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Sza now ni Pań stwo!

R
ok 2013 – ko lej ny uda ny
wspól ny rok: miesz kań -
ców, rad nych, pra cow ni -

ków Urzę du Gmi ny i jed no stek
gmin nych, na uczy cie li szkół, OSP,
KGW, po za rzą do wych or ga ni za cji
spo łecz nych. Ko lej ny rok roz wo ju
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
i za an ga żo wa nia miesz kań ców,
współ go spo da rzy Gmi ny.

Sza now ni Miesz kań cy!
Mam przy jem ność i za szczyt

za pro sić Pań stwa do lek tu ry ko lej -
ne go nu me ru „Wie ści Po de grodz -
kich”. Jak zwy kle znaj dzie cie
w nim prze gląd naj wa żniej szych
in for ma cji na te mat bie żą cych
wy da rzeń zwią za nych z Na szą
Gmi ną i jej miesz kań ca mi. Wie -
lo krot nie wspo mi na łam, że roz -
wój Gmi ny to nie tyl ko
in we sty cje w in fra struk tu rę ale

rów nież, lub przede wszyst kim, in we sty cja w czło wie ka,
na ka żdym eta pie je go ży cia. Ak tu al ny nu mer „Wie ści Po de -
grodz kich” jest wy jąt ko wy pod jed nym wzglę dem. W du żej
czę ści przed sta wia osią gnię cia na szych naj młod szych miesz -
kań ców, ich suk ce sy, za an ga żo wa nie w ak cje spo łecz ne, pa -
trio tycz ne, osią gnię cia spor to we i po za spor to we. To z my ślą
o nich re ali zu je my ko lej ne in we sty cje: bu do wę pla cu za baw
w Sta dłach, bo isko wie lo funk cyj ne w Dłu go łę ce -Świer kli, bu -
do wę Sa li gim na stycz nej w Go stwi cy czy Gmin ne go Żłob ka,
Przed szko la i Bi blio te ki w Po de gro dziu, ter mo mo der ni za cję
obiek tów szkol nych.

Suk ce sy na szych dzie ci nie by ły by mo żli we bez za an ga żo wa -
nia dy rek cji i na uczy cie li szkół. Ser decz nie im za to dzię ku ję. Nie
tyl ko dla te go, że by łam na uczy ciel ką sta ram się stwa rzać jak naj -
lep sze wa run ki do pra cy na szym pe da go gom. Wy cho wa nie na -
stęp nych po ko leń to nasz wspól ny obo wią zek. Te sta ra nia są
rów nież do strze ga ne przez in nych, stąd na gro dy i wy ró żnie nia dla

nich. Z przy jem no ścią przy łą czam się do gra tu la cji dla Pa ni Dy -
rek tor Kry sty ny Dą brow skiej za otrzy ma nie Na gro dy Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej, Pa ni Bar ba rze Bo dzio ny za otrzy ma nie Brą -
zo we go Krzy ża Za słu gi oraz na uczy cie lom uho no ro wa ny mi Me -
da la mi Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej i in ny mi na gro da mi. 

„Wie ści Po de grodz kie” nie mo gły po mi nąć suk ce sów na szych
przed sta wi cie li w dzie dzi nie kul tu ry. „Ze spół Po de gro dzie” ze -
brał ko lej ne za słu żo ne lau ry: Grand Prix na Ogól no pol skim Kon -
kur sie Tań ca Lu do we go w Rze szo wie oraz w ple bi scy cie
Są de cza ni na na ze spół ro ku. 

KGW w Sta dłach ko lej ny raz za chwy ca ło swo imi po tra wa mi
i po czu ciem hu mo ru sta jąc się obok „Ze spo łu Po de gro dzia” fla -
go wym am ba sa do rem na szej Gmi ny. Dzię ku ję i gra tu lu ję.

Ko niec ro ku to rów nież do bra oka zja do pod su mo wań. Z przy -
jem no ścią in for mu ję, że w ro ku 2013 wspól ny mi si ła mi rad nych,
na uczy cie li, soł ty sów, pra cow ni ków Urzę du Gmi ny i miesz kań -
ców zre ali zo wa li śmy wszyst kie za pla no wa ne za da nia. Wy kaz
wszyst kich in we sty cji gmin nych znaj dą Pań stwo w nu me rze. Po -
mi mo na gro ma dze nia ró żno rod nych za dań, pro jek tów i in we sty -
cji uda ję się utrzy mać fi nan se Gmi ny w do sko na łej kon dy cji.
Przy cho dy ro sną, trzy ma my wy dat ki pod kon tro lą. Dzię ki te mu
za dłu że nie Gmi ny, wy ni ka ją ce głów nie z roz po czę tych in we sty -
cji, nie prze kra cza 13%.

Po zwa la nam to z opty mi zmem pa trzeć w przy szłość. Mo że -
my ze spo ko jem pla no wać i re ali zo wać ko lej ne in we sty cje. Sta -
bil na sy tu acja fi nan so wa Gmi ny, czy li za pew nie nie tzw. wkła du
wła sne go, umo żli wia sta ra nie się o no we in we sty cje. W 2014 ro -
ku, wspól nie z Gmi ną Cheł miec, roz po czy na my no wy pro jekt
„Po pra wa go spo dar ki wod no -ście ko wej na te re nie Gmin Cheł -
miec i Po de gro dzie”. Za 19 mln zł, w na szej Gmi nie, zo sta nie wy -
bu do wa ne 24 km no wej sie ci ka na li za cyj nej. Eko in we sty cje sta ją
się po wo li ko lej ną wi zy tów ką Gmi ny. 

Szanowni mieszkańcy. Przed nami okres Świąt Bożego
Narodzenia i Nowy Rok 2014. Niezmiennie z tej okazji życzę
wszystkim spełnienia ich marzeń, tych najbardziej indywidualnych
i osobistych. Dużo  zdrowia, spędzenia Świąt w gronie rodziny i
przyjaznych nam osób.  Dużo pogody ducha i optymizmu aby w
Nowym Roku nie zabrakło nam sił na realizację marzeń.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi,
MAŁ GOR ZA TA GRO MA LA

WÓJT GMI NY PO DE GRO DZIE
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Bu kie ty z ziół
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu zor ga ni zo wał warsz ta ty two rze nia
bu kie tów ziel nych dla dzie ci i mło dzie ży. Za ję cia od by ły się w przeded niu
Świę ta Mat ki Bo skiej Ziel nej. 

W międzynarodowym towarzystwie
Już po raz ko lej ny Ze spół „Po de gro dzie” po za gra ni ca mi kra ju roz sła wia na -
szą gmi nę. Tym ra zem go ścił we fran cu skim Bo urg -Sa int -Mau ri ce, gdzie
6-15 lip ca od by wał się mię dzy na ro do wy fe sti wal Fe ses de l’Edel we iss.

10 18
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Niech ży je,
ży je nam…
Moc ży czeń i wspo mnień. To
wszyst ko to wa rzy szy ło set nym
uro dzi nom Woj cie cha Błasz czy ka,
miesz kań ca Po de gro dzia. W ko lej ce
do ju bi la ta usta wi ło się mnó stwo
osób, któ re ży czy ły mu zdro wia
i ko lej nych stu lat ży cia. 

Woj ciech Błasz czyk przy szedł na
świat 30 paź dzier ni ka 1913 r. Z uwa gi
na stan zdro wia prze by wa obec nie
pod opie ką ro dzi ny w Bar ci cach (gmi -
na Sta ry Sącz), ale war to wspo mnieć,
że jesz cze w po przed nim ro ku miesz -
kał sam w Po de gro dziu.

W dniu uro dzin ju bi la ta od wie dza ło
bar dzo wie le osób, któ re spie szy ły
z naj ser decz niej szy mi ży cze nia mi. Nie
za po mnia no rów nież o od po wied niej
opra wie spo tka nia – pa nu Woj cie cho -
wi od śpie wa no „dwie ście lat”
przy akor de onie. 

O swo im miesz kań cu nie za po mnia -
ły rów nież wła dze gmi ny, któ re re pre -
zen to wał se kre tarz Piotr La cho wicz oraz
za stęp ca kie row ni ka Urzę du Sta nu Cy -
wil ne go, Mo ni ka Ha łas. Na rę ce ju bi la -
ta zło żo no kwia ty oraz upo mi nek.
Po nad to pan Woj ciech otrzy mał list gra -
tu la cyj ny od pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
Do nal da Tu ska, oraz wo je wo dy ma ło -

pol skie go, Je rze go Mil le ra. W uro czy -
sto ściach wzię li rów nież udział przed sta -
wi cie le Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go oraz dzie ci ze Szko ły Pod -
sta wo wej w Bar ci cach. 

Ks. pro boszcz Jó zef Wa ła szek pa -
mię tał rów nież o swo im pa ra fia ni nie.
Prze ka zał mu ob raz bł. o. Sta ni sła wa
Pap czyń skie go. (RED)
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47 dzie ci z na szej gmi ny wzię ło udział w wa ka cyj nej
wy ciecz ce do Szczy rzy ca. Pięk na po go da i cie ka wy pro -
gram wy ciecz ki spra wi ły, że naj młod si dłu go wspo mi -
na li wy jazd do „wio ski in diań skiej”.

Wy ciecz ka zo sta ła zor ga ni zo wa na 16 lip ca przez Świe tli cę
w Po drze czu oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu.
Do szczy rzyc kiej „wio ski in diań skiej” po je cha ły dzie ci oraz
opie ku no wie z Po de gro dzie, Mo krej Wsi, Na sza co wic, Po -
drzecza, Brze znej, Ol sza ny i Sta deł. 

Dzię ki wie lu atrak cjom po byt w gmi nie Jo dłow nik (po wiat
li ma now ski) był wspa nia łym prze ży ciem dla wszyst kich
uczest ni ków. Prze wod nicz ka opo wie dzia ła naj młod szym o ży -
ciu i za ba wach In dian oraz opro wa dzi ła gru pę po wio sce. Zde -
cy do wa nie naj więk szym po wo dze niem cie szy ło się strze la nie
z praw dzi we go in diań skie go łu ku do tar czy. Ka żdy chciał spró -
bo wać swo ich sił i po czuć się jak praw dzi wy In dia nin. 

W wol nej chwi li dzie ci mo gły ko rzy stać z wszyst kich atrak -
cji par ku w tym pla cu za baw. Na stęp nie, po za opa trze niu się
w licz ne pa miąt ki, uczest ni cy uda li się do klasz to ru oj ców cy -
ster sów w Szczy rzy cu. Wraz z prze wod ni kiem zwie dzi li

obiekt, mu zeum oraz ko śció łek. Ko lej ną atrak cją by ła pie czo -
na kieł ba ska na ogni sku oraz gry i za ba wy, któ re od by wa ły się
na bo isku spor to wym w Na sza co wi cach. Wszyst kie dzie ci bar -
dzo zmę czo ne, ale – co naj wa żniej sze – szczę śli we wró ci ły
do swo ich do mów.

Po czuć się jak In dia nin



Funk cjo nu ją ce na te re nie gmin Po -
de gro dzie i Sta ry Sącz Sto wa rzy -
sze nie Lo kal na Gru pa Dzia ła nia
„Bra ma Be ski du” re ali zu je Lo kal ną
Stra te gię Roz wo ju, ko rzy sta jąc ze
środ ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich – Osi Le ader.

Jed ną z pod sta wo wych za sad dzia ła -
nia me to dą Le ader jest współ pra ca po le -
ga ją ca na po dej mo wa niu wspól nych
przed się wzięć z in ny mi Lo kal ny mi Gru -
pa mi Dzia ła nia z Pol ski lub za gra ni cy
dla osią ga nia wspól nych ce lów. Ta kim
przed się wzię ciem jest re ali zo wa ny pro -
jekt „Aka de mia mło de go od kryw cy
– wspól ne dzie dzic two kul tu ro we Zie mi
Są dec kiej i Wie lic kiej”. Part ne rem jest

LGD „Wie lic ka Wieś”. To sto wa rzy sze -
nie dzia ła ją ce na te re nie gmi ny miej sko -
-wiej skiej Wie licz ka, w któ rej skład
wcho dzi obok mia sta rów nież 29 wsi.

Od był się już etap prac przy go to -
waw czych, w któ re go ra mach przed sta -
wi cie le LGD Wie lic ka Wieś zło ży li
wi zy tę w Sta rym Są czu i Po de gro dziu,
a z ko lei oso by za an ga żo wa ne w re ali -
za cję pro jek tu ze stro ny LGD Bra ma
Be ski du od by li re ko ne sans w Wie licz ce
i nie któ rych wsiach tej gmi ny. Oby dwa
spo tka nia słu ży ły za po zna niu się part ne -
rów z pro po no wa ny mi sce na riu sza mi
prze bie gu re ali za cji pro jek tu współ pra -
cy, do pre cy zo wa niu szcze gó łów, roz -
wią zań or ga ni za cyj nych, lo gi stycz nych
i tech nicz nych.

Part ne rzy wi zy to wa li w gmi nach naj -
wa żniej sze miej sca lo ka li za cji eta pów
i ele men tów „gry te re no wej”, w któ rej
we źmie udział z ka żdej stro ny po dwu -
dzie stu uczniów gim na zjów. Nie stan dar -
do wa for ma (gra te re no wa) z ele men ta mi
qu estin gu (tu ry sty ka z za gad ka mi) jest
naj bar dziej atrak cyj ną dla mło dych lu dzi
for mą po zna wa nia to żsa mo ści miej sca,
je go od kry wa nia i za pa mię ty wa nia.

Idea pro jek tu opie ra się na wspól nym
dzie dzic twie kul tu ro wym oby dwu gmin,
wią żą cym się nie od łącz nie z po sta cią
świę tej Kin gi. Pro jekt ma na ce lu m.in.
wzmoc nie nie wię zi mło dych miesz kań -
ców z miej scem za miesz ka nia, opar tych
na zbio ro wej świa do mo ści i kul cie wspól -
nych war to ści, wzrost za an ga żo wa nia
mło dzie ży w lo kal ne ży cie spo łecz ne, a ta -
kże wspól ną pro mo cją ob sza ru oby dwu
LGD i atrak cji tu ry stycz nych zwią za nych
ze wspól nym dzie dzic twem. Re ali za cja
pro jek tu bę dzie za cząt kiem bu do wa nia
no we go pro duk tu tu ry stycz ne go „Szlak
świę tej Kin gi”, obej mu ją ce go jesz cze dal -
szych kil ka gmin Ma ło pol ski.
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Akademia młodego odkrywcy

KONCEPCJA GRY
TERENOWEJ NA
OBSZARZE LGD 
„BRAMA BESKIDU”
Mło dzież z Wie licz ki w pierw szym dniu po by -
tu zwie dzi Mia stecz ko Ga li cyj skie w No wym
Są czu, a tam sta ro są dec ki ra tusz, ry nek wraz
z za byt ko wą stud nią oraz we źmie udział
w warsz ta tach garn car stwa. W go dzi nach
po po łu dnio wych bę dą uczest ni czyć w grze
te re no wej po Sta rym Są czu. Za da niem
uczest ni ków gry bę dzie zdo by cie jak naj wię -
cej in for ma cji o wy zna czo nych na ma pie
miej scach, roz wią za nie za dań, od na le zie nie
słów -klu czy, któ re po mo gą w roz szy fro wa niu
ha sła i zdo by ciu na gro dy. Z ko lei w dru gim
dniu po by tu go ście z Wie licz ki we zmą udział
w dru giej czę ści gry te re no wej, któ ra bę dzie
do ty czy ła hi sto rii Po de gro dzia oraz gi ną cych
za wo dów z na sze go te re nu.



WIADOMOŚCI WWW.PODEGRODZIE.PL6

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Mo krej Wsi przy stą -
pi li we wrze śniu do ak cji Od bla sko wa Szko ła, nad któ rą
pa tro nat ob ję ło Kra jo we Cen trum Bez pie czeń stwa Ru -
chu Dro go we go. 

Aga ta Po par dow ska, opie kun ka kam pa nii, na po cząt ku ro -
ku szkol ne go po in for mo wa ła o jej głów nych ce lach i za da -
niach. W kla sach IV -VI ogło szo no kon kurs pla stycz ny
na pla kat pro mu ją cy bez pie czeń stwo w szko le, jak rów nież po -
za jej mu ra mi. Pod czas za jęć kół ka te atral ne go przy go to wa no

przed sta wie nie pt. „Bądź bez piecz ny na dro dze”. Wy stęp od -
był się 5 li sto pa da pod czas ape lu szkol ne go. 

Dzie ci z młod szych klas przy go to wa ły pio sen ki o bez pie -
czeń stwie na dro dze. W ra mach ak cji prze pro wa dzo no rów nież
prak tycz ne ćwi cze nia prze cho dze nia przez jezd nię oraz roz mo -
wy z ucznia mi na te mat wła ści we go po ru sza nia się po dro dze.
Po nad to w kla sach oraz ką ci ku dla ro dzi ców umiesz czo no pra -
ce pla stycz ne wy ko na ne przez wy cho wan ków. 

Wszyst kich uczęsz cza ją cych do szko ły za opa trzo no w ka -
mi zel ki od bla sko we. Do dat ko wo po sia da ją oni rów nież ró żne -
go ro dza ju zna ki od bla sko we na ple ca kach, kurt kach, bu tach,
opa ski na rę kach, któ re ma ją obo wią zek no sić nie tyl ko w po -
chmur ne dni. Do ak cji włą czyli się rów nież ro dzi ce.
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Odblaskowi uczniowie

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de -
gro dziu zor ga ni zo wał warsz ta ty
two rze nia bu kie tów ziel nych dla
dzie ci i mło dzie ży. Za ję cia od by ły
się w przeded niu Świę ta Mat ki Bo -
skiej Ziel nej. 

Na te re nie na szej gmi ny bar dzo moc -
no kul ty wo wa ne są tra dy cje zwią za ne ze
świę ta mi ma ryj ny mi, w tym ta kże te,
któ ra do ty czą Świę ta Mat ki Bo skiej Ziel -
nej. By chro nić ten pięk ny zwy czaj
od za po mnie nia, od by ły się warsz ta ty,
któ re zor ga ni zo wa no w Tra dy cyj nej Za -
gro dzie La chow skiej „Ku ba lów ka”. 

14 sierp nia dzie ci i mło dzież z na -
szej gmi ny pod okiem Ja ni ny Na wa la -
niec i Ma rii Mi gacz uczy ły się
wy ko ny wa nia prze pięk nych bu kie tów
ziel nych. Two rząc de ko ra cje, uczest ni -
cy za po zna li się ze zwy cza ja mi oraz
sym bo li ką, przy po mnia no rów nież, ja -

kie wie rze nia lu do we zwią za ne by ły
z tym świę tem i ja kie wła ści wo ści
przez ca ły na stęp ny rok speł niał po -
świę co ny bu kiet.

Dzie ci i mło dzież z za cie ka wie niem
wsłu chi wa ły się w opo wie ści i przy glą -
da ły się tech ni kom wy ko ny wa nia kom -
po zy cji z ziół, a póź niej z za pa łem

wy ko ny wa ły swo je, któ re na stęp ne go
dnia przy nie śli do ko ścio ła.

Za in te re so wa nie młod szych po ko leń
ta ki mi spo tka nia mi po ka zu je, że kul tu ra
lu do wa na sze go re gio nu mo że być cie -
ka wym i in te re su ją cym te ma tem. Dla te -
go w przy szło ści pla no wa ne jest
or ga ni zo wa nie ko lej nych warsz ta tów.

Bu kie ty z ziół



Pięt na sto oso bo wa gru pa mło dzie ży
z Wło dar ska -Wo łyń skie go Ob wo du
Ży to mier skie go na Ukra inie go ści ła
w nie dzie lę, 1 wrze śnia, w Ze spo le
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu. 

Gru pa, któ ra prze by wa ła pod opie ką
Żan ny Szysz ki ny, pre ze sa re jo no we go
Od dzia łu Kul tu ral no -Oświa to we go
Związ ku Po la ków im. Wła dy sła wa Rey -
mon ta w Ży to mie rzy by ła za uro czo -
na zie mią po de grodz ką. 

Spo tka nie roz po czę ło się od zło że nia
wią zan ki kwia tów w No wym Są czu
– Bie go ni cach, w miej scu pa mię ci
ofiar II woj ny świa to wej, gdzie w grud -
niu 1939 r. Niem cy roz strze la li m.in.
dwóch miesz kań ców Po de gro dzia (li ce -
ali stów Ja na Chmielaka i An to nie go Łat -
kę). Na stęp nie go ście z Ukra iny uda li się
na mszę św. w ko ście le pa ra fial nym
w Po de gro dziu, pod czas któ rej wy ko na li
kil ka pie śni.

Przy by szów zza wschod niej gra ni cy
po wi ta no póź niej w pro gach szko ły,
a ka pe la „Ma łe Po de gro dzie” pod kie -

run kiem To ma sza Ku la ka spra wi ła go -
ściom mi łą nie spo dzian kę. Wspól nie
wy ko na no pio sen kę „Hej So ko ły”, a na -
stęp nie dy rek tor Ze spo łu Szkół Pod sta -
wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu,
Kry sty na Dą brow ska ser decz nie przy wi -
ta ła mi łych go ści.

Nie za po mnia no rów nież o wy ra zach
wdzięcz no ści wo bec osób, któ re za an ga -
żo wa ły się w przy jazd do Pol ski gru py
dzie ci i mło dzie ży pol skie go po cho dze -
nia. Ser decz nie po wi ta no przed sta wi ciel -
kę Fun da cji „Wię cej Ser ca” z Kra ko wa
oraz człon ków Sto wa rzy sze nia Lo kal -
na Gru pa Dzia ła nia „Part ner stwo dla
Zie mi Są dec kiej”. Na spo tka niu po ja wił
się rów nież Grze gorz Ba ran, ma ło pol ski
wi ce ku ra tor oświa ty. 

Na stęp nie Mał go rza ta Li ber, wi ce dy -
rek tor pla ców ki opro wa dzi ła go ści po
bu dyn ku szko ły. Na mło dzież, któ ra

na co dzień uczęsz cza do IX, X i XI kla -
sy naj więk sze wra że nie wy war ło wy po -
sa że nie sal, za dba ne wnętrz a oraz
roz bu do wa ne kom plek sy spor to we.

Spo tka nie za koń czy ło się w sa li gim -
na stycz nej, gdzie przed sta wi ciel ki Fun da -
cji „Wię cej Ser ca” wrę czy ły go ściom
wy praw ki szkol ne. Rów nież wła dze gmi -
ny i dy rek cja Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -
-Gim na zjal nych im. Bł. O. St.
Pap czyń skie go w Po de gro dziu przy go to -
wa ły upo min ki dla dzie ci z Wło dar ska,
któ re zo sta ły wrę czo ne przez przed sta wi -
cie li „Ma łe go Po de gro dzia”.
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Podegrodzie gościło dzieci
z Polonii ukraińskiej

Spotkanie rozpoczęło się
od złożenia wiązanki kwiatów
w Biegonicach, gdzie
w grudniu 1939 r. Niemcy
rozstrzelali m.in. dwóch
mieszkańców Podegrodzia.
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Szkoły z terenu gminy Podegrodzie
przystąpiły do akcji „No promil, no
problem”. Kampania skierowana
jest przeciwko kierowcom, którzy
prowadzą pojazdy pod wpływem
alkoholu.

Ideą „No pro mil, no pro blem” jest
uświa do mie nie spo łe czeń stwu nie bez pie -

czeń stwa, ja kie nie sie za so bą jaz da sa mo -
cho dem pod wpły wem al ko ho lu. Wa żna
jest przy tym zmia na men tal no ści i zwięk -
sze nie od wa gi cy wil nej, by sprze ci wić się
tym, któ rzy pro wa dzą po jaz dy „po jed -
nym pi wie”.

Dzie ci i mło dzież z gmin nych szkół
chęt nie przy stą pi li do ak cji i sta ra li się
wy pra co wać sku tecz ne spo so by po -

wstrzy my wa nia kie row ców przed jaz dą
w sta nie po spo ży ciu al ko ho lu oraz
uświa do mić lu dziom, że zmia na na sta -
wie nie wo bec te go ty pu za cho wań i brak
ak cep ta cji mo że przy nieść wie le ko rzy -
ści dla nas wszyst kich. 

Pa tro nat nad kam pa nią ob ję li mar sza -
łek wo je wódz twa ma ło pol skie go, ma ło -
pol ski ko men dant wo je wódz ki po li cji,
ma ło pol ski ku ra tor oświa ty oraz wójt
Po de gro dzia, Mał go rza ta Gro ma la. Ko -
or dy na to rem przed się wzię cia był Urząd
Gmi ny Po de gro dzie, a am ba sa do rem ak -
cji Ane ta Dzie dzic.

Ucznio wie z gmin nych szkół wraz
z na uczy cie la mi ak tyw nie włą cza li się
w przy go to wa nie i prze pro wa dze nie dzia -
łań w śro do wi sku za rów no szkol nym, jak
i lo kal nym. Wy ko ny wa no rów nież ró żne -
go ro dza ju pra ce pla stycz ne, któ re pre zen -
to wa ne by ły rów nież na wy sta wie.
Po wsta wa ły m.in. pla ka ty, ko mik sy czy
zna ki dro go we. Po nad to pre zen to wa ne
by ły ta kże scen ki, któ re uczy ły pra wi dło -
we go za cho wa nia oraz przed sta wia ły
wszyst kie za gro że nia, ja kie nie sie ze so -
bą jaz da w sta nie nie trzeź wym.

Wa żnym ele men tem kam pa nii by ło
wyj ście mło dzie ży i na uczy cie li na uli -
ce i prze ka za nie lo kal nej spo łecz no ści
głów nych za ło żeń ak cji. Trans pa ren ty,
skan do wa ne ha sła oraz za an ga żo wa nie
uczest ni ków spra wi ły, że miesz kań cy
z za in te re so wa niem przy glą da li się

uczniom i ich an ty al ko ho lo wej po sta -
wie. Od wie dza no skle py, sta cje ben zy -
no we, roz ma wia no z kie row ca mi.
Istot ne by ło rów nież prze ka za nie de -
kla ra cji, któ ra zo bo wią zy wa ła ka żde go,
kto ją pod pi sy wał, do sprze ci wie nia się
pro wa dze niu sa mo cho dów „pod wpły -
wem” oraz re ago wa nia, je śli do ta kiej
sy tu acji doj dzie.
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Uczniowie mówią 
„NIE” pijanym kierowcom

Ucznio wie z gmin nych szkół
wraz z na uczy cie la mi ak tyw nie
włą cza li się w przy go to wa nie
i prze pro wa dze nie dzia łań
w śro do wi sku za rów no szkol -
nym, jak i lo kal nym.



Bar dzo mi ło roz po czę ły się wa ka cje
dla dzie ci i mło dzie ży z Brze znej -Li -
ta cza i oko lic. W pierw szej po ło wie
lip ca po je cha ły na wy ciecz kę do kra -
kow skie go ZOO oraz Rab ko lan du.

Wy jazd zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro -
dziu oraz Fi lię GOK z Brze znej -Li ta cza.
Wy ciecz ka po nad to zo sta ła do fi nan so -
wa na przez Urząd Gmi ny. Wszy scy

uczest ni cy wró ci li do do mów póź nym
po po łu dniem, peł ni wra żeń i bar dzo
szczę śli wi.

Pierw szym ce lem wy ciecz ki był
Ogród Zo olo gicz ny w Kra ko wie, po ło -
żo ny w sa mym cen trum La su Wol skie -
go. Pod czas zwie dza nia dzie ci
i mło dzież mo gli po dzi wiać wie le ga tun -
ków zwie rząt, w tym po cho dzą ce z eg -
zo tycz nych za kąt ków świa ta.
Pod kie run kiem prze wod ni ka za po zna -
no się z wie lo ma in te re su ją cy mi fak ta mi
z ży cia zwie rząt. Z bli ska mo żna by ło
zo ba czyć m.in. lwy, ty gry sy, sło nie czy
hi po po ta my. Po nad to du ży po dziw
wzbu dzi ły pięk ne i ko lo ro we pta ki. Du -
żą atrak cją by ła mo żli wość po gła ska nia
i na kar mie nia ku cy ków, mi nia tu ro wych
kró li ków, świ nek mor skich, żół wi, świ -
nek wiet nam skich czy osioł ków.

Wy ciecz ka do ZOO by ła bar dzo uda -
na, o czym świad czy ły uśmiech nię te bu -
zie wszyst kich jej uczest ni ków.
Kra kow ski Ogród Zo olo gicz ny oka zał
się nie tyl ko wspa nia łym miej scem spę -
dza nia cza su wol ne go, ale ta kże praw -
dzi wą skarb ni cą wie dzy przy rod ni czej. 

Na stęp nym punk tem wy ciecz ki by ła
wi zy ta w Ro dzin nym Par ku Roz ryw ki
– Rab ka Zdrój czy li w Rab ko lan dzie. Jest
to naj więk szy w Ma ło pol sce park roz -
ryw ki, ofe ru ją cy atrak cje ty po we dla we -
so łe go mia stecz ka, a więc wszel kie go
ro dza ju ka ru ze le, go kar ty czy też lo te rie
fan to we. Mo żna tam zo ba czyć od wró co -
ny dom, dom re kor dów i oso bli wo ści,
mu zeum Or de ru Uśmie chu, a ta kże park
ru cho mych fi gur. W Rab ko lan dzie wszy -
scy ba wi li się wy śmie ni cie.
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Parki pełne rozrywki

Wy ciecz ka do ZOO by ła bar dzo
uda na, o czym świad czy ły
uśmiech nię te bu zie wszyst kich
jej uczest ni ków. Kra kow ski
Ogród Zo olo gicz ny oka zał się
nie tyl ko wspa nia łym miej scem
spę dza nia cza su wol ne go, ale
ta kże praw dzi wą skarb ni cą wie -
dzy przy rod ni czej.
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W Długołęce
-Świerkli
powstało boisko
wielofunkcyjne
Mo żna na nim grać w pił kę no żną,
ręcz ną, siat ków kę, ko szy ków kę,
bad min to na czy te ni sa. 18 li sto pa da
do ko na no uro czy ste go otwar cia
nie daw no od da ne go do użyt ku bo -
iska wie lo funk cyj ne go przy Szko le
Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -Świer kli.

To był szcze gól ny dzień dla wszyst -
kich uczniów szko ły. Uro czy ste go
otwar cia bo iska do ko na ła wójt Po de gro -
dzia Mał go rza ta Gro ma la. Obec ny był
rów nież ks. Mar cin Za wi ślak z pa ra fii
pw. Na wie dze nia Naj święt szej Ma ryi
Pan ny w Dłu go łę ce -Świer kli. Ucznio wie
przy go to wa li pro gram ar ty stycz ny oraz
zło ży li po dzię ko wa nia dla pa ni wójt.
Po uro czy sto ściach, wszyst kich go ści za -
pro szo no na spe cjal nie przy go to wa ny
na tę oka zję po czę stu nek.

Obiekt przy szko le pod sta wo wej po -
wstał w ra mach pro jek tu współ fi nan so -
wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu
Rol ne go na Rzecz Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich w ra mach dzia ła nia „Od no wa
i roz wój wsi”, re ali zo wa ne go w ra mach
Pro gra mu, osi 4 „Le ader”, dzia ła nie 413
„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju”.

Gry, kon kur sy i pysz ne je dze nie. 
To wszyst ko cze ka ło 22 wrze śnia
na uczest ni ków uro czy sto ści od -
da nia do użyt ku pla cu za baw, któ -
ry mie ści się na pla cu przy Szko le
Pod sta wo wej w Sta dłach. 

Obiekt wy ko na ny w ra mach Pro gra -
mu, osi 4 „Le ader”, dzia ła nie 413
„Wdra ża nie Lo kal nych Stra te gii Roz -
wo ju” już te raz cie szy się spo rym za -
in te re so wa niem wśród naj młod szych
miesz kań ców Sta deł. Je go otwar ciu to -
wa rzy szył pik nik ro dzin ny, któ ry zgro -
ma dził w nie dziel ne po po łu dnie wie lu
uczest ni ków. Łącz ny koszt in we sty cji
to 40 734,55 zł z cze go wy so kość do -
fi nan so wa nia z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Rol ne go na Rzecz Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich jest rów -
na 23 607,66 zł.

W gro nie ze bra nych na tę uro czy -
stość zna la zły się wła dze gmi ny re pre -
zen to wa ne przez Pa nię Wójt,
Mał go rza tę Gro ma lą oraz Ra dę Gmi -
ny z jej Prze wod ni czą cym Da riu szem
Ko wal czy kiem. Swo ją obec no ścią za -
szczy cił wszyst kich Pan Grze gorz Ba -
ran, Ma ło pol ski Wi ce ku ra tor Oświa ty.
Jak zwy kle nie za bra kło rów nież stra -
ża ków z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Sta dłach na cze le z Ko men dan tem
Gmin nym, Ka zi mie rzem Wit kow skim,
któ rzy czu wa li na bez pie czeń stwem

uczest ni ków oraz prze pro wa dzi li po -
kaz ra tow nic twa me dycz ne go. Spo -
łecz ność lo kal ną re pre zen to wa ła Pa ni
Cze sła wa Ru cha ła oraz Ra da So łec ka
wsi Sta dła. Na uro czy stość przy by li
licz nie star si miesz kań cy jak rów nież,
co zro zu mia łe du że gro no dzie ci.

Ofi cjal ne go po wi ta nia wszyst kich
go ści do ko na ła Pa ni dy rek tor Elżbie ta
Ko siń ska, któ ra po dzię ko wa ła tym,
któ rzy przy czy ni li się do po wsta nia
obiek tu. Ks. To masz Pa luch, ka te che ta
pa ra fii św. Ja ku ba w Po de gro dziu po -
świę cił i po bło go sła wił otwar ty plac za -
ba wa oraz je go wy po sa że nie, ży cząc
uda nych i bez piecz nych za baw.

W tym dniu, ucznio wie szko ły przy -
go to wa li pro gram ar ty stycz ny, nad któ -
rym pra co wa li pod czuj nym okiem
na uczy cie lek. Zło ży ły się na nie go krót -
kie in sce ni za cje, śpie wy, tań ce, gry, za -
ba wy i kon kur sy. Pysz ny po czę stu nek
przy go to wa ny przez Sto wa rzy sze nie
Ko ło Go spo dyń Wiej skich uprzy jem nił
im pre zę. Wiel ką atrak cją by ła dmu cha -
na zje żdżal nia, na któ rej mo gły ba wić się
do wo li wszyst kie dzie ci.

Sta ra nia sa mo rzą du gmin ne go
przy wspar ciu unij nym przy nio sły za -
do wa la ją ce efek ty. Dzie ci mo gą już bez -
piecz nie ko rzy stać z huś ta wek, ka ru ze li
i zje żdżal ni, a ca ły obiekt ogro dzo no
dba jąc przy tym o bez pie czeń stwo na -
szych ma lu chów.

Dzie ci mia ły swo je ma łe świę to
– pik nik ro dzin ny w Sta dłach



1. Bu do wa pla cu za baw w Sta dłach oraz
pro mo cja pro jek tu war tość za da -
nia 40 734,55 zł w tym do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 23 607,66 zł z Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

2. „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we -
mu Gmi ny Po de gro dzie” – war tość za da -
nia 1 175 050,00 zł w tym
do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 1 175 050,00 zł z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In no wa cyj na Go spo dar ka 

3. Roz bu do wa i nad bu do wa ist nie ją ce go
bu dyn ku OSP w Brze znej w ra mach kon -
kur su „Ma ło pol skie Re mi zy 2013” – war -
tość za da nia 84 870,00 zł w tym
do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 40 000,00 zł

4. „Bu do wa sa li gim na stycz nej przy Szko le
Pod sta wo wej w Go stwi cy” – war tość za da -
nia 2. 376.999,99 zł w tym do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 595.000,000 zł ze środ ków
Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej.

5. Bu do wa bu dyn ku bi blio te ki gmin nej w Po -
de gro dziu – war tość za da nia
2.963.761,40 zł w tym do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 1.875.000,00 zł ze środ ków Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go w ra mach Pro gra mu Wie lo let nie go
Kul tu ra + Prio ry tet „Bi blio te ka +In fra struk -
tu ra Bi blio tek” oraz 50 000,00 zł ze środ -
ków Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

6. Bu do wa i wy po sa że nie gmin ne go żłob ka
w Po de gro dziu na dział kach
nr 664/1, 665/1, 666/1 – war tość za da -
nia 979.248,05 zł w tym do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 260.676,00 zł z bu dże tu wo -
je wo dy ma ło pol skie go w ra mach „Re -
sor to we go pro gra mu roz wo ju in sty tu cji
opie ki nad dzieć mi w wie ku do lat 3 Ma -
luch – edy cja I”

7. „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko ły
Pod sta wo wej w Ro gach” – war tość za da -
nia 100.277,23 zł w tym do fi nan so wa nie

w wy so ko ści 40.110,89 zł z Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Kra ko wie

8. „Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Szko ły
Pod sta wo wej im. Św. Kin gi w Ol szan ce”
– war tość za da nia 150.975,28 zł w tym
do fi nan so wa nie w wy so ko ści
60.390,11 zł z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Kra ko wie

9. „Od bu do wa dro gi gmin nej ko ło Bo dzio -
ne go nr 293870K w miej sco wo ści Go -
stwi ca – war tość za da nia 124 002,45 zł
w tym do fi nan so wa nie 124 002,45 zł
(usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych)

10.”Bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go w Dłu -
go łę ce – Świer kli” – war tość za da -
nia 239949,73 zł w tym
do fi nan so wa nie 110 000,00 zł z Pro gra -
mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

11. Za go spo da ro wa nie te re nu przy bo isku
spor to wym w Na sza co wi cach – war tość
za da nia 97 354,13 zł

12. Re mont dro gi gmin nej „Za Rze ką”
cz. IV w miej sco wo ści Go stwi ca – war -
tość za da nia 45 260,16

13. Re mont dro gi gmin nej „Pod Dą bro wą”
cz. III w Dłu go łę ce – Świer kli – war tość
za da nia 57575,89 zł

14. Re mont dro gi gmin nej „Krzy wa” w przy -
siół ku Tło ki (Po drze cze) cz. II – war tość
za da nia 34 016,44 zł

15. Re mont dro gi gmin nej do Lu dwi ka Wa -
sta ga – Go stwi ca oraz re mont dro gi
gmin nej do Jó ze fa Wa sta ga – Brze zna
– war tość za da nia 52 141,00 zł

16. Re mont dro gi gmin nej Oso wie Ro gi
cz. I – war tość za da nia 217 854,46 zł

17. Re mont dro gi gmin nej Łąt ka Ju ra szo wa
w miej sco wo ści Po de gro dzie – war tość
za da nia 67 440,94 zł

18. Re mont dro gi gmin nej ko ło Kon stan te go
i War dę gi cz. VII w miej sco wo ści Po de -

gro dzie – war tość za da nia 44 926,37 zł
19. Re mont dro gi gmin nej ko ło Ap te ki

w miej sco wo ści Po de gro dzie
cz. VI – war tość za da nia 38 028,40 zł

20. Re mont dro gi gmin nej Ogro do wa (Do Pa -
so nia) w miej sco wo ści Ol szan ka
cz. V – war tość za da nia 35 800,13 zł

21. Re mont dro gi gmin nej „Do Zyg mun ta”
w miej sco wo ści Mo kra Wieś – war tość
za da nia 55 071,41

22. Re mont Dro gi gmin nej Ba nia w miej sco -
wo ści Mo kra Wieś cz. III – war tość za da -
nia 81 653,25 zł

23. Re mont dro gi gmin nej Gra ni ca w miej -
sco wo ści Ju ra szo wa – war tość za da -
nia 52 938,68 zł

24. Re mont dro gi gmin nej od Li zo nia w kie -
run ku Klaga cz. I w miej sco wo ści Cho -
cho ro wi ce war tość za da nia 33 982,60 zł

25. Re mont dro gi rol ni czej Gra nicz -
na w miej sco wo ści Na sza co wi ce – war -
tość za da nia 77 487,05 zł w tym
do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 15 928, 00 zł z Fun du szu Ochro ny
Grun tów Rol nych

26. Re mont dro gi rol ni czej Śred ni Po tok
w miej sco wo ści Na sza co wi ce – war tość
za da nia 92 567,00 w tym do fi nan so wa -
nie w wy so ko ści 46 283,00 zł z Fun du szu
Ochro ny Grun tów Rol nych

27. Prze bu do wa dro gi gmin nej
nr 293842K Re mi za Bar czyn ki sta no -
wią cej ciąg ko mu ni ka cyj ny od dro gi
wo je wódz kiej nr 969 do dro gi po wia -
to wej nr 1544K Cheł miec – Na sza co wi -
ce w miej sco wo ści Sta dła – war tość
za da nia 744 051,49 w tym do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 372.026,49 zł z Na -
ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych

28. Od bu do wa dro gi gmin nej Ko niecz ny
nr 293653 K w miej sco wo ści Ol sza -
na – cz. II – war tość za da nia 131 965,22 zł
w tym do fi nan so wa nie 131 965,00 zł
(usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych)

29. Od bu do wa dro gi gmin nej Ja sna
nr 293669K w miej sco wo ści Ol szan ka
cz. I – war tość za da nia 130 733,01 zł
w tym do fi nan so wa nie 130 733,00 zł
(usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych)

30. Re mont dro gi rol ni czej Oso wie Ju ra szo -
wa ko ło Dyr ka w Po de gro dziu – war tość
za da nia 31 765,61 zł w tym do fi nan so wa -
nie 5 000,00 zł z Fun du szu Ochro ny
Grun tów Rol nych.
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Inwestycje
zrealizowane przez
gminę Podegrodzie
w 2013 r.
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Już nie dłu go na te re nie na szej gmi -
ny ru szy bu do wa ka na li za cji sa ni tar -
nej. Dzię ki otrzy ma ne mu
do fi nan so wa niu ze środ ków Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko w Po de gro dziu i Sta -
dłach w nie da le kiej przy szło ści
rozpoczną się pra ce bu dow la ne.
War to za zna czyć, że o do ta cje sta ra -
no się wspól nie z Gmi ną Cheł miec.

Pro jekt zo sta nie zre ali zo wa ny dzię ki
do fi nan so wa niu ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spój no ści w ra mach: Prio -
ry te tu I – Go spo dar ka wod no -ście ko wa,
dzia ła nie 1.1. – Go spo dar ka wod no -ście -
ko wa w aglo me ra cjach po wy żej 15 tys.
RLM pro jek tu pn.: „Po pra wa go spo dar -
ki wod no -ście ko wej na te re nie Gmin
Cheł miec i Po de gro dzie”.

– Przy zna ne do fi nan so wa nie po zwo li
nam na re ali za cję za da nia, któ re jest

obec nie prio ry te tem na te re nie na szej
gmi ny – mó wi wójt Mał go rza ta Gro ma -
la. – Roz bu do wa go spo dar ki wod no ście -
ko wej już od dłu ższe go cza su by ła dla nas
bar dzo wa żna. Dzię ki wspar ciu, ja kie
otrzy ma my, bę dzie my mo gli wy bu do wać
ka na li za cję sa ni tar ną w miej sco wo ściach
Po de gro dzie i Sta dła. Wspól nie z Chełm -
cem sta ra li śmy się o do ta cję, a dzię ki
bar dzo do brej współ pra cy z wój tem Ber -
nar dem Sta wiar skim zre ali zu je my pro -
jekt. War to rów nież do dać, że
z eko lo gicz ne go punk tu wi dze nia owe za -
da nie jest bar dzo istot ne.

Cał ko wi ta war tość in we sty cji wy nie -
sie na te re nach obu part ne ru ją cych gmin
po nad 60 mln zł. W Po de gro dziu koszt
jej re ali za cji bę dzie się gał ok. 19 mln zł,
z ko lei dla Chełm ca bę dzie ona ozna cza -
ła koszt rzę du 45 mln zł. Łącz nie w na -
szej gmi nie po wsta ną 24 ki lo me try sie ci
ka na li za cyj nej.

Pro jekt jest bar dzo wa żny z eko lo -
gicz ne go punk tu wi dze nia. Bu do wa
no wych od cin ków przy czy ni się
do zmniej sze nia szko dli wych sub -
stan cji, prze do sta ją cych się do wód
i gleb, dzię ki cze mu wi docz ne bę dzie
jej po zy tyw ne od dzia ły wa nie na śro -
do wi sko. Po nad to dzię ki zni we lo wa -
niu nie do bo rów go spo dar ki
wod no -ście ko wej w aglo me ra cji
przy czy ni się do po lep sze nia się wa -
run ków ży cia miesz kań ców.

Za da nie, dzię ki re ali za cji przy czy ni
się rów nież do zmniej sze nia strat w śro -
do wi sku oraz po pra wi wa run ki dla roz -
wo ju bu dow nic twa jed no ro dzin ne go.
Mo że rów nież zwięk szyć atrak cyj ność
gmin, za rów no tu ry stycz ną, jak i in we -
sty cyj ną. Oprócz te go znacz nie po pra wi
się ja kość wo dy pit nej, a zgła sza ne przez
miesz kań ców od bli sko kil ku dzie się ciu
lat pro ble my zo sta ną zli kwi do wa ne.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2013
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Gospodarka wodno-ściekowa
priorytetem dla naszej gminy

No wo bu do wa ne obiek ty sa li gim na stycz nej przy Szko -
le Pod sta wo wej w Go stwi cy oraz Gmin ne go Żłob ka,
Przed szko la i Bi blio te ki sko rzy sta ją z eko lo gicz nych
roz wią zań, ogra ni cza ją cych emi sję dwu tlen ku wę gla. 

Gmi na Po de gro dzie już od dłu ższe go cza su, re ali zu jąc no -
we in we sty cje, kie ru je się w swo ich dzia ła niach eko lo gicz ny -
mi roz wią za nia mi, któ re ko rzyst nie wpły ną na śro do wi sko
na tu ral ne. W tym ce lu, by ogra ni czyć emi sję dwu tlen ku wę -
gla do at mos fe ry przy no wo bu do wa nych obiek tach w Go stwi -
cy (sa la gim na stycz na) i Po de gro dziu (Gmin ny Żło bek,
Przed szko le i Bi blio te ka) po wsta ną spe cjal ne pom py cie pła.

Za da nie zo sta nie do fi nan so wa ne ze środ ków Wo je wódz kie -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie. Cał ko wi ta war tość in we sty cji sza co wa na jest
na 482 545,62 zł z cze go wy so kość do fi nan so wa nia wy nie -
sie 77 952,00 zł. 

Ze wzglę du na ko rzyst ne od dzia ły wa nie na śro do wi sko bu -
do wa pomp cie pła jest nie zwy kle istot na. Z da nych Ma ło pol -
skie go Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska
wynika że, na sze wo je wódz two na le ży do naj bar dziej za nie -
czysz czo nych w ska li ca łe go kra ju. Owe zja wi sko w znacz -
nym stop niu spo wo do wa ne jest przez pro ces spa la nia pa liw
sta łych w ce lach grzew czych. 

War to do dać, że po wiat no wo są dec ki jest re gio nem, w któ -
rym za nie czysz cze nie sta je się co raz po wa żniej szym pro ble -
mem. Ja kość po wie trza ma wpływ za rów no na zdro wie
miesz kań ców, jak rów nież na atrak cyj ność tu ry stycz ną re gio -
nu. Dla te go ko niecz ne jest wy pra co wa nie roz wią zań opar tych
o od na wial ne źró dła ener gii.

Dzię ki wy ko rzy sta ne mu roz wią za niu w w/w obiek tach
zmniej szy się emi sja CO2 do at mos fe ry dzię ki ogra ni cze niu
zu ży cia ener gii. Rów nież ogra ni czo ne zo sta nie prze do sta nie
się szko dli wych py łów i za nie czysz czeń. In we sty cja za kła da
bu do wę trzech pomp cie pła o łącz nej mo cy 67,2 kW. Za da nie
bę dzie rów nież mia ło istot ny wpływ na po pra wę stan dar du ży -
cia miesz kań ców wsi z te re nu gmi ny dzię ki do stę po wi do in -
fra struk tu ry spo łecz nej wy so kiej ja ko ści.

Trzy pom py cie pła



WWW.PODEGRODZIE.PL INWESTYCJE 13

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Nie mal w ka żdym so łec twie na szej
gmi ny po wsta ną przy do mo we
oczysz czal nie ście ków. 45 wła ści cie -
li nie ru cho mo ści pod pi sa ło z Urzę -
dem Gmi ny umo wy, dzię ki któ rym
in we sty cja doj dzie do skut ku.

Bu do wa bę dzie mo żli wa dzię ki przy -
zna ne mu do fi nan so wa niu ze środ ków

Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko -
wie. Wy so kość pożyczki bę dzie
rów na 432 tys. zł. Zgod nie z prze wi dy -
wa nia mi cał ko wi ta war tość za da nia bę -
dzie się ga ła ok. 870 tys. zł. Ró żni ca
zo sta nie sfi nan so wa na z gmin ne go bu -
dże tu. Już nie dłu go roz pi sa ny zo sta nie
prze targ, któ ry wy ło ni wy ko naw cę przy -
do mo wych oczysz czal ni ście ków na te -
re nie gmi ny Po de gro dzie. 

In we sty cja jest nie zwy kle istot -
na zwłasz cza z punk tu wi dze nia tych
miesz kań ców, któ rych go spo dar stwa nie
są po ło żo ne w bli skiej od le gło ści od ist -
nie ją cych już bądź pla no wa nych w przy -

szło ści sie ci ka na li za cyj nych. Rów nież
w eko no micz nym aspek cie przy nie sie
ona znacz ne ko rzy ści, a prze wi du je się,
że w okre sie 2-3 lat bu do wa tzw. „przy -
do mó wek” zwró ci się w ca ło ści, gdyż
ka żdy, kto pod pi sał umo wę z Urzę dem
Gmi ny, zo bo wią za ny jest do wpła ty 50%
war to ści in we sty cji, jed nak w wy so ko -
ści nie więk szej niż 7 tys. zł. 

Po nad to za da nie przy czy ni się
do znacz nej po pra wy śro do wi ska.
Miesz kań cy sko rzy sta ją więc na bu do -
wie przy do mo wych oczysz czal ni ście -
ków. Bu do wa pierw szych z nich
po win na roz po cząć się na wio snę 2014
ro ku.

W Po de gro dziu po wsta je już bu dy nek Gmin ne go Żłob -
ka, Przed szko la i Bi blio te ki. Obiekt bę dzie pierw szym
w re gio nie, któ ry zo sta nie wy bu do wa ny w sys te mie pa -
syw nym, co ozna cza, że je go użyt ko wa nie bę dzie
w znacz nym stop niu ogra ni cza ło emi sję szko dli wych
dla śro do wi ska sub stan cji.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy nie sie 6 730 100,00 zł. Po -
wy ższa kwo ta za wie ra rów nież do ta cje, któ re po cho dzą m.in.
ze środ ków pro gra mu rzą do we go „Ma luch”, Pro gra mu Wie -

lo let nia Kul tu ra i Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Gmi na Po de -
gro dzie rów nież par ty cy pu je w kosz tach.

Ca ły obiekt wraz z wy po sa że niem po wi nien być od da ny
do użyt ku pod ko niec 2014 ro ku. Pod czas bu do wy sto su je się
no we, czę sto in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne, któ re
co raz czę ściej sto so wa ne są w na szym kra ju. Me to da jest dro -
ższa niż stan dar do wa, jed nak w przy szło ści po win na mieć ko -
rzyst ny wpływ, głów nie na śro do wi sko na tu ral ne.

Po przez bu do wę so la rów (ener gia od na wial na) do ogrze -
wa nia wo dy czy cen tral ne go ogrze wa nia oraz wy ko rzy sta nie
ener gii po cho dzą cej z zie mi (pom py cie pła) w znacz nym stop -
niu zmniej szą się kosz ty eks plo ata cyj ne w/w bu dyn ku.

In we sty cja ozna cza, że pro blem, któ ry od dłu ższe go cza su
sta wał się co raz po wa żniej szy w na szej gmi nie, wkrót ce zo -
sta nie roz wią za ny. W gmin nych przed szko lach za czę ło bra ko -
wać miejsc dla dzie ci, co po wo do wa ło, że ro dzi ce swo je
po cie chy kie ro wa li do są sied nich gmin bądź No we go Są cza.
Już nie dłu go dzie ci z na szej ma łej oj czy zny bę dą mo gły ko -
rzy stać z no we go, w peł ni wy po sa żo ne go obiek tu, któ ry bę -
dzie speł niał wszyst kie wy ma ga nia. (RED)

Inwestycja, która
rozwiąże wiele
problemów

Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków w ochronie
środowiska
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Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej w Go stwi cy już nie -
dłu go bę dą mo gły ko rzy stać z no we go, speł nia ją -
ce go wszyst kie wy mo gi obiek tu spor to we go.
Koszt ca łej in we sty cji to 2 377 000,00 zł.
Gmi na Po de gro dzie otrzy ma ła na bu do wę do fi nan -
so wa nie ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi -
zycz nej w wy so ko ści 595 000,00 zł. Bu dy nek jest
zgod ny z za ło że nia mi „Stra te gii roz wo ju spor tu
w Pol sce do ro ku 2015”. Zo sta nie od da ny do użyt ku
pod ko niec 2014 ro ku.
Dzię ki wy ko na niu in we sty cji po pra wi się po ziom na -
ucza nia w za kre sie wy cho wa nia fi zycz ne go, a po nad -
to sa la bę dzie speł nia ła ro lę cen trum

spor to wo -wy po czyn ko we go miej sco wo ści. Oprócz
za jęć szkol nych obiekt bę dzie prze zna czo ny do roz -
gry wa nia za wo dów spor to wych na ró żnych szcze -
blach (gmin nym, re gio nal nym czy po wia to wym)
i ró żnych dys cy pli nach spor to wych. Po nad to bu dy -
nek bę dzie przy sto so wa ny dla osób nie peł no spraw -
nych, by umo żli wić im upra wia nie spor tu.
Sa la gim na stycz na wy po sa żo na zo sta nie w za ple cze
sa ni tar ne i tech nicz ne, nie zbęd ne do jej pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia. Pod wzglę dem bez pie czeń stwa
bę dzie speł nia ła wszel kie wy ma ga nia. W za le żno ści
od od by wa ją cych się w niej spo tkań bę dzie mo gła
peł nić funk cje spor to we, kul tu ral ne czy oświa to we.
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W I ple bi scy cie SKT Są de cza nin głów ną na gro dę w ka -
te go rii „in sty tu cja, ze spół, gru pa” zdo był Ze spół „Po -
de gro dzie”. Za zwy cię stwo w kla sy fi ka cji otrzy mał
na gro dę pie nię żną w wy so ko ści 20 tys. zł.

Ple bi scyt, któ re go or ga ni za to rem jest Spo łecz no -Kul tu ral -
ne To wa rzy stwo Są de cza nin obej mo wał dwie ka te go rie.
W pierw szej z nich gło so wa no na oso by fi zycz ne, a w dru giej
na in sty tu cje, ze spo ły i gru py. Do udzia łu w kon kur sie zgło -
szo no po osiem na stu kan dy da tów do ka żdej kla sy fi ka cji, któ -
rzy po przez swo ją dzia łal ność za słu ży li się dla krze wie nia
tra dy cji i kul tu ry re gio nu. 

Na gro dy zo sta ły wrę czo ne w Sta rym Są czu pod czas I Zjaz -
du Są de czan. Pierw szą lo ka tę w ka te go rii „in sty tu cja, ze spół,
gru pa” za jął Ze spół „Po de gro dzie”, któ ry od lat sły nie z kul -
ty wo wa nia tra dy cji la chow skich. Wy stę pu je za rów no w Pol -

sce, jak i za gra ni cą, zdo by wa jąc licz ne na gro dy i wy ró żnie -
nia. – Bar dzo się cie szy my z suk ce su – mó wi Krzysz tof Suł -
kow ski, kie row nik ar ty stycz ny ze spo łu. – Dzię ku je my
wszyst kim, któ rzy na nas gło so wa li.

– Łącz nie od da no na nas 5 267 gło sów, co oka za ło się naj -
lep szym wy ni kiem w tej ka te go rii – mó wi Krzysz tof Bo dzio -
ny, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu.
– Pie nią dze bar dzo się przy da dzą. Naj praw do po dob niej zo -
sta ną prze zna czo ne na za kup bądź re no wa cję stro jów. 

Spo łecz no -Kul tu ral ne To wa rzy stwo Są de cza nin po wsta ło
na po cząt ku 2013 ro ku z ini cja ty wy Zyg mun ta Ber dy chow -
skie go. Je go głów nym za ło że niem jest kul ty wo wa nie tra dy cji
re gio nal nych oraz roz wój spo łecz ny i kul tu ral ny Są dec czy zny.
W tym ro ku po raz pierw szy po sta no wio no uho no ro wać tych,
któ rzy po przez swo ją dzia łal no ść i do ko na nie w szcze gól ny
spo sób przy słu ży li się zie mi są dec kiej.

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2013
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5267 gło sów za Po de gro dziem

Bi blio te kar ki w ro li Paw ła i Gaw ła 
Bi blio te ka Gmin na w Po de gro dziu włą czy ła się do za ini cjo wa nej przez pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie -
go ogól no pol skiej ak cji pt. „Na ro do we Czy ta nie”. Te go rocz na ak cja po świę co na by ła twór czo ści Alek san dra Fre -
dry – pi sa rza, twór cy wie lu ko me dii i krót kich form li te rac kich. Od je go na ro dzin mi ja wła śnie 220 lat. Na ro do we
Czy ta nie 2013 roz po czę ło się od baj ko we go te atrzy ku „Pa weł i Ga weł”. W ty tu ło we po sta ci wcie li ły się bi blio te -
kar ki: Ma ria Szew czyk oraz Mał go rza ta Oleś, a nar ra to rem by ła Bo że na Pa siut. Ko lej nym ele men tem ak cji by ło
czy ta nie „Zem sty” i „Ślu bów Pa nień skich” z po dzia łem na ro le. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu mło dzie ży
z Gim na zjum w Brze znej oraz Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu przed się wzię cie oka za -
ło się nie za po mnia nym prze ży ciem. Na stęp nie dzie ci ze szkół pod sta wo wych w Ro gach i Go stwi cy czy ta ły swo -
je ulu bio ne wier sze. Z upły wem cza su na by wa ły śmia ło ści, wcho dzi ły w ro le i ba wi ły się sło wem.  Wszy scy,
któ rzy przy nie śli ksią żki Alek san dra Fre dry mo gli przy bić w nich pa miąt ko wą pie częć, któ rą otrzy ma no z Kan ce -
la rii Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej. 



Grand Prix dla Po de gro dzia
20 paź dzier ni ka w Rze szo wie od był się Ogól no pol ski Kon kurs Tań ca Lu do we go. Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca
„Po de gro dzie” już po raz ko lej ny zna ko mi cie się za pre zen to wał, zdo by wa jąc głów ną na gro dę w swo jej ka te go rii.
Tra dy cja kon kur su się ga już 29 lat i sku pia wie lu uczest ni ków z te re nu ca łej Pol ski, któ rzy z za mi ło wa niem i pa sją
przed sta wia ją folk lor swo je go re gio nu. W tur nie ju bio rą udział pa ry i gru py ta necz ne, któ rych ukła dy nie zo sta ły
wcze śniej uło żo ne przez cho re ogra fa. Do je go głów nych za ło żeń za li czyć na le ży ochro nę przed za ni ka niem tra -
dy cyj ne go tań ca lu do we go, je go upo wszech nia nie i do ku men to wa nie. Za da niem ju ry jest oce na od wzo ro wa -
nia ele men tów po szcze gól nych tra dy cji re gio nal nych. Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie” za jął
pierw sze miej sce w swo jej ka te go rii. Naj cen niej sza dla for mu ły kon kur su by ła au ten tycz ność oraz kul ty wo wa nie
wiej skiej tra dy cji ta necz nej. Po nad to wśród par II miej sce za ję li Ja ni na Lor czyk i Jó zef Ko ral z„Po de gro dzia”.
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Ma lar stwo na płót nie i de ko ra cje
flo ry stycz ne to naj więk sze pa sje
Zo fii Mar ci nek. 24 paź dzier ni ka od -
był się wer ni saż wy sta wy ma lar -
skiej, na któ rym mo żna by ło
po dzi wiać pra ce ar tyst ki.

Wer ni saż od był się w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu. Far -

by, ich nie zwy kła ga ma ko lo ry stycz -
na oraz świa tło, któ ry mi ope ru je ar -
tyst ka two rzą nie zwy kłą au rę wo kół jej
ob ra zów. Do ka żde go z nich pa ni Zo -
fia do da je cząst kę sie bie, co w po łą -
cze niu z emo cja mi spra wia, że jej
dzie ła są nie po wta rzal ne i je dy ne
w swo im ro dza ju.

Wszyst ko, co two rzy, jest ści śle zwią -
za ne z pa sją i wiel ką przy jem no ścią. To
dla te go z jej ob ra zów mo żna czer pać
po zy tyw ną ener gię, a za do wo le nie
klien ta jest naj więk szą na gro dą dla au -
tor ki. Jej pra ce mo żna po dzi wiać w in -
ter ne cie na stro nie www.so fiart.pl lub
na wy sta wach. 

Ar tyst ka uwa ża, że sztu ka ma lar ska
i flo ry sty ka ma ją cha rak ter du cho wy,
dla te go jest nie zwy kle trud na w oce -
nie. Nie mo żna jej mie rzyć, punk to -
wać czy wa żyć. W jej prze ko na niu
po win na wzbo ga cać wnę trze i po bu -
dzać do zna nia es te tycz ne po przez od -
dzia ły wa nie na wy obraź nię. Ma
na dzie ję, że wszyst ko, co two rzy, wła -
śnie ta kie jest.

Zo fia Mar ci nek ukoń czy ła stu dia ar ty -
stycz ne, uzy sku jąc dy plom z ma lar stwa
u prof. dr. hab. Ja nu sza Or bi tow skie go
w In sty tu cie Pe da go gicz nym. Swo je in -
spi ra cje czer pie z ota cza ją ce go świa ta oraz
na tu ry.

„W stronę
światła” 
z Zofią Marcinek
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WY KO PA LI SKA. Spa ce ru jąc te go
ro ku po po de grodz kich po lach,
w trak cie wio sen nej or ki (to naj lep -
szy czas wy cie czek ar che olo gicz -
nych, ja kie pro wa dzę tu od cza su
do cza su w na dziei zna le zie nia
przed mio tu z za mierz chłych cza -
sów), w przy siół ku Ku co wa, w jed -
nej ze skib na tra fi łem na cie ka wy
przed miot. Po wstęp nym od czysz -
cze niu oka zał się tło kiem pie czę ci
wy ko na nej z mo sią dzu. 

Owal ny tłok pie czę ci o wy mia -
rach 35x30 mm i gru bo ści 4 mm
na stem plu po sia da na pis JU RAS ZO -
WA, nad któ rym znaj du je się ser ce
z roz po star ty mi skrzy dła mi, a ca łość
oto czo na jest dwo ma ga łąz ka mi zwią -
za ny mi w dol nej czę ści. 

W czę ści środ ko wej znaj du je się
otwór po mo co wa niu rącz ki, któ rej ślad
wi docz ny jest na dru giej stro nie pie czę -
ci. Rącz ka do pie czę ci mo co wa na by ła
naj praw do po dob niej za po mo cą ni tu,
gwoź dzia lub śru by, któ rych głów ki mo -

gły być zdo bio ne np. krzy żem, wy peł nia -
ją cym wów czas część środ ko wą tłocz ni.

Przed miot jest o ty le cie ka wy, że jest
to uni kat w swo im ro dza ju. Za byt ki te -
go ty pu są na Są dec czyź nie nie licz ne.
Czas po wsta nia za byt ku, z ra cji na nie -
za cho wa ne do ku men ty mo gą ce go da -
to wać, na le ży umiej sco wić w ra mach
XVIII -XX w. Są to cza sy wiel kich prze -
mian w śro do wi sku wiej skim, jak cho -

cia żby wpro wa dze nie re for my ce sa rza
Jó ze fa II Habs bur ga, zgod nie z któ rą
wsie (rów nież wsie ga li cyj skie), po dzie -
lo no na część do mi nal ną, czy li dwor ską,
i część ru sty kal ną, czy li gro madz ką.
Jed na i dru ga pro wa dzi ła wła sną kan ce -
la rię, któ ra do uwie rzy tel nie nia ak tów
praw nych po słu gi wa ła się wła śnie pie -
czę cia mi. 

W cza sach przed ro zbio ro wych wieś
Ju ra szo wa na le ża ła do wła sno ści klasz -
to ru kla ry sek w Sta rym Są czu. Obej mo -
wa ła ona wów czas trzy ła ny kmie cie,
karcz mę i kil ka za gród, jed no ła no we so -
łec two oraz fol wark pusz cza ny w aren -
dę, czy li dzie rża wę szlach cie. De kret
Jó ze fa II z 1782 ro ku zmie nia akt praw -
ny wsi. Po ka sa cie ma jąt ku klasz tor ne go
wieś Ju ra szo wa, jak sze reg in nych wsi
na Są dec czyź nie do nie go na le żą cych,
prze szła pod za rząd fun du szu re li gij ne -
go i wów czas naj praw do po dob niej po -
wstał zna le zio ny tłok pie czę ci, któ ry był
wy ko rzy sty wa ny przez soł ty sa do sy -
gno wa nia ró żnych do ku men tów wsi.
Bar dzo wie le ar chi wa liów, czy li do ku -
men tów z pie czę cią wiej ską z te re nu
obec nej gmi ny Po de gro dzie za gi nę ło.
Mo że sta ło się tak dla te go, że treść ich
by ła na ogół ma ło wa żna i po ja kimś cza -
sie ule ga ła nisz cze niu.
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Pie częć Ju ra szo wej

Cze go to GOK
nie wy my śli 
Roz bu dze nie za in te re so wań kul tu -
ral nych oraz krze wie nie folk lo ru
i rę ko dzie ła lu do we go. To tyl ko nie -
któ re z za dań, ja kie przy świe ca ją
dzia łal no ści fi lii Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Brze znej -Li ta czu.

Do głów nych za ło żeń świe tli cy za li -
czyć na le ży do tar cie do jak naj więk sze -
go gro na miesz kań ców Brze znej -Li ta cza,
jak rów nież za in te re so wa nie ich ak tyw -
nym uczest nic twem w dzia łal no ści kul -
tu ral nej. Fi lia Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu pro wa dzi sze reg
za jęć ma ją cych na ce lu zwięk sze nie
uczest nic twa lo kal nej spo łecz no ści

w krze wie niu tra dy cji i rę ko dzie ła lu do -
we go.

Ośro dek re gu lar nie or ga ni zu je warsz -
ta ty, któ re zwią za ne są z ró żno rod ny mi
tech ni ka mi ukła da nia kwia tów oraz ar ty -
stycz ne go wy ko rzy sta nia pa pie ru i bi bu ły.
W okre sie Bo że go Na ro dze nia po wsta ją
ozdo by cho in ko we, a uczest ni cy za po zna -
ją się z ob rzę da mi lu do wy mi oraz uczą się
ko lęd i pa sto ra łek. Przed Świę ta mi Wiel -
ka noc ny mi po wsta ją z ko lei barw ne pi san -
ki, kra szan ki oraz pal my.

Po nad to do cy klicz nych form dzia łal -
no ści na le ży za li czyć czy ta nie ba jek
oraz ba śni dla dzie ci oraz na uka wier szy.
Or ga ni zo wa ne są rów nież kon kur sy re -
cy ta tor skie dla mło dzie ży. Do dat ko wo
ka żdy uczest nik za jęć mo że udo sko na -
lić swo je umie jęt no ści w te ni sie sto ło -
wym, by wy star to wać w za wo dach
spor to wych.

Świe tli ca zaj mu je się ta kże or ga ni za cją
im prez śro do wi sko wych ta kich jak:
„Dzień Se nio ra”, „Spo tka nie po ko leń”,
„Wie czór z wró żba mi” czy „Za ba wa kar -
na wa ło wa”. W ra mach dzia łal no ści fi lii
GOK od by wa ją się wy ciecz ki, np. śla da -
mi przy dro żnych ka pli czek, pod czas któ -
rych uczest ni cy za po zna ją się z hi sto rią
swo jej miej sco wo ści. W wa ka cje mo żna
wziąć udział w za ję ciach ple ne ro wych
z wy ko ny wa nia wian ków z ziół i kwia tów
po lnych oraz kom po zy cji kwia to wych.

Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści ośro -
dek współ pra cu je z gru pą „Ca ri tas”
Brze zna. W 2013 ro ku już po raz czwar -
ty wy ko ny wa no oko licz no ścio we wią -
zan ki na Dzień Wszyst kich Świę tych.
Mło dzież, któ ra dzia ła przy szkol nej gru -
pie „Ca ri tas”, przy łą czy ła się do wy ko -
ny wa nia wią za nek. Tra dy cyj nie pra ce
od by wa ły się na ple ba nii w Brze znej.



W dzi siej szych cza sach nie zwy kle
wa żne jest ucze nie mło dych lu dzi
po staw pa trio tycz nych. Gmin ne
szko ły sta ra ją się wzbu dzić
w uczniach przy wią za nie do tra dy -
cji i burz li wej hi sto rii Pol ski. 11 li sto -
pa da był ide al ną oka zją
do przy po mnie nia trud nych i peł -
nych po świę ce nia chwil dla na sze -
go na ro du.

W Ze spo le Szkół Pod sta wo wo -Gim -
na zjal nych w Po de gro dziu po ra nek pa -
trio tycz ny był naj lep szym spo so bem
na przy po mnie nie pod opiecz nym tra -
gicz nych lo sów na szej oj czy zny i jej na -
zna czo nej krwią dro gi do od zy ska nia
nie pod le gło ści. 

Tra dy cje re gio nal ne i pa trio tycz ne są
szcze gól nie pie lę gno wa ne w tej pla ców -
ce. Z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści od -

by ła się nie zwy kła lek cja hi sto rii, któ ra
nie sta no wi ła je dy nie przy po mnie nia
fak tów. Nie za bra kło po ezji, pie śni na ro -
do wych oraz pre zen ta cji mul ti me dial -
nych, uka zu ją cych ró żne roz dzia ły
dra ma tycz nych lo sów Pol ski i żoł nie rzy
o nią wal czą cych.

Mon taż słow no -mu zycz ny w wy ko -
na niu uczniów, prze pięk ne i sym bo licz -
ne w swo jej wy mo wie de ko ra cje oraz
pie śni udo wod ni ły, że w XXI wie ku pa -
trio tyzm nie jest tyl ko pu stym sło wem,
ale za wie ra głę bo kie tre ści. Na le ży je dy -
nie umieć je do strzec i wy do być.

Rów nież gim na zja li ści z Brze znej
przy po mnie li o naj wa żniej szych rze -
czach i war to ściach, któ re w dzi siej szych
cza sach są tak lek ce wa żo ne. Uro czy sta

aka de mia, sta no wią ca for mę ży wej, po -
glą do wej lek cji hi sto rii, któ ra w tym ro -
ku od by ła się nie w ol brzy miej szkol nej
ha li spor to wej, lecz świe tli cy, gdzie ka -
me ral na at mos fe ra sprzy ja ła lep sze mu
od bio ro wi tre ści, oka za ła się naj lep szym
spo so bem na upa mięt nie nie wa żnych dla
Pol ski mo men tów. 

Pro gram ar ty stycz ny opo wia dał
o pol skiej dro dze do nie pod le gło ści. Po -
ja wi li się za bor cy, bez li to śnie od bie ra ją -
cy na sze mu pań stwu te ry to rium, od dział
pie cho ty oraz szkol ne ta len ty wo kal ne.
Ucznio wie sło wa mi po etów i pięk ny mi
pie śnia mi mó wi li, czym jest wol ność,
nie pod le głość i pa trio tyzm. Do dat ko wo
pod nio sły kli mat stwo rzy ła na stro jo wa,
li sto pa do wa sce no gra fia.

WWW.PODEGRODZIE.PL KULTURA 19

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

War to za zna czyć, że do chód ze sprze da -
ży prze zna czo ny zo stał na po moc dla
naj bar dziej po trze bu ją cych ro dzin.

Nie daw no Ra che la Mor dar ska z fi lii
GOK w Brze znej -Li ta czu zor ga ni zo wa -

ła dla uczniów kla sy IV za ję cia z ar che -
olo giem. Pod czas spo tka nia opo wia da -
no o spe cy fi ce pra cy, źró dłach
ar che olo gicz nych i me to dach ba daw -
czych. Ucznio wie do wie dzie li się co naj -

czę ściej jest obiek tem ba dań. Na stęp nie
wszy scy uczest ni cy uda li się w te ren,
gdzie na wła sne oczy mo gli prze ko nać
się, jak wy glą da warsz tat pra cy ar che olo -
ga. Ca ła pre zen ta cja wzbu dzi ła bar dzo
du że za in te re so wa nie. 

Ko lej nym cie ka wym za da niem re ali -
zo wa nym przez ośro dek by ło pie cze nie
cia ste czek, w któ re bar dzo za an ga żo wa -
ły się dzie ci z II i III klasy Szko ły Pod -
sta wo wej w Brze znej -Li ta czu.
Wał ko wa ły cia sto, wy kra wa ły z nie go
gwiazd ki i cho in ki, pie kły, by na ko niec
pięk nie ude ko ro wać. Ucznio wie ocho -
czo po de szli do no wej pra cy, a gdy ich
wy pie ki zna la zły się w pie kar ni ku,
wsłu chi wa li się w opo wie ści o zwy cza -
jach i tra dy cjach świą tecz nych. Jak się
oka za ło, ka żdy ma spo ry ta lent ku li nar -
ny. Cia stecz ka sma ko wa ły wy śmie ni cie.

(RED)

Młodzież
nie zapomina
o świętach
narodowych
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Już po raz ko lej ny Ze spół „Po de gro dzie” po za gra ni ca -
mi kra ju roz sła wia na szą gmi nę. Tym ra zem go ścił we
fran cu skim Bo urg -Sa int -Mau ri ce, gdzie 6-15 lip ca od by -
wał się mię dzy na ro do wy fe sti wal Fe ses de l’Edel we iss.

Do Fran cji przy je cha li przed sta wi cie le ze spo łów z nie mal
wszyst kich stron świa ta. Swo je wy stę py pre zen to wa ły eki py
z Bra zy lii, Buł ga rii, Chin, Kon go, Pol ski, Tur cji i Włoch. Od by -
wa ły się one od po nie dział ku do nie dzie li, dzię ki cze mu
na uczest ni ków cze ka ło wie le atrak cji.

W miej sco wo ści tu ry stycz nej nie za bra kło rów nież Ze spo -
łu „Po de gro dzie”, któ ry cie szy się uzna niem nie tyl ko w Pol -
sce. Druh ny pro wa dzi ły warsz ta ty bi buł kar skie w miej sco wym
przed szko lu, ucząc dzie ci sztu ki wy ko ny wa nia kwia tów. Za -
ję cia bar dzo spodo ba ły się ma lu chom, któ re chęt nie za bie ra ły
wy ko na ne de ko ra cje do do mów.

Ostat niej so bo cie fe sti wa lu to wa rzy szył uro czy sty ko ro wód,
któ ry prze szedł uli ca mi mia sta. Jak co ro ku fe sti wal przy cią gnął
tłu my tu ry stów. W nie dzie lę pod czas mszy św. ze spół za śpie -
wał m.in. „Bar kę” oraz „Ma don nę”. Po nad to pode gro dzia nie
po je cha li na wy ciecz kę do La sa let te, gdzie w 1848 ro ku ob ja -
wi ła się dzie ciom Mat ka Bo ska. Obec nie zbu do wa no tam sank -
tu arium, do któ re go przy by wa ją piel grzy mi z ca łe go świa ta.
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Podegrodzianie
w międzynarodowym
towarzystwie

Pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Sta dłach, ja ko je dy ne z po wia tu
i wo je wódz twa wzię ły udział
w III Ogól no pol skim Zjeź dzie Kół
Go spo dyń Wiej skich, któ ry od by wał
się w Li che niu.

Dwu dnio wy po byt roz po czął się
od Jar mar ku Kul tu ro we go nad Je zio rem
Li cheń skim. Bar dzo licz nie zgro ma dze -
ni piel grzy mi i tu ry ści mo gli skosz to wać
re gio nal nych po traw, po cho dzą cych
z ró żnych stron na sze go kra ju.

Pa nie z KGW w Sta dłach przy go to -
wa ły tra dy cyj ne wiej skie wy ro by. Naj -
więk szym po wo dze niem cie szy ła się
fa sze ro wa na go lon ka, któ ra zo sta ła wy -
ty po wa na do kon kur su. Po tra wa zo sta ła
bar dzo wy so ko oce nio na przez ko mi sję
– za ję ła dru gie miej sce.

Pod czas wrę cza nia na gród i dy plo mów
gru pa z na szej gmi ny zo sta ła uho no ro wa -
na rów nież za wy stęp ze spo łu śpie wa czek
lu do wych i ka ba re tu We sół ka, któ ry licz -
nie zgro ma dzo ną pu blicz ność wpra wił
w zna ko mi ty na strój. Do dat ko wą atrak cją
by ła obec ność zna nej z ro li bab ki w po pu -
lar nym se ria lu „Ran czo” ak tor ki Gra ży ny
Zie liń skiej, któ ra od wie dzi ła pa nie ze Sta -
deł. Spo tka nie prze bie ga ło w bar dzo ser -
decz nej i ra do snej at mos fe rze.

Po dob nie jak w ze szłym ro ku Ko ło
Go spo dyń Wiej skich ze Sta deł po pro wa -
dzi ło pięk ny ko ro wód do Ba zy li ki Li -
cheń skiej, w da rze nio sąc kosz owo ców.
W nie dzie lę wy słu cha no z ko lei wy kła du
dr Wan dy Pół taw skiej pt. „Ro la ma tek
i babć w chrze ści jań skim wy cho wa niu
mło de go po ko le nia”.

Fa sze ro wa na go lon ka i ka ba ret We sół ka



Z ce re mo nia łem przy go to wań
do tra dy cyj ne go ślu bu mo żna by ło
za po znać się pod czas po ka zu fil mu
„We se le Po de grodz kie”, któ ry od był
się 8 li sto pa da w no wo są dec kim
Mia stecz ku Ga li cyj skim.

Pre mie ra fil mu, zre ali zo wa ne go przez
Je rze go Nie cia w re ży se rii Krzysz to fa
Suł kow skie go i Krzysz to fa Bo dzio ne go,
to nie zwy kle cen na po zy cja, opo wia da -
ją ca o tra dy cyj nych za ślu bi nach La chów
Są dec kich. Za rów no film, jak i ksią żka
to jed na z naj cen niej szych form kul ty wo -
wa nia tra dy cji. Ma te ria ły by ły skru pu lat -
nie gro ma dzo ne w ró żnych źró dłach.

Po kaz po prze dzi ło sło wo wstęp ne
zna nej et no graf Mag da le ny Kroh, au tor -
ki ksią żki „We se le Po de grodz kie”. Pro -
mo cję fil mu za koń czył spek takl pt.
„Zmó wi ny” oraz re gio nal na bie sia da,
sty li zo wa na na ucztę we sel ną. Wy da rze -
nie zre ali zo wa no w ra mach pro jek tu
„Kul tu ral ny No wy Sącz – mu zeum za -
baw ne, mu zeum po wa żne – je sień 2013”.
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Muzeum
zabawne, czyli
podegrodzkie
wesele

W pią tek, 11 paź dzier ni ka w sa li
głów nej Gmin ne go Ośrod ka Kul tu -
ry w Po de gro dziu od by ły się uro -
czy sto ści zwią za ne z Dniem
Edu ka cji Na ro do wej. 

W ob cho dach świę ta wzię li udział
dy rek to rzy, na uczy cie le z gmin nych
pla có wek oświa to wych oraz eme ry ci
i ren ci ści. Go ściem ho no ro wym uro -
czy sto ści by ła wójt Mał go rza ta Gro ma -
la, któ ra wszyst kim zgro ma dzo nym
zło ży ła naj ser decz niej sze ży cze nia.

Pro gram ar ty stycz ny, przy go to wa ny
przez uczniów uczęsz cza ją cych
do Gim na zjum im. św. Kin gi – Kró lo -
wej Pol ski w Brze znej wy wo łał bu rzę
okla sków. Po naddwu dzie sto oso bo wa
gru pa dru go i trze cio kla si stów wło ży ła
w przy go to wa nia spo ro ser ca, co spra -
wi ło, że wy stę py spo tka ły się z du ży mi
wy ra za mi sym pa tii. Mło dzi ar ty ści
przed sta wi li tru dy oraz cię żkie i peł ne
po świę ce nia chwi le to wa rzy szą ce na -
uczy cie lom w ich co dzien nych obo -
wiąz kach za wo do wych. 

Spo tka nie by ło rów nież oka zją
do uho no ro wa nia na gro da mi dy rek to rów
i na uczy cie li z gmin nych szkół. Wśród
na gro dzo nych zna leź li się: Ja dwi ga Sza -

jew ska (dy rek tor Przed szko la w Brze -
znej), Bar ba ra Bo dzio ny (dy rek tor
Przed szko la w Po de gro dziu), Wła dy sław
Ko zik (dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Brze znej), Mag da le na Gór czyk (dy -
rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Brze znej -
-Li ta czu), Ka ta rzy na Pla ta (dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -
-Świer kli), Ewa Sza bla (dy rek tor Szko -
ły Pod sta wo wej w Go stwi cy),
Bal bi na Ol szak (dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej w Mo krej Wsi), Mi chał Bul zak
(dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Ol sza -
nie), Ro za lia Ścia nek (dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej w Ol szan ce), Sta ni sław
Krzy żak (dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Ro gach), Elżbie ta Ko siń ska (dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej w Sta dłach), Sta ni -
sław Ma zur (dy rek tor Gim na zjum
w Brze znej), Kry sty na Dą brow ska (dy -
rek tor Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim -
na zjal nych w Po de gro dziu) oraz
na uczy cie le: Da nu ta Suł kow ska (Gim na -
zjum w Brze znej), Do ro ta Gor lach -Łat -
ka (Szko ła Pod sta wo wa w Go stwi cy),
Grze gorz Kraw czyk (Ze spół Szkół Pod -
sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro -
dziu) oraz Ja cek Ku la (Ze spół Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de -
gro dziu).

Na uczy cie le i dy rek to rzy
z ho no ra mi
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Nie daw no po raz pierw szy za -
brzmiał szkol ny dzwo nek, a już
wiel ki mi kro ka mi zbli ża ją się Świę -
ta Bo że go Na ro dze nia. Spo łecz ność
uczniow ska Gim na zjum im. Bł. O.
St. Pap czyń skie go w Po de gro dziu
bie rze ak tyw ny udział w ży ciu pla -
ców ki. Po ni żej przed sta wio ne zo -
sta ły nie któ re ini cja ty wy Ra dy
Sa mo rzą du Uczniow skie go oraz Ko -
ła Te atral ne go „BIS”, pod ję te w cią -
gu ostat nich trzech mie się cy.

W Ze spo le Szkół Pod sta wo wo -Gim -
na zjal nych w Po de gro dziu uro czy ście
ob cho dzo no 10 paź dzier ni ka Dzień Edu -
ka cji Na ro do wej. W je go przy go to wa niu
wzię ła udział m.in. no wa Ra da Sa mo rzą -
du Uczniow skie go oraz Ko ło Te atral ne
„BIS”. W sa li gim na stycz nej zgro ma dzi -
ło się gro no pe da go gicz ne z dy rek cją,
pra cow ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi szko -
ły, przed sta wi cie la mi Ra dy Ro dzi ców
oraz dzieć mi ze Szko ły Pod sta wo wej i
mło dzie żą z Gim na zjum.

Pre zen tem z oka zji świę ta dla gro na
pe da go gicz ne go był wy stęp ar ty stycz ny,

skła da ją cy się z mon ta żu po etyc ko -te -
atral no -mu zycz ne go, któ ry za pre zen to -
wa ny zo stał przez dzie ci i mło dzież ze
szko ły. Mło dych ar ty stów przy go to wa li
na uczy cie le z ZSPG w Po de gro dziu:
Mał go rza ta Li ber, Mał go rza ta Ku nic ka -
-Haj du ga, Mał go rza ta Ja nur, Aga ta Na -
wo jow ska oraz Grze gorz Kraw czyk.
Wcze śniej wszyst kich obec nych po wi tał
Se ba stian Ma ciu szek, czło nek uczniow -
skie go sa mo rzą du, zaś prze wod ni czą ca,
Mag da le na Po to niec zło ży ła naj ser decz -
niej sze ży cze nia na uczy cie lom i pra cow -
ni kom szko ły.

Uro czy stość uświet nił wy stęp szkol ne -
go chó ru pod kie run kiem Da nie la Że la -
sko, któ ry wy ko nał utwo ry rów nież ‘a’
ca pel la. Wsłu chi wa no się rów nież w me -
lo die za gra ne na fle tach przez uczniów
klas V oraz w pięk ne re cy ta cje wier szy. Z
ko lei Ko ło Te atral ne „BIS” z Gim na zjum
za pre zen to wa ło spek takl pt. „Kop ciu szek
XXI w.” Sce na riusz zo stał opar ty na mo -
ty wach ba śni. Fi na ło wą pio sen kę „Win dą
do nie ba” wy ko nał ze spół Expe ry ment.
Peł na hu mo ru część ar ty stycz na wy wo ła -
ła wie le ra do ści i uśmie chów wśród obec -

nych. Po przed sta wie niu Se ba stian Ma -
ciu szek wy re cy to wał wiersz Ju lia na Tu -
wi ma pt. „Na uka”. Na za koń cze nie
ży cze nia dla pe da go gów zło żył prze wod -
ni czą cy Ra dy Ro dzi ców – pan Go lon ka. 

W paź dzier ni ku ko ło te atral ne „BIS”
by ło bar dzo za pra co wa ne. Je go człon ko -
wie wzię li udział w przy go to wa niu do
dwóch kon kur sów. Pierw szym z nich był
spek takl pt. „De mon ka lo rii”, przed sta wio -
ny w ra mach In ter ne to we go Prze glą du
Szkol nych Ze spo łów Te atral nych w ob rę -
bie In ter ne to we go Te atru TVP dla szkół.

Dru gą pod ję tą ini cja ty wą by ło na gra -
nie tra ile ra przed sta wie nia pt. „Prze bu -
dze nie ser ca”, któ re przy go to wa ne zo sta ło
do kon kur su „CO OL tu ra Po ro zu mie nia”.
Zo stał on zor ga ni zo wa ny przez Te atr im.
Ju liu sza Sło wac kie go w Kra ko wie, Ma -
ło pol ski Ogród Sztu ki oraz Fun da cję
Brac two Sym pa ty ków Wiel kie go Bu dyn -
ku przy Pla cu św. Du cha. Je go ce lem by -
ła pro mo cja idei em pa tycz nej
ko mu ni ka cji, po ro zu mie wa nia się bez ba -
rier, ro zu mie nia kon flik tu ja ko pro ce su
wy cho waw cze go i roz wo jo we go, al ter na -
tyw nych me tod roz wią zy wa nia kon flik -
tów, a szcze gól nie me dia cji. Po nad to je go
za ło że niem by ło za in te re so wa nie mło -
dzie ży sztu ką po przez ak tyw ne dzia ła nia
twór cze, kształ tu ją ce no wo cze sne ko dy
kul tu ry po ro zu mie nia bez prze mo cy.
Mło dzi lu dzie bio rą cy udział w przed się -
wzię ciu wy ka za li się kre atyw no ścią i
ogrom ną wręcz ak tyw no ścią.

Li sto pad z ko lei upły nął pod zna kiem
za cza ro wa nej za ba wy. Ra da Sa mo rzą du
Uczniow skie go zor ga ni zo wa ła ob cho dy
dnia św. An drze ja. 

„Li sto pad, gdy już koń czy się dzień
I gwiazd ka się po ka że
Spo tka my się przy bla sku świec
Tak, jak tra dy cja ka że.
Zasz cze ka pies,
Gęś zła pie ser 
I bu ty sta ną w rzę dzie.
Na wo dę wosk wy le je się 
I ta jem ni czo bę dzie.
Niech wie czór ten obie ca nam
Dni pięk ne i los no wy.
Niech speł nią się naj lep sze z wró żb
W ten wie czór An drzej ko wy”.

Są ta kie chwi le, kie dy ogar nia nas cie -
ka wość te go, co ukry te i ma gicz ne. Naj -

W Gimnazjum w Podegrodziu
nie lubią nudy, czyli słowo
o aktywności młodzieży



Sto wa rzy sze nie Ini cja tyw Spo łecz nych "Sol ny Gwa rek"
w Wie licz ce w ra mach kam pa nii "No pro mil, no pro blem"
przy zna ło głów ną na gro dę w ka te go rii Ze spo łu Kla so -
we go Gim na zjum w Brze znej.

Mło dzież bar dzo su mien nie po de szła do za ło żeń ak cji i opra -
co wa ła bar dzo sze ro ki pro gram dzia ła nia prze ciw ko kie row com,
któ rzy wsia da ją za kie row ni cę znaj du jąc się pod wpły wem al ko -
ho lu. Głów nym za da niem gim na zja li stów w Brze znej by ła zmia -
na men tal no ści lu dzi oraz wy pra co wa nie u nich spo łecz nej
od po wie dzial no ści i bra ku przy zwo le nia dla tych, któ rzy sta no wią
ogrom ne za gro że nie dla in nych użyt kow ni ków dróg.

Wła śnie ta ką po sta wę pró bo wa no wy kształ cić wśród miesz -
kań ców miej sco wo ści, uzmy sła wia jąc tym sa mym po wa gę sy -
tu acji oraz po wa żne kon se kwen cje, wy ni ka ją ce z tak
nie od po wie dzial nych za cho wań. War to za zna czyć, że owe
dzia ła nia nie zo sta ły skie ro wa ne je dy nie do kie row ców, któ -
rym wrę cza no ulot ki ostrze ga ją ce przed mo żli wy mi skut ka mi
jaz dy pod wpły wem al ko ho lu, ale ta kże do uczniów czy lo kal -
nej spo łecz no ści spo tka nej pod czas mar szu.

Gru pa wo lon ta riu szy pod opie ką na uczy cie li przy go to wy -
wa ła ma te ria ły do lek cji wy cho waw czych zwią za nych z pro -

gra mem „Trzeź wa Ma ło pol ska”. Wy ko na no m.in. oko licz no -
ścio we pla ka ty, któ re póź niej wzię ły udział w kon kur sie oraz
zo sta ły za pre zen to wa ne na wy sta wie, jak rów nież ulot ki i pre -
zen ta cję mul ti me dial ną pt. „Al ko ho lizm cho ro ba du szy, al ko -
hol za bi ja”. Po nad to za pre zen to wa no nie zwy kle przej mu ją cą
pio sen kę o te ma ty ce an ty al ko ho lo wej. 

Gim na zja li ści wcie li li się rów nież w ro lę ak to rów pod -
czas scen ki pro fi lak tycz nej „Al ko hol=Śmierć”. Ogrom ną
pra cą i za an ga żo wa niem wy ka za li się rów nież pod czas krę -
ce nia fil mu pt. „Wó zek”, któ ry po wstał przy po mo cy ro dzi -
ców oraz ab sol went ki szko ły. 

Pod su mo wa niem ak cji był hap pe ning w po sta ci prze mar szu,
pod czas któ re go mło dzież za chę ca ła miesz kań ców Brze znej
do zmia ny zgub nych na wy ków. Przy go to wa no spe cjal ne de ko -
ra cje, roz da wa no ulot ki oraz wzno szo no ha sła i trans pa ren ty, mó -
wią ce o skut kach pro wa dze nia po jaz dów w sta nie nie trzeź wym. 

Ak cja ob ję ła rów nież edu ko wa nie ro dzi ców. Pod czas ze bra nia
ucznio wie roz da wa li de kla ra cje świa do me go kie row cy i pa sa że -
ra, któ rej pod pi sa nie zo bo wią zu je do po wstrzy ma nia zna jo mych
przed jaz dą „po jed nym pi wie”. Po nad to roz miesz czo no na szkol -
nych ko ry ta rzach ma te ria ły, pre zen to wa no film oraz pla ka ty, któ -
re uświa da mia ły o po wa dze pro wa dzo nych dzia łań.
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Gim na zja li ści z Brze znej naj ak tyw niej
sprze ci wi li się pi ja nym kie row com

lep szą oka zję, by zgłę bić ta jem ni ce przy -
szło ści sta no wią ob cho dy dnia św. An -
drze ja. Wte dy też pró bu je my zmie rzyć się
z prze zna cze niem, od sło nić kur ty nę cza -
su, oczy wi ście z przy mru że niem oka.

Chęt ni, by po znać swój przy szły los,
wcho dzi li do sa li wró żb, gdzie cze ka ły
na nich wró żki, w któ re wcie li ły się
Dag ma ra Po rę ba i Aga ta Woj to wicz.
Uczest ni cy im pre zy swo ją przy szłość
usi ło wa li po znać na kil ka spo so bów
m.in. po przez prze bi ja nie szpil ką pa pie -
ro we go ser ca z na pi sa mi imion, rzu ca li
ko ść mi do gry i od czy ty wa li sym bo licz -
ne zna cze nie cyfr. 

Po nad to na par kie cie od by wa ła się
wspa nia ła za ba wa, w rytm ta necz nych
prze bo jów. Mło dzież ba wi ła się do sko -
na le przy akom pa nia men cie spon ta nicz -
ne go śmie chu, okla sków i mu zycz nych
hi tów, za pew nio nych przez DJ -a im pre -
zy – Se ba stia na Zię bę. Sa mo rząd
Uczniow ski na cze le z prze wod ni czą cą
Mag da le ną Po to niec oraz prze wod ni czą -

cą sek cji im prez, San drą Groń za pro sił
wszyst kich ze bra nych do uczest nic twa w
roz ma itych kon ku ren cjach. Pró bo wa no
swo ich sił w je dze niu cy try ny bez kwa -
śnej mi ny, ja błek za wie szo nych na
sznur kach oraz wy bie ra no Kró la i Kró -

lo wą Ba lu. Zwy cięz ców na gro dzo no sło -
dy cza mi. W ro li wo dzi re ja zo ba czy li śmy
Ka mi la Ko ta sa z III a, któ ry ze swo jej ro -
li wy wią zał się do sko na le. Ma gicz na at -
mos fe ra to wa rzy szy ła an drzej ko wym
im pre zo wi czom przez ca ły czas.
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W ramach współpracy między
Szkołą Podstawową im.
Jana III Sobieskiego w Brzeznej
i Zakladną Szkolą w Zahradnem
(Słowacja) odbyła się 5 czerwca
wspólna wycieczka uczniów
z obydwu szkół do Skansenu
i Zamku w Starej Lubowni.

Ze Szko ły Pod sta wo wej w Brze znej
w wy ciecz ce wzię ło udział 29 uczniów
z klas I -IV pod opie ką na uczy cie li:
Ewy Ja rek, Zo fii Ko zik, Mar ty Du dzik,
ro dzi ców oraz dy rek to ra szko ły Wła dy -
sła wa Ko zi ka. Ze Szko ły w Zah rad nem
w wy ciecz ce wzię li udział wszy scy
ucznio wie wraz z na uczy cie la mi i dy -
rek to rem Ma ria nem Fa bia nem. Spo tka -
nie roz po czę ło się zwie dza niem
Skan se nu Lu bow niań skie go. Ucznio -
wie obu szkół z za in te re so wa niem słu -
cha li opo wie ści o daw nym ży ciu

na spi skiej wsi. Po dzi wia li drew nia ną
cer kiew gre ko ka to lic ką św. Mi cha ła
Ar cha nio ła z 1833 r. Obok drew nia -
nych do mów miesz kal nych mo gli zo -
ba czyć sta rą szko łę i usiąść w jej
ław kach. Po nad to zwie dza li bu dyn ki
go spo dar skie: staj nie, spi chle rze czy
re lik ty tech ni ki np. kuź nie, warsz tat

sto lar ski, młyn, w któ rym pró bo wa li
wy pie ków. 

Ko lej nym punk tem wy ciecz ki by ło
zwie dza nie Zam ku w Sta rej Lu bow ni.
Wy cho wan ko wie obu szkół, pod opie -
ką prze wod ni ków prze bra nych
w XVII -wiecz ne stro je, zwie dza li
kom na ty, w któ rych znaj do wa ły się
przed mio ty po świę co ne hi sto rii zam -
ku, ce chom, rze mio słom, ostat nim pry -
wat nym wła ści cie lom zam ku tj.
Za moy skim, a ta kże re pli ki pol skich
klej no tów ko ro na cyj nych.

Na za koń cze nie ca łej przy go dy po -
dzi wia no po kaz so kol ni ka, któ ry pro wa -
dzi na zam ku w Sta rej Lu bow ni je dy ną
na Sło wa cji szko łę tre su ry so ko łów.

Kil ka na ście mi nut przed od jaz dem
uczest ni cy wy ciecz ki spę dzi li czas
na wy mia nie wra żeń, za wie ra niu no -
wych zna jo mo ści. Z ża lem wra ca li
w swo je stro ny.

Ucznio wie z Brze znej 
w Sta rej Lu bow ni

Ze Szkoły Podstawowej
w Brzeznej w wycieczce wzięło
udział 29 uczniów z klas
I-IV pod opieką nauczycieli:
Ewy Jarek, Zofii Kozik, Marty
Dudzik, rodziców oraz
dyrektora szkoły Władysława
Kozika.
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Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół” go ści ło 22 paź -
dzier ni ka pra cow ni ków oświa ty. Uro czy stość by ła ide -
al ną oka zją do wrę cze nia wy ró żnień, me da li i na gród
dla dy rek to rów i na uczy cie li.

Dy rek tor Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu, Kry sty na Dą brow ska, zo sta ła uho no ro wa na,
ja ko jed na z trzech osób Na gro dą Mi ni stra Edu ka cji Na ro do -

wej. Z te re nu na szej gmi ny Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej Od zna czo no Elżbie tę Ko siń ską, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej w Sta dłach, Bal bi nę Ol szak, dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej w Mo krej Wsi oraz na uczy cie li z ZSPG w Po -
de gro dziu: Jo an nę Ja nik (wy cho wa nie fi zycz ne), Mał go rza -
tę Ku nic ką -Haj du ga (ję zyk pol ski) oraz Jo an nę Sta choń
(edu ka cja wcze snosz kol na). Po nad to dy rek tor Przed szko la
w Po de gro dziu, Bar ba ra Bo dzio ny, otrzy ma ła Brą zo wy
Krzyż Za słu gi.

W uro czy sto ściach w no wo są dec kim MCK „So kół” wzię -
ło udział wie lu go ści, wśród któ rych zna leź li się: Grze gorz Ba -
ran – ma ło pol ski wi ce ku ra tor oświa ty, An drzej He rę żlak
– wi ce wo je wo da ma ło pol ski oraz Sta ni sław Szu dek – dy rek -
tor de le ga tu ry Ma ło pol skie go Ku ra to rium Oświa ty w No wym
Są czu. Urząd Mia sta No we go Są cza re pre zen to wa ła wi ce pre -
zy dent Bo że na Ja wor, a po wiat no wo są dec ki czło nek za rzą du,
Ry szard Po ra dow ski.

Nagroda ministra
dla Krystyny
Dąbrowskiej

Uzna nie dla tramp ka rzy 
Wła dze gmi ny Po de gro dzie uho no ro wa ły tramp ka rzy Gro du, któ rzy w Fi na le 29. Ogól no pol skie go Tur nie ju „Pił -
kar ska Ka dra Cze ka” im. Sta ni sła wa Ty mo wi cza za ję li dru gie miej sce. XXXIV se sja Ra dy Gmi ny Po de gro dzie by ła
ide al ną oka zją do na gro dze nia mło dych za wod ni ków. Na sa mym po cząt ku wójt Mał go rza ta Gro ma la oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Da riusz Ko wal czyk ser decz nie po gra tu lo wa li mło dym gra czom, któ rzy roz sła wia ją swo -
ją ma łą oj czy znę na are nach spor to wych, bu du jąc w ten spo sób jej po zy tyw ny wi ze ru nek. Po nad to ży czy li im
ko lej nych suk ce sów i do brych wy ni ków w roz gryw kach. Dla za wod ni ków wy ró żnie nie ze stro ny władz gmi ny
by ło spo rym prze ży ciem i ko lej ną na gro dą za wspa nia łe wy ni ki.
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W roz gryw kach pił kar skich „Li gi
Po pradz kiej” w ka te go rii U -10
świet nie za pre zen to wa li się naj -
młod si gra cze z Po de gro dzia. Or ga -
ni za to rem za wo dów jest UKS
„So ko li ki” Sta ry Sącz.

Roz gryw ki roz po czę ły się w li sto pa -
dzie i po trwa ją do koń ca mar ca. Ka żda
ko lej ka po le ga na ro ze gra niu dwóch tur -
nie jów po czte ry ze spo ły. Ka żdy z nich
roz gry wa ny jest w ró żnym miej scu.

W li dze wy star to wa ło osiem dru żyn:
UKS „So ko li ki” Sta ry Sącz, Ogni wo
Piw nicz na, Gród Po de gro dzie, Po prad
Mu szy na, Gry bo sia Gry bów, Kry ni ca -
-Moch nacz ka, Li pa ny (Sło wa cja) oraz
„Ju no Sport” Sta ra Lu bo vnia. 

Pierw szy tur niej od był się 23 li sto pa -
da w Sta rym Są czu, a je go zwy cięz cą
oka za ła się eki pa z Po de gro dzia. War to
za zna czyć, że ka te go ria wie ko wa obej -
mu je chłop ców do dzie sią te go ro ku ży -
cia. Jak wi dać już te raz, po mi mo bar dzo
mło de go wie ku świet nie spi su ją się w ry -
wa li za cji spor to wej. 

Pod opiecz ni tre ne ra Zyg mun ta Bie la
w pierw szym spo tka niu po ko na li ze spół
go spo da rzy (UKS „So ko li ki” Sta ry
Sącz) 5-2. W dru gim me czu ry wa lem
mło dziut kich pił ka rzy z Po de gro dzia by -

li ró wie śni cy z Ogni wa Piw nicz na. I tym
ra zem na si za wod ni cy za pre zen to wa li
się zna ko mi cie, nie da jąc szans prze ciw -
ni kom (6-3).

War to od no to wać, że rów nież na gro -
da dla naj lep sze go za wod ni ka roz gry -
wek tra fi ła w rę ce pił ka rza Gro du. Zo stał
nim Szy mon Kmie cik, zdobywca aż pię -
ciu go li. To już ko lej ny suk ces mło dych
po de grodz kich za wod ni ków, któ rzy

okazu ją się w swo jej ka te go rii wie ko wej
bez kon ku ren cyj ni. 

Skład dru ży ny Gro du:
Bartłomiej Zaczyk, Kamil Rostocki,

Krystian Ciapała, Filip Kmiecik,
Szymon Kmiecik, Bartłomiej
Mastalski, Igor Mastalski, Artur
Szczygieł, Przemysław Kumor, Piotr
Zaremba, Kamil Olszak, Wiktor
Gomółka. Trener: Zygmunt Biel. 

Nie da li wy grać go spo da rzom

Tramp ka rze z Po de gro dzia wzbu dzi li za in te re so wa nie
klu bów Eks tra kla sy. Dla pro wa dzo nych przez tre ne ra
Zyg mun ta Bie la gra czy, któ rzy w Fi na le 29. Ogól no pol -
skie go Tur nie ju „Pił kar ska Ka dra Cze ka” za ję li dru gie
miej sce, to wspa nia ła na gro da za cię żką pra cę na tre -
nin gach i za an ga żo wa nie w spo tka niach.

Wy so ka for ma i wspa nia łe wy ni ki spor to we nie mo gły ujść
uwa dze wy słan ni kom klu bów pił kar skiej Eks tra kla sy. Jak wia -
do mo, tur nie je mło dzie żo we mo gą być ko pal nią ta len tów, dla -
te go nie bra ku je na nich przed sta wi cie li dru żyn, któ re chcą
po zy skać mło dych pił ka rzy.

Ty tuł naj lep sze go za wod ni ka w Fi na le 29. Ogól no pol skie go
Tur nie ju „Pił kar ska Ka dra Cze ka” spra wił, że Pa tryk Łat ka zo -
stał za pro szo ny na te sty do klu bu ak tu al ne go wi ce mi strza kra -
ju, Le cha Po znań. Po pu lar ny Ko le jorz za in te re so wał się po nad to
dwo ma in ny mi uta len to wa ny mi gra cza mi z Po de gro dzia. Kon -
rad Cią gło i Kry stian Mor dar ski dzię ki bar dzo do brym wy stę -
pom zo sta li wpi sa ni do no te su wy słan ni ka po znań skiej dru ży ny. 

Już od pew ne go cza su mło dzie żo we ze spo ły Gro du co raz
śmie lej po czy na ją so bie na pił kar skich bo iskach. Wy star czy
wspo mnieć, że wy żej wy mie nie ni nie są pierw szy mi gra cza -
mi, któ rzy do bry mi wy stę pa mi zwró ci li uwa gę pił kar skiej eli -
ty w Pol sce. Naj lep szym przy kła dem jest Ka mil Ku row ski,
któ ry naj pierw tra fił do mło dzie żo wych dru żyn Le gii War sza -
wa, mi strza kra ju. Mło dy po moc nik zdą żył już za de biu to wać
na naj wy ższym szcze blu roz gry wek w kra ju w bar wach Pod -
be ski dzia Biel sko -Bia ła, gdzie od po cząt ku se zo nu 2013/2014
prze by wa na wy po ży cze niu.

Łatkę zaproszono
na testy do Lecha Poznań



Pro wa dze ni przez tre ne ra Zyg mun -
ta Bie la tramp ka rze Gro du mo gą po -
chwa lić się ko lej nym już suk ce sem
na are nie kra jo wej. W Fi na le 29.
Ogól no pol skie go Tur nie ju „Pił kar -
ska Ka dra Cze ka” im. Sta ni sła wa
Ty mo wi cza za ję li dru gą lo ka tę.

Tur niej fi na ło wy zgro ma dził naj lep sze
ze spo ły z po szcze gól nych wo je wództw.
Tramp ka rze Gro du po zwy cię stwach
w za wo dach po wia to wych, re jo no wych
i wo je wódz kich do ry wa li za cji przy stą pi li
z na dzie ja mi na suk ces. Ry wa la mi na -
szych za wod ni ków by ły dru ży ny Po lo nii
Słu bi ce (wo je wódz two lu bu skie), Pa sjo nat
Dan ko wi ce (wo je wódz two ślą skie) i Do -
brzeń Wiel ki (wo je wódz two opol skie).

Pierw szym ry wa lem pod opiecz nych
tre ne ra Zyg mun ta Bie la by li za wod ni cy
ze Słu bic. Za cię te spo tka nie, któ re za -
koń czy ło się re mi sem 2-2 przy nio sło
wie le emo cji. W ko lej nym me czu mło -
dzi pił ka rze z Po de gro dzia zmie rzy li się
z ró wie śni ka mi z Pa sjo na ta Dan ko wi -
ce. I w tym przy pad ku mu sie li za do wo -
lić się po dzia łem punk tów (1-1). Ostat nie
za wo dy roz strzy gnę ły się już po my śli
gra czy Gro du. W ry wa li za cji z ze spo łem
Do brzeń Wiel ki roz gro mi li prze ciw ni -
ków aż 7-0 i pew nie awan so wa li do fa zy
pu cha ro wej.

W ćwierć fi na le na si pił ka rze utrzy ma -
li for mę strze lec ką i od no to wa li ko lej ne
bar dzo wy so kie zwy cię stwo. Po ko nu jąc
Po lo nię Śro da Ślą ska aż 9-0 otwo rzy li

so bie dro gę do pół fi na łu. War to pod kre -
ślić, że znów mło dzi za wod ni cy nie da li
so bie strze lić ani jed ne go go la. 

Pół fi nał był bar dzo za cię tym i wy -
czer pu ją cym spo tka niem. Za wod ni cy
Gry fa Ka mień Po mor ski bar dzo wy so ko
za wie si li po przecz kę i do ostat nich chwil
gra cze pro wa dze ni przez Zyg mun ta Bie -
la wal czy li o zwy cię stwo. Osta tecz nie
po ko na li ry wa li 3-2 i awan so wa li do fi -
na łu tur nie ju.

Mecz o zwy cię stwo w roz gryw kach
był nie zwy kle trud ny. Prze ciw ni cy z dru -
ży ny Śro dy Wiel ko pol skiej od sa me go
po cząt ku na rzu ci li bar dzo szyb kie tem -
po gry. Pił ka rze Gro du, któ rzy w po -
przed nim spo tka niu stra ci li spo ro sił,
prze gra li nie ste ty 0-4.

Za wod ni kom z Po de gro dzia na le żą
się ser decz ne gra tu la cje, a tre ne ro wi po -
dzię ko wa nia za osiem lat pra cy. Wy ra zy
wdzięcz no ści na le ży rów nież skie ro wać
do ro dzi ców i spon so rów, bez któ rych
suk ces, je den z naj więk szych w hi sto rii
klu bu był by nie mo żli wy. Tramp ka rzy
Gro du wspie ra li: Urząd Gmi ny Po de gro -
dzie, Sta ro stwo Po wia to we w No wym
Są czu, Nad le śnic two Pań stwo we w Sta -
rym Są czu, Bank Spół dziel czy w Po de -
gro dziu oraz Adam Pa siut, Wie sław
Czop oraz Ja cek Szach now ski.
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