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Sza now ni Mieszkańcy!

T ym pięk nym cy ta tem z tek stu o dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia „Pro myk”, dzię -
ki Wa szej de cy zji, kon ty nu uję tra dy cję za pra sza nia Was do lek tu ry ko lej ne -
go nu me ru „Wie ści Po de grodz kich”.

Za rów no dla mnie, jak i dla Was, ostat ni kwar tał był kre sem szcze gól nym. Mo gli śmy
się prze ko nać, że czas bie gnie nie ubła ga nie i nad szedł mo ment pod su mo wa nia czte ro -
let niej ka den cji mo jej pra cy na sta no wi sku Wój ta Gmi ny Po de gro dzie oraz ka den -
cji rad nych Ra dy Gmi ny Po de gro dzie. Fi na łem te go pod su mo wa nia by ły wy bo ry
i Wa sza de cy zja o wy bo rze władz Gmi ny. Bar dzo się cie szę, że zde cy do wa -
na więk szość uzna ła, że kam pa nia wy bor cza to nie mie sięcz ny okres ta nie go po -
pu li zmu i z bra ku wła snych po my słów, ne go wa nie do ko nań kon ku ren tów.
Kam pa nia wy bor cza to czte ro let ni okres wy tę żo nej pra cy, bu do wa nia wia ry god -
no ści Gmi ny i roz wią zy wa nia pro ble mów jej miesz kań ców. Tak, aby ka żdy dzień
mógł być dla nich swo istym „Bo żym Na ro dze niem”. Jesz cze raz Wszyst kim ser -
decz nie dzię ku ję za oka za ne za ufa nie i obie cu ję, że te go za ufa nia nie za wio dę.

Trzy ma cie w rę kach nu mer za wie ra ją cy re la cje z wie lu wy da rzeń, któ re od -
by ły się w Na szej Gmi nie lub któ rych uczest ni ka mi by li na si przed sta wi cie le.
To naj lep szy do wód, że wy bo ry to tyl ko ma ły epi zod w na szym ży ciu. Ży cie
to czy się da lej i war to być przy zwo itym, że by za cho wa nia z te go krót kie go epi -
zo du nie za wa ży ły na dal szym funk cjo no wa niu we wspól no cie ja ką jest gmi na.
War to też pa mię tać, że nie ma ta kich ce lów, któ re mo gą prze sło nić za sa dę ka żde -
go przy zwo ite go czło wie ka – przede wszyst kim nie szko dzić. Bo do bre uczyn ki
za wsze się zwra ca ją.

Ży cząc Pań stwu przy jem nej lek tu ry chcę pod kre ślić, że te suk ce sy na szych
miesz kań ców to po wód do du my nas wszyst kich. Za chę cam Pań stwa do ak tyw -
ne go dzia ła nia i pre zen to wa nia swych do ko nań na stro nach „Wie ści Po de grodz -
kich”. To dla Was i z my ślą o Was two rzy my te wy da nia. Mo im ma rze niem jest
aby ka żdy miesz ka niec Gmi ny Po de gro dzie do pi sał cząst kę hi sto rii Gmi ny.

Sza now ni miesz kań cy.
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go 2015 Ro ku tra -

dy cyj nie ży czę wszyst kim speł nie nia ich ma rzeń, tych naj bar dziej in dy wi du al nych
i oso bi stych, du żo zdro wia, spę dze nia Świąt w gro nie ro dzi ny i przy ja znych
osób. I du żo po go dy du cha i opty mi zmu aby w No wym Ro ku nie za bra kło nam sił
na re ali za cję tych ma rzeń. War to ma rzyć.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

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

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie
Matka Teresa z Kalkuty
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Pierwsza sesja nowej 
Rady Gminy Podegrodzie
1 grudnia sala główna Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
wypełniła się niemal po brzegi. Wszystko za sprawą pierwszej sesji nowo
wybranej Rady Gminy Podegrodzie, podczas której wybrano jej
przewodniczącego oraz zastępców.

Szukanie talentów
Gim na zjum to miej sce nie tyl ko do zdo by wa nia wie dzy, umie jęt no ści spraw -
dza nych pod czas eg za mi nu, ale ta kże wy szu ki wa nia uczniów ob da rzo nych
szcze gól ny mi uzdol nie nia mi. Wie le ra zy zda rza ło się, że do pie ro pod czas po -
że gna nia ab sol wen tów z za sko cze niem słu cha no pięk ne go śpie wu czy gry
ko goś, kto przez trzy la ta ci chut ko prze my kał się zu peł nie nie zau wa żo ny.

8 13
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DRO DZY MIESZ KAŃ CY 
GMI NY PO DE GRO DZIE,
Ser decz nie dzię ku ję za za ufa nie ja kim ob da rzy li ście
mnie na ko lej ne czte ry la ta. Nie je stem w sta nie wy ra -
zić sło wa mi, jak bar dzo wa sze po par cie przy wró ci ło mi
wia rę w sens współ pra cy z ludź mi i dla lu dzi. Wa sza
licz na obec ność pod czas gło so wa nia 16 li sto pa da
i udzie lo ne mi pra wie 75% po par cie to naj lep szy do -
wód, że czte ry la ta na szej zna jo mo ści i wspól nych
dzia łań mia ło sens, że kie run ki roz wo ju gmi ny Po de -
gro dzie by ły wła ści we.

Przez czte ry po przed nie la ta sta ra łam się do gmi ny Po de gro -
dzie wpro wa dzić nor mal ność, przej rzy ste za sa dy po stę po wań,
otwar tość na spra wy miesz kań ców. Sta ra łam się po dej mo wać
dzia ła nia, któ re spra wią, że bę dzie my dum ni z te go, że je ste śmy

miesz kań ca mi tej gmi ny. Wy nik, któ ry otrzy ma łam utwier dza
mnie w prze ko na niu, że te dzia ła nia zy ska ły ak cep ta cję.

Ser decz nie dzię ku ję za wy bór 11 rad nych z mo je go ko mi -
te tu wy bor cze go. Sta bil na więk szość w Ra dzie Gmi ny to gwa -
ran cja do brej współ pra cy z wój tem gmi ny i wspól ne go
dzia ła nia na rzecz jej miesz kań ców.

Zaw sze pod kre śla łam, że współ pra ca z miesz kań ca mi Gmi -
ny Po de gro dzie jest mo im naj więk szym osią gnię ciem. 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. Dzi siaj mo gę to po sto kroć po wtó rzyć. 

Bar dzo dzię ku ję wszyst kim miesz kań com gmi ny Po de gro -
dzie za speł nie nie swo je go oby wa tel skie go obo wiąz ku i wzię -
cie udzia łu w wy bo rach.

Jesz cze raz dzię ku jąc za udzie lo ne po par cie, pra gnę pod -
kre ślić, że trak tu ję to ja ko zo bo wią za nie do jesz cze więk szej
pra cy dla do bra gmi ny Po de gro dzie.

MAŁ GO RZA TA GRO MA LA
Wójt Gmi ny Po de gro dzie
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12 li sto pa da przy Szko le Pod sta wo -
wej im. Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II od by ło się uro czy ste otwar cie
bo iska wie lo funk cyj ne go i przy -
szkol ne go par kin gu.

Do pla ców ki przy by ło te go dnia wie -
lu zna ko mi tych go ści, wśród któ rych
zna leź li się wójt Po de gro dzia – Mał go -
rza ta Gro ma la, soł tys Brze znej – Ma rek
Pierz cha ła, wy ko naw ca – Jó zef Wój cik
oraz księ ża z Pa ra fii Naj święt sze go Cia -
ła i Krwi Pa na Je zu sa w Brze znej, dy rek -
to rzy gmin nych szkół i przed szko li,
a ta kże eme ry to wa ni na uczy cie le i pra -
cow ni cy ob słu gi szko ły. 

Naj pierw wszyst kich obec nych po wi -
ta ła dy rek tor pla ców ki – Mag da le na Gór -
czyk. Na stęp nie na stą pi ło uro czy ste
prze cię cie wstę gi przez wójt, wy ko naw -
cę obiek tu, dy rek tor, prze wod ni czą cą Ra -
dy Ro dzi ców oraz prze wod ni czą cą
Sa mo rzą du Uczniow skie go. Póź niej
ksiądz pro boszcz Sta ni sław Po słusz ny
do ko nał po świę ce nia no wo cze snych
obiek tów.

Dal sza część uro czy sto ści od by wa ła
się już w sa li gim na stycz nej pla ców ki,
gdzie ucznio wie przy go to wa li pro gram
ar ty stycz ny, przed któ rym wójt Mał go -
rza ta Gro ma la skie ro wa ła kil ka słów
do spo łecz no ści szkol nej, ro dzi ców

i obec nych go ści na te mat wy ko na nych
prac i pla no wa nych in we sty cji m.in. pla -
cu za baw dla dzie ci.

Swój wy stęp za pre zen to wa li pierw -
szo kla si ści, po któ rych star si ucznio wie
po przez po ezję i śpiew przy po mnie li ze -
bra nym, jak wa żną ro lę w ży ciu czło wie -
ka od gry wa sport. Zgod nie z de ka lo giem
mło de go spor tow ca przed sta wi cie le klas
zło ży li przy rze cze nie współ za wod ni cze -
nie w opar ciu o po sza no wa nie za sad
uczci wej ry wa li za cji, dla chwa ły spor tu
i ho no ru szko ły. 

Bo jo wy duch nie opusz czał rów nież
wy stę pu ją cych pod czas pre zen ta cji hu -
mo ry stycz nej scen ki, do ty czą cej po ka zu
ry cer skich ma nier we współ cze snym
świe cie. Na stęp nie po da ne zo sta ły wska -
zów ki, jak być spraw nym i zdro wym,
a ta kże za pre zen to wa no kil ka dys cy plin,
któ re bę dzie mo żna bez prze szkód upra -
wiać na no wym bo isku wie lo funk cyj -
nym. Atrak cją pro gra my był rów nież
wy stęp che er le ade rek.

Spo tka nie za koń czy ło się de gu sta -
cją ciast i po sił ków przy go to wa nych
przez Ra dę Ro dzi ców. Od da nie
do użyt ku bo iska wie lo funk cyj ne go to
stwo rze nie uczniom no wych mo żli -
wo ści roz wo ju, pro po zy cja cie ka we go
wy peł nie nia cza su wol ne go, a ta kże
ele ment nie zbęd ny w pro mo wa niu
zdro we go sty lu ży cia wśród miesz -
kań ców.

Ko lej ne bo isko wie lo funk cyj ne



26 li sto pa da wła dze gmi ny pod pi -
sa ły umo wę na wspar cie fi nan so -
we za da nia „Ogra ni cze nie zu ży cia
ener gii w obiek tach uży tecz no ści
pu blicz nej w gmi nie Po de gro dzie”. 

Po pi sa nie umo wy mia ło miej sce
w sa li głów nej Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Po de gro dziu, a dzię ki do fi nan so -
wa niu wy ko na ne zo sta ną in sta la cje
so lar ne w pię ciu bu dyn kach uży tecz no -
ści pu blicz nej. Ze stro ny gmi ny umo wę
pa ra fo wa ła wójt – Mał go rza ta Gro ma la
oraz Skarb nik – Agniesz ka Pa cho larz.
Z ra mie nia Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go pod pis zło żył Sta ni sław So rys – czło -
nek za rzą du.

Środ ki eu ro pej skie przy zna ne zo -
sta ły w ra mach Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007 – 2013. Po przez re ali za -
cję pro jek tu mo żli we bę dzie za in sta -
lo wa nie ko lek to rów sło necz nych oraz
re mont in sta la cji cen tral ne go ogrze -
wa nia w bu dyn ku Urzę du Gmi ny
oraz szko łach w Brze znej i Ol szan ce.
Po nad to w nie któ rych obiek tach wy -

ko na ne zo sta nie m.in. do cie ple nie
ścian, pod da szy czy wy mia na grzej -
ni ków. War tość za da nia to bli sko 925
tys. zł, z cze go wy so kość wspar cia fi -
nan so we go z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go to
ok. 786 tys. zł.

Re ali za cja pro jek tu przy nie sie dłu -
go fa lo we ko rzy ści. Dzię ki te mu mo żli -
we bę dzie sku tecz ne wy ko rzy sta nie
su row ców ener ge tycz nych. Za sto so wa -
nie od na wial nych źró deł ener gii w du -
żym stop niu po zwo li na zmniej sze nie
kosz tów ogrze wa nia oraz zre du ku je
ilość emi to wa nych za nie czysz czeń
do at mos fe ry, uwal nia nych w pro ce sie
do star cza nia cie pła i cie płej wo dy
do ró żne go ro dza ju obiek tow.

Do fi nan so wa nie przy zna ne zo sta ło
w ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-
2013, Oś Prio ry te to wa 7. In fra struk tu ra
Ochro ny Śro do wi ska. Dzia ła nie 7.2. Po -
pra wa ja ko ści po wie trza i zwięk sze nie
wy ko rzy sta nia od na wial nych źró deł
ener gii, z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go.
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Dbając o środowisko,
gmina zaoszczędzi
pieniądze

Nauka
komputera
dla seniorów
Dzie sięć go spo dyń ze Sta deł wzię ło
udział w bez płat nym kur sie w za kre -
sie ob słu gi kom pu te rów. To już ko lej -
na ini cja ty wa ak ty wi zu ją ca se nio rów,
w któ rej udział bio rą pa nie z KGW.

Za ję cia, od by wa ją ce się w ra mach
pro jek tu 50+ „e -aka de mia – pod wy ższa -
nie kom pe ten cji osób do ro słych w za kre -
sie ICT”, umo żli wi ły uczest ni kom
zdo by cie prak tycz nej wie dzy w za kre sie
ob słu gi kom pu te ra.

Ini cja ty wa skie ro wa na dla se nio rów
zgro ma dzi ła dzie sięć osób ze Sto wa rzy -
sze nia Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Sta -
dłach. Po przez szko le nie, w ra mach
pro gra mu za jęć za po zna ły się z pod sta -
wo wy mi za sa da mi użyt ko wa nia kom pu -
te rów. Po nad to zdo by ły cen ną wie dzę
w za kre sie two rze nia tek stów, ar ku sza
kal ku la cyj ne go oraz usług w sie ciach
kom pu te ro wych.

Dzię ki dzia łal no ści KGW, se nio rzy
z gmi ny Po de gro dzie mo gą pro wa dzić
ak tyw ny tryb ży cia. Re gu lar nie or ga ni -
zo wa ne są spo tka nia oraz licz ne wy -
ciecz ki, dzię ki cze mu oso by po wy żej
pięć dzie sią te go ro ku ży cia mo gą zdro wo
spę dzać czas wol ny.
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1 grud nia sa la głów na Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu wy -
peł ni ła się nie mal po brze gi.
Wszyst ko za spra wą pierw szej se sji
no wo  wy bra nej Ra dy Gmi ny Po de -
gro dzie, pod czas któ rej wy bra no jej
prze wod ni czą ce go oraz za stęp ców.

Otwar cia se sji do ko nał rad ny se nior
– Teo fil Ma ty aszek z Go stwi cy, któ ry po -
wi tał wszyst kich obec nych, w tym
za pro szo nych go ści, wśród któ rych zna -
leź li się m.in. po seł na sejm RP – Ar ka -
diusz Mu lar czyk oraz czło nek za rzą du
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go – Le szek
Zegz da. 

Na stęp nie rad nym oraz wójt gmi ny
– Mał go rza cie Gro ma li wrę czo no no mi -
na cje na sta no wi ska. Po zło że niu
uro czy ste go ślu bo wa nia rad ni przy stą pi -
li w taj nym gło so wa niu do wy bo ru prze -
wod ni czą ce go. Po raz dru gi z rzę du
funk cję tą bę dzie peł nił Da riusz Ko wal -
czyk z Po drze cza, któ re go wy bra no jed -
no gło śnie. Je go za stęp ca mi zo sta li Je rzy
Ja siń ski z Brze znej oraz An drzej Po rę -
ba z Ol szan ki.

RADA GMINY PODEGRODZIE
2014-2018
1. Czop Sławomir – Podegrodzie
2. Golonka Franciszek – Gostwica

3. Jasiński Jerzy – Brzezna
(wiceprzewodniczący)

4. Kowalczyk Dariusz – Brzezna
(przewodniczący)

5. Kożuch Jan – Brzezna
6. Matiasz Teresa – Brzezna
7. Matyaszek Teofil – Gostwica
8. Mordarski Czesław – Chochorowice
9. Olszak Jerzy – Mokra Wieś
10. Padula Andrzej – Stadła
11. Pawłowski Artur – Olszana
12. Plata Stanisław – Długołęka-Świerkla
13. Plata Stanisław Krzysztof – Gostwica
14. Poręba Andrzej – Olszanka

(wiceprzewodniczący)
15. Śledź Stefan – Naszacowice

Pierw sza se sja no wej 
Ra dy Gmi ny Po de gro dzie
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KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
INFRASTRUKTURY I BUDŻETU
1. Śledź Ste fan – prze wod ni czą cy
2. Czop Sła wo mir
3. Go lon ka Fran ci szek
4. Ja siń ski Je rzy
5. Ko żuch Jan
6. Pa du la An drzej
7. Paw łow ski Ar tur

KO MI SJA ROL NIC TWA, OCHRO NY 
ŚRO DO WI SKA I PO RZĄD KU 
PU BLICZ NE GO
1. Paw łow ski Ar tur – prze wod ni czą cy
2. Czop Sła wo mir
3. Ja siń ski Je rzy
4. Ma tiasz Te re sa
5. Ol szak Je rzy
6. Pla ta Sta ni sław Krzysz tof
7. Śledź Ste fan

KO MI SJA OŚWIA TY, KUL TU RY, 
SPOR TU, ZDRO WIA I SPRAW 
SO CJAL NYCH
1. Ko żuch Jan – prze wod ni czą cy
2. Go lon ka Fran ci szek
3. Ma tiasz Te re sa
4. Ol szak Je rzy
5. Pa du la An drzej
6. Pla ta Sta ni sław
7. Po rę ba An drzej

KO MI SJA RE WI ZYJ NA
1. Czop Sła wo mir – prze wod ni czą cy
2. Go lon ka Fran ci szek
3. Paw łow ski Ar tur
4. Pla ta Sta ni sław Krzysz tof
5. Śledź Ste fan

KO MI SJA IN WEN TA RY ZA CYJ NA 
DS. KO MU NA LI ZA CJI MIE NIA
1. Ko żuch Jan – prze wod ni czą cy
2. Ja siń ski Je rzy
3. Ma ty aszek Teo fil
4. Mor dar ski Cze sław
5. Pa du la An drzej
6. Pla ta Sta ni sław Krzysz tof
7. Po rę ba An drzej

27 li sto pa da od by ło się uro czy ste
otwar cie Bi blio te ki Gmin nej w Po -
de gro dziu. Nie za bra kło licz nych
go ści, a dzie ci ze Szko ły Pod sta wo -
wej im. Ba ta lio nów Chłop skich
w Ro gach spe cjal nie na tę oka zję
przy go to wa ły pro gram ar ty stycz ny.

Swo ją obec no ścią uro czy stość
uświet ni li: wójt gmi ny – Mał go rza ta
Gro ma la oraz ks. pra łat Jó zef Wa ła -
szek – pro boszcz pa ra fii pw. św. Ja -
ku ba Apo sto ła Star sze go
w Po de gro dziu, któ ry po bło go sła wił
wszyst kich obec nych, jed no cze śnie

za chę ca jąc miesz kań ców do czy ta nia
ksią żek i ko rzy sta nia z obiek tu. 

Na stęp nie ucznio wie Szko ły Pod sta -
wo wej w Ro gach za pre zen to wa li scen kę,
w któ rej przed sta wi li sąd nad ksią żką.
Mło dzi ar ty ści za swo je za an ga żo wa nie
i barw nie przed sta wio ną hi sto rię otrzy ma -
li od obec nych na sa li grom kie okla ski.

War to wspo mnieć, iż Bi blio te ka
Gmin na w Po de gro dziu jest wy jąt ko wo
no wo cze snym obiek tem, w któ rym ka -
żdy znaj dzie coś dla sie bie. Jest tu spe -
cjal nie przy sto so wa ny ką cik dla
naj młod szych, czy tel nia czy sta no wi ska
kom pu te ro we. 

Każdy znajdzie 
coś dla siebie
w Bibliotece Gminnej
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Ostat nie trzy mie sią ce dzia łal no ści
WTZ ob fi to wa ły w wie le wy da rzeń.
2 paź dzier ni ka wzię li śmy udział
w I Je sien nym Wy jeź dzie In te gra -
cyj nym – wy je cha li śmy na plat for -
mę wi do ko wą w Wo li Kro gu lec kiej,
któ ra zro bi ła na nas du że wra że nie
po mi mo gę stej mgły. W Sto do le
w Od no zy nie bra li śmy udział za ba -
wach in te gra cyj nych, przy go to wa -
nych przez Pa try cję Soj kę –
psy cho log pra cu ją cą w na szym
WTZ, oraz w za ba wie ta necz nej. 

W paź dzier ni ku na si pod opiecz ni bra li
udział w za wo dach spor to wych. Krzysz -
tof, Mo ni ka, Ol ga, Ra fał, Ma ria, Grze gorz
i Woj ciech – przy go to wa ni przez Wio le tę
Rams  – re pre zen to wa li nasz Warsz tat
na VIII Są dec kim In te gra cyj nym Tur nie -
ju Boc ci oraz w Je sien nej Zin te gro wa nej
Spar ta kia dzie Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł -
no spraw nej w Stró żach. 

Wspól nie z Za rzą dem Sto wa rzy sze nia
Ro dzi ców Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -
peł no spraw nych „Pro myk” świę to wa li -
śmy Dzień Wy cho waw cy, a ta kże Dzień
Te ra peu ty i Pra cow ni ka So cjal ne go. 

Wraz z ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej
w Go stwi cy, księ dzem pro bosz czem Jó -
ze fem Wa łasz kiem oraz wójt Mał go rza -
tą Gro ma lą wzię li śmy udział
w in au gu ra cji ak cji „1000 drzew na ty -
siąc le cie pa ra fii Po de gro dzie”. Ak cja ta
wpi su je się w pro jekt La sów Pań stwo -
wych pt. „Od no wa ci sa po spo li te go i je -
go re sty tu cja na te re nie RDLP
w Kra ko wie”. Na za pro sze nie nad le śni -
cze go Paw ła Szczy gła na si uczest ni cy
po je cha li rów nież do Rdzio sto wa, gdzie
spa ce ro wa li ście żką edu ka cyj ną, wzię li
udział w krót kiej po ga dan ce na te mat la -
su i utrzy my wa nia po rząd ku w le sie,
oraz sma ży li kieł ba ski na ogni sku. Ostat -
nią wspól ną ak cją by ło za sa dze nie drzew
na Łą kach Go stwic kich – pra co wa li śmy

ra zem z dzieć mi ze Szko ły Pod sta wo wej
z Go stwi cy. Nad le śni czy – Pa weł Szczy -
gieł jak zwy kle barw nie opo wia dał
o zna cze niu la sów w na szym ży ciu
– o ko niecz no ści ich ochro ny i od na wia -
nia. Wspól ną pra cę za koń czy li śmy
przy ogni sku.

„Do bra wła dza to do sie bie prze cież
ma – że po ma gać, a nie szko dzić wszyst -
kim ma...”. Ta kie prze sła nie usły sze li
zgro ma dze ni na XLVI Ra dzie Gmi ny Po -
de gro dzie rad ni i soł ty si Gmi ny Po de gro -
dzie. Sztu kę za pre zen to wa li ak to rzy
te atru „Psot nik”, dzia ła ją ce go w Warsz -
ta cie Te ra pii Za ję cio wej przy Sto wa rzy -
sze niu „Pro myk” w Go stwi cy.
Po nad cza so wa – i po li tycz na – sztu ka
„Szel mo stwa Li sa Wi ta li sa” mi strza Ja -
na Brze chwy spo tka ła się z go rą cym
przy ję ciem pu blicz no ści, peł nej uzna nia
dla umie jęt no ści ak tor skich i eks pre sji
pod opiecz nych WTZ. Żąd ny wła dzy Lis
Wi ta lis, spe cja li sta od PR obie cu ją cy
w swo jej kam pa nii wy bor czej drze wa ob -
fi tu ją ce w schab su ro wy i pie czo ny wy -
wo łał uśmie chy wśród zgro ma dzo nych.
Słod ki mi bu kie ta mi pod opiecz ni WTZ
po dzię ko wa li wójt Mał go rza cie Gro ma li
za za pro sze nie na tę wy jąt ko wą se sję. 

Istot nym ele men tem re ha bi li ta cji spo -
łecz nej pod opiecz nych na sze go Warsz -
ta tu jest uczest nic two w ró żne go ro dza ju
uro czy sto ściach. Ob cho dy Świę ta Nie -
pod le gło ści by ły oka zją do wspól ne go
opra co wa nia pro gra mu uro czy sto ści. Ra -
zem z za pro szo ny mi go ść mi – pre zes
Sto wa rzy sze nia „Pro myk” Katarzyną
Rogowską i Zbi gnie wem To kar skim,
któ ry nam to wa rzy szył z gi ta rą, wy słu -
cha li śmy oko licz no ścio wych wier szy,
śpie wa li śmy pie śni le gio no we, obej rze -
li śmy film „Po lak Ma ły”, i wzię li śmy
udział w qu izie ze zna jo mo ści hi sto rii
zwią za nej z od zy ska niem nie pod le gło -
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Co no we go w Warsz ta cie Te ra pii
Za ję cio wej przy Sto wa rzy sze niu
„Pro myk” w Go stwi cy?



ści. Za rów no dla uczest ni ków Warsz ta -
tu, jak i pra cow ni ków by ło to wzru sza -
ją ce wy da rze nie…

Zgod nie z tra dy cją, w li sto pa dzie Sto -
wa rzy sze nie „Pro myk” po raz ko lej ny
zor ga ni zo wa ło im pre zę, na któ rą wszy -
scy cze ka ją ca ły rok – za ba wę an drzej -
ko wą ze św. Mi ko ła jem. Sto osób
– pod opiecz nych Sto wa rzy sze nia, ich ro -
dzi ców i opie ku nów wspól nie obej rza ło
film „Ka ro li na” w ki nie So kół w No -
wym Są czu, a na stęp nie wzię ło udział
w za ba wie w re stau ra cji „Żak”, gdzie
do tań ca przy gry wał ze spół „Ome ga”.
Za ba wę sfi nan so wa ło Sto wa rzy sze nie
„Pro myk” przy du żym wspar ciu Pań -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych.

Św. Mi ko łaj od wie dził na szych pod -
opiecz nych jesz cze raz – na za pro sze nie
Fun da cji Po mo cy Oso bom Nie peł no -
spraw nym w Stró żach wzię li śmy udział
w XI edy cji ak cji „Zo stań Świę tym Mi -
ko ła jem”.

W li sto pa dzie i grud niu w Warsz ta cie
po ja wi ło się wie lu go ści. Pra cę na szych
pod opiecz nych pod pa try wa li są sie dzi zza
ścia ny – ucznio wie kla sy IV VI Szko ły
Pod sta wo wej w Go stwi cy. Naj pierw

zwie dzi li wszyst kie pra cow nie – naj więk -
szy en tu zjazm wzbu dził sprzęt re ha bi li -
ta cyj ny oraz cho mik, żół wie i pa pu gi.
Dzie ci z nie do wie rza niem krę ci ły gło wa -
mi, pa trząc na pra ce Ro ber ta, Ra fa ła,
Ewy... Wszy scy wy szli z wła sno ręcz nie
zro bio ny mi kart ka mi – i po my sła mi
na no we pra ce.

Ko lej ną gru pą by ła mło dzież z Ze spo -
łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 w No -
wym Są czu za an ga żo wa na w pro jekt
„Le piej zro zu mieć niż znie na wi dzić”.
Ucznio wie przed sta wi li nam za gro że nia
zwią za ne z nie umie jęt nym ko rzy sta niem
z in ter ne tu. Co raz wię cej uczest ni ków
na sze go WTZ ma kon ta na fa ce bo ok'u,
dla te go z za in te re so wa niem obej rze li pre -
zen ta cję. W trak cie za jęć te atral nych na -
si go ście pra co wa li nad kart ka mi
świą tecz ny mi – po ma ga li w wy pie ku
pier ni ków. Go ści li śmy rów nież w na -
szym Warsz ta cie dwój kę stu den tów
– prak ty kan tów, któ rych do Pol ski
za pro si ła or ga ni za cja stu denc ka AIE -
SEC. Ja ba Ni ko la ishvi li z Gru zji i Vic ky
Liu z Chin re ali zu ją w pro jekt „En joy my
ori gin”, w ra mach któ re go od wie dza ją
szko ły w No wym Są czu i oko li cach opo -
wia da jąc o swo ich kra jach. Pod opiecz -

nym – i pra cow ni kom – na sze go WTZ
bar dzo po do ba ły się pre zen ta cje, zdję cia
i fil my przed sta wia ją ce tra dy cję, kul tu rę
i ży cie współ cze sne Chin i Gru zji. Ja ba
i Vic ky uczest ni czy li w pra cy Warsz ta tu,
po ma ga jąc przy two rze niu kar tek świą -
tecz nych i cho inek, od wie dzi li rów nież
szko łę pod sta wo wą w Dlu go łę ce -Świer -
kli i w Go stwi cy

Na si pod opiecz ni z suk ce sem wzię li
udział w kon kur sach ar ty stycz nych.
Ewie Wik tor – opie kun Mał go rza ta To -
ma szek – gra tu lu je my wy ró żnie nia
w VIII Re gio nal nym Prze glą dzie Dzia -
łań Ar ty stycz nych „Pod Skrzy dła mi
Anio ła”, or ga ni zo wa nym przez Pa łac
Mło dzie ży w No wym Są czu, na to miast
Ka si Ro gow skiej – opie kun Emi lia
Kmak – wy ró żnie nia w XIII Wo je -
wódz kim Prze glą dzie Pla stycz nym
„Anioł”.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swoje go brata i wycią gasz do nie go rę -
ce, jest Bo że Na ro dzenie.” Mat ka Te re sa
z Kal ku ty. Czy tel ni kom „Wie ści Po de -
grodz kich” ży czy my bło go sła wio nych
Świąt Bo że go Na ro dze nia!

UR SZU LA PO TO NIEC -MĘ DOŃ
Kie row nik WTZ w Go stwi cy 
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7 grud nia w sa li głów nej Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu
od był się XIII kon kurs gwa ry la -
chow skiej. Jak zwy kle cie szył się
ogrom nym za in te re so wa niem,
łącz nie od by ły się aż 22 wy stępy.

Uczest ni cy star to wa li w trzech ka te -
go riach: dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.
Po ziom był bar dzo wy so ki, przez co ko -
mi sja, w skła dzie któ rej zna la zły się re -
gio na list ki: Ma ria Sza bla, Zo fia
Skwar ło i Jan Smo leń mia ły trud ny
orzech do zgry zie nia. Osta tecz nie
po grun tow nym omó wie niu wszyst -
kich 22 wy stę pów przy zna no na gro dy.

Ka te go ria dzie ci (do lat 13)

1) przyznano trzy równorzędne I miejsca:
– Górka Julia (Mszalnica),
– Kasprzycka Marlena (Przyszowa),

– Jurkowski Łukasz, Dawid Maciuszek
(Juraszowa)

2) dwa równorzędne II miejsca zdobyli:
– Mróz Katarzyna (Klęczany),
– Rembiarz Krzysztof (Brzezna- Litacz)

3) cztery równorzędne III miejsca otrzymują:
– Kruczek Faustyna (Kamionka Wielka)
– Chochorowski Dawid (Rogi)
– Szabla Grzegorz (Naszacowice)
– Zie liń ski Ad rian (Ro gi)

Ka te go ria mło dzie żo wa
(14–20 lat)
1) dwa równorzędne I miejsca zdobyli Rola

Dawid z Boguszy oraz Michalik Damian
z Kamionki Wielkiej

2) II miejsca nie przyznano 
3) III miejsce otrzymuje Kiełbasa Dawid

z Kamionki Wielkiej

Ka te go ria do ro słych
1) miej sce zdo by wa Lo rek Jan z Przy szo wej

II oraz III miej sca nie przy zna no
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„La cho skie Go do nie”
na sce nie GOK

„Kró lo wa śnie gu”
w gmin nej bi blio te ce
Prze pięk nie uka za ny mo tyw przy -
jaź ni był głów nym ce lem przed sta -
wie nia zor ga ni zo wa ne go dla
przed szko la ków. Spek takl od był
się w nie daw no otwo rzo nym bu -
dyn ku bi blio te ki.

23 paź dzier ni ka w Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry od by ła się uro czy stość
z oka zji Dnia Dzia ła cza Kul tu ry. Za -
pro szo nych go ści wi ta ła mło dzie -
żo wa ka pe la la chow ska oraz
go spo da rze im pre zy: Wójt Gmi ny
– Mał go rza ta Gro ma la i dy rek tor
GOK – Krzysz tof Bo dzio ny.

W spo tka niu udział wzię ło wie lu za -
pro szo nych go ści, wśród któ rych zna leź li
się: dy rek tor MCK So kół w No wym Są -
czu – An to ni Mal czak, rad ny Sej mi ku
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go – Le szek
Zegz da, Wi told Ko złow ski – se kre tarz
Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Są -
czu, zastępca bur mi strza Sta re go Są cza
– Ka zi mierz Gu zic ki, dy rek tor biu ra po sła
An drze ja Czer wiń skie go – Bo że na Bor -
kow ska, dy rek tor Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu – Ro bert Ślu sa rek oraz
ksiądz dzie kan Jó zef Wa ła szek.

Po nad to sa la głów na GOK wy peł niła
się miesz kań ca mi dzia ła ją cy mi na rzecz
kul tu ry w na szej gmi nie, któ rzy na co
dzień od da ją się pra cy na rzecz krze wie -
nia tra dy cji na szej ma łej oj czy zny.
Wśród przy by łych zna leź li się ar ty ści lu -
do wi, rzeź bia rze, haf ciar ki, ga wę dzia rze,
jak rów nież ar ty ści pro fe sjo nal ni, na -
uczy cie le, lu dzie biz ne su, wspie ra ją cy fi -
nan so wo wy da rze nia czy im pre zy
ar ty stycz ne i kul tu ral ne w gmi nie.

Szcze gól nie za słu że ni dla kul ty wo wa -
nia i roz wo ju kul tu ry w gmi nie zo sta li
wy ró żnie ni na gro da mi: Krzysz tof Suł -
kow ski, Jó zef Ko ral, Bro ni sław Go lon ka,
Ma ria Mi gacz, Ja ni na Lor czyk, Je rzy
Nieć, Wła dy sław Szkar łat, Sta ni sław Ba -
nach. Na gro dy wój ta gmi ny Po de gro dzie
w po sta ci ko szu li la chow skiej otrzy ma li:
Ka zi mierz Ko wal kow ski, Sta ni sław Zwo -
liń ski, Jó zef Wnęk, Jan Skrzy mow ski, 



Jó zef Ko tas. Wśród na gro dzo nych by li
lau re aci Zło tych Sie kie rek – na gro dy Dy -
rek to ra GOK Po de gro dzie. Zło te Sie kier -
ki otrzy ma li: Fran ci szek Pa siut, Je rzy
Bo dzio ny, Grze gorz Zyg munt, Ze non
Szew czyk, Ka zi mierz Pla ta, Da riusz Du -
da, Jó zef Pie trusz ka. 

Z oka zji te go pięk ne go dnia sta ro sta
no wo są dec ki wrę czył trzy „Na gro dy Sta -
ro sty”, a otrzy ma li je: Sta ni sła wa Du da,
Ma ria Mi gacz i Jó zef Lor czyk. „Zło te
Jabł ka La chow skie” za słu żo nym dla kul -
tu ry lu do wej La chów Są dec kich wrę czył
Wi told Ko złow ski, a otrzy ma li je: Zo fia

Czop, Te re sa Ca ba ła, Lu dwi ka Kli mek,
Mał go rza ta Li ber, Ber na de ta Kon stan ty,
Mi cha li na Klim czak, An na Du da, Ra -
che la Mor dar ska. „Pa sy Po de grodz kie”
otrzy ma li An to ni Mal czak, Ja ni na Na -
wa la niec, Bro ni sła wa Zi mow ska, Mag -
dalena Kroh, Ma ria Mi gacz, Kin ga
Waś ko, któ re wrę czy ła wójt gmi ny Mał -
go rza ta Gro ma la oraz dy rek tor GOK
Krzysz tof Bo dzio ny. 

Przy po czę stun ku, mu zy ce ka pe li la -
chow skiej, przy śpiew kach dru żbów za -
pro sze ni go ście i dzia ła cze kul tu ry
ba wi li się do póź ne go wie czo ra. 

WWW.PODEGRODZIE.PL KULTURA 11

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

9. grud nia dzie ci mia ły oka zję zo ba -
czyć do brze zna ny te atrzyk, pt. „Kró lo -
wa Śnie gu”, na pod sta wie ba śni H. Ch.
An der se na. Wi do wi sko przed sta wio no
w bu dyn ku Gmin nej Bi blio te ki w Po de -
gro dziu, któ rej ofi cjal ne otwar cie od by -
ło się 27 li sto pa da.

Ada pta cja ba śni opo wia da ła hi sto rię pa -
ry dzie ci – Ger dy i Ka ja, któ rzy ży li w wiel -

kiej przy jaź ni. Wszyst ko zmie ni ło się
w dniu, w któ rym do oka chłop ca do stał się
odła mek roz trza ska ne go, za cza ro wa ne go
zwier cia dła. Nie by ło to jed nak zwy kłe lu -
stro, bo wiem na sku tek złych mo cy uka zy -
wa ło je dy nie zły świat, po zba wio ny
do bro ci. Gdy okruch do stał się do oka Ka -
ja je go ser ce zmie ni ło się w bry łę lo du, któ -
ry na le żał do Kró le stwa Pa ni Śnie gu.

Kto z nas nie wzru szył się lo sem ma -
łej Ger dy, któ ra w po szu ki wa niu przy ja -
cie la wę dro wa ła w głąb sku te go lo dem
kró le stwa? Mi mo upły wu lat baśń wciąż
kształ tu je wra żli wość naj młod szych oraz
uczy ich, jak wiel ka jest si ła od da nia
i przy jaź ni. Udo wad nia po nad to, że ko -
cha ją cy czło wiek jest w sta nie osią gnąć
wszyst ko.

Peł na sa la 
w gmin nym GOK



Na sza szko ła dba o to, by stwo rzyć
do bre edu ka cyj ne śro do wi sko i mo dę
na ucze nie się. W ta kim śro do wi sku
bar dzo wie lu uczniów za czy na roz wi -
jać edu ka cyj ne skrzy dła. War to ścią
nie do prze ce nie nia są spo tka nia
obec nych uczniów z jej ab sol wen ta -
mi. 31 paź dzier ni ka br. swo ją obec no -
ścią za szczy cił nas nasz ab sol went
z ro ku 2005/2006 Mar cin Bo dzio ny.
Ukoń czył on Wy dział Pra wa na Uni -
wer sy te cie Wro cław skim, zdo był
apli ka cję rad cow ską, jest w trak cie
prze wo du dok tor skie go.

Naj lep szym wspar ciem dla uczą cej
się mło dzie ży w ich po szu ki wa niu ce lo -
wo ści na uki i in nych roz ter kach szkol -
nych jest do świad cze nie osób, któ rzy
szko łę ukoń czy li. O ile prze ka zy wa nie
wła sne go do świad cze nia przez ro dzi ców
i na uczy cie li nie wzbu dza zbyt du że go
za in te re so wa nia wy cho wan ków, o ty le
sło wa ab sol wen tów, któ rzy ukoń czy li tę
sa mą szko łę tra fia ją cel nie do ucznia.
Z my ślą o tym Gim na zjum w Po de gro -
dziu za pla no wa ło spo tka nia z ab sol wen -

ta mi, gdyż ich osią gnię cia, suk ce sy, ka -
rie ra i pia sto wa ne sta no wi ska są naj lep -
szym dro go wska zem dla uczą cej się
mło dzie ży. Mar cin Bo dzio ny na spo tka -
niu „Z Po de gro dzia do ka rie ry…, czy li
jak nie dać się zma ni pu lo wać i osią gnąć
suk ces?” zwró cił uwa gę na to, że ma my
wpływ na prze bieg na sze go ży cia, a los
jest w na szych rę kach. Po dzie lił się też
wła sny mi wspo mnie nia mi i re flek sja mi
z cza sów je go na uki w na szej szko le. Za -
zna czył, ja kie umie jęt no ści i kwa li fi ka -
cje wy kształ ci ła w nim szko ła, któ re
po ma ga ją mu dziś w pra cy.

Na po cząt ku spo tka nia krót ko opo -
wie dział o tym, co ak tu al nie ro bi, ja kie
ukoń czył szko ły. Na stęp nie opo wie dział
baj kę o ołów ku, chcąc uświa do mić słu -
cha ją cych, że chcąc osią gnąć suk ces na -
le ży zro zu mieć pra wi dła go spo dar ki
i zna leźć w niej swo je miej sce. Mó wił
o ro li wie dzy i umie jęt no ści oraz ich nie -
ro ze rwal nym związ ku. Pod kre ślał, jak
wa żny jest sa mo roz wój, tłu ma czył cze -
mu ma on słu żyć. 

Na si ucznio wie mo gli się prze ko nać, że
ta kże mło dzież z ma łych szkół i miej sco -

wo ści mo że osią gnąć suk ces edu ka cyj ny
oraz za wo do wy. Stu diu jąc w pre sti żo wych
uczel niach, czy pra cu jąc w do brych fir -
mach. Wa żne, by mieć cel i do nie go od -
po wie dzial nie dą żyć, nie za nie dbu jąc
na uki, gdyż suk ces wy ma ga tru du, upo ru,
a osią gnię cie ce lu da je ogrom ną ra dość
i sa tys fak cję. – Oka zu je się, że wy bór dro -
gi za wo do wej nie jest ta ki pro sty i trze ba
go bar dzo do brze prze my śleć. Do brze, że
w szko le or ga ni zu je się ta kie spo tka nia,
pod czas któ rych sły szy my pod po wie dzi
– co ro bić, aby ustrzec się ró żnych błę dów
– mó wi ła po spo tka niu Oli wia, jed -
na z uczen nic kla sy III.

Je ste śmy prze ko na ni, że spo śród sze -
re gów na szych uczniów, za in spi ro wa -
nych tru dem na uki „wy ro sną ta cy, któ rzy
ku gwiaz dom wzle cieć za pra gną…”. Li -
czy my, że ta pierw sza wi zy ta za po cząt -
ku je sze reg dal szych spo tkań uczniów
z ab sol wen ta mi. Za pra sza my wszyst kich
by łych uczniów gim na zjum w Pod gro -
dziu, któ rzy chcą po dzie lić się wła sny mi
do świad cze nia mi i po wie dzą, jak osią -
gnąć suk ces oraz jak on sma ku je.

Dzien ni ka rze szkol nej ga zet ki KING 
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Jak osiągnąć sukces zawodowy?
– pytają gimnazjaliści z Podegrodzia
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Sa mo rząd uczniow ski po de grodz kie go gim na zjum
wraz z opie kun ka mi – Mał go rza tą Ja nur i Aga tą Na wo -
jow ską zor ga ni zo wał za ba wę an drzej ko wą, pod czas
któ rej nie za bra kło licz nych atrak cji.

Im pre za od by ła się we wtor ko wy wie czór, 18 li sto pa da.
Pod czas ma gicz ne go wie czo ru nie za bra kło wró żb i za baw.
Pró bo wa no m.in. zmie rzyć się z prze zna cze niem, przy za cho -
wa niu oczy wi ście du żej do zy dy stan su.

Wszy scy, któ rzy chcie li po znać swo ją przy szłość uda wa li
się do sa li wró żb, gdzie cze ka ły wró żki z klas pierw szych
w oso bach Na ta lii Go łąb, Ka ta rzy ny Sta choń, Kin gi Jo dłow -
skiej, Klau dii Błasz czyk, Klau dii Se re dyń skiej i Iwo ny Ma ciu -
szek. Wró żby po le ga ły na prze bi ja niu szpil ką pa pie ro we go
ser ca z na pi sa ny mi imio na mi, rzu ca niem ko ść mi do gry, od -
czy ty wa niu sym bo licz ne go zna cze nie cyfr czy lo so wa niu ko -
lo ro wych kar te czek z ró żny mi zna cze nia mi.

Nie mo gło rów nież za brak nąć za ba wy ta necz nej, w rytm
ener ge ty zu ją cych prze bo jów. Mło dzież do sko na le ba wi ła się
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 -ów im pre zy:
Mi cha ła Kra jew skie go (III D) oraz Sła wo mi ra Niem ca
(II D). Sa mo rząd uczniow ski na cze le z prze wod ni czą cą San -
drą Groń, za pro sił rów nież ze bra nych do uczest nic twa w roz -
ma itych kon kur sach.

Uczest ni cy im pre zy mo gli zmie rzyć się m.in. je dze niem
ja błek za wie szo nych na sznur kach bez po mo cy rąk, zje dze -
niem cy try ny bez gry ma su na twa rzy czy zje dze niem bez

po mo cy rąk ru rek z kre mem. Ko lej ną kon ku ren cją by ło zaj -
mo wa nie krze se łek, gdy mu zy ka prze sta nie grać. Na ko niec
spo śród pię ciu par wy bra no kró lo wą i kró la ba lu. Los
uśmiech nął się do Ka ta rzy ny Sta choń z I B oraz Ka mi la
Owsian ki z III D. Zgod nie z tra dy cją na stą pi ła ko ro na cja
zwy cięz ców i ob da ro wa nie ich słod kim upo min kiem, a kró -
lew ska pa ra za tań czy ła po pi so wy ta niec.

Zabawa
andrzejkowa
w Podegrodziu
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W dniu 27 li sto pa da br. w Ze spo le Szkół Pod sta wo wo -
-Gim na zjal nych w Po de gro dziu ob cho dzo ny był dzień
kul tu ry pod ha słem „Z kul tu rą za pan brat”, zor ga ni zo -
wa ny przez pe da go ga szkol ne go i wo lon ta riu szy ze
Szkol ne go Ko ła Wo lon ta ria tu. 

Ce lem hap pe nin gu by ło przy po mnie nie pod sta wo wych za -
sad sa vo ir -vi vre w ro żnych sy tu acjach, kształ to wa nie po sta wy
wza jem nej życz li wo ści, roz wi ja nie em pa tii, pra wi dło wych re -
la cji mię dzy ludz kich i stwa rza nie oka zji do prze ży wa nia przy -
jem nych uczuć. 

Uśmiech, mi łe sło wo, po moc ny gest … i świat od ra zu sta je
się pięk niej szy! Tak nie wie le trze ba, aby zna leźć się wśród życz -
li wych. W tym dniu na ma wia li śmy do te go go rą co! W ra mach
ak cji ucznio wie szko ły pod sta wo wej i gim na zjum wy słu cha li
przez ra dio wę zeł au dy cji, po tem wo lon ta riusz ki cho dzi ły po ko -
ry ta rzach i od czy ty wa ły ro żne ha sła np. „Prze pra szam, pro szę,
dzię ku ję – nic nie kosz tu je”, „Kul tu ra zdo bi i uła twia ży cie”.

Na ko ry ta rzach roz kle jo no cie ka we ha sła. Wszyst kie do ty -
czy ły kul tu ry za cho wa nia, kul tu ry oso bi stej, za sad współ pra -
cy i współ ży cia z in ny mi. Po prze rwie wo lon ta riusz ki
wcho dzi ły do klas I -VI szko ły pod sta wo wej i od czy ty wa ły „Ko -
deks kul tu ral ne go ucznia”. Dzień upły nął w bar dzo sym pa -
tycz nej at mos fe rze, a ży cze niem or ga ni za to rów jest to, aby śmy
na co dzień po tra fi li życz li wie pa trzeć na lu dzi. To na praw dę
uła twia ży cie!

Z kul tu rą za pan brat!

Szkol ne wie ści
z Mo krej Wsi
Ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej
w Mo krej Wsi nie za po mi na ją
o świę tach na ro do wych czy cię żkiej
pra cy. Za swój trud na gro dze ni zo -
sta li 6 grud nia, gdy do pla ców ki za -
wi tał św. Mi ko łaj.

Bar dzo uro czy ście ob cho dzo ne by ło
świę to 11 li sto pa da. Z tej oka zji przy go -
to wa no in sce ni za cję, upa mięt nia ją cą
rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści, po 123 la tach za bo rów.
Ucznio wie bar dzo su mien nie po de szli
do swo ich obo wiąz ków, za co na le żą im
się bra wa.

Rów nież w li sto pa dzie od by wał się
w szko le tra dy cyj ny kon kurs re cy ta tor -
ski, w któ rym udział wzię li ucznio wie
klas III -VI. Wszy scy chęt ni mo gli wziąć
w nim udział i zmie rzyć się z utwo ra mi
Ju lia na Tu wi ma. Wal ka by ła za cię ta, bo -
wiem dzie ci bar dzo po wa żnie po de szły
do ry wa li za cji kon kur so wej. Osta tecz nie
ko mi sja wy ło ni ła trzech zwy cięz ców.
W tym gro nie zna leź li się: Ma rio la
Lech, Da mian Go mół ka oraz Na ta lia
Pie trusz ka.

Za cię żką pra cę i za an ga żo wa nie zo -
sta li na gro dze ni 6 grud nia. Na ten dzień
wszy scy wy cze ki wa li z du żą nie cier pli -
wo ścią. Wte dy to w bu dyn ku szko ły za -
wi tał praw dzi wy św. Mi ko łaj, któ ry
ob da ro wał uczniów pre zen ta mi. Dwa ty -
go dnie wcze śniej mło dzi ar ty ści wy ko -
ny wa li z bi bu ły je go por tret.



Od trzech lat jest ina czej. Anna Ku -
śnierz wspie ra na przez ks. ka te che tę już
na po cząt ku ro ku, a na wet przed „wer -
bu je” spo śród pierw szo kla si stów gra ją -
cych i śpie wa ją cych i do łą cza
do szkol ne go ze spo łu, któ ry od gry wa
zna czą cą ro lę przy wszel kie go ty pu im -
pre zach. Na na szych oczach je go człon -
ko wie na bie ra li wy ra zu ar ty stycz ne go
i pew no ści sie bie.

Czę ste wy stę py, nie tyl ko na te re nie
szko ły, ale ta kże pa ra fii, wy ma ga ją wy -
sił ku, go dze nia wie lo go dzin nych prób
z bie żą cą na uką, lecz efek ty są wi docz -
ne go łym okiem.

Kil ko ro gim na zja li stów, na le żą cych
do ze spo łu mu zycz ne go wzię ło udział
w kon kur sie wo kal no-in stru men tal nym

„Gram My na tak”, or ga ni zo wa nym
przez ZS w Świ niar sku. 

Prze bie gał on w dwóch eta pach.
Do dru gie go za kwa li fi ko wa li się: Ka -
ro li na Iwań ska, Emi lia Ma dej, Pa try cja
Kra jew ska, Ja kub Bur dac ki, Piotr Ko -
strze wa.

II etap od był się 22 li sto pa da, wzię ło
w nim udział oko ło 50 wy ko naw ców,
z gro na któ rych wy ło nio no 7 zwy cięz ców
z ty tu łem „Ar ty sta 2014” i 10 wy ró żnień.

Ty tuł „Ar ty sta 2014” i na gro dę pie -
nię żną otrzy ma ła Ka ro li na Iwań ska,
a wy ró żnie nie Ja kub Bur dac ki.

Do dat ko wą na gro dą dla Ka ro li ny był
wy stęp pod czas kon cer tu cha ry ta tyw ne -
go z udzia łem Łu ka sza Za gro bel ne go 22
li sto pa da przed sa lą peł ną go ści!
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Gim na zjum to miej sce nie tyl ko do zdo by wa nia wie dzy, umie jęt no ści spraw -
dza nych pod czas eg za mi nu, ale ta kże wy szu ki wa nia uczniów ob da rzo nych
szcze gól ny mi uzdol nie nia mi. Wie le ra zy zda rza ło się, że do pie ro pod czas po -
że gna nia ab sol wen tów z za sko cze niem słu cha no pięk ne go śpie wu czy gry
ko goś, kto przez trzy la ta ci chut ko prze my kał się zu peł nie nie zau wa żo ny.

Szukanie talentów
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Jak co ro ku, w paź dzier ni ku od by ła
się uro czy stość po świę co na pa -
tron ce pla ców ki, św. Ja dwi dze
– Kró lo wej Pol ski. Wy da rze niu
to wa rzy szy ślu bo wa nie klas pierw -
szych oraz barw na opra wa, któ rej
przy go to wa nie trwa kil ka ty go dni.

Mło dzi adep ci gim na zjum so lid nie
przy go to wa li się do zło że nia ślu bo wa nia,
za po zna li się z ży ciem i ide ała mi wy zna -
wa ny mi przez św. Kin gę. Wzię li udział
w cy klu lek cji po świę co nych jej do ko na -
niom, pro wa dzo nych przez uczen ni ce
kla sy II: Alek san drę Bro toń, Pau li nę
Bro toń i Kin gę Oleś. Swo ją wie dzę
utrwa li li po nad to, za po zna jąc się z otrzy -
ma ny mi ma te ria ła mi, czy ta jąc le gen dy,

któ ry mi ob ro sła dzia łal ność pa tron ki
i pi sząc opo wia da nia.

Pod su mo wa niem lek cji był kon kurs
pod ty tu łem „Awan tu ra o Ja dwi gę”, pod -
czas któ re go ka żda z klas mu sia ła wy sta -
wić swo ją re pre zen ta cję. Ry wa li za cja
od by wa ła się w trzech eta pach i do ty czy -
ła po pi sa nia się wie dzą o cza sach śre -
dnio wie cza i ży cia pa tron ki. Naj lep si
oka za li się ucznio wie kla sy I B. Otrzy -
ma li na gro dy, któ re wrę czył im dy rek tor
pla ców ki, Sta ni sław Ma zur.

Świę to szko ły od by wa ło się 13 paź -
dzier ni ka na tle śre dnio wiecz ne go Kra -
ko wa na ma lo wa ne go na ol brzy mim
płót nie roz po star tym na ścia nie. Zgro -
ma dze ni go ście obej rze li przed sta wie nie
uka zu ją ce dy le ma ty mło dej wład czy ni

zwią za ne z po ślu bie niem star sze go i nie -
zna ne go jej zu peł nie Ja gieł ły. Wa żną ro -
lę ode gra ła gro ma da za baw nych
dia beł ków za sta wia ją cych si dła na nie -
win ną du szycz kę kró lo wej. I tym ra zem
po czu cie obo wiąz ku zwy cię ży ło. Zna -
czą cym ele men tem de ko ra cji oprócz
tro nu i sa li tro no wej był barw ny, czer -
wo no -czar ny ob raz pie kła.

Pierw szo kla si ści zło ży li na sztan dar
ślu bo wa nie, prze mó wił do nich dy rek tor,
wójt rów nież po wie dzia ła kil ka cie płych
słów i za koń czy ła się część ofi cjal na.

Świę to Szko ły to oka zja do za pre -
zen to wa nia się szkol nych ta len tów
wo kal nych, ta necz nych, es tra do wych.
Przy go to wa niom wy stę pów to wa rzy -
szy ła at mos fe ra ta jem ni czo ści i wszy -

Wieści PODEGRODZKIE GRUDZIEŃ 2014

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

Świę to szko ły w Gim na zjum w



scy ocze ki wa li nie spo dzia nek. Nie za -
wie dli się. Bra wu ro we ukła dy ta necz -
ne do zna nych pio se nek za śpie wa nych
pro fe sjo nal nie przez dziew czy ny z ze -
spo łu, trzech Wi śniew skich po ja wia ją -
cych się wśród po chod ni, kon cert
in stru men ta li stów przy go to wa ny przez
p. Ob tu ło wi cza, gra ją cy świa to we stan -
dar dy. Ponadto ko stiu my, cho re ogra fia,
opra wa ka żde go z wy stę pów zro bi ły
wra że nie.

Na za koń cze nie po łą czo no to świę to
z Dniem Na uczy cie la, zło żo no ży cze nia
i ca ły tłum ar ty stów od śpie wał grom kie
sto lat. Ta kie prze ży cia za wdzięcz my p.
Bo dzio ny, p. Kli mek, p. Ga spar skiej i wy -
cho waw com klas pierw szych: p. Ogo rza -
łek i p. Suł kow skiej oraz p. Ga la rze.
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Brze znej

1 i 2 paź dzier ni ka Ze spół Szkół Pod -
sta wo wo-Gim na zjal nych w Po de gro -
dziu po raz dru gi od wie dzi li
wy jąt ko wi go ście z War sza wy, przed -
sta wi cie le Fun da cji „Aka de mia In te -
gra cji. Pra ca. Edu ka cja. Sport”. 

Za pro sze ni go ście, szer mie rze
na wóz kach, wy bit ni spor tow cy, pa ra -
olim pij czy cy, wie lo krot ni me da li ści
Mi strzostw Świa ta i Eu ro py, w oso -
bach pre ze sa fun da cji Ar ka diu sza Ja -
błoń skie go oraz Ra do sła wa Stań czu ka
i Ra fa ła Tre te ra za pro si li spo łecz ność
szkol ną do pro gra mu „Pa sja, in te gra -
cja, bez pie czeń stwo”. 

Pro gram AMS dla In te gra cji był wie -
lo krot nie na gra dza ny, m.in. na gro dą

Me dia Tren dy 2012 w ka te go rii mar ke -
ting spo łecz ny/CSR, a AMS – na gro dą
Lo do ła ma cze. Pro gram w spo sób od po -
wied ni do wie ku uczniów bio rą cych
udział w spo tka niu po ru szał za gad nie -
nia do ty czą ce: pa sji, od wa gi, to le ran cji,
in te gra cji i od po wie dzial no ści. Po kaz
szer mier ki prze pla ta ny był fil ma mi edu -
ka cyj ny mi oraz po ga dan ką z dys ku sją. 

Ucznio wie z klas I-VI Szko ły Pod sta -
wo wej oraz I-III Gim na zjum do wie -
dzie li się, jak eli mi no wać nie bez piecz ne
sy tu acje ze swo je go ży cia i jak im za po -
bie gać, co przy czy ni ło się do wzro stu
ich świa do mo ści na te mat bez pie czeń -
stwa. Spo tka nia by ły wspa nia ły mi lek -
cja mi to le ran cji, in te gra cji oraz na uki
o dru gim czło wie ku. 

Akademia Integracji.
Praca. Edukacja. Sport”
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół Pod sta -
wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro -
dziu po raz ko lej ny po twier dzi li, iż
cię żka pra ca pro wa dzi do suk ce -
sów. Tra dy cyj nie już za no to wa li
bar dzo do bre wy ni ki w na uce.

Uczen ni ce z ZSPG zwy cię ży ły
w Kon kur sie Dzien ni kar skim „Mo ja
Ma ła Oj czy zna” zor ga ni zo wa nym przez
Sto wa rzy sze nie LGD „Part ner stwo dla
Zie mi Są dec kiej” w Sta dłach, pod ho no -
ro wym pa tro na tem Ma ło pol skie go Ku -
ra to ra Oświa ty. Za ło że nia kon kur so we
za kła da ły na pi sa nie przez ucznia ar ty ku -
łu pra so we go o te ma ty ce spo łecz nej,
kul tu ral nej lub go spo dar czej zwią za nej
z na szą gmi ną oraz opu bli ko wa nie go
na ła mach ser wi su po de gro dziak.in fo. 

Pla ców ka mo że po chwa lić się dwo ma
pierw szy mi miej sca mi, któ re za ję ły Ga -

brie la Cho cho row ska (III B), któ ra
pod kie run kiem Aga ty Na wo jow skiej na -
pi sa ła fe lie ton oraz Iza be la Ku mor (I B)
za wy wiad, któ ry prze pro wa dzi ła pod kie -
run kiem Mo ni ki We rem czuk. Zwy cię skie
pra ce bę dzie mo żna prze czy tać w gru -
dnio wym wy da niu szkol nej ga ze ty KING. 

Dy plo my oraz na gro dy zo sta ły wrę -
czo ne za rów no uczen ni com, jak i ich
opie kun kom pod czas uro czy stej se sji no -
wej Ra dy Gmi ny Po de gro dzie, od by wa -
ją cej się w sa li głów nej Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry.

Po nad to Ga brie la Cho cho row ska zo -
sta ła lau re at ką eta pu die ce zjal ne go ogól -
no pol skie go kon kur su po świę co ne mu
bł. ks. Je rze mu Po pie łusz ce. Kul mi na -
cyj nym punk tem spo tka nia, któ re od by -
ło się 23 listopada w au li im.
Ja na Paw ła II przy tar now skiej ka te drze,
był die ce zjal ny fi nał ogól no pol skie go

kon kur su dla dzie ci i mło dzie ży szkol -
nej, or ga ni zo wa ne go przez Kra jo wy In -
sty tut Ak cji Ka to lic kiej w Pol sce we
współ pra cy z Te le wi zją Pol ską S.A. pn.
„Na pisz Bło go sła wio ne mu Księ dzu Je -
rze mu Po pie łusz ce, jak dzi siaj zło do -
brem zwy cię żasz”.

Na sza uczen ni ca jest au tor ką li stu
do bł. ks. Je rze go, któ ry na pi sa ła
pod opie ką Aga ty Na wo jow skiej. Pra ca
ta zo sta ła wy ty po wa na do eta pu ogól no -
pol skie go, któ re go roz strzy gnię cie na stą -
pi w stycz niu 2015 ro ku. 

Ce lem kon kur su jest przy bli że nie po -
sta ci bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki, wiel kie -
go pa trio ty, spo łecz ni ka, obroń cy
god no ści w 30. rocz ni cę je go mę czeń -
skiej śmier ci oraz kształ to wa nie po staw
chrze ści jań skich wśród dzie ci i mło dzie -
ży na przy kła dzie ży cia i dzia łal no ści
dusz pa ster skiej Bło go sła wio ne go. 

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im. św. Kin gi w Ol szan ce
uczest ni czy li w I edy cji kon kur sów eko lo gicz nych w ra -
mach pro jek tu „Edu ka cja eko lo gicz na dla dzie ci i mło -
dzie ży szkół i przed szko li Po wia tu No wo są dec kie go”.

Pa tro nat nad kon kur sem ob ję ła Fun da cja Są dec ka oraz Spo -
łecz no -Kul tu ral ne To wa rzy stwo „Są de cza nin”. 15 paź dzier ni ka
od był się kon kurs w dwóch ka te go riach: od dzia ły przed szkol ne
oraz szko ły pod sta wo we.

Gru pa na szych przed szko la ków w skła dzie: We ro ni ka Wój -
cik, Mi ko łaj Święs oraz Ja kub Święs uczest ni czy ła w szko le -
niu i kon kur sie „Su szo ne owo ce lep sze niż chip sy”. Dzie cia ki
wzię ły udział w qu izie: „Wiem, co jem” oraz w kon ku ren cji
przy go to wa nia zdro we go po sił ku. Za ję cia pro mo wa ły zdro wą
żyw ność wśród naj młod szych oraz by ły źró dłem do sko na łej
za ba wy. Do udzia łu w kon kur sie przed szko la ków przy go to -
wa ła Ma ria Zyg munt.

Ucznio wie szkół pod sta wo wych wzię li z ko lei udział
w szko le niu i przy stą pi li do kon kur su ar ty stycz ne go „Żyj
z przy ro dą w zgo dzie”. Czwar to kla si ści za pre zen to wa li przy -
go to wa ne przez sie bie pio sen ki o te ma ty ce pro eko lo gicz nej
oraz pla kat „Eko lo gia to pod sta wa – ochro na przy ro dy to NA -
SZA spra wa”. Ich wy stęp zdo był uzna nie ko mi sji kon kur so -
wej, któ ra przy zna ła im dru gie miej sce. Opie ku nem gru py by ła
Syl wia Ścia nek.

Ucznio wie otrzy ma li cen ne na gro dy dla swo jej kla sy, na to -
miast wszyst kim uczest ni kom wrę czo no upo min ki.

Ko lej ne suk ce sy gim na zja li stów

I Po wia to wy Kon kurs Eko lo gicz ny



12 li sto pa da na ha li spor to wej
w Brze znej ro ze gra no Mi strzo stwa
Po wia tu No wo są dec kie go w ha lo wej
pił ce no żnej dziew cząt szkół gim na -
zjal nych. Ry wa li za cja do star czy ła
bar dzo wie lu spor to wych emo cji.

W za wo dach wy stą pi ły mi strzy nie po -
wia tów – li ma now skie go: Gim na zjum
w Do brej, no wo są dec kie go: Gim na zjum
w Po de gro dziu i mia sta No wy Sącz: Gim -
na zjum nr 5 w No wym Są czu. Dru ży ny
roz gry wa ły spo tka nia sys te mem „ka żdy
z ka żdym”, dwa ra zy po dzie sięć mi nut.
Me cze sta ły na nie złym po zio mie, a za -
wod nicz ki wal czy ły o ka żdą pił kę. O koń -
co wym suk ce sie de cy do wa ła więk sza
licz ba zdo by tych bra mek w ca łym tur nie -
ju, gdyż dru ży ny z Po de gro dzia i No we -
go Są cza po ko na ły dziew czę ta z Do brej,
a w bez po śred nim po je dyn ku zre mi so wa -

ły. Tak więc Mi strzo stwo Re jo nu zdo by ło
Gim na zjum w Po de gro dziu, któ re uzy -
ska ło awans na Mi strzo stwa Ma ło pol ski
(24.11.2014 r. – Tu chów). Dru gie miej sce

za ję ło Gim na zjum nr 5 w No wym Są czu,
trze cie Gim na zjum w Do brej.

Zwy cię ska dru ży na wy stę po wa ła
w skła dzie: Ka ta rzy na Tu rek, An -
na Adam czyk, Syl wia Du da, Agniesz ka
Ciu ła, Ali na Ma ciu szek, Ali cja Dy rek,
Kin ga Za czyk, Jo an na Ol cha wa, Pa try cja
Ba ra now ska, Klau dia Ku row ska. Opie -
kun: Ma rek Fiut. 

Or ga ni za to rem za wo dów jest Mię -
dzysz kol ny Ośro dek Spor to wy Po wia tu
No wo są dec kie go. Pod czas za koń cze nia
tur nie ju dru ży ny zo sta ły na gro dzo ne pa -
miąt ko wy mi pu cha ra mi i dy plo ma mi.
Wy bra no rów nież naj lep szą za wod nicz -
kę, któ rą zo sta ła Kin ga Za czyk z Gim na -
zjum w Po de gro dziu. 

Wy ni ki spo tkań: 
No wy Sącz Po de gro dzie 1-1; Do bra No wy Sącz 0-
2; Po de gro dzie Do bra 4-1.
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Dziew czę ta z Po de gro dzia naj lep sze!

22 dru ży ny przy stą pi ły do ry wa li za cji w siat kar skich
Ama tor skich Mi strzo stwach Pol ski. Tur niej od by wał
się w dniach 17-19 paź dzier ni ka w Ja ro ci nie. Za wod ni -
cy ze spo ły Gród „Czop” Po de gro dzie osta tecz nie,
po za cię tej wal ce na par kie cie, za ję li pią tą lo ka tę.

Wszy scy siat ka rze z Po de gro dzia po za koń czo nych roz -
gryw kach mo bi li zo wa li się do dal szej cię żkiej pra cy, by
w przy szło rocz nej edy cji ulo ko wać się na po dium. War to
wspo mnieć, iż pią te miej sce jest świet nym wy ni kiem, bo -
wiem po ziom spor to wy wszyst kich spo tkań był nie zwy kle
wy so ki, a w po przed nim tur nie ju, od by wa ją cym się przed ro -
kiem, na si re pre zen tan ci za ję li 13. miej sce.

Zgod nie z za ło że nia mi or ga ni za to rów do za wo dów do -
pusz czo no za wod ni ków i dru ży ny, któ re na co dzień wy -
stę pu ją na po zio mie III li gi, co znacz nie zwięk szy ło
pre stiż ry wa li za cji. O zwy cię stwo w ka żdym me czu by ło
więc wy jąt ko wo trud no, jed nak po de grodz cy siat ka rze nie
prze stra szy li się ry wa li i za pre zen to wa li wy so kie umie -
jęt no ści, dzię ki cze mu zbli ży li się do czo ło wej trój ki.

War to pod kre ślić, iż dro gę do wal ki o naj wy ższe lo ka ty
za mknął re pre zen tan tom na szej gmi ny ze spół Siat ka rza Ja -

ro cin, któ ry jak się póź niej oka za ło try um fo wał w ca łych za -
wo dach. Dla sa mych za wod ni ków Gro du koń co wy re zul tat
był spo rym suk ce sem. Co cie ka we, by ła to je dy na dru ży -
na spo za mia sta, któ ra wy stą pi ła w te go rocz nych mi strzo -
stwach. Tym bar dziej cie szy fakt, iż god nie za pre zen to wa no
na szą miej sco wość, a na zwa Po de gro dzie sta ła się bar dziej
roz po zna wal na w kra ju.

Gród piątym zespołem w Amatorskich
Mistrzostwach Polski siatkarzy




