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Ko lej ny nu mer „Wie ści

Po de grodz kich” jak zwy -

kle przy no si garść in for -

ma cji o osią gnię ciach i suk ce sach

na szych naj młod szych miesz kań -

ców. To ich oso bi sty suk ces ale

rów nież, co za wsze pod kre ślam

ich ro dzi ców, wy cho waw ców,

na uczy cie li i dy rek to rów szkół.

Ser decz nie wszyst kim gra tu lu ję

i ży czę dal sze go roz wi ja nia so -

wich ta len tów.

Jed nak naj wa żniej szą in for -

ma cją ostat nich ty go dni jest de -

cy zja pa pie ża Fran cisz ka

o ka no ni za cji uro dzo ne go

w Po de gro dziu Bło go sła wio ne -

go Sta ni sła wa Pap czyń skie go,

za ło ży cie la zgro ma dze nia księ ży ma ria nów. To wiel -

kie wy da rze nie dla na szej Gmi ny. W cza sach kie dy co -

raz trud niej o wzor ce mo ral ne i au to ry te ty ma my oka zję

i za szczyt przy po mnieć po stać wy bit ne go za kon ni ka,

spo wied ni ka i my śli cie la, któ ry prze ra stał swo ją epo kę.

Czło wie ka, któ ry swo ją po sta wą i ży ciem da wał przy -

kład głę bo kiej wia ry, mi ło ści bliź nie go i nie sie nia po -

mo cy po trze bu ją cym. Czło wie ka, któ re go my śli

spo łecz ne i po li tycz ne po win ny być dro go wska zem dla

wszyst kich osób peł nią cych funk cje z wy bo ru, któ rzy

ma ją słu żyć swo im spo łecz no ściom. Od wie lu lat, dzię -

ki ini cja ty wie ks. mgr Jó ze fa Wa łasz ka przy po mi na my

po stać bło go sła wio ne go Sta ni sła wa Pap czyń skie go,

a od 5 czerw ca 2016 r. – świę te go. Po uro czy sto ściach

ka no ni za cyj nych, w któ rych do wzię cia udzia łu wszyst -

kich ser decz nie za pra sza my, kult świę te go Pap czyń skie -

go bę dzie jesz cze bar dziej roz po wszech nia ny. Cho cia żby

dzię ki fil mo wi pa ra do ku men tal ne mu, któ ry zo stał na gra -

ny w Po de gro dziu.

Mu szę przy znać, że Gmi na Po de gro dzie ma szczę -

ście do wspa nia łych ka pła nów. Syl wet kę śp. ks. Sta ni -

sła wa Ma śla ka przed sta wia my z oka zji na zwa nia ron da

w Brze znej je go imie niem.

War to jesz cze wspo mnieć o dwóch wa żnych wy da -

rze niach in we sty cyj nych w Gmi nie. Pierw sze to za koń -

cze nie mo der ni za cji oczysz czal ni ście ków w Po drze czu

oraz bu do wy ka na li za cji w Po de gro dziu i Sta dłach. Jest

już mo żli wość pod łą cze nia się do sie ci ka na li za cyj nej

do cze go go rą co za chę cam. Dru ga in we sty cja to za koń -

cze nie bu do wy wo do cią gu w Mo krej Wsi. Po uzy ska -

niu po zwo leń na użyt ko wa nie bę dzie mo gła słu żyć

miesz kań com. Opra co wy wa na jest do ku men ta cja

na ko lej ny etap bu do wy wo do cią gów w miej sco wo -

ściach Po de gro dzie i Go stwi ca, bu do wy sa li gim na -

stycz nej w Dłu go łę ce – Świer kli oraz bu do wy ośrod ka

zdro wia w Brze znej.

Sza now ni miesz kań cy.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka noc nych tra -

dy cyj nie skła dam Pań stwu ser decz ne ży cze nia zdro wia,

spo ko ju i cie pła ro dzin ne go. Niech upły ną w po god nej

at mos fe rze i oprócz oka zji do ro dzin ny spo tkań bę dą

rów nież oka zją do re lak su i wy po czyn ku.

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

„Założyciel zgromadzenia księży marianów, błogosławiony 
Stanisław Papczyński (1631-1701), patron dzieci poczętych i obrońców życia,

będzie kolejnym polskim świętym. Papież Franciszek uznał potrzebny
do jego kanonizacji cud uzdrowienia przypisywany 

wstawiennictwu ojca Papczyńskiego”.

Sza now ni Miesz kań cy!
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Szlachetna paczka w Stadłach
Na przełomie listopada i grudnia ub.r., w Szkole Podstawowej w Stadłach po raz drugi została
zorganizowana akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”.

13
Chwalili się wiedzą o regionie
„Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. W tym konkursie, po raz kolejny udział
wzięli nasi uczniowie. Siedmioro z nich prezentowało swoją wiedzę o historii Sądecczyzny.

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
Wójt Gmi ny Po de gro dzie in for mu je, iż w związ ku z za koń cze niem re ali -
za cji pro jek tu pn. „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”, zgod nie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 usta wy
z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
wła ści ciel nie ru cho mo ści ma obo wią zek przy łą cze nia nie ru cho mo ści
do ist nie ją cej sie ci ka na li za cyj nej. W związ ku z po wy ższym osta tecz ny
ter min pod pię cia się do ka na li za cji przy pa da na dzień 30 kwie cień 2016 r.
Wszel kich in for ma cji w ww. spra wie przy łą czy ka na li za cyj nych
udzie la Se ba stian Po par dow ski pod nu me rem 609 165 366.
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Jed na z war szaw skich ekip fil mo wych re ali zu je zdję cia
do pa ra do ku men tal ne go fil mu o Sta ni sła wie Pap czyń -
skim, za kon ni ku po cho dzą cym z Po de gro dzia, któ ry
w tym ro ku ma zo stać ka no ni zo wa ny.

Za li cze nie w po czet świę tych Ko ścio ła ka to lic kie go to ide -

al na oka zja, by szer szej pu blicz no ści przed sta wić oso bę bł. o.

Sta ni sła wa Pap czyń skie go. Uro dzo ny w Po de gro dziu ka płan,

za kon nik i pi jar za ło żył Zgro ma dze nie Księ ży Ma ria nów. Zo -

stał be aty fi ko wa ny w 2007 ro ku w Li che niu. 

Uro czy sto ści prze wod ni czył kar dy nał Tar ci sio Ber to ne, se -

kre tarz sta nu Sto li cy Apo stol skiej. Da tę ka no ni za cji wy zna -

czo no na 5 czerw ca. Uro czy stość od bę dzie się w Rzy mie. Bł.

O. Pap czyń ski spo czy wa w pod war szaw skiej Gó rze Kal wa rii.

Re ali za cją zdjęć do pa ra do ku men tal ne go fil mu zaj mu je się jed -

na z war szaw skich ekip. Ma te riał jest re ży se ro wa ny przez Agniesz -

kę Dzie du szyc ką – Ma ni kow ską oraz To ma sza Piek ni ka. W po stać

ty tu ło we go bo ha te ra wcie li się Igna cy Mar tu se wicz z War sza wy.

Zdję cia od by wa ją się w No wym Są czu i Po de gro dziu.

Na pla nie sta ty sto wa no w stro jach z XVII wie ku. W filmie po -

ja wi się po nad dwu dzie stu miesz kań ców na szej gmi ny oraz człon -

ko wie Ze spo łu Re gio nal ne go Po de gro dzie, w tym dy rek tor

po de grodz kie go Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry, Krzysz tof Bo dzio ny.
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Po wsta je film o Bło go sła wio nym
O. Sta ni sła wie Pap czyń skim

19 lu te go 2016 r. na stą pi ło ofi cjal ne otwar cie oczysz -
czal ni ście ków w Po drze czu zmo der ni zo wa nej przez
Ener go tech ni kę – Ener go ro zruch S.A. z Gli wic.

Dzię ki do ta cji otrzy ma nej z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -

struk tu ra i Śro do wi sko po wstał w na szej gmi nie je den z naj -

no wo cze śniej szych obiek tów te go ty pu w Pol sce. Pra ce

mo der ni za cyj ne pro wa dzo ne by ły w okre sie od 27.05.2014 r.

do 30.11.2015 r.

W ra mach przed się wzię cia wy ko na no na stę pu ją ce obiek ty:
• punkt zlewczy ścieków dowożonych,
• przepompownia ścieków surowych z sitem pionowym,
• część mechaniczna (modernizacja sitopiaskownika z separatorem

płuczki piasku),
• zbiornik uśredniająco -retencyjny,
• dwa wielofunkcyjne reaktory osadu czynnego SBR (jeden reaktor

istniejący do modernizacji, drugi reaktor obiekt nowy),
• zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu,
• prasa odwadniająca osadu wraz z systemem higienizacji i transportu osadu,
• instalacja uzyskiwania wody technologicznej, przepompownia ścieków

oczyszczonych,
• pompownia pośrednia w budynku mechanicznym,
• budynek technologiczny i budynek mechaniczny,
• hala wyładowcza osadu,
• studnia przepływomierza ścieków oczyszczonych,

• studnie zaworowe oraz sieci i instalacje międzyobiektowe.

Zre ali zo wa na in we sty cja
zwięk szy prze pu sto wość
zwięk szy prze pu sto wość no -
mi nal ną oczysz czal ni, któ ra
wy no sić bę dzie RLMBZ T5
– 8524 (Qdś = 852,4 m3/d, Qd -
max. = 1108 m3/d).

Ofi cjal ne otwar cie oczysz czal ni
ście ków w Po drze czu



Gim na zja li ści z Podegrodzia, po raz ko lej ny kwe sto wa li
na uli cach na szej gmi ny, wspie ra jąc tym sa mym ak cję
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Przed się wzię -
cie od by ło się 10 stycz nia.

Kie row ni kiem szta bu by ła pa ni Bar ba ra Sko czeń, a kwe sto -

wa ło łącz nie aż 81 wo lon ta riu szy, co da je 27 grup. Wszy scy

wy ka za li się chę cią po mo cy in nym, co wy raź nie da wa ło im

spo rą sa tys fak cję. Wo lon ta riu sze zda wa li so bie spra wę, że po -

przez uczest nic two w ak cji po ma ga ją in nym. Dzię ki ze bra nym

funduszom szpi ta le na te re nie ca łe go kra ju są za opa try wa ne

w spe cja li stycz ny sprzęt, co po zwa la na ra to wa nie ży cia naj -

bar dziej po trze bu ją cym.

Ucznio wie z du żym za an ga żo wa niem kwe sto wa li na uli -

cach. Jed na z uczen nic mówiła z przekonaniem, że ka żdy, kto

wziął udział w ak cji otrzy my wał w na gro dę punk ty, któ re bę -

dą wa żne w póź niej szym cza sie, gdy bę dą chcie li do stać się

do na stęp nej szko ły. 

Te go rocz ny fi nał WOŚP był już 24 z ko lei. Za bra ne pie nią -

dze prze ka za no na sprzęt dla od dzia łów pe dia trycz nych i ge -

ria trycz nych w szpi ta lach w ca łej Pol sce. Nie ule ga jed nak

wąt pli wo ści, iż fi nał 2016 prze szedł do hi sto rii. Dzia ła nia na -

uczy cie li i uczniów z Po de gro dzia i oko licz nych miej sco wo -

ści przy nio sły bar dzo do bre wy ni ki zbiór ki. Łącz nie

na re ali za cję za da nia prze ka za no bli sko 27 000 zł.

WWW.PODEGRODZIE.PL WIADOMOŚCI 5

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

27 tys. zł. zebrali
uczniowie dla WOŚP!

Na prze ło mie li sto pa da i grud -
nia ub.r., w Szko le Pod sta wo wej
w Sta dłach po raz dru gi zo sta ła zor -
ga ni zo wa na ak cja cha ry ta tyw -
na „Szla chet na Pacz ka”.

Jest to ogól no pol ski pro jekt po mo cy

ro dzi nom znaj du ją cym się w trud nej sy -

tu acji ma te rial nej, re ali zo wa ny przez

Sto wa rzy sze nie „Wiosna”. Dzię ki za an -

ga żo wa niu wo lon ta riu szy, dar czyń ców

i do bro czyń ców, na dwa ty go dnie

przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, ro -

dzi ny otrzy mu ją pacz ki od po wia da ją ce

ich in dy wi du al nym po trze bom, a czę sto

rów nież ma rze niom. Ta ka po moc pod -

kre śla god ność ob da ro wa nych. 

Oprócz rze czy ma te rial nych, ro dzi ny

do sta ją sy gnał, że nie są sa me. Ak cja

w na szej szko le zo sta ła za ini cjo wa -

na przez Sa mo rząd Uczniow ski. Przez

okres trzech ty go dni wspól nie gro ma dzi -

li śmy za pa sy żyw no ścio we, odzież, por -

ce la nę itp., dla sa mot nej star szej oso by.

Pacz ki by ły na bie żą co pa ko wa ne, okle -

ja ne i zdo bio ne przez uczniów, aby mia -

ły cha rak ter pre zen tów. 

Po za koń czo nej ak cji ko or dy na tor do -

star czył 17 pa czek do głów nej sie dzi by

OHP w No wym Są czu, gdzie mieścił się

ma ga zyn Szla chet nej Pacz ki. Wo lon ta riu -

sze po do star cze niu da rów do wy bra nej

przez nas oso by, otrzy ma li od niej kart kę

świą tecz ną z wy ra za mi wdzięcz no ści, po -

dzię ko wa nia mi i ży cze nia mi bo żo na ro -

dze nio wy mi dla ca łej na szej spo łecz no ści

szkol nej i lo kal nej. Szla chet na Pacz ka

cie szy się ogrom ną po pu lar no ścią w na -

szej szko le, więc wszy scy cze ka ją z nie -

cier pli wo ścią na te go rocz ną ak cję.

Szla chet na pacz ka w Sta dłach
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Uro czy stość roz po czę ła się mszą świę -

tą kon ce le bro wa ną przez ks. pro bosz cza

Sta ni sła wa Po słusz ne go i księ ży wy wo -

dzą cych się z pa ra fii w Brze znej. Ho mi lię,

w któ rej przy po mnia no ży cie i za słu gi nie -

ży ją ce go już ks. pro bosz cza, wy gło sił ks.

Wła dy sław Pa siut – pro win cjał księ ży sa -

le ty nów. 

W cza sie mszy świę tej uchwa łę

o nada niu na zwy ron du w Brze znej od -

czy tał prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny

w Po de gro dziu Da riusz Ko wal czyk.

Po eu cha ry stii ka pła ni, sa mo rzą dow cy

na cze le z se kre ta rzem po wia tu Wi tol -

dem Ko złow skim, ro dzi ną księ dza Ma -

śla ka oraz pa ra fia na mi uda li się na ron do,

gdzie na stą pi ło je go uro czy ste po świę ce -

nie. Ak tu te go do ko nał ks. pro boszcz Sta -

ni sław Po słusz ny, któ ry po za koń cze niu

ob rzę du prze wod ni czył mo dli twom i ży -

czył przy szłym użyt kow ni kom bez piecz -

ne go ko rzy sta nia z drogi. 

Oso ba mi szcze gól nie za an ga żo wa -

ny mi w or ga ni za cję te go przed się wzię -

cia by li rad ni obec nej ka den cji: Te re sa

Ma tiasz, Je rzy Ja siń ski, któ ry rów no -

cze śnie jest soł ty sem wsi Brze zna, oraz

Jan Ko żuch.

Pa tron ron da ksiądz Sta ni sław Ma ślak

– pierw szy pro boszcz pa ra fii Cia ła

i Krwi Pań skiej w Brze znej – był nie -

zwy kłym ka pła nem, do brym czło wie -

kiem i na uczy cie lem. Mi strzem wie lu

po ko leń pa ra fian. Przez ca łe swo je ka -

płań skie ży cie wpa trzo ny był w eu cha ry -

stię i przez jej pry zmat w ka żdym

czło wie ku sta rał się do strzec Chry stu sa.

Swo ją po sta wą po ka zy wał pa ra fia -

nom, jak praw dzi wie żyć du chem ewan -

ge lii i w zwy kłej, nie kie dy trud nej co -

dzien no ści do strze gać Bo ga i Je go pla ny

wo bec czło wie ka.

Ksiądz pra łat bar dzo moc no wrósł

w lo kal ne śro do wi sko, któ re go pro ble my

i suk ce sy po tra fił do strze gać i do ce niać,

a na stęp nie wy ko rzy sty wać do kre owa -

nia rze czy wi sto ści opar tej na chrze ści -

jań skim sys te mie war to ści.

Był ka pła nem, któ ry nie tyl ko wy peł -

niał za da nia dusz pa ster skie, ale ta kże

dzia łał na po lu kul tu ry, na uki i oświa ty.

Ini cjo wał i or ga ni zo wał spo tka nia, kon -

kur sy czy tel ni cze, oko licz no ścio we

przed sta wie nia te atral ne, ko lęd ni cze

eska pa dy. Do ce niał wiel ką ro lę i zna cze -

nie ro dzi mej kul tu ry w wy cho wa niu

dzie ci i mło dzie ży. Od krył sa mo rod ny

ta lent mu zycz ny u Ma ria na Mor dar skie -

go i Cze sła wa Mor dar skie go, któ rzy

dzię ki wspar ciu ka pła na roz wi ja li swo je

zdol no ści w pro fe sjo nal nych for mach

kształ ce nia i na stęp nie zdo by li peł ne

kwa li fi ka cje do pra cy na sta no wi sku or -

ga ni sty. Cze sław Mor dar ski za szcze pio -

ną przez ka pła na mi łość do mu zy ki

kon ty nu uje, pra cu jąc ja ko or ga ni sta

w dwóch ko ścio łach: pa ra fial nym i po -

moc ni czym na Strzy gań cu.

Ksiądz pro boszcz po tra fił, w nie ła -

twych po li tycz nie i spo łecz nie cza sach,

współ pra co wać ze szko ła mi, na uczy cie -

la mi, za kła da mi pra cy, któ re funk cjo no -

wa ły na te re nie pa ra fii. Dla tych

pod mio tów był nie kwe stio no wa nym au -

to ry te tem i za ra zem mi strzem w prze ka -

zy wa niu wie dzy re li gij nej i ogól nej. 

Po 1989 ro ku, kie dy na ucza nie re li gii

wró ci ło do szkół, przed szko li, ak tyw nie

uczest ni czył w ży ciu pla có wek oświa to -

wych i śro do wisk na uczy ciel skich. Brał

udział w aka de miach, uro czy sto ściach

rocz ni co wych, ape lach, wi zy ta cjach,

spo tka niach z ro dzi ca mi. Ja ko bacz ny

ob ser wa tor, a za ra zem czyn ny uczest nik

wy da rzeń po tra fił zdo by te no we do -

świad cze nia i ob ser wa cje wy ko rzy stać

do bu do wa nia w śro do wi sku lo kal nym

au to ry te tu szko ły, na uczy cie li, ro dzi ców.

Ksiądz Sta ni sław Ma ślak uro dził

się 18 kwiet nia 1929 ro ku w Bra tu ci cach,

gmi na Rze za wa, po wiat bo cheń ski. Był

naj star szym dziec kiem spo śród sied mior -

ga ro dzeń stwa. Ro dzi ce księ dza: Em ma

i Ma rian Ma śla ko wie pro wa dzi li nie wiel -

kie go spo dar stwo rol ne, któ re by ło głów -

nym źró dłem utrzy ma nia ro dzi ny.

Wśród wie lu czyn ni ków, któ re

ukształ to wa ły ma łe go chłop ca – przy -

szłe go ka pła na – du że zna cze nie mia ła

ro dzi na. Cie pło i ser decz ność, wza jem -

ny sza cu nek do sie bie, mi łość do Bo ga

oraz tru dy co dzien nej eg zy sten cji to war -

to ści, któ re od ci snę ły trwa ły ślad na oso -

bo wo ści księ dza.

Ksiądz pra łat szko łę pod sta wo wą

ukoń czył w Oku li cach, zaś śred nią

w Boch ni. Po ma tu rze roz po czął stu dia

teo lo gicz ne w Wy ższym Se mi na rium
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Ron do w Brze znej 
ma swo je imię!
Z inicjatywą, by rondo nosiło imię ks. Stanisława Maślaka zasłużonego
kapłana, wyszli radni z Brzeznej: Jerzy Jasiński, Jan Kożuch, Stanisław
Sikora. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy w Podegrodziu podjęła 28
lutego 2012r., ale dopiero 8 listopada ub. r. po przyłączeniu do ronda nowej
drogi, prowadzącej z Biczyc Dolnych do Brzeznej, zorganizowano
uroczyste nadanie imienia.

Pa tron ron da ksiądz Sta ni sław Ma ślak



Du chow nym w Tar no wie. Po za koń cze -

niu stu diów 3 ma ja 1953 ro ku otrzy mał

świę ce nia ka płań skie z rąk księ dza bi -

sku pa Ka ro la Pę ka li. Mszę świę tą Pry -

mi cyj ną od pra wił 10 ma ja 1953 ro ku

w ko ście le pa ra fial nym pod we zwa niem

Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny

w Oku li cach.

W tym sa mym ro ku zo stał skie ro wa -

ny do pra cy dusz pa ster skiej w pa ra fii

Lub cza ko ło Ja sła. W te jże pa ra fii ksiądz

Ma ślak peł nił obo wiąz ki wi ka riu sza

do 1958 ro ku.

W 1958 ro ku przy był do Brze znej

i ob jął sta no wi sko ad mi ni stra to ra wi ka -

rii pa ra fial nej na Strzy gań cu po wo ła nej

przez księ dza bi sku pa Ja na Ste pę. Wi ka -

ria ta na le ża ła do pa ra fii ma cie rzy stej

w Po de gro dziu.

czerw ca 1974 ro ku pla ców ka dusz pa -

ster ska w Brze znej po kil ku na stu la tach

funk cjo no wa nia zy ska ła sta tus sa mo -

dziel nej. Ksiądz Bi skup Je rzy Able wicz

– or dy na riusz tar now ski – ery go wał pa -

ra fię Brze zna przy ko ście le pod we zwa -

niem Pod wy ższe nia Świę te go Krzy ża

na Strzy gań cu.

Pierw szym pro bosz czem no wo ery -

go wa nej pa ra fii zo stał ksiądz Sta ni sław

Ma ślak, któ ry na urząd pro bosz czow ski

zo stał mia no wa ny 10 lip ca 1975 ro ku.

W po cząt ko wym okre sie funk cjo no -

wa nia pa ra fii w Brze znej księ dzu pro -

bosz czo wi w pra cy dusz pa ster skiej

po ma gał ksiądz Wa len ty Ślu sarz (pry -

wat nie wuj księ dza Ma śla ka), a na stęp -

nie re zy dent ksiądz Bo le sław Zię ba.

W 1982 ro ku po wie lu nie po ro zu mie -

niach i kło po tach, wy ni ka ją cych z bra ku

jed no myśl no ści nie któ rych pa ra fian co

do lo ka li za cji świą ty ni, roz po czę to bu do -

wę ko ścio ła pa ra fial ne go w Brze znej.

Wiel kim bu dow ni czym i ko or dy na to rem

prac no wo wzno szo ne go ko ścio ła i ple ba -

nii zo stał ksiądz Sta ni sław Ma ślak. Bu do -

wa no we go obiek tu sa kral ne go trwa ła 13

lat. Kon se kra cji go to wej świą ty ni pod we -

zwa niem Cia ła i Krwi Pa na Je zu sa do ko -

nał 24 wrze śnia 1995 ro ku ksiądz Bi skup

Jan Styr na. Rów no cze śnie z ko ścio łem

pa ra fial nym wznie sio no ko ściół po moc -

ni czy pod we zwa niem Pod wy ższe nia

Krzy ża Świę te go na Strzy gań cu. W imie -

niu księ dza Ma śla ka bu do wę tej świą ty ni

pro wa dził ksiądz Sta ni sław Gan carz, póź -

niej szy pro boszcz w Ko rzen nej.

W 1997 ro ku, po 23 la tach peł nie nia

funk cji pro bosz cza, ksiądz Ma ślak prze -

szedł na ka płań ską eme ry tu rę, a obo -

wiąz ki pro bosz cza prze jął ksiądz Sta ni -

sław Po słusz ny.

Dłu go let ni pro boszcz pa ra fii Brze -

zna ksiądz Sta ni sław Ma ślak od szedł

do wiecz no ści 14 li sto pa da 2001 ro ku

w 48 ro ku ka płań stwa. Zgod nie z ostat -

nią wo lą księ dza pra ła ta, za pi sa ną

w te sta men cie, Je go ciało spoczęło

na cmen ta rzu ko mu nal nym w Brze znej

po śród pa ra fian, któ rym po świę cił ca -

łe swo je ka płań skie ży cie.

W uzna niu za sług księ dza Sta ni sła wa

Ma śla ka dla pa ra fii, wier nych, Ko ścio ła

w 1993 ro ku otrzy mał za szczyt ny ty tuł

ka no ni ka ho no ro we go ka pi tu ły ka te dral -

nej, ina czej pra ła ta. By pod kre ślić je go

do ro bek i wiel ki wkład w utrzy ma nie

i roz wój pa ra fii, a ta kże za cho wać go

w pa mię ci, wier ni pa ra fia nie ufun do wa li

i wmu ro wa li swo je mu pro bosz czo wi ta -

bli cę pa miąt ko wą w ko ście le pa ra fial -

nym i gro bow cu.

Na wiecz ną pa miąt kę na zwa no imie -

niem i na zwi skiem ka pła na ron -

do w Brze znej, a uro czy sto ści z tym

zwią za ne od by ły się, jak wcze śniej na pi -

sa no, 8 li sto pa da 2015 ro ku.

Opra c. IRE NA KU ROW SKA
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Dru go kla si ści ze wszyst kich pla có wek na te re nie na szej
gmi ny mie li oka zję obejrzeć spek ta kl pt. „O czym ma rzą
drze wa”. In sce ni za cja od by ła się 26 lu te go i wpra wi ła
mło dych wi dzów w za chwyt.

Spek takl od by wał się w for mie we so łej, wspól nej za ba wy

z dzie cię cą pu blicz no ścią. Nie bra ko wa ło kon kur sów, pio se -

nek, barw nych ko stiu mów oraz du żej daw ki do bre go hu mo ru.

Spo wo do wa ło to, iż zgro ma dze ni na sa li co chwi lę wy bu cha li

śmie chem.

Dzię ki ta kiej pro po zy cji, dru go kla si ści zwró ci li uwa gę

na bar dzo wa żne te ma ty, jak za nie czysz cze nie po wie trza, ni -

ska emi sja, se gre ga cja od pa dów, czy ska że nie la sów. W ła twy

i przy jem ny spo sób prze ka za no naj młod szym wi dzom bar dzo

wa żny w dzi siej szych cza sach pro blem.

Spek takl opo wia da hi sto rię sta re go drze wa, któ re do sko na -

le pa mię ta cza sy, gdy la sy i rze ki by ły czy ste, a przy ro da pięk -

niej sza. Nie ste ty z uwa gi na to ny śmie ci, ni ską emi sję oraz za -

nie czysz cze nia i ocie ple nie kli ma tu to wszyst ko ob umie ra.

Dzie ci po zna ły rów nież hi sto rię pierw szo kla sist ki Ali oraz

mło de go drzew ka – Ja sia, któ re ca ły czas wie rzą, że przy ro dę

uda się od bu do wać, je śli tyl ko od po wied nio o nią za dba my.

Po nad to uzmy sło wio no naj młod szym, jak wie le mo żna stra -

cić, je śli nie za dba my o śro do wi sko.

Eko lo gicz ne show
na sce nie GOK
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Po cho dzą cy z Go stwi cy, Woj ciech Mi -

gacz żył wla tach1874-1944. Nie ule ga wąt -

pli wo ści, iż w ów cze snych cza sach był

po sta cią wy bit ną, czę sto wy prze dza ją cą

epo kę. Wie lo krot nie na zy wa ny go stwic kim

Le onar doda Vin ci. Po zo sta wił poso bie ma -

te ria ły o ogrom nej war to ści hi sto rycz nej. 

Film, któ re go re ży se rem jest Jo an -

na Hoł da i Ja cek Ku rze ja w zna ko mi ty spo -

sób uka zu je czło wie ka, któ ry nie wi dział

ogra ni czeń w re ali za cji swo ich pa sji. Je go

dzia łal ność po zwo li ła na za cho wa nie

w zna ko mi tym sta nie ma te ria łów, dzię ki

któ rym mo że my się wie le do wie dzieć oży -

ciu miesz kań ców zie mi po de grodz kiej.

W ma te ria le udział wzię li rów nież

miesz kań cy na szej gmi ny. Do je go stwo -

rze nia przy czy nił się dy rek tor Gmin ne go

Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu, Krzysz -

tof Bo dzio ny, któ re go oj ciec do brze znał

Mi ga cza. On sam prze ka zał nie daw no są -

dec kiej pla ców ce pa miąt ki po ar ty ście. 

Po nad to w fil mie wy po wia da ły się

rów nież miesz kan ki Go stwi cy, któ re do -

sko na le pa mię ta ją Woj cie cha Mi ga cza.

Wspo mi na ły go ja ko czło wie ka zdol ne -

go, chęt ne go do po mo cy, któ ry ła two na -

wią zy wał kon tak ty z in ny mi. 

War to wspo mnieć, że Le onar do da

Vin ci z Go stwi cy nie ogra ni czał się je -

dy nie do wy ko ny wa nych fo to gra fii.

Udzie lał się rów nież w spo łecz nie, był

do brym mu zy kiem oraz za ini cjo wał za -

ło że nie kas po życz ko wych.
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„Światłoczuły”, czyli film
o podegrodzkim da Vinci

W gim na zjum w Brze znej od by ło się spo tka nie z po li cjan -
tem przy go to wa ne dla uczniów kla sy pierw szej i dru giej.

10 lutego zo sta ły prze pro wa dzo ne za ję cia pro fi lak tycz ne

zwią za ne z uświa da mia niem od po wie dzial no ści mło dzie ży

wo bec pra wa. Po pro wa dził je funk cjo na riusz po li cji ze Sta re -

go Są cza, aspi rant p. Du da. Te ma tem by ła od po wie dzial ność

nie let nich za po peł nio ne czy ny oraz co raz bar dziej groź ne zja -

wi sko cy ber prze mo cy. Za ję cia oba li ły mit, że do szes na ste go

ro ku ży cia mło dy czło wiek jest prak tycz nie nie ty kal ny, a za je -

go wy bry ki od po wia da ją je dy nie opie ku no wie. Ta ki te mat,

zwłasz cza w gim na zjum, jest ak tu al ny, bo w tym wie ku

pojawia się wiele czynników za chę ca ją cych do ła ma nia za sad

i prze pi sów. A w ten spo sób mo żna so bie już na wstę pie bar -

dzo utrud nić ży cie.

Spo tka nie jest kon ty nu acją cy klu „Na sto lat ki a pra wo”.

Spo tka nie z po li cjan tem
w Gim na zjum w Brze znej

Re ali za cją ma te ria łu za ję ło się Sto wa rzy sze nie na rzecz Ba dań i Do ku -
men ta cji Kul tu ry A PO STE RIO RI w No wym Są czu, przy współ pra cy z kra -
kow skim Te atrem im. Ju liu sza Sło wac kie go. Part ne rem przed się wzię cia
zo sta ło Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu.



12 grud nia w bu dyn ku Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu od -
był się Prze gląd Ga wę dzia rzy Lu do -
wych re gio nu La chów Są dec kich pt.
„La chow skie Go do nie”.

Or ga ni za to rem prze glą du by ło Sto wa -

rzy sze nie La chów Po de grodz kich oraz

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro -

dziu. Wszyst kich przy by łych oraz

uczest ni ków zma gań po wi ta ła wójt gmi -

ny Po de gro dzie, Mał go rza ta Gro ma la.

Bacz nie pre zen ta cjom przy glą da li

i przy słu chi wa li się z ko lei człon ko wie

ju ry, w skład któ re go we szli Ar tur Cze -

sak – ję zy ko znaw ca, Ze non Szew czyk

– ję zy ko znaw ca oraz et no graf – Be ne -

dykt Ka fel. Prze gląd cie szy du żym za -

in te re so wa niem. Z ro ku na rok ro śnie

licz ba pre zen ta cji.

Na sce nie po de grodz kie go GOK po -

ja wi ły się łącz nie 33 oso by, któ re ry wa li -

zo wa ły w trzech ka te go riach wie ko wych.

Uczest ni cy pre zen to wa li bal la dy i opo -

wia da nia oraz scen ki ro dza jo we, ske cze,

le gen dy i wier sze po etów la chow skich.

Cie ka wie za pre zen to wa ne re per tu -

ary przy czy ni ły się do prze ka za nia

cen nych in for ma cji na te mat co dzien -

ne go ży cia, oby cza jów, a przede

wszyst kim bar dzo wa żnej i istot nej dla

tu tej sze go re gio nu wier nie od two rzo -

nej gwa ry, któ rą po słu gi wa li się

uczest ni cy „La chow skie go Go do nia”.
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La chow skie
Go do nie

Oko licz no ścio wy pro gram ar ty stycz ny, słod ki po czę -
stu nek, kwia ty i upo min ki uświet ni ły ob cho dy Dnia Ko -
biet w fi lii GOK Brze zna -Li tacz.

8 mar ca 2016 r. fi lia GOK Brze zna - Li tacz już po raz ko lej ny

zor ga ni zo wa ła spo tka nie ko biet z oka zji ich świę ta. Na uro czy stość

przy by ło kil ka dzie siąt pań oraz za pro sze ni go ście: Pan Krzysz tof

Bo dzio ny – dy rek tor GOK Po de gro dzie, Pa ni dy rek tor SP w Brze -

znej -Li tacz Mag da le na Gór czyk. Wszyst kich go ści po wi ta ła Ra -

che la Mor dar ska z Fi lii GOK Brze zna - Li tacz, któ ra przy go to wa ła

pro gram ar ty stycz ny i czu wa ła nad ca ło ścią im pre zy.

O ko bie tach w dniu ich świę ta nie za po mniał pan Krzysz -

tof Bo dzio ny - dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de -

gro dziu, któ ry jak co ro ku przy był na spo tka nie 

z pięk ny mi ży cze nia mi i słod kim upo min kiem. Zy cze nia

zło żył rów nież Jan Ko żuch i Je rzy Ja siń ski, któ rzy przy wieź li

ze so bą na rę cze kwia tów – tu li pa nów.

Na sce nie za pre zen to wa li się mło dzi ar ty ści, któ rzy uczest ni -

czą w za ję ciach świe tli co wych. Wy ko na li oni wią zan kę sta rych

pio se nek lu do wych, re cy to wa li wier sze, a ta kże przed sta wi li kil -

ka sce nek z ży cia miesz kań ców Li ta cza w daw nych cza sach. Ich

wy stęp wpro wa dził wszyst kich w do sko na ły na strój.

Po za koń cze niu pro gra mu ar ty stycz ne go wszy scy go ście

oraz mło dzież zo sta li za pro sze ni na słod ki po czę stu nek, któ ry

przy wio zły ze so bą pa nie – by ło wie le sma ko ły kow i fry ka -

sów. Ka żdy otrzy mał ta kże wio sen ny upo mi nek wy ko na ny

przez Fi lię GOK Brze zna -Li tacz.

Dzień Kobiet 
na wesoło i na słodko



Tra dy cyj nie, już od wie lu lat w okre -
sie świąt Bo że go Na ro dze nia, Gmin -
ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu
or ga ni zu je „Gmin ny Kon kurs Pod łaź -
ni czek i Eks po na tów Ko lęd ni czych”. 

21 grud nia ub.r. ju ry, w skład któ re go

wcho dzą et no gra fo wie Mag da le na Kroh

i Be ne dykt Ka fel, oce ni ło pra ce zgło szo -

ne do kon kur su. Spo śród 40 pod łaź ni -

czek i pa ją ków oraz 10 eks po na tów

ko lęd ni czych / szop ki / wy bra no te naj -

pięk niej sze i naj bar dziej ory gi nal ne

i zgod ne z tra dy cją re gio nu oraz przy -

zna no im na gro dy. Po roz strzy gnię ciu

kon kur su otwar ta zo sta ła wy sta wa,

na któ rej mo żna po dzi wiać wszyst kie

pra ce.

Przed się wzię cie cie szy się sta le ro sną -

cą po pu lar no ścią. Do kon kur su zgło szo -

no pra ce z gmi ny Po de gro dzie.

Pod łaź nicz ki, pa ją ki i eks po na ty ko lęd -

ni cze wy ko ny wa ne są przez in dy wi du al -

ne oso by, a ta kże przez kla sy i szko ły,

przez oso by do ro słe i dzie ci. Te go rocz -

ne pra ce wg opi nii ju ry pre zen tu ją bar -

dzo wy so ki po ziom ar ty stycz ny a ta kże

wy jąt ko wą zgod ność z tra dy cją.

Zgło szo ne do kon kur su pod łaź nicz ki

i pa ją ki wy ko na ne są z bar dzo ró żnych

ma te ria łów i w ró żnych sty lach. Nie któ -

re z nich przy po mi na ją te naj star sze, zro -

bio ne z czub ka świer ka, za wie szo ne go

wierz choł kiem w dół i przy bra ne go

opłat ka mi, jabł ka mi, szysz ka mi itp.

Kil ka prac wy ko na nych jest ze sło my

w for mie ko puł ki. Przy ozdo bio ne są mi -

ster nie wy cię ty mi opłat ka mi, świa ta mi

oraz owo ca mi le śny mi i bi bu ła mi lub

wstą żka mi.

Wszyst kie te owo ce speł nia ły w sta -

rych wiej skich ob rzę dach wa żną funk cję

ma gicz ną i by ły sym bo lem płod no ści

i uro dza ju.

We współ cze snych pod łaź nicz kach

funk cja de ko ra cyj na zdo mi no wa ła daw ną,

ob rzę do wą. Po ja wi ło się na nich wię cej

ozdób now szych, jak łań cu chy z pa pie ru

lub bi bu ły, gwiazd ki ze sta nio lu, wresz cie

szkla ne, fa brycz ne bań ki cho in ko we.

Nie mniej dzię ki przy wią za niu do tra -

dy cji, a ta kże dzię ki kon kur so wi or ga ni -

zo wa ne mu przez GOK w Po de gro dziu,

od wie lu już lat ten sta ry ele ment God -

nich Świąt, ja kim by ła pod łaź nicz ka zna -

ny jest i kul ty wo wa ny do dziś, a przede

wszyst kim dziel nie kon ku ru je na tym te -

re nie z cho in ką. O przy wią za niu do tra -

dy cji świad czyć mo że fakt, iż wie le

pod łaź ni czek wy ko na li naj młod si miesz -

kań cy gmi ny. 

Or ga ni za to rzy kon kur su ser decz nie

za pra sza ją wszyst kich do obej rze nia tej

pięk nej wy sta wy i po dzi wia nia prac bar -

dzo mło dych wy ko naw ców.

KULTURA WWW.PODEGRODZIE.PL10

Wieści PODEGRODZKIE MARZEC 2016

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

Gminny Konkurs Podłaźniczek
i Eksponatów Kolędniczych
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Ogól no pol skie Spo tka nia Dzie cię cych i Mło dzie żo wych
Grup Ko lęd ni czych od by ło się w Po de gro dziu w dniach
30-31 stycz nia . Łącz nie na sce nie za pre zen to wa ło się 31
grup z trzech wo je wództw.

W ka te go rii dzie cię cej o zwy cię stwo ry wa li zo wa ło dwa -

dzie ścia ekip, z ko lei wśród mło dzie ży wy stą pi ło je de na ście

ze spo łów. Re pre zen to wa no wo je wódz twa: ma ło pol skie, pod -

kar pac kie i świę to krzy skie. War to do dać, iż „Pa stusz ko we

Ko lę do wa nie” od dzie więt na stu lat, nie prze rwa nie od by wa się

na te re nie na szej ma łej oj czy zny. Je go ce lem jest uka za nie

zwy cza jów i ob rzę dów bo żo na ro dze nio wych, ja ko wa żne go

ele men tu tra dy cyj nej kul tu ry na ro do wej oraz kul ty wo wa nie

jej i upo wszech nia nie w śro do wi sku dzie ci i mło dzie ży.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my w po -

sta ci ha fto wa nych „Po de grodz kich Serc”. W zgod nej opi nii za -

rów no licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no ści, jak i kon kur so we go

ju ry pre zen ta cje sta ły na bar dzo wy so kim po zio mie, a ich te -

ma ty ka by ła wy so ce zró żni co wa na, co świad czy o wciąż ist -

nie ją cej ży wej tra dy cji ko lę do wa nia na pol skiej wsi.

„Pastuszkowe kolędowanie” od 19 lat
na scenie podegrodzkiego GOK

14 mar ca w Wo je wódz kiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej w Kra ko wie ob ra do -
wa ła Ka pi tu ła przy zna ją ca me dal
„Ma ło pol ski Bi blio te karz Ro ku”. 

W tym ro ku roz pa try wa no kan dy da -

tu ry pię ciu no mi no wa nych, wśród któ -

rych zna la zła się rów nież kan dy dat ka

z na szej Gmi ny. W taj nym gło so wa niu

Ka pi tu ła ty tuł Ma ło pol skie go Bi blio te -

ka rza Ro ku 2015 zo stał przy zna ny Ma -

rii Szew czyk – dy rek to ro wi Bi blio te ki

Gmin nej w Po de gro dziu.

Ga la wrę cze nia me da lu od bę dzie się

w Wo je wódz kiej Bi blio te ce Pu blicz nej

w Kra ko wie, 17 ma ja 2016 r. Otrzy mu -

jąc ten za szczyt ny ty tuł Ma ria Szew czyk

zo sta ła jed no cze śnie kan dy dat ką Ma ło -

pol ski w Ogól no pol skim Kon kur sie

na Bi blio te ka rza Ro ku 2015. 

Pod czas te go kon kur su, or ga ni zo wa -

ne go przez Sto wa rzy sze nie Bi blio te ka rzy

Pol skich w War sza wie, spo śród naj bar -

dziej ce nio nych w po szcze gól nych wo je -

wódz twach bi blio te ka rzy wy bie ra ny

bę dzie Bi blio te karz Ro ku cie szą cy się

naj więk szym uzna niem w kra ju.

Na szej Lau re at ce gra tu lu je my nie -

zwy kłych osią gnięć, a wszyst kich za chę -

ca my do gło so wa nia, któ re od bę dzie się

od 18 kwiet nia do 15 ma ja na stro nie in -

ter ne to wej SBP.

Ma ria Szew czyk jest dy rek to rem Bi -

blio te ki Gmin nej w Po de gro dziu od 1981r.

Bi blio te ka przez nią za rzą dza na wzię ła

udział w dru giej edy cji Pro gra mu Wie lo -

let nie go Kul tu ra + in fra struk tu ra bi blio tek

i Pro gra mu Roz wo ju Bi blio tek, dzię ki któ -

re mu po zy ska ła no wo cze sny obiekt

o pow. 1200 m2, wy po sa żo ny w sprzęt

umo żli wia ją cy wdro że nie naj now szych

tech no lo gii wy po ży czeń i ochro ny zbio -

rów. Dzię ki tej in we sty cji, dzia ła ją ca od 65

lat bi blio te ka w Po de gro dziu, sta ła się jed -

ną z naj bar dziej no wo cze snych pla có wek

te go ty pu w Pol sce. No wo cze śnie zor ga -

ni zo wa na prze strzeń bi blio tecz na obej mu -

je ką ci ki za baw dla dzie ci, ka wia ren kę

in ter ne to wą wy po sa żo ną w 19 sta no wisk

kom pu te ro wych, czy tel nię, punkt po li gra -

ficz ny, pra cow nie warsz ta to we, sa lę kon -

fe ren cyj no -wi do wi sko wą na 100 miejsc.

No wa ba za lo ka lo wa umo żli wi ła roz wi -

nię cie no wych form pra cy z czy tel ni ka mi,

wy kra cza ją cych po za tra dy cyj ne funk cje

bi blio te ki. 

Maria Szewczyk
„Małopolskim
Bibliotekarzem
Roku”
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14 stycznia w remizie OSP odbyły
się uroczyste obchody święta babć
i dziadków. W uroczystościach
udział wzięła wójt Małgorzata
Gromala.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej

w Mo krej Wsi na tru dzi li się, by te go

dnia wszyst kim obec nym stwo rzyć nie -

po wta rzal ny kli mat i na strój. Mło dzi ar -

ty ści pra co wa li pod czuj nym okiem

opie ku nek, Be aty Woj na row skiej i Bo -

że ny Try stu ły. 

Dzie ci z młod szych klas de dy ko wa ły

swo im bab ciom i dziad kom wier sze, pio -

sen ki oraz za pre zen to wa ły krót kie przed -

sta wie nie o dziad ku. Star si, z ko lei

śpie wa li pio sen ki te ma tycz ne zwią za ne

z ob cho dzo nym świę tem.

Nie spo dzian ką dla go ści, któ rzy co

war to za zna czyć bar dzo licz nie po ja wi li

się w stra żni cy, by ło przed sta wie nie pt.

Czer wo ny Kap tu rek. Prze pięk ne stro je,

gra ak tor ska stwo rzy ły wy jąt ko wy kli -

mat. Wszy scy wnu ko wie wrę czy li po -

nad to za pro szo nym go ściom, spe cjal nie

przy go to wa ne na tę oka zję laur ki.

Tuż po aka de mii bab cie i dziad ko wie

uda li się na po czę stu nek, nad przy go to -

wa niem któ re go czu wa ła Ra da Ro dzi -

ców. Dzie ci w tym cza sie rów nież mo gły

za ja dać się słod ko ścia mi. Póź niej, w na -

gro dę za prze pięk ne wy stę py od by ła się

dys ko te ka, zor ga ni zo wa na przez star -

szych uczniów. Nie oby ło się bez licz -

nych kon kur sów i za baw, wśród któ rych

naj wię cej emo cji wzbu dzi ły: ta niec

na pa pie rze, wy ścig do pu dła z bu ta mi

oraz ka ro ca.
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Dzień Bab ci i Dziad ka w Mo krej Wsi

GOK w Po de gro dziu dla seniorów
Nie po wta rzal ny kli mat to wa rzy szył ob cho dom Dnia Bab ci i Dziad ka, któ ry od był się 5 lu te go w sa li głów nej Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu.
Uro czy stość przy go to wa li ucznio wie klas dru gich Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu, przy po mo cy wy cho waw ców oraz ro dzi ców.
Sa la wy peł ni ła się po brze gi za pro szo ny mi go ść mi, wśród któ rych nie za bra kło wójt, Mał go rza ty Gro ma li oraz dy rek tor pla ców ki, Kry sty ny Dą brow skiej.
Wnu ki za pre zen to wa ły pro gram ar ty stycz ny, ob fi tu ją cy w wier sze, pio sen ki czy ukła dy ta necz ne. W ro dzin nej fa mi lia dzie zmie rzy ła się gru pa babć
i dziad ków. Se nio rzy, z du mą ob ser wo wa li po pi sy swo ich mi lu siń skich, na gra dza jąc ich wy stę py grom ki mi bra wa mi. Uro czy stość za koń czy ła się wrę cze -
niem bab ciom i dziad kom wła sno ręcz nie wy ko na nych upo min ków przez dzie ci z klas 1-3.



„Mój Re gion – Mo ja Du ma, Mo je Mia -
sto – Mo ja Du ma”. W tym kon kur sie,
po raz ko lej ny udział wzię li na si
ucznio wie. Sied mio ro z nich pre zen -
to wa ło swo ją wie dzę o hi sto rii Są -
dec czy zny.

Or ga ni za to rem kon kur su by ło Spo łecz -

no -Kul tu ral ne To wa rzy stwo „Są de cza nin”

oraz Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych

nr 1 im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu.

Etap mię dzysz kol ny od był się 4 lu te go. 

Sied mio ro uczniów z klas V -VI pre -

zen to wa ło swo ją wie dzę. Do fi na łu za -

kwa li fi ko wa li się: We ro ni ka Du da

i Rok sa na Sta choń z kl. V b oraz Ma te -

usz Że la sko (V a) oraz Bar tło miej Tyr kiel

(kl. VI). Uczest ni ków z Ze spo łu Szkół

Pod sta wo wo – Gim na zjal nych w Po de -

gro dziu im. bł. o. St. Pap czyń skie go przy -

go to wa ła Be ata Za gó row ska.

Ce lem kon kur su jest po głę bie nie

wie dzy uczniów na te mat hi sto rii Są -

dec czy zny, roz wi ja nie umie jęt no ści

wy szu ki wa nia in for ma cji po cho dzą -

cych z ró żnych źró deł i wła ści we go ich

wy ko rzy sty wa nia. Po nad to ideą przy -

świe ca ją cą przed się wzię ciu jest dba nie

o du cho we i ma te rial ne dzie dzic two re -

gio nu, po sza no wa nie kul tu ry oraz tra -

dy cji lo kal nych, jak rów nież do by wa nie

wie dzy o oso bach wy bit nych i za słu żo -

nych dla re gio nu.
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Chwalili się
wiedzą
o regionie

Edu ka cyj ny pro jekt z bio lo gii do cze kał się dal szej re ali -
za cji. Ucznio wie klas dru gich, po dob nie jak w po przed -
nim ro ku szkol nym szukali odpowiedzi „Czy pro blem
kwa śnych desz czów do ty czy gmi ny Po de gro dzie”.

Te go rocz nym ha słem ob cho dów Dnia Zie my był „Pa lą cy

te mat – ni ska emi sja”. Mło dzież pod opie ką Ka ta rzy ny

Owsian ki od by ła za ję cia te re no we, w któ rych ba da ła wy stę po -

wa nie po ro stów w oko li cy szko ły.

Dzię ki za ję ciom ucznio wie za po zna wa li się z po ro sta mi ja -

ko wskaź ni ka mi za nie czysz cze nia po wie trza oraz za sto so wa li

ska lę po ro sto wą w ce lu okre śle nia stop nia ska że nia at mos fe ry

związ ka mi siar ki.

Pra ca w te re nie po mo gła po nad to w okre śle niu stop nia za -

py le nia po wie trza oraz po zna nia zja wi ska kwa śnych desz czy.

Do dat ko wo zba da no po ziom za nie czysz cze nia po wie trza na -

szej ma łej oj czy zny oraz spraw dzo no jak prze ciw dzia ła się ska -

że niom w gmi nie.

Już w szko le wy ko na no ga zet kę pt. „Źró dła i skut ki za nie -

czysz czeń gmi ny Po de gro dzie”. Zor ga ni zo wa no rów nież ak -

cję „Eko lo gicz ny Kwie cień”, do któ rej za pro szo no uczniów

klas pierw szych i dru gich, Uczestniczyli w ró żne go ro dza ju

ba da niach kon kur so wych. W na gro dę, naj lep szej kla sie przy -

padł dy plom „Stra żni ków Gmi ny Po de gro dzie”.

Po de grodz kie ob cho dy „Dnia Zie mi”
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Ko ło po lo ni stycz ne Szko ły Pod sta -
wo wej w Brze znej -Li ta czu roz po -
czę ło swo ją mi sję w Czy tel ni czej
Gru pie Dys ku syj nej. Jej ce lem jest
pro pa go wa nie i pro mo cja czy tel nic -
twa na te re nie pla ców ki.

Na sa mym po cząt ku pa sjo na ci ksią -

żek po par li ogól no pol ską ak cję „Ca ła

Pol ska czy ta dzie ciom” i skie ro wa li apel

do ro dzi ców, by ra zem ze swo imi po cie -

cha mi spę dza li na wspól nym czy ta niu 20

mi nut dzien nie. Ucznio wie są prze ko na -

ni, że naj lep szą rze czą, ja ką ro dzi ce mo -

gą zro bić dla szczę ścia i przy szło ści swo -

je go dziec ka jest gło śne czy ta nie i ogra -

ni cze nie te le wi zji.

Pią to kla si ści przed sta wi li wła sne fa -

scy na cje wy bra ny mi ksią żka mi pod czas

szkol nej aka de mii. Za pre zen to wa li ty tu -

ło wych bo ha te rów lek tur, ta kich jak Pin -

ko czy Pan Kleks. Po ja wi ły się rów nież

zna ne z ba śni po sta ci: Ca li necz ka, Czer -

wo ny Kap tu rek i Kot w bu tach. Spo łecz -

ność szkol na, na pod sta wie wy glą du,

atry bu tów oraz cha rak te ry stycz nych cy -

ta tów, roz po zna wa ła po szcze gól ne oso -

by i ty tu ły.

Je den z czy tel ni ków pro mo wał czy ta -

nie bio gra fii, prze bie ra jąc się za zna ne -

go ar gen tyń skie go za wod ni ka Lio nel

Mes sie go. In ny z ko lei wcie lił się

w Lesz ka Pesz ka, o któ rym opo wie dział

wszyst kim ze bra nym.

Człon ko wie Czy tel ni czej Gru py Dys -

ku syj nej za ini cjo wa li rów nież „mi nu tę

czy ta nia” na po cząt ku lek cji, by udo wod -

nić, że ist nie je świat bo ga tych w tre ści

lek tur. Po nad to dzie lą się z ko le żan ka mi

i ko le ga mi zło ty mi my śla mi oraz wy bie -

ra ją naj mą drzej sze prze czy ta ne przez sie -

bie sło wa, są w sta łym kon tak cie

z bi blio te ką, or ga ni zu ją spo tka nia czy tel -

ni cze oraz re da gu ją ga zet kę ścien ną.

War to się gnąć po ksią żki. W ich ró -

żno rod no ści ka żdy znaj dzie tę, któ ra do -

star czy mu nie za po mnia nych wra żeń

i spra wi, że na dłu go ule gnie cza ro wi

wy bra ne go dzie ła. Cie ka we ksią żki cze -

ka ją na od kry cie.

„Ko chaj cie ksią żki. One uła twią Wam
ży cie, po przy ja ciel sku po mo gą zo rien to -
wać się w pstrej i burz li wej gma twa ni nie
my śli, uczuć i zda rzeń. One na uczą Was
sza no wać czło wie ka i sa mych sie bie, one
uskrzy dlą ro zum i ser ce uczu ciem mi ło -
ści dla świa ta, dla czło wie ka”

M. GOR KI
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Kto czy ta, ży je po dwój nie

Ucznio wie Gim na zjum w Po de gro dzia po raz ko lej ny
mo gą po chwa lić się spo ry mi osią gnię cia mi na uko wy mi.
Po dob nie jak w la tach ubie głych ich na zwi ska zna la zły
się w gro nie fi na li stów w kon kur sach przed mio to wych.

Dwo je uczniów do tar ło do eta pu wo je wódz kie go kon kur su

hi sto rycz ne go. Pa try cja Tu rek z kla sy III i Ma rek Bu gno z Id

po pi sa li się spo rą wie dzą o prze szło ści, co po zwo li ło im uzy -

skać sta tus fi na li sty.

Po dob nym suk ce sem mo gą po chwa lić się Na ta lia Kwo ka -

-Wy życ ka z III b oraz Ma ciej Bo dzio ny z III c. Ich do me ną jest

z ko lei fi zy ka, w któ rej wy ka za li się spo ry mi mo żli wo ścia mi,

co po zwo li ło im ry wa li zo wa li w tej dzie dzi nie na szcze blu wo -

je wódz twa ma ło pol skie go.

Du żym suk ce sem kla sy III d za koń czy ły się zma ga nia z za -

kre su wie dzy o ppo łe czeń stwie. Aż czwo ro uczniów, uczęsz cza -

ją cych na co dzień do tej kla sy zna la zło się w fi na le eta pu

wo je wódz kie go kon kur su. Wśród fi na li stów ry wa li zo wa li Pa tryk

Ba ziak, Pa tryk Ol szak, Łu kasz Du da oraz Woj ciech Ma ciu szek.

Rów nież w kon kur sach bi blij nych ucznio wie pla ców ki za -

pre zen to wa li spo rą wie dzę. Fi na list ką zo sta ła Agniesz ka

Owsian ka z kla sy III a. Z ko lei w Ogól no pol skim kon kur sie

wie dzy o cza sach i oso bie Ka ro la Woj ty ły – Ja na Paw ła II pt.

„Pa pież Sło wia nin” po pi sa li się Wio let ta Li ber, Ma rek Bu gno,

Zu zan na Gan car czyk, Do mi ni ka Łat ka, Ewa Ma la ga, Ja kub

Ol szak, Ju sty na Paw lik, Mar ce li na Sza bla oraz Kin ga Za czyk.

Konkursy przedmiotowe
mocną stroną gimnazjalistów
z Podegrodzia



W pierw szym ty go dniu grud nia ub.r. od by ła się Ogól no -
pol ska Sty pen dia da Wcze snosz kol na. Ko or dy na to rem
kon kur su, któ ry od by wał się w czte rech ka te go riach,
by ła Ja dwi ga Frą czek.

W pierw szej ka te go rii pt. „Abe ca dło” na le ża ło się wy ka zać

zna jo mo ścią tre ści utwo rów li te rac kich, wy bra nych ze zbio ru

wier szy „Brze chwa Dzie ciom”. W dru giej, uczest ni cy mu sie li

za pre zen to wać nie na gan ną or to gra fię („Or to graf”). W trze ciej,

za ty tu ło wa nej „Plu sik” zma ga nia do ty czy ły ma te ma ty ki. Z ko -

lei w „Pla stu siu”, ucznio wie pre zen to wa li swo je ta len ty ar ty -

stycz ne, zwią za ne z kil ko ma te ma ta mi: za wiesz ką do klu czy,

świą tecz ną pocz tów ką, wy ma rzo nym akwa rium oraz pa ra so -

lem na słoń ce lub deszcz.

Roz strzy gnię cie kon kur su od by ło się 29 lu te go 2016 br. Po -

de grodz cy ucznio wie mo gą po chwa lić się spo ry mi osią gnię -

cia mi. Dru gie miej sce w czy tel nic twie zdo by ła Ga brie la

Zie liń ska z kla sy III b. Wy ró żnie nie w tej ka te go rii otrzy ma li

z ko lei: An na Pió ro (III b), Ka mil Sa sak (III b), Ja kub Bo che -

nek (III b) oraz Alek san dra Ogo rza ły (III a).

Z ma te ma ty ki wy ka za li się Ma te usz Ho row ski (III b) oraz

Ka mil Sa sak (III b), któ rzy otrzy ma li wy ró żnie nia. Po dob nie

na gro dzo no Alek san drę Ogo rza ły (III a) i An nę Pió ro (III b)

w dzie dzi nie or to gra fii. 

Suk ce sem za koń czy ły się rów nież zma ga nia pla stycz ne, bo -

wiem dru gą lo ka tę za jął Ma ciej Ma ciu szek z kl. II b, a tuż

za nim upla so wa ła się Ga brie la Zie liń ska (III b). Wy ró żnie nie

w tej dzie dzi nie otrzy ma li: We ro ni ka Boch niarz (II a), Da wid

Ol cha wa (II a) oraz Ka ta rzy na Ho mon cik (III a).
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Ogólnopolska
Stypendiada
Wczesnoszkolna

W mar cu, pod czas szkol nej aka de mii od by ło się roz -
strzy gnię cie czwar tej edy cji kon kur su SKO pn. „Skar -
bon ka”. Spo śród wie lu prac, ko mi sja wy ło ni ła dwa
pierw sze, dwa dru gie oraz trzy trze cie miej sca.

Opie ku nem kon kur su by ła Be ata Pan cerz, któ ra czu wa ła

nad je go prze bie giem. Na pierw szej lo ka cie osta tecz nie upla -

so wa ło się dwóch uczniów klas pierw szych: Kac per Jo dłow -

ski (I a) oraz Bar tosz Pió ro (I c). 

Rów nież dru gie miej sce za ję ło dwo je dzie ci. By li to

ucznio wie Ia: Bar tosz Ki ta i Au re lia Ku mur kie wicz. Z ko lei

ostat nie miej sce na po dium przy pa dło trzem uczest ni kom.

Wszy scy na co dzień rów nież uczęsz cza ją do pierw szej kla -

sy: Ja kub Olek sy (I a), Ty mo te usz Leb da (I b) oraz Ni co la

Ol cha wa (I b).

Po nad to przy zna no rów nież wy ró żnie nia. No mi no wa no

do nich pra ce Fi li pa Ko na ra (II b), Paw ła Wa li gó ry (I a), Emi lii

Du dy (I a), Mał go rza ty Ha sior (I a), Do mi ni ka Wo dy (I b), Paw -

ła Sa sa ka (II a), Ame lii Zie liń skiej (I c) oraz Do mi ni ka Łat ki (I a).

Ucznio wie w ra mach na gro dy otrzy ma li dy plo my oraz puz -

zle. Pra ce kon kur so we mo żna oglą dać na wy sta wie w Ban ku

Spół dziel czym w Po de gro dziu.

„Skarbonka”, czyli kolejna
edycja konkursu SKO
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„Ostatki” z Kopciuszkiem 
Ko ło Te atral ne „BIS” wraz sa mo rzą dem uczniow skim, już tra dy cyj nie za pro si ło na co rocz ne spo tka nie kar na wa ło we uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za -
ję cio wej z Go stwi cy. Im pre za od by ła się 9 lu te go. Ucznio wie pod kie run kiem na uczy cie lek, Mał go rza ty Ja nur i Aga ty Na wo jow skiej tuż przed Po piel cem,
za pre zen to wa li spek takl te atral ny pt. „Kop ciu szek”. Zna na baśń, pod czas któ rej roz brzmie wa ły pięk ne wal ce, po de rwa ła wszyst kich obec nych do wspól -
nej za ba wy. Przed sta wie nie bar dzo przy pa dło do gu stu go ściom, cze go naj lep szym po twier dze niem by ły grom kie bra wa i sze ro kie uśmie chy na twa -
rzach. Ni ko go nie trze ba by ło na ma wiać do tań ca, uczest ni cy WTZ wraz z kie row ni kiem, Ur szu lą Po to niec-Mę doń i wy cho waw ca mi świet nie ba wi li się
w to wa rzy stwie uczniów. Na wszyst kich cze kał po nad to pysz ny po czę stu nek w po sta ci chru stu i wie lu in nych słod ko ści. Ka lo ria mi nikt nie mu siał się
przej mo wać, bo wszyst kie „ucie ka ły” pod czas za baw na par kie cie.
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Nowe zestawy
komputerowe!

Pla ców ka zo sta ła wy po sa żo na w dzie -

sięć no wych ze sta wów kom pu te ro wych.

Obec nie szko ła po sia da pra cow nię,

w któ rej znaj du je się dwa dzie ścia sta no -

wisk z peł nym do stę pem do in ter ne tu.

No wy sprzęt uła twia uczniom za rów no

zdo by wa nie wie dzy, jak i po ma ga w roz -

wi ja niu umie jęt no ści in for ma tycz nych.

Dzieci pamiętają 
o dziadkach

Wy jąt ko we chwi le prze ży wa li se nio rzy.

W SP Dłu go łę ka -Świer kla od by ła się uro -

czy sta aka de mia z oka zji Dnia Bab ci

i Dziad ka. Go ście jak zwy kle licz nie do pi -

sa li. Uro czy stość za szczy ci ła rów nież swo -

ja obec no ścią wójt gmi ny Po de gro dzie,

Mał go rza ta Gro ma la. Ucznio wie w wier -

szach i pio sen kach wy ra zi li mi łość oraz

wdzięcz ność swym dziad kom i bab ciom.

Wy stęp uświet ni ła ka pe la lu do wa, któ ra

przy gry wa ła pod czas po czę stun ku.

Co sły chać w SP Dłu go łę ka -Świer kla
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Szkol ny Kon kurs Mam Ta lent w Ol -
szan ce od dłu ższe go cza su po zwa la
na za pre zen to wa nie swo ich umie -
jęt no ści naj zdol niej szym wśród
zdol nych. To już czwar ta edy cja
kon kur su w pla ców ce oświa to wej
im. św. Kin gi. 

Ce lem kon kur su by ło pro mo wa nie

dzia łań ar ty stycz nych i za pre zen to wa nie

szkol nych ta len tów. To wła śnie on li czył

się naj bar dziej w ka żdym przy pad ku,

dla te go ucznio wie, któ rzy nie osią ga li

naj wy ższych wy ni ków, te raz mo gli być

po dzi wia ni i okla ski wa ni, co by ło dla

nich nie sa mo wi tym prze ży ciem.

Dzień był wy jąt ko wy, dzie ci pre zen -

to wa ły swo je pa sje, po ka zu jąc wszyst -

kim jak du ży drze mie w nich po ten cjał.

Pro wa dzą cy, któ rzy po przez swo je za -

baw ne stro je wzbu dza li we wszyst kich

nie po wta rzal ną ra dość za da wa li py ta nia

i przed sta wia li ka żde go z uczest ni ków.

Mo żna by ło usły szeć wy ko na nia zna -

nych pio se nek w ara nża cji uczniów SP

w Ol szan ce. Szkol ny ko ry tarz wy peł nił

się po nad to wy two ra mi mło dych ar ty -

stów, któ re mo gli po dzi wiać za rów no

ko le dzy jak i za pro sze ni go ście.

Po wo ła ne ju ry w skła dzie: dy rek tor

pla ców ki – Wio let ta Olek sy, Kry sty -

na Flo rek oraz prze wod ni czą ca Ra dy

Ro dzi ców – Mał go rza ta Pik sa, oce nia ło

uczest ni ków. Naj lep sze wy stę py by ły na -

gra dza ne, a zwy cięz cy przy zna no zło tą

gwiaz dę. Po raz pierw szy, swo je oce ny

wy sta wi ła rów nież pu blicz ność.

Po dob nie jak w la tach ubie głych nie

za bra kło spo rej daw ki hu mo ru za spra -

wą ske czy, któ re roz ba wi ły pu blicz ność

do łez. Tym ra zem naj lep si oka za li się

ucznio wie kla sy pią tej. Po nad to ka żdy

z uczest ni ków otrzy mał rów nież pa miąt -

ko wy dy plom oraz upo mi nek.

Wszy scy wy ró żnie ni otrzy ma li na -

gro dy rze czo we w po sta ci gier plan szo -

wy, przy bo rów szkol nych, pen dri ve’ów

oraz za ba wek. Nad or ga ni za cją kon kur -

su czu wa ła, jak co ro ku Ewa Jur kow ska.

Uwierzyć w siebie, czyli
szkolne talenty z Olszanki

WYNIKI
Miejsce I: Piotr Pawlik – śpiew (piosenka
Marka Grechuty pt. „Dni, których nie znamy”)
Miejsce II: Baletnice z kl. II (Julia Siwulska,
Iwona Kozik) oraz Julia Kozik z kl. 0 (wiersz
„Na straganie”)
Miejsce III: Kacper Poręba – śpiew oraz
Wiktoria Olchawa – talent plastyczny
Nagroda publiczności: Chłopcy
z kl. V – scenka kabaretowa

12 lu te go prze wod ni czą ca i ucznio -
wie klas IV SP w Mo krej Wsi przy go -
to wa li aka de mię po świę co ną
te ma ty ce bez pie czeń stwa w in ter -
ne cie.

Czwar to kla si ści pra co wa li pod kie run -

kiem Be aty Woj na row skiej. W związ ku

z ob cho dzo nym już od kil ku lat w kra jach

Unii Eu ro pej skiej Dniem Bez piecz ne go

In ter ne tu, ce lem ape lu by ło uświa do mie -

nie wszyst kim, o za gro że niach wy ni ka ją -

cych z nie wła ści we go ko rzy sta nia z sie ci.

Przed sta wio no wszyst kie za gro że nia,

na ja kie na ra żo ne są dzie ci pod czas sur -

fo wa nia po in ter ne cie. Ucznio wie za -

pre zen to wa li w wier szu naj wa żniej sze

za sa dy, dzię ki któ rym mo żli we bę dzie

bez piecz ne ko rzy sta nie z kom pu te ra. 

Za pro szo no po nad to do udzia ły

w kon kur sie pla stycz nym na pla kat lub

pre zen ta cję mul ti me dial ną o oma wia nej

te ma ty ce. W cza sie za jęć kom pu te ro -

wych uczniowie oglą da li rów nież fil mi -

ki z se rii „Owce w sie ci”, któ re

po ru sza ły za gad nie nia bez pie czeń stwa

w in ter ne cie.

Ucznio wie o bez pie czeń stwie w in ter ne cie
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Spo ry mi osią gnie cia mi spor towymi mo gą po chwa lić
się ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej z Brze znej, pro wa -
dze ni przez na uczy cie la wy cho wa nia fi zycz ne go,
Krzysz to fa Gą sio row skie go.

3 lu te go w ha li spor to wej w Kry ni cy-Zdro ju roz gry wa -

no za wo dy mi ni ko szy ków ki na szcze blu po wia to wym. Ry -

wa li za cja za koń czy ła się spo rym suk ce sem na szych

uczniów. Osta tecz nie do pie ro w fi na le mu sie li uznać wy -

ższość prze ciw ni ków i osta tecz nie upla so wa li się na dru -

gim miejscu.

Nie tyl ko ko szy ków ka oka za ła się moc ną stro ną uczniów

z pla ców ki w Brze znej. Za rów no chłop cy, jak i dziew czę ta

oka za li się naj moc niej szy mi eki pa mi w roz gryw kach mi -

nisiat ków ki w swo ich ka te go riach. Za wo dy wy ła nia ły naj -

moc niej sze eki py z te re nu ca łej gmi ny Po de gro dzie.

Wieści PODEGRODZKIE MARZEC 2016
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Suk ce sy uczniów z Brze znej

Na ha li spor to wej gim na zjum
w Brze znej od był się Tur niej pił ki
no żnej dla ro dzi ców o Pu char Dy -
rek to ra Gim na zjum w Brze znej.
Wzię ły w nim udział ama tor skie
dru ży ny z Mo krej Wsi, Brze znej, Po -
de gro dzia i po raz pierw szy z Ol -
szan ki.

W skład dru żyn wcho dzi li oj co wie

dzie ci re pre zen tu ją cy czte ry szko ły te re -

nu gmi ny. So bot nie przed po łu dnie 6

lutego za wod ni cy ubra ni na spor to wo

w to wa rzy stwie ro dzin i zna jo mych spo -

tka li się, by zmie rzyć się z prze ciw ni -

kiem, a  cza sem z sa mym so bą. Nie

bra ko wa ło emo cji, cel nych i mniej cel -

nych strza łów, spor to wej za wzię to ści i…

do brej za ba wy. Grze to wa rzy szył go rą -

cy do ping pu blicz no ści.

Po ro ze gra niu 12 me czów wy ło nio no

zwy cięz cę.

Wy ni ki:
I miej sce – Brze zna
II miej sce – Po de gro dzie
III miej sce – Mo kra Wieś
IV miej sce – de biu tu ją ca dru ży na z Ol szan ki

Trzy pierw sze dru ży ny otrzy ma ły pu -

cha ry i uścisk dło ni dy rek to ra Ma zu ra.

By ła to spor to wa im pre za, któ ra in te -

gru je lo kal ne śro do wi sko, miesz kań ców

z ró żnych wsi, a ta kże ro dzi ny spę dza ją -

ce wspól nie czas. Wy ko rzy stu jąc im po -

nu ją cy obiekt, po ma ga ona spę dzać czas

ak tyw nie i jest al ter na ty wą dla so bo ty

przed te le wi zo rem. Bar dzo do brze, że

w na szej gmi nie zro dzi ła się mo da

na sport nie tyl ko wśród dzie ci, ale też

do ro słych. Na na stęp ny tur niej za pra sza -

my za rok!

Integracja
poprzez sport
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Drugie miejsce siatkarzy z Podegrodzia
Uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu zwyciężyli w zawodach gminnych w piłce siatkowej. Rywalizacja odbywała się w hali sportowej w Brzeznej. Etap
gminny rozgrywano 15 lutego. Uczniowie z Podegrodzia zajęli w nim pierwsze miejsce, wygrywając w zaciętym meczu 2:1 (18:25, 25:16, 15:13). Dziewczęta
uplasowały się na drugiej lokacie, przegrywając swoje spotkanie 0:2 (20:25, 18:25). Trzy dni później rywalizacja przeniosła się na szczebel międzygminny.
Reprezentanci naszej gminy po zaciętym boju, pełnym dramaturgii i zwrotów akcji musieli uznać wyższość rywali z Kamionki Wielkiej i zakończyli
zmagania na drugiej pozycji. Ostateczna klasyfikacja: 1. Kamionka Wielka. 2. Podegrodzie, 3. Marcinkowice.

Po cząt kiem lu te go w ha li spor to wej w Brze znej od by ły
się gmin ne za wo dy w ko szy ków ce. Pierw sze lo ka ty, za -
rów no w ka te go rii dziew cząt, jak i chłop ców za ję li gim -
na zja li ści z Po de gro dzia.

Za wo dy roz gry wa no w sys te mie jed no me czo wym 4 x 4 mi -

nu ty. Dziew czę ta z wy ni kiem 9:7 upla so wa ły się na pierw szej

lo ka cie. Po dob nym suk ce sem mo gą po chwa lić się chłop cy. Ich

mecz za koń czył się pew nym zwy cię stwem 8:4.

Po za koń cze niu ry wa li za cji na szcze blu gmin nym, roz gry -

wa no za wo dy na eta pie mię dzyg min nym. 5 lu te go dru ży ny

spo tka ły się w Piąt ko wej (gmi na Cheł miec). Dziew czę ta osta -

tecz nie mu sia ły uznać wy ższość je dy nie ze spo łu z Ło so si ny

Dol nej, zaj mu jąc dru gie miej sce. Nie co go rzej po wio dło się

chłop com, któ rzy w kla sy fi ka cji koń co wej zna leź li się

na czwar tej lo ka cie.

Kla sy fi ka cja Dziew cząt:
1. Ło so si na Dol na; 2. Po de gro dzie; 3. Piąt ko wa; 4. Ka mion ka Wiel ka
Kla sy fi ka cja Chłop ców:
1. Cheł miec; 2. Tę go bo rze; 3. Ka mion ka Wiel ka; 4. Po de gro dzie
Skład Dziewcząt: Agnieszka Ciuła, Anna Adamczyk, Sylwia Bodziony,
Dominika Kulak, Joanna Olchawa, Gabriela Zygmunt, Zuzanna Gomółka,
Kinga Zaczyk, Izabela Kumor, Anna Jurczak
Skład Chłopców: Sławomir Niemiec, Wojciech Maciuszek, Dawid
Szabla, Patryk Olszak, Maciej Fiut, Paweł Gucwa, Bartłomiej Kożuch,
Paweł Rams, Piotr Ciągło, Paweł Krajewski.

Młodzi koszykarze
z sukcesami!




