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Z oka zji nad cho dz  cych wi t Bo e go Na ro dze nia,
pra gnie my z o y  naj ser decz niej sze y cze nia.

Niech ma gicz na moc wi gi lij ne go wie czo ru przy nie sie Pa  stwu spo kój i ra do .
Aby ta wi  tecz na at mos fe ra opro mie nia a Wa sze dni 

a  do... na st p nych wi t Bo e go Na ro dze nia.
y czy my Pa  stwu ta k e od po czyn ku w ro dzin nym gro nie 

oraz pa sma suk ce sów i spe  nie nia naj skryt szych ma rze  
w nad cho dz  cym No wym Ro ku.
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Po dłu ższej niż zwy kle

prze rwie przed sta -

wiam ko lej ne wy da -

nie „Wie ści Po de grodz kich”

i za chę cam do ich lek tu ry.

„Wie ści Po de grodz kie” jak

za wsze są skarb ni cą in for ma cji

na te mat naj wa żniej szych i naj -

cie kaw szych wy da rzeń na te re -

nie na szej gmi ny. Koń czą cy

się 2015 rok nie wy wo łał,

na szczę ście, ta kich sze ro kich

emo cji jak po przed ni. Był ro -

kiem nor mal nej, co dzien nej

pra cy, w któ rym uda ło się zre -

ali zo wać wie le po trzeb nych in -

we sty cji uła twia ją cych nam

co dzien ne ży cie, np.: bu do wa

ka na li za cji w Po de gro dziu i Sta dłach, mo der ni za cję

oczysz czal ni ście ków w Po drze czu, wy bu do wa nie ka -

pli cy cmen tar nej w Po drze czu, bu do wa ob wod ni cy za -

chod niej, in sta la cja so la rów dla kil ku dzie się ciu

go spo darstw do mo wych, bu do wa wo do cią gu na Mo -

krej Wsi i wie lu dróg w ka żdej miej sco wo ści.

W obec nym nu me rze „Wie ści Po de grodz kich”

chcia łam zwró cić Pań stwa uwa gę na dwa opty mi stycz -

ne wy da rze nia.

Pierw sze to ju bi le usz zło tych, szma rag do wych i dia -

men to wych go dów 27 par, miesz kań ców na szej gmi -

ny. Szcze gól nie w okre sie świąt Bo że go Na ro dze nia to

wy da rze nie na bie ra szcze gól ne go zna cze nia. Wza jem -

ny sza cu nek, wspar cie, po no sze nie wspól nie tru dów

ży cia i wy cho wa nia przez wszyst kich ju bi la tów jest

god ne po dzi wu i na śla do wa nia. Ser decz nie im te go

gra tu lu ję i ży czę wszyst kim, że by mo gli być uczest ni -

ka mi ta kich chwil. 

Dru gie wy da rze nie to pro mo cja mo no gra fii „Po de -

gro dzie i Gmi na Po de grodz ka. Za rys dzie jów” oraz

wrę cze nie me da li „Za słu żo ny dla Gmi ny Po de gro dzie”.

Z nie ukry wa ną przy jem no ścią uczest ni czy łam w so bot -

nie po po łu dnie w pro mo cji ksią żki, któ ra by ła pod su -

mo wa niem uro czy stych ob cho dów 1000-le cia pa ra fii

po de grodz kiej. Du ża fre kwen cja na spo tka niu, cie ka we

pre lek cje au to rów mo no gra fii, ży wa dys ku sja na te mat

dzie jów Po de gro dzia i Gmi ny Po de gro dzie po ka za ła,

że pu bli ka cja by ła ocze ki wa na i po trzeb na. W jed nym

miej scu zo sta ła ze bra na wie dza o dzie jach gmi ny, jej

zwy cza jach i lu dziach, któ rzy te zwy cza je two rzy li

i prze ka zy wa li na stęp nym po ko le niom.

Nie wiel ka część tych osób za pi sa ła się w naj now szych

dzie jach Gmi ny Po de gro dzia. De cy zją Ka pi tu ły Ho no ro -

wej zo sta li od zna cze ni me da lem „Za słu żo ny dla Gmi ny

Po de gro dzia”. To szcze gól ne wy ró żnie nie dla wszyst kich

osób, któ re wnio sły istot ny wkład w roz wój na szej gmi -

ny. Ser decz nie im te go gra tu lu ję. W związ ku z tym, że

by ły to pierw sze te go ty pu wy ró żnie nia, obej mo wa ły

okres kil ku na stu lat dzia łal no ści, Ka pi tu ła przy zna ła tych

me da li aż 45. Za chę cam wszyst kich do za po zna nia się

z pro ce du rą przy zna wa nia tych me da li i zgła sza nia spo -

łecz ni ków za słu żo nych dla na szej gmi ny. 

Sza now ni miesz kań cy.

Mo je tra dy cyj ne, co rocz ne ży cze nia na bie ra ją wy jąt -

ko we go zna cze nia. Naj bli ższa przy szłość za po wia da się

dla jed nych cie ka wie, in ni za po wia da ją mrocz ne cza sy.

Bez wzglę du na oko licz no ści bar dzo Was pro szę, że by

te wy da rze nia nie po dzie li ły na szej spo łecz no ści.

Du żo spo ko ju, uśmie chu, od po czyn ku w ro dzin nej

at mos fe rze Świąt Bo że go Na ro dze nia. Spo koj ne -

go 2016 ro ku, w któ rym re ali za cja ma rzeń i ce lów bę -

dzie dla nas naj wa żniej sza. I jak ni gdy du żo opty mi zmu

i po go dy du cha.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi,

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

„Świat nie jest niestety doskonały. Jest w nim tyle do poprawienia.
Uczyńmy więc coś w tym kierunku już dziś – zacznijmy od siebie.

Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas, co robiliśmy latem.”

Sza now ni Miesz kań cy!
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Młodzieżowa kapela z Podegrodzia 
nie przerywa pasma sukcesów
Ist nie je do pie ro od pię ciu lat, ale już na sta łe w dość spon ta nicz ny i ży wio -
ło wy spo sób za go ści ła w ży ciu kul tu ral nym gmi ny. Ka pe la Mło dzie żo wa
Mu zy ka „Po de gro dzie” roz po czę ła dzia łal ność w 2010 r. w ra mach Szkół ki
Mu zy ko wa nia Lu do we go, zor ga ni zo wa nej przez Sta ro stwo Po wia to we w
No wym Są czu, dzia ła ją cej przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu.

Jo lan ta Mrów ka zdobywa kolejne laury
Po nad 70 uczest ni ków po ko na ła uczen ni ca II kla sy Gim na zjum w Po de gro -
dziu Jo lan ta Mrów ka pod czas I Kra kow skie go Prze glą du In ter pre ta cji Pio -
sen ki Ak tor skiej „We so łe Mia stecz ko 2015”, któ ry 21-22 li sto pa da miał
miej sce w Kra ko wie. Mło da pio sen kar ka za chwy ci ła ju ro rów Grze go rza Ju -
ra sa, Da nu tę Pie tra szew ską i Ma te usza Bor kow skie go wła snym wy ko na -
niem pio se nek „Czy ten pan i pa ni” oraz „Nie daj mi odejść”.

6

19
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Kil ka dzie siąt osób wzię ło udział
w kon fe ren cji, pod su mo wu ją cej re -
ali za cję pro jek tu bu do wy sie ci wo do -
cią go wo -ka na li za cyj nej na te re nie
gmi ny Po de gro dzie. Dwu go dzin ne
spo tka nie mia ło miej sce 20 li sto pa -
da w Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Po de gro dziu.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się

m.in. wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -

ma la, przed sta wi cie le Wo je wódz kie go

Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -

dar ki Wod nej, w tym pre zes za rzą du Mał -

go rza ta Mru ga ła i jej za stęp ca Jan Mu siał,

opie kun pro jek tu Iza be la Ra dzi szew ska,

a ta kże rad ni, soł ty si, dy rek to rzy szkół

i mło dzież gim na zjal na z Po de gro dzia

i Brze znej.

Pro jekt pod na zwą „Po pra wa go spo -

dar ki wod no -ście ko wej na te re nie Gmi -

ny Cheł miec i Po de gro dzie”, jak sa ma

na zwa wska zu je, był re ali zo wa ny w

dwóch gminach od 2014 r. dzię ki po ro -

zu mie niu po mię dzy go spo da rza mi obu

jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Głów nym ce lem przed się wzię cia by ło

mię dzy in ny mi zmniej sze nie strat w śro -

do wi sku, zwięk sze nie atrak cyj no ści tu -

ry stycz nej i in we sty cyj nej oko licz nych

te re nów, pod wy ższe nie stan dar dów ży cia

miesz kań ców, po pra wa ja ko ści do staw

wo dy pit nej oraz li kwi da cja ucią żli wo ści

zwią za nych z od pro wa dza niem ście ków

do przy dro żnych ro wów i po to ków.

Przy czym część do ty czą cą gmi ny Po de -

gro dzie po dzie lo no na kil ka eta pów.

Etap I (ozna czo ny ja ko P1) obej mo wał

po ło że nie 21 km rur ka na li za cyj nych w Po -

de gro dziu. Etap II (P2) bu do wę ka na li za -

cji w Sta dłach o łącz nej dłu go ści 8 km.

Etap III (P3) to mo der ni za cja i roz bu do wa

gmin nej oczysz czal ni ście ków w Po drze -

czu. Na to miast etap IV (P4) to za kup nie -

zbęd ne go wy po sa że nia do ob słu gi no wo

po wsta łych urzą dzeń i obiek tów.

Pod czas kon fe ren cji nie za bra kło rów -

nież cie ka wo stek hi sto rycz nych do ty czą -

cych ście ków. Opo wia dał o nich pre zes

fir my Lem tech Kon sul ting Sp. z o.o. Zbi -

gniew Ję drze jew ski. Na za koń cze nie

wszyst kich uczest ni ków ob da ro wa no

ma te ria ła mi pro mo cyj ny mi.

Pro jekt pod na zwą „Po pra wa go spo -

dar ki wod no -ście ko wej na te re nie Gmi -

ny Cheł miec i Po de gro dzie” re ali zo wa ny

był z w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go

In fra struk tu ra i Śro do wi sko na la ta 2007-

2013 prio ry tet I „Go spo dar ka wod no -

-ście ko wa” dzia ła nie 1.1. Go spo dar ka

wod no -ście ko wa w aglo me ra cji po wy -

żej 15 tys. RLM. Cał ko wi ty koszt przed -

się wzię cia to bli sko 71 mln zł, z cze go

na gmi nę Po de gro dzie przy pa da po -

nad 15,5 mln zł, gdzie po nad 8,3 mln to

do fi nan so wa nie z fun du szy eu ro pej -

skich, a po nad 3,7 mln zł to po życz ka

WFO ŚiGW.
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Dla do bra miesz kań ców
i śro do wi ska



Aż 27 par ma łżeń skich z te re nu gmi ny Po de gro dzie 6
grud nia świę to wa ło swo je okrą głe ju bi le usze ma łżeń -
skie. Nie ste ty ze wzglę du na stan zdro wia nie wszy scy
mo gli uczest ni czyć we wspól nym spo tka niu.

Zgod nie z przy ję tą tra dy cją, uro czy stość roz po czę ła się mszą

świę tą w ko ście le pw. Św. Ja ku ba Apo sto ła w Po de gro dziu,

a na stęp nie wszy scy uda li się do Bi blio te ki Gmin nej w Po de -

gro dziu, gdzie na sa li kon fe ren cyj nej przy wi ta ła ich Mo ni ka

Ha łas, za stęp ca kie row ni ka Urzę du Sta nu Cy wil ne go. Ży cze -

nia sza now nym ju bi la tom zło ży ła rów nież wójt Mał go rza ta

Gro ma la, kie ru jąc do nich sło wa po dzię ko wa nia i uzna nia.

Po ofi cjal nym po wi ta niu Mał go rza ta Gro ma la oraz prze wod -

ni czą cy Ra dy Gmi ny Da riusz Ko wal czyk od zna czy li pa ry „Me -

da la mi za Dłu go let nie Po ży cie Ma łżeń skie” przy zna wa ny mi

przez pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej. Dla wszyst kich cze -

ka ły rów nież pa miąt ko we li sty gra tu la cyj ne, kwia ty oraz upo -

min ki. Uro czy stość umi la ła Ka pe la La chow ska.

„Zło te Go dy” (50-le cie ma łżeń stwa) świę to wa ło 14 par:
1. BO DZIO NY STE FA NIA I JAN z Brze znej
2. BO DZIO NY RO ZA LIA I MA RIAN z Go stwi cy
3. JE DLEC KA BRO NI SŁA WA I SE BA STIAN z Dłu go łę ki -Świer kli
4. JUR KOW SKA JA NI NA I STA NI SŁAW z Brze znej
5. KON STAN TY MA RIA I AN DR ZEJ ze Sta deł
6. KOSZ KUL MA RIA I FRAN CIS ZEK z Go stwi cy
7. LI BER ZO FIA I STA NI SŁAW z Po drze cza
8. LI BER KRY STY NA I JÓ ZEF z Brze znej
9. PO TO NIEC RO ZA LIA I FRAN CIS ZEK z Po drze cza
10. PYR DOŁ MA RIA I WŁA DY SŁAW z Po de gro dzia
11. ROS TO CKA APO LO NIA I STA NI SŁAW ze Sta deł

12. SZA BLA JA DWI GA I AN TO NI z Na sza co wic 
13. WOJ NA ROW SKA GE NO WE FA I AN TO NI z Ol szan ki
14. ZIE LIŃ SKA MA RIA I WOJ CIECH z Po de gro dzia

„Szma rag do we Go dy” (55-le cie ma łżeń stwa) świę to wa ło 8 par:
1. FIUT STE FA NIA I WOJ CIECH z Brze znej
2. GUR GUL HE LE NA I JÓ ZEF z Go stwi cy
3. KROC ZEK MA RIA I JAN z Brze znej
4. PO PAR DOW SKA ZO FIA I STA NI SŁAW z Brze znej
5. SZEWC ZYK LU DWI KA I CZE SŁAW z Dłu go łę ki -Świer kli
6. ZA RAB SKA STA NI SŁA WA I STA NI SŁAW z Dłu go łę ki -Świer kli
7. ZIE LIŃ SKA HO NO RA TA I JÓ ZEF z Go stwi cy
8. ZWO LIŃ SKA KRY STY NA I STA NI SŁAW z Go stwi cy

„Dia men to we Go dy” (60-le cie ma łżeń stwa) świę to wa ło 5 par:
1. BA ZIAK MA RIA I WŁA DY SŁAW z Ol sza nej
2. GO MÓŁ KA BRO NI SŁA WA I JAN z Dłu go łę ki -Świer kli
3. OLS ZAK ZO FIA I ZBI GNIEW z Mo krej Wsi
4. PLA TA JA NI NA I JAN z Dłu go łę ki -Świer kli
5. WO LAK ANIE LA I BO GU MIŁ z Brze znej
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Wspólnie świętowali Złote,
Szmaragdowe i Diamentowe Gody
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Wieś Ro gi w no wej od sło nie
Bo isko wie lo funk cyj ne, plac za baw dla dzie ci, tra sa spa ce ro wa, plac re kre acyj ny oraz no wiut ka as fal to wa dro ga
gmin na Pod ro gi – Oso wie wraz z chod ni ka mi, któ re za pew nią do dat ko we bez pie czeń stwo dzie ciom zdą ża ją -
cym do szko ły. Tak wy glą da obec nie cen trum wsi Ro gi, któ re uda ło się od no wić w tym ro ku m.in. dzię ki środ -
kom fi nan so wym z Unii Eu ro pej skiej. Uro czy ste otwar cie i po świę ce nie no wych obiek tów mia ło miej sce 17
paź dzier ni ka, a uczest ni czy ło w nim kil ka set osób, w tym przed sta wi cie le sa mo rzą du gmi ny Po de gro dzie, rad ni
Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go oraz spo łecz ność lo kal na. Pro jekt „Prze bu do wa cen trum wsi Ro gi” re ali zo wa ny
był w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013, Oś 3. „Ja kość ży cia na ob sza rach wiej -
skich i ró żni co wa nie go spo dar ki wiej skiej”, Dzia ła nie 3.2.2. i 3.2.3. Od no wa i roz wój wsi. Cał ko wi ta war tość za da -
nia to bli sko 900 tys. zł z cze go 500 tys. to do fi nan so wa nie ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go.
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Za byt ko wa ka mien na ka plicz ka słu po -
wa z krzy żem z prze ło mu XIX/XX wie ku
z pła sko rzeź ba mi Mat ki Bo skiej z Dzie -
ciąt kiem i Świę tych po ło żo na przy dro -
dze w Na sza co wi cach zo sta ła
grun tow nie od re mon to wa na. Gmi nie
uda ło się po zy skać na ten cel do fi nan -
so wa nie z pro gra mu Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go pod na zwą „Ka plicz ka”.

Ka plicz kę z pia skow ca o wy so ko ści bli -

sko czte rech me trów wznie sio no po nad sto

lat temu. Ufun do wa ła ją ro dzi na Śle dziów.

Obok po sta ci Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt -

kiem mo żna na niej zo ba czyć uni kal ne pła -

sko rzeź by świę tych Ka ta rzy ny, Bar ba ry,

Ja na Ewan ge li sty i Zo fii z cór ka mi. Nie ste -

ty bli skość ru chli wej dro gi, a co za tym

idzie nie ustan ne drga nia i za so le nie oraz

roz ra sta ją ce się za ro śla moc no ją nad wy -

rę ży ły. Dla te go z te go też wzglę du w 2014

r. wpi sa no ją do re je stru za byt ków.

Pra ce re mon to we nie by ły ła twe

i trwa ły kil ka ty go dni. Ka plicz kę naj -

pierw ro ze bra no i prze wie zio no do spe -

cja li stycz nej pra cow ni, gdzie zo sta ła

pod da na bar dzo do kład nej kon ser wa cji.

Ar ty ści uzu peł ni li rów nież ubyt ki

i znisz czo ne ele men ty, a na stęp nie po -

now nie ją zmon to wa li. Upo rząd ko wa ne

zo sta ło rów nież oto cze nie ka plicz ki. Po -

ja wi ła się m.in. opa ska z be to nu zbro jo -

ne go wo kół fun da men tu ka plicz ki,

izo la cja na oraz wy pro fi lo wa no te ren,

aby uła twić od pro wa dza nie wo dy.

Cał ko wi ty koszt re mon tu to 18

834,30 zł, z cze go do fi nan so wa nie z bu -

dże tu Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w wy -

so ko ści: 9 tys zł oraz z bu dże tu po wia tu

no wo są dec kie go w wy so ko ści 3 tys zł.

XIX-wieczna kapliczka
doczekała się remontu
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420 dzie ci z po wia tu no wo są dec kie go wraz z opie ku na mi
wzię ło udział w no cy z 4 na 5 grud nia 2015 r. w XV Po wia to -
wym Noc nym Bie gu Mi ko łaj ko wym. Szko ła Pod sta wo wa
w Ol sza nie go ści ła szko ły z: Ol szan ki, Sta deł, Brze znej, Go -
stwi cy, Dłu go łę ki-Świer kli, Po de gro dzia, Ro gów, Brze znej
Li ta cza, Ga bo nia, Kad czy, Za rze cza, Świ niar ska. 

Wśród za pro szo nych go ści po ja wi li się wójt Po de gro dzia,

Łąc ka, przed sta wi cie le Ra dy Gmi ny Po de gro dzie, pre zes ZNP

w Po de gro dziu, księ ża z pa ra fii św. Mar ci na w Czar nym Po to ku.

Im pre za roz po czę ła się o go dz. 18. Tłum dzie ci obej rzał

krót kie przed sta wie nie o Mi ko ła ju, cze ka jąc na je go przy by -

cie. Świę ty przy je chał nie na sa niach a wo zem stra żac kim dru -

hów OSP w Ol sza nie. Wój to wie za przy jaź nio nych gmin sym -

bo licz nie po kro ili ju bi le uszo wy tort i gru py z opie ku na mi wy -

ru szy ły na tra sę.

W punk tach na tra sie dzie ci od po wia da ły na sze reg za ga -

dek zwią za nych ze św. Mi ko ła jem oraz wy ko ny wa ły ró żne za -

da nia. Nad ich bez pie czeń stwem czu wa li dru ho wie z jed no stek

OSP z gmi ny Po de gro dzie wraz z ko men dan tem, pa tro le po li -

cji oraz słu żby me dycz ne.

Po po wro cie z tra sy na uczest ni ków cze kał go rą cy po si łek

i na po je. Za pa sy sło dy czy mo gli uzu peł niać w skle pi ku. Ko -

rzy sta li z dmu cha nej zje żdżal ni, ba wi li się na dys ko te ce i ma -

lo wa li twa rze.

O go dzi nie 23.00 od pra wio na zo sta ła po lo wa msza z oka zji

dnia św. Mi ko ła ja. Po niej trwa ła dys ko te ka aż do go dzi ny 2. 

W trak cie ci szy noc nej po ja wił się św. Mi ko łaj i ob da ro wał

dzie ci pacz ka mi. Im pre za za koń czy ła się o godz. 7 gdy ostat -

ni z uczest ni ków uda li się do do mów.

Po wia to wy Bieg Mi ko łaj ko wy – jak co ro ku – or ga ni zo wa -

ło Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty i Spo łecz no ści Lo kal nych

„Ser com” przy po mo cy i za an ga żo wa niu licz nych spon so rów.

Noc ze świę tym
Mi ko ła jem

Za da nie pod na zwą „Bu do wa bu dyn -

ku ga ra żo wo -go spo dar cze go OSP w Na -

sza co wi cach” by ło re ali zo wa ne przez

nie speł na dwa mie sią ce – od po cząt ku

sierp nia do koń ca wrze śnia bie żą ce go ro -

ku. Pra ce wy ko ny wa ne by ły od „ze ra”

i obej mo wa ły mię dzy in ny mi wy ko na nie

fun da men tów, po sadz ki, ścian, stro pów

i da chu oraz wy po sa że nie bu dyn ku

w po zo sta łe nie zbęd ne ele men ty, jak

szczel ne okna, po kry cie da chu bla chą

i za mon to wa nie ry nien spu sto wych. Ro -

bo ta mi za ję ła się fir ma Ka zbud z Cie nia -

wy ko ło Gry bo wa.

Dzię ki in we sty cji stra ża cy zy ska li do -

dat ko we 160 me trów kwa dra to wych po -

wierzch ni użyt ko wej. Na par te rze

bu dyn ku, oprócz ga ra żu, zna la zło się

jesz cze miej sce na dwie to a le ty i ko tłow -

nię, na to miast pod da sze w ca ło ści zo sta -

ło prze zna czo ne na ma ga zy no wa nie

sprzę tu ra tow ni czo -ga śni cze go. Zde cy -

do wa nie po pra wi się więc kom fort pra -

cy dru hów.

Bu do wa no we go ga ra żu dla Ochot ni -

czej Stra ży Po żar nej w Na sza co wi cach

nie by ła by mo żli wa bez wspar cia fi nan -

so we go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

w ra mach kon kur su „Ma ło pol skie Re mi -

zy 2015”. Przy zna ne gmi nie Po de gro -

dzie na ten cel do fi nan so wa nie wy nio sło

bli sko 40 ty się cy zło tych.

Stra ża cy z Na sza co wic
ma ją no wy ga raż

Po nad 130 ty się cy zło tych kosz to wa ła bu do wa no we go bu dyn ku dla dru hów
z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Na sza co wi cach z prze zna cze niem na ga raż
i po miesz cze nia go spo dar cze. Obiekt był po trzeb ny, po nie waż w sta rej re mi -
zie po wo li za czy na ło bra ko wać miej sca na nie zbęd ny sprzęt ra tow ni czy.
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Ist nie je do pie ro od pię ciu lat, ale już
na sta łe w dość spon ta nicz ny i ży -
wio ło wy spo sób za go ści ła w ży ciu
kul tu ral nym gmi ny. Ka pe la Mło -
dzie żo wa Mu zy ka „Po de gro dzie”
roz po czę ła dzia łal ność w 2010 r. w
ra mach Szkół ki Mu zy ko wa nia Lu -

do we go, zor ga ni zo wa nej przez Sta -
ro stwo Po wia to we w No wym Są -
czu, dzia ła ją cej przy Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu.

Ze spół pierw szy suk ces od niósł już na

sa mym po cząt ku, zaj mu jąc pierw sze miej -

sce w ka te go rii dzie cię cej pod czas kon kur -

su mu zy ki lu do wej „Dru zbac ka” w Po de -

gro dziu w 2011 r. Od te go cza su lau rów

wciąż przy by wa. Ka pe lę two rzy ło wte dy

pięć osób: Ma ciej Hej mej (pierw sze skrzyp -

ce), Agniesz ka No wak (dru gie skrzyp ce),

Ka ro li na Wa stag (ba sy), An na Pisz czek

(klar net) i Kry stian Ko la sa (trąb ka).

Już rok póź niej dziew czy ny z ze spo -

łu utwo rzy ły gru pę śpie wa czą i w kon -

kur sie „Dru zbac ka 2012” zdo by ły dru gie

miej sce w ka te go rii mło dzie żo wej.

Maj 2013 ro ku to znów dru gie miej sce

w kon kur sie mu zy ki lu do wej, by w ko -

lej nym ro ku za jąć naj wy ższe miej sce

na po dium „Dru zbac ki” w ka te go rii

mło dzie żo wej. Na to miast w ma ju 2015 r.

ka pe la po ko na ła kil ka dzie siąt po dob nych

ze spo łów, zaj mu jąc dru gie miej sce pod -

czas XVI Ogól no pol skich Kon fron ta cji

Ka pel Lu do wych i Ze spo łów Śpie wa czych

w Dę bi cy. Dzię ki wspar ciu dy rek to ra

GOK w Po de gro dziu ka pe la wy da ła już

trzy wła sne pły ty – dwie z mu zy ką lu do wą

oraz jed ną z ko lę da mi i pa sto rał ka mi.

Obec ny skład ze spo łu two rzą: An na

Lu ber da (prym i śpiew), Alek san dra Ku -

nic ka, Ka ta rzy na Ko la sa, Re na ta Pisz -

czek (se kund i śpiew), An na Pisz czek

(klar net i śpiew), Kry stian Ko la sa (trąb -

ka) i Krzysz tof Sko czeń (ba sy). Opie ku -

nem grupy jest Ma rek Wa stag.
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Młodzieżowa kapela
z Podegrodzia nie przerywa
pasma sukcesów

Przywrócili do łask 
zapomniane katarzynki
Lo so wa nie imie nia wy bran ka lub wy bran ki
z kar tek umiesz czo nych w ko szy ku, wró że -
nie z wo sku i wy lo so wa nych ga łę zi, fi li ża nek
i łu pin ja błek oraz orze chów, a na wet w tzw.
„gą sio ra”. Tak wy glą da ły warsz ta ty skie ro wa -
ne do uczniów szkół pod sta wo wych z Po de -
gro dzia i Mo krej Wsi za ty tu ło wa ne „Lu do we
ka ta rzyn ki”. Za ję cia prze pro wa dzo ne by ły 25
i 26 li sto pa da w Mu zeum La chów Są dec kich
w Po de gro dziu.
Głów nym ce lem, któ ry przy świe cał or ga ni za -
to rom za ba wy, by ło za in te re so wa nie dzie ci
bo gac twem i ró żno rod no ścią miej sco wych
tra dy cji lu do wych zwią za nych z an drzej ka mi
i ka ta rzyn ka mi, a ta kże roz bu dze nie ich cie -
ka wo ści i przy po mnie nie daw nych wie rzeń.
Co raz mniej osób pa mię ta, że ka ta rzyn ki by -
ły dniem wró żb dla ka wa le rów.



Od po wied nie ukształ to wa nie te re nu gmi ny sprzy ja ło
wy pa so wi by dła. Nie gdyś by ło to pod sta wo we źró dło
utrzy ma nia dla wie lu miesz kań ców. 

Ob rzę dy zwią za ne z pierw szym, wio sen nym wy pę dem i wy -

pa sem by dła by ły bar dzo po pu lar ne na te re nie Są dec czy zny.

Mle ko i je go prze two ry by ły jed ny mi z naj wa żniej szych pro -

duk tów żyw no ścio wych dla lu dzi miesz ka ją cych na wsi, dla te -

go zwy cza je zwią za ne z ho dow lą by dła by ły tak po wszech ne.

Po nad to za wie ra ły ele men ty ma gicz ne, któ re mia ły chro nić cen -

ne by dło przed cho ro ba mi i cza ra mi.

Wy pas od by wał się głów nie we wi kli nie i nad Du naj cem.

Kro wy gna no sta rą dro gą w stro nę Ba ran ka. Na to miast z dol -

nej czę ści wsi kro wy gna no Wy go nem – od cze go po cho dzi

na zwa dzi siej szej dro gi. Nie wiel ka część by dła pa sła się

na mie dzy lub na tzw. okraj kach.

Czyn no ści od pra wia ne przy by dle za zwy czaj od by wa ły się

in dy wi du al nie w ka żdym z go spo darstw, a by ło to m. in.: ro -

bie nie kro wom wian ków z kwia tów, ziół czy ga łą zek, przy -

śpiew ki, wkła da nie pod próg obo ry sym bo licz nych

przed mio tów gwa ran tu ją cych szczę ście, zmu sza nie by dła, by

prze kro czy ło próg pra wą, a nie le wą no gą itp. Opusz cza ją ce

za gro dę by dło ude rza no po nad to pal mą, da wa no do zje dze nia

grud kę so li czy ka wa łek chle ba ze świę con ki.

Dzi siaj ob rzę dy te zu peł nie za ni kły. Źró dłem in for ma cji

o nich są star sze oso by, któ re za zwy czaj uczest ni czy ły w ta -

kich ob rzę dach, po ma ga jąc ro dzi com przy ho dow li by dła. Dla -

te go tak wa żne jest ze bra nie tych cen nych in for ma cji oraz

po ka za nie tej tra dy cji szer sze mu gro nu od bior ców.
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Ma gia i pierw szy wy pas by dła
w tra dy cji la chow skiej

„LACHOWSKIE LATO” W PODEGRODZIU

2 sierpnia – Festyn „Lachowskie Lato” w Podegrodziu, na którym gwiazdą wieczoru był zespół Bayer Full.
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Wa ka cyj na wy ciecz ka do Po drze cza
Wa ka cje z GOK -iem, któ re zor ga ni zo wa ły Świe tli ca w Po drze czu oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu,
ma ją za za da nie uatrak cyj nić i za go spo da ro wać czas wol ny oraz uła twić in te gra cję dzie ciom i mło dzie ży z ró -
żnych miej sco wo ści gmi ny. 14 lip ca w Świe tli cy w Po drze czu od by ły się za ję cia świe tli co we oraz za ba wy
na podwórku dla dzie ci i mło dzie ży. Wzię ło w niej udział oko ło 70 uczest ni ków z Po de gro dzia, Na sza co wic i Po -
drze cza. Po przy by ciu do Po drze cza, prze wi dzia no spo tka nie z przed sta wi cie lem po li cji w No wym Są czu, któ ry
w krót kiej pre zen ta cji przed sta wił mło dzie ży za gro że nia wy ni ka ją ce z nad uży wa nia al ko ho lu, a ta kże opo wia dał
o bez pie czeń stwie na dro gach i rze kach.
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Tra dy cyj nie z po cząt kiem ro ku szkol ne go w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu roz po czy na ją się za ję -
cia Szkó łek Lu do wych – ce ra micz na, któ rą pro wa dzi
Mo ni ka Klim czak, ma lo wa nia na szkle – Te re sa Ca ba ła
i haf ciar ska – Ja ni na Lor czyk oraz mu zy ko wa nia lu do -
we go – Ma rek Wa stag. Dzię ki te mu dzie ci roz wi ja ją
swo je za in te re so wa nia oraz mi le spę dza ją wol ny czas.

MO DERN JAZZ

W ra mach pro gra mu Wa ka cje z GOK -iem odbyły się rów -
nież za ję cia za ję cia z tań ca Mo dern Jazz.
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Wa ka cje z GOK -iem w Na sza co wi cach
100 dzie ci z Po de gro dzia, Ro gów, Na sza co wic, Po rze -
cza, Sta deł i Mo krej Wsi wzię ło udział w za ba wie przy -
go to wa nej w ra mach ak cji Wa ka cje z GOK -iem. Ba wi li
się na bo isku spor to wym w Na sza co wi cach, spo tka li ze
stra ża ka mi i pa li li ogni sko. 

WYCIECZKA NA ŁAZY

W słoneczny upalny dzień 27 sierpnia odbyła się piesza
wycieczka na Łazy w ramach  Wakacji z GOK-iem. 

WARSZTATY BIBUŁKARSKIE

W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbywają się warsztaty bibułkarskie dla seniorów, które
prowadzi Elżbieta Drabik. Zajęcia są w każdą środę. Serdecznie zapraszamy!
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Te szcze gól ne na gro dy przy zna wa ne

są w dro dze uchwa ły Ra dy Gmi ny Po de -

gro dzie na wnio sek Ka pi tu ły Ho no ro -

wej, a otrzy mać je mo gą wy łącz nie

oso by szcze gól nie za słu żo ne dla gmi ny

przez wła sne osią gnię cia i wkład w pra -

cę spo łecz ną lub za wo do wą, przy czy nia -

ją cy się do roz wo ju Zie mi Po de grodz kiej

w za kre sie dzia łal no ści go spo dar czej,

spo łecz nej, ochro ny zdro wia, oświa ty,

kul tu ry, na uki i sztu ki, kul tu ry fi zycz nej

i spor tu oraz pro mo cji gmi ny za rów no

w Pol sce, jak i za gra ni cą.

To pod nio słe wy da rze nie po prze dzi ła

uro czy sta pro mo cja opa słej mo no gra fii

„Po de gro dzie i Gmi na Po de grodz ka. Za -

rys dzie jów”, obej mu ją cej ca łe 1000 lat

hi sto rii re gio nu. Przez dwa la ta przy go -

to wy wał ją ze spół czter na stu hi sto ry ków

pod kie row nic twem prof. Fe lik sa Ki ry ka,

eme ry to wa ne go rek to ra Uni wer sy te tu Pe -

da go gicz ne go w Kra ko wie oraz prze -

wod ni czą ce go ko mi te tu re dak cyj ne go

zna ne go wszyst kim „Rocz ni ka Są dec kie -

go”. Wcze śniej w ko ście le pa ra fial nym

pod we zwa niem Św. Ja ku ba Apo sto ła

w Po de gro dziu od pra wio no mszę świę tą

w in ten cji wszyst kich by łych i obec nych

miesz kań ców gmi ny Po de gro dzie.

War to przy po mnieć, że po cząt ki osad -

nic twa na te re nie Po de gro dzia i są sied nich

miej sco wo ści się ga ją co naj mniej kil ku

ty się cy lat wstecz. Ży zne te re ny przy cią -

ga ły tu bo wiem lu dzi już od cza sów cel -

tyc kich, a na wet du żo wcze śniej,

po cząw szy od młod szej epo ki ka mie nia

i epo ki brą zu (tzw. kul tu ra łu życ ka). Po -

twier dzi ły to pro wa dzo ne na tym te re nie

ba da nia ar che olo gicz ne. Po cząt ki Po de -

gro dzia, za pew ne słusz nie, łą czy się jed -

nak do pie ro z po cząt ka mi chrze ści jań stwa

w Pol sce. Za da tę utwo rze nia miej sco -

wej pa ra fii uzna je się po da wa ny w nie -

co póź niej szych do ku men tach rok 1014,

kie dy na po bli skim wzgó rzu sta nął

pierw szy drew nia ny ko ściół pod tym sa -

mym we zwa niem co obec nie – Św. Ja -

ku ba Apo sto ła.

Pod czas swo je go prze mó wie nia prof.

Fe liks Ki ryk pod kre ślił, że Po de gro dzie

bar dzo dłu go mu sia ło cze kać na jed no li te

kom pen dium wie dzy o re gio nie, miej sco -

wych zwy cza jach, a przede wszyst kim

o lu dziach, któ rych ta zie mia wy da ła.

Na szczę ście te raz ta lu ka zo sta ła w du -

żym stop niu uzu peł nio na. Głos za bra li

rów nież współ au to rzy dzie ła, dzie ląc się

wła sny mi wra że nia mi i opo wia da jąc, jak

wy glą da ła ich pra ca nad ko lej ny mi roz -

dzia ła mi. Wy daw cą mo no gra fii „Po de -

gro dzie i Zie mia Po de grodz ka. Za rys

dzie jów” jest Urząd Gmi ny Po de gro dzie.

Pro mo cja mo no gra fii po łą czo -

na z wrę cze niem me da li „Za słu żo ny dla
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Za słu że ni dla 1000-let nie go  
Aż 45 osób 7 li sto pa da w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry ode bra ło z rąk wójt
Mał go rza ty Gro ma li i Da riu sza Ko wal czy ka, prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi -
ny Po de gro dzie, me da le „Za słu żo ny dla Gmi ny Po de gro dzie”. Wy bi to je
na 25-le cie od ro dzo ne go sa mo rzą du. Wśród wy ró żnio nych zna leź li się soł -
ty si, rad ni, na uczy cie le, stra ża cy, przed się bior cy i oso by du chow ne
– wszy scy bar dzo ści śle zwią za ni z ko leb ką La chów Są dec kich.



Gmi ny Po de gro dzie” wień czy tym sa -

mym uro czy ste ob cho dy 1000-le cia Po -

de gro dzia, któ re roz po czę ły się

w ubie głym ro ku. Oczy wi ście ho no ro we

od zna cze nia nie są w ża den spo sób li mi -

to wa ne i na dal mo żna zgła szać oso by,

któ re w zna czą cy spo sób za słu ży ły się

dla lo kal nej spo łecz no ści i Zie mi Po de -

grodz kiej. Zgod nie z re gu la mi nem na -

gro dy wnio ski o przy zna nie ty tu łu

„Za słu żo ny dla Gmi ny Po de gro dzie”

mo gą zgła szać wy łącz nie pod mio ty za -

miesz ka łe lub ma ją ce sie dzi bę na te re nie

gmi ny w tym: wójt Po de gro dzia, prze -

wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Po de gro dzie,

rad ni, soł ty si, ra dy so łec kie, oso by praw -

ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne nie po sia da -

ją ce oso bo wo ści praw nej, or ga ni za cje

po za rzą do we oraz gru py miesz kań ców

gmi ny li czą ce co naj mniej 20 osób. Ty -

tuł mo że być nada ny tej sa mej oso bie tyl -

ko raz. Sto sow ne wnio ski do stęp ne są

na stro nie in ter ne to wej gmi ny oraz

w biu rze Ra dy Gmi ny.
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Po de gro dzia
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Kon kur sy, za ba wy, tań ce, pysz ny po czę stu nek oraz
oczy wi ście mnó stwo an drzej ko wych wró żb, jak prze bi -
ja nie szpil ką pa pie ro we go ser ca z za pi sa ny mi imio na -
mi, rzu ca nie ko ść mi do gry, cią gnię cie pa pie ro wych
lo sów. Tak ba wi li się pod ko niec li sto pa da ucznio wie ze
szkół na te re nie gmi ny Po de gro dzie.

Ra do sne świę to wa nie pierw si roz po czę li ucznio wie Ze spo -

łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu, któ rzy

już 18 li sto pa da przy go to wa li wie czór an drzej ko wy dla ca łej

spo łecz no ści szkol nej. Sa mo rząd Uczniow ski przy wspar ciu

na uczy cie li i ro dzi ców za dbał, aby ka żdy ba wił się zna ko mi -

cie. Nie za bra kło więc wspól nych gier, za baw, kon kur sów

i oczy wi ście do brej mu zy ki.

Ty dzień póź niej po dob ne atrak cje za wi ta ły do Szko ły Pod -

sta wo wej w Go stwi cy. W tym dniu w pla ców ce go ścił rów nież

te atrzyk ku kieł ko wy z No we go Są cza z przed sta wie niem pt.

„Kró lo wa Śnie gu”.
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An drzej ko we sza leń stwo

Gry, tań ce, wró żby cze ka ły na uczest ni ków za ba wy
an drzej ko wej, zor ga ni zo wa nej przez Sa mo rząd
Uczniow ski Gim na zjum im. bł. O. St. Pap czyń skie go
w Po de gro dziu 18 li sto pa da. 

Przy go to wa no spe cjal ną sa lę wró żb, w któ rej do wie dzieć

się mo żna by ło mię dzy in ny mi imie nia swo jej przy szłej sym -

pa tii czy za wo du, ja ki się bę dzie wy ko ny wa ło. Ucznio wie

uczest ni czy li rów nież w kon kur sach. Pro wa dzą cy mi gry i za -

ba wy by ły: prze wod ni czą ca szko ły Alek san dra Gon ciarz wraz

ze swo ją za stęp czy nią Mar ce li ną Sza blą. Pierw sza za ba wa po -

le ga ła na zaj mo wa niu krze se łek, gdy gra ją ca mu zy ka cich nie.

W tej kon ku ren cji wy stą pi ła dru ży na dziew cząt oraz chłop ców.

Dru ga za ba wa to prze ka zy wa nie so bie ka pe lu sza z gło wy

na gło wę w jak naj szyb szym tem pie przy dźwię kach ener ge -

tycz nych pio se nek. Trze ci kon kurs po le gał na tań cu na ga ze -

cie, czy li jed nym sło wem – jak tu zro bić, że by świet nie

za tań czyć na skraw ku kar tek. W tym zma ga niu los uśmiech -

nął się do tań czą cej z wiel ką gra cją i spry tem pa ry: Ża ne ty Ja -

rosz i Woj cie cha Ma ciusz ka. Na ko niec zaś spo śród kil ku par

wy bra no naj lep szych tan ce rzy. Wszy scy, któ rzy bra li udział

w kon kur sach, zo sta li ob da ro wa ni słod ki mi upo min ka mi. 

Wróżenie z papierowych serc

23 li sto pa da po wi nien ko ja rzyć nam się z ra do snym
dzie ciń stwem. A to dla te go, że jest to Świa to wy Dzień
Plu szo we go Mi sia, któ ry w tym ro ku ob cho dzi li śmy
już po raz 13. W związ ku z tym Gmin na Bi blio te ka Pu -
blicz na w Po de gro dziu przy go to wa ła dla ma lu chów
z Gmin ne go Przed szko la sze reg atrak cji.

Dzie ci i ich plu sza ki mo gły po słu chać hi sto rii po wsta nia

tej uni wer sal nej za baw ki oraz wziąć udział w mi sio wych za -

ba wach i kon kur sach. Nie za bra kło ta kże gło śne go czy ta nia

frag men tów ksią żek z „Mi sio wej bi blio tecz ki”, któ rych bo -

ha te ra mi są sym pa tycz ne mi sie. Na za koń cze nie dla wszyst -

kich przygotowano słod ki po czę stu nek.

War to do dać, że Dzień Plu szo we go Mi sia usta no wio no

w 2002 r., do kład nie w set ną rocz ni cę po wsta nia ma skot ki,

i jest on ob cho dzo ny pra wie na ca łym świe cie.

Mi sie też ma ją
swo je świę to



Ucznio wie klas trze cich Gim na zjum w Brze znej wzię li
udział w kon fe ren cji szko le nio wo -edu ka cyj nej  z prze -
pi sów gry w pił kę no żną. Pro wa dzi li ją li cen cjo no wa ni
wy kła dow cy i tre ne rzy. 

Przy go to wa li pre zen ta cje mul ti me dial ną, obej mu ją cą wy -

kład nię i in ter pre ta cję teo rii i prze pi sów gry w pił kę no żną.

Na stęp nie od był się wy kład in te rak tyw ny po łą czo ny z ćwi -

cze nia mi prak tycz ny mi. Mło dzież z wiel kim za in te re so wa -

niem bra ła udział w tych za ję ciach i ak tyw nie włą cza ła się

w pro po no wa ne ćwi cze nia. Na pod su mo wa nie od był się kon -

kurs wie dzy z za kre su prze pi sów gry w pił kę no żną. Na sto

szkół, w któ rych to szko le nie się od by wa ło, gim na zja li ści

z Brze znej po tra fi li od po wie dzieć na naj więk szą ilość py tań.

Szcze gól ną wie dzą wy ka zał się To masz Ga spar ski. 

Ka żdy z uczest ni ków kon fe ren cji otrzy mał cer ty fi kat,

a lau re aci kon kur su za pro sze nie do udzia łu w kur sie dla sę -

dziów pił ki no żnej. To mo że stać się prze pust ką do ka rie ry

w świe cie spor tu.

– Ta kie dzia ła nia wska zu ją al ter na ty wę dla uży wek i in -
nych ry zy kow nych za cho wań, pod da ją pro po zy cje spę dza nia
wol ne go cza su, a ta kże pro mu ją zdro wy tryb ży cia – mó wią

or ga ni za to rzy.
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„Za pro gra muj się na czy ta nie” to warsz ta ty zor ga ni zo wa -
ne w Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Po de gro dziu. Ich
głów nym ce lem by ło pro mo wa nie czy tel nic twa po łą czo -
ne z pro gra mo wa niem pro stych ro bo tów.

Nie zwy kle in te re su ją ce za ję cia przy go to wa ne w for mie za -

ba wy roz po czę ły się od przy po mnie nia pro zy Sta ni sła wa Le -

ma, a skoń czy ły na na uce bu do wa nia i ko do wa nia ro bo tów

z kloc ków Le go Mind storms. Wszyst ko po to, aby jak naj -

bar dziej po bu dzić dzie cię cą wy obraź nię. Na za koń cze nie

warsz ta tów wszyst kie ro bo ty sta nę ły do wiel kie go wy ści gu,

któ re go staw ką by ły drob ne upo min ki.

W bibliotece
ścigały się roboty

Mun dial 
dla ka żde go

To był ma gicz ny wie czór 
Pięk na sce ne ria i stro je, a przy tym nie ma łe zdol no ści ak -
tor skie i wo kal no -ta necz ne za chwy ci ły ro dzi ców i za pro -
szo nych go ści, któ rzy 13 li sto pa da przy szli na„Ma gicz ny
wie czór z baj ką” w Szko le Pod sta wo wej w Po de gro dziu.
Te go dnia pierw szo kla si ści pod opie ką Aga ty Za rab skiej
za pre zen to wa li na sce nie in sce ni za cję baj ki „Śnie żka
i kra sno lud ki”. Już na stęp ne go dnia to sa mo przed sta -
wie nie mo gli oglą dać ko le dzy i ko le żan ki mło dych ak to -
rów. I tym ra zem nie szczę dzo no braw i gra tu la cji.
Nie ofi cjal nie wie my, że trwa ją już przy go to wa nia do ko -
lej nej sztu ki. Z nie cier pli wo ścią cze ka my więc na wy stęp.
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Grze gorz Klag, Krzysz tof Kra jew ski i Woj ciech Że laz ko,
ucznio wie kla sy IIa Gim na zjum w Brze znej, zna leź li się
w pierw szej dwu dzie st ce IV Ogól no pol skie go Tur nie ju
Ma szyn Wia tro wych, któ ry ro ze gra no w Kra ko wie. 

To do bry wy nik. Tym bar dziej, że do kon kur su zgło si ło się

w su mie 50 dru żyn z ca łej Pol ski, a gim na zja li ści z Brze znej

star to wa li w nim po raz pierw szy.

Zgod nie z re gu la mi nem tur bi nę mo żna by ło wy ko nać z do -

wol nych ma te ria łów, ale zgod nie z ry sun kiem tech nicz nym.

Na stęp nie urzą dze nie by ło te sto wa ne pod ką tem naj więk szej

mo cy, ilo ści ob ro tów przy ob cią że niu wa łu oraz mo men tu ob -

ro to we go.

Głów nym ce lem kon kur su by ło za in te re so wa nie mło dzie -

ży fi zy ką oraz po ka za nie w naj bar dziej przy stęp ny spo sób,

jak mo żna sto so wać jej za sa dy w co dzien nym ży ciu.

Gimnazjaliści
konstruują
maszyny wiatrowe

25 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej w Go stwi cy od by -
ła się za ba wa an drzej ko wa. Naj pierw ba wi li się wy cho -
wan ko wie klas 0-3, póź niej kla sy 4-6. Or ga ni za to rem
im pre zy był Sa mo rząd Uczniow ski. W tym dniu sa la
gim na stycz na zo sta ła za mie nio na w „sa lę wró żb”. 

Uczen ni ce, prę żnie dzia ła ją ce w Sa mo rzą dzie za dba ły

o ma gicz ny na strój. Zor ga ni zo wa ły wie le kon kur sów i spra -

wi ły, że dzie ci z młod szych klas ba wi ły się zna ko mi cie. Nie

za bra kło wró żb z ma gicz nych serc, a ta kże pa pie ro wych lo -

sów prze po wia da ją cych przy szłość. Ka żdy uczest nik an drzej -

ko wych sza leństw z nie cier pli wo ścią prze kłu wał pa pie ro we

ser ca, aby od czy tać imię swo jej sym pa tii. Wy bra no też kró -

lo wą i kró la ba lu, któ ry mi zo sta li Jul ka Mi gacz i To mek Wa -

stag z kl. II. Na to miast ty tuł księ cia i księ żnicz ki, otrzy ma li

ucznio wie kl. III – Jul ka Ja cho wicz i Ka mil Cy coń. Aby zdo -

być te za szczyt ne ty tu ły, dzie ci mu sia ły wy ka zać się nie na -

gan ny mi ma nie ra mi obo wią zu ją cy mi w tań cu oraz

umie jęt no ścią zgod nej i kul tu ral nej za ba wy. Ich ta niec mu -

siał po do bać się pu blicz no ści. Wszy scy wspa nia le się ba wi -

li, hu mo ry do pi sy wa ły.

W tym dniu go ści li śmy rów nież te atrzyk ku kieł ko wy z No -

we go Są cza z przed sta wie niem pt. „Kró lo wa Śnie gu”. Opie -

kę nad ucznia mi spra wo wa li wy cho waw cy klas, a pysz ny

po czę stu nek przy go to wa ła Ra da Ro dzi ców, któ ra bar dzo ak -

tyw nie włą czy ła się w or ga ni za cję tej im pre zy.

Królowa Śniegu na
andrzejkowym balu



Kil ku dzie się ciu pierw szo kla si stów
ze Szko ły Pod sta wo wej w Po de gro -
dziu na po cząt ku li sto pa da po raz
pierw szy od wie dzi ło szkol ną bi blio -
te kę, gdzie zo sta li ofi cjal nie pa so -
wa ni na czy tel ni ków i mo gli
wy po ży czyć pierw sze ksią żki.

Na uczy cie le po sta ra li się, aby by ła to

wy jąt ko wa chwi la, dla te go dzie ci na ko -

ry ta rzach wi ta ły po sta cie ze zna nych ba -

jek, jak Czer wo ny Kap tu rek, Kot

w Bu tach, Śpią ca Kró lew na, Cza row ni -

ca i Kop ciu szek. Ka żda z nich prze ka za -

ła ma lu chom li te ry, któ re wspól nie

utwo rzy ły ha sło otwie ra ją ce drzwi do bi -

blio te ki. Tu przy wi ta ła ich naj praw dziw -

sza wró żka, a Ali na Mro zek za po zna ła

dzie ci z za sa da mi wy po ży cza nia ksią żek

i obo wiąz ka mi ka żde go czy tel ni ka.

Po sło wach przy rze cze nia pod czas

„Pa so wa nia na Czy tel ni ka”, po wta rza ny -

mi przez pierw szo kla si stów za wró żką,

dzie ci mo gły w koń cu za po znać się z bo -

ga tym księ go zbio rem i wy po ży czyć coś

dla sie bie.
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Wróżka pasowała 
pierwszaków na czytelników

150 uczniów z ca łej Ma ło pol ski wzię ło udział w Tur nie ju Re cy -
ta tor skim im. An drze ja Bur sy, or ga ni zo wa nym w hoł dzie pa -
mię ci pa tro na Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry w Kra ko wie
od 1991 ro ku. Po de gro dzie re pre zen to wa ła Jo lan ta Mrów ka
z Gim na zjum im. bł. O. St. Pap czyń skie go.

Uczest ni cy przy go to wu ją do wol nie wy bra ny je den utwór po etyc -

ki lub frag ment pro zy An drze ja Bur sy i dru gi tekst z do rob ku au to -

rów po ko le nia po ety bądź póź niej szych. Ce lem kon kur su jest

przy bli że nie twór czo ści po ety oraz upo wszech nia nie po szu ki wań

w dzie dzi nie in ter pre ta cji po ezji współ cze snej. Tra dy cją jest, że

na Fi nał Tur nie ju za pra sza ni są przy ja cie le i ro dzi na po ety. Oni też,

spo śród wszyst kich na gro dzo nych, wy bie ra ją naj le piej in ter pre tu ją -

ce go po ezję An drze ja Bur sy (nie za le żnie od wer dyk tu ofi cjal ne go

ju ry), któ re mu przy zna ją na gro dę w po sta ci rzeź by Lu dwi ki Sze -

mioth – Bur so wej, żo ny po ety, by łej wy kła dow czy ni Kra kow skiej

Aka de mii Sztuk Pięk nych. 

– Na sza uczen ni ca pod ję ła się trud ne go za da nia, ja kim jest in ter -
pre ta cja współ cze snej po ezji. Wy bra ły śmy wiersz An drze ja Bur sy „Ser -
ce” oraz ja kże ak tu al ny utwór Ada ma Za ga jew skie go „Spró buj opie wać
oka le czo ny świat” – mó wi po lo nist ka Aga ta Na wo jow ska.

Re cy to wa ła „Ser ce”
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Te go rocz ny Dzień Edu ka cji Na ro do -
wej w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry
„So kół” w No wym Są czu miał bar -
dzo moc ny ak cent po de grodz ki.
Pod czas uro czy sto ści wy stą pił band
pod na zwą Expe ry ment z Ze spo łu
Pod sta wo wo -Gim na zjal ne go w Po -
de gro dziu.

Nie ty po wa na zwa ma swo je uza sad -

nie nie, po nie waż ze spół two rzą obec ni

ucznio wie Gim na zjum oraz licz na gru -

pa ab sol wen tów szko ły.

Expe ry ment od wie lu lat re pre zen tu -

je swo ją szko łę oraz gmi nę Po de gro dzie

na licz nych kon kur sach i prze glą dach

ran gi gmin nej, po wia to wej, wo je wódz -

kiej, a ta kże ogól no pol skiej i ma na

swo im kon cie kil ka dzie siąt na gród. Nic

więc dziw ne go, że i tym ra zem wy stęp

spo tkał się z ży wio ło wym przy ję ciem

ze stro ny pu blicz no ści. Wśród go ści ob -

ser wu ją cych po pi sy mu zycz ne mło dych

ar ty stów zna leź li się m.in. wi ce wo je wo -

da Woj ciech Szcze pa nik, wi ce ku ra tor

ma ło pol ski Grze gorz Ba ran, sta ro sta

no wo są dec ki Ma rek Pła wiak, wi ce sta -

ro sta gor lic ki Je rzy Na lep ka, dy rek tor

są dec kiej De le ga tu ry Ma ło pol skie go

Ku ra to rium Oświa ty Sta ni sław Szu dek,

wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la,

dy rek tor Ze spo łu Pod sta wo wo -Gim na -

zjal ne go w Po de gro dziu Kry sty na Dą -

brow ska oraz kil ku dzie się ciu

na uczy cie li i dy rek to rów z No we go Są -

cza i po wia tów no wo są dec kie go, li ma -

now skie go oraz gor lic kie go.

Za ło ży cie lem i pro wa dzą cym for ma -

cję już od dzie się ciu lat jest Grze gorz

Kraw czyk, na uczy ciel ję zy ka an giel skie -

go. Po zo sta li człon ko wie ze spo łu to

Wio let ta Li ber, An na Pisz czek, Ma ciej

Hej mej, Jo lan ta Mrów ka, Ane ta Ba ziak,

Da niel Że la sko, Pa tryk Zbo zień, Da mian

Po rę ba, Pa tryk Łat ka, Ad rian Ba ziak i

Mi chał Kra jew ski.

Expe ry ment sztur mem
zdo był sce nę

Zdro we dru gie śnia da nie dla wszyst kich
Pysz ne sa łat ki owo co we i ja rzy no we, ka nap ki z twa ro żkiem
i wa rzy wa mi, wła sno ręcz nie przy go to wa ne so ki jabł ko we
i mar chwio we i wie le in nych nie tyl ko smacz nych, ale przede
wszyst kim zdro wych pro duk tów. Tak 20 li sto pa da w Szko le
Pod sta wo wej w Ol szan ce wy glą da ło dru gie śnia da nie. Przy go -
to wa niem tej wspa nia łej uczty za ję li się ucznio wie kla -
sy IV pod kie run kiem swo je go wy cho waw cy. Oczy wi ście
przy go to wa nia roz po czę ły się już du żo wcze śniej. Ucznio wie
po zna wa li zdro we pro duk ty, uczy li się za sad pra wi dło we go
odży wia nia, zbie ra li prze pi sy na po żyw ne i smacz ne sa łat ki, aż
wresz cie pra cu jąc w ma łych gru pach przy go to wa li dru gie
śnia da nie, na któ re za pro si li ca łą szkol ną spo łecz ność. Za ję cia
by ły jed nym z ele men tów edu ka cji zdro wot nej uczniów.



Szko ła Pod sta wo wa w Po de gro dziu mo że się po szczy -
cić no wym nie zwy kłym po miesz cze niem – Ką ci kiem
Kre atyw no ści dla klas I -III. To pierw sze ta kie miej sce
na te re nie gmi ny. 23 li sto pa da ofi cjal nie otwar li je dy -
rek tor szko ły Kry sty na Dą brow ska oraz Ja nusz Ma jer -
ski, ko or dy na tor pro jek tu wo lon ta riac kie go
„Wo lon ta riusz po ra do snej stro nie ży cia”.

Ką cik po wstał w ra mach opra co wa ne go przez pe da go ga

szkol ne go pro jek tu pn. „Twór cze dzie cia ki”, a re ali zo wa ne go

przez wo lon ta riu szy – pra cow ni ków fir my Co ca -Co la HBC

Pol ska, Fi lia w Ty li czu oraz czte rech pra cow ni ków szko ły.

Głów nym ce lem po mo cy by ło od no wie nie jed nej z sal szko ły

pod sta wo wej, w któ rej miał się zna leźć „Ką cik kre atyw no ści”,

oraz je go do po sa że nie m.in. w ma te ria ły edu ka cyj no -dy dak -

tycz ne dla uczniów klas I -III.

W skład „Ką ci ka” wcho dzą kom bi do mek, sto jak wie lo funk -

cyj ny, pół ki na pa cyn ki, ze sta wy pa cy nek, su szar ki na kół kach

do su sze nia prac uczniów, ze staw mu zycz ny, ma te ria ły pa pier -

ni cze oraz kur ty na -las do szkol nych przed sta wień te atral nych.

Ścia ny sa li zo sta ły ta kże pięk nie ozdo bio ne ma lo wi dła mi przed -

sta wia ją cy mi czte ry po ry ro ku, któ re wy ko na ła ar ty stycz nie

uzdol nio na ab sol went ka Gim na zjum w Po de gro dziu.

Po miesz cze nie słu ży te raz dzie ciom w młod szym wie ku

szkol nym do ich wszech stron ne go roz wo ju, jed no cze śnie

wpro wa dza jąc je w twór czą kra inę wy obraź ni.
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Ką cik wy obraź ni

Wiel ki Dzień Pszczół – pod ta kim
ha słem 8 sierp nia w Mu zeum La -
chów Są dec kich w Po de gro dziu zor -
ga ni zo wa no im pre zę w ra mach
ogól no pol skiej ak cji „Z Ku jaw skim
po ma ga my pszczo łom”. O pszczo -
łach, pszcze lich pro duk tach i pra cy
pszcze la rza opo wia dał Ja cek No -
wak, wła ści ciel pa sie ki „Barć”
w Ka mian nej.

Dzie ci, mło dzież i do ro śli mie li wy -

jąt ko wą oka zję zo ba czyć z bli ska ul, wy -

ro by z wo sku oraz oczy wi ście ży we

pszczo ły w oszklo nym dom ku,

a przy oka zji do wie dzieć się, jak wy glą -

da ży cie tych nie zwy kle po ży tecz nych

owa dów. Przy mie rza li też strój pszcze la -

rza, po zna jąc je go pra cę. Nie mo gło ta -

kże za brak nąć słod kich przy sma ków:

pier ni ków, kar mel ków i in nych sło dy czy

z do dat kiem mio du.

Po in te re su ją cych wy kła dach przy -

szedł rów nież czas na wspól ną pra cę.

Z pla strów pach ną ce go wo sku wszy scy

uczest ni cy za ba wy, pod kie run kiem

pszcze la rza, wy ko na li na tu ral ne i eko lo -

gicz ne świe ce. Na dzie ci cze ka ły po -

za tym ko lo ro wan ki o te ma ty ce

przy rod ni czej i krzy żów ki eko lo gicz ne.

Z ko lo ro wej bi bu ły po wsta ła na to miast

kwiet na łą ka przy cią ga ją ca ży we owa dy,

a z kar to no wych pu deł i pa pie ru pięk ne

ule. Na ko niec spo tka nia ka żdy uczest -

nik otrzy mał mnó stwo ga dże tów

z pszczo ła mi, m.in. ze szy ty, dłu go pi sy,

ołów ki, pla ny lek cji i pocz tów ki. Dzie ci

wzię ły do swo ich do mów rów nież na sio -

na na giet ka – nie zwy kle mio do daj nej ro -

śli ny, szcze gól nie lu bia nej przez pszczo -

ły i in ne owa dy za py la ją ce.

Głów nym ce lem spo tka nia by ło upo -

wszech nie nie wie dzy o pszczo łach i in -

nych po dob nych owa dach, po zna nie

pro duk tów pszcze lich i nie zwy kle istot -

nej funk cji pszczół w przy ro dzie. Or -

ga ni za to rzy Wiel kie go Dnia Pszczół

po sta wi li na edu ka cję naj młod szych

po przez za ba wę, a jed no cze śnie prze -

ka za nie im rze tel nej wie dzy na te mat

pszczół.

Wiel ki Dzień Pszczół
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Na ten dzień Szko ła Pod sta wo wa
w Ro gach cze ka ła już od daw na.
Po wie lu sta ra niach i przy za an ga -
żo wa niu licz ne go gro na osób 17
paź dzier ni ka na stą pi ło nada nie
sztan da ru, któ ry swo ją sym bo li ką
od wo łu je się do imie nia szko ły i naj -
wy ższych war to ści pa trio tycz nych,
czy li Ba ta lio nów Chłop skich.

Wśród za pro szo nych go ści, oprócz

przed sta wi cie li lo kal ne go sa mo rzą du

i spo łecz no ści Ro gów, zna leź li się m.in.

ma ło pol ski Ku ra tor Oświa ty Grze gorz

Ba ran, star szy wi zy ta tor Ku ra to rium

Oświa ty w No wym Są czu Jó zef Nieć,

dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry

w Po de gro dziu Krzysz tof Bo dzio ny, dy -

rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej

w Po de gro dziu Ma ria Szew czyk, rad ni

po wia tu wo wo są dec kie go, dy rek to rzy

szkół i przed szko li z te re nu gmi ny, a ta -

kże eme ry to wa ni na uczy cie le i przy ja -

cie le szko ły.

Uro czy stość roz po czę ła się mszą

świę tą pod prze wod nic twem księ dza

pra ła ta Jó ze fa Wa łasz ka, pod czas któ rej

po świę cił no wy sztan dar. Na stęp nie go -

ście prze nie śli się do bu dyn ku szko ły,

gdzie kon ty nu owa no część ofi cjal ną. Tu -

taj głos za brał dy rek tor Sta ni sław Krzy -

żak, któ ry przy bli żył hi sto rię Ba ta lio nów

Chłop skich. Na za koń cze nie pod kre ślił,

że tak jak kie dyś gro ma dzo no się w sze -

re gach Ba ta lio nów Chłop skich, tak

od te raz wszyst kie wa żne uro czy sto ści

szkol ne bę dą gro ma dzić uczniów

pod otrzy ma nym sztan da rem – sym bo -

lem wal ki i mę czeń stwa z cza sów woj ny

i oku pa cji. Jed nak naj bar dziej ocze ki wa -

ny przez wszyst kich mo ment nad szedł,

kie dy wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -

ma la od czy ta ła Akt Nada nia Sztan da ru

Szko le Pod sta wo wej w Ro gach.

– W imie niu fun da to rów prze ka zu je -
my na pa ni rę ce sztan dar z prze ko na -
niem, że bę dzie on sym bo lem dal sze go
roz wo ju szko ły i chlu bą spo łecz no ści lo -

kal nej – mó wi li ro dzi ce, wrę cza jąc pa ni

wójt sztan dar.

– Sztan dar jest sym bo lem wa żnym
i po trzeb nym dla kul ty wo wa nia tra dy cji
za cho wa nia to żsa mo ści szko ły. Prze ka -
zu ję pod wa szą straż i opie kę ten cen ny
sym bol. Strze żcie go jak praw dzi we go
skar bu dla nas i dla po tom nych – do da -

ła Mał go rza ta Gro ma la, prze ka zu jąc go

z ko lei dy rek to ro wi szko ły.

Po przy się dze zło żo nej przez dy rek -

to ra no wy sym bol pla ców ki prze ję li

ucznio wie z pocz tu sztan da ro we go.

Na za koń cze nie, dzie ci roz po czy na ją -

ce na ukę w Szko le Pod sta wo wej w Ro -

gach zo sta ły pa so wa ne na ucznia

i zło ży ły ślu bo wa nie na sztan dar.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2015
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Szko ła w Ro gach 
ma swój sztan dar
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Or ga ni za to rem te go mu zycz ne go

przed się wzię cia był Te atr Stu dio w Kra -

ko wie oraz Klub Kul tu ry „Iskier ka”

– jed nost ka or ga ni za cyj na Do mu Kul tu -

ry Pod gó rze w Kra ko wie, a ho no ro wy

pa tro nat ob ję li nad nim Ma ło pol ski Ku -

ra tor Oświa ty i Fun da cja im. Agniesz ki

Osiec kiej „Oku lar ni cy”.

Ce lem kon kur su by ło m.in. po pu la ry -

zo wa nie wśród mło dzie ży pio sen ki ak -

tor skiej, pro mo wa nie wra żli wo ści

ar ty stycz nej i sce nicz nej oraz pro pa go -

wa nie pol skich twór ców pio se nek, jak A.

Osiec ka czy J. Przy bo ra itp.

Dzię ki per fek cyj ne mu wy ko na niu

obu pio se nek Jo lan ta Mrów ka zo sta ła

za an ga żo wa na do przy go to wa nia

w cią gu trzech go dzin spek ta klu pt.

„We so łe Mia stecz ko 2015”. Uczen ni -

ca z Po de gro dzia otrzy ma ła rów nież

za pro sze nie do wzię cia udzia łu w 19.

edy cji Kon kur su „Pa mię taj my

o Osiec kiej”, któ ry od bę dzie się wio -

sną 2016 r.

Jo lan ta Mrów ka
zdobywa kolejne laury
Po nad 70 uczest ni ków po ko na ła uczen ni ca II kla sy Gim na zjum w Po de gro -
dziu Jo lan ta Mrów ka pod czas I Kra kow skie go Prze glą du In ter pre ta cji Pio -
sen ki Ak tor skiej „We so łe Mia stecz ko 2015”, któ ry 21-22 li sto pa da miał
miej sce w Kra ko wie. Mło da pio sen kar ka za chwy ci ła ju ro rów Grze go rza Ju -
ra sa, Da nu tę Pie tra szew ską i Ma te usza Bor kow skie go wła snym wy ko na -
niem pio se nek „Czy ten pan i pa ni” oraz „Nie daj mi odejść”.
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Już wkrót ce w Gim na zjum im. bł.
o St. Pap czyń skie go w Po de gro dziu
ru szy li te rac ki Dys ku syj ny Klub
Edu ka cyj ny. Szko ła włą czy ła się
bo wiem w ogól no pol ską kam pa nię
edu ka cyj ną „Ja czy tam!”, nad któ rą
ho no ro wy pa tro nat ob ję ło Mi ni ster -
stwo Edu ka cji Na ro do wej.

Pod czas nie co dzien nych spo tkań

czy tel ni czych ucznio wie przy herbacie

bę dą dys ku to wać na te mat czy ta nych

ksią żek .

Głów nym ce lem ak cji jest oczy wi ście

pro pa go wa nie wśród mło dzie ży szkol nej

sze ro ko po ję te go czy tel nic twa. Na uczy -

cie le ję zy ka pol skie go Mo ni ka We rem -

czuk, Mał go rza ta Ja nur i Aga ta

Na wo jow ska, koń czą wła śnie ostat nie

kur sy ani ma to rów edu ka cji. Dzię ki ta kim

spo tka niom chcą spra wić, aby czy ta nie

sta ło się mod ne i nie by ło przy mu sem,

lecz praw dzi wą przy jem no ścią.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2015
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Ksią żki to sa ma
przy jem ność!

Mnó stwo za ba wek, ma sko tek, gier
i przy bo rów szkol nych uda ło się ze -
brać uczniom Szko ły Pod sta wo wej
w Ol szan ce pod czas ko lej nej edy cji
ak cji Zo stań świę tym Mi ko ła jem. 

Zbiór ka trwa ła trzy ty go dnie i za -

koń czy ła się 25 li sto pa da, a wszyst kie

po da run ki prze ka za no na stęp nie

do sie dzi by Fun da cji Po mo cy Oso -

bom Nie peł no spraw nym w Stró żach.

Przy go to wa ne w ten spo sób pacz ki

tra fi ły do nie peł no spraw nych dzie ci

i naj bar dziej po trze bu ją cych ro dzin

z po wia tów no wo są dec kie go, gor lic -

kie go i li ma now skie go.

Nad prze bie giem ak cji czu wał Sa mo -

rząd Uczniow ski wraz z opie ku nem Mar -

tą Pu stuł ką. Dzie ci wy ka za ły się

ogrom nym zro zu mie niem i wra żli wo ścią

wie dząc, że wten spo sób po ma ga ją in nym.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się

rów nież ro dzi com, któ rzy po par li ak cję

i po mo gli prze wieźć do szko ły wor ki

peł ne po da run ków. Licz ba ze bra nych

za ba wek, ma sko tek, gier i przy bo rów

szkol nych prze ro sła naj śmiel sze ocze ki -

wa nia, mi mo że szko ła nie na le ży

do du żych pla có wek. Dzię ki ofiar no ści

i za an ga żo wa niu ca łej spo łecz no ści

szkol nej, na twa rzach po trze bu ją cych

dzie ci z pew no ścią za go ści uśmiech.

Ta kie ak cje uczą dzie ci wra żli wo ści

na po trze by in nych, roz wi ja ją em pa tię

oraz kształ tu ją po zy tyw ną po sta wę wo -

bec cier pią cych i po trze bu ją cych, co

z pew no ścią za pro cen tu je rów nież

w do ro słym ży ciu.

Ucznio wie z Ol szan ki 
zo sta li świę ty mi Mi ko ła ja mi

„Mło dzi spraw dza ją, czy star si ta -
blicz kę mno że nia zna ją”, pod ta kim
ha słem 25 wrze śnia w Szko le Pod -
sta wo wej w Po de gro dziu ob cho dzo -
no V Świa to wy Dzień Ta blicz ki
Mno że nia (V WMT Day 2015).

Eg za mi ny i kon kur sy w for mie za ba -

wy by ły skie ro wa ne do wszyst kich

uczniów klas III -VI i mia ły za chę cić

do przy po mnie nia so bie ta blicz ki mno -

że nia. Or ga ni za to rem V WMT Day by ła

na uczy ciel ka Iwo na Sa sak, a po ma ga li

jej w tym wy ło nie ni w kon kur sach kla -

so wych asy sten ci: Alek san dra Mi gacz,

Edy ta Du da, Da wid Da ra i Bar tło miej

Tyr kiel z kl. VI; Bar tło miej Ol cha wa,

We ro ni ka Du da i Be ata Ko szyk z kl. Vb;

Kin ga Kar pierz i Mag da le na Du da z kl.

Va; Ka ta rzy na Li gę za i Wik to ria Kru -

czek z kl. IVa oraz Wik to ria Jur kow ska,

Piotr Le śniak i Ka mil Dy rek z kl. IVb.

W tym ro ku eg za mi no wa ni by li rów -

nież pra cow ni cy szko ły. Do za ba wy

zgło si ło się 16 z nich. Wszy scy uczest -

ni cy, któ rzy po zy tyw nie prze szli te sty,

otrzy ma li ty tuł MT Eks per ta.

Zdo byw cy ty tu łu mo gli na stęp nie

wziąć udział w kon kur sie na Mi strza Ta -

blicz ki Mno że nia, roz wią zu jąc za da nia

w trzech ko lej nych eta pach: „Ta blicz ko -

we pił ka rzy ki”, „Na karm pie ska” oraz

„Kom pu te ro wa ta blicz ka mno że nia”.

Mi strza mi w po szcze gól nych kla sach

oka za li się Da wid Kan tor (kla sy trze cie),

Na ta lia Go lon ka (kla sy czwar te), Do mi -

ni ka Ma jer ska (kla sa pią ta) i Edy ta Świe -

chow ska (kla sa szó sta).

Na za koń cze nie chęt ni mo gli spró bo -

wać swo ich sił w zma ga niach gru po -

wych. Ucznio wie z grup, któ rym uda ło

się roz wią zać po praw nie czte ry ła mi -

głów ki, zo sta li na gro dze ni oce ną bar dzo

do brą z ma te ma ty ki. Na to miast ci, któ -

rzy roz wią za li ich pięć – oce ną ce lu ją cą.

Dla nich
tabliczka
mnożenia nie
ma tajemnic



Tur niej Or li ka o Pu char Pre mie ra
Rzecz po spo li tej Pol skiej już po raz
czwar ty zor ga ni zo wał Ze spół Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po -
de gro dziu. W tym ro ku wy da rze nie
po dzie lo no na czte ry mniej sze roz -
gryw ki dla dziew cząt i chłop ców
w gru pie star szej i młod szej, w któ -
rych star to wa ły po czte ry dru ży ny
– w su mie 160 za wod ni ków.

Mi mo iż za wod ni cy da wa li z sie bie

wszyst ko, do I eta pu eli mi na cji wo je -

wódz kich uda ło się awan so wać je dy nie

trzem dru ży nom z Po de gro dzia. Tyl ko

star si chłop cy mu sie li uznać wy ższość

ko le gów z Gim na zjum w Brze -

znej. I etap eli mi na cji wo je wódz kich

rów nież był bar dzo uda ny dla dru żyn

z Po de gro dzia, któ re awan so wa ły

do II run dy. Nie ste ty tu po szczę ści ło się

je dy nie młod szym chłop com, któ rzy

pod wo dzą tre ne ra Mar ka Fiu ta awan -

so wa li do ośmiu naj lep szych dru żyn

w wo je wódz twie ma ło pol skim i 5 paź -

dzier ni ka w Kra ko wie za ję li 4. miej sce,

ule ga jąc dru ży nom Hal ne go Ka mie ni -

ca, Czer wo no -Bia łym Tar nów i SPKS

Ło poń.

Po nad to na prze ło mie wrze śnia i paź -

dzier ni ka gim na zja li ści pró bo wa li swo -

ich sił w in dy wi du al nych bie gach

prze ła jo wych. Na za wo dach szcze bla po -

wia to we go czwo ro z nich za ję ło czo ło -

we lo ka ty i uzy ska ło awans na za wo dy

wo je wódz kie. Fi na ły wo je wódz kie

w No wym Tar gu rów nież ob fi to wa ły

w spo re suk ce sy. Jo an na Ol cha wa za ję -

ła 5. miej sce, Ja kub Ko tas – 10. miej sce,

a An na Jur czak – 14. miej sce (wszy scy

to ucznio wie Gim na zjum w Po de gro -

dziu). Na to miast uczen ni ca Szko ły Pod -

sta wo wej Be ata Ko szyk za ję ła 6.

miej sce. War to nad mie nić, że w ka żdej

ka te go rii wie ko wej star to wa ło ok. 150

za wod ni ków, w tym z ta kich du żych

ośrod ków bie go wych jak Kra ków, Tar -

nów, Ka si na i Za ko pa ne.

Bar dzo do bre dru gie miej sce uda ło się

ta kże wy wal czyć gim na zja li stom z Po de -

gro dzia w fi na le po wia to we go Tur nie ju

Ha lo wej Pił ki No żnej. W eli mi na cjach

gmin nych chłop cy po ko na li za wod ni ków

z Gim na zjum w Brze znej 3:2, by w tur -

nie ju mię dzyg min nym zre mi so wać

z Gim na zjum w Świ niar sku 0: 0 oraz po -

ko nać Gim na zjum Kró lo wej Pol skiej 3:1.

Nie co go rzej niż w ubie głym ro ku po szło

na to miast dziew czę tom, któ re ule gły

w kar nych za wod nicz kom z Brze znej 2:1

(w me czu zre mi so wa ły 1:1).
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Sukcesów sportowych 
nie brakuje i w tym roku




