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Wko lej nym świą tecz nym

okre sie za chę cam

do ode rwa nia się choć

na chwi lę od do mo wych obo -

wiąz ków i za głę bie nia się w lek -

tu rze „Wie ści Po de grodz kich”.

Tra dy cyj nie po pro szo no mnie

o przy go to wa nie do no we go wy -

da nia nu me ru kil ku słów ko men -

ta rza na te mat ak tu al nej sy tu acji

w gmi nie Po de gro dzie. Wszyst kie

opi sy wa ne wy da rze nia i suk ce sy

na szych miesz kań ców za słu gu ją

na sza cu nek i gra tu la cje. Jed nak

szcze gól ną uwa gę chcę po świę cić

trzem spra wom.

Pierw sza, na le ży do ka te go rii

smut nych w per spek ty wie te raź -

niej szo ści, ale jed no cze śnie

wiel kiej w per spek ty wie wiecz -

no ści. Z ogrom nym smut kiem

przy ję łam in for ma cję o śmier ci

ne stor ki ze spo łu re gio nal ne go

„Po de gro dzie” Bro ni sła wy Zi mow skiej. O jej za słu -

gach, hi sto rii ży cia, po go dzie du cha na pi sa no wie le.

By ła le gen dą i do brym du chem gmi ny Po de gro dzie.

W kwiet niu ob cho dzi ła by ju bi le usz 95. uro dzin. By -

ła by to świet na oka zja do wy słu cha nia barw nych ga -

dek z cza sów prze szłych, być mo że wspól ne go tań ca

i nie tyl ko… Ży cie na pi sa ło in ny sce na riusz. To ta

smut niej sza część tej hi sto rii. Ale jest też ra do śniej -

sza. Pa mięć o Pa ni Bro ni sła wie i jej dzie dzic two kul -

tu ro we po zo sta nie i bę dzie się roz wi jać. Wie rzę, że

Pa ni Bro ni sła wa, pa trząc na nas z nie ba, bo in nej mo -

żli wo ści nie ma, bę dzie nas w tym wspie rać.

Dru gim, wa żnym wy da rze niem ostat nich mie się cy jest

re for ma oświa to wa. Zo sta li śmy po sta wie ni przed fak tem

do ko na nym i mu si my do sto so wać sieć szkół do wy mo -

gów usta wo wych. Nie ste ty, z przy czyn ide olo gicz nych

zbu rzo no coś, co wy sił kiem kil ku na stu lat stwo rzo no

od pod staw, czy li gim na zja. I co za czę ło funk cjo no wać,

wy rów nu jąc szan se roz wo jo we dzie ci z mniej szych miej -

sco wo ści. Chcia ła bym za pew nić, że po mi mo re al nych

błę dów sys te mo wych usta wy, do ło ży my wszel kich sta -

rań, że by jej skut ki by ły jak naj mniej od czu wal ne dla dzie -

ci i ro dzi ców, za rów no w sfe rze in fra struk tu ral nej, jak

i na ucza nia. W mia rę na szych mo żli wo ści fi nan so wych

i obie ca nych przez rząd, cho ciaż na dzień dzi siej szy jesz -

cze nie zna nych, do dat ko wej sub wen cji oświa to wej.

Ostat nia spra wa, któ rą chcia ła bym po ru szyć, to no -

wo uru cho mio ne po łą cze nia au to bu so we MPK No wy

Sącz do Ol sza ny i Mo krej Wsi. Zy ska li śmy do dat ko we

mo żli wo ści sko mu ni ko wa nia się ze sto li cą sub re gio nu

i prze miesz cza nia się do No we go Są cza. Dzi siaj te stu -

je my siat kę po łą czeń i tra sy prze jaz du. Bar dzo pro szę

o uwa gi do ty czą ce go dzin prze jaz du, tras, itp. Pro szę

o zgła sza nie ich do swo ich rad nych lub bez po śred nio

do urzę du gmi ny. Je że li bę dzie po trze ba, bę dzie my ko -

ry go wać po łą cze nia, do sto so wu jąc je do ocze ki wań

miesz kań ców.

Sza now ni miesz kań cy.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka noc nych, jak

co ro ku 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

Sza now ni Miesz kań cy!

Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.
Ze szczęściem czasem bywa tak, jak z okularami, szuka się ich, 
a one siedzą na nosie. Szczęścia nie można kupić. Na szczęście.

OJ CIEC PHIL BOS MAN
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Gmina Podegrodzie rozgorzała na wiosnę
Z nastaniem słonecznych dni rozpoczął się znany nam co roku
proceder związany z wypalaniem traw. Nie ominął on również nasze
gminy gdyż jednostki OSP uczestniczyły w blisko 40 interwencjach!
związanych z tą bezmyślną praktyką. Miejmy nadzieję że deszcze które
wystąpiły w ostatnich dniach spowodują że ziemia „zazieleni się”
i problem przestanie być aktualny.

Palmy pierwszeństwa 
Gru pa wa lon ta riu szy, roz po czy na ją ca dzia łal ność w Szko le Pod sta wo wej
w Ol sza nie, zor ga ni zo wa ła kon kurs palm, któ re póź niej prze ka za no
na sprze daż do ko ła Ca ri tas w pa ra fii Czar ny Po tok. Do chód z nich za si lił
dzia ła nia Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej w Czar nym Po to ku.

8
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Od 1 kwiet nia au to bu sy MPK znów
wo żą miesz kań ców gmi ny na tra -
sach do Ol sza nej, Ol szan ki i Mo krej
Wsi. No wy roz kład jaz dy to 19 do -
dat ko wych kur sów dzien nie oraz
gwa ran cja prze wo zów w dni wol ne
od pra cy i świę ta.

Od nie speł na dwóch ty go dni uru cho -

mio ne zo sta ły no we, re gu lar ne po łą cze -

nia z Ol sza ną, Ol szan ką i Mo krą Wsią.

Na proś bę miesz kań ców, któ rzy wie lo -

krot nie pod no si li pro blem z ko mu ni ka -

cją, wró ci ły li nie 33 i 34, któ re je żdżą

w kie run ku Chełm ca. Po nie waż do tych -

czas nie do szło do po ro zu mie nia po mię -

dzy Chełm cem a No wym Są czem,

au to bu sy nie za trzy mu ją się na przy stan -

kach na te re nie gmi ny Cheł miec. 

– Chcę pod kre ślić, że dla nas naj wa -
żniej sze jest za pew nie nie spraw nej ko mu -
ni ka cji we wnątrz gmi ny oraz po wią za nie
jej z miastem. No wy Sącz jest miej scem
w któ rym znacz na część na szych miesz -
kań ców pra cu je, uczy się, bądź ro bi za -
ku py – mó wi Mał go rza ta Gro ma la, wójt

Po de gro dzia. – Te raz da je my so bie czas
na to, że by oce nić, czy roz wią za nia, któ -
re przy ję li śmy, spraw dza ją się. Tak na -
praw dę to pa sa że ro wie zde cy du ją, czy ta
for ma ko mu ni ka cji im od po wia da. Ca ły
czas je ste śmy jed nak otwar ci na su ge stie
i wsłu chu je my się w gło sy miesz kań ców
– do da je wójt. 

Po wrót ko mu ni ka cji miej skiej na te -

ren gmi ny nie sie za so bą wie le po zy tyw -

nych zmian.

Naj wa żniej sze to do stęp do sta łej, nie -

za wod nej i wy god nej ko mu ni ka cji. Au -

to bu sy ni sko po dło go we do sto so wa ne

do prze wo zu osób nie peł no spraw nych

i wóz ków dzie cię cych. Ko lej ny ar gu -

ment to sze ro ka ofer ta ulg dla se nio rów

i mło dzie ży. Wresz cie, kon ku ren cyj ne

ce ny prze jaz dów i mo żli wość wcze śniej -

sze go za ku pu bi le tu (rów nież elek tro -

nicz ne go) w wy zna czo nych punk tach

na te re nie gmi ny. 
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MPK wra ca na sta re to ry

Pożegnaliśmy Bronisławę
Zimowską, ikonę kultury
lachowskiej
12 stycz nia ode szła na za wsze. Zwią za na z Re gio nal -
nym Ze spo łem Pie śni i Tań ca Po de gro dzie przez
osiem dzie siąt lat. By ła praw dzi wym au to ry te tem,
po sia da ła ogrom ną wie dzę na te mat tra dy cji re gio -
nal nych, gwa ry, stro jów, oby cza jów. Przez wszyst kie
la ta prze ka zy wa ła ją młod szym po ko le niom, upo -
wszech nia jąc kul tu rę la chow ską.

Bro ni sła wa Zi mow ska po sia da ła na tu ral ny ta lent. Tań -

czy ła w ze spo le, pi sa ła sce na riu sze, po ma ga ła w two rze niu

pro gra mów ar ty stycz nych. By ła peł na pa sji, a wy nie sio ne

z do mu za mi ło wa nie do tra dy cji i re gio nu czy ni ły Bro ni sła -

wę Zi mow ską praw dzi wą skarb ni cą wie dzy, któ rą chęt nie

się dzie li ła z młod szy mi po ko le nia mi.

Wie dzia ła nie mal wszyst ko o gwa rze, tań cach, pie śniach

czy oby cza jach lu do wych. Przez la ta współ pra co wa ła z Mu -

zeum Okrę go wym w No wym Są czu i Są dec kim Par kiem

Et no gra ficz nym, or ga ni zu jąc licz ne wy sta wy czy po ka zy.

Jej do świad cze nie wy ko rzy sty wa ne by ło rów nież w środ -

kach ma so we go prze ka zu (te le wi zja, ra dio). By ła współ -

twór cą i głów nym kon sul tan tem do ku men tal ne go fil mu

re ali zo wa ne go przez Te le wi zję Pol ską o tra dy cyj nym zwy -

cza ju la chow skim „Wią zo wi ny”.

Uro dzi ła się w 1922 r. w Po de gro dziu. Jesz cze przed woj -

ną ukoń czy ła szko łę po wszech ną, a po jej za koń cze niu kurs

przed szko la nek i kurs re ży ser ski. Z Re gio nal nym Ze spo łem

Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie” zwią za ła się w ro ku 1937

i z ma ły mi prze rwa mi, by ła je go człon ki nią przez ko lej ne

osiem dzie siąt lat. 

Po grzeb od był się 14 stycz nia 2017 r. O go dzi nie 13 od -

pra wio no mszę w ko ście le pw. św. Ja kub Apo sto ła Star sze -

go w Po de gro dziu. Bro ni sła wa Zi mow ska spo czę ła

na cmen ta rzu ko mu nal nym w ro dzin nej miej sco wo ści. Że -

gnał ją tłum miesz kań ców na szej gmi ny.



LGD Bra ma Be ski du jest już po pierw szych na bo rach
wnio sków o przy zna nie po mo cy w ra mach pod dzia ła -
nia 19.2 „Wspar cie na wdra ża nie ope ra cji w ra mach
stra te gii roz wo ju lo kal ne go kie ro wa ne go przez spo łecz -
ność” ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2014 – 2020. Wnio ski skła dać mo żna by ło
w ter mi nie od 24 li sto pa da do 9 grud nia 2016r. i mo gły
do ty czyć na stę pu ją cych za kre sów: – „Po dej mo wa nie
dzia łal no ści go spo dar czej” – „Roz wi ja nie dzia łal no ści
go spo dar czej”. W tym ro ku za koń czy ły się ta kże na bo ry
na pro jek ty do ty czą ce:

– In we sty cji w po pra wę ist nie ją cej i roz wój no wej ogól no -

do stęp nej i nie ko mer cyj nej in fra struk tu ry.

– In we sty cji w po pra wę ist nie ją cej i roz wój no wej ogól no -

do stęp nej i nie ko mer cyj nej in fra struk tu ry.

– Ochro ny i udo stęp nia nia dzie dzic twa kul tu ro we go i przy -

rod ni cze go ob sza ru.

W naj bli ższym cza sie LGD Bra ma Be ski du pla nu je ogło -

sze nie na bo rów na pro jek ty gran to we (pro jek ty skie ro wa ne

szcze gól nie dla or ga ni za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych na ob -

sza rze LGD). Pla no wa ne są ta kże na bo ry na po dej mo wa nie

oraz rozwijanie dzia łal no ści go spo dar czej. 

LSR 2016-2023 re ali zo wa na przez LGD Bra ma Be ski du

współ fi nan so wa na jest z Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go

na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich: Eu ro pa in we stu ją ca

w ob sza ry wiej skie.

Wię cej in for ma cji na te mat wdra ża nia LSR, za kre su wspar -

cia czy ter mi nów na bo rów mo żna uzy skać w biu rze LGD Bra -

ma Be ski du miesz czą cym się pod ad re sem: Most ki 86, 33-340

Sta ry Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stro nie in ter ne to wej

oraz por ta lu fa ce bo ok.pl.

LGD Bra ma Be ski du za pra sza na bez płat ne kon sul ta cje

i do radz two, a ta kże na spo tka nia in for ma cyj ne oraz szko le nia

or ga ni zo wa ne przez pra cow ni ków LGD Bra ma Be ski du.

LGD Bra ma Be ski du ru szy ła rów nież z ko lej nym pro -

jek tem, tym ra zem re ali zo wa nym w ra mach Re gio nal ne go

Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

na la ta 2014–2020 w ra mach 9 Osi Prio ry te to wej Re gion

spój ny spo łecz nie, Dzia ła nie 9.1 Ak tyw na in te gra cja, Pod -

dzia ła nie 9.1.2 Ak tyw na in te gra cja – pro jek ty kon kur so we,

Typ A. kom plek so we pro gra my na rzecz ak ty wi za cji spo -

łecz nej i za wo do wej osób za gro żo nych ubó stwem lub wy -

klu cze niem spo łecz nym oraz ich oto cze nia, w part ner stwie

z Fun da cją im. Het ma na Ja na Tar now skie go z Tar no wa,

pod na zwą KIS – No wa Szan sa.

Pro jekt skie ro wa ny jest do osób, któ re pra gną wpro wa dzić

zmia ny w swo im ży ciu, za rów no na po lu za wo do wym, jak

i spo łecz nym. KIS – No wa szan sa za kła da kom plek so we

wspar cie dla uczest ni ków, dzię ki wpro wa dze niu sze re gu dzia -

łań od no szą cych się do stop nio we go po ko ny wa nia ba rier spo -

łecz nych. Po ma ga my Uczest ni kom Pro jek tu w wy zby ciu się

ba rier fi zycz nych oraz ba rier psy cho lo gicz nych, za chę ca my

do wyj ścia z do mu i pod ję cia ak tyw no ści za wo do wej. Na si

spe cja li ści wspie ra ją be ne fi cjen tów w po szu ki wa niu pra cy,

roz wi ja jąc umie jęt no ści teo re tycz ne i prak tycz ne. Uczest ni -

kom Pro jek tu da my mo żli wość pod no sze nia kwa li fi ka cji za -

wo do wych po przez do radz two za wo do we i szko le nia

za wo do we oraz po śred nic two pra cy (za pew nia my mo żli wość

ko rzy sta nia z sa li in for ma cji za wo do wej, do stęp do kom pu te -

ra, warsz ta ty gru po we lub in dy wi du al ne z za kre su pi sa nia CV

itp.). Be ne fi cjen tom da je my mo żli wość udzia łu w spo tka niach

w ra mach sa mo po mo co wych grup wspar cia, któ re skie ro wa -

ne są na wspól ne po ko ny wa nie wszel kich pro ble mów, ale ta -

kże po zwa la ją na ko rzy sta nie z dóbr spo łecz nych jak np. ki no,

te atr, wi zy ty w re stau ra cji czy w sa lo nie ko sme tycz nym. Koń -

co wym efek tem po dej mo wa nych dzia łań jest pod ję cie sta -

żu/pra cy zgod nych z za in te re so wa nia mi uczest ni ka.

Oso by, któ re zo sta ną uczest ni ka mi pro jek tu ma ją za gwa ran -

to wa ne bez płat ne szko le nia i sta że, a ta kże zwrot kosz tów do -

jaz du na wszyst kie ro dza je wspar cia i du żo, du żo wię cej...

Re kru ta cja dru giej gru py roz po czę ła się 3 kwiet nia w Sta -

rym Są czu, przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 2, w godz. od 8:00

do 16:00. Wię cej in for ma cji pod nu me rem te le fo -

nu 786 917 272 lub w sie dzi bie pro jek tu oraz na stro nie

www.ki sno wa szan sa.pl i na pla ka tach.

LGD Bra ma Be ski du do sta ła ta kże do fi nan so wa nie na pro -

jekt: No wo cze sna szko ła – prze pust ką do ka rie ry w ra mach kon -

kur su nr RPMP. 10.01.03-IP. 01-12-032/16 w ra mach

Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ma ło -

pol skie go na la ta 2014–2020 w ra mach 10. Osi Prio ry te to wej

Wie dza i kom pe ten cje, Dzia ła nie 10.1 Roz wój kształ ce nia ogól -

ne go, Pod dzia ła nie 10.1.3 Edu ka cja w szko łach pro wa dzą cych

kształ ce nie ogól ne. Kwo ta do fi nan so wa nia: 3 142 730,86 zł,

cał ko wi ta war tość pro jek tu: 3 326 120,86 zł.
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Nowe szanse
z Bramą Beskidu 



Z na sta niem sło necz nych dni roz -
po czął się zna ny nam co ro ku pro -
ce der zwią za ny z wy pa la niem traw.
Nie omi nął on rów nież na sze gmi ny
gdyż jed nost ki OSP uczest ni czy ły
w blisko 40 in ter wen cjach! zwią za -
nych z tą bez myśl ną prak ty ką. Miej -
my na dzie ję że desz cze któ re
wy stą pi ły w ostat nich dniach spo -
wo du ją że zie mia „za zie le ni się”
i pro blem prze sta nie być ak tu al ny.

Pro ce der, o któ rym pi sze my roz po -

czy na się wraz z na dej ściem wio sny. Nie

po ma ga ją żad ne, po wta rza ne co rocz nie

ape le o za prze sta nie tych prak tyk. Wy -

pa la nie traw w na szym re gio nie jest nie -

chlub ną tra dy cją, z któ rą od lat zma ga ją

się stra ża cy, słu żby le śne i ochro ny śro -

do wi ska. W świa do mo ści jesz cze wie lu

lu dzi za ko rze nio ny jest mit, że wy pa la -

nie traw po pra wia ja kość gle by, jest ro -

dza jem na wo że nia i użyź nia nia jej oraz

zwal cza  chwa sty. Tymczasem już wie le

lat te mu udo wod nio no że ta kie po ża ry są

szko dli we. 

Ponadto wy pa la nie su chych traw jest

też za bro nio ne. Mó wi o tym je den z ar -

ty ku łów Usta wy o ochro nie przy ro dy. –

Kto wy pa la ro ślin ność na łą kach, pa -
stwi skach, nie użyt kach, ro wach, pa sach
przy dro żnych... pod le ga ka rze aresz tu
lub grzyw ny do 500 zł. – przy po mi na ko -

men dant gmin ny ZOSP RP Gmi ny Po -

de gro dzie Ka zi mierz Wit kow ski.

Nie ste ty, cią gle jesz cze dla wie lu osób

sprzy mie rzeń cem w wio sen nych po rząd -

kach jest ogień. Po mi mo wie lu za gro żeń

na dal utrzy mu je się mo da na bez myśl ne

pod pa la nie wszyst kie go, co po ro śnię te

jest su chą tra wą.
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Gmina Podegrodzie
rozgorzała na wiosnę

„Już pły wam” re ali zo wa ny w ra mach za da nia „Za go -
spo da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży” cie szy
się spo rą po pu lar no ścią w na szej gmi nie. W pro gra mie
uczest ni czy 30 uczniów z klas I -VI szkół pod sta wo wych.

Za ję cia od by wa ją się raz w ty go dniu w li ma now skim ba se -

nie. Uczest ni cy od bę dą łącz nie 20 go dzin za jęć w pły wal ni

w dniach 17 marca 2017 r. – 23 czerwca 2017 r. Nad bez pie -

czeń stwem pod opiecz nych czu wa ją wy kwa li fi ko wa ni in struk -

to rzy oraz szkol ni opie ku no wie. Re ali za cja przed się wzię cia

jest mo żli wa dzię ki środ kom z bu dże tu wo je wódz twa ma ło -

pol skie go, gmi ny Po de gro dzie oraz wpłat ro dzi ców.

Głów nym ce lem pro jek tu jest pod nie sie nie kon dy cji fi -

zycz nej i po pra wa ogól nej spraw no ści fi zycz nej uczniów,

w szcze gól no ści zaś opa no wa nie pod sta wo wych tech nik

pły wac kich, wdro że nie do sys te ma tycz ne go uczest nic twa

w za ję ciach re kre acyj no -spor to wych oraz po pra wa sta nu

bez pie czeń stwa dzie ci ko rzy sta ją cych z ró żne go ro dza ju

ką pie lisk.

Oprócz na uki pły wa nia, dzie ci za po zna ją się z pod sta wo -

wy mi za sa da mi, któ ry mi po wi nien kie ro wać się ka żdy pły wak.

Do wie dzą się rów nież, jak ko rzy stać z ką pie lisk, by unik nąć

nie szczę śli wych wy pad ków.

Dzieci z gminnych
szkół uczą się pływać



W ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go na la ta 2014 – 2020, dzia ła -
nia 4.3 Po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej w sek to rze
pu blicz nym i miesz ka nio wych, pod dzia ła nie 4.3.2 Kom -
plek so wa mo der ni za cja ener ge tycz na bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej – SPR Gmi na Po de gro dzie
otrzy ma ła do fi nan so wa nie w wy so ko ści 779 786,97 zł.

Dzię ki wspar ciu zre ali zo wa ne zo sta nie za da nie pn. „Ter mo -

mo der ni za cja bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej w Gmi nie Po -

de gro dzie”. Je go głów nym ce lem jest zwięk sze nie efek tyw no ści

ener ge tycz nej bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej. Zo sta nie on

osią gnię ty po przez kom plek so wą mo der ni za cję ener ge tycz ną bu -

dyn ków, szer sze wy ko rzy sta nie ener gii ze źró deł od na wial nych,

jak rów nież po przez wpro wa dze nie za sad ener go osz częd ne go

użyt ko wa nia bu dyn ków oraz ste ro wa nie użyt ko wa niem ener gii.

Tym ra zem ter mo mo der ni za cja obej mie Szkołę Pod sta wo -

wą w Brze znej -Li ta czu, gdzie rów nież zo sta nie wy re mon to wa -

na ko tłow nia oraz Ze spół Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych

w Po de gro dziu.

W bu dyn kach zo sta nie zmniej szo ne za po trze bo wa nie

na ener gię dzię ki ich do cie ple niu, wy mia nie okien i drzwi oraz

wy mia ny źró dła cie pła. Po zwo li to na znacz nie zmniej sze nie

kosz tów utrzy ma nia w/w szkół w przy szło ści. Po nad to zy ska -

ją one war to ści es te tycz ne, a do dat ko wo ich spo sób ogrze wa -

nia bę dzie mniej ucią żli wy dla śro do wi ska na tu ral ne go.

Za koń cze nie za da nia jest pla no wa ne na li sto pad 2017 r.

War to przy tym wspo mnieć, że to już ko lej ne pla ców ki

oświa to we w na szej gmi nie, któ re przej dą ter mo mo der ni za cję.

W la tach po przed nich wy ko na no już po dob ne in we sty cje

w szko łach pod sta wo wych w Dłu go łę ce -Świer kli, Go stwi cy,

Ol sza nie, Ol szan ce, Ro gach, Mo rej Wsi i Sta dłach.
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Termomodernizacja kolejnych szkół

Mi se rium Mę ki Pań skiej 
6 kwiet nia w Po de gro dziu, dzię ki ini cja ty wie pro bosz cza pa ra fii księ dza Jó ze fa Wa łasz ka od by ło się przed sta wie nie
Mi ste rium Mę ki Pań skiej, w któ rym pod okiem księ ży wspól ny udział brał Gmin ny Ośro dek Ku ltu ry wraz z miesz kań -
ca mi na szej ma łej oj czy zny. Przed sta wie nie cie szy ło się du żą po pu lar no ścią, a na wi dow ni po ja wił się tłum wi dzów,
któ ry ze spo rym en tu zja zmem oglą dał bli sko dwu go dzin ną pre zen ta cję. GOK za dbał o od po wied nie na gło śnie nie sa li
i sce no gra fię. ZOBACZ RÓWNIEŻ NA STR. 16-17
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23 mar ca w Szko le Pod sta wo wej
w Dlu go łę ce -Świer kli od był się etap
fi na ło wy Gmin ne go Kon kur su Ję zy -
ka An giel skie go dla uczniów szkół
pod sta wo wych z te re nu Po de gro -
dzia. V edy cja kon kur su no si ła na -
zwę „We lco me to Ca na da” i zo sta ła
wzbo ga co na o ele men ty geo gra fii,
hi sto rii, kul tu ry oraz ży cia co dzien -
ne go te go an glo ję zycz ne go kra ju.

Ce lem kon kur su by ło: za go spo da ro -

wa nie cza su wol ne go uczniów, kon cen -

tro wa nie ich uwa gi na roz wo ju

spraw no ści ję zy ko wych, za in te re so wa nie

ró żni ca mi kul tu ro wy mi, po pu la ry za cja

ję zy ka an giel skie go wśród uczniów

szkół pod sta wo wych, do sko na le nie zna -

jo mo ści ję zy ka an giel skie go, mo ty wo -

wa nie uczniów do na uki, pro pa go wa nie

wy ko rzy sta nia tech no lo gii kom pu te ro -

wej w na uce ję zy ków ob cych oraz umo -

żli wie nie uczniom wy ka za nia się wie dzą

szkol ną i po zasz kol ną.

Po mysł zor ga ni zo wa nia kon kur su to

ini cja ty wa dwóch na uczy cie lek ję zy ka

an giel skie go Mar ty Pu stuł ki ze Szko ły

Pod sta wo wej im. św. Kin gi w Ol szan ce

oraz Kor ne lii Po to niec -Sza rek ze Szko -

ły Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -Świer kli.

28 lu te go w dzie wię ciu szko łach pod -

sta wo wych gmi ny Po de gro dzie od by ły

się eli mi na cje szkol ne ma ją ce na ce lu

wy ło nie nie trzy oso bo we go ze spo łu, któ -

ry 23 mar ca re pre zen to wał szko łę w eta -

pie fi na ło wym. 

W tym ro ku szkol nym w kon kur sie

udział wzię ły na stę pu ją ce szko ły: Szko ła

Pod sta wo wa w Brze znej, Szko ła Pod sta -

wo wa w Brze znej - Li ta czu, Szko ła Pod -

sta wo wa w Dłu go łę ce -Świer kli, Szko ła

Pod sta wo wa w Go stwi cy, Szko ła Pod sta -

wo wa w Mo krej Wsi, Szko ła Pod sta wo wa

w Ol szan ce, Szko ła Pod sta wo wa w Ol sza -

nej, Szko ła Pod sta wo wa w Sta dłach.

Uro czy ste go otwar cia V Gmin ne go

Kon kur su Ję zy ka An giel skie go do ko na -

ła dy rek tor SP w Dłu go łę ce -Świer kli

mgr Ka ta rzy na Pla ta, Na stęp nie głos za -

bra ła pre zes Sto wa rzy sze nia Adsum Ur -

szu la Po to niec -Mę doń. 

Po czę ści ofi cjal nej roz po czął się kon -

kurs, któ ry trwał oko ło dwóch go dzin.

Skła dał się on z na stę pu ją cych za dań: pra -

ca z fil mem, ro zu mie nie tek stu słu cha ne -

go i pi sa ne go, krzy żów ki, za gad ki ję zy -

ko we oraz gra ma tycz ne, roz wią zy wa nie

qu izów, gier ję zy ko wych oraz za da nia

spraw dza ją ce wie dzę o geo gra fii, kul tu rze

i ży ciu co dzien nym w Ka na dzie.

Ucznio wie z wy pie ka mi na twa rzy

i za an ga żo wa niem pod ję li się tru du wal -

ki o czo ło we miej sca. Ka żdej dru ży nie

przy świe cał je den wspól ny cel – miej sce

na po dium. W cza sie prze rwy za pro sze -

ni go ście, na uczy cie le oraz ucznio wie

mo gli od po cząć i po czę sto wać się przy -

go to wa ny mi prze ką ska mi. 

Po za koń czo nej ry wa li za cji ze spo łów,

ko mi sja kon kur so wa przy stą pi ła do oce -

nia nia prac, a po tem na stą pi ło roz strzy -

gnię cie kon kur su. Wójt Mał go rza ta

Gro ma la wrę czy ła wszyst kim uczest ni -

kom na gro dy oraz dy plo my.

A oto wy ni ki ry wa li za cji:
miej sce I  – SP w Sta dłach, w skła dzie:

Ka mil Ros to cki, Ja kub Po tocz ny, Ma ciej

Ru min;

miej sce II – SP im św. Oj ca Sta ni sła -

wa Pap czyń skie go w Po de gro dziu,

w skła dzie: Oli wia Boch niarz, Ma te usz

Ko nar, Ma te usz Że la sko;

miej sce III – SP im. Ja na III So bie skie -

go w Brze znej, w skła dzie: Sta ni sław Jur -

czak, Emi lia Ku lig, Alek san dra Mo ni ca.

Kon kurs do star czył uczest ni kom wie -

lu po zy tyw nych emo cji, a dla na uczy cie li

był do sko na łą oka zją do wy mia ny do -

świad czeń. Ry wa li za cji dru ży no wej to -

wa rzy szy ła przy ja zna at mos fe ra.

Na za koń cze nie wrę czo no po dzię ko -

wa nia za wspar cie i po moc w or ga ni za -

cji kon kur su dla: Mał go rza ty Gro ma li,

wój ta Po de gro dzia, Mag da le ny Kon stan -

ty, pre ze sa Ban ku Spół dziel cze go w Po -

de gro dziu, Ka ta rzy ny Pla ty, dy rek to ra

Szko ły Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -

-Świer kli, Wio let ty Olek sy, dy rek to ra

Szko ły Pod sta wo wej im. św. Kin gi w Ol -

szan ce oraz Ur szu li Po to niec -Mę doń,

pre ze sa Sto wa rzy sze nia Adsum. 

Sło wa uzna nia skie ro wa no, ta kże

w kie run ku na uczy cie li za za in te re so wa -

nie i przy go to wa nie uczniów oraz pra cę

w ko mi sji kon kur so wej.

Te go rocz ny kon kurs re ali zo wa ny był

w ra mach otwar te go kon kur su ofert

na re ali za cję za dań pu blicz nych na te re -
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Wi ta my w Ka na dzie 



nie gmi ny w 2017 r. Or ga ni za to ra -

mi V Gmin ne go Kon kur su Ję zy ka An -

giel skie go „We lco me to Ca na da”, któ ry

miał na ce lu prze ciw dzia ła nie uza le żnie -

niom i pa to lo giom spo łecz nym, by ły

Szko ła Pod sta wo wa w Dłu go łę ce -Świer -

kli, Szko ła Pod sta wo wa im. św. Kin gi

w Ol szan ce oraz Sto wa rzy sze nie Adsum

z Brze znej.

Or ga ni za cja kon kur su oraz za kup na -

gród dla wszyst kich uczest ni ków mo żli -

wy był dzię ki wspar ciu spon so rów: Bank

Spół dziel czy Po de gro dzie, Ze non Si wul -

ski –Fir ma Han dlo wa „Si wul ski” –, Fir -

ma SKIL LED BI KE – Ol szan ka, Fir ma

Du et – Pro du cent Drzwi i Me bli, Mał go -

rza ta i Ma rek Pię koś – Ap te ka „Pi lu la”

w Po de gro dziu, Ja nusz Ru snak – Fir ma

In ter -Styl, Wiol raf Fo to -Vi deo Ra fał Ma -

łek, Fir ma Ga stro no micz na Raj, Fir ma

KOM PE RION Pro jek ty gra ficz na, ser wis

i sklep kom pu te ro wy Łąc ko.

Part ne ra mi kon kur su by li: Urząd

Gmi ny Po de gro dzie oraz Sto wa rzy sze -

nie Adsum z Brze znej.
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3 mar ca w Gmin nym Ośrod ku Kul tu -
ry w Po de gro dziu od był się spek takl
eko lo gicz ny dla klas pierwszych gim -
na zjum z te re nu gmi ny. Kra kow skie
Biu ro Pro mo cji Kul tu ry przed sta wi ło
sztu kę pod na zwą „Czar ny Orzeł”. 

Spek takl miał na ce lu roz bu dzić

świa do mość eko lo gicz ną oraz roz wi nąć

ak tyw ne po sta wy wo bec przy ro dy i jej

ochro ny. Ak to rzy przed sta wi li za gro że -

nia dla śro do wi ska na tu ral ne go, któ re

po wsta ją z ni skiej emi sji.

Czas ak cji dzie je się w 2572 ro ku.

„Czar ny Orzeł” to na zwa stat ku, któ -

rym pod ró żu ją przez od le głe ga lak ty ki

bo ha te ro wie – Adam i Ewa, szu ka jąc

no wych miejsc do ko lo ni za cji. Do tych -

czas ży li w prze świad cze niu, że na Zie -

mi przez za nie czysz cze nia, a ta kże

przez ra bun ko wą go spo dar kę czło wie -

ka, nie ma wa run ków do ży cia. W cza -

sie pod ró ży sta tek ule ga awa rii, co

zmu sza bo ha te rów do nie pla no wa ne go

lą do wa nia na ob cej pla ne cie. Przy no si

to sze reg nie spo dzie wa nych zda rzeń

i śmiesz nych sy tu acji.

Spek takl zor ga ni zo wał Urząd Gmi -

ny Po de gro dzie w ra mach pro gra mu

„Wdra ża nie Pro gra mu Ochro ny Po wie -

trza dla Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

– Ma ło pol ska w zdro wej at mos fe rze”

LI FE – IP MA LO POL SKA/LI FE 14

IPE PL 021 do fi nan so wa ne go ze środ -

ków LI FE Unii Eu ro pej skiej.

Czar ny Orzeł

W dzień św. Wa len te go uczest ni cy
Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej w Go -
stwi cy za pro si li do wspól nej za ba -
wy w ra mach In te gra cyj ne go Ba lu
Kar na wa ło we go pod opiecz nych
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po -
mo cy przy Sto wa rzy sze niu „Gniaz -
do” w Sta rym Są czu. 

W kar na wa ło wy na strój w Dwo rze

w Brze znej wpro wa dzi ły pod opiecz nych

dzie ci ze szkół pod sta wo wych w Po de -

gro dziu i Ol sza nie, któ re przed sta wi ły

baj kę „Kró lo wa śnie gu” w re ży se rii Aga -

ty Za rab skiej. Wszy scy by li za chwy ce ni

pięk ną sce no gra fią, mu zy ką i re kwi zy ta -

mi, a przede wszyst kim ra do snym za an -

ga żo wa niem uczniów, któ rych gra

ak tor ska za słu ży ła na owa cje na sto ją co.

Bal roz po czął się wspól nym wy ko na -

niem po lo ne za, po któ rym od był się kon -

cert ka ra oke. Do tań ca przy gry wał

ze spół Mu zy ka Ro dzi ny Lisz ków. 

In te gra cyj ny bal kar na wa ło wy 
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Ja kość po wie trza na te re nie ca łej Pol ski, a szcze gól nie na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go jest bar dzo zła.
Dla te go w ra mach tro ski o zdro wie i ży cie miesz kań ców Sej mik Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w dniu 23 stycz nia
2017 ro ku przy jął jed no gło śnie uchwa łę an ty smo go wą.

Uchwa ła w spra wie wpro wa dze nia ogra ni czeń i za ka zów w za kre sie eks plo ata cji in sta la cji, w któ rych na stę pu je spa la nie pa -

liw dla Ma ło pol ski za cznie w peł ni obo wią zy wać od 1 lip ca br.

Głów ne za ło że nia Uchwa ły an ty smo go wej dla miesz kań ców Ma ło pol ski:
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Uchwa ła an ty smo go wa 

Ograniczenie
powstawania nowych
źródeł emisji
zanieczyszczeń

Wyznacza długie okresy
przejściowe dla obecnie
użytkowanych kotłów na
węgiel lub drewno

Wpro wa dza wy ma ga nia
dla ja ko ści sto so wa nych
pa liw, aby zli kwi do wać
od pa dy wę glo we i mo kre
drew no

Wprowadzenie obowiązku
doposażenia kominka w
urządzenie redukujące
emisję

• Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (także tzw. ogrzewacze
pomieszczeń, piece kaflowe lub „kozy”) będą musiały spełnić wymagania
ekoprojektu. Ta regulacja dotyczy również instalowania kominka
w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

• Od roku 2023 dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających
wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co
najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać
dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

• Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności
cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać
wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego
z wymaganiami ekoprojektu (np. elektrofiltr).

• Całkowity zakaz stosowania do palenia mułów i flotów węglowych oraz
paliw, które zawierają więcej niż 15% frakcji węgla o uziarnieniu mniejszym niż
3 mm (ma to uniemożliwić dodawanie drobnej frakcji do grubszego węgla), 

• Zakaz stosowania drewna i innej biomasy o wilgotności większej niż 20%
(sezonowanie minimum 2 lata). 

• Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub na
drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

• Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie
spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4. 

• Kotły spełniające 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012, które są już
eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku
będą mogły być użytkowane bezterminowo.

• Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce instalacja kotła
lub kominka o parametrach nie spełniających wymagań ekoprojektu.

• Mieszkaniec, który buduje nowy dom, przeprowadza remont z wymianą
kotła lub kominka albo wymienia kocioł lub kominek na nowy, będzie
zobowiązany zainstalować nowoczesne urządzenia spełniające wymogi
ekoprojektu.

• Dla mieszkańców, którzy posiadają już ekologiczne ogrzewanie np. gaz, olej,
ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła uchwała nie wprowadza żadnych
nowych obowiązków lub ograniczeń. Jednak jeżeli chcą zrezygnować
z obecnego źródła ogrzewania na rzecz węgla lub drewna są zobowiązani
do zainstalowania nowoczesnych kotłów spełniających wymagania
ekoprojektu.
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Kontrola przestrzegania
wprowadzonych
ograniczeń

• Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie będzie
ograniczać handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, ponieważ
sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym
zakresie. Odpowiednie regulacje powinny powstać na szczeblu krajowym.

• Kontrola przestrzegania przepisów uchwały będzie przeprowadzana przez
odpowiednie służby (straż miejską i gminą, policję, upoważnionych
pracowników urzędu gminy) na podstawie posiadanych przez mieszkańca
dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania,
wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie
wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeżeli mieszkaniec nie będzie
posiadał takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia
wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały,
mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną
do 5 000 zł.

Czym ró żnią się ko tły speł nia ją ce wy ma ga nia eko pro jek tu od ko tłów 5. kla sy?
W obu przy pad kach mak sy mal na emi sja py łu z ko tła przy je go pra cy peł ną mo cą nie mo że być wy ższa niż 40 mg/m3. Na to -

miast ko tły zgod ne z eko pro jek tem gwa ran tu ją do trzy ma nie tej sa mej emi sji ta kże w trak cie pra cy przy ni ższym ob cią że niu ko -

tła. To wa żne, gdyż ko cioł rzad ko pra cu je na peł nej mo cy, a przy ni ższym ob cią że niu wa run ki spa la nia są gor sze, co po wo du je

wy ższą emi sję py łu. Wy ma ga nia eko pro jek tu ogra ni cza ją rów nież emi sję tok sycz nych tlen ków azo tu z ko tła. Wa żny jest fakt,

że wy ma ga nia eko pro jek tu zo sta ły wpro wa dzo ne jed no li cie dla ca łej Unii Eu ro pej skiej i od 2020 ro ku obej mą wszyst kie ko tły

do pusz czo ne do sprze da ży na ob sza rze UE. Na to miast nor ma PN -EN 303-5: 2012, któ ra okre śla wy ma ga nia dla ko tłów 3, 4 i 5

kla sy jest nor mą do bro wol ną, któ rą sto su ją tyl ko nie któ rzy pro du cen ci ko tłów.

Li sta za wie ra ją ca zgło szo ne urzą dze nia grzew cze – ko tły i miej sco we ogrze wa cze po miesz czeń, któ re speł nia ją wy ma ga nia

eko pro jek tu w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej i emi sji za nie czysz czeń okre ślo ne w Roz po rzą dze niu Ko mi sji

(UE) 2015/1189 lub Roz po rzą dze niu Ko mi sji (UE) 2015/1185 do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej: www. po wie trze.ma lo pol -

ska.pl/eko pro jekt/.

Do dat ko wo na le ży pod kre ślić, iż jest to pierw sza re gu la cja w Pol sce, któ ra wpro wa dza stan dar dy emi sji dla ko tłów i ko min -

ków do pusz czo nych do użyt ko wa nia, a ta kże eli mi nu je spa la nie pa liw złej ja ko ści na po zio mie ca łe go wo je wódz twa.

Głów nym za da niem i ce lem wpro wa dze nia uchwa ły an ty smo go wej jest przede wszyst kim po pra wa ja ko ści po wie trza oraz

mo żli wość swo bod ne go od dy cha nia czy stym po wie trzem, któ re ma wpływ na zdro wie i ży cie miesz kań ców ca łe go wo je wódz -

twa ma ło pol skie go. Źró dło: In for ma cje po cho dzą ze stro ny in ter ne to wej:  www.po wie trze.ma lo pol ska.pl/an ty smo go wa/

Problem niskiej emisji – problem, który pojawia się
również na terenach wiejskich

NI SKA EMI SJA – na zy wa my wy do by wa nie się py łów

i ga zów szko dli wych, któ re po cho dzą z do mo wych pie ców

grzew czych i lo kal nych ko tłow ni wę glo wych.

Spa la niu pa liw np. wę gla to wa rzy szy za zwy czaj po wsta wa -

nie du żej ilo ści ga zów spa li no wych i py łów za wie ra ją cych sub -

stan cje szko dli we dla zdro wia i śro do wi ska.

Po cho dze nie za nie czysz czeń
Sub stan cje za nie czysz cza ją ce znaj du ją ce się w po wie trzu

po cho dzą głów nie z pro ce sów spa la nia pa liw cie kłych, sta łych

i ga zo wych dla ce lów ener ge tycz nych, grzew czych oraz tech -

no lo gicz nych.

Pod sta wo wym pro duk tem po wsta ją cym pod czas spa la nia

jest dwu tle nek wę gla.

Naj bar dziej ucią żli we skład ni ki spa lin to przede wszyst kim

tlen ki azo tu, tle nek wę gla, pył i dwu tle nek siar ki.

W cza sie spa la nia od pa dów – np. bu te lek pla sti ko wych, sta -

rych ubrań i bu tów, opon do po wie trza tra fia ją nie bez piecz ne

związ ki, któ ry mi w na stęp stwie od dy cha my. Są to m. in. fu ra -

ny, diok sy ny, py ły, WWA – wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry

aro ma tycz ne, me ta le cię żkie i tlen ki wę gla.

Przy czy ny wy stę po wa nia ni skiej emi sji:
– spa la nie złej ja ko ści pa liw ener ge tycz nych (ni sko ka lo rycz -

nych wę gli, zwłasz cza mu łów wę glo wych), a ta kże od pa dów

(śmie ci z go spo darstw do mo wych) w pie cach przez miesz kań -

ców wsi oraz miast,

– wa dli we i wy so ko emi syj ne urzą dze nia grzew cze,
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– nie pra wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń grzew czych i in sta -

la cji ko tło wych,

– trans port ko mu ni ka cyj ny,

– nie od po wied ni stan tech nicz ny in sta la cji ko mi no wych np.

brak czysz cze nia.

W ja ki spo sób NI SKA EMI SJA wpły wa
na nasz or ga nizm:
• Nawracające bóle głowy,

• Podrażnienie oczu (szczypanie, swędzenie, pieczenie,

zaczerwienienie) oraz błon śluzowych,

• Pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia,

• Zmiany skórne i uciążliwe alergie prowadzące do astmy,

• Niedotlenienie organizmu,

• Większa zapadalność na choroby dolnych i górnych dróg

oddechowych,

• Uszkodzenia wątroby, śledziony oraz wpływ na krew,

• Zaburzenia hormonalne – niepłodność, problemy

z zajściem w ciążę i jej donoszeniem,

• Niska waga urodzeniowa dzieci,

• Mutacje genetyczne (DNA),

• Większa zapadalność na choroby nowotworowe np. płuc,

gardła, krtani itp.

• Choroby układu nerwowego,

• Zmniejszenie odporności organizmu na choroby, w tym

ich ostrzejszy przebieg,

• Bezsenność oraz depresja.

Pro ces za cho ro wa nia z po wo du za nie czysz cze nia po wie trza

jest eta pem dłu go fa lo wym, dla te go na sza czuj ność oraz mo -

żli wość wpły wu na zmia nę czy sto ści po wie trza jest bar dzo ma -

ła. Dłu go trwa łe wy sta wia nie or ga ni zmu na szko dli we

sub stan cje wy stę pu ją ce w po wie trzu po wo du je od kła da nie się

w po szcze gól nych na rzą dach sub stan cji szko dli wych, któ re

po wie lu la tach bę dą da wać znać o so bie w po sta ci kon kret nej

cho ro by np. no wo two ru. Dla te go już dziś za dbaj my o zdro wie

na szych ro dzin i zna jo mych, przy stąp my do wal ki o czy ste

i zdro we po wie trze. Na gro dą za trud i wy si łek wło żo ny w po -

pra wę sta nu po wie trza bę dzie przede wszyst kim zdro wie na -

szych dzie ci, jak rów nież czy ste po wie trze.

Co mogę zrobić jako mieszkaniec, 
by poprawić jakość powietrza?
• Je śli masz sta ry i nie spraw ny piec, wy mień go na in ny,

bar dziej no wo cze sny i przy ja zny śro do wi sku, 

• De cy du jąc się na no wy piec, zwra caj uwa gę na obec ność

świa dec twa zgod no ści nor my do ty czą cej spraw no ści

ciepl nej i gra nicz nych war to ści emi sji za nie czysz czeń,

• Do ogrze wa nia do mu wy ko rzy stuj tyl ko do brej ja ko ści

wę giel (ni sko za siar czo ny, wy so ko ka lo rycz ny, bez mu łu),

• Re gu lar nie wy ko nuj kon tro le i czysz cze nie ko mi na (usłu -

ga ko mi niar ska),

• Se gre guj od pa dy, nie wrzu caj ich do pie ca (prze cież i tak

ja ko miesz ka niec pła cisz gmi nie za od biór śmie ci),

• Po sta raj się prze pro wa dzić ter mo mo der ni za cję swo je go

do mu, dzię ki te mu ogra ni czysz stra ty cie pła,

• Mo żesz sko rzy stać z bar dziej przy ja znych śro do wi sku

form trans por tu np. ko mu ni ka cję zbio ro wą, ro wer, wspól -

ny do jazd do pra cy z ko le gą, są sia dem itp.

Cze go nie wol no spa lać:
• Od pa dów z two rzyw sztucz nych np. bu te lek ty pu PET,

wor ków fo lio wych, 

• Opa ko wań po so kach, mle ku itp.

• Od pa dów z gu my,

• La kie ro wa ne go drew na oraz me bli,

• Opa ko wań po far bach i la kie rach oraz ich po zo sta ło ści,

• Zu ży tych pam per sów,

• Ko lo ro wych ga zet,

W pie cu do mo wym mo żesz tyl ko spa lać:
• Wę giel lub koks,

• Drew no, tro ci ny, wió ry pod wa run kiem, że nie są za nie -

czysz czo ne im pre gna ta mi i in ny mi po wło ka mi ochron ny mi,

• Od pa da mi drew nia ny mi z tar ta ku, drew nia ny mi pa le ta mi,

od pa da mi drew nia ny mi po cho dzą cy mi z bu do wy (nie im -

pre gno wa ne sza lun ki itp.),

• Od pa dy z ko ry i kor ka,

• Pa pier, tek tu rę, kar to ny.

Jakie konsekwencje mogą Ciebie
spotkać gdy będziesz spalał odpady?
• Pa le nie śmie ci w do mu gro zi wy so ką grzyw ną do 5 000

zło tych, a w nie któ rych przy pad kach pod le ga ka rze aresz -

tu (od 5 do 30 dni).

• Mo gą po wstać też kosz ty in ne go ro dza ju: spa la nie śmie ci

w do mo wych wa run kach po wo du je uszko dze nia in sta la cji

i prze wo dów ko mi no wych (od kła da nie tzw. mo krej sa dzy).

Przepisy prawne, które normują
powyższe działania to:
• Art. 379 usta wa Pra wo Ochro ny Śro do wi ska 
• Mar sza łek wo je wódz twa, sta ro sta oraz wójt, bur mistrz lub pre zy -

dent mia sta spra wu ją kon tro lę prze strze ga nia i sto so wa nia prze pi -
sów o ochro nie śro do wi ska w za kre sie ob ję tym wła ści wo ścią tych
or ga nów.
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• Or ga ny, o któ rych mo wa w ust. 1, mo gą upo wa żnić do wy ko ny wa -
nia funk cji kon tro l nych pra cow ni ków pod le głych im urzę dów mar -
szał kow skich, po wia to wych, miej skich lub gmin nych lub
funk cjo na riu szy stra ży gmin nych.

• Kon tro lu ją cy, wy ko nu ją cy kon tro lę, jest upraw nio ny do:
– wstę pu wraz z rze czo znaw ca mi i nie zbęd nym sprzę tem przez ca łą

do bę na te ren nie ru cho mo ści, obiek tu lub ich czę ści, na któ rych
pro wa dzo na jest dzia łal ność go spo dar cza, a w go dzi nach od 6
do 22 – na po zo sta ły te ren,

– prze pro wa dze nia ba dań lub wy ko ny wa nia in nych nie zbęd nych czyn -
no ści kon tro l nych,

– żą da nia pi sem nych lub ust nych in for ma cji oraz wzy wa nia i prze słu -
chi wa nia osób w za kre sie nie zbęd nym do usta le nia sta nu fak tycz -
ne go,

-żą da nia oka za nia do ku men tów i udo stęp nie nia wszel kich da nych
ma ją cych zwią zek z pro ble ma ty ką kon tro li.

• Wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta, sta ro sta, mar sza łek wo je -
wódz twa lub oso by przez nich upo wa żnio ne są upraw nie ni do wy -
stę po wa nia w cha rak te rze oska rży cie la pu blicz ne go w spra wach
o wy kro cze nia prze ciw prze pi som o ochro nie śro do wi ska.

• Wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta, sta ro sta, mar sza łek wo je -
wódz twa wy stę pu ją do wo je wódz kie go in spek to ra ochro ny śro do -
wi ska o pod ję cie od po wied nich dzia łań bę dą cych w je go
kom pe ten cji, je że li w wy ni ku kon tro li or ga ny te stwier dzą na ru -
sze nie przez kon tro lo wa ny pod miot prze pi sów o ochro nie śro do -
wi ska lub wy stę pu je uza sad nio ne po dej rze nie, że ta kie na ru sze nie
mo gło na stą pić, prze ka zu jąc do ku men ta cję spra wy.

• Kie row nik kon tro lo wa ne go pod mio tu oraz kon tro lo wa na oso ba fi -
zycz na obo wią za ni są umo żli wić prze pro wa dza nie kon tro li,
a w szcze gól no ści do ko na nie czyn no ści, o któ rych mo wa w pkt 3.

• Art. 380 usta wa Pra wo Ochro ny Śro do wi ska 
• Z czyn no ści kon tro l nych kon tro lu ją cy spo rzą dza pro to kół, któ re go

je den eg zem plarz do rę cza kie row ni ko wi kon tro lo wa ne go pod mio -
tu lub kon tro lo wa nej oso bie fi zycz nej.

• Pro to kół pod pi su ją kon tro lu ją cy oraz kie row nik kon tro lo wa ne go
pod mio tu lub kon tro lo wa na oso ba fi zycz na, któ rzy mo gą wnieść
do pro to ko łu za strze że nia i uwa gi wraz z uza sad nie niem.

• W ra zie od mo wy pod pi sa nia pro to ko łu przez kie row ni ka kon tro lo -
wa ne go pod mio tu lub kon tro lo wa ną oso bę fi zycz ną kon tro lu ją cy
umiesz cza o tym wzmian kę w pro to ko le, a od ma wia ją cy pod pi su
mo że, w ter mi nie 7 dni, przed sta wić swo je sta no wi sko na pi śmie
wój to wi, bur mi strzo wi lub pre zy den to wi mia sta, sta ro ście lub
mar szał ko wi wo je wódz twa.

• Art. 9u usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
• Wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta spra wu je kon tro lę prze -

strze ga nia i sto so wa nia prze pi sów usta wy.
• Do kon tro li, o któ rej mo wa w ust. 1, sto su je się prze pi sy art. 379

i art. 380usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo Ochro ny Śro do -
wi ska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

• Art. 225 Ko dek su Kar ne go – Uda rem nie nie lub utrud nie nie prze -
pro wa dze nia kon tro li w za kre sie ochro ny śro do wi ska (…)

• Kto oso bie upraw nio nej do prze pro wa dze nia kon tro li w za kre sie
ochro ny śro do wi ska lub oso bie przy bra nej do jej po mo cy uda rem -
nia lub utrud nia wy ko na nie czyn no ści słu żbo wej pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no ści do lat 3.
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Oko licz no ścio wy pro gram ar ty sty, słod ki po czę stu -
nek, kwia ty i upo min ki uświet ni ły Dzień Ko biet zor ga -
ni zo wa ny przez fi lię Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
Brze zna -Li tacz. Na spo tka nie, któ re od by ło się
w Szko le Pod sta wo wej w Brze znej -Li ta czu przy by ło
kil ka dzie siąt przed sta wi cie lek płci pięk nej, a ta kże
pa no wie któ rzy te go dnia nie szczę dzi li ży czeń, kom -
ple men tów i pięk nych tu li pa nów. 

Pod czas uro czy sto ści obec na by ła wójt Po de gro dzia Mał -

go rza ta Gro ma la, a ta kże rad ni: Te re sa Ma tiasz, Jan Ko żuch,

Je rzy Ja siń ski oraz Mag da le na Gór czyk, dy rek tor Szko ły

Pod sta wo wej w Brze znej -Li ta czu. W tym dniu nie mo gło za -

brak nąć ta kże dy rek to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po -

de gro dziu Krzysz to fa Bo dzio ne go, któ ry jak co ro ku przy był

na spo tka nie z pięk ny mi ży cze nia mi oraz słod kim upo min -

kiem. Ży cze nia i tu li pa ny na rę ce pań zło ży li ta kże rad ni. 

Wszyst kich obec nych po wi ta ła Ra che la Mor dar ska z fi lii

GOK Brze zna -Li tacz, któ ra czu wa ła nad ca ło ścią wy da rze -

nia: – Chcia ła bym, aby sło wa Jó ze fa Ma cie jew skie go by ły

mot tem prze wod nim spo tka nia. W dniu na sze go świę ta ży -

czę wszyst kim ko bie tom wie le pięk na i ra do ści, a ta kże za -

pra szam do obej rze nia oraz wy słu cha nia mło dych ar ty stów,

któ rzy za pre zen tu ją się na sce nie.

Pod czas uro czy sto ści za pre zen to wa li się chłop cy ze szko -

ły pod sta wo wej, któ rzy z opie ku nem Paw łem Cią gło przy -

go to wa li ka ba ret. Mło dzi wy ko naw cy pod kie run kiem

Ra che li Mor dar skiej za pre zen to wa li na to miast wią zan kę

daw nych, lu do wych pio se nek oraz ga wę dę mó wio ną gwa rą

la chow ską. 

Wy stęp wpro wa dził wszyst kich w do sko na ły na strój i mi -

łą at mos fe rę. Po za koń cze niu pro gra mu ar ty stycz ne go wszy -

scy go ście zo sta li za pro sze ni na słod ki po czę stu nek,

przy nie sio ny przez pa nie i na prze pysz ne ka na pecz ki. Ka żda

ju bi lat ka otrzy ma ła ta kże wio sen ny upo mi nek wy ko na ny

przez fi lię GOK Brze zna–Li tacz. 

Kwiaty i upominki 
dla wszystkich kobiet!
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De ka nal ne ko lę do wa nie
W ko ście le pa ra fial nym w Czar nym Po to ku od by ło się De ka nal ne Spo tka nie Opłat ko we. Bra li w nim udział na uczy cie -
le, wy cho waw cy, ka te che ci oraz eme ry to wa ni na uczy cie le de ka na tu łąc kie go. Uro czy stość roz po czę ła się mszą świę -
tą. Pod czas na bo żeń stwa wy stą pi ła ko ściel na scho la, do któ rej na le żą rów nież ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Ol sza nie. Dzie ci z ze rów ki przy go to wa ły ja seł ka. Ucznio wie klas star szych to wa rzy szy li im grą na fle tach. Na ko niec
wszy scy wspól nie ko lę do wa li. 
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W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po -
de gro dziu od był się kon cert An drze ja
Cier niew skie go, współ fi nan so wa ny
przez In sty tut Dia lo gu Mię dzy kul tu -
ro we go im. Ja na Paw ła II w Kra ko wie
w ra mach „VI Ma ło pol skich Dni Świę -
te go Ja na Paw ła II”.

W sa li GOK, wy peł nio nej po brze gi

roz brzmie wa ły ko lę dy i cu dow ne pa sto -

rał ki. Pięk ne wy ko na nie ka żde go utwo -

ru nio sło ogrom ną ra dość i spo kój.

Mo żna by ło choć na chwi lę ode rwać się

od trosk ży cia co dzien ne go, za po mnieć

o kło po tach i smut kach.

Andrzej
Cierniewski
z pastorałkami 



Mło dzież Gim na zjum w Po de gro dziu by ła współ or ga ni -
za to rem uro czy sto ści upa mięt nia ją cej Na ro do wy
Dzień Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych. 1 mar ca na cmen -
ta rzu w No wym Są czu przy ul. Rejtana wspo mi na no
ofia ry ter ro ru ko mu ni stycz ne go, za mor do wa ne na Są -
dec czyź nie, po cho wa ne w nie zna nych mo gi łach.

Ini cja to rem wy da rze nia by ło Sto wa rzy sze nie LGD „Part ner -

stwo dla Zie mi Są dec kiej” Sta dła, któ re re pre zen to wa li Ma rek

Uszko i Le szek Kon stan ty. Z Po de grodz kiej pla ców ki w uro czy -

sto ściach wzię li udział ucznio wie z kla sy III c: Zu zan na Du da,

Pau li na So pa ta, Szy mon Ko żuch oraz Ma te usz Bie nias i Ja ro -

sław Za rycz ny, któ rzy wy czy ta li na zwi ska żoł nie rzy wy klę tych.

Melodie dwóch pie śni „Być bli żej Cie bie chcę” i „Scho waj

mnie” na sak so fo nie i trąb ce zagrali Mi chał Śledź i Łu kasz Jur -

kow ski. Wszy scy pod opiecz ni Gim na zjum w Po de gro dziu wy -

stą pi li w stro jach re gio nal nych.

Apel po le głych od był się przy sym bo licz nych po mni ku

– miej scu upa mięt nia ją cym wal kę z oku pan tem nie miec kim

od dzia łów Ar mii Kra jo wej i Ba ta lio nów Chłop skich na Są dec -

czyź nie. To z tych for ma cji par ty zanc kich wy wo dził się ruch

pod zie mia nie pod le gło ścio we go, an ty ko mu ni stycz ne go

po 1945 r. w na szym re gio nie.

Po mnik jest sym bo licz ną mo gi łą, upa mięt nia ją cą po le głych.

Nie złom ni – bo tak ich na zy wa no, po dej mo wa li nie rów ną wal -

kę w obro nie wol no ści, wia ry, nie go dząc się z wła dzą ko mu -

ni stycz ną na rzu co ną Po la kom. Za pła ci li za to naj wy ższą ce nę.

Wy trzy mu jąc tor tu ry, gi nę li po cho wa ni w bez i mien nych mo -

gi łach. Po zo sta li w na szej pa mię ci, bo wiem nie złom ność jest

nie śmier tel na.

Na stęp nie uczest ni cy uro czy sto ści prze szli pod po mnik gen.

Jó ze fa Ku stro nia i za pa li li zni cze na je go gro bie. Jó zef Ku stroń

po legł pod czas kam pa nii wrze śnio wej. Ko lej nym miej scem,

do któ re go uda ła się de le ga cja z gim na zjum, by ła Woj sko wa

Ko mi sja Uzu peł nień przy uli cy Ste fa na Czar niec kie go, gdzie

w cza sach sta li now skich tor tu ro wa no więź niów po li tycz nych.

Mło dzież mo gła zo ba czyć ce le, w któ rych wię zio no żoł nie rzy

wy klętych. Opie kę nad przy go to wa niem uczniów do uro czy -

sto ści ob ję ły: Mał go rza ta Li ber – za stęp ca dy rek to ra, na uczy -

ciel mu zy ki oraz Te re sa Ku lak – na uczy ciel hi sto rii. 

Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Pu blicz nej IPN w Kra ko wie

po szu ku je świad ków, po sia da ją cych in for ma cje mo gą ce po -

móc w od na le zie niu miejsc taj nych po chów ków ofiar ter ro -

ru ko mu ni stycz ne go, za mor do wa nych na Są dec czyź nie

i po cho wa nych na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym Są czu

przy ul. Rej ta na.
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Gimnazjaliści oddali
hołd żołnierzom
wyklętym
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Mi se rium Mę ki Pa ń



WWW.PODEGRODZIE.PL WIADOMOŚCI 17

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

ń skiej
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Ogło szo no wy ni ki otwar te go kon kur su ofert na re ali za -
cję za dań pu blicz nych okre ślo nych w Rocz nym Pro gra -
mie współ pra cy gmi ny Po de gro dzie z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi oraz pod mio ta mi po żyt ku pu blicz ne go.

Jak co ro ku gmi na wspie ra po wy ższe or ga ni za cje, w re -

ali za cji za dań z za kre su wspie ra nia i upo wszech nia nia kul tu -

ry fi zycz nej i spor tu, prze ciw dzia ła nia uza le żnie niom

i pa to lo gii spo łecz nej (roz wią zy wa nie pro ble mów al ko ho lo -

wych, prze ciw dzia ła nie nar ko ma nii), ochro ny i pro mo cji

zdro wia, kul tu ry sztu ki, ochro ny dóbr kul tu ry i dzie dzic twa

na ro do we go, wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży oraz dzia łal no -

ści ru cho wo -spor to wej dla osób znaj du ją cych się w wie ku

eme ry tal nym.

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1. Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków – 1000 zł

(„Ćwicz na zdro wie”);

2. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -

kal nych „SER COM” – 1500 zł (Wy jazd na ba sen – pro mo cja

zdro we go spę dza nia wol ne go cza su), 1500 zł (DI NO LAN DIA

miej sce pro pa go wa nia ru chu na świe żym po wie trzu), 1000 zł

(Tur niej spor to wy o Pu char Wój ta Gmi ny Po de gro dzie), 1000 zł

(Noc Świę to jań ska), 1500 zł (VI Pik nik Ro dzin ny), 1500 zł

(Wy ciecz ka przed szko la ków do RAB KO LAN DU), 4000 zł

(XVII Po wia to wy Noc ny Bieg Mi ko łaj ko wy), 1000 zł (Ro dzin -

ne po że gna nie la ta);

3. Sto wa rzy sze nie – Klub Spor to wy „GRÓD CZOP PO DE -

GRO DZIE” – 3000 zł (Ogól no pol skie Mi strzo stwa Pol ski Dru -

żyn Ama tor skich w pił ce siat ko wej), 3000 (Wspie ra nie

po pra wy wa run ków upra wia nia spor tu KS GRÓD CZOP PO -

DE GRO DZIE i wzro stu wy ni ków we współ za wod nic twie

spor to wym ze szcze gól nym uwzględ nie niem pił ki siat ko -

wej), 1500 (IX Pik nik Siat ków ki – „Na po że gna nie wa ka cji”),;

4. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu

– 68500 zł (Upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej i spor tu wśród

miesz kań ców Gmi ny Po de gro dzie).

PRZE CIW DZIA ŁA NIE UZA LE ŻNIE NIOM
I PA TO LO GII SPO ŁECZ NYM TJ. ROZ WIĄ ZY -
WA NIE PRO BLE MÓW AL KO HO LO WYCH

1. Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków – 1200 zł (Żyj -

my bez na ło gów);

2. Fun da cja „NO WA GA LI CJA” – 2000 zł (Ruch to zdro -

wie, używ ki to śmie ci – or ga ni za cja raj du tu ry stycz no -edu ka -

cyj ne go pro pa gu ją ce go zdro wy styl ży cia wśród mło dzie ży

z kl. IV B SP w Po de gro dziu);

3. Sto wa rzy sze nie AD SUM – 1600 zł (Prze ciw dzia ła nie

uza le żnie niom i pa to lo giom spo łecz nym po przez or ga ni za -

cję V Gmin ne go Kon kur su Ję zy ka An giel skie go „We lco me to

Ca na da” dla uczniów szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny Po -

de gro dzie), 1700 zł (Prze ciw dzia ła nie uza le żnie niom i pa to lo -

giom spo łecz nym po przez or ga ni za cję Gmin ne go Świę ta

Ma te ma ty ki w tym X Gmin ne go Kon kur su Ma te ma tycz ne go

„Ma te ma ty ka jest wśród nas” dla uczniów szkół pod sta wo -

wych z te re nu gmi ny Po de gro dzie);

4. Fun da cja Ho mo Ho mi ni – 4500 zł (Re ali za cja pro gra mu

edu ka cyj no -pro fi lak tycz ne go DE BA TA z za kre su prze ciw -

dzia ła nia uza le żnie niom w śro do wi sku dzie ci i mło dzie ży);

5. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu – 1500 zł

(V Wa ka cyj ny Tur niej Pił ki Siat ko wej o Pu char Wój ta Gmi ny

Po de gro dzie Mał go rza ty Gro ma li), 4500 (Wol ni od na ło gów);

6. Sto wa rzy sze nie Ro dzi ców Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -

peł no spraw nych „PRO MYK” – 2500 zł (Or ga ni za cja cy klu

spo tkań in te gra cyj nych „Ró żni cy ale ta cy sa mi – za ję cia spor -

to wo -ar ty stycz ne dla mło dzie ży gim na zjal nej i pod opiecz nych

Sto wa rzy sze nia Ro dzi ców Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no -

spraw nych PRO MYK), 3000 zł (Gmin ne Dni God no ści Osób

z Nie peł no spraw no ścią).

PRZE CIW DZIA ŁA NIE UZA LE ŻNIE -
NIOM I PA TO LO GIOM SPO ŁECZ NYM TJ.
PRZE CIW DZIA ŁA NIA NAR KO MA NII

1. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich wsi Sta dła

– 2000 zł (Sport to zdro wie, używ ki to wróg);

2. Fun da cja Ho mo Ho mi ni – 2000 zł (Re ali za cja pro gra mu

edu ka cyj no -pro fi lak tycz ne go „Smak ży cia czy li de ba ta o do -

pa la czach z za kre su prze ciw dzia ła nia uza le żnie niom w śro do -

wi sku dzie ci i mło dzie ży);

3. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu – 3000 zł

(Sport le kiem na pa to lo gię).

OCHRO NA I PRO MO CJA ZDRO WIA
1. Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków – 3000 (Uczmy

się żyć zdro wiej);

2. Sto wa rzy sze nie Krze wie nia Kul tu Świę te go Oj ca Pap -

czyń skie go – 2000 zł (Śla da mi św. Oj ca Sta ni sła wa Pap czyń -

skie go za kon ni ka, pa tro na dzie ci po czę tych, mę ża sta nu,

orę dow ni ka trzeź wo ści, któ ry świa dom pla gi al ko ho li zmu sło -

wem i wła snym przy kła dem uczył trzeź wo ści).

KUL TU RA, SZTU KA, OCHRO NA DÓBR KUL -
TU RY I DZIE DZIC TWA NA RO DO WE GO

1. Sto wa rzy sze nie Ra zem dla Kul tu ry – 1000 zł (Pod trzy -

my wa nie i wzmac nia nie to żsa mo ści i tra dy cji re gio nal nej oraz

ochro na dzie dzic twa kul tu ral ne go re gio nu);

2. Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków – 700 zł (Po zna -

je my za byt ki z cza sów na szych przod ków);

3. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich wsi Sta dła

– 2800 zł (Nie ma przy szło ści bez prze szło ści);
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Te raz po ra
na se nio ra 



4. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -

kal nych „SER COM” – 500 zł (Śpie wam, tań czę i re cy tu ję).

WY POC ZY NEK DZIE CI I MŁO DZIE ŻY
1. Sto wa rzy sze ni Ko ło Go spo dyń Wiej skich wsi Sta dła

– 1500 zł (Zu chy wy po czy wa ją ak tyw nie w wa ka cje);

2. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -

kal nych „SER COM” – 1000 zł (Je ste śmy kul tu ral ni – uczy my

się przez za ba wę);

3. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu – 2500 zł

(Wa ka cje na spor to wo).

DZIA ŁAL NOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIE KU
EME RY TAL NYM

1. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich wsi Sta dła

– 1500 zł (Eme ryt a wciąż ak tyw ny);

2. Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Dia be ty ków – 1500 zł (Te -

raz po ra na se nio ra).
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Pro jekt „Czy ste Po wie trze, Czy sta
Spra wa” w gmi nie Po de gro dzie
miał na ce lu edu ka cję eko lo gicz ną
w za kre sie ogra ni cze nia przy czyn
pro wa dzą cych do za nie czysz czeń
po wie trza.

Pro jekt re ali zo wa ny był w kla sach

trze cich szkół pod sta wo wych z te re nu

No we go Są cza oraz po wia tu no wo są dec -

kie go przez Cen trum KA NA w No wym

Są czu. W ka żdej kla sie by ły pro wa dzo -

ne lek cje na te ma ty zwią za ne z za nie -

czysz cze niem po wie trza, zo stał

prze pro wa dzo ny kon kurs wie dzy z oma -

wia nych te ma tów, a ta kże kon kurs pla -

stycz ny pn. „Jak dba my w na szym do mu

o czy ste po wie trze”

Głów nym ce lem pro jek tu by ła edu ka -

cja eko lo gicz na w za kre sie ogra ni cze nia

przy czyn pro wa dzą cych do po wsta wa nia

zja wi ska smo gu i ogra ni cze nia ni skiej

emi sji na te re nie Ko tli ny Są dec kiej.

W ra mach pro jek tu opra co wa no i prze -

pro wa dzo no sys tem an kiet dia gno zu ją -

cych po ziom wie dzy miesz kań ców oraz

kam pa nię me dial ną pod ha słem „Śmie ci?

Nie pa lę, nie tru ję, nie za bi jam!”.

W gmi nie Po de gro dzie wo lon ta riu sze

po ja wi li się łącz nie w 10 szko łach, 12

kla sach i pro wa dzi li za ję cia dla 171

uczniów.

Dzia ła nia pro jek tu bę dą kon ty nu owa -

ne w la tach 2017-2019, obej mu jąc swo -

im za kre sem uczniów ze star szych klas

szkół pod sta wo wych.

Jak dbamy w domu
o czyste powietrze
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Pójdziemy bracia w drogę z wieczora,
Wstąpimy najprzód do tego dwora
I będziemy śpiewać wszędzie o tak
wesołej kolędzie
Hej nam kolęda!

Okres Bo że go Na ro dze nia to czas
szcze gól ny, ocze ki wa ny przez ca ły
rok. Świę tu je my na ro dzi ny Bo że go
Dzie ciąt ka, cie szy my się, bo dzi siaj
w Be tle jem we so ła no wi na, że Pan -
na czy sta po ro dzi ła Sy na... Ten czas
w tra dy cyj nej kul tu rze lu do wej na -
zna czo ny był wiel kim bo gac twem
zwy cza jów, ob rzę dów, wró żb i dzia -
łań ma gicz nych, wśród któ rych wy -
ró żnia ją się ob rzę dy ko lęd ni cze.

We wsiach La chów Są dec kich jesz cze

do nie daw na zi mo wą no cą gru py ko lę -

du ją cych prze bie rań ców bie ga ły od do -

mu do do mu, nio sąc miesz kań com

ser decz ność ży czeń, wpro wa dza jąc

śmiech, ra dość i nie zwy kłe prze ży cia.

Trzy dzie ści dzie więć lat te mu za wi ta ły

do po de grodz kie go do mu kul tu ry. 

I za glą da ją tam do dziś. Zmie ni ła się

funk cja ich ob cho dów, ale zwy czaj ży je. 

W daw nej tra dy cji pod sta wo wym ce -

lem ko lę do wa nia by ło przy nie sie nie do -

mow ni kom po myśl no ści, do bro by tu, ob -

fi tych plo nów. Na sce nie – po da ro wa nie

tro chę ra do ści, śmie chu, roz ryw ki. Ale

i przy po mnie nie zwy cza jów oj ców.

Tradycje przy wo ły wa ne są na kon kur -

sie ko lęd ni czym. Na po cząt ku grup nie

by ło wie le. Re per tu ar zmie niał się i po -

sze rzał. Gru py po ka zy wa ły co raz ró żno -

rod niej sze przed sta wie nia.

Od sa me go po cząt ku, przez 40 lat,

pod czas prze glą du sa la Gmin ne go

Ośrod ka Kul tu ry jest wy peł nio -

na po brze gi. Ma li i du zi ko lęd ni cy za -

wsze mo gą li czyć na ser decz ne

za in te re so wa nie i życz li wość pu blicz no -

ści. Wie dzą, jak tra dy cja ko lęd ni cza re -

gio nu jest bli ska miej sco wym lu dziom.
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40 Gmin ny Prze gląd
Grup Ko lęd ni czych
w Po de gro dziu



45 Kar na wał Gó ral ski w Bu ko wi nie
Ta trzań skiej od by wał się w dniach 
9-12 lutego. Od czwart ku do so bo ty
o naj wy ższe tro feum - zło tą spin kę
gó ral ską na bu ko wiań skiej sce nie
ry wa li zo wa ło 50 do ro słych grup ko -
lęd ni czych z ca łej Pol ski. 

Dom Lu do wy wy peł nio ny mu zy ką i

ko lęd ni czy mi wy stę pa mi . Do oko ła niósł

się spe cy ficz ny śmiech „ży da”, sły chać

by ło kła pa nie „ca pa”. Barw ne gwiaz dy,

szop ki, tę gie chło py ubra ne w sło mę i

stro je re gio nal ne, „śmierć”, „kró lo wie” to

tyl ko nie któ re z po sta ci  pre zen ta cji, nio -

są ce ra dość, śmiech, śpiew za rów no or ga -

ni za to rom, ju ry  jak i zgro ma dzo nej

pu blicz no ści.  Uczestnicy pre zen to wa li

swo je umie jęt no ści w tań cu zbój nic kim.

Okla sków na wi dow ni by ło co nie mia ra.

Gó ral ska ra dość za go ści ła w ser cach tu -

ry stów, któ rzy oglą da li po pi sy par gó ral -

skich. Ko mi sja ar ty stycz na mia ła peł ne rę -

ce ro bo ty po nie waż wy stę pu ją ce  gru py

ko lęd ni cze pre zen to wa ły bar dzo wy so ki

po ziom ar ty stycz ny. Skład ko mi sji prze -

wod ni czą ca Alek san dra Bo guc ka – et no -

mu zy ko log, dr Ar tur Cze sak –

ję zy ko znaw ca, Be ne dykt Ka fel – et no -

graf  - Do ro ta Ma jer czyk – et no log, dr hab.

Sta ni sław Wę glarz – an tro po log kul tu ro -

wy. Suk ce sem oka za ły się wy stę py  grup

ko lęd ni czych dzia ła ją ce przy Gmin nym

Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu z He ro -

dem oraz Gwiaz dą, któ rzy zdo by li pierw -

sze miej sce. Na to miast  szop ka ro dzin na

Zgrze bla ków za ję ła II miej sce, a szop ka

Ada ma Kwo ki wy ró żnie nie.
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Kolędnicy z naszej gminy najlepsi
w Bukowinie Tatrzańskiej

Fe rie z GOK
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu przy go to wał dla dzie ci i mło dzie ży cie ka wą pro po zy cję za jęć pod czas fe rii: ar ty -
stycz ne, ta necz ne, świe tli co we. By ły też warsz ta ty gi ną cych za wo dów – haf ciar skie, ce ra micz ne i z ma lo wa nia na szkle.
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Bud ki dla pta ków 
Ucznio wie klas II i III w Szko le Pod sta wo wej w Ol sza nie słu cha ły wy kła du na te mat pta ków i wy ko ny wa ły dla nich bud -
ki lę go we. Pre lek cję „Po wi ta nie wio sny – bud ka dla pta ków” przy go to wa ła dla uczniów Iwo na Szczy gieł z Po pradz kie -
go Par ku Kra jo bra zo we go. Ucznio wie wie dzą już, że pta ki na wio snę szu ka ją miejsc do bez piecz ne go zło że nia jaj
i wy cho wa nia pi skląt. Wie le z nich po trze bu je na tu ral nych dziu pli w sta rych pniach drzew. Jed nak tych miejsc jest co -
raz mniej, dla te go ta kie za da nie speł nia do brze przy go to wa na bud ka lę go wa. War to wie dzieć, że od te go, gdzie ją po -
wie si my za le żeć bę dzie, czy za miesz ka ją w niej pta ki i czy w spo ko ju bę dą się roz mna żać. Ucznio wie bar dzo uwa żnie
słu cha li wy kła du. Na stęp nie, wraz z ro dzi ca mi, wzię li się do pra cy i wy ko na li bud ki dla pta ków. Zo sta ną po wie szo ne
na drze wach w oko li cach szko ły.
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Za sad bez piecz ne go ko rzy sta nia
z sie ci uczy li się ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej w Ol sza nie w ra mach
Dnia Bez piecz ne go In ter ne tu. By ły
za ję cia kom pu te ro we, ape le oraz
kon kur sy. 

DBI wy szedł z ini cja ty wy Ko mi sji

Eu ro pej skiej w 2004 r. Te go rocz ny

ucznio wie z Ol sza ny ob cho dzi li pod ha -

słem: „Ra zem zmie nia my in ter net

na lep sze”. Głów nym za da niem Dnia

Bez piecz ne go In ter ne tu jest za zna jo mie -

nie ro dzi ców, na uczy cie li i wy cho waw -

ców z pro ble ma ty ką bez pie czeń stwa

dzie ci w sie ci oraz na gło śnie nie te ma ty -

ki do ty czą cej bez pie czeń stwa on li ne.

– W opar ciu o ma te ria ły edu ka cyj ne
do stęp ne na stro nie www.dziec kow sie ci.pl
na uczy cie le za po zna li uczniów ze stro ną
Sie cia ków, na któ rej obej rze li se rię fil mi -
ków edu ka cyj nych „Owce w sie ci”.
Ucznio wie do wie dzie li się, z ja ki mi za gro -

że nia mi mo gą spo tkać się w sie ci, po zna li
za sa dy, któ ry mi na le ży się kie ro wać pod -
czas sur fo wa nia w in ter ne cie i gdzie uzy -
skać po moc w ra zie nie bez pie czeń stwa
– re la cjo nu ją ko or dy na to rzy ak cji. 

Dzie ci po zna ły rów nież za sa dy kul tu -

ral ne go za cho wa nia w in ter ne cie. 9 mar ca

od by ła się aka de mia przy go to wa na przez

Ewę Mrów kę, pod czas któ rej ucznio wie

z kla sy 4 i 6, wy re cy to wa li ry mo wa ne za -

sa dy na te mat ne ty kie ty. Ostrze ga ły

przed po da wa niem swo ich da nych oso bo -

wych nie zna jo mym czy też przed uma -

wia niem się na spo tka nia z oso ba mi

po zna ny mi w sie ci, od gry wa jąc scen ki pt.

„Ni gdy nie wiesz, z kim roz ma wiasz, więc

uwa żaj!” oraz „Sprzecz ki bra ter skie, czy li

o wy zy ski wa niu star sze go ro dzeń stwa”.

Na ta bli cy mul ti me dial nej wy świe tlo no

dwa krót kie fil my „Kim je steś?” oraz „Za -

sa dy bez pie czeń stwa w in ter ne cie” z se rii

sie cia ki.pl.

Ni gdy nie wiesz, z kim roz ma wiasz



Kin ga Za czyk, uczen ni ca Gim na zjum w Po de gro dziu,
zna la zła się w gro nie 22 uczniów, któ rzy zdo by li ty tuł
lau re ata Ma ło pol skie go Kon kur su Ję zy ka Pol skie go. Je -
go uro czy ste za koń cze nie od by ło się 7 kwiet nia w Czy -
tel ni Głów nej Bi blio te ki Ja giel loń skiej w Kra ko wie. 

W zma ga niach or ga ni zo wa nych przez Ku ra to rium Oświa ty

w Kra ko wie na sza re pre zen tant ka miał spo rą kon ku ren cję.

W eta pie szkol nym wzię ło bo wiem udział aż 3379 uczniów

z te re nu Ma ło pol ski. Na szcze blu re jo no wym swo ją wie dzą wy -

ka za ło się już 559 uczest ni ków. Ostat ni, naj trud niej szy etap

zgro ma dził już tyl ko 76 osób, z cze go za le d wie 22 z nich osią -

gnę ło ty tuł lau re ata. Wy ma ga nia by ły bar dzo wy so kie. Zgod -

nie z no wym re gu la mi nem, ho no ro wa no tyl ko tych uczniów,

któ rzy za da nia kon kur so we wy ko na li na po zio mie 90 proc. Kin -

gę Za czyk do kon kur su przy go to wa ła na uczy ciel ka ję zy ka pol -

skie go Mał go rza ta Ja nur. 
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Kar na wał z te atrem 
Ko ło Te atral ne BIS Gim na zjum im. św. Oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go w Po de gro dziu wraz z sa mo rzą dem uczniow -
skim 28 lu te go za pro si ło na co rocz ne kar na wa ło we spo tka nie uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej z Go stwi cy.
Ostat ko wa im pre za roz po czę ła się od obej rze nia spek ta klu te atral ne go pt. „Śpią ca Kró lew na”. Na stęp nie go ście zo ba -
czy li in sce ni za cję wier sza Ja na Brze chwy „Na stra ga nie”. Ko lej nym punk tem pro gra mu był wy stęp Jo lan ty Mrów ki,
któ ra za śpie wa ła „Hal le lu jah”, oraz wi do wi sko wy ta niec Emi lii Ma ma li. Po czę ści ar ty stycz nej wszy scy wspól nie ba wi li
się w tań cu i przy sto le peł nym sma ko ły ków. 

Gimnazjalista z Podegrodzie
najlepiej zna język ojczysty 
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Już po raz ko lej ny ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej w Ol sza nie mie li oka -
zję za pre zen to wać swo je zdol no ści
mu zycz ne, ta necz ne, te atral ne,
pla stycz ne czy spor to we. 22 mar ca
od by ła się trze cia edy cja kon kur su
Mam Ta lent.

Wy stę py uczest ni ków oce nia ło ju ry

w skła dzie: dy rek tor Ur szu la Wa li gó ra,

Al fre da Ma ciu szek i Ka mi la Oziem -

błow ska. 

– Nie któ rzy mó wią, że szko ła za bi ja
ta lent. Ale nie na sza, któ ra, jak się dzi -
siaj pań stwo prze ko na cie, jest kuź nią ta -
len tów. Nie mo żna za mknąć na szych
ar ty stów w ja kie kol wiek ra my, bo nie są
sche ma tycz ni – mó wi li kon fe ran sje rzy

kon kur su. 

Swo je ta len ty za pre zen to wa li: 
– z kla sy „0”: Mi ko łaj Po to niec (gra -

nie na key bo ar dzie me lo dii „Kur ki

trzy”), Le na Ma li now ska (pio sen ka

„Mam tę moc” z fil mu „Kra ina Lo du”),

Na ta lia Po to niec (pio sen ka „Sto krot ka”),

Amel ka Po to niec (pio sen ka „Al le lu ja”);

– z kla sy II: Na ta sza Ros to cka (pio -

sen ka „Da łem Ci ka mień z wiel kim lo -

ve”), Oli wia Cheł mec ka (re cy ta cja wier -

sza „Sa mo chwa ła” J. Brze chwy), Adam

Rams (pio sen ka „Dach”), Oli wia No wak

(ar ty stycz ny ta niec do pio sen ki „La lecz -

ka z sa skiej por ce la ny”);

– z kla sy III: Mal wi na Cho cho row ska

(za gra nie me lo dii „Je sien ny szkic”

na pia ni nie), Mag da le na Ma ma la (pio -

sen ka „Bia ła da ma”), du et – Ame lia

Sko czeń i Do mi ni ka Po par da (pio sen ka

„Szkol na cha cha cha”), Piotr Dą brow ski

(ta lent spor to wy – układ DAN -GUN),

du et – Klau dia Ros to cka i Ni ko la Po to -

niec (pio sen ka „Tam ta dziew czy na”

przy dźwię kach na cym bał kach), Ra fał

Po ręb ski (le pie nie fi gu rek z pla ste li ny);

– z kla sy IV: ka ba ret Bie dron ka

w skła dzie: Oli wier Gier czyk, Da vid Ku -

lak, Se ba stian Zię ba, Bar tek Ta lar, Piotr

Za gó row ski i Do mi nik Błasz czyk;

– z kla sy V: ka ba ret Ol sza nia ki

w skła dzie: Da wid Ku lak, Ad rian Ku rze -

ja, Ju lia Le nar to wicz, Do mi ni ka Wój cik;

– z kla sy VI: Mo ni ka Błasz czyk (pio -

sen ka „Al le lu ja”), Ma ria Ma ma la (pio -

sen ka „Bon go cha cha cha”), Agniesz ka

Paw łow ska (gra na skrzyp cach me lo dii

z fil mu „Pi ra ci z Ka ra ibów”), Ju lia Mro -

zek (ry so wa nie zwie rząt pa ste la mi), du -

et – Ma ria Ma ma la i Mo ni ka Błasz czyk

(układ ta necz ny).

Spo śród uczest ni ków klas młod -
szych ju ry wy ło ni ło na stę pu ją cych
zwy cięz ców: 

miej sce I: Oli wia No wak (kl. „0”)

miej sce II: Ame lia Po to niec (kl. „0”)

miej sce III: Klau dia Ros to cka i Ni ko -

la Po to niec (kl. III)

Na to miast spo śród uczest ni ków
z klas star szych na po dium zna la zły się: 

miej sce I: Agniesz ka Paw łow ska (kl. VI)

miej sce II: Ma ria Ma ma la (kl. VI),

Mo ni ka Błasz czyk (kl. VI) – śpiew

miej sce III: du et: Ma ria Ma ma la

i Mo ni ka Błasz czyk (kl. VI) – ta niec

Tyl ko od wa żni po tra fią wy ko rzy stać

ta lent we wła ści wy spo sób. Uczest ni cy,

mi mo mło de go wie ku, za chwy ci li

wszyst kich swo ją nie po wta rzal no ścią.

Zwy cięz com ser decz nie gra tu lu je my

i ży czy my dal szych suk ce sów w roz wi -

ja niu swo ich pa sji. 
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Ma ją ta lent

– Niektórzy mówią, że szkoła
zabija talent. Ale nie nasza,
która, jak się dzisiaj państwo
przekonacie, jest kuźnią
talentów – mówili
konferansjerzy konkursu. 



Gru pa wa lon ta riu szy, roz po czy na ją -
ca dzia łal ność w Szko le Pod sta wo -
wej w Ol sza nie, zor ga ni zo wa ła
kon kurs palm, któ re póź niej prze ka -
za no na sprze daż do ko ła Ca ri tas
w pa ra fii Czar ny Po tok. Do chód z nich
za si lił dzia ła nia Warsz ta tów Te ra pii
Za ję cio wej w Czar nym Po to ku. 

W kon kur sie swo je pal my za pre zen -

to wa li ucznio wie: Do mi ni ka Po par da,

Prze my sław Król, Ni ko la Po to niec, Da -

mian Gan car czyk, Na ta lia Po to niec, Mi -

ko łaj Po to niec, Piotr Za gó row ski,

Se ba stian Zię ba, Mar ty na Po ręb ska i Ka -

mil Król -Ko la sa. Wszyst kie wy ko na ne

by ły z nie zwy kłą sta ran no ścią. – Dzię ku -
je my za za an ga żo wa nie w ak cję i oka za -
ne ser ce – mó wią wo lon ta riu sze. 
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Palmy
pierwszeństwa 

Modelki z Olszany
Czar ny Po tok ob cho dzi w tym ro ku 700-le cie ist nie nia. Z tej oka zji tam tej sza szko ła or ga ni zu je ró żne kon kur sy, do któ -
rych za pra sza rów nież uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Ol sza nie. 21 mar ca zor ga ni zo wa ła po kaz mo dy „Eko -mo da
w Czar nym Po to ku za 100 lat”. SP w Ol sza nie re pre zen to wa ły dwie uczen ni ce: Amel ka Po to niec z ze rów ki oraz Oli wia
No wak z kla sy II. Dziew czyn ki wraz z ro dzi ca mi przy go to wa ły stro je, któ re za pre zen to wa ły pod czas po ka zu. Kre acje
wy ko na ne zo sta ły z ma te ria łów re cy klin go wych. Mo del ki i pro jek tant ki zo sta ły do ce nio ne. Otrzy ma ły wy ró żnie nie
i na gro dy rze czo we. 
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22 mar ca br. w Szko le Pod sta wo wej im. Mie czy sła wa
Wie czor ka w Ol sza nie od by ło się spo tka nie w ra mach
pro jek tu: „Re ali za cja pro gra mu edu ka cyj no -pro fi lak -
tycz ne go DE BA TA z za kre su prze ciw dzia ła nia uza le żnie -
niom w śro do wi sku dzie ci i mło dzie ży”. Pro jekt był
współ fi nan so wa ny ze środ ków Gmi ny Po de gro dzie.
W pro gra mie bra ły udział kla sy 5 i 6. 

Pro gram ten, po za do star cze niem wie dzy o skut kach uży -

wa nia al ko ho lu, od wo łu je się do we wnętrz ne go po zy tyw ne go

po ten cja łu tkwią ce go w mło dych lu dziach, do war to ści, do po -

szu ki wań zwią za nych z sen sem ży cia. Pro gram pro mu je rów -

nież zdro wy styl ży cia.

Dzię ki „De ba cie” ucznio wie uzy ska li wie dzę na te mat al -

ko ho lu w kon tek ście ne ga tyw ne go wpły wu na or ga nizm ludz -

ki. Ma ją też świa do mość skut ków dłu go fa lo wych w in nych

ob sza rach ży cia czło wie ka. Do sta li ta kże po zy tyw ny prze kaz,

że war to roz wi jać swo je pa sje i dbać o zdro wie. 

Udział w ta kim spo tka niu po mo że uczest ni kom ukształ to -

wać umie jęt no ści, kom pe ten cje i po sta wy po moc ne w uni ka -

niu al ko ho lu. Wpły nie ta kże za pew ne na bu do wa nie ich

sys te mu war to ści. 
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Realizacja projektu
„Debata” dla uczniów 
SP w Olszanie

Pierw szy dzień wio sny 
Wio sna to naj pięk niej sza po ra ro ku,

dla te go jej pierw szy dzień jest bar dzo

wy cze ki wa ny przez wszyst kie dzie ci.

Od wie lu lat w na szej szko le zgod nie

z tra dy cją uro czy ście świę tu je my na dej -

ście wio sny. Czę sto ten dzień jest dla

uczniów oka zją do wa ga rów. Dzie ci na -

szej szko ły po ka za ły, że to szcze gól ne

świę to mo żna spę dzić ina czej. Ka żda

kla sa wraz z wy cho waw cą przy go to wa -

ła krót ki wy stęp skła da ją cy się z pio se -

nek i wier szy zwia stu ją cych na dej ście

no wej po ry ro ku. Ucznio wie wzię li też

udział w kon kur sie na naj ład niej szy strój

wio sen ny. Dzie ci prze bra ły się za mo ty -

le, bo cia ny, kro ku sy, prze bi śnie gi czy pa -

nią wio snę. 

Kon kurs – Mam Ta lent
21 mar ca od by ła się pierw sza edy cja

kon kur su Mam Ta lent. Ucznio wie za -

pre zen to wa li swo je umie jęt no ści wo kal -

ne, te atral ne, ta necz ne, jak rów nież

sztucz ki ma gicz ne, któ re cie szy ły się

naj więk szym za in te re so wa niem. Bez -

kon ku ren cyj ni oka za li się przed sta wi -

cie le z od dzia łu ze ro we go: Ju lit ka To -

kar czyk i Ad rian Ki ta, któ rzy

przed sta wi li układ ta necz ny wraz z pod -

kła dem mu zycz nym. Dzie ci pięk nie

ubra ne w re gio nal ne stro je la chow skie

za śpie wa ły i za tań czy ły do utwo ru „Ta -

kie go Ja nic ka”. Wszy scy uczest ni czy

otrzy ma li słod kie upo min ki, a zwy cięz -

cy do dat ko wo pa miąt ko we dy plo my

i mo żli wość po ka za nia swo ich umie jęt -

no ści w dru giej edy cji kon kur su, któ ra

od bę dzie się w ma ju. 

Wie ści z SP w Mo krej Wsi
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Jaz da na lo dzie
15 mar ca ucznio wie kla sy III i IV Szko ły Pod sta wo wej uczest ni czy li w za ję ciach ru cho wych zor ga ni zo wa nych na lo do -
wi sku w Chełm cu. Już od sa me go ra na dzie ci nie mo gły do cze kać się wy jaz du. Cho ciaż więk szość z nich po raz pierw -
szy za ło ży ła ły żwy na no gi, to ra dzi ły so bie na praw dę nie źle. 

Czyste powietrze – czysta sprawa 
Oskar Tokarczyk uczeń SP w Olszanie zdobył II miejsce, a jego szkolne koleżanki Malwina Chochorowska i Klaudia
Rostocka wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Organizatorem imprezy było Katolickie
Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu. Konkurs adresowany był do uczniów klas III szkół podstawowych z
gminy. Zrealizowany został w ramach projektu. "Czyste powietrze - czysta sprawa w gminie Podegrodzie". Wzięło w
nim udział 18 uczniów. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
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Szkoła Podstawowa w Olszanie
realizuje pomysł Ligi Klas.
Organizuje konkursy o różnej
tematyce i przyznaje za nie punkty.
Klasa, która na koniec roku
zdobędzie ich najwięcej, otrzyma
nagrodę. Pierwszy konkurs odbył
się 19 grudnia ub.r. i dotyczył
wystroju świątecznego sal. 

Uczniowie dokładali wszelkich starań,

ujawniając przy tym swoje plastyczne

zdolności, by to ich klasa prezentowała

się najlepiej. Drugi konkurs miał miejsce

25 stycznia i związany był z ze

znajomością zasad kulturalnego

zachowania. Miesiąc później, w

Międzynarodowym Dniu Języka

Ojczystego (21 lutego), odbył się konkurs

dotyczący poprawnej pisowni.

Uczniowie musieli uporać się z

krzyżówkami ortograficznymi. Kolejno

9 marca przedstawiciele klas brali udział

w quizie dotyczącym wiedzy na temat

bezpiecznego korzystania z  internetu.

Był on poprzedzony apelem na ten temat.

Natomiast 20 marca odbył się konkurs

związany z językiem angielskim,

sprawdzający wiedzę uczniów o Irlandii

oraz Dniu Świętego Patryka. 

Liga Klas
w Olszanie

Go stwi ca czy ta 
Szko ła Pod sta wo wa im. płk. Nar cy za Wia tra w Go stwi cy za ku pi ła 429 ksią żek za 5 tys. zł, ja kie otrzy ma ła z Na ro do -
we go Pro gra mu Roz wo ju Czy tel nic twa na la ta 2016-2020. Je go ce lem jest roz wi ja nie za in te re so wań uczniów przez
pro mo wa nie i wspie ra nie roz wo ju czy tel nic twa wśród dzie ci oraz uatrak cyj nie nie księ go zbio ru bi blio te ki szkol nej.
W ra mach pro jek tu ucznio wie kl. II -VI z Go stwi cy bra li udział w licz nych kon kur sach, otrzy mu jąc dy plo my i drob ne
na gro dy rze czo we.



21 mar ca ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej w Go stwiy wzię li udział w ko -
lo ro wym po cho dzie, a póź niej
uczest ni czy li w kon kur sach z oka zji
pierw sze go dnia wio sny. 

Te go dnia przed szko la ki ubra ły się

na bia ło, dru go kla si ści na zie lo no, trze -

cio kla si ści na żół to. Kla sa czwar ta z ko -

lei za ło ży ła ró żo we ko szul ki, pią ta

czer wo ne, a szó sta nie bie skie. W szko le

zro bi ło się ko lo ro wo i wio sen nie. 

Dzie ci z od dzia łu przed szkol ne go

oraz kla sa dru ga i trze cia przy go to wa ły

pla ka ty przed sta wia ją ce Pa nią Wio snę.

Ucznio wie klas star szych mu sie li wy my -

ślić naj cie kaw szy strój dla niej. Wszy scy

wy ka za li się po my sło wo ścią i in wen cją

twór czą. Zde cy do wa nie jed nak naj ład -

niej szy pla kat wy ko na ły przed szko la ki,

a naj ład niej sze prze bra nie wy my śli ła ka -

sa szó sta. Na stęp nie przed sta wi cie le klas

IV -VI wzię li udział w mię dzy kla so wym

tur nie ju pod czas, któ re go od po wia da li

na py ta nia zwią za ne z wio sną. W tej

kon ku ren cji kla sa czwar ta zdo by ła naj -

wię cej punk tów. Ka żdy z uczniów otrzy -

mał słod ki upo mi nek, a zwy cię skie kla sy

pa miąt ko we dy plo my.
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Wio sna
w szko le 

Oskar i pa ni Iga 
Jo lan ta Mrów ka, gim na zja list ka z Po de gro dzia, otrzy ma ła wy ró żnie nie w Ogól no pol skim Kon kur sie o Na gro dę im. bł.
ks. Je rze go Po pie łusz ki pod ha słem „Po móż oca lić ży cie bez bron ne mu”. Na gro dę ode bra ła 18 mar ca w Czę sto cho wie
pod czas XXXVII piel grzym ki Obroń ców Ży cia na Ja sną Gó rę. Uczen ni ca przy go to wa ła pod kie run kiem Aga ty Na wo jow -
skiej sce na riusz sztu ki „Oskar i pa ni Iga” na pod sta wie ksią żki Éri ca – Em ma nu ela Schmit ta „Oskar i pa ni Ró ża”.
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Ma te usz Kli mek 4 kwiet nia spo tkał
się z ucznia mi klas 4-6 Szko ły Pod -
sta wo wej w Ol sza nie, by opo wie -
dzieć o za sa dach zdro we go
odży wia nia. 

Mło dzież mia ła oka zję po sze rzyć

swo ją wie dzę na ten te mat i do wie dzieć,

ja kie pro duk ty bo ga te są w wi ta mi ny,

wę glo wo da ny, tłusz cze i biał ka oraz jak

istot na jest zbi lan so wa na die ta. Die te tyk

mó wił rów nież, ja kie wi ta mi ny roz pusz -

cza ją się w wo dzie, a ja kie w tłusz czach,

któ re tłusz cze i cu kry są lep sze dla na -

sze go or ga ni zmu oraz o tym, że pro duk -

ty w nie wiel kim stop niu prze two rzo ne są

naj bar dziej war to ścio we. 

Za pre zen to wa na przez Ma te usza

Klim ka pi ra mi da ży wie nio wa zo bra zo -

wa ła uczniom, ja kie po sił ki są nie zbęd -

ne dla zdro we go roz wo ju or ga ni zmu

oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a któ rych

na le ży uni kać. Pod opiecz ni do wie dzie li

się rów nież, że zmia na na wy ków ży wie -

nio wych nie mu si być trud na i mo żna

wpro wa dzać ją po wo li.

Ucznio wie bra li ak tyw ny udział

w spo tka niu, roz wią zy wa li qu izy i krzy -

żów ki do ty czą ce oma wia nych za gad nień.

Dzie li li się in for ma cja mi na te mat swo -

ich na wy ków ży wie nio wych, a pod ko -

niec pre lek cji chęt nie za da wa li py ta nia. 
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W zdro wym cie le zdro wy duch 



Jak wy glą da dom po po ża rze i jak roz prze strze nia się
dym? Czym ga sić pa lą cy się olej? Jak we zwać stra ża -
ków? – to tyl ko część z py tań, na któ re od po wiedź zna ją
już ucznio wie naj młod szych klas, bio rą cy udział w pro -
jek cie „Bez piecz ny dom”. 

W je go ra mach dzie ci od wie dzi ły Ko men dę Miej ską Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej w No wym Są czu. Tam stra ża cy prze -

pro wa dzi li z ni mi za ję cia teo re tycz ne i prak tycz ne

w po miesz cze niu sy mu lu ją cym dom. Dzie ci mo gły m.in. spraw -

dzić tem pe ra tu rę drzwi, za któ ry mi jest ogień. Za dzwo nić

pod nu mer 998 lub 112 i we zwać po moc. Uczy ły się też ewa ku -

ować z za dy mio ne go po miesz cze nia. Po za koń cze niu za jęć ka -

żde dziec ko otrzy ma ło cer ty fi kat „Dziel ny Ma ły Stra żak”.
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Długołęka-Świerkla – tenis stołowy
Niemal wszyscy uczniowie w szkole w Długołęce-Świerkli grają w tenisa stołowego. Najlepsi biorą udział w zawodach
i udowadniają, że potrafią wygrywać. W roku szkolnym 2016/2017 wygrywali zawody na szczeblu gminnym,
międzygminnym, powiatowym i zatrzymali się w półfinałach Małopolski. Brali udział w zawodach w Podegrodziu,
Kamionce Wielkiej, Gródku nad Dunajcem, Ropie i Limanowej, wygrywając albo awansując do dalszych gier
indywidualnie i drużynowo. Martyna i Zuzia Plata wicemistrzynie powiatu nowosądeckiego zdobyły piąte miejsce
w półfinałach Małopolski w Ropie, indywidualnie Zuzia była siódma a Martyna dziewiąta w połfinałach województwa
małopolskiego. W zawodach chłopców Kacper Krzak i Wojciech Krajewski zdobyli czwarte miejsce na mistrzostwach
powiatu. Szkoła po tych sukcesach plasuje się na ósmym miejscu w powiecie nowosądeckim w klasyfikacji
na najbardziej usportowioną szkołę. KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI

Dziel ny 
ma ły stra żak
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21 mar ca w ha li spor to wej
przy Gim na zjum w Brze znej od był
się fi nał po wia tu no wo są dec kie go
w pił ce ręcz nej chłop ców. Ce lem
im pre zy jest po pu la ry za cja spor tu
wśród mło dzie ży szkol nej, kształ -
to wa nie wła ści wych po staw i za -
cho wa nia pod czas roz gry wek
spor to wych oraz wy ło nie nie mi -
strza po wia tu no wo są dec kie go, re -
pre zen tan ta na za wo dy re jo no we.

Or ga ni za to rem za wo dów był Mię -

dzysz kol ny Ośro dek Spor to wy Po wia tu

No wo są dec kie go. Awan so wa ły do nich

czte ry ze spo ły. W su mie 64 za wod ni -

ków, zwy cięz ców za wo dów mię dzyg -

min nych z: Gim na zjum w Mo gil nie

Gim na zjum w Po wroź ni ku  Gim na zjum

w Łąc ku, Gim na zjum w Po de gro dziu.

Ze spo ły gra ły sys te mem ka żdy z ka -

żdym, dwa ra zy po 12 mi nut. 

Wy ni ki po szcze gól nych
spo tkań:
1. Mo gil no – Po de gro dzie 14:4

2. Po wroź nik – Łąc ko 5:4

3. Po de gro dzie – Łąc ko 3:3 

4. Mo gil no – Po wroź nik 11:2 

5. Po de gro dzie – Po wroź nik 4:2

6. Łąc ko – Mo gil no 7:7 

Ta be la koń co wa: 
1. Gim . w Mo gil nie 3 5 32:13

2. Gim . w Po de gro dziu 3 3 11:19 

3. Gim . w Po wroź ni ku 3 2 9:19 

4. Gim . w Łąc ku 3 2 14:15

Na sza dru ży na, któ ra za ję ła bar dzo

do bre II miej sce wy stę po wa ła w skła dzie:

Ka mil Ma ciu szek, Piotr Kon stan ty, Ja kub

Ko tas, Piotr Cią gło, Ma te usz Bo dzio ny,

Pa tryk Klag, Ja kub Bo dzio ny, Pa weł Pe -

reł ka, Piotr Ba ra now ski, Ar ka diusz Ho -

mon cik, Da mian Ma ciu szek oraz Kac per

Dy rek. Opie kun: Ma rek Fiut.

Dru ży ny na gro dzo no pu cha ra mi i dy -

plo ma mi. 

MA REK FIUT 

Wieści PODEGRODZKIE KWIECIEŃ 2017

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

Gim na zja da w pił ce ręcz nej


