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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

Niech te najpiękniejsze w roku święta upłyną w ciepłej atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół. 
A zbliżający się Nowy 2013 Rok spełni wszystkie Państwa pragnienia, zamysły i oczekiwania.
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Sza now ni Pań stwo!

Za pra szam do lek -
tu ry naj now sze go
nu me ru „Wie ści

Po de grodz kich”. Znaj -
dzie cie w nim Pań stwo
prze gląd naj wa żniej szych
wy da rzeń, któ re mia ły
miej sce na te re nie na szej
Gmi ny. Jest to dla mnie
szcze gól ny mo ment – 14
grud nia 2010 r. zo sta łam
za przy się żo na na wój ta
Gmi ny Po de gro dzie. Pół -
me tek ka den cji to do bry
czas na pod su mo wa nia
i roz li cze nia, wy cią ga nie
wnio sków i ko ry go wa nie
pla nów na przy szłość.
W mo im prze ko na niu
zre ali zo wa łam więk szość
obiet nic zło żo nych dwa
la ta te mu. Mo gą Pań stwo

prze czy tać o tym w trzy ma nym nu me rze „Wie ści Po de -
grodz kich”, in for mo wa li śmy o tym ta kże w do dat kach
lo kal nej pra sy. Ni gdy nie ukry wa łam, że jest to mo żli -
we dzię ki Wam – Miesz kań com. Współ pra ca z miesz -
kań ca mi Gmi ny jest mo im naj więk szym osią gnię ciem
na pół met ku ka den cji. Ta po zy tyw na ener gia jest im pul -
sem do dal szych dzia łań i po dej mo wa nia ko lej nych wy -
zwań na na stęp ne dwa la ta. Ser decz nie za to dzię ku ję.

Jed ną z ta kich osób był mój po przed nik Wójt Ry -
szard Mar ci nek – wiel ki spo łecz nik, sa mo rzą do wiec.
Przy po mi na my syl wet kę za słu żo ne go dla Gmi ny czło -
wie ka – od da jąc hołd je go po sta wie i do ko na niom.
„Śpiesz my się ko chać lu dzi tak szyb ko od cho dzą” to
naj bar dziej zna ne sło wa księ dza Ja na Twar dow skie go.
To je den z tych afo ry zmów, któ ry mo że i po wi nien być
my ślą prze wod nią na ca łe ży cie. I nie po win ni śmy so -

bie o tym przy po mi nać tyl ko w ta kich smut nych chwi -
lach. W dzi siej szym świe cie, w któ rym ujaw nia się co -
raz wię cej złych emo cji bra ku je zwy kłej życz li wo ści
i ser decz no ści dla dru gie go czło wie ka. Przy szło ści nie
je ste śmy w sta nie prze wi dzieć a na re flek sje mo że być
cza sa mi za póź no. Więc za księ dzem Twar dow skim: 

„Śpiesz my się ko chać lu dzi tak szyb ko od cho dzą
i ci co nie od cho dzą nie za wsze po wró cą
i ni gdy nie wia do mo mó wiąc o mi ło ści 
czy pierw sza jest ostat nią czy ostat nia pierw szą.”
Dla te go z du mą pre zen tu je my wszyst kie te go rocz -

ne do ko na nia na szej Gmi ny: ma łe i du że, in dy wi du al -
ne i ze spo ło we, in we sty cyj ne i spo łecz ne, kul tu ro we
i spor to we. Osią ga ne przez ró żne gru py: od naj młod -
szych miesz kań ców na szej Gmi ny po se nio rów.
Wszyst kim, któ rzy do ło ży li ma łą ce gieł kę do wspól ne -
go do bra, za ich za an ga żo wa nie i wy si łek bar dzo dzię -
ku ję. Tym, któ rym za bra kło na to cza su za pra szam
do współ pra cy lub przy naj mniej do życz li wych pod po -
wie dzi. Do bre go sło wa i uśmie chu ni gdy za du żo.

„Wie ści Po de grodz kie” za miesz cza ją ta kże in for ma -
cję do ty czą cą re wo lu cji śmie cio wej. Od 1 lip ca 2013 r.
zmie nią się za sa dy go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny -
mi. Wła ści cie lem śmie ci prze sta ną być oso by fi zycz ne
a sta nie się gmi na. W ar ty ku le przed sta wio no do kład -
nie ten pro blem. Z pew no ścią, obok in we sty cji, bę dzie
to jed no z naj wa żniej szych przy szło rocz nych za dań
Gmi ny.

Sza now ni miesz kań cy. Zbli ża się okres Świąt Bo że -
go Na ro dze nia i No wy Rok 2013. Ży cze nia za wsze po -
win ny mieć cha rak ter in dy wi du la ny dla te go ży czę
wszyst kim speł nie nia ich ma rzeń. Z war to ści ogól nych
naj wa żniej sze jest zdro wie, ro dzi na i gro no przy ja znych
nam osób. Te go Pań stwu Ży czę, a wte dy Świę ta prze -
bie gną w po god nej at mos fe rze a w no wym ro ku nie za -
brak nie nam sił na re ali za cję ma rzeń.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

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

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI GMINY JEST MOIM NAJWIĘKSZYM OSIĄGNIĘCIEM
NA PÓŁMETKU KADENCJI. TA POZYTYWNA ENERGIA JEST IMPULSEM 

DO DALSZYCH DZIAŁAŃ I PODEJMOWANIA KOLEJNYCH WYZWAŃ.
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8 kwiet nia 2012 ro ku w Nie dzie lę
Zmar twy chw sta nia Pań skie go
na cmen ta rzu ko mu nal nym w Brze -
znej od był się po grzeb wie lo let nie -
go na czel ni ka, a po tem wój ta gmi ny
Po de gro dzie Ry szar da Mar cin ka.
By łe go wło da rza gmi ny w świą tecz -
ne po po łu dnie że gna li naj bli żsi,
miesz kań cy gmi ny, wła dze sa mo -
rzą do we. 

Zmar ły 5 kwiet nia br. Ry szard Mar ci nek
ca łe swo je ży cie za wo do we po świę cił
pra cy w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
słu żąc lu dziom. 

Uro dził się 5 stycz nia 1946 ro ku w Żo -
ły ni ko ło Łań cu ta (wo je wódz two pod -
kar pac kie) ja ko syn Jó ze fa i Ja ni ny
z do mu Cie śla. W 1953 ro ku roz po czął
na ukę w Szko le Pod sta wo wej w Żo ły ni
i ukoń czył ją w 1960 ro ku. W tym sa -
mym ro ku zo stał uczniem Tech ni kum
Ogrod ni cze go w Biel sku -Bia łej i po okre -
sie pię cio let niej edu ka cji (1965) otrzy mał
dy plom oraz ty tuł tech ni ka ogrod ni ka. 

Po ukoń cze niu szko ły śred niej zo stał
skie ro wa ny do In sty tu tu Sa dow nic twa
w Brze znej ce lem od by cia rocz ne go sta -
żu pra cy (1965-1966). W opi nii spo rzą -
dzo nej dnia 29 lip ca 1966 ro ku przez
dok tor Han nę Pro fic, pra cow ni ka na -
uko we go In sty tu tu Sa dow ni cze go
w Brze znej, a za ra zem opie ku na sta ży -
sty, czy ta my: „Ry szard Mar ci nek... był
pra cow ni kiem bar dzo do brym, wy ka zy -
wał za rad ność, pra co wi tość i su mien -
ność, bio rąc jed no cze śnie czyn ny udział
w pra cach spo łecz nych”.

W 1966 ro ku pod jął na ukę w Stu dium
Na uczy ciel skim w No wym Są czu na wy -
dzia le rol nic two. Po ukoń cze niu dwu let -
nie go Stu dium 15 wrze śnia 1968 ro ku
roz po czął pra cę na sta no wi sku agro no -
ma w ów cze snym Pre zy dium Gro madz -

kiej Ra dy Na ro do wej w Po de gro dziu.
Od 1 stycz nia 1973 ro ku, po re or ga ni za -
cji ad mi ni stra cji pań stwo wej, zo stał kie -
row ni kiem gmin nej słu żby rol nej.

W 1967 ro ku za warł zwią zek ma łżeń -
ski ze Ste fa nią Po ręb ską, za miesz kał
na sta łe w Brze znej i stał się La chem
z wy bo ru. Wójt Mar ci nek był oj cem wie -
lo dziet nej ro dzi ny. Miał dwóch sy nów
(Ada ma i To ma sza) i trzy cór ki (Be atę,
Lu cy nę i Elżbie tę).

Ry szard Mar ci nek w sa mo rzą dzie
gmi ny Po de gro dzie naj pierw peł nił obo -
wiąz ki na czel ni ka gmi ny (sty czeń 1982
rok), a na stęp nie 15 lu te go 1982 ro ku po -
wo ła ny zo stał przez wo je wo dę no wo są -
dec kie go An to nie go Rącz kę
na sta no wi sko na czel ni ka gmi ny Po de -
gro dzie. Funk cję tę pia sto wał do 1990 ro -
ku. Po prze ło mie ustro jo wym ob jął
funk cję za stęp cy wój ta (5 lip ca 1990 ro -
ku), a od 1994 do 2006 ro ku pra co wał
nie prze rwa nie na sta no wi sku wój ta Po -
de gro dzia.

Z gmi ną Ry szard Mar ci nek zwią za ny
był za wo do wo trzy dzie ści osiem lat,
a na sta no wi sku na czel ni ka i wój ta gmi -
ny pra co wał dwa dzie ścia pięć lat.

Był czło wie kiem cał ko wi cie od da nym
pra cy w sa mo rzą dzie te ry to rial nym. Za -
rzą dza nie i kie ro wa nie gmi ną by ło je go
pa sją. Pod czas uro czy sto ści po grze bo wej
pod kre śla no za słu gi zmar łe go dla gmi -
ny i jej miesz kań ców. Zwra ca no uwa gę
to, że po tra fił sza no wać ka żde go czło -
wie ka, na wet prze ciw ni ka.

Ry szard Mar ci nek był wój tem, któ ry
ca łym ser cem słu żył dru gie mu czło wie -
ko wi i ni ko go nie po zo sta wiał bez po mo -
cy. Drzwi je go ga bi ne tu otwar te by ły dla
ka żde go miesz kań ca gmi ny bez wzglę -
du na je go sta tus spo łecz ny i po zy cję ma -
te rial ną. W sy tu acjach, w któ rych nie
mógł w ża den spo sób po móc, nie od pra -

wiał ni ko go z kwit kiem, lecz wy słu chał,
po ra dził, obie cał, że udzie li wspar cia,
kie dy tyl ko nada rzy się mo żli wość. Był
wra żli wym i czu łym na po trze by in -
nych. To po dej ście do po trze bu ją cych,
peł ne tro ski i otwar to ści na ich ocze ki wa -
nia, by ło mia rą je go czło wie czeń stwa.

W okre sie dwu dzie stu pię ciu lat kie -
ro wa nia gmi ną ini cjo wał i po dej mo wał
dzia ła nia, dzię ki któ rym wi ze ru nek gmi -
ny ule gał wiel kim zmia nom. Je den z by -
łych soł ty sów (Sta ni sław Olek sy),
wy po wia da jąc się na te mat do ko nań
wój ta Mar cin ka po rów nał go do Ka zi -
mie rza Wiel kie go i po wie dział: „Pan
Mar ci nek za stał Brze zną, któ ra to pi ła się
w bło cie, a zo sta wił wy re mon to wa ne,
wy bu do wa ne i wy as fal to wa ne dro gi”.
Sło wa te są świa dec twem te go, że wójt
Mar ci nek był po sta cią nie tu zin ko wą,
wiel ce za słu żo ną dla zie mi po de grodz -
kiej, a je go do ko na nia wi docz ne są w ka -
żdym miej scu.

Do dać na le ży, że w cza sach je go za -
rzą dza nia miał miej sce hi sto rycz ny prze -
łom ustro jo wy i na wój cie, ja ko
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go spo da rzu sa mo rzą du naj ni ższe go
szcze bla, spo czął obo wią zek do sto so wa -
nia za sad funk cjo no wa nia gmi ny do no -
wej usta wy o sa mo rzą dzie te ry to rial nym
w za kre sie or ga ni za cyj nym, ka dro wym,
ba zo wym. Re ali za cja za dań w tym za -
kre sie wy ma ga ła od wy ko naw cy wie -
dzy, umie jęt no ści or ga ni za cyj nych, tak tu
i aser tyw no ści. Du żym wy zwa niem dla
wój ta i ów cze snej Ra dy Gmi ny by ło rów -
nież wdro że nie re for my sys te mu oświa -
ty, za bez pie cze nie dróg i par kin gów dla
piel grzy mów w związ ku z wi zy tą oj ca
św. Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu, ta kże
li kwi da cja szkód popo wo dzio wych
w ro ku 1997, 2001 i 2003.

Wójt Ry szard Mar ci nek my ślał kon -
cep cyj nie i miał po mysły na mo der ni zo -
wa nie dzia łań gmi ny w za kre sie
in fra struk tu ry dro go wej, go spo dar ki
wod no -ście ko wej, dzia łal no ści kul tu ral -
no–re kre acyj nej i suk ce syw nie je wpro -
wa dzał w ży cie. 

Za cza sów je go „wój to wa nia” zre ali -
zo wa no wie le wa żnych in we sty cji, dzię -
ki któ rym gmi na Po de gro dzie ule ga ła
po zy tyw nym prze obra że niom we
wszyst kich ob sza rach jej funk cjo no wa -
nia. Mię dzy in ny mi za sob niej sza in fra -
struk tu ra w co raz więk szym stop niu
za spa ka ja ła po trze by i ocze ki wa nia
miesz kań ców gmi ny i wpły wa ła na pod -
nie sie nie ja ko ści ich ży cia. Nie zwy kle
wa żny mi przed się wzię cia mi by ły:

• bu do wa dróg (po nad 200 km na -
wierzch ni bi tu micz nych na dro gach
gmin nych), mo stów, chod ni ków, par kin -
gów obok ko ścio łów i cmen ta rzy, szkół
(Ol sza na, Dłu go łę ka – Świer kla, Go stwi -
ca), gim na zjów (Brze zna, Po de gro dzie),
stra żnic OSP (Ol sza na, Sta dła, Ju ra szo -
wa, Mo kra Wieś, Brze zna), bu dyn ku
UG, ha li spor to wej w Po de gro dziu, ha li
wi do wi sko wo–spor to wej w Brze znej,
bo isk przy szkol nych, peł no wy mia ro -
wych bo isk do pił ki no żnej,

• sta ła mo der ni za cja ist nie ją cych
szkół, ośrod ków zdro wia, stra żnic, po -
wo ła nie do ży cia no wych jed no stek OSP,

• sta ła mo der ni za cja ist nie ją cej in fra -
struk tu ry dro go wej,

• te le fo ni za cja i oświe tle nie miej sco -
wo ści gmi ny,

• bu do wa gmin ne go wo do cią gu (Sta -
dła, Go stwi ca, Brze zna, Cho cho ro wi ce),

• bu do wa oczysz czal ni ście ków i ska -
na li zo wa nie Po drze cza,

• bu do wa i utrzy ma nie gmin ne go
skła do wi ska od pa dów,

• bu do wa ob wod ni cy: Sta ry Sącz
– Brze zna (I etap), 

• roz po czę cie bu do wy ob wod ni cy:
Brze zna – Sta dła – Po de gro dzie.

Po wy ższe wy li cze nie jest re je strem
naj wa żniej szych dzia łań, któ re re ali zo -
wa ne by ły w cza sie peł nie nia przez nie -
go funk cji wój ta gmi ny. Za słu gą
pa na Mar cin ka, nie bu dzą cą żad nych
wąt pli wo ści, by ło to, że za je go rzą dów
gmi na uzy ska ła in fra struk tu rę dro go wą,
dzię ki któ rej wszyst kie wio ski mia ły po -
łą cze nie z Urzę dem Gmi ny w Po de gro -
dziu i No wym Są czem. Ta kże
ba za lo ka lo wa oświa ty zy ska ła no wo -
cze sne obiek ty szkol ne, zmo der ni zo wa -

no i wy re mon to wa no szko ły już
ist nie ją ce. Przy spie sze nie in we sty cji
oświa to wych wy mu si ła nie tyl ko re for -
ma oświa to wa, ale ta kże re al ne po trze by
w tym za kre sie po szcze gól nych so łectw.
Na kła dy na oświa tę po chło nę ły wów -
czas mi lio ny zło tych, któ re po cho dzi ły
z ró żnych źró deł fi nan so wa nia.

Ry szard Mar ci nek ja ko wójt nie tyl ko
dbał o roz wój go spo dar czy gmi ny Po de -
gro dzie, ale ta kże an ga żo wał się w dzia -
łal ność ma ją cą na ce lu in te gra cję
lo kal ne go śro do wi ska wo kół war to ści
tkwią cych w tra dy cjach, zwy cza jach
i ob rzę dach La chów Są dec kich. Był pa -
tro nem licz nych prze glą dów i kon kur -
sów or ga ni zo wa nych przez Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu, dzię ki
któ rym ro dzi ma kul tu ra la chow ska by ła
pro mo wa na, kul ty wo wa na i roz sła wia -
ła bo gac two kul tu ro we i przy rod ni cze
zie mi po de grodz kiej w re gio nie, Pol sce
i świe cie.

Pa tro nat i wspar cie, ja kie udzie lał wie -
lu ini cja ty wom i dzia ła niom po dej mo -

wa nym przez in sty tu cje kul tu ro twór cze
gmi ny, ro dzi mych twór ców lu do wych,
ar ty stów, ze spo ły lu do we, mło dzież
szkol ną przy czy ni ły się do te go, że gmi -
na Po de gro dzie z ca łym swo im bo gac -
twem by ła am ba sa do rem Są dec czy zny.
Przed mio tem je go od dzia ły wań by ła ta -
kże tro ska o roz wój ży cia spor to we go,
zdro wot ne go śro do wi ska, któ rym za rzą -
dzał. Współ or ga ni zo wa nie ró żno rod -
nych im prez i ich ini cjo wa nie
przy czy nia ło się do pod nie sie nia kul tu -
ry zdro wot nej, zmia ny sty lu ży cia, edu -
ka cji spo łe czeń stwa. 

Wójt Mar ci nek bar dzo do brze i sku -
tecz nie re pre zen to wał in te re sy i po trze -
by wszyst kich miesz kań ców Gmi ny
Po de gro dzie i miał na uwa dze ich do bro.
Dzia ła nia, któ re po dej mo wał za wsze słu -
ży ły lu dziom i w koń co wym re zul ta cie
przy czy nia ły się do po pra wy wa run ków
ich ży cia. Był czło wie kiem, któ ry ko chał
to, co ro bił, bez wzglę du na to, ja ką pła -
cił za to ce nę. Je den z in ter nau tów na pi -
sał: „Od szedł wiel ce za słu żo ny czło wiek
dla zie mi po de grodz kiej. Je go czy ny i za -
słu gi wi dzi my w ka żdym miej scu, bę -
dzie my pa mię tać o To bie”.

O wój cie Ry szar dzie Mar cin ku mu si -
my pa mię tać, bo na wiecz ną pa mięć za -
słu żył so bie dłu go let nią, rze tel ną
i ak tyw ną pra cą na rzecz nas – miesz kań -
ców gmi ny. Po zo sta wił po so bie ma te -
rial ne do ko na nia, z któ rych ko rzy sta my
i bę dą ko rzy stać na stęp ne po ko le nia.

Za dłu go let nią i owoc ną pra cę otrzy -
mał wie le od znak i me da li. Do naj cen -
niej szych za li czyć na le ży Brą zo wy
(1976), Srebr ny (1985) i Zło ty Krzyż Za -
słu gi (1998). 

Za dzia łal ność na rzecz Są dec czy zny
otrzy mał zło te od zna ki: „Za słu żo ny
w roz wo ju Są dec czy zny” (1974), „Za za -
słu gi dla wo je wódz twa no wo są dec kie -
go” (1988). 

W 2011 ro ku otrzy mał ho no ro wą od -
zna kę „Za słu żo ny dla zie mi są dec kiej”.
Do ce nia jąc je go dzia ła nia na rzecz spor -
tu, przy zna no mu srebr ną od zna kę „Za -
słu żo ny Dzia łacz Kul tu ry Fi zycz nej”
(1990). Wójt Ry szard Mar ci nek otrzy mał
ta kże Me dal 40-le cia Pol ski Lu do wej
(1984) i brą zo wy me dal „Za za słu gi dla
po żar nic twa”. 

IRE NA KU ROW SKA
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Ry szard Mar ci nek my ślał kon -
cep cyj nie i miał po mysły
na mo der ni zo wa nie dzia łań
gmi ny w za kre sie in fra struk tu -
ry dro go wej i go spo dar ki...
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„Witosowy kapelusz” 
dla Małgorzaty Gromali

Wójt Po de gro dzia, Mał go rza ta Gro -
ma la, zna la zła się w gro nie lau re atów 13.
ple bi scy tu na Naj po pu lar niej sze go Wój -
ta Ma ło pol ski 2012, zor ga ni zo wa ne go
przez „Ga ze tę Kra kow ską” i Sto wa rzy -
sze nie Gmin i Po wia tów Ma ło pol ski. 

Uro czy sta ga la od by ła się 20 li sto pa -
da w Te atrze im. Ju liu sza Sło wac kie go

w Kra ko wie. Do wal ki o ten za szczyt ny
ty tuł sta nę ło 28 wój tów i 17 bur mi strzów.
Od da no łącz nie 28 tys. gło sów.

„Wi to so we ka pe lu sze” otrzy ma ło 10
wój tów: gmi ny Koc my rzów -Lu bo rzy ca
Ma rek Jam bor ski, gmi ny Ko rzen na Le -
szek Skow ron, gmi ny Wiel ka Wieś Ta de -
usz Wój to wicz, gmi ny Po de gro dzie
Mał go rza ta Gro ma la, gmi ny Skrzy szów
Mar cin Ki wior, gmi ny Szczu ro wa Ma rian
Za lew ski, gmi ny Gnoj nik Sła wo mir Pa te -
rek, gmi ny Ła pa nów Jan Ku lig, gmi ny
Łap sze Ni żne Pa weł Dziu ban oraz gmi ny
Lip ni ca Mu ro wa na To masz Gro ma la.

Ho no ro we in sy gnia wrę czo no rów -
nież naj lep szym bur mi strzom, otrzy ma li
je: bur mistrz Kry ni cy -Zdrój Da riusz Reś -
ko, bur mistrz Mia sta i Gmi ny Ra dłów
Zbi gniew Mącz ka, bur mistrz Mia sta
i Gmi ny Wie licz ka Ar tur Ko zioł, bur -
mistrz Chełm ka An drzej Sa ter nus oraz
bur mistrz Brze ska Grze gorz Waw ry ka.

Medal 90-lecia
Krakowskiego Związku
Piłki Nożnej

Ma ło pol ski Zwią zek Pił ki No żnej
uho no ro wał Urząd Gmi ny i Ra dę Gmi -
ny Po de gro dzie za za słu gi dla roz wo ju

pił kar stwa kra kow skie go i ma ło pol skie -
go me da lem 90–le cia Kra kow skie go
Związ ku Pił ki No żnej. 

31 paź dzier ni ka pod czas XXV Se sji
Ra dy Gmi ny me dal na rę ce wójt Mał go -
rza ty Gro ma li prze ka zał Ma rian Ku czaj
– Pre zes Okrę go we go Związ ku Pił ki No -
żnej w No wym Są czu. 

Podegrodzie w gronie
laureatów „Moja
Ojczyzna”

15 li sto pa da za koń czy ło się gło so wa -
nie w kon kur sie „Rzecz po spo li tej” „Ma -
ła Oj czy zna”. Gmi na Po de gro dzie
zna la zła się w gro nie lau re atów te go ple -
bi scy tu. W wo je wódz twie ma ło pol skim
Po de gro dzie uzna no za naj bar dziej przy -
ja zną gmi nę.

„Mo ja Oj czy zna” to kon kurs, któ re go
ce lem by ło wska za nie gmin, któ re dzię -
ki ró żnym czyn ni kom m.in. ta kim jak
spraw ne wła dze, zor ga ni zo wa ne spo -
łecz no ści, przy ro da, miej sca pra cy sta ją
się atrak cyj ny mi miej sca mi dla ży cia Po -
la ków.

Ofi cjal ny fi nał ple bi scy tu od był się 21
li sto pa da w Po zna niu pod czas Kon gre -
su Sa mo rzą dów GMI NA 2012.
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Od 1 lip ca 2013 r. w ca łej Pol sce za -
cznie obo wią zy wać no wy sys tem
go spo da ro wa nia od pa da mi. Wdro -
że nie no we go sys te mu obej mu ją ce -
go mię dzy in ny mi wpro wa dze nia
opła ty śmie cio wej nie jest po my -
słem wój tów, tyl ko usta wo wym
obo wiąz kiem na ło żo nym na sa mo -
rzą dy, któ ry na le ży zre ali zo wać. 

No we re gu la cje praw ne ma ją na ce lu
mię dzy in ny mi ogra ni cze nie ma sy od pa -
dów kie ro wa nych na skła do wi ska,
zwięk sze nie od zy sku od pa dów o wa lo -
rach su row ców wtór nych, a ta kże ogra ni -
cze nia pro ce de ru spa la nia od pa dów
w pie cach do mo wych, jak rów nież wy -
rzu ca nie od pa dów na te re ny zie lo ne. 

Na skła do wi ska nie bę dą przyj mo wa -
ne od pa dy zmie sza ne, tyl ko wy łącz nie
te, któ re po wsta ną po prze sor to wa niu
od pa dów wy mie sza nych – tzw. ba last.
Od pa dy ode bra ne z po szcze gól nych nie -
ru cho mo ści w pierw szej ko lej no ści bę dą
kie ro wa ne do wska za nych sor tow ni,
a do pie ro po prze sor to wa niu do spa lar -
ni od pa dów lub w przy pad ku jej bra ku
– na skła do wi ska. Miej sca, do któ rych
mo gą tra fiać w no wym sys te mie od pa -
dy zo sta ły wska za ne w Pla nie Go spo -
dar ki Od pa da mi Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go. Od pa dy z na sze go te re -
nu po prze sor to wa niu mo gą tra fić
na skła do wi sko w No wym lub Sta rym
Są czu. Skła do wi sko Od pa dów w Po de -
gro dziu zo sta ło prze wi dzia ne do za -
mknię cia do koń ca 2012 r. 

Ko lej ną bar dzo wa żną zmia ną w no -
wych prze pi sach jest wpro wa dze nie
w ca łej Pol sce po dat ku śmie cio we go, któ -
ry bę dą pła cić wszy scy miesz kań cy. Gmi -
na zaj mie się od bio rem i wy wo zem
wy two rzo nych na da nej nie ru cho mo ści
od pa dów. W za mian za uisz cza ną opła -
tę, od miesz kań ców w usta lo nych ter mi -
nach bę dą od bie ra ne wszyst kie ro dza je
od pa dów, w tym m. in.: od pa dy zmie sza -
ne, se gre go wa ne, od pa dy zie lo ne, bu -

dow la ne, wiel ko ga ba ry to we. Dzię ki te -
mu, że wszy scy bę dą pła cić po da tek
śmie cio wy, z la sów i in nych te re nów zie -
lo nych po win ny znik nąć dzi kie wy sy pi -
ska oraz ogra ni czo ny zo sta nie pro ce der
spa la nia od pa dów w pie cach do mo -
wych. Koszt od bio ru od pa dów bę dzie ni -
ższy dla se gre gu ją cych od pa dy, bo wiem
za se lek tyw ną zbiór kę gmi na bę dzie po -
bie rać ni ższe opła ty. Opła ta za go spo da -
ro wa nie od pa da mi wno szo na do gmi ny
pod le gać bę dzie prze pi som Or dy na cji
po dat ko wej, co ozna cza, że wo bec osób
za le ga ją cych z przed mio to wy mi opła ta -

mi bę dą wy cią ga ne ta kie sa me kon se -
kwen cje, jak w przy pad ku nie pła ce nia
po dat ków od nie ru cho mo ści.

Na naj bli ższej Se sji Ra dy Gmi ny Po -
de gro dzie, któ ra od bę dzie się 21 grud -
nia 2012 r. zo sta ną pod ję te uchwa ły
zwią za ne z go spo da ro wa niem od pa da -
mi ko mu nal ny mi, w tym mię dzy in ny -
mi zo sta nie wy bra na me to da na li cza nia
opła ty oraz uchwa lo na staw ka za od -
bie ra ne od wła ści cie li nie ru cho mo ści
od pa dy.
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Śmieciowa rewolucja

Na skła do wi ska nie bę dą przyj mo wa ne od pa dy zmie sza ne, tyl ko wy łącz nie te, któ re po wsta ną
po prze sor to wa niu od pa dów wy mie sza nych

Od pa dy ode bra ne z po szcze gól -
nych nie ru cho mo ści
w pierw szej ko lej no ści bę dą kie -
ro wa ne do wska za nych
sor tow ni, a do pie ro po prze sor -
to wa niu do spa lar ni.
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1. „Prze bu do wa cen trum wsi Po de gro dzie” cał ko wi ta war -
tość za da nia: 541 977,65 zł – do fi nan so wa nie: 274 948,00 zł

Urząd Mar szał kow ski Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

2. „Prze bu do wa cen trum wsi Brze zna” cał ko wi ta war tość
za da nia: 280 534,01 zł – do fi nan so wa nie: 171 057,00 zł

Urząd Mar szał kow ski Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

3. „Za go spo da ro wa nie te re nu przy Szko le Pod sta wo wej
w Ol szan ce” – cał ko wi ta war tość za da nia 573 637,09 zł

– do fi nan so wa nie: 359 491,00 zł Urząd Mar szał kow ski Pro gram
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

4. Re mont bu dyn ku i oto cze nia fi lii Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Na sza co wi cach (świe tli cy wiej skiej) – cał ko wi -

ta war tość za da nia 147 474,02 zł – do fi nan so wa nie: 95 918,00 zł
Urząd Mar szał kow ski Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

5. „Re mont Po miesz czeń Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po -
de gro dziu”- cał ko wi ta war tość za da nia: 672 100,33 zł

w tym do fi nan so wa nie: 199 082,00 zł Urząd Mar szał kow ski
Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

6. Roz bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej wraz z przy łą cza mi
w miej sco wo ści Sta dła i czę ści miej sco wo ści: Brze zna, Go -

stwi ca i Po de gro dzie w Gmi nie Po de gro dzie. Etap I - Brze zna,
Sta dła – Ko lek tor A – cał ko wi ta war tość za da nia: 1 350 520,78 zł
– do fi nan so wa nie 515 001,00 zł Urząd Mar szał kow ski Pro gram
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich

7. „Wcze snosz kol ny uczeń dziś, kom pe tent ny pra cow nik ju -
tro – in dy wi du ali za cja na ucza nia szan są na roz wój Gmi -

ny Po de gro dzie” cał ko wi ta war tość za da nia: 331 113,30 zł
– do fi nan so wa nie: 331 113,30 zł Wo je wódz ki Urząd Pra cy Pro -
gram Ope ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki

8. „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu miesz kań -
ców Gmi ny Po de gro dzie” – cał ko wi ta war tość za da -

nia: 1 344 550,00 zł – do fi nan so wa nie 1 142 867,50 zł Pro gram
Ope ra cyj ny In no wa cyj na Go spo dar ka

9. „Je żdżę z gło wą”- cał ko wi ta war tość za da nia: 12 531,40 zł
– do fi nan so wa nie w wy so ko ści 3 597,00 zł ze środ ków

Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

10. „Roz bu do wa i prze bu do wa bu dyn ku Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Sta dłach” w ra mach kon kur su „Ma -

ło pol skie Re mi zy 2012” – cał ko wi ta war tość za da -
nia 145 902,49 zł – do fi nan so wa nie: 35 000,00 zł

11.Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej w Dłu -
go łę ce – Świer ki” war tość za da nia: 185 730,00 zł w tym do -

fi nan so wa nie w wy so ko ści 74 143,00 zł. Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie

12. „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej
i Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej w Go stwi cy” war tość

za da nia 224 247,73 zł w tym do fi nan so wa nie: 80 168,56 zł. Wo -
je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie

13. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko ły Pod sta wo wej
w Ol sza nie” war tość za da nia: 244 770,00 zł w tym do -

fi nan so wa nie w wy so ko ści 94 000,00 zł. Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie

14. „Prze bu do wa dro gi gmin nej nr 293937 K Strzy ga niec -
Cho cho ro wi ce w miej sco wo ści Brze zna, Prze bu do wa

dro gi Gmin nej nr 293940 K Za pa dli ska w miej sco wo ści Brze -
zna, Prze bu do wa dro gi gmin nej nr 293960K do Ko ścio ła
w miej sco wo ści Cho cho ro wi ce” w ra mach „Na ro do we go Pro -
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przez Gminę Podegrodzie w 2012 r.
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gra mu prze bu do wy dróg lo kal nych – Etap II Bez pie czeń stwo
– Do stęp ność – Roz wój” war tość za da nia 1 398 388,44 zł w tym
do fi nan so wa nie w wy so ko ści 419 501,00 zł 

15.Re mont dro gi rol ni czej dz. nr 25 w miej sco wo ści Po drze -
cze war tość za da nia: 63 381,75 zł, do fi nan so wa -

nie 36 469,09 zł ze środ ków bu dże tu Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
zwią za nych z wy łą cze niem z pro duk cji grun tów rol nych

16. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293914K „Pod Wy so kim”
w km 0+000-0+780 w miej sco wo ści Brze zna war tość

za da nia: 168 015,72 zł, do fi nan so wa nie: 133.000,00 zł środ ki
na usu wa nie klęsk ży wio ło wych

17. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293624K „Do Za kon nic”
w km 0+000-1+320 w miej sco wo ści Ol sza na war tość

za da nia: 356 787,92 zł, do fi nan so wa nie 301 062,00 zł środ ki
na usu wa nie klęsk ży wio ło wych

18. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293942K „Do Sta rej Szko -
ły” w km 0+000-1+450 w miej sco wo ści Brze zna war -

tość za da nia: 163 178,52 zł – do fi nan so wa nie: 130 000,00 zł
środ ki na usu wa nie klęsk ży wio ło wych

19. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293710K „Do Wsi
od Kraw ców ki” w km 0+150-0+510 miej sco wo ści Ju -

ra szo wa war tość za da nia: 117 223,94 zł, do fi nan so wa -
nie: 69 153,00 zł środ ki na usu wa nie klęsk ży wio ło wych

20. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293675K „Szkol na”
w km 0+000-0+450 w miej sco wo ści Ol szan ka war tość

za da nia: 395 073,54 zł, do fi nan so wa nie: 140 000,00 zł środ ki
na usu wa nie klęsk ży wio ło wych

21. Po ło że nie na wierzch ni as fal to wej na dro dze do Pa na J.
Lor ka war tość za da nia 123.052.91 zł

22. Bu do wa dro gi gmin nej od Ol sza ka w kie run ku Pa na J.
Że laz ko nr 32 – war tość za da nia: 48.239,16 zł

23. Od wod nie nie i po pra wa dro gi as fal to wej do osie dla
Bur dak Gó ry – war tość za da nia: 36.067,53 zł

24. Re mont dro gi gmin nej Du lań skie w stro nę Pla ty w m.
Go stwi ca – war tość za da nia: 10.553,40 zł

25. Re mont prze pu stu przez Su chy Po tok z Łąk Go stwic -
kich do Brze znej Li ta cza – war tość za da nia 31.662,51 zł

25. Re mont dro gi gmin nej ko ło Zwo liń skie go w miej sco -
wo ści Go stwi ca – war tość za da nia 6.088,50 zł

26. Uło że nie ko ry tek i kra tow ni cy w ro wach przy dro gach
gmin nych Mo kra Wieś – Dłu go łę ka -Świer kla, So ko -

wi ny, Wzo ry – war tość za da nia: 32.250,60 zł

27. Re mont dro gi gmin nej Kraw ców ka w miej sco wo ści Ju -
ra szo wa – – war tość za da nia: 45.962.64 zł

28. Po pra wa na wierzch ni dro gi w kie run ku Pa na S. Bo -
dzio ne go – war tość za da nia 58.009,91 zł.

29. Re mont od wod nie nia dro gi gmin nej By stra w m. Ol -
szan ka – war tość za da nia 51 308,07 zł

30. Re mont dro gi gmin nej Gór ki w miej sco wo ści Po de gro -
dzie – war tość za da nia 12.782,50 zł

31. Re mont od wod nie nia dro gi gmin nej Ła zy w miej sco -
wo ści Po de gro dzie war tość za da nia: 15.557,04 zł 

32. Od wod nie nia dro gi k. Pa na Krocz ka za wy sy pi skiem
war tość za da nia 11.182,42 zł

33. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 293881K „Po de gro dzie”
w km 0+440 – 1+100 w miej sco wo ści Go stwi ca – war -

tość za da nia 229.086,02 zł 

34. Od bu do wa dro gi gmin nej nr 29364K „Do Smu ga”
w km 0+000-0+450 w miej sco wo ści Ol sza na – war tość

za da nia 133.217,29 zł w tym do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 102.981,00 zł.
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Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

Prace przy Szkole Podstawowej w Olszance Przebudowy Dróg Lokalnych Przebudowa budynku OSP w Stadłach
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W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po -
de gro dziu od by ło się uro czy ste
otwar cie in we sty cji wy ko na nych
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich oraz Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. 

Dzię ki do fi nan so wa niu z Unii Eu ro pej -
skiej uda ło się za koń czyć re ali za cję
pro jek tów za po nad 2 170 000 zł. Za tę
kwo tę wy ko na no mię dzy in ny mi prze -
bu do wę cen trum wsi Po de gro dzie

i Brze zna, re mont Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu oraz je go fi lii
w Na sza co wi cach, za go spo da ro wa nia
te re nu przy Szko le Pod sta wo wej w Ol -
szan ce.

Z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych za kwo tę po -
nad 1 300 000 zł prze bu do wa no trzy
dro gi, dwie w miej sco wo ści Brze zna
i jed ną w Cho cho ro wi cach. 

Na uro czy stość 5 li sto pa da przy by li:
wi ce wo je wo da ma ło pol ski An drzej Ha -

ręź lak, czło nek za rzą du wo je wódz twa
ma ło pol skie go Sta ni sław So rys, rad ni
sej mi ku wo je wódz twa: Mar ta Mor dar -
ska i An drzej Bul zak, sta ro sta no wo są -
dec ki Jan Go lon ka, prze wod ni czą cy ra dy
po wia tu Wie sław Ba sta, se kre tarz po -
wia tu Wi told Ko złow ski, wi ce bur mistrz
Sta re go Są cza Ka zi mierz Gi zic ki oraz dy -
rek tor po wia to we go za rzą du dróg
Adam Czer wiń ski. W wy da rze niu
uczest ni czy li rów nież rad ni i soł ty si gmi -
ny Po de gro dzie, dy rek to rzy pla có wek

oświa to wy, księ ża oraz przed sta wi cie le
wy ko naw ców re ali zu ją cych in we sty cje.

Mał go rza ta Gro ma la, wójt Po de gro dzia
przy wi ta ła go ści, a na stęp nie do ko na no
pre zen ta cji in we sty cji zre ali zo wa nych
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich oraz Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. Na za -
koń cze nie pa ni wójt wspól nie z prze -
wod ni czą cym Ra dy Da riu szem
Ko wal czy kiem po dzię ko wa li wło da -
rzom wo je wódz twa i po wia tu za oka za -
ne wspar cie, dzię ki któ re mu uda ło się
zre ali zo wać wszyst kie za pla no wa ne in -
we sty cje. Po dzię ko wa nia otrzy ma li
rów nież wy ko naw cy za rze tel ne i ter mi -
no we wy ko na nie prac bu dow la nych.
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Re mon ty za mi lio ny

Dzię ki do fi nan so wa niu z Unii
Eu ro pej skiej uda ło się za koń -
czyć re ali za cję pro jek tów
za po nad 2 170 000 zł. 
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Ba za Szko ły Pod sta wo wej im. św.
Kin gi w Ol szan ce w okre sie wa ka cji
wzbo ga ci ła się o wie lo funk cyj ny ze -
spół bo isk do pił ki no żnej, ko szy ków -
ki i siat ków ki oraz skocz nie do sko ku
w dal, a ta kże bar dzo atrak cyj ny
plac za baw dla ma lu chów.

5 paź dzier ni ka w pro gram Świę ta Szko -
ły wkom po no wa no uro czy ste po świę ce -
nie no wej in we sty cji. 

Do Szko ły w Ol szan ce przy by li: Mał -
go rza ta Gro ma la, wójt Po de gro dzia, To -
masz Dą brow ski, do rad ca wój ta
do spraw in we sty cji, Wie sław Czop, wła -
ści ciel Za kła du Re mon to wo–Bu dow la ne -
go w Po de gro dziu – głów ny wy ko naw ca
bo isk, An drzej Po rę ba, rad ny gmi ny, Sta -
ni sła wa Rams, soł tys wsi Ol szan ka.

W obec no ści go ści oraz dy rek to ra
szko ły Ro za lii Ścia nek, prze wod ni czą cej
Ra dy Ro dzi ców Ana sta zji Waś ko i przed -
sta wi cie li Sa mo rzą du Uczniow skie go po -
świę ce nia do ko nał pro boszcz pa ra fii
Ol szan ka, ks. Jan Ma jer ski. 

Wko lej nym punk cie pro gra mu ślu bo wa -
nie zło ży ło osiem na ścio ro uczniów kla sy
pierw szej (wy cho waw ca –Mał go rza ta Zyg -

munt). Pierw szo kla si ści otrzy ma li na gro dy
ufun do wa ne przez Bank Spół dziel czy wPo -
de gro dziu i rad ne go An drze ja Po rę bę.

Boisko poświęcone, pierwszoklasiści pasowani

Wie sław Czop wrę czył mło dzie ży sym bo licz ną pił kę do siat ków ki. Odebrała ją uczen ni ca kla sy szó -
stej Pau li na Łat ka, uta len to wa na uczest nicz ka tur nie jów siat kar skich w tej ka te go rii wie ko wej, or -
ga ni zo wa nych w po wie cie no wo są dec kim i wo je wódz twie ma ło pol skim.

200 lat 
dla Anie li Fiut
7 paź dzier ni ka swo je set ne uro dzi ny
ob cho dzi ła Anie la Fiut. Ten dzień ju -
bi lat ka spę dzi ła w gro nie ro dzi ny
i licz nie przy by łych do niej go ści.

Uro dzi no we ob cho dy roz po czę to w bu -
dyn ku OSP Brze zna -Li tacz od mszy św.,
któ rej prze wod ni czył ks. Sta ni sław Po -
słusz ny – pro boszcz pa ra fii Brze zna i ks.
Sta ni sław Pisz czek.

Po niej do do stoj nej ju bi lat ki w dłu giej
ko lej ce do zło że nia ży czeń usta wi ło się
mnó stwo osób. Wójt Po de gro dzia Mał -
go rza ta Gro ma la ży czy ła stu lat ce wie lu
lat w zdro wiu i oto cze niu życz li wych jej
lu dzi oraz wrę czy ła upo min ki i kosz
kwia tów. Bu kiet kwia tów i upo mi nek

od sta ro sty no wo są dec kie go Ja na Go lon -
ki i Wie sła wa Ba sty – prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go wrę czył

pa ni Anie li Krzysz tof Bo dzio ny – wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu No wo -
są dec kie go i dy rek tor Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu.

Pa ni Anie la otrzy ma ła też li sty gra tu -
la cyj ne od wo je wo dy ma ło pol skie go Je -
rze go Mil le ra oraz pre ze sa Ra dy
Mi ni strów Do nal da Tu ska. Z ży cze nia mi
przy by li stra ża cy ochot ni cy: Sta ni sław
Iwań ski pre zes OSP Brze zna -Li tacz i Sta -
ni sław Olek sy na czel nik OSP Brze zna Li -
tacz, a ta kże Ja ni na Pie trzak i Te re sa
Pa siut z „Ca ri tas” Brze zna oraz przed sta -
wi cie le Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go.

Ze bra ni go ście od śpie wa li grom kie
„Dwie ście lat”, a przy gry wa ła im ka pe -
la ze spo łu „Po de gro dzie”. Pro gram ar -
ty stycz ny dla Ju bi lat ki przy go to wa ła
mło dzież z Fi lii GOK Brze zna – Li tacz
pod kie run kiem Ra che li Mor dar skiej.

Anie li Fiut ży czy my zdro wia, szczę -
ścia i Bo że go bło go sła wień stwa.
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Sesja
z podziękowaniami
25 wrze śnia w Ze spo le Szkół Pod -
sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de -
gro dziu od by ła się ko lej na już
– XXIV se sja Ra dy Gmi ny Po de gro -
dzie. Spo tka nie to mia ło szcze gól ny
cha rak ter.

Pa ni Mał go rza ta Gro ma la, wójt Po de gro -
dzia, w imie niu wła snym i miesz kań ców
zło ży ła po dzię ko wa nia Ber na de cie Kon -
stan ty za peł ną po świę ce nia i za an ga żo -
wa nia pra cę na sta no wi sku pre ze sa
Za rzą du Ban ku Spół dziel cze go w Po de -
gro dziu. 

Wójt pod kre śli ła, że to wła śnie
pod kie row nic twem Ber na de ty Kon -
stan ty lo kal ny bank stał się sta bil ną,
no wo cze sną in sty tu cją, z sil ną po zy cją
na kon ku ren cyj nym ryn ku fi nan so -
wym. Dzię ki dzia łal no ści fi lan tro pij nej
pa ni pre zes po de grodz ki bank ko ja rzo -
ny jest nie tyl ko z re ali za cją za dań biz -
ne so wych, ale ta kże z otwar to ścią
i wra żli wo ścią na po trze by lo kal nej
spo łecz no ści. Wy ra ża jąc wdzięcz ność
za ca ło kształt do rob ku za wo do we go
Ber na de ty Kon stan ty wrę czo no jej
kwia ty i upo mi nek.

To ty tuł fil mu i ksią żki, au tor stwa
Mag da le ny Kroh, któ rych pro mo -
cja mia ła miej sce 13 li sto pa da
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po -
de gro dziu. Sa la wi do wi sko wa wy -
peł ni ła się po brze gi go ść mi
za in te re so wa ny mi no wą pu bli ka -
cją i pro jek cją. 

Na pro mo cję przy by li m.in. wójt Po de -
gro dzia Mał go rza ta Gro ma la, Jó zef
Broń ski, czło nek Za rzą du Po wia tu No -
wo są dec kie go, Grze gorz Ba ran, ku ra tor
Ma ło pol ski, wła ści ciel Dru kar ni KWA -
DRAT w No wym Są czu – Pa weł Sie ro -
to wicz, wła ści ciel fir my NO KOM
– Sta ni sław No wo gór ski, prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Po de gro dzie – Da -
riusz Ko wal czyk oraz spon so rzy
wy daw nic twa – BS Po de gro dzie, Fir ma
„Gród” Zo fia i Wie sław Czo po wie.

Wszyst kich wi ta ła ka pe la Ze spo łu
Po de gro dzie oraz dru żbo wie, któ rzy
w tra dy cyj nych stro jach za pra sza li go -
ści na we se le tzw. „pro sac ką”. Nie mo -
gło za brak nąć naj wa żniej szych osób,
czy li pa ry mło dej oraz ich ro dzi ców. 

Au tor ka ksią żki „We se le Po de grodz -
kie” Mag da le na Kroh, w skró cie przed -
sta wi ła zwy cza je, ob rzę dy, tra dy cje
we sel ne w gmi nie Po de gro dzie sprzed
kil ku dzie się ciu lat. 

Film, któ ry zo sta ła do łą czo ny
do ksią żki zo stał na gra ny przez Re gio -
nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca Po de gro -
dzie, przy współ pra cy z Je rzym
Nie ciem. 

Środ ki na pu bli ka cję ksią żki oraz
pły ty zo sta ły po zy ska ne ze Środ ków
Unij nych, sta ro stwa oraz pry wat nych
spon so rów. Dzię ki te mu uda ło się wy -
dru ko wać ich ty siąc sztuk.

We se le Po de grodz kie
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Bli sko stu se nio rów wzię ło udział
w or ga ni zo wa nym po raz dru gi
przez fi lię Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Brze znej – Li ta czu i Gru pę
Ca ri tas Brze zna – „Dniu se nio ra”. 

Uro czy stość roz po czę ła msza świę ta
w in ten cji se nio rów, kon ce le bro wa -
na przez ks. Wła dy sła wa Pa siu ta ze
Zgro ma dze nia Księ ży Mi sjo na rzy Sa le -
ty nów i ks. Sta ni sła wa Po słusz ne go pro -
bosz cza pa ra fii Brze zna. Opra wę
mu zycz ną li tur gii przy go to wał or ga ni -
sta z Brze znej Ma rian Mor dar ski.
Po mszy świę tej, któ ra zo sta ła od pra wio -
na w au li re mi zy Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej w Brze nej – Li ta czu, se nio rzy
i wszy scy za pro sze ni go ście uda li się
na pię tro bu dyn ku, gdzie od by ła się dal -
sza część uro czy sto ści. 

Naj lep sze ży cze nia dłu gich lat
w zdro wiu i ra do ści oraz ko lej ne go spo -
tka nia w tym sa mym gro nie za rok ży -
czy ła se nio rom Mał go rza ta Gro ma la,
wójt Po de gro dzia. Wśród za pro szo nych
go ści zna leź li się ta kże m. in.: rad ni gmi -
ny Po de gro dzie – Jan Ko żuch i Je rzy Ja -
siń ski, soł tys Brze znej Ma rek Pierz cha ła
i Sta ni sław Iwań ski, pre zes OSP Brze -
zna–Li tacz. 

Do pi sa ła pięk na po go da i do bre hu -
mo ry. Roz mo wom i wspo mnie niom
przy ka wie i pysz nych wy pie kach nie
by ło koń ca. Czas umi la ły wy stę py ar ty -
stycz ne w wy ko na niu dzie ci i mło dzie -
ży. Se nio rom przy gry wa ła ta kże
lu do wa ka pe la pod kie run kiem Mar ka
Wa sta ga. Ka żdy z se nio rów, a ta kże
z za pro szo nych go ści otrzy mał drob ny
upo mi nek. By ły to li lie z bi bu ły, a ta kże

bu kie ty z cu kier ków i laur ki. Upo min ki
przy go to wa ła fi lia GOK Brze zna – Li -
tacz i mło dzież ze Szko ły Pod sta wo wej
w Brze znej. 

Po raz pierw szy „Dzień se nio ra” od -
był się w ma ju 2011r. Jest to wspa nia ła
oka zja dla osób star szych, aby spo tkać
się w tak licz nym gro nie. Or ga ni za to rzy
za po wia da ją więc ko lej ną edy cję za rok. 

Rów nież z oka zji Dnia Se nio ra 1 paź -
dzier ni ka w Ze spo le Szkół Pod sta wo wo–
Gim na zjal nych im. Bł. O. Sta ni sła wa
Pap czyń skie go zor ga ni zo wa no po raz
pierw szy spo tka nie dla eme ry to wa nych
pra cow ni ków na sze go urzę du, Gmin ne -
go Ośrod ka Kul tu ry i Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej. Or ga ni za to rem im pre zy by ła
wójt Mał go rza ta Gro ma la, któ ra przy wi -
ta ła zgro ma dzo nych na tej uro czy sto ści
i ży czy ła wszyst kim zdro wia, dal szej wy -
trwa ło ści w zma ga niu się z tru da mi dnia
co dzien ne go. Pod czas spo tka nia za pre -
zen to wał się ze spół mło dzie żo wy „Expe -
ry ment”.

Czas dla se nio rów
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11 paź dzier ni ka w Ze spo le Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po -
de gro dziu od by ły się gmin ne uro -
czy sto ści z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej. W spo tka niu wzię li
udział dy rek to rzy, na uczy cie le
czyn ni i eme ry to wa ni ze wszyst -
kich szkół z te re nu gmi ny. Z tej
oka zji, co ro ku wójt przy zna je wy -
ró żnia ją cym się pra cow ni kom
oświa ty na gro dy za szcze gól ne
osią gnię cia dy dak tycz no–pe da go -
gicz ne oraz rze tel ną pra cę.

Wi ta jąc przy by łych go ści Mał go rza -
ta Gro ma la, mó wi ła: – Dzień Na uczy -
cie la, to wła ści wy mo ment, aby
spo tkać się i po dzię ko wać Wam za pra -
cę, trud, wy ro zu mia łość i ser ce oraz
za prze wod nic two na trud nej dro dze
zdo by wa nia przez mło de po ko le nie
wie dzy. Osią ga ne przez Was efek ty
pra cy prze kła da ją się na roz wój oświa -
ty w na szej gmi nie. Za tem ży czę Wam
wie lu nie za po mnia nych i pięk nych
chwil w pra cy za wo do wej, cier pli wo -
ści i wy trwa ło ści oraz wszel kiej ra do -
ści pły ną cej z mo zol ne go wy sił ku

kształ to wa nia serc, du cha i pa mię ci
swo ich uczniów.

Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Da -
riusz Ko wal czyk w imie niu wła snym
i Ra dy po dzię ko wał wszyst kim na -
uczy cie lom za do tych cza so wą pra cę,
do bre wy ni ki oraz zło żył naj ser decz -
niej sze ży cze nia, pod kre śla jąc, że dla
Ra dy prio ry te tem są szko ły i na dal bę -
dą pro wa dzo ne in we sty cje na rzecz
ulep sza nia ba zy oświa to wej.

Pod czas spo tka nia uho no ro wa nych
zo sta ło 13 dy rek to rów oraz 7 na uczy cie li.

Pod czas uro czy sto ści wy stą pił ze -
spół te atral ny „BIS”, mu zycz ny „Expe -
ry ment” oraz chór szkol ny „Wio li no”.

War to przy po mnieć, że Dzień Edu ka -
cji Na ro do wej to pol skie świę to pań stwo -
we zwią za ne z oświa tą i szkol nic twem
wy ższym. Ob cho dzi się je uro czy ście 14
paź dzier ni ka, na pa miąt kę po wo ła nia
w 1773 r. z ini cja ty wy kró la Sta ni sła wa
Au gu sta Po nia tow skie go Ko mi sji Edu ka -
cji Na ro do wej. 

Ser decz nie dzię ku je my dy rek tor Kry -
sty nie Dą brow skiej oraz na uczy cie lom
z Ze spo łu Szkół w Po de gro dziu za go -
ścin ność, mi łą at mos fe rę i życz li wość.
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Dzień na uczy cie li

Stra ża cy z Ol sza ny ma ją no wą sie -
dzi bę. Bu dy nek re mi zy uro czy ście
prze ka za no 26 sierp nia.

– Ko cha ni dru ho wie stra ża cy! Sto icie
dziś w tych pięk nych ga lo wych mun du -
rach, sto icie ze sztan da ra mi, tak jak za -
wsze przy cho dzi cie na pa trio tycz ne,
pań stwo we i ko ściel ne uro czy sto ści,
na Świę to Bo że go Cia ła, aby trzy mać
straż przy Gro bie Pań skim na Świę ta
Wiel ka noc ne, na Od pust w Pa ra fii, czy
na in ne świę ta w na szej spo łecz no -
ści. I jest to bar dzo wy mow ne! I wszy -
scy je ste śmy wam za to wdzięcz ni.

– Ale jesz cze bar dziej je ste śmy wam
wdzięcz ni za to, że, na co dzień, już bez
ga lo wych stro jów, na głos sy re ny spie -
szy cie z po mo cą wszę dzie tam, gdzie ja -
wi się cier pie nie, już to ogień czy wo da,
już to wy pad ki dro go we czy in ne nie -
szczę ścia wśród lu dzi. Wy ra ża my wam
za to na sze szcze re uzna nie – mó wił te -
go dnia pod czas ka za nia na uro czy stej
mszy św. na pla cu przed bu dyn kiem
OSP, pro boszcz pa ra fii w Ol sza nie Le -
szek Ba braj

Pod kre ślił, że stra żni ca zo sta ła wy bu -
do wa na tru dem i sta ra niem stra ża ków
oraz miesz kań ców Ol sza ny i im po win -
na słu żyć: – Re mi za ma być więc miej -
scem spo tkań, w któ rym po win ny ro dzić
się do bre, twór cze i trwa łe ini cja ty wy;
ma być miej scem kul tu ral ne go od po -
czyn ku i go dzi wej za ba wy; ma być miej -
scem umac nia nia wza jem nych,
mię dzy ludz kich wię zi; ma być ośrod kiem



krze wie nia do bra i pięt no wa nia zła; ma
być miej scem for mo wa nia pa trio tycz -
nych i pra wo wier nych po staw! Ma być
otwar ta i dla mło dzie ży, i dla lu dzi
w wie ku pro duk cyj nym, i dla za słu żo -
nych ren ci stów i eme ry tów! Re mi za,
wraz z ko ścio łem i szko łą, po win -
na w śro do wi sku lo kal nym two rzyć tę,
po wiedz my, in sty tu cjo nal ną „tria dę”,
skąd lu dzie po win ni za wsze wy cho dzić
lep szy mi – mó wił pro boszcz. 

Kul mi na cyj nym mo men tem uro czy -
sto ści by ło po świę ce nie i prze ka za nie no -
wej re mi zy.

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do -
ko na li: wójt Po de gro dzia Mał go rza ta
Gro ma la, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Da riusz Ko wal czyk oraz druh Teo dor
Gar gas, pre zes Za rzą du Od dzia łu Gmin -
ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych RP w Po de gro dziu. 

Uro czy stość by ła też oka zją do uho -
no ro wa nia dru hów me da la mi „Za słu żo -

ny Dla Po żar nic twa”, Zło ty mi Jabł ka mi
Są dec ki mi oraz od zna ka mi Wzo ro wy
Stra żak.

Koń cząc część ofi cjal ną Jó zef Ma li -
now ski, pre zes OSP w Ol sza nie po dzię -
ko wał Ra dzie Gmi ny i wój to wi
Po de gro dzia za sfi nan so wa nie i wspar cie

bu do wy no wej sie dzi by jed nost ki OSP,
na stęp nie miesz kań cy i go ście zo sta li za -
pro sze ni na po czę stu nek, a póź niej roz -
po czę ła się za ba wa ta necz na, któ ra
trwa ła do póź nych go dzin noc nych.
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Siedziba
strażaków
i miejsce spotkań

Uro czy stość by ła też oka zją
do uho no ro wa nia dru hów me -
da la mi „Za słu żo ny Dla
Po żar nic twa”, Zło ty mi Jabł ka -
mi Są dec ki mi oraz od zna ka mi
Wzo ro wy Stra żak.
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Zło te go dy 
Trzy dzie ści osiem par z te re nu na -
szej gmi ny ob cho dzi ło ju bi le usz 50-
le cia ma łżeń stwa. Uro czy stość
wrę cze nia me da li „Za dłu go let nie
po ży cie ma łżeń skie” od by ła się 11
li sto pa da w Gmin nym Ośrod ku Kul -
tu ry w Po de gro dziu. 

Ży cze nia oraz gra tu la cje prze ka za li ju bi -
la tom za stęp ca kie row ni ka Urzę du Sta -
nu Cy wil ne go Mo ni ka Ha łas, wójt
Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la
i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Da riusz
Ko wal czyk. Ju bi la ci oprócz me da li do -
sta li pa miąt ko we li sty gra tu la cyj ne,
kwia ty oraz upo min ki. 

Li sta Ju bi la tów: Bro ni sła wa i Bro ni sław Bo -
dzio ny z Po drze cza; An na i An to ni Dą brow scy
z Na sza co wic; Ste fa nia i Jó zef Go mół ko wie
z Mo krej Wsi; Sta ni sła wa i Wła dy sław Gon cia rzo -

wie z Brze znej; Ma ria i Jó zef Gu tow scy z Cho -
cho ro wic; Zo fia i Hie ro nim Iwań scy z Brze znej;
Wła dy sła wa i Igna cy Ja ni ko wie z Go stwi cy; Lu -
dwi ka i Jó zef Kmie ci ko wie z Brze znej; Zo fia i Jó -
zef Kon stan ty z Brze znej; Te re sa i Mie czy sław
Ko strze wa z Cho cho ro wic; Sta ni sła wa i Mi chał
Król z Go stwi cy; Bar ba ra i Win cen ty Król z Go -
stwi cy; He le na i Wła dy sław Król z Na sza co wic;
Zo fia i Jan Krzyś ko z Po de gro dzia; Jó ze fa i Jan
Kuch nia z Brze znej; Ja ni na i Ja kub Kuch nia
z Dłu go łę ki – Świer kla; An na i Jan Lechowie
z Mo krej Wsi; Bar ba ra i Jó zef Lor ko wie z Brze -
znej; We ro ni ka i Wła dy sław Łat ka z Ol szan ki;
Sta ni sła wa i He ro nim Ło jek z Po drze cza; Zo fia
i Eber hard Ma ko szo wie z Brze znej; Ja ni na i Sta -
ni sław Mor dar scy z Brze znej; Ma ria i Sta ni sław
Nie cio wie z Po drze cza; Ste fa nia i Mak sy mi lian
Ol sza ko wie z Mo krej Wsi; Ma ria i Sta ni sław Pa -
siu to wie z Po drze cza; Ma ria i Igna cy Pie trza ko -
wie ze Sta deł; Lu dwi ka i Sta ni sław Pla ta
z Ol szan ki; Bar ba ra i Jan Pla ta z Ro gów; Ma ria
i Piotr Po toń co wie z Ol sza ny; Sta ni sła wa i Wła -
dy sław Sob cza ko wie z Dłu go łę ki – Świer kla; Ma -
ria i Jó zef Sta cho nio wie z Ol sza ny; Zo fia
i Mak sy mi lian Sze lec z Na sza co wic; Ja ni na i Jó -

zef To kar czy ko wie z Ol sza ny; Zo fia i Hen ryk Wa -
li gó ra z Po de gro dzia; Zo fia i Mi chał Woj na row -
scy z Na sza co wic; He le na i Jó zef Zbo żeń
z Ol szan ki; Ma ria i Zbi gniew Zgrze bla ko wie z Go -
stwi cy; Sta ni sła wa i Wła dy sław Zie liń scy z Go -
stwi cy.
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Przy by wa chęt nych do za ba wy 
Miesz kań cy Go stwi cy oraz po bli skich miej sco wo ści ba wi li się 22 lip ca na fe sty nie ro dzin nym. Im pre zę zor ga ni -
zo wa ła Ochot ni cza Straż Po żar na w Go stwi cy. – To do sko na ła oka zja do ode rwa nia się od co dzien nych za jęć
na rzecz czyn ne go spę dza nia cza su z ca łą ro dzi ną – mó wi ła wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la. – Z ro ku na rok
przy by wa chęt nych do wspól nej za ba wy na świe żym po wie trzu, szcze gól nie dzie ci, któ re z ogrom ną pa sją ry wa li zu ją
ze so bą w ró żnych kon kur sach. Na sce nie za pre zen to wa li się: ka pe la ze spo łu Po de gro dzie, gru pa ka ba re to wa,
gru pa wo kal na„Po de grodz cy Chłop cy” oraz ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej. Dla naj młod szych nie zwy kłą fraj -
dą by ły dmu cha ne zam ki, kon kur sy z na gro da mi oraz po kaz przy go to wa ny przez stra ża ków. Po wy czer pu ją cej
za ba wie mo żna by ło zre ge ne ro wać si ły, zja da jąc gril lo wa ne prze ką ski. Do wie czo ra trwa ła do sko na ła za ba wa ta -
necz na przy mu zy ce, pro wa dzo na przez ze spół KA MA -BAND.



Na bo isku przy Szko le Pod sta wo wej im. Mie czy sła wa
Wie czor ka w Ol sza nie od był się I Pik nik Ro dzin ny. W or -
ga ni za cję im pre zy włą czy li się: Ra da Ro dzi ców dzia ła -
ją ca przy pla ców ce, Cen trum Kul tu ral no -
Spor to wo -Re kre acyj ne w Ol sza nie, a ta kże OSP w Ol -
sza nie, któ ra za dba ła o de ko ra cje i bez pie czeń stwo
pod czas za ba wy. 

Im pre za łą czy ła w so bie trzy uro czy sto ści: Dzień Mat ki, Dzień
Dziec ka i Dzień Oj ca, a jej ce lem by ła in te gra cja szko ły z śro do -
wi skiem lo kal nym i pro mo wa nie war to ści, ja ką jest ro dzi na. 

Pik nik otwo rzy li, wje żdża jąc uro czy ście na plac ape lo wy
przy szko le brycz ką za przę żo ną w ko nie, wójt Po de gro dzia
Mał go rza ta Gro ma la, wi ce ku ra tor Ma ło pol ski Grze gorz Ba ran
oraz dy rek tor szko ły Aga ta Za rab ska. Po przy wi ta niu go ści,
głos od da no dzie ciom. Ucznio wie klas 0-6, oraz przed szko la -
ki pod opie ką swo ich wy cho waw ców, przy go to wa li spe cjal ny
pro gram ar ty stycz ny, uka zu ją cy wie le ży cio wej mą dro ści, hu -
mo ru i ra do ści. Dzie ci mia ły rów nież oka zję za pre zen to wać
przed ro dzi ca mi, ro dzeń stwem i dziad ka mi swo je umie jęt no -
ści ta necz ne, za któ re otrzy ma ły grom kie bra wa.

Ca ły pro gram im pre zy no sił zna mio na ry wa li za cji. Nie zwy -
kłe emo cje wzbu dza ły me cze pił ki no żnej w ka te go riach: cór -
ki – ta tu sio wie, sy no wie – ma mu sie, na uczy cie le – stra ża cy,
ro dzi ce – sa mo rzą dow cy. Od by ły się ta kże kon kur sy: ma lo wa -
nie twa rzy i wło sów, sla lom, bie gi prze ła jo we, rzu ty przed mio -
ta mi na od le głość, kon kur sy z pił ką i ska kan ką. Do dat ko wy mi
atrak cja mi by ły: prze ja żdżka brycz ką, jaz da na ku cy ku, za mek

dmu cha ny i tram po li na, kieł ba sa z gril la dla wszyst kich, na to -
miast dla dzie ci do dat ko wo wa ta cu kro wa, fryt ki, co ca co la
oraz dar mo wa lo te ria fan to wa oraz na gro dy w for mie wia tra -
ków i pi łek. Pik nik za koń czył się dys ko te ką. 

– Pra gnie my zło żyć go rą ce po dzię ko wa nia tym wszyst kim,
któ rzy przy czy ni li się do uświet nie nia im pre zy – dzię ku je Aga -
ta Za rab ska.
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Cór ki kon tra oj co wie,
czy li pik nik ro dzin ny
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Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Sta dłach
ja ko je dy ne z po wia tu no wo są dec kie -
go oraz Ma ło pol ski wzię ło udział
w II Ogól no pol skim Zjeź dzie Kół Go -
spo dyń Wiej skich w Li che niu, któ ry
od był się w dniach 8-9 wrze śnia. 

Ko ło na Jar mar ku Kul tu ro wym pre zen to -
wa ło pro duk ty re gio nal ne, któ re ro ze szły
się w mgnie niu oka. Na sto isku go spo dyń
ze Sta deł kró lo wa ły wiej skie wy ro by, dro -
żdżów ki ze śliw ka mi, ko ła cze ze se rem,
pod pło my ki, cia stecz ka na zwa ne „mie -
szan ką Po de godz ką” oraz chleb do mo wy
ze smal cem. – Jed nak naj więk sza fu ro rę
zro bi ła na sza ka szan ka, za któ rą zdo by ły -
śmy na gro dę – chwa lą się go spo dy nie. 

KGW w Sta dłach wzię ło rów nież
udział w kon kur sie śpie wa ków

i za wy śpie wy wa nie po de grodz kich
przy śpie wek zo sta ło na gro dzo ne. Wy -
stę py Ko ła po rwa ły licz nie zgro ma dzo -
ną pu blicz ność do wspól nej za ba wy.
– By li śmy naj bar dziej roz śpie wa ną
i roz tań czo ną gru pą uczest ni czą cą
w Jar mar ku, co prze szło na sze naj -
śmiel sze ocze ki wa nia, ja ko że dzia ła my
do pie ro pół to ra ro ku. Ko mi sja kon kur -
so wa uzna ła ta kże, że ma my naj pięk -
niej sze stro je. Do da my, że sa me je

szy je my i ha ftu je my – z du mą pod kre -
śla ją pa nie ze Sta deł. 

Po nie waż w Po de gro dziu uro dził się
za ło ży ciel Za ko nu Ma ria nów Oj ciec Sta -
ni sław Pap czyń ski, Ko ło z po de grodz kiej
miej sco wo ści zo sta ło wy ró żnio ne, wpro -
wa dza jąc prze pięk ny ko ro wód Kół Go -
spo dyń Wiej skich do Ba zy li ki Li cheń skiej
na uro czy stą mszę św. koń czą cą Ogól no -
pol ski Zjazd KGW. Pa nie wzię ły też
udział w pro ce sji z da ra mi oł ta rza, nio sąc
prze pięk ny kosz z owo ca mi.

– Ser decz ne po dzię ko wa nia skła da my
na rę ce pa ni wójt, któ ra ni gdy nie od mó -
wi ła nam po mo cy oraz wspar cia i współ fi -
nan so wa ła nasz wy jazd na Ogól no pol ski
Zjazd KGW w Li che niu przez co mo gły -
śmy pro mo wać na szą gmi nę Po de gro dzie
– pod kre śla pre zes KGW An na Kon stan ty.
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Roz tań czo ne i roz śpie wa ne
– Największa furorę zrobiła
nasza kaszanka, za którą
zdobyłyśmy nagrodę – chwalą
się gospodynie.
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Na bo isku spor to wym przy Szko le Pod sta wo wej w Ol sza -
nie ro ze gra ny zo stał II Tur niej Pił ki No żnej Stra ża ków.

4 dru ży ny z gmi ny Po de gro dzie: OSP Po de gro dzie, OSP Ol -
szan ka, OSP Ol sza na oraz mło dzie żo wa gru pa mie sza na wal -
czy ły o Pu char Wój ta Gmi ny Po de gro dzie i Pre ze sa
Sto wa rzy sze nia „SER COM”.
W fi na ło wej czo łów ce ko lej ne miej sca za ję li: I miej sce – OSP Ol -
szan ka, II miej sce – OSP Ol sza na, III miej sce – Po de gro dzie.

Or ga ni za to rzy i za pro sze ni go ście w oso bach: wójt Po de gro -
dzia Mał go rza ta Gro ma la, pre zes Sto wa rzy sze nia Bar ba ra Łat -
ka, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Ol sza nie Aga ta Za rab ska,
rad ni gmi ny Po de gro dzie oraz spo łecz ność wsi Ol sza na i oko -
licz nych wio sek, ży czy li wszyst kim, a szcze gól nie zwy cięz com,
jesz cze więk szych suk ce sów. Roz gryw ki od by wa ły się w sys -
te mie „ka żdy z ka żdym”. Me cze trwa ły po 15 mi nut.

No żne zma ga nia stra ża ków

Na sta dio nie spor to wym w Po de -
gro dziu, 16 wrze śnia, zo sta ły ro ze -
gra ne za wo dy Mło dzie żo wych
Dru żyn Po żar ni czych we dług re gu -
la mi nu CTIF -u. 

Do ry wa li za cji spor to wej sta nę li mło dzi
stra ża cy z te re nu pię ciu gmin: Po de gro -
dzia, Łąc ka, Gród ka n/Du naj cem,
Chełm ca i Ło so si ny Dol nej. Na szą gmi -
nę re pre zen to wa ły dru ży ny: MDP z OSP
Brze zna, MDP z OSP Brze zna -Li tacz,
MDP z OSP Go stwi ca, MDP z OSP Mo -
kra Wieś, OSP z OSP Ol szan ka i MDP
z OSP Sta dła.

Ry wa li zo wa no w dwóch kon ku ren -
cjach: ćwi cze nia bo jo we i bieg szta fe to wy.
Sę dzią głów nym za wo dów był młod szy
bry ga dier Ar ka diusz No sal za stęp ca na -
czel ni ka Wy dzia łu Szko le nio wo -Ope ra -
cyj ne go KM PSP w No wym Są czu.

Kla sy fi ka cja za wo dów:

1. MDP Brze zna -Li tacz; 2. MDP Ol szan ka; 3. MDP
Sta dła; 4. MDP Go stwi ca; 5. MDP Brze zna; 6. MDP
Mo kra Wieś

Spor to wą ry wa li za cję stra ża ków
ob ser wo wa ła licz nie zgro ma dzo -

na pu blicz ność. Atrak cją im pre zy był
wy stęp Mło dzie żo wej Dru ży ny Po -
żar ni czej z Ol szan ki, chłop ców w wie -
ku 5-6 lat.

Zwy cięz com pu cha ry i dy plo my wrę -
cza li: wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -
ma la i pre zes Za rzą du Gmin ne go ZOSP
RP w Po de gro dziu dh Teo dor Gar gas.

Ćwi cze nia bo jo we i bieg szta fe to wy
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In ter net wkradł się w na sze ży cie, zaj mu jąc swo je miej -
sce w szko le, skle pie, urzę dzie i na szych do mach.
Z jed nej stro ny uła twia nam ży cie, z dru giej czy ni z nas
uza le żnio nych od no wych tech no lo gii. Są jed nak oso -
by, któ rych wciąż nie stać na luk sus po sia da ni do stę pu
do in ter ne tu. Gmi na Po de gro dzie wal czy ze zja wi skiem
wy klu cze nia cy fro we go swo ich miesz kań ców, re ali zu -
jąc pro jekt pn. „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we -
mu miesz kań ców Gmi ny Po de gro dzie”. 

– Utwo rze nie naj lep szych wa run ków do ko rzy sta nia z sie -
ci in ter ne to wej, wy rów na nie szans w do stę pie do sprzę tu kom -
pu te ro we go oraz do wie dzy z za kre su ob słu gi kom pu te ra
i ko rzy sta nia z in ter ne tu dla 150 go spo darstw do mo wych to
cel, do któ re go gmi na dą ży – in for mu je Mał go rza ta Gro ma la,
wójt Po de gro dzia.

Wzrost umie jęt no ści, zwięk sze nie szans zwią za nych z po -
szu ki wa niem pra cy za wo do wej, ko rzy sta nie z no wych mo żli -
wo ści in for ma tycz nych oraz wzrost miejsc z po wszech nym
do stę pem do in ter ne tu bę dą mia ły bez po śred ni wpływ
na zmniej sze nie go spo darstw do mo wych za gro żo nych wy klu -
cze niem spo łecz nym. 

Pro jekt jest cał ko wi cie bez płat ny – miesz kań cy gmi ny nie
po no szą żad nych kosz tów zwią za nych z do stę pem do sie ci In -
ter ne to wej oraz za ku pem ze sta wów kom pu te ro wych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy

Podegrodzie, w szczególności:

• Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej,
• Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń
rodzinnych,
• Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego,
• Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również
osób nieletnich legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności, reprezentowanych przez swoich opiekunów
prawnych,
• Rodzin zastępczych, które przedstawią postanowienie sądu
o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Projekt przewiduje:

• dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
• szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu, 
• opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania, 
• dostarczenie bezpłatnej usługi dostępu do internetu.

War tość pro jek tu: 1 344 550, 00 PLN Udział Unii Eu ro pej -
skiej: 1 142 867,50 PLN Okres re ali za cji: 2012 – 2015

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą pro jek tu: www.ewy klu -
cze nie.po de gro dzie.pl
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Przeciwdziałamy
wykluczeniu
cyfrowemu

PRO JEKT WSPÓŁ FI NAN SO WA NY PRZEZ UNIĘ EU RO PEJ SKĄ W RA MACH EU RO PEJ SKIE GO FUN DUS ZU ROZ WO JU RE GIO NAL NE GO PRO GRAM OPE RA CYJ NY IN NO WA CYJ NA GO SPO DAR KA, 
8. OŚ PRIO RY TE TO WA: SPO ŁEC ZEŃ STWO IN FOR MA CYJ NE – ZWIĘKS ZA NIE IN NO WA CYJ NO ŚCI GO SPO DAR KI, DZIA ŁA NIE 8.3. – PRZE CIW DZIA ŁA NIE WY KLUC ZE NIU CY FRO WE MU – EINC LU SION

DO TA CJE NA IN NO WA CJE – IN WE STU JE MY W WAS ZĄ PRZYSZ ŁOŚĆ



Gmi na Po de gro dzie zo sta ła za kwa -
li fi ko wa na do otrzy ma nia do ta cji
w ra mach otwar te go kon kur su
ofert na re ali za cję pro gra mu wspie -
ra nia ro dzi ny i sys te mu pie czy za -
stęp czej na rok 2012 pt. „Asy stent
ro dzi ny 2012”, ogło szo ne go przez
Mi ni ste ria Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej na pod sta wie art. 247 usta wy
z dnia 9 czerw ca 2011 r. o wspie ra -
niu ro dzi ny i sys te mie pie czy za -
stęp czej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887, z późn. zm.). 

Ce lem pro gra mu jest wspo ma ga nie
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
szcze bla gmin ne go w bu do wa niu sys -
te mu wspar cia ro dzi ny prze ży wa ją cej
trud no ści w wy peł nia niu funk cji opie -
kuń czo -wy cho waw czej, roz wi ja nie
dzia łań na rzecz dziec ka i ro dzi ny oraz
pro pa go wa nie do brych prak tyk i wzo -
rów ini cja tyw w part ner stwie z or ga ni -
za cja mi po za rzą do wy mi. 

W ra mach pro jek tu za trud nio no asy -
sten ta ro dzi ny z du żym do świad cze -
niem za wo do wym i prak ty ka pra cy
z ro dzi na mi w kry zy sie.

Głów nym ce lem pro jek tu re ali zo wa ne -
go w 2012 ro ku jest wdra ża nie mo de lo we -
go dzia ła nia asy sten ta ro dzin ne go. 

Ce lem pra cy asy sten ta ro dzi ny jest
wzmoc nie nie ro dzi ny, słu że nie ra dą, od -
bu do wa nie wię zi ro dzin nych i po pra -
wie nie re la cji mię dzy człon ka mi ro dzi ny.
Asy stent ro dzi ny dą ży rów nież do pod -
nie sie nia umie jęt no ści ro dzi ców w za -
kre sie:

• pra wi dło we go wy cho wa nia i opie -
ki nad dzieć mi (or ga ni zo wa nie cza su
wol ne go dzie ciom, bu do wa nie pra wi dło -
wych wię zi mię dzy człon ka mi ro dzi ny,
roz wi ja nie umie jęt no ści wy cho waw -
czych, ak tyw ne uczest nic two w ży ciu
szkol nym dziec ka);

• dba nia o zdro wie (hi gie na, pie lę gna -
cja, pra wi dło we odży wia nie, re kre acja,
w ra zie po trze by le cze nie i re ha bi li ta cja);

• go spo da ro wa nia bu dże tem do mo -
wym (pla no wa nie i mo ni to ro wa nie wy -

dat ków, oszczęd ne go spo da ro wa nie me -
dia mi);

• wy ko ny wa nia prac na rzecz do mu
oraz ich po dzia łu na człon ków ro dzi ny
(sprzą ta nie, zmy wa nie, go to wa nie, pra -
so wa nie, re mont itd.);

• po zy ski wa nia usług na rzecz do mu
i ro dzi ny (np. zwią za nych z na pra wą, za -
ła twie niem spraw urzę do wych, zna le zie -
niem pra cy, kon tak tów ze słu żbą
zdro wia);

• usa mo dziel nie nia się po przez uzu -
peł nie nie wy kształ ce nia i pod ję cie pra cy,
dba ło ści o edu ka cję i roz wój dzie ci.

Asy stent ro dzi ny pro pa gu je wzor ce
pra wi dło we go funk cjo no wa nia spo łecz -
ne go po przez edu ka cję i tre ning w za -
kre sie obo wią zu ją cych norm współ ży cia
spo łecz ne go. Po nad to, prze ka zu je in for -
ma cje ro dzi nie nie zbęd ne do pod ję cia
od po wied nie go wy bo ru, do star cza
klien to wi in for ma cje zwią za ne z je go ży -
cze niem, ty pem pro ble mów, któ re na po -
tka i usi łu je roz wią zać. 

Asy stent ro dzin y pra cu je z ca łą ro dzi -
ną, po nie waż pro ble my po szcze gól nych
jej człon ków są zwy kle ści śle po wią za ne.
Ka żda ro dzi na jest in na i po trze bu je in -
ne go po stę po wa nia. Asy stent ro dzi ny
uni ka też ar bi tral no ści, oce nia nia i po -
ucza nia.

Pod sta wą pra cy z ro dzi ną jest za ufa -
nie i do bry kon takt pod opiecz nych

z asy sten tem, a gdy zo sta ną roz wią za ne
pod sta wo we pro ble my, wspól ne usta le -
nia: okre śle nie dal szych po trzeb i per -
spek tyw oraz za war cie part ner skie go
kon trak tu na te mat ich re ali za cji. 

Ser decz nie za pra sza my na na szą stro -
nę in ter ne to wej www.ops -po de gro -
dzie.pl.

MGR BAR BA RA GRA BIAK
KIE ROW NIK OPS PO DE GRO DZIE
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Asy stent ro dzi ny

W ra mach pro jek tu za trud nio -
no asy sten ta ro dzi ny z du żym
do świad cze niem za wo do wym
i prak ty ka pra cy z ro dzi na mi
w kry zy sie.

FOT. ARCHIWUM
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Gło śne czy ta nie dziec ku wpły wa
po zy tyw nie na je go roz wój, kształ -
tu je na wyk czy ta nia i zdo by wa nia
wie dzy na ca łe ży cie.

25 czerw ca 2012 ro ku do bie gły koń ca
spo tka nia w ra mach ak cji „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom”.

Dba jąc o pra wi dło wy roz wój mo wy,
słow nic twa, uwa gi słu cho wej, wy obraź -
ni Bi blio te ka Gmin na w Po de gro dziu or -
ga ni zo wa ła co dwa ty go dnie spo tka nia
z przed szko la ka mi w czy tel ni Bi blio te ki
Gmin nej w Po de gro dziu i fi liach bi blio -
tecz nych w Ol sza nie i Go stwi cy.

Bi blio te ka Gmin na w Po de gro dziu
włą czy ła się do tej ak cji w ro ku 2003.

Rok 2012 był dzie sią tym ro kiem gło -
śne go czy ta nia dzie ciom.

W bi blio te ce go ści li bo ha te ro wie ba -
jek i ksią że czek dla dzie ci: Bo lek i Lo -
lek. Żół wik Fran klin, Pla stuś,
Po two rek Dyz io, Kot Fi le mon. Nie
spo sób wy mie nić wszyst kich prze czy -
ta nych i opo wie dzia nych hi sto rii, ale
ka żda z nich po ma ga ła ma łym czy tel -

ni kom otwo rzyć się na no wy świat
wra żeń i do znań.

Do dat ko wą atrak cją spo tkań czy tel ni -
czych by ły za ję cia pla stycz ne zwią za ne
z po sta cia mi z ba jek. Ka żde spo tka nie
koń czy ło się słod kim po czę stun kiem
oraz pa miąt ko wym zdję ciem.

Bi blio te ka sta ra się roz sze rzać ofer tę
kul tu ral ną dla naj młod szych czy tel ni -
ków nie tyl ko po przez czy ta nie dzie -
ciom, ale ta kże przez edu ka cję te atral ną,
któ ra po zwa la kształ to wać wra żli wość
na sztu kę i świat. Z oka zji Dnia Dziec ka
przed szko la ki z Gmin ne go Przed szko la
i Nie pu blicz ne go Przed szko la w Po de -
gro dziu wspól nie mo gły obej rzeć przed -
sta wie nie „Wilk i Za jąc.” W trzech
za baw nych epi zo dach: Za jąc w ro li wła -
ści cie la re stau ra cji, den ty sty i po li cjan ta,
spo ty ka się z Wil kiem. Pe łen ko micz -
nych sy tu acji i hu mo ru słow ne go spek -
takl roz śmie szał, a za ra zem uczył dzie ci
od po wied nich za cho wań w kon kret -
nych sy tu acjach.
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Z bi blio tecz nej pół ki

Dodatkową atrakcją spotkań
czytelniczych były zajęcia
plastyczne związane
z postaciami z bajek. Każde
spotkanie kończyło się słodkim
poczęstunkiem oraz
pamiątkowym zdjęciem.



Wa ka cje w „Kar pac kiej Troi”
Jest ta kie miej sce w Eu ro pie, któ re na zy wa się Kar pac ką Tro ją. Znaj du je się w Trzci ni cy ko ło Ja sła, w po łu dnio wo -
-wschod niej Pol sce. Jest to obiekt o szcze gól nej war to ści hi sto rycz nej i kul tu ro wej, po ło żo ny tuż nad do li ną rze -
ki Ro pa, na wzgó rzu po sia da ją cym z trzech stron wy jąt ko wo stro me sto ki. Ze wzglę du na ist nie ją ce tu sztucz nie
ufor mo wa ne, wy so kie na sy py ziem ne, od wie ków na zy wa ny jest Wa ła mi Kró lew ski mi.  I wła śnie ten nie po wta -
rzal ny w ska li eu ro pej skiej skan sen ar che olo gicz ny mo gły obej rzeć dzie ci, pod czas wa ka cji zor ga ni zo wa nych już
po raz dzie wią ty przez Bi blio te kę Gmin ną w ra mach pro gra mu Bez piecz ne Wa ka cje z Bi blio te ką. Pod czas wy -
ciecz ki dzie ci uzu peł ni ły swo ją wie dzę o cy wi li za cji z epo ki brą zu i kul tu rze daw nych Sło wian ich ży ciu co dzien -
nym, spo so bach pro duk cji i wzno sze nia obiek tów obron nych, a opo wieść o od na le zio nym skar bie
pra sło wiań skie go księ cia roz bu dzi ły u nie któ rych pa sję po szu ki wa cza i od kryw cy.
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No we stro je dla „Po de gro dzia”
19 czerw ca w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu od by ła się im pre za pro mo cyj na pro jek tu „Kul ty wo wa -
nie miej sco wych tra dy cji, ob rzę dów i zwy cza jów po przez za kup stro jów re gio nal nych dla Ze spo łu Re gio nal ne -
go w Po de gro dziu oraz or ga ni za cja im pre zy pro mo cyj nej”, na któ rej zo sta ły prze ka za ne stro je re gio nal ne dla
Ze spo łu „Po de gro dzie” w ra mach dzia ła nia 413 Wdra ża nie Lo kal nych Stra te gii Roz wo ju ob ję te go PROW na la -
ta 2007-2013 w za kre sie ma łych pro jek tów. W im pre zie bra li udział wła dze gmi ny Po de gro dzie, człon ko wie ze -
spo łu „Po de gro dzie”, za pro sze ni go ście oraz wszy scy za in te re so wa ni. Pre zen to wa ne by ły stro je re gio nal ne,
wy ko na ne przez miej sco we haf ciar ki lu do we.
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Wi zy ta w Skal nym Mie ście 
Jak co ro ku, zor ga ni zo wa no wy ciecz kę dla naj młod szy uczest ni ków kó łek
za in te re so wań, któ re w cią gu ro ku szkol ne go pro wa dzo ne są w Gmin -
nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu oraz fi liach w Po drze czu, Mo krej
Wsi, Na sza co wi cach. W tym ro ku dzie ci zwie dzi ły jed no z naj słyn niej -
szych miejsc – Ska mie nia łe Mia sto – znaj du ją ce się na te re nie Cię żko wic. 
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Świę to dzie ci i mło dzie ży 
Co rocz ny Prze gląd Do rob ku Ar ty stycz ne go Pla có wek Oświa to wych
gmi ny Po de gro dzie, or ga ni zo wa ny w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry, jest
świę tem dzie ci i mło dzie ży. Pod czas dwu dnio wej im pre zy 9 i 10 ma ja
ucznio wie za pre zen to wa li zró żni co wa ne te ma tycz nie scen ki edu ka cyj -
ne, ka ba re to we, przed sta wie nia te atral ne i mon ta że słow no - mu zycz ne. 

Wy stro jo ne pal my
Kon kurs pod trzy mu ją cy tra dy cję
wy ko ny wa nia palm na Nie dzie lę
Pal mo wą cie szy się szcze gól ną po -
pu lar no ścią wśród naj młod szych. 

Oce nie pod le ga ją spo so by kon struk cji
i wy strój palm oraz tech ni ka ich wy ko -
na nia.
• I miej sce – Bar tosz, Ma ria Ka sprzyk
• II miej sce – Łu kasz Jur kow ski
• III miej sce – Ja kub Ma ciu szek
• Mar cin Du da
• Mak sy mi lian Tu rek
• Ja kub Pa jor
• Elżbie ta Ba nach
• Ka mil Bo dzio ny
• Mar ta Lech
• An drzej Gą sior



Szkółka gi ną cych za wo dów 
28 czerw ca uro czy ście za koń czo no za ję cia szkół ki gi ną cych za wo dów. W im pre zie, na sa li Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu, wzię ło udział 60 uczest ni ków ze Szkół ki Ce ra micz nej, pro wa dzo nej przez Mo ni kę Zie liń -
ską, Ma lo wa nia na Szkle, któ rą pro wa dzi Te re sa Ca ba ła, Haf ciar skiej – Ka zi mie ra Lor czyk oraz Mu zy ki Lu do wej
pro wa dzo nej przez Mar ka Wa sta ga. Pre zen ta cji przy glą da li się ro dzi ce oraz za pro sze ni go ście.
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Zło te sło wi ki z Po de gro dzia 
Od 17 do 20 ma ja w sa li GOK od by wa ła się „Dru zbac ka” – kon kurs mu zyk, in stru men ta li stów, śpie wa ków lu do -
wych i dru żbów we sel nych.  Ideą te go kon kur su jest pod trzy my wa nie daw nych tra dy cji we sel ne go mu zy ko wa -
nia, śpie wu lu do we go i za in te re so wa nia nią dzie ci i mło dzie ży, któ re przej mą ideę kul ty wo wa nia folk lo ru.
Fe sti wal ten jest też oka zją do spo tka nia się mi ło śni ków kul tu ry lu do wej.  W tym ro ku wśród osób i ze spo łów
z gmi ny Po de gro dzie na gro dy zdo by li: Ze spół Po de gro dzie, Ma rek Wa stag z Brze znej oraz w kon kur sie grup
śpie wa czych na gro dę głów ną – Zło te go Sło wi ka – przy zna no Po de grodz kim Chłop com.



Rok szkol ny 2011/2012 przy niósł
w Gmin nym Przed szko lu w Brze -
znej wie le na gród i wy ró żnień. Wy -
so kie miej sca w ogól no pol skich
i po wia to wych kon kur sach przed -
szko la ków z Brze znej by ły uko ro no -
wa niem ich nie zwy kłych ta len tów
oraz pra co wi to ści i wy trwa ło ści
w dą że niu do ce lu.

Swo je ta len ty przed szko la ki z Brze znej
w cią gu ca łe go ro ku szli fo wa ły na do dat -
ko wych za ję ciach kół ka pla stycz ne go
oraz za ję ciach ryt mi ki. Dzie ci wy ka zu ją -
ce szcze gól ne pre dys po zy cje mu zycz ne
pod kie run kiem Iza be li Sko czeń do sko -
na li ły warsz tat wo kal no -ta necz ny, co za -
owo co wa ło du żym suk ce sem
na Fe sti wa lu Pio sen ki Dzie cię cej w No -
wym Są czu w kwiet niu br. Iza Ku bac ka
i Ka rol Ku mor z gru py młod szej oraz
du et Zu zan na Ba sia ga i Da wid Ba nach
z gru py star szej za pre zen to wa li swo je ta -
len ty wo kal ne w świe tle re flek to rów
przed licz nie zgro ma dzo ną pu blicz no -
ścią w Nie pu blicz nym Przed szko lu Mu -
zycz nym Kra ina Ma rzeń. Zma ga nia
pod opiecz nych z Brze znej oraz kil ku -
dzie się ciu po zo sta łych ma łych śpie wa -
ków oce nia ło ju ry Fe sti wa lu.

Bie żą cy rok szkol ny w Gmin nym
Przed szko lu w Brze znej za pi sał się rów -
nież w hi sto rii pla ców ki, ja ko okres nie -

zwy kłych suk ce sów dzie cię cych od nie -
sio nych w kon kur sach pla stycz nych.
Dzie ci uzdol nio ne pla stycz nie pod kie -
run kiem na uczy cie li Ali ny Łę czyc kiej,
Bar ba ry Pa siut oraz Iza be li Sko czeń
pod czas za jęć kół ka pla stycz ne go przy -
go to wa ły pra ce na kon kur sy o za się gu

re gio nal nym, po wia to wym i ogól no pol -
skim. Efek tem twór czych zma gań ma -
łych ar ty stów by ły na stę pu ją ce suk ce sy:

– czte ro let nia Be at ka Jur kow ska
– lau re at ka Po wia to we go Kon kur su
Pla stycz ne go „To co naj pięk niej sze” or -
ga ni zo wa ne go pod pa tro na tem sta ro -
sty po wia tu no wo są dec kie go, 

– czte ro let ni Ka rol Ku mor – II miej sce
na Po wia to wym Kon kur sie Pla stycz nym
„To co naj pięk niej sze” or ga ni zo wa nym
pod pa tro na tem sta ro sty po wia tu no wo -
są dec kie go, 

– czte ro let nia Mar tyn ka Cia pa ła
– III miej sce na Ogól no pol skim Kon -
kur sie Pla stycz nym „Por tre ty dzie ci”
pod pa tro na tem cza so pi sma „Bli żej
Przed szko la”,

– wy ró żnie nie dla czte ro let niej Izy
Ku bac kiej w Ogól no pol skim Kon kur sie
Pla stycz nym „Mo ja Ro dzi na” pod pa tro -
na tem bur mi strza gmi ny Wo la mia sta
sto łecz ne go War sza wa, 

– na gro dy dla dwoj ga sze ścio lat ków
Mi cha ła Ma jer skie go i Da wi da Ba na cha 

w Po wia to wym Kon kur sie Pla stycz -
nym „Pej zaż są dec ki – pej zaż ba śnio -
wy”, or ga ni zo wa nym pod pa tro na tem
rek to ra PWSZ w No wym Są czu.

Wszyst kim wy ró żnio nym i na gro -
dzo nym ma łym ar ty stom gra tu lu je my
i ży czy my dal szych suk ce sów oraz wy -
trwa ło ści w twór czych dzia ła niach.
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Kon cer to wa li dla Bart ka
15 kwiet nia w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu od był się kon cert cha ry ta tyw ny dla ucznia Ze spo łu
Szkół Za wo do wych im. Św. Kin gi w Po de gro dziu – Bart ka Ma ciasz ka. Cał ko wi ty do chód zo stał prze zna czo ny na
le cze nie i re ha bi li ta cję chłop ca.
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Mali artyści z Przedszkola w Brzeznej

Czte ro let nia Be at ka Jur kow ska lau re at ka na -
gro dy głów nej i czte ro let ni Ka rol Ku mor zdo -
byw ca II miej sca Po wia to we go Kon kur su
Pla stycz ne go „To co naj pięk niej sze” or ga ni zo -
wa ne go pod pa tro na tem sta ro sty po wia tu no -
wo są dec kie go
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Ucznio wie klas V i VI szkół pod sta wo -
wych ry wa li zo wa li w V Gmin nym Kon -
kur sie Ma te ma tycz nym „Ma te ma ty ka
jest wśród nas” pod pa tro na tem wójt
Po de gro dzie Mał go rza ty Gro ma li. 

Po my sło daw czy nia mi oraz or ga ni za tor -
ka mi kon kur su są Iwo na Sa sak – na -
uczy ciel ma te ma ty ki w Ze spo le Szkół
Pod sta wo wo – Gim na zjal nych im. bł. O.
St. Pap czyń skie go w Po de gro dziu oraz
Ma rze na Kli mek – na uczy ciel Szko ły
Pod sta wo wej w Dłu go łę ce–Świer kli. 

W ro ku szkol nym 2011/2012 od by ła
się pią ta edy cja kon kur su, a w za stęp -
stwie za Ma rze nę Kli mek w or ga ni za cji
po mo gła Be ata Woj na row ska.

19 kwiet nia 2012 r. zo stał prze pro wa -
dzo ny etap szkol ny, w któ rym wzię li
udział ucznio wie klas pią tych i szó stych
z sied miu szkół z te re nu na szej gmi ny; tj.
ZSP-G im. bł. O. St. Pap czyń skie go w Po -
de gro dziu, SP im. św. Kin gi w Ol szan ce,
SP w Dłu go łę ce – Świer kli, SP im. Mie -
czy sła wa Wie czor ka w Ol sza nie, SP
w Mo krej Wsi, SP w Sta dłach oraz SP im.

Ba ta lio nów Chłop skich w Ro gach. Zwy -
cięz cy eta pu szkol ne go zmie rzy li się
z za da nia mi eli mi na cji gmin nych 23 ma -
ja 2012 r. w ZSP-G im. bł. O. St. Pap czyń -
skie go w Po de gro dziu. Wszyst kich
przy by łych przy wi ta ła uro czy ście dy -
rek tor Kry sty na Dą brow ska. Przez 75
mi nut 28 uczniów zma ga ło się z za da -
nia mi wy ma ga ją cy mi za rów no wie dzy
ogól nej, jak i umie jęt no ści lo gicz ne go
my śle nia i kre atyw ne go roz wią zy wa nia
pro ble mów. 

15 czerw ca od by ło się uro czy ste pod -
su mo wa nie Kon kur su oraz wrę cze nie
na gród dla zwy cięz ców. Spo tka nie roz -
po czę ła dy rek tor SP w Dłu go łę ce–Świer -
kli Ka ta rzy na Pla ta. Wójt po gra tu lo wa ła
zwy cięz com i wrę czy ła na gro dy, któ rych
by ła fun da to rem.

Zwy cięz cy to:

I miej sce (31 pkt.) An ge li ka Gą dek z SP w Dłu -
go łę ce – Świer kli, któ ra uzy ska ła ty tuł Lau re -
ata Kon kur su; I miej sce (28 pkt.) Ma ciej
Bo dzio ny z SP w Sta dłach; III miej sce (27
pkt.): Da mian Zbo żeń z SP im. św. Kin gi w Ol -
szan ce, Wę grzy now ski Da niel z SP w Mo krej
Wsi, Łu kasz Rams SP im. Mie czy sła wa Wie czor -
ka w Ol sza nie; IV miej sce (26 pkt.): Kin ga Cią -
gło z ZSP – G im. bł. O. St. Pap czyń skie go
w Po de gro dziu, Łu kasz Po par da z SP im. Ba ta -
lio nów Chłop skich w Ro gach, Wio le ta Kuch nia
z SP w Dłu go łę ce – Świer kli.

IWO NA SA SAK

Matematyka wśród nas

Pik ni ko we
sza leń stwa 
W Gmin nym Przed szko lu w Brze -
znej hucz nie świę to wa no Dzień
Mat ki i Oj ca. Dy rek cja, Ra da Ro dzi -
ców wraz z gro nem pe da go gicz nym
zor ga ni zo wa ły już po raz dru gi
Wiel ki Pik nik Ro dzin ny. 

W uro czy sto ści, na któ rej licz nie sta -
wi ły się ro dzi ny przed szko la ków, udział
wzię li rów nież wójt Po de gro dzia Mał go -
rza ta Gro ma la oraz prze wod ni czą cy Ra -
dy Gmi ny Da riusz Ko wal czyk. Dzie ci

za pre zen to wa ły przed sta wie nie wo kal -
no–ta necz ne pt. „Ma gicz na pod róż
Krzy sia” oraz ukła dy ta necz ne przy go -
to wa ne w ra mach do dat ko wych za jęć
pro wa dzo nych w przed szko lu. Swo je ta -
len ty wo kal ne pre zen to wa li też lau re aci
Fe sti wa lu Pio sen ki Dzie cię cej. Przed -
szko la ki zło ży ły ży cze nia ro dzi com
i wrę czy ły wła sno ręcz nie wy ko na ne
upo min ki, a na stęp nie za pro si ły na ogro -
do we sza leń stwa.

Wo lon ta riu sze ze Sto wa rzy sze nia
Sur sum Cor da w ogro dzie bo wiem pro -
wa dzi li za ba wy na dmu cha nym zam ku
i zje żdżal ni, ma lo wa li ko lo ro we ta tu aże.
We so ły klaun wy cza ro wy wał ogrom ne
bań ki my dla ne i za pra szał dzie ci
do wspól nej za ba wy z ko lo ro wą chu s tą.
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Suk ce sy uskrzy dla ją, mo ty wu ją
do dal sze go dzia ła nia. By cie naj lep -
szym w kla sie, świa dec two z czer -
wo nym pa skiem nie za wsze są
przez szkol ną brać trak to wa ne
z sza cun kiem. Jed nak już za kwa li fi -
ko wa nie się do eta pu wo je wódz kie -
go w kon kur sach przed mio to wych
or ga ni zo wa nych przez Ku ra to rium
Oświa ty jest po wo dem do du my
– wszak to mój ko le ga, mo ja ko le -
żan ka. 

Przede mną sied mio ro uczniów Gim na -
zjum w Brze znej, któ rzy nie wa ha li się
pod jąć wy zwa nia, sta nąć w szran ki, by
zwy cię żyć – zo stać fi na li stą, lau re atem.
Wy ło nie ni spo śród ty się cy uczniów star -
tu ją cych w kon kur sach o swym suk ce sie
mó wią z wiel ką po ko rą, któ ra ce chu je lu -
dzi wiel kich.

Syl wia Krzak to wy so ka, szczu pła
dziew czy na o ciem nych oczach. W fi na le
Ma ło pol skie go Kon kur su Po lo ni stycz ne -
go zdo by ła V miej sce i ty tuł lau re ata, pi -
sząc esej za ty tu ło wa ny wła śnie „W wal ce
o ma rze nia”. – Te mat ese ju nie był pro sty
– za uwa ża – 133 uczest ni ków eta pu wo -
je wódz kie go mu sia ło usto sun ko wać się
do słów Al ber ta Ein ste ina „Wy bit ne
umy sły są za wsze ata ko wa ne przez mier -
no ty, któ rym trud no po jąć, że ktoś mo że
od mó wić śle pe go hoł do wa nia pa nu ją cym
prze są dom, de cy du jąc się w za mian za od -
wa żne i uczci we gło sze nie wła snych po -
glą dów”. Olim pia da na uczy ła mnie nie
tyl ko no wych form wy po wie dzi – kon ty -
nu uje – po zwo li ła mi też kry tycz nie oce -
niać li te ra tu rę świa to wą, wal czyć
o wła sne zda nie, do ce nić war tość pra cy.

Ty ta nem pra cy jest z pew no ścią lau -
re at Wo je wódz kie go Kon kur su Hi sto -
rycz ne go – Ma riusz For na giel. Na li ście
upla so wał się na trze cim miej scu. Ten
skrom ny, spo koj ny, choć nie po zba wio ny
po czu cia hu mo ru chło pak jest wśród hi -
sto ry ków ni czym Ju sty na Ko wal czyk
wśród spor tow ców. Dzien nie po świę ca
hi sto rii kil ka go dzin. Nie ma dla nie go
te ma tów nud nych – ka żdy po mnik, bu -
dy nek, łu ska z pi sto le tu, pod ręcz nik
– sło wem wszyst ko, co ma war tość
hi sto rycz ną, jest wa żne.

Dru ży na hi sto ry ków – bo tak mo żna
śmia ło po wie dzieć o trój ce uczest ni ków

Ze spół Szkół Pod sta wo wo–Gim na -
zjal nych w Po de gro dziu po raz
czwar ty przy stą pił do kam pa nii
spo łecz nej Trzeź wa Ma ło pol ska
„no pro mil – no pro blem” pod pa -
tro na tem wój ta gmi ny Mał go rza ty
Gro ma li. 28 li sto pa da od by ła się
nie co dzien na lekcja pro fi lak ty ki,
w któ rej uczest ni czy li rów nież ro -
dzi ce uczniów.

Ce lem kam pa nii jest zmia na spo łecz ne -
go na sta wie nia wo bec nie trzeź wych
kie row ców. Po przez dzia ła nia po dej -
mo wa ne w szko le i śro do wi sku lo kal -

nym pra gnie my zwró cić uwa gę na to
nie po ko ją ce zja wi sko. W ra mach ak cji
ucznio wie oraz ro dzi ce otrzy mu ją ma -
te ria ły edu ka cyj ne. Po nad to mło dzież
uczest ni czy w za ję ciach i kon kur sach
pro fi lak tycz nych, przy go to wu je in sce -
ni za cję, ma te ria ły te ma tycz ne i ulot ki.

Moc nym ak cen tem tej ak cji był wy -
stęp uczniów gim na zjum ko ła te atral -
ne go „BIS”, dzia ła ją ce go od po cząt ku
ist nie nia szko ły, tj. od 1999 r. pod kie -
run kiem po lo ni stek M. Ma ster nak i M.
Ja nur. Ko ło przy go to wu je ró żno rod ne
spek ta kle na uro czy sto ści szkol ne i po -
zasz kol ne. Bie rze udział w kon kur sach
i prze glą dach nie tyl ko o cha rak te rze lo -
kal nym, ale re jo no wym i po wia to wym,
od no sząc suk ce sy. Do ta kich na le ży
uzy ska nie ty tu łu naj lep sze go ak to ra
w Prze glą dzie Ma łych Form Te atral -
nych or ga ni zo wa nych przez Są dec ki
Ośro dek In ter wen cji Kry zy so -
wej, III miej sce w wo je wódz kim kon -
kur sie re cy ta tor skim. Du że zna cze nie
dla bu dze nia wra żli wo ści na nie peł no -
spraw ność ma or ga ni zo wa nie spo tkań
z oso ba mi z Ośrod ka z Te ra pii Za ję cio -
wej w Go stwi cy. 

Na spo tka nie z ro dzi ca mi mło dzi ar -
ty ści przy go to wa li spek takl pt. „Dzwo -
nek”, któ ry po ka zał tra ge dię, ja ka
ro ze gra ła się w ro dzi nie, w któ rej oj ciec
nad uży wa al ko ho lu. Przed sta wie nie
zwró ci ło uwa gę na wy nisz cza ją ce ca łą
ro dzi nę kon se kwen cje tej cho ro by. Do -
peł nie niem nie zwy kłej lek cji by ły re cy -
ta cje wier szy, któ re uka zy wa ły lo sy
dzie ci od rzu co nych przez ro dzi ców:

„…Widziałem oczy dziecka
porzuconego przez własną matkę.
Wybrała melinę i kolegów od kieliszka.
Jego oczy były takie smutne!
Takie tragiczne!
Takie dorosłe!
Takie bezradne!
Poczułam się winna, że przychodzę
tak obojętna wobec zła,
że uciekam przed nim, że zamykam
oczy, by tego nie widzieć!”

Spo tka nie za koń czy ło się we zwa -
niem, ape lem za war tym w wier szu po -
ety ks. J. Twar dow skie go: „Śpiesz my
się ko chać lu dzi, tak szyb ko od cho dzą”.

Widziałem 
oczy dziecka
porzuconego…



eta pu wo je wódz kie go – pro wa dzo -
na pod kie run kiem Sta ni sła wy Bo dzio ny
– pod kre śla, że to jej w du żej mie rze za -
wdzię cza suk ces. – Pa ni Bo dzio ny by ła
naj lep szym opie ku nem, ja kie go mo gli -
śmy so bie wy ma rzyć – mó wi Pa try cja
Da ra, fi na list ka te go kon kur su. – Po świę -
ca ła nam wie le go dzin w ty go dniu, spo -
ty ka ła się z na mi na wet w fe rie,
przy go to wy wa ła ró żne go ro dza ju po mo -
ce, mo ty wo wa ła i po cie sza ła, gdy już nie
mie li śmy sił. Pa try cja jest uczen ni cą kla -
sy dru giej i już te raz pla nu je wal czyć
o ty tuł lau re ata w przy szłym ro ku.

Ta kiej mo żli wo ści w gim na zjum nie
bę dzie mia ła już An ge li na Krzy siow ska
– rów nież fi na list ka z hi sto rii. W tym ro -
ku zda ła eg za min. Od pierw sze go
wrze śnia kon ty nu uje na ukę w są dec -
kim I Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Ja na Dłu go sza. – Je stem bar dzo dum na,
że zna la złam się w gro nie fi na li stów
– mó wi uro cza gim na zja list ka – bo An -
ge li na oprócz wie dzy i umie jęt no ści,
życz li wo ści wo bec in nych i wro dzo ne -
go opty mi zmu po sia da rów nież nie -
prze cięt ną uro dę. W przy szło ści

chcia ła by zo stać psy cho lo giem, ale hi -
sto ria na dal bę dzie jej pa sją.

An ge li ka Mor dar ska to ubie gło rocz -
na fi na list ka, a te go rocz na lau re at ka Ma -
ło pol skie go Kon kur su Bi blij ne go. Py tam,
jak to się sta ło, że zde cy do wa ła się star -
to wać wła śnie w kon kur sie bi blij nym,
któ ry nie zwal nia z pi sa nia eg za mi nu
gim na zjal ne go, gdy zdo by wa się ty tuł
lau re ata. Od po wia da, że są to za gad nie -
nia bli skie jej ser cu, ka żde go dnia po -
świę ca ła oko ło 3 go dzin, by po siąść
wie dzę, któ ra po zwo li ła jej uzy skać 97%
punk tów w eta pie wo je wódz kim.
Ksiądz Mi chał Mi kul ski – opie kun
– udo stęp niał ma te ria ły i tłu ma czył trud -
ne za gad nie nia teo lo gicz ne.

Ka sia Jur czak – ko le żan ka z kla sy Syl -
wii – jest wszech stron nie uzdol nio na, ale
ma rzy ła, by zo stać lau re at ką kon kur su
geo gra ficz ne go. Wraz z Mar tą Za we racz
– jej opie ku nem na uko wym – ka żde go
ty go dnia wspól nie oma wia ły po szcze -
gól ne za gad nie nia. Obie po świę ci ły wie -
le go dzin, by od nieść suk ces – 87%
punk tów zdo by tych przez Ka się w wo -
je wódz twie. Ca ła ro dzi na Ka si, kla sa IIIc
i wszy scy jej życz li wi mie li na dzie ję, że
tak do bry wy nik za pew ni laur zwy cięz -
cy. Tak się jed nak nie sta ło. – By ło mi
przy kro, gdy nie zna la złam swo je go na -
zwi ska na li ście lau re atów – mó wi na sto -
lat ka. – Wy da je mi się, że re gu la mi ny
kon kur sów po win ny być iden tycz ne we
wszyst kich wo je wódz twach. W wo je -
wódz twie ślą skim lau re ata mi są wszyst -
kie oso by, któ re zdo by ły 80% – my ślę, że
tak sa mo po win no być u nas. 

O gim na zja li stach z Brze znej mo żna
rzec – sied mio ro wspa nia łych. Do tej sió -
dem ki na le ży też Agniesz ka Bo dzio ny
– fi na list ka Ma ło pol skie go Kon kur su
Po lo ni stycz ne go, do któ re go przy go to -
wy wa ła się wraz z Syl wią pod kie run -
kiem Elżbie ty Kli mek. Ta drob na,
czar no oka dziew czy na – miss gim na -
zjum – ma du ży po lot pi sar ski i… na -
dzie ję, że w przy szłym ro ku za chwy ci

ju ry swo im ese jem. Kon kur sy przed mio -
to we to wiel kie wy zwa nie – stwier dza
z prze ko na niem i do da je – suk ces ka żde -
go eta pu oku pio ny jest spo rym wy sił -
kiem, po świę ce niem cza su pry wat ne go,
a na wet re zy gna cją z wy so kich ocen z in -
nych przed mio tów. Ucznio wie więc kal -
ku lu ją, czy to się opła ci. Wa żny jest nie
tyl ko za pał, ale też wy trwa łość i sys te -
ma tycz ność, tym cza sem praw dzi we są
sło wa pio sen ki – „a my tak ła two pal ni”.

Dy rek tor Gim na zjum w Brze znej
– Sta ni sław Ma zur jest dum ny
i z uczniów, i z ich opie ku nów na uko -
wych. Pod kre śla, że wszy scy na uczy cie -
le pro wa dzą do dat ko we za ję cia ze
swo ich przed mio tów. Ka żdy, kto chce,
ma mo żli wość roz wi jać swo je za in te re -
so wa nia, bo wiem ofer ta za jęć po za lek cyj -
nych jest bar dzo bo ga ta. Od po cząt ku
funk cjo no wa nia gim na zjum szko ła jest

re pre zen to wa na w kon kur sach przed -
mio to wych na wszyst kich eta pach. Suk -
ces ro dzi ko lej ne, więc po mi mo ten den cji
do mi ni ma li zmu wśród uczniów cią gle
znaj du ją się śmiał ko wie, któ rzy po dej -
mu ją wy zwa nia. Wa żne, że znaj du ją
wspar cie w ro dzi nach i w szko le. 

Opie ku no wie mło dych na ukow ców
nie jed no krot nie pod kre śla ją, że nie jest
ła two ry wa li zo wać z du ży mi mia sta mi,
któ re ma ją lep szy do stęp do źró deł i po -
mo cy na uko wych, wy da rzeń kul tu ral -
nych, mu ze ów, ar chi wów. Co ro ku
ku ra to rium oświa ty ogra ni cza ilość osób,
któ re mo gą zdo być ty tuł lau re atów. To
bar dzo pod ci na skrzy dła. Zmniej szo no
ta kże ilość do dat ko wych punk tów
do świa dec twa. Mo że trze ba bar dziej do -
war to ścio wać pra co wi tość? Pro mo wać
am bit nych i my ślą cych? Na gła śniać suk -
ce sy? Zau wa żyć, że w pol skiej szko le są
wy bit ne umy sły i wśród uczniów,
i wśród na uczy cie li. Po pro stu po móc
„w wal ce o ma rze nia”.
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Ka żdy czło wiek ma swo je ma rze nia, pra gnie być szczę śli wy,
ak cep to wa ny, speł nio ny

W wal ce o ma rze nia

– Wy da je mi się, że re gu la mi ny
kon kur sów po win ny być iden -
tycz ne we wszyst kich
wo je wódz twach. 

MAR TA ZA WE RACZ



EDUKACJA WWW.PODEGRODZIE.PL30

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2012

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

Człon ko wie ko ła te atral ne go „BIS”
z Gim na zjum w Po de gro dziu wzię li
udział w Prze glą dzie Ma łych Form
Te atral nych pn. „Prze moc w szko le
– epi zod czy nor ma”.

Or ga ni za to rem im pre zy, już po raz 12.,
był Są dec ki Ośro dek In ter wen cji Kry zy -
so wej. Prze gląd od był się 29 ma ja w sa li
wi do wi sko wej Miej skie go Ośrod ka Kul -
tu ry w No wym Są czu. 

Ho no ro wy mi go ść mi by li po słan ka
Bar ba ra Bar tuś i po seł Ma rian Cy coń. Pa -
tro nat nad Prze glą dem Ma łych Form Te -
atral nych ob jął pre zy dent No we go Są cza
Ry szard No wak, a ta kże par la men ta rzy -
ści: Bar ba ra Bar tuś, Ma rian Cy coń, An -
drzej Czer wień ski, Wie sław Jan czyk,
Ar ka diusz Mu lar czyk, Piotr Na im ski,
An na Pa luch, An drzej Ro ma nek, Sta ni -
sław Ko gut oraz Je rzy Wi tu szyń ski
– prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta No we go
Są cza. Oprócz uczniów z na sze go Gim -
na zjum re pre zen tu ją cych gmi nę Po de -
gro dzie w prze glą dzie wzię li udział
przed sta wi ciele sied miu gmin: Do brej,
Jo dłow ni ka, Ko rzen nej, Li ma no wej, Łu -
ko wi cy, No we go Są cza i Trzy cią ża.

Wa run kiem udzia łu w Prze glą dzie
by ło przy go to wa nie mak sy mal nie 20-
mi nu to we go spek ta klu, do któ re go sce -
na riusz mie li na pi sać sa mi ucznio wie.
Au tor ką więk szo ści scen na szej in sce ni -
za cji by ła Agniesz ka Bo dzio ny. Po mię -
dzy wy stę pa mi grup stu den ci
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu pro wa dzi li ró żne go ro -
dza ju za ję cia o te ma ty ce pro fi lak tycz nej,
spor to wej, mu zycz nej itp. Naj więk szą
ak tyw ność wy ka za li na si ucznio wie, któ -
rzy chęt nie zgła sza li się do kon kur sów
i zdo by li naj wię cej na gród. Ty tuł naj lep -
sze go ak to ra w XII Prze glą dzie Ma łych
Form Te atral nych „Prze bu dze nie 2012”
otrzy mał Da mian Po rę ba.

Przebudzenie
młodych
aktorów

Wraz z no wym ro kiem szkol nym
roz po czę ły się no we zna jo mo ści,
no we obo wiąz ki, a ta kże no we
zma ga nia umy sło we i spor to we.
Ka dra naj le piej wy szko lo nych
uczniów w ró żnych dzie dzi nach
spor tu ru szy ła do bo ju. 

Na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne -
go – Zyg munt Biel oraz Le szek Ko żuch
– za bra li się ostro do pra cy. Do kład nie
spraw dzi li, czy po dwóch mie sią cach
le niu cho wa nia for ma na szych spor tow -
ców na dal jest tak do sko na ła. Mó wiąc
spraw dzi li, mam na my śli ostrą i wy -
czer pu ją cą roz grzew kę, któ ra, uwierz -
cie, po tra fi po wa lić na zie mię
nie jed ne go twar dzie la. By ło to ko niecz -
ne, po nie waż już 8 wrze śnia po dwie
dru ży ny dziew cząt i chłop ców mia ły
za grać w gmin nym tur nie ju o „Pu char
Do nal da Tu ska” (Or lik 2011r.), w któ -
rym to chłop cy zdo by li II miej sce. Nie -
dłu go po tem, bo za le d wie trzy dni
póź niej, na si ucznio wie wzię li udział
w Fe sti wa lu Bie go wym Fo rum Eko no -
micz ne go, gdzie nie tyl ko wal czy li
o me da le, ale i wier nie ki bi co wa li star -
szym za wod ni kom, słu żąc im kub kiem
zim ne go na po ju pod czas dłu giej dro gi.
W tym sa mym mie sią cu od by ły się też
in dy wi du al ne bie gi prze ła jo we
na szcze blu po wia to wym, w któ rych to

dwój ka na szych uczniów, Pa try cja Cho -
cho row ska i Łu kasz Ma ty aszek, za kwa -
li fi ko wa ła się do eta pu wo je wódz kie go. 

Przejdź my mo że te raz do wy czy -
nów pił kar skich, któ re mia ły miej sce 24
paź dzier ni ka. Od był się wów czas tur -
niej mię dzyg min ny w Że gie sto wie
Zdro ju, w któ rym wzię li udział ucznio -
wie z gim na zjów: Po de gro dzie, Mu szy -
na, a ta kże na sze go gim na zjum
w Brze znej. Za wo dy te by ły or ga ni zo -
wa ne przez ks. Ja na Bo sko, na ple ba ni,
a do kła nie na no wo otwar tym bo isku
obok bu dyn ku. Ro ze gra no kil ka me -
czów mię dzy szko ła mi i osta tecz nie
do ćwierć fi na łu awan so wa ła gmi na Po -
de gro dzie. 

Do bra pas sa mie sią ca paź dzier ni ka
na tym się nie skoń czy ła się. Roz po czę -
ły się eli mi na cje z ha lo wej pił ki dziew -
cząt i chłop ców. Pierw szy szcze bel
gmin ny chłop cy prze szli bez pro ble mu,
dziew czę ta na to miast mu sia ły po że -
gnać się z dal szym udzia łem po prze -
gra nym me czu z Po de gro dziem.
Po za wo dach mię dzyg min nych na si
chłop cy w skła dzie: Woj ciech Sa mek,
Se ba stian Ku bac ki, Ar tur Ko strze wa,
Da mian Mor dar ski, Łu kasz Sza bla, Da -
wid Mi gacz, Ma rek Cho cho row ski,
Kry stian Pla ta, Ma riusz Cią gło, Prze -
my sław Go lon ka, Pa weł Pla ta i Ja kub
Pa jor, po dłu gich i mę czą cych me czach

Ze spor tem na co dzień



z Ło so si ną, Ka mion ką Wiel ką oraz
Chełm cem, wró ci li ja ko zwy cięz cy. Wią -
zał się z tym oczy wi ście awans do za wo -
dów po wia to wych, gdzie zno wu
po ka za li, na co ich stać. Na sze gim na -
zjum mo gło po szczy cić się ko lej ny mi
świet ny mi wy ni ka mi w me czach.
Chłop cy z kwit kiem „ode sła li do do mu”
szko ły ze Stróż, Sta re go Są cza i Kry ni cy,
zdo by wa jąc I miej sce. Etap re jo no wy od -
był się w na szej ha li. Po ko na li wów czas
Gim na zjum w Sie dli skach (po wiat gor -
lic ki), jed no gim na zjum z po wia tu li ma -
now skie go oraz Gim na zjum nr 11
z No we go Są cza. Woj ciech Sa mek zdo -
był wte dy na gro dę naj lep sze go bram ka -
rza, sta tu et ka za ję ła w je go po ko ju
za szczyt ne miej sce. Awans do za wo dów
wo je wódz kich bu dził nie la da sza cu nek,
chło pa ki nie prze sta wa li nas za ska ki wać.
Me cze za gra li w Tu cho wie, gdzie przy -
dzie lo no ich do gru py z gim na zjum
z Boch ni i Tu cho wa. Nie za wie dli nas
i wówczas uda ło się za jąć I miej sce
w gru pie. W fi na le prze gra li z Wa do wi -
ca mi, ale trze ba przy znać – da li z sie bie
wszyst ko. Tak więc wy mę cze ni po pa ru
ty go dniach tre nin gów i me czów wró ci li
do nas ze sre brem. 

Pod czas trwa nia za wo dów w pił ce
no żnej od był się ta kże tur niej sza cho -
wy. 25 paź dzier ni ka mia ły miej sce za wo -
dy po wia to we w Łąc ku, w któ rych
wzię li udział Da mian Fiut i Mi chał
Szkar łat. Da mian zo stał wi ce mi strzem
po wia tu. 

Te nis sto ło wy też cie szy się w szko le
po wo dze niem. Za wo dy w tej dys cy pli nie
od by ły się na dwóch szcze blach: gmin -
nym i mię dzyg min nym. Ucznio wie ro ze -
gra li je w ha li w Brze znej. Z na szej szko ły
by li to mię dzy in ny mi Mar cin Lo rek, Pio -
trek Lo rek, Mi ro sław Da ra oraz Woj ciech
Wie chow ski, któ ry zdo był I miej sce. Je śli
cho dzi o żeń ską dru ży nę – udział bra ły
mię dzy in ny mi: Mag da le na Że la sko, Ka -
ro li na Maj da, Mag da le na Sza jew ska i An -
ge li ka Mi ku lec.

Koń cem stycz nia od by ły się gmin ne
za wo dy w ko szy ków kę. Dru ży na dziew -
cząt i chłop ców zmie rzy ła się z ucznia mi
z Gim na zjum w Po de gro dziu. Dziew czy -
ny nie ste ty wró ci ły ja ko prze gra ne, chłop -
cy awan so wa li do za wo dów
mię dzyg min nych. Ko lej ne me cze gra li

w Świ niar sku. Tak więc mę ska część ide -
al nie roz po czę ła no wy rok ka len da rzo wy.
Dwa mie sią ce póź niej, bo już pod ko niec
mar ca za ko mu ni ko wa no na szym spor -
tow com, że znów mu szą wejść na bo isko,
tym ra zem do siat ków ki. Pod ję li się te go
Da mian Fiut, Ra fał Bo rek, Da wid Mi gacz,
Ma rek Cho cho row ski, Grze gorz Że la sko,
a ta kże Mag da le na Sza jew ska, Mag da le -
na Że la sko, Ka ta rzy na Łat ka i Agniesz ka
Bo dzio ny z ca łą resz tą człon ków dru żyn.
W tym wy pad ku nie by ło się czym jed nak
chwa lić, za wod ni cy wró ci li do szko ły
z nie cie ka wy mi mi na mi, nie trud no by ło
się do my ślić, że jed nak się nie uda ło. 

Chłop cy za to od ku li się w za wo dach
w pił ce ręcz nej, kie dy to wy gra li z ry wa -
la mi z Po de gro dzia. Dziew czy ny nie ru -
szy ły z miej sca, na dal lą do wa ły ja ko
prze gra ne na sza rym koń cu. Chłop cy
na za wo dach mię dzyg min nych zdo by -
li III po zy cję. 

17 kwiet nia – pa rę dni przed kom pe -
ten cja mi trze cio kla si stów – od by ły się
szta fe to we bie gi prze ła jo we na szcze blu
po wia tu w Ło so si nie Dol nej. Dru ży -
na chłop ców zdo by ła wów czas VI miej -
sce, zaś dziew czy ny IX. Pięć ty go dni
póź niej, bo nie da lej niż 21 ma ja, mę ska
dru ży na pił kar ska wzię ła udział w tur -
nie ju o na zwie „Pił ka no żna 6-stek” wy -
gra na z Po de gro dziem 5: 4, jed nak
za le d wie trzy dni póź niej do bry start za -
prze pa ści ła prze gra na z Ro żno wem 3: 1
i re mis z Tę go bo rzą 1: 1. To jesz cze nie jest
ko niec spor to wych wy czy nów – zmo ty -
wo wa ni spor tow cy wzię li udział
w ostat nich już te go rocz nych za wo dach.
A mia no wi cie by ła to Olim pia da Mło -
dych La chów, zma ga nia trwa ły 3 dni. 31
ma ja roz po czę to ry wa li za cję za wod ni -
ków uro czy stym otwar ciem tur nie ju. Ja -
ko pierw sza od by ła się szta fe ta
do za pa le nia zni cza. Z na sze go gim na -
zjum udział wziął Se ba stian Ku bac ki.
Póź niej był wy ścig ro we ro wy dla gim na -
zjów – 8 km to nie la da wy si łek. Se ba -
stian znów do sko na le so bie po ra dził,
zaj mu jąc III miej sce. Dru gi dzień – nie
mniej emo cjo nu ją cy. Te go dnia od by ły
się za wo dy pił ki no żnej i pił ki siat ko wej.
Dwie dru ży ny za wod ni ków z Brze znej
po je cha ły do Bar cic, gdzie od by wał się
tur niej siat ków ki. Dru ży nę chłop ców re -
pre zen to wa li mię dzy in ny mi: Ma rek

Cho cho row ski, Ja kub Pa jor, Da wid Mi -
gacz, Da mian Fiut i Ra fał Bo rek. Nasz
żeń ski ze spół re pre zen to wa ły: Wio le ta
Świe chow ska, Agniesz ka Bo dzio ny, Ka -
ta rzy na Łat ka, Ka ro li na Maj da, Syl wia
Ku bac ka, Jo an na Pla ta, Emi lia i Mar ce li -
na Strzał kow skie oraz Wio le ta Ro dak.
Na miej scu zmie rzy li się z dru ży na mi ze
Sta re go Są cza, Bar cic i Po de gro dzia.
Po pa ru go dzi nach dziew czy ny zdo by ły
dla nas brąz, a chło pcy by li na IV miej -
scu. W tym sa mym cza sie w ha li w Brze -
znej od by wa ły się za cię te me cze pił ki
no żnej. Bra li w nich udział rów nież
ucznio wie na szej szko ły. Pierw szą dru -
ży nę two rzy li: Se ba stian Ku bac ki, Woj -
ciech Sa mek, Da mian Mor dar ski, Łu kasz
Sza bla, Kry stian Pla ta, Ja kub Ko strze wa,
Pa weł Pla ta. Dru ga dru ży na – dziew cząt
– wy stą pi ła w skła dzie: Mag da le na Sza -
jew ska, Ewe li na Ja nik, Na ta lia Bro toń,
An ge li ka Mi ku lec, Ju sty na Ko żuch,
Elżbie ta Klag oraz Ka ro li na Za rem ba. 

Chłop cy po emo cjo nu ją cym me czu
i se rii kar nych wy gra li ze Sta rym Są czem
w wal ce o I i II miej sce. W me czu nie
wziął udzia łu kon tu zjo wa ny pod czas
klu bo wych roz gry wek Ar tur Ko strze wa.

Dziew czy ny w pierw szym me czu
z Przy siet ni cą zwy cię ży ły 3-0, dru gi ze
Sta rym Są czem wpra wił wszyst kich
w za chwyt – na sze za wod nicz ki po ko na -
ły starosądeczanki, już po pierw szej po -
ło wie by ło 6-0 dla Brze znej. W ten
spo sób na si ucznio wie sta nę li na po -
dium, do do mu wra ca li z me da la mi
i wiel ki mi uśmie cha mi. Trze cie go dnia
od by ła się kon ku ren cja w strze la niu,
udział w niej wzię li: Elżbie ta Klag,
Agniesz ka Gu tow ska, Woj ciech Pa siut,
Ja kub Ko żuch, Alek san der Da ra i An -
drzej Ko tlarz. 

Przez ostat nie 10 mie się cy na si
ucznio wie nie źle się na mę czy li nie tyl ko
psy chicz nie, ale i fi zycz nie. Mo że my być
z nich dum ni, po nie waż da li ra dę i dziel -
nie wal czy li we wszyst kich me czach
oraz wszyst kich kon ku ren cjach. Po ka za -
li, że stać ich na wie le. Oby tak da lej. 

Dzię ku je my na szym na uczy cie lom
wy cho wa nia fi zycz ne go – An nie Biel oraz
Lesz ko wi Ko żu cho wi i Zyg mun to wi Bie -
lo wi. Że la zna kon se kwen cja i od po wied -
nia mo ty wa cja przy nio sły re zul ta ty.

JU STY NA KO ŻUCH
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W ra mach pro jek tu Fun da cji Roz -
wo ju Ziem Gór skich od by ła się
pierw sza Olim pia da Mło dych La -
chów. Or ga ni za to ra mi trzy dnio wej
im pre zy (31 ma ja – 2 czerw ca) by ło
Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo -
wa nia i Ze spół Szkół w Bar ci cach. 

Otwar cie olim pia dy od by ło się po -
przez za pa le nie zni cza olim pij skie go

pod Oł ta rzem Pa pie skim na sta ro są dec -
kich bło niach. W tym dniu od by ły się
wy ści gi ro we ro we i zwin no ścio wy tor
prze szkód. Na za koń cze nie pierw sze go
dnia im pre zy wrę czo no me da le i na gro -
dy zwy cięz com. W dru gim dniu od by -
wa ły się rów no cze śnie fi na ły z gier
ze spo ło wych, pił ki siat ko wej i pił ki no -
żnej. Za wo dy pił ki no żnej roz gra no
w Gim na zjum w Brze znej, a siat ków ki

– w Gim na zjum w Bar ci cach. Trze ci
dzień olim pia dy roz po czął tur niej strze -
lec ki. Strze la no z ka ra bin ka pneu ma tycz -
ne go do tar czy od da lo nej o 10 me trów.
Za wod ni cy bra li też udział w trój bo ju
lek ko atle tycz nym (bieg na 60 m, skok
w dal, rzut pił ką le kar ską). Rów no cze -
śnie od by wa ły się mi ni ma ra to ny, gdzie
tra sy i od le gło ści do sto so wa ne by ły
do wie ku uczest ni ków (od 400 m dla
klas I -III szkół pod sta wo wych do 1500 m
dla chłop ców z gim na zjów). Na za koń -
cze nie ostat nie go dnia Olim pia dy Mło -
dych La chów przed bu dyn kiem
Die ce zjal ne go Cen trum Piel grzy mo wa -
nia wy stą pił ze spół „Ma łe Po de gro dzie”.
W or ga ni za cję oraz udział w im pre zie
za an ga żo wa nych by ło bar dzo wielu wo -
lon ta riu szy i na uczy cie li, któ rzy w swo -
im wol nym cza sie spra wo wa li opie kę
nad dzieć mi po szcze gól nych szkół. Dzię -
ki tej im pre zie dzie ci i mło dzież z pra we -
go i le we go brze gu Du naj ca mia ła
mo żli wość na wią zać no we zna jo mo ści
z ró wie śni ka mi i wspól nej ry wa li za cji
w du chu fa ir play.

Pa tro nat ho no ro wy nad za wo da mi ob -
ję li Ja cek Le lek bur mistrz Sta re go Są cza
i Mał go rza ta Gro ma la wójt Po de gro dzia.
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