosądeckiego (219.433,00 zł).

438.867,48 

Podegrodzie

Naprawa dachu w budynku Urzędu Gminy (wzmocnienie okapu). 2.152,50 

Wymiana 4 szyb na antywłamaniowe oraz montaż zamka antywłamaniowego 
w budynku Urzędu Gminy.

3.936,00 

Wykonanie bramy przesuwnej automatycznej na terenie byłej Szkoły Rolniczej 
wraz z dostawą pilotów do automatu.

17.220,00 

Kształtowanie korony drzew przy budynku byłej Szkoły Rolniczej. 3.150,00 

Naprawa i uszczelnienie dachu w budynku byłej Szkoły Rolniczej 907,74 

Gmina Podegrodzie

Realizacja programu STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne 
w administracji i służbie publicznej - dofinansowanie z PFRON (zatrudniono 
osobę z niepełnosprawnością oraz wyposażono stanowisko pracy).

33.998,81 

Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na 
terenie Gminy Podegrodzie poprzez wymianę źródeł ciepła – 24 piece.

228.299,99 

Suma 473 213,97 

Chodnik w Olszanie.Kształtowanie korony drzew przy budynku po 
byłej szkole rolniczej.

Nowe tabliczki kierunkowe

Naprawa i uszczelnienie dachu oraz budowa przesuwnej bramy wjazdowej przy 
budynku przyszłej siedziby OPS w Podegrodziu.

Podegrodzie – zabezpieczenie antywła-
maniowe w budynku Urzędu Gminy.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

MIEJSCOWOŚĆ NAZWA ZADANIA KOSZT (zł)

Brzezna

Wykonanie dokumentacji projektowej, wraz ze zmianą funkcji 
istniejącej Szkoły Podstawowej na żłobek i przedszkole 
w Brzeznej – współfinansowane ze środków Funduszu Pracy, 
w ramach programu MALUCH+ 2019.

70.000,00 

Wykonanie projektu zamiennego dachu dla budynku OSP 
w Brzeznej.

7.380,00 

Gostwica
Projekt rozbudowy oświetlenia od Szkoły Podstawowej 
w Gostwicy do Państwa Migacz.

14.760,00 

Projekt budowy oświetlenia na drodze nr 109. 6.150,00 

Podegrodzie

Wykonanie podziału dz.ew. nr 801/10 w m. Podegrodzie pod 
hydrofornię Podegrodzie „Łazy”.

1.400,00 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
zadaszenia nad kontenerami w PSZOK oraz utwardzenie 
istniejącego placu.

7.300,00 

Rogi
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
przebudowy kotłowni Szkoły Podstawowej w Rogach.

7.380,00 

Podegrodzie
Wykonanie audytu energetycznego dla budynku byłej Szkoły 
Rolniczej w Podegrodziu.

4.305,00 

gm. Podegrodzie
Wykonanie audytu energetycznego dla 3 budynków szkolnych: 
w Brzeznej, Olszanie i Podegrodziu.

14.760,00 

Suma 133.435,00 

Dokumentacja projektowa
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Remont drogi gminnej 
„Do Golonki” – Brzezna Remont drogi gminnej „Do Olszaka” – Stadła

Remont drogi gminnej (odwodnie-
nie) na „Sokowinę” – Mokra Wieś

Remont drogi gminnej „Koło 
Kroczka” – Podegrodzie

Remont drogi gminnej 
„na Łyskowicę” – Gostwica

Na terenie Gminy Podegrodzie znajduje się 197 km dróg 
gminnych. Każdego roku w budżecie Gminy przeznacza 
się środki finansowe na remont i modernizację dróg. Bu-
dowane są nowe drogi o nawierzchni asfaltowej oraz o na-
wierzchni betonowej (drogi dojazdowe do pól). Projekto-
wane są drogi, tzw. samorządowe z pełną infrastrukturą.

Systematycznie ulega poprawie jakość dróg gminnych, 
co usprawnia komunikację oraz  zwiększa komfort i bez-
pieczeństwo mieszkańców."
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Remont drogi gminnej „Polna”  
– Stadła

Remont drogi gminnej „Łąki Mrozówki” 
– Gostwica

Remont drogi gminnej „Rębacz” 
(Kolbuszówka) – Długołęka-Świerkla

NAZWA ZADANIA DROGOWEGO KOSZT

Remont drogi gminnej „Do Golonki” 
– Brzezna

83.036,27 zł

Remont drogi gminnej „Do Olszaka” 
– Stadła

53.796,68 zł

Remont drogi gminnej „Polna” – 
Stadła

76.976,60 zł

Remont drogi gminnej „Łąki 
Mrozówki”– Gostwica

212.441,00 zł

Remont drogi gminnej „Rębacz” 
(Kolbuszówka) – Długołęka-
Świerkla

201.066,94 zł

Remont drogi gminnej (odwodnienie) 
na „Sokowinę” –  Mokra Wieś

34.858,20 zł

Remont drogi gminnej „Koło 
Kroczka” – Podegrodzie

102.180,69 zł

Remont drogi gminnej „Na 
Łyskownicę” – Gostwica

35.591,90 zł

Remont drogi gminnej 
„Krawcówka” – Juraszowa

127.789,92 zł

Remont drogi gminnej „Działy”– 
Rogi

197.084,25 zł

Remont drogi gminnej 
„Osiedleniowa” – Olszanka

66.099,73 zł

Remont drogi gminnej „Równia” – 
Olszanka

73.421,46 zł

Wykonanie chodnika w głównej 
alejce na starej części cmentarza 
w Brzeznej

51.283,15 zł

Remont drogi gminnej „Wąwóz” – 
Gostwica

16.591,16 zł

Remont odwodnienia drogi gminnej 
Soślina – Naszacowice

26.309,70 zł

Remont drogi gminnej „Za Rzeką” – 
Długołęka-Świerkla

52.644,00 zł

RAZEM 1.328.135,38 zł

Remont drogi gminnej „Wąwóz” – Gostwica
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Remont drogi gminnej „Krawcówka” 
– Juraszowa

Wykonanie chodnika w głównej alejce 
na starej części cmentarza w Brzeznej

Remont drogi gminnej „Działy” – Rogi

Remont odwodnienia drogi gminnej 
Soślina – Naszacowice

Remont drogi gminnej „Równia” 
– Olszanka

Remont drogi gminnej „Osiedleniowa” 
– Olszanka

Remont drogi gminnej „Za Rzeką” 
– Długołęka-Świerkla

Remont drogi rolniczej Sokowina – 
Mokra Wieś

Utwardzenie drogi gminnej w stronę 
Lorczyk – Brzezna
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Remont drogi gminnej „Pod Grabiną” 
(koło Wilka) – Rogi

Remont drogi gminnej „Łaski” (Osieki) 
– Podegrodzie

Remont ścieżki pieszej koło 
P. Porębskiej – Podegrodzie

Ułożenie korytek (czyszczenie rowu) 
przy drodze gminnej na – Mokra Wieś

Utwardzenie drogi gminnej w kierun-
ku tzw. Klina – Chochorowice

Remont drogi gminnej Janczurówka 
(odwodnienie) – Olszana

Wykonanie odwodnienia drogi gmin-
nej (ułożenie korytek) – Naszacowice

Remont drogi gminnej w stronę tamy 
do A. Golonki – Brzezna

Żwirowanie drogi gminnej dz. 875, 
513/3 – Gostwica
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Remont drogi gminnej Osowie – Rogi  
– Podegrodzie  

Remont drogi gminnej „Do Wspólnoty” 
(Pod Dąbrową) – Długołęka-Świerkla

Remont drogi gminnej „Jasna” (do Jana Pasoń) – Olszanka  

Remont drogi gminnej „Łazki II”  
(Pod Salamona) – Długołęka-Świerkla  

NAZWA ZADANIA DROGOWEGO KOSZT ZADANIA

Utwardzenie drogi gminnej w stronę 
p. Lorczyk – Brzezna

16.906,35 zł

Remont drogi gminnej „Pod Grabiną” 
(koło p. Wilka) – Rogi

36.527,53 zł

Remont drogi gminnej „Łaski” (Osieki) 
– Podegrodzie

104.508,00 zł

Remont ścieżki pieszej koło 
p. Porębskiej – Podegrodzie

17.379,90 zł

Ułożenie korytek (czyszczenie rowu) 
przy drodze gminnej na Świerklę – 
Mokra Wieś

40.506,36 zł

Utwardzenie drogi gminnej 
w kierunku, tzw. „Klina” – 
Chochorowice

29.636,90 zł

Remont drogi gminnej „Janczurówka” 
– Olszana

78.097,60 zł

Wykonanie odwodnienia drogi 
gminnej (ułożenie korytek) „Soślina” – 
Naszacowice

28.162,08 zł

Remont drogi gminnej w stronę tamy 
do p. Golonki – Brzezna

126.897,99 zł

Żwirowanie drogi gminnej dz. 875, 
513/3 – Gostwica

22.278,07 zł

Remont drogi gminnej Osowie – Rogi 
– Podegrodzie

24.056,86 zł

Remont drogi gminnej „Jasna”  
(do J. Pasoń) – Olszana 

97.085,25 zł

Remont drogi gminnej „Do Wspólnoty” 
(pod Dąbrową) – Długołęka-Świerkla

55.652,33 zł

Remont drogi gminnej „Łazki II” (pod 
Salomona) – Długołęka-Świerkla

87.500, 36 zł

RAZEM 765.195,58 zł
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Regulacje rzek i potoków na terenie Gminy

Odświeżony 
most na 
Ursynowie

Poprawa bezpieczeństwa 
i estetyki rond w Naszacowicach

W ramach współpracy Gminy Podegrodzie z Wodami Pol-
skimi, zostały wykonane prace oczyszczające na dwóch 
gminnych rzekach Brzeźniance i Gostwiczance. Brzegi obu 
rzek zostały wyregulowane oraz oczyszczone i wzmoc-
nione płytami ażurowymi. Prace te przyczyniły się do 
zwiększenia odpływu wody w rzekach. 
Wzdłuż rzeki Brzeźnianka poszerzono również  pobocza, 
co zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego kierow-
ców oraz pieszych.

Mieszkańcy tej części wsi mogą 
cieszyć oko odświeżonym mo-
stem, który poprawił estetykę 
wjazdu na ich posesje.
Prace został y sf inansowane 
ze środków własnych Gminy 
Podegrodzie.

W Naszacowicach regularnie  prowadzone są prace pielęgnacyjne rond, tj. 
„Ronda im. Matki Boskiej Bolesnej Czarnopotockiej” oraz „Ronda Lachów 
Podegrodzkich”.  Pracownicy Gminy Podegrodzie przycinają i kształtują 
krzewy, aby poprawić ich estetykę oraz zachować bezpieczeństwo pojaz-
dów na drodze.
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Podegrodzki Bazarek 

Otwarty w maju 2020 roku Podegrodzki Bazarek cie-
szył się dużą popularnością, co nas bardzo cieszyło. 
Targowisko miało na celu  zachęcić mieszkańców Gmi-
ny Podegrodzie do wspierania lokalnych przetwórców 
oraz dzieleniem się własnymi plonami i lokalnymi wy-
robami. Można było kupić rozsady warzyw,  krzewów, 
kolorowe kwiaty balkonowe oraz rabatowe, warzywa 
i owoce, nabiał i wypieki. Do dyspozycji sprzedaw-
ców i kupujących był  duży parking, przestronny plac, 
punkt VC. Dodatkowym atutem było niewątpliwie, 

brak pobierania opłat. Niestety pandemia spowodowa-
ła przymus zamknięcia bazarku do odwołania, mamy 
jednak nadzieję na polepszenie się sytuacji pandemicz-
nej w kraju i zdjęciu obostrzeń, a wówczas mieszkańcy 
gminy i sprzedawcy zachwyci nowe, lepsze otoczenie 
placu bazarowego: świeżo wyremontowany budynek 
po szkole rolniczej, przekształcony w centrum spo-
łeczne dla seniorów, wraz z okalającym go, wyremon-
towanym placem, na którym staną nowiutkie kramy 
bazarowe oraz duży parking.

Dopłata Gminy Podegrodzie dla Miasta Nowego Sącza 
z tytułu wykonywania przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej w 2020 roku wyniosła 403.232 zł, 
w 2021 roku wyniesie 453.804 zł.
Zmiany jakie zostały wprowadzone w przewozach 
o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych 
przez MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu na terenie Gminy 
Podegrodzie,  w latach 2019-2020:

 − 01.03.2019 r. uruchomienie przejazdu linii nr 34 
przez miejscowość Chochorowice – na trasie Nowy 
Sącz – Mokra Wieś (3 kursy TAM i 2 kursy PO-
WRÓT),

 − 02.09.2019 r. uruchomienie nowej linii nr 39 na tra-
sie Nowy Sącz – Rogi – Owieczka. Kurs ten powstał 
z myślą o uczniach, którzy dojeżdżają do Szkoły 
Podstawowej w Podegrodziu (rano i popołudniu),

 − 01.09.2020 r. wydłużenie kursów na linii nr 33 – na 
trasie Nowy  Sącz – Czarny Potok do Łącka – tak aby 
mieszkańcy z terenu Gminy Podegrodzie (Olszana – 
Świercze, Olszana – Wolica) mogli skorzystać z ww. 
przewozu,

 − 09.11.2020 r. uruchomienie przejazdu linii nr 49 
przez miejscowość Podrzecze – na trasie Nowy 
Sącz – Stary Sącz – Brzezna – Stadła – Podegrodzie 
(2 kursy TAM i 2 kursy POWRÓT).

Informacja nt. przewozów komunikacji miejskiej
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STRAŻACY Z OSP STADŁA regularnie zajmują się dezynfekcją obiektów publicznych na terenie naszej Gminy.
Dezynfekcji zostały poddane, m. in. place zabaw, przystanki oraz plenerowe siłownie. Substancja, którą są odkażane 
obiekty jest bezpieczna dla ludzi.
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Projekty

Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji – „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostwica”. 
W ramach zadania planuje się wybudowanie około 6,7 km 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o średnicy DN 
250-DN 200. Do sieci planuje się wpiąć około 100 bu-
dynków mieszkalnych i kilka obiektów użyteczności 

publicznej. Planowany koszt realizacji inwestycji szaco-
wany jest na około 4 000 000,00 zł. Planowany termin 
realizacji lata 2021 – 2022. Koszt wykonania projektu 
budowlanego: 49 876,50 zł brutto. 
Projekt budowlany zrealizowano ze środków własnych.

Zlecono „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla budowy odcinka sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej w m. Brzezna (koło szkoły)”. 
Na podstawie projektu planuje się przebudowę i rozbu-
dowę sieci wodociągowej, wraz z przyłączami o długości 

676 mb oraz przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami o długości 456 mb. Koszt 
wykonania projektu: 24 477,00 zł brutto. 
Zadanie zrealizowano ze środków własnych.
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Projekty

 Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej 
w m. Brzezna”. 

 
 W ramach zadania zaprojektowano sieć wodociągową w miejscowości Brzezna przy stacji 

benzynowej „LOTOS”. Projekt nowego odcinka sieci wodociągowej pozwoli w przyszłości 
wykonać sieć wodociągową wraz z przyłączami i podłączyć budynki mieszkalne oraz hale 
produkcyjne w miejscowości Brzezna. Planowana długość do wykonania wynosi 220 mb. 
Zaplanowano sieć wodociągową z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11 o średnicy Ø 110.

 Wartość zadania: 12.800,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową sieci wodociągowej dla zadania 
„Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rogi i Juraszowa”. 

 
 W ramach zadania zaprojektowano sieć wodociągową w miejscowości Rogi i Juraszowa, 

która umożliwi podłączenie kilkunastu budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej.
Zaplanowano sieć wodociągową z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11 o średnicy Ø 110.

 Wartość zadania: 14.000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Projekt przebudowy sieci wo-
dociągowej w miejscowości Podegrodzie”. 

 
 W ramach zadania zaprojektowano wymianę awaryjnych stalowych odcinków sieci wo-

dociągowej wraz z przyłączami w miejscowości  Podegrodzie. Zaplanowano przebudowę 
odcinków sieci wodociągowej o średnicach PE110 SDR 11, PE 90 SDR 11, PE40 SDR11, 
PE32 SDR11 o łącznej długości około 1630 mb. Wykonanie nowych odcinków zaplano-
wano metodą bezwykopową oraz metodą rozkopową. 

 Wartość wykonania projektu: 35.000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków 
własnych.

 Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Projekt rozbudowy sieci kana-
lizacyjnej w miejscowości Brzezna”. 

 
 W ramach zadania zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsco-

wości Brzezna, która umożliwi podłączenie kilkunastu budynków mieszkalnych do sieci 
kanalizacyjnej. Zaplanowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy Ø200 PVC SN8 
litych o łącznej długości 357 mb.

 Wartość projektu: 28.000,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.
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Inwestycje

Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejsco-
wości Podegrodzie – Łazy – Osowie – cz. I. 
Łączna kwota poniesiona w 2019 r. na inwestycję wynio-
sła: 591.057,50 zł brutto, a w rozbiciu na poszczególne 
zadania kształtowało się to następująco:
a) „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miej-
scowości Podegrodzie – Łazy” – cz. I. 97.765,95 zł;
b) „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miej-
scowości Podegrodzie – Osowie” – cz. I. 493.291,55 zł;
W ramach inwestycji dokonano rozbudowy części sieci 
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i zasila-
niem energetycznym hydroforni w obrębie ewidencyjnym 

Podegrodzie oraz na kilku działkach w miejscowościach 
Rogi i Naszacowice. Rozbudowa sieci wodociągowej do-
tyczyła dwóch przysiółków miejscowości Podegrodzie: 
przysiółka Osowie oraz przysiółka Łazy, a w rozbiciu na 
zadania kształtuje się następująco: długość sieci wodocią-
gowej głównej przysiółek Osowie wynosiła 4 469,00 m, 
a dla przysiółka Łazy wykonano sieć wodociągową o dłu-
gości 2 217,00 m. Całkowita długość rozbudowanego od-
cinka rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 6 686,00 m. 
Ponadto w ramach inwestycji wykonano dwie hydrofornie 
przysiółek Osowie oraz przysiółek Łazy.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Podrzecze. 
W ramach zadania rozbudowano kanalizację sanitarną 
w miejscowości Podrzecze. W ramach zadania wykonano 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN-
250 o długości 487 mb, przepompownie ścieków z nowo-
czesnym systemem monitoringu oraz rurociąg tłoczny DN 

100 o długości 419 mb. Inwestycja umożliwi wykonanie 
przyłączy kanalizacyjnych do podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność przy obwodnicy zachodniej 
Podegrodzia, co spowoduje rozwój gospodarczy w miej-
scowości Podrzecze. Łączna wartość zadania wyniosła 
407 096,40 zł brutto. Na realizację inwestycji uzyskano 
pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 312.000,00 zł.
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Zakup urządzeń na potrzeby eks-
ploatacji sieci wodociągowej.
W ramach zadania zakupiono prze-
nośny agregat prądotwórczy o mocy 
wyjściowej 13 kW wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem (służący jako 
dodatkowe źródło zasilania dla 
wszystkich obiektów i urządzeń 
zainstalowanych na sieci wodo-
ciągowej) podczas braku napięcia 
elektrycznego z sieci energetycz-
nej. Wartość zadania wyniosła 
23.124,00 zł brutto. Agregat prą-
dotwórczy zakupiono ze środków 
własnych.

Zakup samochodu na potrzeby 
administrowania gminnych wodo-
ciągów.
W ramach zadania zakupiono samo-
chód osobowy z częścią bagażową 
marki DACIA DOKKER. Samochód 
jest wykorzystywany do realiza-
cji zadań własnych Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Podegrodziu, 
związanych z obsługą sieci wodo-
ciągowej na terenie Gminy Podegro-
dzie. Wartość zadania: 27.706,00 zł 
brutto.

Pozyskano nową infrastrukturę wo-
dociągową pn.: „Wykup odcinka 
sieci wodociągowej miejscowości 
Podrzecze – strefa ekonomiczna”. 
Długość sieci wodociągowej 216 
mb o średnicy Ø200 PE100 SDR 11. 
Nowa sieć wodociągowa pozwoli 
na przyłączenie hal produkcyjnych 
zlokalizowanych przy obwodnicy 
zachodniej Podegrodzia, co spowo-
duje rozwój gospodarczy w miejsco-
wości Podrzecze. Wartość zadania: 
61.500,00 zł brutto. Zadanie zreali-
zowano ze środków własnych.

Wykonano zadanie inwestycyjne pn.: 
„Rozbudowa sieci wodociągowej 
i sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Stadła – Polska Wieś Dolna w syste-
mie zaprojektuj-wybuduj”.
W ramach zadania wykonano Pro-
gram Funkcjonalno-Użytkowy dla 
rozbudowy sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Stadła. W programie funkcjonalno-
-użytkowym zaplanowano zaprojek-
towanie i rozbudowę nowej sieci wo-
dociągowej o średnicy Ø160 PE100 
SDR11, Ø 40 PE 100 SDR11, długości 
446 mb, oraz sieci kanalizacji sanitar-
nej wykonanej z rur o średnicy Ø 200 
PVC-U lite i długości 331 mb. Ponadto, 
w ramach zadania przebudowano ist-
niejącą sieć wodociągową w miejsco-
wości Stadła o średnicy Ø160 PE100 
SDR11, na odcinku o łącznej długości 
215 mb. 
Wartość zadania: 243.417,00 zł brut-
to. Zadanie zrealizowano ze środków 
własnych oraz ze wsparcia pozyskane-
go ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (dofinansowanie 
w wysokości 197.900,00 brutto).

Inwestycje

Wykonano zadanie inwestycyjne 
pn.: „Rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej w miejscowościach 
Podegrodzie i Mokra Wieś w syste-
mie zaprojektuj – wybuduj”.
W ramach zadania wykonano Pro-
gram Funkcjonalno-Użytkowy 
dla rozbudowy sieci wodociągo-
wej w miejscowości Podegrodzie. 
W programie funkcjonalno użyt-
kowym określono zaprojektowanie 
i rozbudowę nowej sieci wodociągo-
wej o średnicy Ø75 PE100 SDR11 
o długości 65 mb. Wartość zadania: 
26.937,00 zł brutto. Zadanie zre-
alizowano ze środków własnych 
oraz ze wsparcia pozyskanego ze 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY PODEGRODZIE  *  CZERWIEC 202128

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 



Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa 
szaf sterowniczych dla systemu wodociągowego w m. 
Stadła i m. Gostwica – ujęcie P1 i P2”. 
W ramach zadania dostarczono szafy sterownicze ste-
rujące ujęciami P1 i P2 oraz St-2. Za pomocą szaf sterow-
niczych dostarczanie wody mieszkańcom gminy jest 
pod ciągłą kontrolą aparatury kontrolno pomiarowej. 
ZGK w Podegrodziu regularnie inwestuje w nowocze-
sne rozwiązania technologiczne, aby woda dostarczana 
mieszkańcom była bezpieczna dla ich zdrowia. Wartość 
zadania: 96 303,99zł brutto. Zadanie zrealizowano ze 
środków własnych oraz ze wsparcia uzyskanego ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(dofinansowanie w wysokości 45.517,00 brutto).

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna 
cz. I w systemie zaprojektuj – wybuduj – część nr II”.
W ramach zadania wykonano dwa odcinki sieci ka-
nalizacji sanitarnej z rur o średnicy Ø 200 PVC-U lite 
i długości 425 mb w miejscowości Brzezna. Inwestycja 
umożliwi wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla 
mieszkańców przysiółka Równia. 
Wartość zadania: 144.000,00 zł brutto. Zadanie zreali-
zowano ze środków własnych.

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze 
– cz. I w systemie zaprojektuj – wybuduj” cz. I. 
W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej z rur o średnicy Ø 200 PVC-U lite i długości 
329 mb w miejscowości Podrzecze. Inwestycja umoż-
liwi wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla miesz-
kańców przysiółka Młynówka. Wartość całego zadania 
wyniosła 150.999,85 zł brutto. Zadanie zrealizowano 
ze środków własnych.

Zakup beczkowozu do 
transportu wody pitnej 
Beczkowóz przeznaczony do 
dowozu wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi 
w sytuacjach kryzysowych, 
spowodowanych brakiem 
wody w studniach miesz-
kańców. Wartość zadania 
wynosi 25.092,00 zł brut-
to. Zadanie zrealizowano ze 
środków własnych. 
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Wymiana studni reduktorowej w m. 
Gostwica – 15.854,00 zł brutto.

W ramach zadania wymieniono i za-
budowano studnie reduktorową, 
wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi. Wykonane prace moderniza-
cyjne i zabudowa niezbędnych ele-
mentów technologicznych w studni 
reduktorowej, 
u m o ż l i w i ą 
utrzymanie od-
powiedniego ci-
śnienia na sieci 
wodociągowej 
w miejscowo-
ści Gostwica. 

Remont odcinka sieci wodocią-
gowej w miejscowości Gostwica 
metodą przewiertu – 14.775,41 zł 
brutto.

Prace dotyczyły remontu odcin-
ka sieci wodociągowej przerwanej 
w związku z przebiegiem przez te-
ren osuwiskowy. 

Wymiana sieci wodociągowej przy 
osuwisku w miejscowości Brzezna, 
przysiółek Litacz. 

W ramach zadania wykonano wy-
mianę i modyfikacje odcinka sieci 
wodociągowej PE 110 SDR11 na od-
cinku 80 mb, przy osuwisku w miej-
scowości Brzeznej. 
Wartość zadania: 15.990,00 zł brut-
to. Zadanie zrealizowano ze środ-
ków własnych.

Remonty

Wymiana zasuw na sieci wodocią-
gowej w miejscowości Stadła.

W ramach zadania w miejscowości 
Stadła wymieniono i zabudowano 
trzy studnie wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi (tj. zasuwy, wodo-
mierze, zawory, reduktory, filtry). 
Wykonane prace modernizacyjne 
i zabudowa niezbędnych elementów 
technologicznych w studni, ułatwia 
prowadzenie eksploatacji sieci wo-
dociągowej w Stadłach, a w szcze-
gólności skrócą czas wykrywania 
i usuwania awarii na sieci. 
Wartość zadania: 48.918,92 zł brut-
to. Zadanie zrealizowano ze środ-
ków własnych.

Zabudowa studni wodomierzowej w miejscowości Po-
degrodzie”

W ramach zadania wymieniono i zabudowano studnie, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi (tj. zasuwy, wo-
domierz, zawory, filtr). Wykonane prace modernizacyjne 
i zabudowa niezbędnych elementów technologicznych 
w studni, pozwoliły na zwiększenie efektywności sieci wo-
dociągowej w m. Podegrodzie (szybsze wykrywanie awa-
rii na sieci wodociągowej). Wartość zadania: 12.625,25 zł 
brutto. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

Wymiana awaryjnych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach 
Stadła i Podegrodzie

W ramach zadania wykonano wymianę awaryjnego stalowego odcinka sie-
ci wodociągowej w miejscowości Stadła i Podegrodzie na nowe odcinki sieci 
wodociągowej o średnicach PE 90 SDR 11, PE40 SDR11, PE32 SDR11. Wyko-
nanie nowych odcinków dokonano metodami przewiertu oraz wykopu. War-
tość całego zadania wyniosła 76.189,47 zł brutto.  Zadanie zrealizowano ze 
środków własnych.
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We wrześniu 2020 roku zostały 
odebrane prace modernizacyjne 
na Gminnym Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, na które Gmina Podegro-
dzie otrzymała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego, w ra-
mach działania 5.2 Rozwijanie 
systemu gospodarki odpadami, 
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka 
odpadami – SPR, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

Nazwa zadania: „Budowa zadasze-
nia nad kontenerami zlokalizowanymi 
w PSZOK w Podegrodziu oraz utwar-
dzenie istniejącego placu wraz z za-
kupem 4 kontenerów”.

Wartość projektu: 231.544,40 zł
Dofinansowanie w kwocie: 
196.812,74  zł

Celem projektu był wzrost jakości życia 
mieszkańców i atrakcyjności turystycz-
nej gminy dzięki redukcji zanieczysz-
czeń środowiska naturalnego, poprzez 
poprawę dostępu mieszkańców do 
punktów selektywnego zbierania od-
padów komunalnych  oraz wzrost wie-
dzy mieszkańców w zakresie gospoda-
rowania i segregacji odpadów.

W poprzednich latach,  uwidocznił się 
ogrom śmieci wzdłuż dróg, chodni-
ków, poboczy i ścieżek na terenie na-
szej Gminy. Praktycznie w każdym 
miejscu pozostawione są papierki, 
butelki plastikowe lub szklane, opa-
kowania po słodyczach itp. Najpraw-
dopodobniej odpady te wyrzucane są 
przez rowerzystów, czy też przez dzie-
ci i młodzież uczęszczającą do szkół. 
Wobec powyższego zachęcamy miesz-
kańców i rodziców, aby zwracali uwa-
gę na tego typu zachowanie. Rodziców 
prosimy, aby uświadomili dzieci jak 
należy postępować ze śmieciami, tzn. 
wracając ze szkoły nie wyrzucać pa-
pierków i opakowań po jedzeniu czy 
piciu na pobocza dróg oraz chodniki, 
tylko wrzucać je do koszy ulicznych lub 
zabierać ze sobą do domów. 

W ramach akcji „Sprzątanie 
świata – wszystkie śmieci są na-
sze” w 2019 roku zebrano 14,14 
ton odpadów na łączną kwotę 
11.952,00 zł.

Podobna sytuacja dotyczy terenów 
otwartych wzdłuż rzeki Dunajec, któ-
re są bardzo zaśmiecane. Mieszkańcy 
często wybierając się na spacer bądź 
przejażdżkę rowerową, zabierają ze 
sobą drobne przekąski czy napoje, po 
których puste opakowania są wyrzu-
cane w nieprawidłowy sposób. Jeżeli 
nie ma w pobliżu kosza na odpady tego 
typu, należy je zabrać ze sobą.
Mając na względzie estetyczny wygląd 
Naszej Gminy, czyste środowisko, jak 
również zdrowie nas samych, zwra-
cajmy uwagę o nie wyrzucanie odpa-
dów do przydrożnych rowów, lasów 
i innych miejsc.

Co roku Gmina organizuje akcję sprzą-
tania terenu wzdłuż dróg gminnych – 
uwidacznia ona skalę problemu oraz 
daje krótkotrwały efekt, ponieważ na 
miejsce zebranych odpadów wyrzuca-
ne są wciąż nowe.

Szanowni Mieszkańcy odpady le-
żące dookoła wystawiają nam złe 
świadectwo. Pilnujmy, więc sami 
siebie, ale też nie bójmy się zwrócić 
uwagi sąsiadowi czy nawet obcej 
osobie, gdy zobaczymy, że zaśmieca 
ona naszą okolicę. Spróbujmy zmie-
nić złe nawyki i przyzwyczajenia 
to jest nasza Gmina, nie pozwólmy 
zrobić śmietnika z miejsca, w któ-
rym  żyjemy!

Modernizacja i remont PSZOK w Podegrodziu
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Rzeczpospolita 
Polska Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

W roku 2020 przed Urzędem Gminy 
Podegrodzie pojawił się wielki czer-
wony kosz w kształcie serca, do któ-
rego każdy może wsypać plastikowe 
nakrętki. Akcja zbierania nakrętek 
to pomoc ludziom potrzebującym, 
zwłaszcza niepełnosprawnym – wy-
pełniając serce, wypełniamy radością 
i nadzieją wiele innych serc! W związ-
ku z tym sprawmy, aby nasze „na-
krętkowe serce” biło jeszcze mocniej! 
Zachęcamy do wspierania tej wspa-
niałej inicjatywy i pomocy mieszkań-
com z terenu naszej Gminy, którym 
przyda się nasza pomoc, aby sfinanso-
wać kosztowną rehabilitację, leczenie 

oraz potrzebny sprzęt. Kształt pojem-
nika na nakrętki wskazuje na cha-
rytatywny wymiar prowadzonych 
zbiórek, ale służy on także edukacji 
ekologicznej. 

Warto zastanowić się, czy rze-
czywiście wszystko, co na co 
dzień trafia do śmietnika, jest już 
w 100% bezużyteczne. Zbieranie 
nakrętek sprawi, że nie trafią one 
na składowisko,czyli nie będą się 
rozkładać przez 500 lat. 

Trafią za to do firm recyklingowych, 
które przetworzą je na regranulat, 
a następnie na inne surowce, dzięki 
temu z powrotem trafią do obrotu 

w postaci plastikowych opakowań 
wielokrotnego użytku, różnorodne 
pojemniki i skrzynki.

Podegrodzkie serce

„W ramach zadania I – odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z tere-
nu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2022, odbierane były 
odpady komunalne od mieszkańców.
DIN-ZA.272-1-56/2018 z dnia 28.12.2018 r. zawarta do dnia 
31.12.2022 r.”

W ramach zadania II – odbiór i zagospodarowanie odpadów 
wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie, odbierane 
były odpady wielkogabarytowe (dostarczane przez mieszkań-
ców), z kontenerów KP-7 umieszczonych w poszczególnych 
sołectwach.
Umowa nr DIN-ZA.272-1-1/2019, zawarta do dnia 31.12.2022 r.
W roku 2019 zebrano i wywieziono 101,95 ton odpadów, 
tj.: 101.950 kg, na kwotę 80.377,30 zł.
W roku 2020 zebrano i wywieziono 247,84 ton odpadów, 
tj.: 247.840 kg, na kwotę 195.397,06 zł.

W ramach zadania III – odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie 
odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy 
Podegrodzie, odbierane są odpady ze wszystkich koszy 
ulicznych na terenie gminy. W roku 2019 wywieziono 22,44 ton 
odpadów, tj. 22.440 kg na kwotę 62.526,82 zł. W roku 2020 
wywieziono 9,49 ton odpadów, tj. 9.490 kg na kwotę 29.628,05zł.
Umowa nr DIN-ZA.272-1-54/2018, zawarta do dnia 31.12.2022 r. 

W ramach zadania IV – odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowa-
nych w Gminie Podegrodzie, odbierane są odpady z kontene-
rów znajdujących się na cmentarzach Podegrodzie, Brzezna, 
Podrzecze i Gostwica.  W roku 2019 zebrano i wywieziono 
62,14 ton odpadów, tj. 62.140 kg, na kwotę 42.280,06 zł. W roku 
2020 zebrano i wywieziono 56,66 ton odpadów, tj. 56.660 kg, 
na kwotę 39.721,80 zł. 
Umowa DIN-ZA.272-1-55/2018 zawarta do dnia 31.12.2022 r. 

Gospodarka odpadami w gminie

Mając na uwadze czystość powietrza w naszej regionie, 
w latach 2018-2020 Gmina Podegrodzie realizowała pro-
jekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych 
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegro-
dzie poprzez wymianę źródeł ciepła” współfinansowany 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę 24 starych systemów grzewczych o niskiej spraw-
ności energetycznej na ekologiczne urządzenia grzewcze.
Dofinansowane ze środków UE w postaci dotacji wyno-
siło 224.855,99 zł.
Natomiast obecnie Gmina Podegrodzie realizuje projekt pn. 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pode-
grodzie”, również współfinansowany ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę 150 starych, nieefektywnych źródeł ciepła spa-
lających paliwo stałe (węgiel) na nowe ekologiczne urzą-
dzenia grzewcze: 50 kotłów węglowych i 100 kotłów na 
biomasę (pellet) – spełniających parametry określone 
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustala-
nia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią.
Wartość projektu wynosi 1.436.382,38 zł, w tym dofi-
nansowanie ze środków UE w kwocie 1.414.786,75 zł.

Wymiana kotłów grzewczych
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W ramach podpisanej umowy z Okręgową Stacją Che-
miczno-Rolniczą w Krakowie, w roku 2019 i 2020 
przeprowadzono badania gleb użytków rolnych dla 
potrzeb doradztwa nawozowego, dla rolników z tere-
nu Gminy Podegrodzie. Wydatkowana kwota:
w roku 2019 – 997,12 zł
w roku 2020 – 1.994,24 zł

Badania gleb w naszej gminie Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest
Gmina Podegrodzie i Powiat Nowosądecki w roku 
2019 i 2020 realizowali projekt „Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim", do-
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, działanie 5.2 
Rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Poddzia-
łanie 5.2.2 Gospodarka Odpadami. Dofinansowanie 
polegało na pokryciu kosztów: załadunku, transportu 
i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawiera-
jących azbest na składowisko odpadów niebezpiecz-
nych. W ramach realizacji projektu z terenu Gminy 
Podegrodzie usunięto: w 2019 r. – 63,81 ton azbestu, 
w 2020 r. – 27,59 ton azbestu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Po-
degrodzie w roku 2020 wyniósł 65.638,00 zł, koszty te 
związane są m.in. z zapewnieniem opieki weterynaryjnej 
nad zwierzętami bezdomnymi w tym uczestniczącymi 
w kolizji drogowej, przyjmowanie, utrzymywanie oraz 
opieka weterynaryjna w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt, a także transport do schroniska. 

W ramach podpisanej umowy ze schroniskiem dla Bez-
domnych Zwierząt w Wielogłowach, w roku 2020 było aż 
25 psów, które trafiły do schroniska, co daje łączną kwotę 
50.000,00 zł..
W ramach podpisanej umowy „Opieka weterynaryjna nad 
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Podegrodzie, 
w tym uczestniczącymi w kolizji drogowej w roku 2020”, 
zawartej w roku 2020 z panem Pawłem Szłapką, prowa-
dzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Szłapka 
OPTIMUM, wydatkowano 14.342,00 zł.

Pozostała kwota została wydatkowana na utyliza-
cję padłych zwierząt z terenu dróg gminnych.
W ciągu całego roku 2020 przyjęto bardzo dużą 
ilość zgłoszeń odnośnie bezdomnych zwierząt. Wie-
le z nich to zwierzęta niedopilnowane przez swoich 
właścicieli, którzy po udostępnieniu ogłoszenia 
na stronach internetowych zgłaszali się po odbiór 
zwierzaka. Dlatego zachęcamy do czipowania zwie-
rząt oraz do zakładania obroży, na której również 
będzie znajdować się adresatka z numerem telefo-
nu lub adresem właściciela. Jest to bardzo ważne 
głównie w przypadku kiedy takie zwierzę zostanie 
zabezpieczone - umożliwi to kontakt i odbiór zagu-
bionego pupila, który bez ustalenia właściciela trafi 
do schroniska. Należy mieć na uwadze, że dla takie-
go zwierzęcia przejazd do schroniska to też trauma. 
Zagubiony pupil ma swoich właścicieli, do których 
jest przywiązany a trafiając do miejsca, którego 
nie zna, funduje się mu niepotrzebny stres, dlatego 
WŁAŚCICIELU pamiętaj o adresatce!

Program bezdomności zwierząt
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Gazyfikacja w Gminie Podegrodzie

Od dwóch lat Wójt Gminy zabiegał w PSG 
o budowę sieci gazyfikacyjnej na terenie 
Gminy Podegrodzie. Z udziałem przed-
stawicieli PSG odbywały się spotkania 
z mieszkańcami miejscowości Olszana, 
Podegrodzie, Brzezna, Podrzecze i Sta-
dła. Od 2020 roku rozpoczęły się prace, 
w ramach których powstał regazyfika-
tor w Stadłach oraz pierwszy etap sieci 
gazowniczej w tej miejscowości.

Obecnie trwają prace budowy sieci ga-
zyfikacyjnej od regazyfikatora przez 
wieś Stadła, w kierunku  Podegrodzia. 
Trwają również prace budowy sieci 
gazowniczej w centrum Podegrodzia. 
Równocześnie odbywają się konsultacje 
z mieszkańcami, co do przebiegu tej sie-
ci przez Brzezną w kierunku Podrzecza. 
W Olszanie projektowana jest budowa 
regazyfikatora oraz sieci gazowniczej 
od Olszany w kierunku Olszanki.
Duża część mieszkańców Stadeł oraz 
Podegrodzia, a także obiekty gminne, 
powinny być zasilane gazem już w se-
zonie zimowym 2021/2022.

Głównym inwestorem sieci gazowni-
czej jest PSG, natomiast Gmina Podegro-
dzie w ramach współpracy przyjmuje 
od mieszkańców wnioski, dot. przyłą-
czy oraz informuje o sposobie przyłą-
czania do sieci i wspiera projektantów 
w uzgodnieniach sieci z mieszkańcami.
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Stacja regazyfikacyjna w Stadłach
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Program ochrony powietrza

W dniu 15 listopada 2019 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Po-
degrodziu odbył się spektakl ekolo-
giczny pn. „Dusza Lasu” zaprezen-
towany przez Krakowskie Biuro 
Promocji Kultury z Krakowa. Spek-
takl ekologiczny został zrealizowany 
przez Urząd Gminy w ramach środ-
ków pochodzących z projektu LIFE 
pn.: „Wdrażanie Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa Mało-
polskiego – „Małopolska w zdrowej 
atmosferze”.

W dniu 19 marca 2019 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Podegrodziu 
odbył się spektakl ekologiczny pn. 
„Czarownica Niskiej Emisji” zapre-
zentowany przez Krakowskie Biu-
ro Promocji Kultury z Krakowa. Na 
spektakl zostali zaproszeni wszyscy 
uczniowie klas III szkół podstawowych 
(55 uczniów + nauczyciele) z terenu 
Gminy Podegrodzie. Najważniejsze 
tematy poruszane w przedstawieniu 
to: smog – jakie są przyczyny powsta-
wania i jak możemy przyczynić się do 
jego redukcji; segregacja odpadów – 
jakie korzyści przynosi środowisku; 
jak ważna dla ludzi jest dzika przy-
roda i jak dbać o lasy. Przedstawione 
zostały również zagadnienia związa-
ne z niską emisją. Dzieci brały czyn-
ny udział w spektaklu poprzez pomoc 
w segregacji śmieci do właściwych ko-
szy oraz odpowiadały na zadane pyta-
nia i łamigłówki. 

W 2020 r. ogłoszono konkurs na „Eko-
-Bajkę”. Celem konkursu była eduka-
cja ekologiczna w zakresie poprawy 
jakości powietrza, w szczególności: 
zrozumienie znaczenia czystego po-
wietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwie-
rząt, wskazanie powodów, dla których 
należy chronić powietrze, wskazanie 
sposobów na poprawę jakości powie-
trza, kształtowanie postaw proeko-
logicznych wśród dzieci i młodzieży, 
kształtowanie kreatywnego myślenia 
w aspekcie ochrony środowiska natu-
ralnego, pobudzenie do przemyśleń 
i działań proekologicznych oraz roz-
wój własnej osobowości, umiejętności 
literackich i plastycznych. Zadaniem 
uczniów było napisanie bajki, opowia-
dania lub wiersza na temat związany 
z ochroną powietrza.
Wszystkie konkursy zorganizowane
zostały w ramach projektu zintegro-
wanego LIFE pn. „Wdrażanie Pro-
gramu Ochrony Powietrza dla woje-
wództwa małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze” /LIFE IP MA-
LOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021/ do-
finansowane ze środków programu 
LIFE Unii Europejskiej.

W ramach Programu LIFE pn. „Wdra-
żanie Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego – 
Małopolska w zdrowej atmosferze” 

współfinansowanego ze środków instru-
mentu finansowego LIFE w ramach środ-
ków Unii Europejskiej LIFE–IP MALO-
POLSKA/LIFE14 IPE PL021”, w Gminie 
zatrudniony  jest Ekodoradca. 
Obecność w Gminie Podegrodzie eko-
doradcy jest niezwykle ważna, z uwagi iż 
m.in. doradza mieszkańcom w wyborze 
odpowiedniego urządzenia grzewcze-
go, informuje o dostępnych programach 
dotacyjnych, prowadzi działania edu-
kacyjne, współtworzy gminną strategię 
powietrza, prowadzi Bazę Inwentaryzacji 
Ogrzewania. Mieszkańcy zgłaszają się 
osobiście lub telefonicznie z pytaniami 
dotyczącymi możliwości uzyskania do-
finansowania do wymian kotłów, które 
kotły spełniają wymogi obowiązującej 
uchwały antysmogowej i co można aktu-
alnie spalać w kotłach domowych. W ra-
mach programu LIFE–IP MALOPOLSKA/
LIFE14 IPE PL021 zakupiono kamerę 
termowizyjną, komplet narzędzi prze-
znaczonych do poboru próbek z pale-
niska, wilgotnościomierza do drewna, 
przenośnego detektora tlenku węgla na 
potrzeby kontroli palenisk. Dodatkowo 
budynek Urzędu Gminy Podegrodzie jest 
wyposażony w czujnik Airly, który infor-
muje mieszkańców jaki obecnie jest stan 
powietrza na terenie gminy. W roku 2019 
i 2020 w ramach edukacji ekologicznej 
zorganizowano różne konkursy, m.in: 
w roku 2019 konkurs „Łapiemy SMOG”. 
Zajęcia zorganizowano w ramach re-
alizacji „Projektu zintegrowanego LIFE 
w zakresie wdrażania Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskie-
go – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 
Dzieci wykonywały prace plastyczne na 
temat „Łapiemy Smog”. Celem wykona-
nych prac było upowszechnienie wiedzy 
na temat ochrony środowiska naturalne-
go, a w szczególności przeciwdziałaniu 
zanieczyszczeniu powietrza, poprzez 
ograniczenie spalania śmieci, ochrony 
przed smogiem oraz paliw złej jakości 
w indywidulanych gospodarstwach do-
mowych. Zachęcenie dzieci do postaw 
proekologicznych. Łącznie prace wyko-
nało 58 dzieci uczęszczających na koło 
plastyczne. 
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Utworzenie Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola w Brzeznej

MALUCH +
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Gminy zrealizowano 
inwestycję mającą na celu modernizację byłej Szkoły Pod-
stawowej w Brzeznej wraz ze zmianą funkcji budynku i do-
stosowanie go do potrzeb Gminnego Żłobka i Przedszkola.
Dzięki przebudowie pomieszczeń w obiekcie powstały no-
woczesne, komfortowo wyposażone sale do zajęć dla trzech 
oddziałów przedszkolnych i żłobka, a także kuchnia wraz 
z jadalnią oraz biblioteka.
Wartość  zadania wynosiła:  2.616.756,53 zł.
Otwarcie placówek było możliwe dzięki dodatkowemu 
wsparciu finansowemu w ramach Resortowego Progra-
mu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+” – kwota dofinansowanie 550.000,00 zł oraz 
ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania 
różnic między regionami III” – Likwidacja barier architekto-
nicznych-budowa windy w budynku Gminnego Przedszkola 
i Żłobka w Brzeznej – dofinansowanie 150.000,00 zł

Uroczyste otwarcie Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej Winda w budynku żłobka i przedszkola
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Budowa placów zabaw na terenie Gminnego Żłobka 
i Przedszkola w Brzeznej. Gmina Podegrodzie realizując 
projekty pn. „Utworzenie Żłobka w Brzeznej” oraz „Wesołe 
Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”, współfinansowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wybudowała 
place zabaw wyposażone  w nowoczesne urządzenia do-
stosowane do wieku dzieci, również tych ze specjalnymi 
potrzebami lub niepełnosprawnościami.

Remont pomieszczeń przeznaczo-
nych pod Oddział Przedszkolny 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Podegrodziu – wykonano gene-
ralny remont sal lekcyjnych przysto-
sowanych pod oddział przedszkolny 
wraz z łazienką oraz wyremon-
towano salę świetlicy za kwotę 
99 955,94 zł.

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej 
w Stadłach – w ramach zadania zaadaptowano 
magazyn na salę lekcyjną w budynku z salą gimna-
styczną, wyremontowano pomieszczenie i ocieplo-
no część budynku oraz wymieniono kocioł gazowy 
na większy. Wartość zadania 58 900,16 zł.
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L.p. Nazwa zadania cena brutto

1. Utworzenie Gminnego Żłobka w Brzeznej 473.992,05 zł

2. Utworzenie Gminnego Przedszkola w Brzeznej 762.338,75 zł

3. Budowa windy w żłobku i przedszkolu w Brzeznej 515.975,93 zł

4. MALUCH + 2019 2.616.756,53 zł

5.

Budowa placów zabaw na terenie Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzez-
nej, Gmina Podegrodzie (w systemie zaprojektuj i wybuduj), w ramach pro-
jektu pn. „Utworzenie Żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” oraz projektu pn. 
„Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ra-
mach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Budowa placu zabaw 
na terenie Gminnego 
Przedszkola w Brzeznej

77.993,07 zł

Budowa placu zabaw 
na terenie Gminnego 
Żłobka w Brzeznej

17.097,00 zł

6.
Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkony w budynku Szkoły Podstawowej 
w Podegrodziu - wykonano generalny remont sal lekcyjnych przystosowanych pod oddział przed-
szkolny wraz z łazienką oraz wyremntowano salę świetlicy.

99.955,94 zł

7. Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Stadłach 58.900,16 zł

8. Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Rogach 163.436,25 zł

Razem  4.786.445,68 zł

Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Rogach – w pomieszczeniu ko-
tłowni został wymieniony  stary piec węglowy na nowoczesny piec na olej 
opałowy dostosowany w przyszłości do wymiany palnika na gazowy. War-
tość zadania 163 436,25 zł.
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Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów 
Gminy Podegrodzie w ramach projektu grantowego pn. 
„Zdalna Szkoła” 

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów 
Gminy Podegrodzie w ramach projektu grantowego pn. 
„Zdalna Szkoła +” z przeznaczeniem dla rodzin do zdal-
nego nauczania w okresie pandemii – wszystkie szkoły 
w Gminie Podegrodzie.

Super szkoły w Gminie 
Podegrodzie:

Od 2020 roku Gmina Podegrodzie 
realizuje projekt pn.”Super Szkoły 
w Gminie Podegrodzie”, mający na 
celu podniesienie dostępności i jakości 
edukacji dzieci i młodzieży w zakresie 
kształcenia ogólnego.

W ramach projektu przeprowadzono 
szereg prac, które w bezpośredni spo-
sób przyczyniły się do poprawy do-
stępności dla osób niepełnosprawnych 
10 placówek edukacyjnych. Ww. prace 
obejmowały: zakup i dostawę scho-
dołazów kroczących wraz z wózkiem 
inwalidzkim, dostosowanie toalet oraz 
wykonanie podjazdów.

Wykonano również modernizacje sal 
komputerowych wraz z doposażeniem 
w nowoczesny sprzęt IT oraz meble. 
Dodatkowo wykonano instalacje elek-
tryczne i teletechniczne.
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L.p. Nazwa zadania cena brutto

1.
Zdalna Szkoła 
finansowane w 100%

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów Gminy 
Podegrodzie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”.

69.750,00 zł

2.
Zdalna Szkoła+ 
finansowane w 100%

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów Gminy 
Podegrodzie w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”.

123.061,50 zł

Zadanie Kwota

981.475,62 zł
3.

Super szkoły w gminie 
Podegrodzie

Zakup i dostawa schodołazów kroczących wraz 
z wózkiem inwalidzkim do placówek oświatowych 
w Gminie Podegrodzie w ramach Projektu „Super 
szkoły w Gminie Podegrodzie”.

79 401,60 zł

Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych.

44 523,43 zł

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 34 952,64 zł

Dostosowanie placówki oświatowej do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych w ramach Projektu „Super szkoły w Gminie 
Podegrodzie” oraz doposażenie placówek oświatowych w sprzęt IT 
– instalacje elektryczne i teletechniczne w ramach Projektu „Super 
szkoły w Gminie Podegrodzie”.

Dostawa i montaż mebli do sal dydaktycznych 
w placówkach oświatowych w Gminie 
Podegrodzie w ramach Projektu „Super szkoły 
w Gminie Podegrodzie”.

82 274,70 zł

Remont sali komputerowej. 157 440,00 zł

Wykonanie instalacji niskoprądowej – logicznej 
w sali komputerowej.

744 559,55 zł

Razem 1.174.287,12 zł
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Modernizacja punktu wydawania posiłków z jadalnią 
w SP w Rogach

Modernizacja stołówki w Gminnym Żłobku 
w Podegrodziu

Na zdjęciu: Wójt Gminy Podegrodzie – Stanisław Banach 
i Dyrektor SP w Rogach – Stanisław Krzyżak.

Dostosowanie instalacji przeciwpożarowej w SP w Podegrodziu.
Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku SP w Podegrodziu – segment A.

Przeróbki istniejącej fasady na budynku Gminnej 
Biblioteki w Podegrodziu – polegające na demonta-
żu stałego szklenia i w to miejsce wstawienie 2 okien 
rozwierno-uchylnych.

Remont sali lekcyjnej – wraz z robotami towarzyszą-
cymi w SP w Brzeznej.
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Montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w GOSTWICY. Wykonanie podbitki dachowej, obróbki 
blacharskiej i wymiana rur spustowych w budynku Hali Sportowej w Gostwicy.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału 
przedszkolnego w SP w Długołęce-Świerkli.

Modernizacja łazienek w SP w Długołęce-Świerkli 
i Olszance.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Podegrodzie – Stanisław Ba-
nach, Zastępca Wójta – Stanisław Mazur oraz Dyrektor 
SP w Długołęce-Świerkli – Katarzyna Plata.

Na zdjęciu: Wójt Gminy Podegrodzie – Stanisław Ba-
nach, Zastępca Wójta – Stanisław Mazur oraz Dyrektor 
SP w Olszance – Wioletta Oleksy.
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Wykonanie prac geologicznych związanych z lokalizacją i wykonaniem studni głębinowej do budynku SP w Dłu-
gołęce-Świerkli. Uzbrojenie studni głębinowej i wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem wy-
równawczym i zestawem hydroforowym do budynku SP w Długołęce-Świerkli.

L.p. Nazwa zadania Opis cena brutto

1
Modernizacja punktu wydawania posiłków 
z jadalnią w SP w Rogach.

Modernizacja zaplecza kuchennego polegające-
go na wydzieleniu 3 pomieszczeń: punktu wyda-
wania posiłków, zmywalni brudnych naczyń i ja-
dalni. Zakres prac obejmuje roboty budowlane 
oraz dostawę i montaż (3 szt. stołów roboczych 
z dolną półką, stół ze zlewem dwukomorowym, 
zmywarka uniwersalna z podstawą pod zmywar-
kę, szafa przelotowa z drzwiami przesuwnymi).

48.000,00 zł

2 Modernizacja stołówki w Gminnym Żłobku w Podegrodziu. 65.000,00 zł

3 Dostosowanie istalacji przeciwpożarowej w Szkoły Podstawowej w Podegrodziu. 5.092,20 zł

4 Szkoły Podstawowej instalacji hydrantowej w budynku SP w Podegrodziu – segment A. 33.210,00 zł

5
Przeróbki istniejącej fasady na budynku Gminnej Biblioteki w Podegrodziu – polegającej na 
demontażu stałego szklenia i w to  miejsce wstawienie 2 okien otwierno-uchylnych.

17.589,00 zł

6 Remont sali lekcyjnej – wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Brzeznej. 18.000,00 zł

7
Montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły 
Podstawowej w Gostwicy.

2 szt.: Okno PVC 7 – komorowe, 
3 – szybowe, o wymiarach:
1.450 x 1.630 mm, wsp. U=1,1, kolor biały

3.936,00 zł

8
Wykonanie podbitki dachowej, obróbki blacharskiej i wymiana rur spustowych w budynku Szkoły 
Podstawowej w Gostwicy.

20.296,03 zł

9
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału 
przedszkolnego w Szkoły Podstawowej w Dłu-
gołęce-Świerkli.

1. Remont 3 sal przedszkolnych – 60.835,19 zł. 
2. Remont technologii kuchni – 29.730,58 zł

90.565,77 zł

10
Modernizacja łazienek w Szkoły Podstawowej 
w Długołęce-Świerkli i Olszance.

Wartość zadań: 31.298,67 zł (Olszanka)        
28.948,80 zł (Długołęka-Świerkla).

56.394,34 zł

12
Wykonanie prac geologicznych związanych z lokalizacją i wykonaniem studni głębinowej do 
budynku SP w Długołęce-Świerkli.

5.999,94 zł

13

Uzbrojenie studni głębinowej i wykonanie przyłą-
cza wodociągowego wraz ze zbiornikiem wyrów-
nawczym i zestawem hydroforowym do budynku 
SP w Długołęce-Świerkli.

Uzbrojenie studni głębinowej w pompę oraz za-
silanie elektryczne, montaż zbiornika na wodę 
pitną 5000 litrów, wykonanie przyłącza wodocią-
gowego, montaż zestawu hydroforowego.

33.210,00 zł

Razem 241.727,51 zł
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Działania prospołeczne Gminy Podegrodzie

OD 2012 ROKU OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ w Podegrodziu współ-
pracuje z Bankiem Żywności w Kra-
kowie w ramach programu POPŻ. 
Żywność sprowadzana jest dla osób 
potrzebujących z Gminy Podegrodzie.

W OSTATNICH TRZECH LATACH 
OTRZYMANO: 

2018 – 2.020 KG ŻYWNOŚCI 
SKORZYSTAŁO 1200 OSÓB

2019 – 41.076 KG  –  1178 OSÓB
2020 – 59.258 KG  –  1300 OSÓB

Za rozładunek oraz dystrybucję żyw-
ności odpowiadają pracownicy Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Podegrodziu. 
Pomocą w wydawaniu paczek służą 
im pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej oraz strażacy z Ochotni-
czych Straży Pożarnych. W poprzed-
nich latach wielokrotnie ze wsparciem 
stawiali się wolontariusze – mieszkań-
cy gminy. 
Mieszkańcy gminy wyrażają duże 
zadowolenie  z otrzymywanych pro-
duktów, chętnie uczestniczą w dzia-
łaniach towarzyszących. Warsztaty 
są  nieodłącznym obowiązkowym ele-
mentem programu mającym za zada-
nie włączanie społeczne osób korzy-
stających z pomocy żywnościowej. 
Zajęcia odbywają się 5-6 razy do roku, 
w których jednorazowo uczestniczy 
10 osób. Typy warsztatów: żywie-
niowe, ekologiczne, o zapobieganiu 
marnowaniu jedzenia, ekonomiczne. 
W roku 2020 w okresie wzmożonych 
zachorowań na COVID 19 podjęto de-
cyzję o kontynuacji wydawania żyw-
ności. W tym celu przy wielkim za-
angażowaniu ochotników ze straży 
pożarnych, osobom zakwalifikowa-
nym żywność dostarczono do miejsca 
zamieszkania.
Gmina Podegrodzie oferuje szeroki za-
kres działań i programów skierowa-
nych do Seniorów. Osobom, które ze 
względu na niepełnosprawność i pode-
szły wiek, nie są w stanie samodzielnie 
zaspokoić podstawowych potrzeb, ofe-
rowane są usługi opiekuńcze. Osoby, 
które całkowicie pozbawione są opie-
ki bliskich, a wymagają całodobowej 

opieki, kierowane są na ich wniosek do 
Domów Pomocy Społecznej.
Od roku 2020, a więc od czasu rozpo-
częcia pandemii, osoby zarówno star-
sze jak i niepełnosprawne, które de-
klarują chęć pozostania w domu, mogą 
skorzystać z pomocy pracowników so-
cjalnych OPS. Program „Wspieraj Se-
niora” jest realizowany nieprzerwa-
nie od zeszłego roku. Osoby chętne 
mogą zgłosić konieczność dokonania 
niezbędnych zakupów spożywczych, 
higienicznych jak również lekarstw.
OPS w porozumieniu z Gminną Sto-
łówką w ramach programu rządowego 
„Posiłek w szkole i w domu”, może do-
starczać do miejsca zamieszkania oso-
bom starszym i niepełnosprawnym  
(które kwalifikują się wg kryterium 
dochodowego) ciepłe posiłki.

Chcąc dotrzeć do jak największej 
liczby osób potrzebujących pracow-
nicy Ośrodka są wspomagani przez 
Radnych Gminy, Sołtysów, Parafie 
oraz organizacje pozarządowe z te-
renu gminy.

W roku 2021 Gmina rozpoczęła kolej-
ne zadanie wspomagające osoby nie-
pełnosprawne, a ściślej mówiąc ich 
opiekunów. Mowa tu o realizacji rzą-
dowego programu „Opieka Wytchnie-
niowa-edycja 2021”. Wójt Gminy zlecił 
nadzór na realizacją przedsięwzięcia 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. OPS 
w drodze zapytania ofertowego wy-
łonił oraz nawiązał współpracę ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” 

w Gostwicy, które, w naszej ocenie, po-
siada świetnie wyszkoloną kadrę mo-
gącą świadczyć usługi na najwyższym 
poziomie. 
W ramach projektu Małopolskie 
e-Senior w Gminie Podegrodzie pro-
wadzone były bezpłatne szkolenia 
informatyczne dla mieszkańców po-
wyżej 65 roku. Szkolenia obejmowały 
tematykę obsługi komputera, korzy-
stania z internetu, drukarki czy ka-
merki internetowej oraz korzystania 
z telefonów komórkowych, smarfonów 
i tabletów. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Podegrodziu prowadził rekru-
tację 90 seniorów w latach 2018-2019. 
W ofercie szkolenia było 15 bezpłat-
nych spotkań szkoleniowych (nauka 
korzystania z komputera, tabletu, in-
ternetu, technologii informatycznych). 
Dzięki prowadzonym zajęciom nasi 
seniorzy oprócz nabytych nowych 
umiejętności w zakresie obsługi in-
ternetu, czy komputera ważnym była 
możliwość spotkania się, wymienienia 
swoich spostrzeżeń, wsparcia w nowej 
zdobytej dziedzinie, walka ze swoimi 
słabościami, chęć otwarcia na coś no-
wego, wyjście z domu. Tutejszy Ośro-
dek Pomocy Społecznej zorganizował 
szkolenie ,,Senior ofiarą przemocy”, na 
które zostali zaproszeni seniorzy, pre-
zes stowarzyszenia diabetyków które 
działa na terenie Gminy Podegrodzie 
oraz radni. Udział  w szkoleniu wzięło 
17 osób. Celem szkolenia było uświa-
domienie, że przemoc jest narusze-
niem podstawowych praw  i wolności 
człowieka – prawa do życia i zdrowia, 
do poszanowania życia prywatnego 
i rodzinnego.

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014-2020

EUROPEKSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

UNIA EUROPEJSKA
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W ramach projektu przebudowano istniejący budynek starej 
szkoły w Gostwicy wykorzystując poddasze na cele użytko-
we, gdzie  powstały pomieszczenia rehabilitacyjne dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze utwo-
rzono nowy wiatrołap, klatkę schodową z platformą (windą) 
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
toalety. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktu-
ra wykorzystywana będzie do prowadzenia rehabilitacji za-
wodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działań 
wspomagających ich rodziców i opiekunów. Realizacja zada-
nia pozwoli na efektywne wykorzystanie zaadaptowanego 
strychu i całego budynku do realizacji działań statutowych 
Stowarzyszenia „Promyk” na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią nie tylko z Gminy Podegrodzie, ale także z gminy Łukowi-
ca, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz oraz lokalnych społeczności.

Obenie w ramach polityki prospołecznej realizowane są, obok innych, 
dwa strategiczne projekty:

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom Gminy ze 
szczególnymi potrzebami utworzono Warsztaty 
Terapii Zajęciowej.

Biorąc pod uwagę oczekiwania seniorów Gmina 
Podegrodzie rozpoczęła realizację projektu ,,Utwo-
rzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla 
osób starszych w Gminie Podegrodzie”. 

Głównym celem funkcjonowania placówki jest zapobiega-
nie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wyklu-
czenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego wśród 
osób starszych w wieku 60 lat i powyżej zamieszkujących 
Gminę Podegrodzie. Wsparciem zostanie objęte 20 osób 
(w tym 14 kobiet i 6 mężczyzn). Od końca 2020 r. trwa 
rekrutacja osób, gdzie wyjaśniane są zasady oraz pomoc 
w wypełnianiu dokumentów. Projekt powstaje „w ramach 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJE-
WÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020”.
Wartość projektu: 1.995.617,60 zł
Dofinansowanie w ramach RPOWM: 1.815.617,60 zł

Obecnie dobiegają końca prace remontowe, trwa wypo-
sażanie pomieszczeń w niezbędne sprzęty a otwarcie 
zaplanowane jest lipcu tego roku. 
W tym miejscu planowana jest także działalność o cha-
rakterze opiekuńczo-wychowawczym. Mowa o placówce 
wsparcia dla dzieci młodzieży pochodzących z rodzin 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uwikła-
nych w problemy uzależnień lub przemocy w rodzinie.
Młodzież ta, oprócz możliwości aktywnego spędzenia 
wolnego czasu, będzie mogła z pomocą wyspecjalizowa-
nej kadry wyrównać braki edukacyjne, rozwijać pasje 
i zainteresowania oraz skorzystać ze wsparcia psycho-
logicznego. W ramach działania placówki przewidziane 
będą również warsztaty psychologiczno-pedagogiczne 
dla rodziców.

Mając na uwadze zdrowy styl życia oraz dbałość o kon-
dycję fizyczną Wójt Gminy postanowił przeznaczyć część 
terenu za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej na 
skatepark.

Chcąc podkreślić walory ekologicznych produktów oko-
licznych rolników Wójt Gminy przeznaczył bezpłatnie 
dużą część wolnego terenu na „Podegrodzki Bazarek”, 
gdzie lokalni rolnicy i wytwórcy mogą zarówno rekla-
mować jak i sprzedawać swoje produkty i płody rolne.

Całkowita wartość projektu: 1.924.624,70 zł
Wartość dofinansowania projektu: 874.144,58 zł
Dofinansowanie PFRON: 179.041,67 zł

Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, 
obecnie siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Przypominają różne wydarzenia, często bardzo interesu-
jące, mówiące o tym, że to nie my pojawiliśmy się pierwsi 
na tych ziemiach, że jesteśmy tylko kolejnymi przekazicie-
lami ukształtowanych przez wieki wzorców kulturowych 
zasad kształtowanych przez naszych przodków codzienną 
pracą a niejednokrotnie walką zbrojną, która wymagała 
największej ofiary – życia. 
Piękna i bogata w historię wieś Długołęka-Świerkla też 
skrywa wiele tajemnic i właśnie o jednej z nich chciałbym 
Państwu opowiedzieć. 
Któż z nas nie oglądał filmu „Potop” ukazującego czasy na-
jazdu szwedzkiego na Polskę? W wyobraźni naszej widzi-
my obronę Jasnej Góry, walki rozgrywające się gdzieś na 
terenie Rzeczypospolitej. Nie wszyscy jednak zdają sobie 
sprawę, że wojska szwedzkiego króla Karola Gustawa do-
tarły także na Sądecczyznę i tu na naszych ziemiach trwały 
z nimi walki podjazdowe. Jedna z takich potyczek miała się 
rozegrać na polach Długołęki-Świerkli. Polskim oddziałem 
dowodził Krzysztof Dunin-Wąsowicz, ówczesny właściciel 
Przyszowej. Czy tak było w rzeczywistości? Odpowiedzi na 
to pytanie należy szukać w ziemnym kurhanie, który znaj-
duje się bezpośrednio nad brzegiem przepływającej przez 
Długołękę – Świerklę rzeki. Kilka lat temu mieszkaniec tej 
miejscowości, zbierający wszelkie  informacje o historii 
Długołęki-Świerkli, zwrócił uwagę na niewielkich roz-
miarów kamienny obelisk leżący w zaroślach, przykryty 
opadłymi liśćmi na wspomnianym kurhanie.
Po wstępnym oczyszczeniu obelisku na kamiennej po-
wierzchni pojawiły się wyryte napisy, niestety czas spo-
wodował, że były one niekompletne. Fragmentaryczny 
odczyt pozwalał się domyślać, że jakieś ważne wydarzenie 
mogło się tam rozegrać. Rozpoczęło się typowanie. W grę 
wchodziła potyczka zbrojna, ale brano też pod uwagę 
możliwość pochowania w tym miejscu ludności zmarłej 
na zaraźliwą chorobę. Kres domysłom położyła dociekli-
wość wspomnianego mieszkańca, odszukał on bowiem 
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie 
zdjęcie tegoż obelisku, wykonane przez Mieczysława Cho-
lewę, który w latach 1941 – 1942 pracował w szkole w Dłu-
gołęce-Świerkli jako nauczyciel. Na fotografii widoczne 
są brakujące elementy napisu, który brzmi: „Ku pamięci 
poległych bohaterów za Ojczyznę wystawili wdzięczni 
Rodacy Świerkli roku 1710”. Z boku kamienia dodatkowo 
napis: „Prosimy o modlitwę nad pomarłymi”.
Za zgodą właściciela działki, w niedługim czasie dojdzie do 
wstępnych prac archeologicznych, które miejmy nadzieję 
pozwolą potwierdzić bądź wykluczyć przekaz o stoczonej 

tam bitwie. Również pierwsze badania pomogą podjąć 
decyzję, co do otwarcia mogiły przez odpowiednie służ-
by i po potwierdzeniu historycznego wydarzenia godnie 
upamiętnić bohaterów.

Piękna nasza Gmina Podegrodzie, piękna przy-
rodniczo i architektonicznie dzięki Mieszkańcom 
poszukującym nowych rozwiązań w budownic-
twie dbającym o piękne otoczenie wokół swych do-
mostw. Pośród tego piękna ukryte, cicho oczekujące 
swego czasu wydobycia na światło dzienne zdają 
się być miejsca związane z przeszłością naszych 
miejscowości.

Znane – niezbadane

Tabliczka na obelisku

Wójt Gminy Podegrodzie
Stanisław Banach
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Kolędowanie
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. 
Wiele elementów świątecznego wystroju chałup 
oraz obrzędowość i zwyczaje tego czasu  miało 
magiczno-wróżebny charakter. 

Dziś nie pamiętamy o tym aspekcie zwyczajów i obrzędów 
bożonarodzeniowych. Te zwyczaje z całym ich bogac-
twem stają się tematem konkursów i przeglądów organi-
zowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. 
Tuż przed Godnimi Świętami obywa się Gminny Konkurs 
Plastyki Obrzędowej. Salę widowiskową ozdabiają pod-
łaźniczki i pająki wykonane zgodnie z tradycją regionu 
i według tejże tradycji ozdobione. Na konkursie pojawia-
ją się najstarsze formy podłaźniczek zrobione z małego 
świerku zawieszonego wierzchołkiem w dół.  Późniejszą 
formą podłaźniczki  jest wykonana z gałązek  lub ze słomy 
w formie kopułki lub rozłożonego parasola. Dekorowano 
je jabłkami, złoconymi orzechami, łańcuchami z główek 
lnu i opłatkami wycinanymi w rozmaite wzory. Pośrod-
ku wieszano ŚWIAT – kulistą lub graniastą konstrukcję 
klejoną z opłatków. W 2019 roku do konkursu zgłoszono 
36 podłaźniczek i pająków oraz 18 szopek i rekwizytów 
kolędniczych. 
W kolejnym roku 2020 oceniano 17 podłaźniczek i pają-
ków oraz 15 szopek i rekwizytów kolędniczych. 
Tuż po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się 
okres kolędowy. W okresie GODNICH ŚWIĄT po wsiach 
lachowskich chodziły i chodzą jeszcze współcześnie (choć 
znacznie rzadziej) różne grupy po kolędzie. Kolędowanie 
rozpoczyna się także w GOK Podegrodzie od Gminne-
go Przeglądu Grup Kolędniczych.  Bardzo widowiskowe 
przedstawienia kolędnicze oraz magiczny nastrój świąt 
gromadzą w sali liczną publiczność. I tak w  42 Gminnym 
Przeglądzie Grup Kolędniczych w 2019 roku wystąpiło 
12 zespołów kolędniczych (5 dziecięcych, 6 dorosłych, 
1 młodzieżowa). Rok 2020 to pokaz kolędowania w wy-
konaniu 9 grup kolędniczych (w tym: 5 grup dorosłych, 

1 młodzieżowa i 3 grupy dziecięce). Jury podczas konkur-
sów gminnych kwalifikuje zespoły na Powiatowy Przegląd 
Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie. 
W 2020 roku kwalifikacje otrzymało 6 grup kolędniczych. 
Okres bożonarodzeniowy to czas, kiedy w GOK-u odbywa 
się też „PASTUSZKOWE  KOLĘDOWANIE” – Ogólnopolskie 
Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędni-
czych. W Spotkaniach  biorą udział  dziecięce i młodzieżo-
we grupy kolędnicze z województw: lubuskiego, małopol-
skiego, podkarpackiego i śląskiego. W Roku 2019 na scenie 
zaprezentowało się 37 dziecięcych  i młodzieżowych grup 
kolędniczych (400 uczestników), a w roku 2020 kolędowa-
nie różnych grup etnograficznych przedstawiało 29 grup 
kolędniczych (500 kolędników).
W tak magicznym okresie grupy kolędnicze prezentują 
się na różnego typu imprezach organizowanych na te-
renie małopolski. Jednym z najbardziej znanych miejsc 
i imprez gromadzących grupy kolędnicze jest Karnawał 
Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej. Nieodmiennie od kil-
kudziesięciu lat grupy kolędnicze z Podegrodzia zajmują 
tam czołowe miejsca przywożąc pamiątkowe dyplomy 
i główne trofea. 
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Szkółki muzykowania ludowego

Szkółki Muzykowania Ludowego to bezcenna 
inicjatywa, dzięki której ocalamy kulturę i pielę-
gnujemy regionalne tradycje. Coraz więcej mło-
dych osób chce się uczyć a instruktorzy chętnie 
dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Głównym zamierzeniem programu była chęć przeka-
zania wiedzy i umiejętności na zasadzie mistrz – uczeń. 
Szkółka Muzykowania Ludowego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Podegrodziu istnieje od 2000r. Najpierw na-
uka prowadzona była tylko na basach, od 2008 r. doszli 
uczniowie uczący się grać na klarnecie. W 2010 r. po-
wstała dziecięca muzyka „Podegrodzie”, prowadzona 
w ramach działalności szkółki. Od tego czasu na za-
jęcia przychodzą dzieci grające również na skrzyp-
cach (prym, sekund). Obecnie muzykowania ludowego 

w szkółkach uczy się 25 uczniów  na skrzypcach, 5 na 
kontrabasie, 15 na klarnecie, 5 na trąbce. 
Uczniowie Szkółek Muzykowania Ludowego utworzy-
li 3 składy kapel regionalnych, które grają na różnego 
typu przeglądach i konkursach zdobywając nagrody; 
wydają płyty CD ze swoją muzyką, koncertują na uro-
czystościach szkolnych i gminnych. W ciągu ostatnich 
trzech lat działania szkółek powstały dwie nowe grupy 
– kapele, próbując swych sił w lachowskim repertuarze. 
W 2018r.  powstała Kapela GAJDUSZEK. Jej instrukto-
rem jest pan Marek Wastag.
Rok później, bo w 2019 r. z inicjatywy instruktora Ra-
fała Hasiora powstała kapela ISKRA. Zespół tworzą 
chłopcy, którzy swoją przygodę  muzyką lachowską 
zaczęli na zajęciach szkółek muzykowania ludowego.
Uświetniają oni wiele imprez organizowanych na te-
renie Gminy Podegrodzie a także nagrywają utwory, 
które udostępniają szerokiej publiczności za pomocą 
portali internetowych. 

Twórczość artystów ludowych, 
promocje twórczości, jubileusze.
Ziemia podegrodzka ze swoją bogatą historią 
i piękną kulturą ludową stanowi motto do dzia-
łalności dla twórców i artystów ludowych oraz 
twórców profesjonalnych. Osiągnęli oni bardzo 
wysoki poziom artystyczny zdobywając wiele 
nagród i wyróżnień. Są aktywni w wielu dziedzi-
nach sztuki. Kazimierz Basta mieszka i tworzy 
w swojej rodzinnej wsi Stadła, gmina Podegro-
dzie. Rzeźbić zaczął ponad 50 lat temu.
Podstawowym tematem jego prac są motywy związane 
z folklorem Lachów, np. scenki przy kiszeniu kapusty, 
czy darciu pierza oraz tematy religijne, czyli przedsta-
wianie Matki Boskiej, Jezusa na krzyżu, Ostatniej Wie-
czerzy, a zwłaszcza Chrystusa Frasobliwego. Wyko-
nuje również rzeźbę monumentalną.  Kazimierz Basta 
ma charakterystyczny styl rzeźby: surowy, niewygła-
dzony, niebejcowany. Prace artysty łatwo rozpoznać 
ponieważ wszystkie są głęboko ciosane i mają swój Kazimierz Basta
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niepowtarzalny charakter. Kazimierz Basta jest rzeź-
biarzem  ludowym, samoukiem, całym sercem związa-
nym z kulturą ludową Lachów Podegrodzkich. Pracuje 
głównie w drewnie lipowym, topoli i brzozie. Wiele jego 
dziel znajduje się w prywatnych kolekcjach w Polsce 
i za granicą oraz galeriach i muzeach. Swoje umiejętno-
ści przekazuje młodym adeptom sztuki rzeźbiarskiej, 
ucząc ich w ten piękny sposób wyrażania  miłości do 
folkloru i tradycji. W roku 2019 pan Kazimierz Basta 
obchodził jubileusz 50 lecia pracy twórczej. 
Na zaproszenie jubilata  na imprezę w GOK Podegrodzie 
przybyli: poseł na Sejm RP Jan Duda, władze Gminy 
Podegrodzie z wójtem Stanisławem Banachem i prze-
wodniczącym Rady Gminy Józefem Kotarbą, dyrektor 
Muzeum Okręgowego Robert Ślusarek, Burmistrz M i G 
Stary Sącz Jacek Lelek, Zarząd Gminny OSP oraz liczne 
grono przyjaciół i sympatyków twórczości Kazimierza 
Basty. Prace Kazimierza Basty można oglądać na wy-
stawach w Nowym Sączu, Limanowej, Toruniu, a także 
w czasie lokalnych imprez folklorystycznych lub ple-
nerów. Jedna z większych wystaw prezentujących do-
robek artystyczny rzeźbiarza odbyła się w Gminnym 
Ośrodku kultury w Podegrodziu. 

Promocja wydawnictw GOK: 
ksiązki, filmy 

GOK w Podegrodziu w ramach swojej pracy ar-
chiwizuje i zapisuje tradycyjne obrzędy i zwy-
czaje ludowe, informacje dotyczące historii i dnia 
dzisiejszego gminy, legendy i opowiadania zwią-
zane z Podegrodziem i innymi miejscowościami. 

Ze zgromadzonych i opracowanych materiałów bar-
dzo często korzystają uczniowie szkół podstawowych 
i średnich a także osoby piszące prace licencjackie i ma-
gisterskie na temat kultury lachowskiej czy Podegro-
dzia. Zgromadzone materiały są także wykorzysty-
wane w GOK jako baza dla różnego typu wydawnictw 
promocyjnych i edukacyjnych. W roku 2019 zakoń-
czyła się realizacja napisanego przez GOK i realizo-
wanego przez trzy lata wniosku pod nazwą „Doku-
mentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury 
ludowej Lachów Podegrodzkich”. W ramach działań 

28.02.2019 – Babski Comber oraz promocja książki Godki Podegrodzkie
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zaplanowanych do realizacji w ww. projekcie zostały 
nagrane i wydane publikacje książkowe zawierające 
piosenki i ballady ludowe, legendy lachowskie, filmy 
prezentujące zwyczaje i obrzędy Lachów Podegrodz-
kich oraz ich codzienne i całoroczne prace. Wczoraj 
i dziś Lachów Podegrodzkich ukaże album prezentu-
jący to zagadnienie. 
Rok 2019 obfitował w imprezy promocyjne i tak odbyły 
się: promocja książki „Podegrodzkie Godki” oraz filmu 
edukacyjnego „Prace polowe i gospodarskie Lachów 
Podegrodzkich” – 28 luty; promocja albumu „Lachy 

Podegrodzkie wczoraj i dziś” – 23 październik. Każda 
z wymienionych imprez gromadziła około 100 osób. 
Każdy z uczestników imprezy otrzymał promocyjne 
egzemplarze książek i płyt z nagranymi zwyczajami. 
Podobne było w roku 2020 na promocji książki ,,Trady-
cje Lachów Podegrodzkich'' i filmu ,,Powrót Parobków 
z Jarmarku Godniego”. Promocja książki i filmu stano-
wiła kolejne etapy realizacji wniosku grantowego. Dzię-
ki realizacjom zadań ww. wniosku powstały filmy krót-
kometrażowe edukacyjne ukazujące wiele elementów 
codzienności i świętowania Lachów Podegrodzkich.

23.10.2019 – Promocja książki Lachy Podegrodzkie

Udział GOK w świętach 
kościelnych

Gminny Ośrodek Kultury od wielu lat współpra-
cuje z parafią pod wezwaniem Jakuba Starszego 
Apostoła w Podegrodziu. Współpraca ta przy-
nosi efekty w postaci realizacji wielu ciekawych 
przedsięwzięć. 
Wspólnymi działaniami jest Konkurs Palm Wielka-
nocnych  w Niedzielę Palmową. Konkurs jest bardzo 
popularny zwłaszcza wśród najmłodszych. Przyczynił 
się także do zainteresowania mieszkańców własnoręcz-
nym wykonaniem i ozdobieniem palm wielkanocnych, 
nawet tych najmniejszych. Nagrodami za najpiękniej-
sze i najbardziej tradycyjne palmy są albumy, książki, 
nagrody rzeczowe i różne inne drobne upominki oraz 
słodycze.

W pomieszczeniach GOK odbywają się różnego typu 
spotkania organizatorami których jest parafia. W 2020 
roku odbyły się: Diecezjalne Spotkanie Młodych dzia-
łających w KSM. 

W GOK gościło ponad 150 uczestników z  Diecezji Tar-
nowskiej (8 luty); Spotkanie dla młodzieży „Rób to co 
kochasz”. Spotkanie prowadził ARKADIO. Arkadiusz 
„Arkadio” Zbozień – raper, freestylowiec, mówca, po-
mysłodawca ogólnopolskiej akcji „Rób to, co kochasz”. 
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Trzyosobowy zespół, przekonywał młodzież licznie 
zgromadzoną w GOK, że warto postawić na siebie i po-
dążać za własnymi marzeniami. „Rób, To Co Kochasz” 
to hasło jego autorskiego projektu (29 luty). 
Pracownicy GOK Podegrodzie starają się także służyć 
pomocą w organizacji różnych nabożeństw i przedsię-
wzięć parafialnych. W 2020 roku pomogli w organiza-
cji,  nagłośnieniu i oprawie muzycznej Procesji Bożego 
Ciała w Podegrodziu  (11 czerwca; transmisja telewi-
zyjna). W GOK zostały także nagrane i wydane płyty 
z zapisem całej liturgii i procesji. 

Zarówno w 2019 jak i 2020 pracownicy GOK poma-
gali w przygotowaniach, nagłośnieniu i oprawie mu-
zycznej corocznej mszy przy kaplicy św. Anny z okazji 
odpustu ku czci św. Anny. (26 sierpień). Zespół Mło-
dzieżowy ISKRA działający przy GOK Podegrodzie 
w dniu 2 sierpnia tworzył oprawę muzyczną Mszy św. 
w Naszacowicach. 
Od wielu lat współpraca obejmuje też przygotowanie, 
organizację oraz ekspozycję prac zgłoszonych i wyko-
nanych na Konkurs na Najpiękniejszy Różaniec. 
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Małopolski Festiwal Smaku
Małopolska zachwyca wszystkie zmysły, a smak 
w szczególności. O tym najlepiej można przeko-
nać się w trakcie organizowanych od kilkunastu 
lat imprez w ramach Małopolskiego Festiwalu 
Smaku, które prezentują bogactwo kulinarne 
Małopolski. 
21 lipca 2019 roku impreza odbyła się w Podegrodziu, 
wsi z kasztelańskim rodowodem, w sercu kultury la-
chowskiej. Małopolski Festiwal Smaku powrócił do 
korzeni, dając możliwość skosztowania tego, co od za-
wsze jest w naszym regionie najsmaczniejsze. To smaki, 
które pamiętamy z dzieciństwa. Wszystko to dzięki ku-
linarnym umiejętnościom pań z kół gospodyń wiejskich 
z naszego regionu, które częstowały festiwalowych 
gości swoimi specjałami, przygotowanymi zgodnie 
z lokalnymi recepturami. W czasie trwania imprezy 
10 Kół Gospodyń Wiejskich prezentowało przygoto-
wane przez Koła zgodnie z umową różne tradycyjne 
dania związane z regionem. Koła Gospodyń Wiejskich 
z Ptaszkowej, Olszanki, Frycowej, Kamionki Wielkiej, 
Stadeł, Marcinkowic, Rytra, Krasnego Potockiego, Łąc-
ka, Jamnicy przygotowały tradycyjne dania do degusta-
cji przez uczestników imprezy oraz danie konkursowe. 
W trakcie trwania Małopolskiego Festiwalu smaku 
można było także nabyć lokalne i regionalne produkty 
od prezentujących się na imprezie producentów. Na 15 
stoiskach producenci prezentowali: regionalne trady-
cyjne pieczywo, soki i dżemy owocowe, miody pszcze-
le i inne produkty z pasieki, wędliny regionalne, sery 
i oscypki, ciasta oraz produkty z lawendy.
Przez cały czas profesjonalny kucharz Andrzej Po-
lan prowadził dla publiczności pokaz i warsztaty 

przygotowywania potraw. Mistrz Andrzej Polan po-
kazał jak można, bazując na charakterystycznych, 
lokalnych dla naszego regionu produktach, stworzyć 
kulinarne cuda o nieznanym dotąd smaku. Goście 
festiwalu mogli również degustować potrawy, które 
wyszły spod ręki mistrza. Uczestnicy festiwalu kosz-
towali m.in. placków ziemniaczano-chrzanowych z pu-
ree z jabłek łąckich i sądeckiego miodu spadziowego 
oraz twarogiem, grzanek z chleba męcińskiego z ko-
lorowymi pomidorami doprawionymi cząbrem oraz 
rewelacyjnej kukiełki polanej z palonym masłem, ja-
godami i śmietaną.      
        
Na scenie, tworząc oprawę artystyczną wydarzenia 
wystąpiły: Zespoły Regionalne „Podegrodzie” i „Małe 
Podegrodzie”, Orkiestra Dęta z Długołęki-Świerkli, 
Zespół Ahaju Fusion z Boliwii oraz gwiazda wieczoru 
– KORDIAN.
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W trakcie Festiwalu odbył się konkurs na najsmaczniej-
szą potrawę regionalną. Do konkursu każde z Kół Go-
spodyń Wiejskich uczestniczących w imprezie zgłosiło 
jedną potrawę przygotowaną z lokalnych produktów 
zgodnie z tradycją regionu. Konkursowe jury w skła-
dzie: dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego – Monika Gubała, Wójt Gminy 
Podegrodzie – Stanisław Banach, mistrz kulinarny An-
drzej Polan pod przewodnictwem Radnej Województwa 
– Marty Mordarskiej za najsmaczniejszą potrawę uznało 

grochówkę Ptaszkowską przyrządzoną przez Koło Go-
spodyń Wiejskich Ptaszkowianki. Wyróżnienia otrzy-
mały: KGW w Krasnem Potockiem za pierogi z suszoną 
śliwką polane polewką orzechową, KGW w Jamnicy za 
pstrąga z jamnickich stawów oraz KGW w Olszance za 
zupę fasolową z orzełkiem i suszoną śliwką.
Z kolei wśród lokalnych producentów triumfowała fir-
ma Wypiek Wyrobów Tradycyjnych „Babcyn Chleb” 
z Podegrodzia, której potężna (1,10 m długości) ku-
kiełka podegrodzka zyskała szczególne uznanie wśród 
degustujących.
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Imprezy plenerowe
Działalność GOK w Podegrodziu to nie tylko  praca 
kółek zainteresowań, warsztatów i szkółek, czy 
konkursy i przeglądy upowszechniające kulturę la-
chowską. Działalność GOK to także imprezy sporto-
we i rozrywkowe skierowane do całej społeczności 
Gminy. 

W ramach tej działalności w 2019 roku GOK zorganizował 
Piknik w Naszacowicach dla dzieci. Impreza odbyła się 
10 lipca, a uczestniczyło w niej około 200 dzieci z terenu 
Gminy Podegrodzie. Do dyspozycji dzieci miały zjeżdżal-
nie dmuchaną, grilla, lody sponsorowane przez Firmę Ko-
ral Nowy Sącz. 

Także w Naszacowicach odbył się 25 sierpnia 2019 roku  
Festyn. W programie imprezy były występy artystyczne 
dzieci i młodzieży, grupy artystyczne amatorskie i zawo-
dowe. Zabawie towarzyszyło wiele atrakcji a goście bawili 
się do późnych godzin nocnych. Główną atrakcją dla dzieci 
była darmowa dmuchana zjeżdżalnia.
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MB ZIELNEJ na Kubalówce
Bardzo ciekawa impreza plenerowa, która na stałe zagościła w kalendarzu GOK. Impreza w 2019 
roku odbyła się 14 sierpnia, a w 2020 ze względu na ograniczenia związane z pandemią 16 wrze-
śnia. Na Kubalówce spotkali się zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy zajęć by poznawać zioła i ich 
właściwości, układać z kwiatów, ziół i innych roślin bukiety zielne. Imprezom towarzyszyła kapela 
lachowska. Bukiety zrobione w tym dniu święcone są w kościele w dniu 15 sierpnia.
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„Cała Polska czyta dzieciom” Ferie w bibliotece

Nowości w bibliotece

„Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą 
zachowaniu dziedzictwa narodowego”.

Filarem działalności każdej biblioteki są jej zbiory. Biblio-
teka Gminna w Podegrodziu dysponuje księgozbiorem 
o charakterze uniwersalnym. Posiada wszechstronny 
zakres literatury z różnorodnych dziedzin, leksykony, en-
cyklopedie, literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży, literaturę popularnonaukową, lektury szkolne, 
czasopisma, materiały regionalne itp. W dużej mierze to 
zbiory biblioteczne stanowią podstawę oceny pracy biblio-
tek, wyrażonej satysfakcją czytelniczą osób, które je od-
wiedzają. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
czytelników Biblioteka Gminna w Podegrodziu wzboga-
ciła swoją ofertę wprowadzając LITERATURĘ OBCOJĘ-
ZYCZNĄ oraz AUDIOBOOKI. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzania naszej biblioteki i korzystania z jej zbiorów.

Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą

W ramach projektu „Maraton Literacki” 19 września 
2019 roku w Biblioteka Gminna w Podegrodziu zapro-
siła uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Podegro-
dziu na spotkanie autorskie z Panem Pawłem Wakułą, 
absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej. Au-
tor jest twórcą popularnych opowieści o władcach Pol-
ski – „Jagiełło pod prysznicem”, a jego zbiór opowiadań 

„Co w trawie piszczy” został wyróżniony w Konkursie 
Literackim im. Astrid Lindgren. Podczas spotkania au-
tor opowiadał o kulisach pracy rysownika, o własnych 
książkach i historiach ich powstawania, jednocześnie 
rysując bohaterów swoich opowieści. W swoje opowia-
dania wplata historie o chochlikach, nimfach, rusał-
kach i innych postaciach występujących w klechdach 
polskich. Rozmawiając z dziećmi autor nie zdradzał 
zakończenia żadnej z nich, zachęcając tym samym do 
ich przeczytania. Poruszone zostały również ważne 
tematy związane z ochroną przyrody oraz wątki doty-
czące historii Polski . Uczniowie skierowali do naszego 
gościa wiele pytań. Chcieli wiedzieć jak wygląda dzień 
autora, co lubi robić, jak długo pisze książki oraz o plany 
na przyszłość. Na zakończenie spotkania dzieci miały 
możliwość zakupienia książek, które autor wzbogacał 
„wpisem i wrysem”. 
Projekt „Maraton Literacki” realizowany jest przez 
Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. 
W. Bazielicha w Starym Sączu, dofinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszy Promocji Kultury w ramach programu Part-
nerstwo dla Książki.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu
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Jak nie czytam, jak czytam!

Projekty ostatnio zrealizowane w Bibliotece 
Gminnej w Podegrodziu:

 − Przystanek Biblioteka 2019
 − Noc w Bibliotece
 − Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą
 − Święto Misia
 − „Co słonko widziało…” – wiersze Marii Konopnickiej
 − Szkółka ikonopisarska
 − Święto Misia
 − Światowy Dzień Książki – warsztaty robienia róż
 − „Zakładka do książki” – konkurs plastyczny
 − Mała Książka – Wielki Człowiek
 − Para-buch! Książka w ruch!
 − „Barwy roku” – konkurs plastyczny
 − Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020
 − Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś”
 − Muzyczne podróże po literaturze
 − Wystawa „Spojrzenia”
 − Stulecie urodzin ojca świętego Jana Pawła II
 − Cała Polska czyta dzieciom

Sądecczyzna sto lat temu w fotografii 
Wojciecha Migacza

(…) Migacz Wojciech, a to moje miano jest Ci dobrze 
znane, z ojca pierwsze wzięte, drugie na chrzcie dane.
Gostwica ma wioska, poczta Podegrodzie.
Dom mój w środku wioski, zaraz przy ogrodzie,
A kraj mój rodzinny, znajdziesz go na mapie,
Zwany Galicya, jest on w Europie (…)

 Fragment listu Wojciecha Migacza
 „do kolegi do Ameryki”, 16 sierpnia 1904 r.

17 grudnia 2019 roku w Bibliotece Gminnej w Pode-
grodziu miała miejsce promocja Albumu Wojciecha 
Migacza „Sądecczyzna sto lat temu w fotografii Woj-
ciecha Migacza autorstwa pani Anny Bomba.

„Kolekcja fotografii i negatywów Wojciecha Migacza 
jest dokumentem obrazującym różne aspekty życia 
Lachów Sądeckich jak: zabudowa wsi, całoroczny 
cykl zajęć rolniczych i różne prace w gospodarstwie 
(np. orka, siew, żniwa, wykopki, budowa chałupy 
chłopskiej, wyrąb drzew), spotkania towarzyskie 
i rodzinne (wycieczki, zabawy strażackie, wesela, 
chrzciny, pogrzeby), zwyczaje i obrzędy doroczne 
(np. Boże Narodzenie, Niedziela Palmowa) oraz dzia-
łalność kulturalna. W zbiorze dominują fotografie ro-
dzinne i zbiorowe. Odzwierciedlają one wieź rodzin-
ną i bogactwo życia sądeckiej wsi. Wojciech Migacz 
upamiętnił również udział społeczności w różnych 
uroczystościach kościelnych, narodowych i w miej-
scowym teatrzyku” – napisała Anna Bomba. Książka 
jest podzielona na rozdziały, zawiera ponad setkę 
zdjęć Wojciecha Migacza. 

W dniu promocji Album cieszył się tak ogromną po-
pularnością, iż zabrakło egzemplarzy dla zaintere-
sowanych czytelników. 

MUZEUM LACHÓW SĄDECKICH IM. ZOFII I STA-
NISŁAWA CHRZĄSTOWSKICH W PODEGRODZIU 
mieszczące się w Budynku Biblioteki Gminnej w Po-
degrodziu zaprasza do obejrzenia wystawy oraz 
pomocy przy identyfikacji osób znajdujących się na 
fotografiach.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu od 72 lat wpisuje 
się w kulturę, tradycje i historię Podegrodzia oraz 
Gminy Podegrodzie. Bogaty księgozbiór, ciągły zakup
nowości wydawniczych jest magnesem przyciąga-
jącym rzesze czytelników starszych ale i tych naj-
młodszych. Bogata oferta zajęć dodatkowych sku-
pia wokół Biblioteki miłośników nie tylko literatury 
ale także historii oraz sztuki. Wystawy prac pla-
stycznych, prezentacje wydawnictw regionalnych 
na stałe goszczą w salach wystawowych Biblioteki 
Gminnej w Podegrodziu. Zapraszamy do korzystania 
z oferty biblioteki oraz jej filii w Brzeznej, Gostwicy 
i Olszanie.
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Lata 2019 – 2020   były bardzo bogate w wydarze-
nia i osiągnięcia sportowe w ramach Igrzysk Dzieci 
i Igrzysk Młodzieży.  

W ramach zawodów zorganizowano 24 różnego rodzaju 
turnieje sportowe, w których wzięło udział prawie 1500 
zawodników i zawodniczek z 8 na 10 szkół z terenu Gmi-
ny Podegrodzie. 

Wszystkie te turnieje mogły się odbyć dzięki środkom fi-
nansowym, jakie władze Gminy Podegrodzie przeznaczy-
ły na sport szkolny. Środki te pozwoliły na zapewnienie 
transportu oraz zakup dyplomów, pucharów, statuetek 
oraz medali dla zwycięskich drużyn. Zwycięzcy rywali-
zacji gminnej reprezentowali naszą Gminę na zawodach 
międzygminnych oraz powiatowych. 

Należy zaznaczyć, że w roku 2019 Szkoła Podstawowa 
w Podegrodziu we współzawodnictwie sportowym szkół 
z powiatu nowosądeckiego w ramach Igrzysk Dzieci zaję-
ła bardzo wysokie III miejsce na 114 szkoły podstawowe 
w Powiecie Nowosądeckim. Do tego sukcesu przyczyniły 
się II lokaty w powiatowych zawodach w koszykówkę oraz 
halową piłkę nożną dziewcząt czy II miejsce w sztafeto-
wych biegach przełajowych, które odbywały się w Muszy-
nie. W tej klasyfikacji punkty zdobywały również szkoły 
podstawowe z Długołęki-Świerkli, Olszanki, Brzeznej, 
Gostwicy oraz Stadeł.

Dzięki przychylności władz Gminy oraz Wójta bardzo do-
brze układa się współpraca z ościennymi gminami oraz 
powiatem nowosądeckim. Na naszych boiskach i halach 
odbywały się zawody międzygminne, powiatowe, a nawet 
międzynarodowe. 

Do tych ostatnich możemy zaliczyć organizowane przez 
UKS Lach Podegrodzie „Ferie na sportowo 2019 – 2020”, 
czyli cykl turniejów halowej piłki nożnej, w których bra-
ły udział drużyny ze Słowacji z miejscowości Lendak czy 
Nowa Lubovna, a obok nich inne drużyny z powiatu no-
wosądeckiego, limanowskiego czy nowotarskiego. Łącznie 
przez 5 dni  na hali sportowej w Brzeznej zaprezentowało 
się w każdym roku po 40 drużyn, czyli prawie 400 zawod-
ników i zawodniczek.

SPORT SZKOLNY I NIE TYLKO!

Przekazanie piłek od Marszałka i Wójta
Pandemia nie służy swobodnemu rozwojowi sportu w ca-
łej Polsce, jednakże nasi sportowcy nie ustają  w trenin-
gach, aby nie zawieźć swoich wiernych kibiców.
Wójt Gminy Podegrodzie – Stanisław Banach w dowód so-
lidarności z młodzieżą, która sumiennie ćwiczy i rozwija 
się dla dobra sportu w naszej Gminie, przekazał piłki do 
nogi, będące wspólnym prezentem Włodarza Gminy oraz  
Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Ko-
złowskiego. Piłki odebrali przedstawiciele Trampkarzy 
Grodu Podegrodzie wraz z  trenerem – Łukaszem Szablą. 
Życzymy Wam wielu bramek!
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Sport to również dorośli. W 2019 odbył się Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie, w którym 
zwyciężyła drużyna Podrzecza.

Ponadto uczestniczyliśmy w turniejach organizowanych 
przez Zespół Szkół Samochodowych pod nazwą „Sport 
przeciw przemocy”. Obok rywalizacji sportowej jak sama 
nazwa wskazuje, turniej te mają eliminować zachowa-
nia agresywne. Od kilku lat w ramach tej inicjatywy 
prowadzone są również zbiórki charytatywne na po-
moc i rehabilitację dla  osób pokrzywdzonych przez los. 
Do tej inicjatywy przystąpił Wójt – Stanisław Banach 
oraz uczniowie Szkół Podstawowych w Podegrodziu 
i Długołęce-Świerkli.

Nasza Gmina przystąpiła również do projektu finansowa-
nego przez Ministerstwo Sportu pod nazwą „Szkolny Klub 
Sportowy”. W 7 szkołach podstawowych z naszej Gminy 
zorganizowano 8 grup, w których dzieci i młodzież może 
realizować swoje pasje sportowe i pod okiem nauczycie-
li wychowania fizycznego podnosić swoje umiejętności. 
Ten projekt został dofinansowany z funduszy gminnych 
(ubezpieczenie dzieci oraz sprzęt sportowy). 

Należy ubolewać, że tak prężnie rozwijającą się aktywność 
fizyczną na terenie naszej Gminy zahamował koronawirus. 
Miejmy nadzieję, że ta sytuacja szybko się zmieni i szybko 
wrócimy do aktywności  sprzed pandemii. 
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Wielkie sukcesy siatkarzy KS Gród Czop 
Podegrodzie

Kiedy w 2018 roku w Podegrodziu powstała zawodo-
wa liga PZPS, nikt nie przypuszczał że drużyna Grodu 
będzie odnosić tak wielkie sukcesy. W sezonie 2020 
siatkarze awansowali do I Ligi Małopolskiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom 
którzy na wspierają. Z racji koronawiursa trenujemy  
i rozgrywamy mecze na hali sportowej w Rytrze, lecz 
mamy nadzieję że na kolejny sezon powrócimy do 
Brzeznej, by wspierali nas nasi fani.

Sołecki turniej o puchar Wójta Gminy 
Podegrodzie

Gmina Podegrodzie przy współpracy z KS Gród Czop 
Podegrodzie, zorganizowali Sołecki Turniej Piłki Siat-
kowej. Celem wspomnianego wydarzenia było zinte-
growanie społeczności lokalnej z każdej miejscowości 
naszej Gminy. Do turnieju zgłosiło się osiem zespołów, 
a rywalizacje wygrali mieszkańcy Długołęki-Świerkli, 
którzy w finale pokonali Podegrodzie II, wynikiem 2:0. 
Podczas zawodów wydawany był poczęstunek, przy-
gotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Olszanej.

Ferie na sportowo
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Hala sportowa w Brzeznej

Hala sportowa w Długołęce-ŚwierkliHala sportowa w Gostwicy
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PONADTO:

•  ścieżka rowerowa wraz z punktem serwisowym 
dla rowerów

• parking nad cmentarzem gminnym w Podegrodziu

•  tężnia solankowa

NA TYŁACH PO BYŁEJ SZKOLE 
ROLNICZEJ:

•  parking ze straganami handlowymi 
pod Podegrodzki Bazarek 

•  scatepark
•  amfiteatr

W planach na dalszą część kadencji:

Na zdjęciach przykładowe realizacje planowanych inwestycji. Docelowo mogą zmienić wygląd i kształt.
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