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Wi zja roz wo ju gmi ny Po de gro dzie:

Gmina Podegrodzie zapewnia wysoki standard życia
i bezpieczeństwo mieszkańców, w poszanowaniu dla
wielowiekowej tradycji i kultury regionu oraz bogactwa
miejscowej przyrody, a także stanowi miejsce rozwoju
przyjaznej dla środowiska działalności gospodarczej.

Sza now ni Pań stwo!

Z
a pra szam do lek tu ry
ko lej ne go nu me ru
„Wie ści Po de grodz -

kich”. Tra dy cyj nie znaj dzie -
cie wnim Pań stwo prze gląd
naj wa żniej szych wy da rzeń,
któ re mia ły miej sce na te re -
nie na szej gmi ny. „Wie ści
Po de grodz kie” prze ka zu ją
ta kże wie le przy dat nych in -
for ma cji do ty czą cych bie żą -
cych spraw ta kich jak: pla ny
bu do wy przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków, obo -
wią zek in sta lo wa nia skrzy -
nek pocz to wych, ob ni że nie
ren ty pla ni stycz nej, pla no -
wa nych re mon tach dróg,
no wych na bo rów wnio -
sków Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia „Bra ma Be ski -
du” oraz re ali za cji pro jek -

tu „Czas na ak tyw ność spo łecz no–za wo do wą”.
Z naj więk szą przy jem no ścią in for mu je my o dzia -

ła niach wo lon ta riu szy an ga żu ją cych się w po moc po -
trze bu ją cym. Miesz kań cy gmi ny Po de gro dzie zna ni
są z wiel kie go za an ga żo wa nia w spra wy spo łecz ne
cze mu da li wy raz pod czas zbiór ki Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy. Bar dzo Wam za to dzię ku -
ję. Bu do wa nie wspól no ty to jed no z naj wa żniej szych
za dań władz sa mo rzą do wych. Ko lej ne mie sią ce udo -
wad nia ją, że wspól nie uda je nam się osią gać co raz

wię cej. Pro szę o dal sze wspar cie i po moc w re ali za -
cji roz wo ju gmi ny.

Jest ku te mu po wód szcze gól ny. Ra da Gmi ny uchwa -
li ła „Stra te gię Roz wo ju Gmi ny Po de gro dzie na la -
ta 2013-2020”. To swo isty dłu go fa lo wy kie ru nek dzia łań
dla władz i miesz kań ców gmi ny, któ re po win ni śmy zre -
ali zo wać, że by wi zja przy szło ści na szej gmi ny, cy to wa -
na na wstę pie, by ła fak tem a nie tyl ko pu stym za pi sem.
Na pod sta wie ana li zy moc nych i sła bych stron gmi ny,
ocze ki wań spo łecz nych, stra te gii roz wo ju wo je wódz twa
ma ło pol skie go i sub re gio nu no wo są dec kie go okre śli li -
śmy ob sza ry stra te gicz ne oraz wy zna czy li śmy ce le stra -
te gicz ne i ope ra cyj ne. Stra te gia wy zna cza 3 ob sza ry
stra te gicz ne roz wo ju gmi ny: Ob szar I – Ka pi tał ludz ki
i spo łecz ny, Ob szar II – Go spo dar ka i przed się bior czość
na ob sza rach wiej skich, Ob szar III – In fra struk tu ra tech -
nicz na i ochro na śro do wi ska. Stra te gia okre śla wskaź -
ni ki do re ali za cji oraz przed sta wia me to dy i na rzę dzia
do jej re ali za cji. Ze wzglę du na ob ję tość do ku men tu
w „WP” wspo mi na my tyl ko o jej uchwa le niu, ale ze
wzglę du na wa gę do ku men tu go rą co za chę cam do za -
po zna nia się z jej za pi sa mi (Stra te gia do stęp na w wer sji
pa pie ro wej w Urzę dzie Gmi ny oraz na stro nie in ter ne -
to wej www.po de gro dzie.pl). 

Sza now ni miesz kań cy. Z oka zji zbli ża ją cych się
Świąt Wiel ka noc nych skła dam Pań stwu ser decz ne ży -
cze nia zdro wia, spo ko ju i cie pła ro dzin ne go. Niech
upły ną w po god nej at mos fe rze i – oprócz oka zji do ro -
dzin nych spo tkań – bę dą rów nież oka zją do re lak su
i wy po czyn ku.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

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

Mi sja roz wo ju gmi ny Po de gro dzie:

Mi sją gmi ny jest za pew nie nie miesz kań com oraz od wie dza ją cym
Po de gro dzie wy so kiej ja ko ści ży cia, po przez roz wój ka pi ta łu
ludz kie go i usług spo łecz nych, roz bu do wę in fra struk tu ry tech -
nicz nej, a ta kże stwa rza nie wa run ków do roz wo ju go spo dar cze -
go, z po sza no wa niem za so bów dzie dzic twa przy rod ni cze go.
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Wo lon ta riu sze w Po de gro dziu
1 mar ca Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Po de gro dziu otrzy mał dru gą do sta wę żyw no ści z kra kow -
skie go „Ban ku Żyw no ści”. W roz ła do wa niu bli sko 20 ton to wa ru z ti ra po mo gli wo lon ta riu sze.
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Wy ciecz ka do Re gie to wa
Ku lig, za ba wa na śnie gu i pie cze nie kieł ba sek – to tyl ko nie licz ne atrak cje wy ciecz ki do Re gie to -
wa, któ rą dla dzie ci z te re nu gmi ny Po de gro dzie zor ga ni zo wa ła świe tli ca wiej ska w Po drze czu. 
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In te gra cyj ny kar na wał 
Tra dy cyj nie już, w okre sie kar na wa łu Gim na zjum w Po de gro dziu go ści ło uczest ni ków Ośrod -
ka Te ra pii Za ję cio wej „Pro myk” z Go stwi cy.
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Wszyst ko wska zu je na to, że la da chwi la roz pocz nie się dłu -
go ocze ki wa ny re mont dro gi po wia to wej z Chełm ca do Na -
sza co wic. Są pie nią dze, wy bra no rów nież wy ko naw cę.

Re mont obej mie ok. 11 ki lo me trów dro gi po wia to wej
od Urzę du Gmi ny w Chełm cu do Na sza co wic. Pie nią dze
na mo der ni za cję po zy ska ło sta ro stwo w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych (3 000 000 zł.) Rów -
nież Gmi na Po de gro dzie zde cy do wa ła się wes przeć tę in we -
sty cję kwo tą 835 000 zł.

– Czu ję ogrom ną sa tys fak cję że wresz cie uda się wy ko nać ten
re mont. Nie trze ba ni ko go prze ko ny wać, jak wa żna dla nas wszyst -
kich jest ta dro ga – mó wi Mał go rza ta Gro ma la, wójt Po de gro dzia. 

Wszyst ko wska zu je na to, że pra ce ru szą tak szyb ko, jak tyl -
ko po go da na to po zwo li. Roz strzy gnię to prze targ i wy bra no
fir mę, któ ra za ofe ro wa ła naj ni ższą ce nę. Przed się bior stwo Ro -
bót Dro go wo -Mo sto wych z No we go Są cza za ofe ro wa ło, że
wy ko na to za da nie za 6,5 mln zł.
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Z Chełmca
do Naszacowic
po nowej drodze

1 mar ca Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Po de gro dziu otrzy mał dru gą
do sta wę żyw no ści z kra kow skie go
„Ban ku Żyw no ści”. W roz ła do wa niu
bli sko 20 ton to wa ru z ti ra po mo gli
wo lon ta riu sze. Pra co wa li przy tym
bli sko pięć go dzin. 

– Oso by chcą ce po ma gać in nym w ra -
mach wo lon ta ria tu dzia ła ją z po trze ba ser -
ca. Abs tra hu jąc od ce lu, z ja kie go ktoś
an ga żu je się w wo lon ta riat, mu si my pa -

mię tać, że ka żda ta ka nie od płat na pra ca
nie sie za so bą ko rzy ści. Wa run kiem jest
jed nak włą cze nie się w dzia ła nia ca łym
ser cem, da nie cząst ki sie bie. Na si wo lon -
ta riu sze chęt nie uczest ni czą w ak cjach,
a ich pra co wi tość i go to wość po mo cy jest
dla nas na gro dą i mo bi li za cją do dal szych
dzia łań w sfe rze spo łecz nej – mó wi Mał -
go rza ta Gro ma la, wójt Po de gro dzia, dzię -
ku jąc wszyst kim za współ pra cę.
Szcze gól nie Aga cie Za rab skiej i Syl wii
Ma ciu szek za po moc w zor ga ni zo wa niu

trans por tu oraz dy rek to ro wi Szko ły Pod -
sta wo wej w Ol sza nie Mi cha ło wi Bul za ko -
wi za udo stęp nie nie ma ga zy nów, gdzie
mie ści się punkt wy da wa nia żyw no ści
– otwar ty dwa ra zy w ty go dniu we wtor ki
i czwart ki w go dzi nach od 12 do 14.

Do świad cze nie wo lan ta riac kie mo -
żna uzy skać oraz wzbo ga cić w ra mach
re ali za cji pro jek tu sys te mo we go „Czas
na ak tyw ność spo łecz no -za wo do wą

w gmi nie Po de gro dzie” współ fi nan so -
wa ne go z EFS POKL. Wszy scy chęt ni
miesz kań cy gmi ny mo gą uczest ni czyć
w dzia ła niach śro do wi sko wych, ini cjo -
wać ak cje zgod ne z po trze ba mi spo łecz -
ny mi mię dzy in ny mi dzia łać w Klu bie
Wo lon ta riu sza oraz po ży tecz nie or ga ni -
zo wać czas dla sie bie i dla in nych. Ka -
żda ini cja ty wa bę dzie wspie ra na przez
OPS – ser decz nie za pra sza my do Biu ra
Pro jek tu, któ re mie ści się w In sty tu cie
Sa dow ni czym w Brze znej 1.

Wo lon ta riu sze w Po de gro dziu

– Na si wo lon ta riu sze chęt nie
uczest ni czą w ak cjach, a ich
pra co wi tość i go to wość po mo -
cy jest dla nas na gro dą
i mo bi li za cją do dal szych dzia -
łań w sfe rze spo łecz nej.
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Gmi na Po de gro dzie pla nu je bu do wę
przy do mo wych bio lo gicz nych oczysz -
czal ni ście ków (PBOŚ) przy udzia le
środ ków fi nan so wych 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. 

Przy go to wa ny przez gmi nę pro gram
ma na ce lu po pra wę ja ko ści wód po -
wierzch nio wych i pod ziem nych, pod -
nie sie nie po zio mu ży cia miesz kań ców
oraz za ha mo wa nie de gra da cji śro do wi -
ska grun to wo-wod ne go. Dla te go też
po za kon cep cją zbior czej ka na li za cji,
któ ra od pro wa dza ście ki do zbior czych
oczysz czal ni ście ków, pla no wa ne jest
za sto so wa nie in nych roz wią zań, któ re
by ły by eko no micz nie uza sad nio ne,
oszczęd ne i sku tecz ne. Ta kim roz wią -
za niem, uzu peł nia ją cym sys tem ka na -
li za cji zbior czej są przy do mo we
oczysz czal nie ście ków. 

W kosz tach in we sty cji uczest ni czyć
bę dą rów nież miesz kań cy. Po wy bu do -
wa niu oczysz czal ni, bę dą one wła sno -
ścią gmi ny, a na stęp nie zo sta ną

nie od płat nie prze ka za ne wła ści cie lom
nie ru cho mo ści, któ rzy bę dą zo bo wią za -
ni do po no sze nia kosz tów eks plo ata cji
PBOŚ (kosz tów ener gii elek trycz nej,
kosz tów usu wa nia osa dów itp.).

Pla no wa ny ter min re ali za cji in we sty -
cji sza cu je się na la ta 2013-2014, na to -
miast naj bli ższy mi eta pa mi dzia ła nia
bę dzie prze pro wa dze nie ba dań geo lo -
gicz nych na nie ru cho mo ściach bio rą -
cych udział w in we sty cji, zło że nie
wnio sku do WFOŚ w Kra ko wie o udzie -
le nie środ ków fi nan so wych na re ali za cję
za da nia oraz w póź niej szym cza sie ogło -
sze nie prze tar gu na bu do wę przy do mo -
wych oczysz czal ni ście ków.

Pro du cen ci przy do mo wej bio lo gicz nej
oczysz czal ni ście ków bę dą mu sie li po sia -
dać cer ty fi kat zgod no ści ze zhar mo ni zo -
wa ną nor mą eu ro pej ską EN 12566-3,
wy da wa ną przez la bo ra to rium no ty fi ko -
wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską.

PBOŚ to ide al ne roz wią za nie dla do -
mów jed no ro dzin nych nie pod łą czo nych
do zbior czej sie ci ka na li za cyj nej i po ło -
żo nych na dział kach o ma łej po wierzch -

ni. Na te re nach o roz pro szo nej za bu do -
wie naj prost sze roz wią za nie to bu do wa
szczel ne go szam ba – bez od pły wo we go
zbior ni ka, do któ re go spły wa ją ście ki ze
wszyst kich przy bo rów sa ni tar nych w do -
mu. Czte ro oso bo wa ro dzi na, swo bod nie
ko rzy sta ją ca z wo dy, pro du ku je oko -
ło 5 m sześc. ście ków na ty dzień. Koszt
ich wy wie zie nia to oko ło 1500-2000 zł
rocz nie. War to za sta no wić się nad roz -
wią za niem tań szym w eks plo ata cji. Ście -
ki z go spo darstw do mo wych to
w oko ło 90% wo da, resz ta to naj ró żniej -
sze sub stan cje or ga nicz ne i nie orga nicz -
ne. Nie mo żna od pro wa dzić ich
bez po śred nio do grun tu, nie na ru sza jąc
rów no wa gi bio lo gicz nej i nie za nie -
czysz cza jąc wód grun to wych. Ście ki na -
le ży naj pierw oczy ścić i uniesz ko dli wić,
do te go słu żą przy do mo we oczysz czal -
nie ście ków. Ich in sta la cja jest dro ższa
od szam ba, lecz w eks plo ata cji ró żni ca
zwra ca się bar dzo szyb ko.
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Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
na terenie naszej gminy

OPŁATA PLANISTYCZNA
W NOWEJ WYSOKOŚCI
Od 1 grud nia 2012 ro ku, na ob sza rze gmi ny
Po de gro dzie obo wią zu je no wa wy so kość
ren ty pla ni stycz nej. Zgod nie z Uchwa łą
nr 246 Ra dy Gmi ny Po de gro dzie
z dnia 31.10.2012 ro ku, jej wy so kość zo sta ła
ob ni żo na i wy no si obec nie 10%. (red)
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Zno we li zo wa na usta wa o pra wie pocz to -
wym, na kła da na wła ści cie li nie ru cho mo ści
no we obo wiąz ki. Ka żdy zo bligowany jest
do za in sta lo wa nia na swo jej po se sji skrzyn ki
pocz to wej.

No wy obo wią zek do ty czy nie tyl ko bu dyn -
ków wie lo ro dzin nych, ale ta kże jed no ro dzin -
nych. W ta kim przy pad ku skrzyn ka
po win na być umiesz czo na przed drzwia mi
wej ścio wy mi do bu dyn ku lub w do stęp nej czę -
ści nie ru cho mo ści.

Ozna cza to, że je śli bra ma na po se sję jest za my -
ka na, to skrzyn ka po win na być umiesz czo -
na na ogro dze niu – tak aby ku rier lub li sto nosz mógł
do star czyć prze sył kę pod nie obec ność lo ka to rów. 

Obo wiąz kiem in sta la cji skrzy nek pocz to wych
ob ję to rów nież te re ny wiej skie oraz ob sza ry o roz -
pro szo nej za bu do wie. Oso by, któ re nie wy wią żą
się z obo wiąz ku za in sta lo wa nia skrzy nek w od po -
wied nim miej scu, mo gą za pła cić ka rę od 50 zł
do 10 tys. zł.

Pod sta wa Praw na: Pra wo Pocz to we, Dz.U.
poz 1529 z 29 grud nia 2012 ro ku. (RED)
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Skrzyn ki na li sty obo wiąz ko we

Uczniowie klas
od I-III wzięli udział
w dziewięciu typach zajęć:
l w za ję ciach dla dzie ci ze spe cy ficz ny -

mi trud no ścia mi w czy ta niu i pi sa niu,
a ta kże za gro żo nych ry zy kiem dys -
lek sji (typ 1);

l w za ję ciach dla dzie ci z trud no ścia mi
w zdo by wa niu umie jęt no ści ma te ma -
tycz nych (typ 2);

l w za ję ciach roz wi ja ją cych za in te re so -
wa nia uczniów szcze gól nie uzdol nio -
nych ma te ma tycz nie (typ 3);

l w za ję ciach roz wi ja ją cych za in te re so -
wa nia uczniów szcze gól nie uzdol nio -
nych ję zy ko wo – ję zyk an giel ski (typ 4);

l w za ję ciach dla dzie ci z trud no ścia mi
w zdo by wa niu umie jęt no ści ma te ma -
tycz no–przy rod ni czych (typ 5);

l w za ję ciach lo go pe dycz nych dla dzie -
ci z za bu rze nia mi mo wy (typ 6);

l w za ję ciach z gim na sty ki ko rek cyj nej
(typ 7);

l w za ję ciach roz wi ja ją cych za in te re so -
wa nia uczniów szcze gól nie uzdol nio -
nych przy rod ni czo (typ 8);

l w za ję ciach roz wi ja ją cych za in te re so -

wa nia ma te ma tycz no–przy rod ni cze
uczniów uzdol nio nych (ty p 9).
Wspar ciem w ra mach pro jek tu ob ję -

to 347 uczniów (152 dziew czy nek i 195
chłop ców) z klas I -III, uczęsz cza ją cych
do dzie się ciu szkół pod sta wo wych na te -
re nie gmi ny Po de gro dzie. 

Szko ły dzię ki re ali zo wa ne mu pro jek -
to wi wzbo ga ci ły swo je za ple cze dy dak -
tycz ne w war to ścio we i uła twia ją ce
pra ce po mo ce dy dak tycz ne. 

Zgod nie z pod pi sa nym anek sem,
pro jekt za koń czy się w czerw cu br.
Na je go re ali za cję gmi na otrzy ma ła
z Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy
w Kra ko wie do fi nan so wa nia w wy so -
ko ści 308242,36 zł. 

W okre sie od kwiet nia do czerw -
ca 2013 r. re ali zo wa ne bę dą jesz cze za -
ję cia roz wi ja ją ce za in te re so wa nia
uczniów szcze gól nie uzdol nio nych ję -
zy ko wo – ję zyk an giel ski w Szko le Pod -
sta wo wej w Po de gro dziu oraz za ję cia
dla dzie ci ze spe cy ficz ny mi trud no ścia -
mi w czy ta niu i pi sa niu, a ta kże za gro -
żo nych ry zy kiem dys lek sji, i za ję cia
roz wi ja ją ce za in te re so wa nia uczniów
szcze gól nie uzdol nio nych ma te ma tycz -
nie w Szko le Pod sta wo wej im. Świę tej
Kin gi w Ol szan ce.

Do dat ko we za ję cia
dla uczniów
31 stycz nia w ośmiu szko łach pod sta wo wych za koń czo no re ali za cję pro -
jek tu pn. „Wcze snosz kol ny uczeń dziś, kom pe tent ny pra cow nik ju tro – in -
dy wi du ali za cja na ucza nia szan są na roz wój Gmi ny Po de gro dzie”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go – Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio -
ry tet IX Roz wój wy kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio nie, Dzia ła nie 9.1
Wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych i za pew nie nie wy so kiej ja ko ści usług
edu ka cyj nych świad czo nych w sys te mie oświa ty, Pod dzia ła nie 9.1.2 Wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych uczniów z grup o utrud nio nym do stę pie
do edu ka cji oraz zmniej sze niu ró żnic w ja ko ści usług edu ka cyj nych.



Lokalną Grupę Działania „Brama Be-
skidu” tworzą dwie sąsiadujące ze sobą 
gminy: Podegrodzie i Stary Sącz leżące 
na terenie województwa małopolskiego 
w powiecie nowosądeckim. Gminy part-
nerskie zajmują łącznie powierzchnię 
165 km2 i zamieszkiwane są przez 34 068 
osób. Granicą pomiędzy obiema gmina-
mi jest rzeka Dunajec, na której zbudowa-
no dwa mosty łączące gminy partnerskie. 
Obie gminy z racji spójności terytorial-
nej i usytuowania w pobliżu Miasta No-
wego Sącza maja bardzo dobre układy 

komunikacyjne. Na obszarze LGD Bra-
ma Beskidu odkryto jedne z najstarszych 
wczesnośredniowiecznych śladów osad-
nictwa w Karpatach. Podegrodzie i pobli-
skie Naszacowice to kolebki osadnictwa 
na Sądecczyźnie, a Stary Sącz jednym z 
najstarszych miast Małopolski, siedzibą 
sanktuarium Świętej Kingi. Jednolitość 
kulturowa gmin partnerskich przejawia 
się min. W kultywowaniu tradycji: zwy-
czajów, obrzędów, oraz w przenikaniu się 
kultury i wzajemnym czerpaniu z dorob-
ku poprzednich pokoleń. Wspólne trady-

cje kulturalne wyrażają się w zachowaniu 
stroju ludowego Lachów Sądeckich pod-
kreślającego lokalna tożsamość. 
Zrównoważony rozwój gmin partner-
skich oparty jest na drobnej wytwórczo-
ści, handlu i usługach oraz na rolnictwie. 
Szans na rozwój obu gmin poza wspo-
mniana agroturystyką należy upatrywać 
w szeroko rozumianych tzw. „przemy-
słach” czasu wolnego. 
Prawdziwym bogactwem obszaru LGD są 
ludzie mieszkańcy silnie identyfikujący 
się ze swoją małą ojczyzną. 

                             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Głównym zadaniem Stowa-
rzyszenia LGD „Brama Beskidu” jest  wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na swoim obszarze działania po-
przez realizację dwóch głównych celów :

1. Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru,
2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD.

Zbliżający się koniec okresu programowania  na lata 2007 – 2013 oraz  efektywnie wdrożona większa część 
dostępnych środków finansowych w ramach Programu LEADER przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich 
objętych działalnością Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” sprawia, że w otaczającej nas rzeczywistości coraz 
częściej spotykamy się  z efektami zakończonych przedsięwzięć, które ułatwiają nam funkcjonowanie, uatrakcyj-
niają wolny czas i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD.

W dotychczasowych naborach, w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” Beneficjen-
ci  złożyli ponad 70 wniosków o dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu organizacji imprez kul-
turalnych, sportowych i rekreacyjnych, przygotowania materiałów promocyjnych, doposażenie gospodarstw 
agroturystycznych, wsparcie zespołów regionalnych, promocja produktu lokalnego, budowa modernizacja i 
doposażenie świetlic wiejskich , budowa i modernizacja placów zabaw. Na koniec 2012 roku blisko połowa za-
planowanych inwestycji została zakończona i skutecznie rozliczona, dzięki czemu powstały nowe place zabaw, 
świetlice wiejskie, boiska i inne miejsca użyteczności publicznej. 

Podsumowując za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "Brama Beskidu" Beneficjenci z terenu
 gmin Podegrodzie i Stary Sącz zrealizowali lub realizują wnioski na łączną kwotę : 3 220 127,57 zł.

UWAGA NABÓR !!!
Od 19.03.2013 do 05.04.2013 informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Brama Beskidu"
działającej na terenie gmin: Stary Sącz,Podegrodzie

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Małe Projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nowa siedziba: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieści się obecnie 
w Mostkach 86, tel: 18 547-66-80 , www.bramabeskidu.pl 

Serdecznie zapraszamy!
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Po raz 10. w ZSPGW im. bł. O. St.
Pap czyń skie go w Po de gro dziu od -
był się Fi nał Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. Tra dy cyj nie
im pre zę po pro wa dzi li: Ja cek Ku la
i Ja ro sław Ko wal ski.

Tra dy cyj nie ta kże i w tym ro ku
w przy go to wa niach po mo gli stra ża cy
z OSP w Po de gro dziu oraz wo lon ta riu sze
– ucznio wie gim na zjum. Przed im pre zą
stro ili sa lę, a wie lu z nich wy stą pi ło rów -
nież pod czas trwa nia Or kie stry (13 stycz -
nia) na sce nie. Ze spół Re gio nal ny,, Ma łe
Po de gro dzie”, szkol ny chór Wio li no oraz
ze spół Expe ry ment za gra li kon cert ko lęd
i pa sto ra łek, na to miast,, Ko lę dę z Tu ro -
niem” przed sta wi li chłop cy z kla sy III c

gim na zjum, któ rzy mo gą po chwa lić się
za ję ciem I miej sca w te go rocz nym Prze -
glą dzie Grup Ko lęd ni czych w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu. Uczest -
ni cy fi na łu z nie cier pli wo ścią ocze ki wa li
rów nież po ka zu akro ba ty ki i sztuk wal ki
w wy ko na niu gru py Astral. W tym ro ku
uświet nił im pre zę Re gio nal ny Ze spół Pie -
śni i Tań ca „Do li na Du naj ca”. Mo żna by -
ło też po dzi wiać po pi sy ta necz ne
i wo kal ne uczniów szko ły pod sta wo wej
z Ol sza ny, ta niec no wo cze sny Agniesz ki
Bo dzio ny, a ta kże po słu chać mu zy ki
w wy ko na niu do brze za po wia da ją ce go
się ze spo łu Blu emen.

W tym ro ku w ak cję włą czył się ta kże
Ze spół Szkół Za wo do wych im. Św. Kin -
gi w Po de gro dziu. Ucznio wie szko ły

przy go to wa li wspa nia łe wy pie ki. Do -
chód z ich sprze da ży, li cy ta cji, lo te rii fan -
to wej oraz bu fe tu za si lił WOŚP.

Głów nym punk tem pro gra mu by ło
wnie sie nie wiel kie go, czer wo ne go tor tu
wy ko na ne go przez cu kier nię,, Raj”
w Goł ko wi cach, na któ rym iskrzy ło się 10
pe tard sym bo li zu ją cych ju bi le usz. Kro je -
nie tor tu przy aplau zie ze bra nych roz po -
czę ły: go spo darz gmi ny Po de gro dzie
Mał go rza ta Gro ma la oraz dy rek tor szko -
ły Kry sty na Dą brow ska. War to wspo -
mnieć, że to wła śnie dla Po de gro dzia
cu kier nia An drze ja Sta wiar skie go z Goł -
ko wic upie kła pierw szy wiel ki tort
w kształ cie ser ca. Nikt się wte dy nie spo -
dzie wał, że bę dzie aż tak du ży, by wy star -
czył dla pię ciu set osób. W po przed nich
la tach pan Sta wiar ski nie od mó wił rów -
nież in nym szta bom. I w ten spo sób co ro -
ku pie cze po kil ka WOŚP -owskich tor tów.

– Im pre za nie mia ła by miej sca, gdy -
by nie na si hoj ni spon so rzy, na któ rych
co ro ku mo że my li czyć – mó wi Bar ba ra
Sko czeń, sze fo wa szta bu.

Dwa wiel kie, zło te ser ca, bę dą ce od -
zwier cie dle niem wiel ko dusz no ści je go
fun da to ra – wła ści cie la hur tow ni AGRO -
-HURT, a ta kże srebr ne,, Ser dusz ko -Ko -
ni czyn ka” z wy gra we ro wa nym lo go
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
da ro wa ne przez Bar ba rę i Bog da -
na Bucz ków, by ły głów ny mi przed mio -
ta mi li cy ta cji.,, Ser dusz ko -Ko ni czyn ka”
zo sta ło wy li cy to wa ne przez pa nią wójt,
któ ra tra dy cyj nie prze ka za ła je po now -
nie pod mło tek. W krę gu za in te re so wa -
nia zna lazł się rów nież sprze da ny
za 420 zł week end dla dwoj ga w Ho te lu
Spa,, Bu dow la ni” w Szczaw ni cy, ufun -
do wa ny przez wła ści cie li ośrod ka – Ma -
rię i Ada ma Gon cia rzów, oraz kurs
pra wa jaz dy kat. B prze ka za ny przez
Mał go rza tę i Ire ne usza Ka pu stów – wła -
ści cie li ośrod ka szko le nia kie row ców,,
For mu ła L” wy li cy to wa ny za 1000 zł.

Na au kcji do stęp ne by ły rów nież ko -
szul ki z au to gra fa mi Tom ka Ko wal skie -
go, zwy cięz cy te go rocz ne go,, Must Be
The Mu sic”, bok se ra Paw ła Ko ło dzie ja
oraz wie lo krot nych me da li stów olim pij -
skich w szer mier ce na wóz kach: Ar ka diu -
sza Ja błoń skie go i Ste fa na Ma kow skie go.

Wiel kim wy ró żnie niem dla wo lon ta -
riu szy WOŚP w Po de gro dziu by ło
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Wiele jest serc
w Podegrodziu…
– podczas WOŚP
zebrano 52 tys. zł



otrzy ma nie od szta bu głów ne go w War -
sza wie li mi to wa nej ko szul ki z wi ze run -
kiem Ein ste ina, któ rą przy zna je się
naj bar dziej za słu żo nym szta bom w Pol -
sce. W prze tar gu uzy ska no z niej su -
mę 200 zł.

– Po dzię ko wa nia na le żą się ta kże Grze -
go rzo wi Ba ra no wi z PHU,, Biu rO wiec”
w Sta rym Są czu za wy ko na nie pa miąt ko -
we go zło te go ser ca XXI Fi na łu WOŚP,
z któ re go na au kcji uzy ska no 300 zł, Ry -
szar do wi Mo lo wi – za prze ka za nie na li -
cy ta cję pa miąt ko we go zło te go ser ca,
ap te ce,, Pi lu la”, fir mie BAZ -PAL, fir mie,,
An graf”, BS w Po de gro dziu, pie kar ni,,
Aspol” w Sta dłach, fir mie,, Tym bark”,
Spół dziel ni Ogrod ni czo -Pszcze lar skiej
w No wym Są czu, Mar cie Dy rek, pań stwu
Wy skie lom, Uzdro wi sku Kry ni ca Że gie -
stów, wła ści cie lom re stau ra cji „To ska nia”
w Po de gro dziu oraz wie lu in nym za kła -
dom i oso bom pry wat nym, któ rych nie
spo sób wy mie nić – do da je prze wod ni czą -
ca szta bu.

Wie le atrak cyj nych na gród mo żna
by ło wy lo so wać na lo te rii fan to wej. Ta -
blet, mi ni wie żę, mi kro fa lów kę czy od -
twa rzacz mp4 ofia ro wa ły fir my i oso by
pry wat ne.

O godz. 20.00 nie bo roz świe tli ło
świa teł ko, wy strze lo ne przez stra ża ków.
Na stęp nie od by ła się za ba wa ta necz na,
któ rej przy gry wał ze spół Ma ri nO. O do -
sko na łej za ba wie świad czy ła bar dzo wy -
so ka fre kwen cja.

W tym ro ku po raz ko lej ny z Po de -
gro dziem gra ła Brze zna. Na ha li spor to -
wej przy gim na zjum od był się tur niej
pił ki no żnej zor ga ni zo wa ny przez Łu ka -
sza Frącz ka.

Nie mo żna też za po mnieć: o na -
szych dziel nych wo lon ta riu szach, któ -
rzy od sa me go ra na, nie zwa ża jąc
na mróz, wy trwa le kwe sto wa li do póź -
ne go po po łu dnia; o stra ża kach OSP
z ca łej gmi ny dba ją cych o po rzą dek
pod czas im pre zy; o wiel kim za an ga żo -
wa niu na uczy cie li ro dzi ców i wie lu in -
nych osób wiel kie go ser ca.

Ha słem te go rocz nej ak cji WOŚP by -
ło: ra to wa nie ży cia dzie ci i god na opie -
ka me dycz na se nio rów.

Z Po de gro dzia na kon to Fun da cji
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy
wpły nę ło 52 000 zł.
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W tym ro ku gmi na Po de gro dzie
po raz ko lej ny za kwa li fi ko wa ła się
do Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych. W ra mach
tzw. sche ty nó wek zmo der ni zo wa -
ny zo sta nie od ci nek dro gi w Sta -
dłach, od re mi zy OSP
do ob wod ni cy.

W te go rocz nym na bo rze je dy nie 17
gmin z Ma ło pol ski mo gło li czyć na do -
fi nan so wa nie zgło szo nych przez sie bie
in we sty cji dro go wych. Dro ga w Sta -
dłach jest ko lej ną, któ ra zo sta nie zmo -
der ni zo wa na w ra mach rzą do we go

pro gra mu. W ubie głym ro ku, kosz tem
pra wie 1 mln 300 tys. zł zmo der ni zo -
wa no dro gę Brze zna – Cho cho ro wi ce.

– Nie mo gli śmy nie sko rzy stać w tym
ro ku z te go pro gra mu, tym bar dziej że
wa run ki współ fi nan so wa nia są ko rzyst -
niej sze niż w ubie głych la tach. Obec nie
do fi nan so wa nie wy no si 50 pro cent
kosz tów in we sty cji – mó wi Mał go rza ta
Gro ma la, wójt Po de gro dzia.

W ra mach prze bu do wy dro ga zo sta -
nie po sze rzo na, wy bu do wa ne zo sta ną
chod ni ki oraz na ca łym od cin ku po ło -
żo na zo sta nie na wierzch nia bi tu micz na.

(RED)

Po de gro dzie się ga
po sche ty nów ki

Ży cze nia dla bab ci i dziad ka 
W ostat ni dzień stycz nia w Szko le Pod sta wo wej im. Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II w Brze znej – Li ta czu od by ło się spo tka nie z oka zji Świę ta
Bab ci i Dziad ka. Na uro czy stość przy by ło, jak co ro ku, licz ne gro no za -
pro szo nych go ści. Od wie dzi ła nas ta kże wójt Mał go rza ta Gro ma la.
W za stęp stwie za nie obec ną z po wo du cho ro by dy rek tor szko ły Mag -
da le nę Gór czyk ze bra nych po wi ta ła Aga ta Gon ciarz, na stęp nie dzie ci
z od dzia łu przed szkol ne go i ucznio wie klas I – III wzru szy ły do łez swo -
imi wy stę pa mi dziad ków.
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Ko bie ty
w re mi zie 
Oko licz no ścio wy pro gram ar ty -
stycz ny, słod ki po czę stu nek, kwia ty
i upo min ki by ły czę ścią ob cho dów
Dnia Ko biet w Brze znej - Li ta czu.
Uro czy stość po raz dru gi zo sta ła
zor ga ni zo wa na przez fi lię GOK. 

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny w kil ku
eta pach, a je go za koń cze nie jest pla no wa -
ne na czer wiec 2015 r. Jest on skie ro wa -
ny do miesz kań ców gmi ny Po de gro dzie,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem osób
za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym,
dłu go trwa le bez ro bot nych, nie ak tyw nych
za wo do wo. Po śred nio w pro jek cie bę dą
uczest ni czyć wszy scy miesz kańcy gmi -
ny po przez pro gra m ak tyw no ści lo kal nej
„Je stem czę ścią Po de gro dzie”, któ ry jest
uzu peł nie niem dzia łań za war tych w pro -
jek cie. 

Głów nym ce lem pro jek tu jest pod -
nie sie nie ak tyw no ści spo łecz no–za wo -
do wej miesz kań ców gmi ny po przez:
l zwięk sze nie szans na za trud nie nie;
l zwięk sze nie kom pe ten cji spo łecz -

nych;
l wzrost in te gra cji uczest ni ków pro -

jek tu ze spo łecz no ścią lo kal ną;
l zwięk sze nie do stę pu do in for ma cji

o pra wach i obo wiąz kach, a ta kże
spo so bach roz wią zy wa nia wa żnych
pro ble mów ży cio wych.
W pro jek cie we źmie udział 100

uczest ni ków, któ rym umo żli wi my pod -
nie sie nie kwa li fi ka cji po przez udział
w bez płat nych szko le niach, kur sach za -
wo do wych, warsz ta tach, tre nin gach
kom pe ten cji spo łecz nych po prze dzo -
nych in dy wi du al ną dia gno zą po trzeb.
W ra mach pro jek tu zo sta ną zor ga ni zo -
wa ne wy jaz dy edu ka cyj no -in te gra cyj ne,
im pre zy śro do wi sko we oraz de ba ty/kon -
fe ren cje z udzia łem lo kal ne go biz ne su

i li de rów spo łecz no ści lo kal nej. Zo sta nie
rów nież uru cho mio ne Cen trum Ak tyw -
no ści Lo kal nej w miej sco wo ści Brze zna,
któ re bę dzie słu żyć nie tyl ko uczest ni -
kom pro jek tu, ale ta kże wszyst kim
miesz kań com. Li czy my, iż ini cja ty wa lo -
kal na umo żli wi wpro wa dze nie in no wa -
cyj nych me tod pra cy zgod nej
z po trze ba mi na szych miesz kań ców.
W ra mach CAL utwo rzo ny zo sta nie klub
wo lon ta riu sza, gru py sa mo po mo co we,
któ rych za da niem bę dzie wdro że nie
dzia łań wo lon ta riac kich umo żli wia ją -
cych ak ty wi za cję spo łecz ną. W ra mach
ani ma cji za mie rza my po bu dzić ak tyw -
ność lo kal nej spo łecz no ści, ma jąc
na uwa dze wzrost mo ty wa cji, bu do wa -
nia trwa łych za sad so li dar ne go spo łe -
czeń stwa, wza jem ne go sza cun ku
i to le ran cji oraz part ner stwa w ce lu
wspie ra nia roz wo ju gmi ny. Uczest ni cy
sko rzy sta ją z sze re gu tre nin gów i szko -
leń po pra wia ją cych wła sny wi ze ru nek,
sa mo oce nę, a ta kże kon tak ty in ter per so -
nal ne w kon tek ście po pra wy re la cji
i wię zi ro dzin nych, któ re są pod sta wą
po praw ne go funk cjo no wa nie śro do wisk.

Je ste śmy prze ko na ni, że udział w pro -
jek cie przy czy ni się do zmia ny sy tu acji
ro dzin nej oraz po mo że zna leźć uczest ni -
kom swo je miej sce na ryn ku pra cy. Dzia -
ła nia są in no wa cyj ne na te re nie gmi ny
i nie by ły by mo żli we bez za an ga żo wa -
nia środ ków w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. 

Czas na ak tyw ność
spo łecz no-za wo do wą
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Po de gro dziu od stycz nia 2013 r. roz po -
czął re ali za cję pro jek tu sys te mo we go „Czas na ak tyw ność spo łecz no -
-za wo do wą w Gmi nie Po de gro dzie” Prio ry tet: VII – „Pro mo cja in te gra cji
spo łecz nej”. Dzia ła nie: 7.1 – „Roz wój i upo wszech nie nie ak tyw nej in te -
gra cji”. Pod dzia ła nie: 7.1.1. – „Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw nej in te -
gra cji przez ośrod ki po mo cy spo łecz nej” współ fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
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7 mar ca do re mi zy OSP przy by ło
ok. 60 pań. Wśród nich obec na by ła
wójt gmi ny Po de gro dzie Mał go rza ta
Gro ma la, przed sta wi ciel ki „Ca ri tas”
Brze zna i pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej -
skich ze Sta deł. Wszyst kich po wi ta ła
Ra che la Mor dar ska, któ ra przy go to wa -
ła pro gram ar ty stycz ny i czu wa ła
nad ca ło ścią im pre zy.

Na sce nie za pre zen to wa li się mło dzi
ar ty ści, któ rzy uczest ni czą w za ję ciach
świe tli co wych w Brze znej -Li ta czu. Wy -

ko na li wią zan kę fol ko wych utwo rów
oraz re cy to wa li wier sze. Go ścin nie dla
obec nych na sa li wy stą pi ły pa nie
z KGW ze Sta deł.

Na uro czy sto ści zja wi li się rów nież
pa no wie. Z ży cze nia mi dla pań przy był
Krzysz tof Bo dzio ny, dy rek tor Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu, a tu li -
pa ny wrę czy li dru ho wie z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Brze znej -Li ta czu. 

Po za koń cze niu pro gra mu ar ty stycz -
ne go wszy scy go ście zo sta li za pro sze ni
na słod ki po czę stu nek. Ka żdy otrzy mał
też wio sen ny upo mi nek wy ko na ny przez
fi lię GOK Brze zna -Li tacz.

(RED)

Na sce nie za pre zen to wa li się
mło dzi ar ty ści, któ rzy uczest ni -
czą w za ję ciach świe tli co wych
w Brze znej -Li ta czu. 
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Stra te gia 
Roz wo ju gmi ny 
Po de gro dzie 
na la ta 2013-2020
W 2011 r. gmi na Po de gro dzie przy -
stą pi ła z po wia tem no wo są dec kim
(Po wia to we Cen trum Fun du szy Eu -
ro pej skich) do pro jek tu pn. No wo są -
dec ka Aka de mia Sa mo rzą do wa,
w ra mach któ re go wspól nie z 14 są -
dec ki mi gmi na mi (part ne ra mi pro -
jek tu) m. in. roz po czę to pro ces
ak tu ali zo wa nia lub opra co wy wa nia
stra te gii roz wo ju gmi ny na la -
ta 2013-2020. Re ali za cję za da nia
zle co no Fun da cji Roz wo ju De mo kra -
cji Lo kal nej – Ma ło pol skie mu In sty -
tu to wi Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
i Ad mi ni stra cji w Kra ko wie. 

Pod kre ślić na le ży, iż gmi na Po de gro -
dzie nie po sia da ła stra te gii roz wo ju,
w związ ku z czym przy stą pio no do jej
opra co wa nia w opar ciu m.in. o uchwa lo -
ne pla ny od no wy po szcze gól nych miej -
sco wo ści oraz „Plan Roz wo ju Lo kal ne go
Gmi ny Po de gro dzie na la ta 2007-2013”.
Wójt Po de gro dzia Za rzą dze niem
Nr 330/2012 z dnia 11 czerw ca 2012 r. po -
wo ła ła „Ze spół za da nio wy ds. opra co wa -
nia Stra te gii Roz wo ju Gmi ny Po de gro dzie
na la ta 2013-2020” pod prze wod nic twem
se kre ta rza gmi ny. 

Po za wkła dem wła snym w po sta ci
cza su pra cy pra cow ni ków gmi na nie po -
nio sła kosz tów fi nan so wych zwią za nych
z przy go to wa niem przed mio to we go do -
ku men tu stra te gicz ne go. 

Stra te gia za wie ra ele men ty, któ re bę -
dą w przy szłych okre sach pro gra mo wa -
nia współ fi nan so wa ne i wspie ra ne przez
sa mo rząd wo je wódz ki oraz pro gra my
kra jo we, co w istot ny spo sób wpły nie
na zwięk sze nie mo żli wo ści po zy ska nia
przez gmi nę Po de gro dzie środ ków ze -
wnętrz nych.

Na po sie dze niu 21 lu tego Ra da Gmi ny
Po de gro dzie przy ję ła Stra te gię Roz wo ju
Gmi ny Po de gro dzie na la ta 2013-2020
(Uchwa ła Nr XXVIII/287/2013).

Już po raz pięt na sty w re mi zie
OSP w Sta dłach hucz nie ob cho -
dzo no Dzień Bab ci i Dziad ka.
W śro dę, 30 stycz nia spo tka li się
tu taj naj młod si i naj star si miesz -
kań cy wsi i licz nie przy by li se nio -
rzy z oko licz nych miej sco wo ści. 

W spo tka niu wzię li też udział: wójt
gmi ny Po de gro dzie Mał go rza ta Gro -
ma la, soł tys wsi Sta dła Cze sła wa Ru -
cha ła, Ra da So łec ka, Za rząd OSP
w Sta dłach, Sto wa rzy sze nie Ko ło Go -
spo dyń Wiej skich, miej sco wy twór ca
lu do wy Ka zi mierz Ba sta oraz du że gro -
no ro dzi ców. 

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Sta dłach za pre zen to wa li ja seł ka, za -
gra li wie le ko lęd na fle tach, akor de -
onie i key bo ar dzie. Zło ży li też
se nio rom ży cze nia wy ra żo ne w wier -
szach i pio sen kach, przed sta wi li baj kę
„Ca li necz ka” w wer sji an glo ję zycz nej
oraz cie ka wy układ ta necz ny. Część

ar ty stycz ną uświet nił go ścin ny wy stęp
pań z KGW. 

Prę żnie dzia ła ją ca Ra da Ro dzi ców
za pro si ła wszyst kich go ści na go rą cy
po si łek i pysz ne cia sto, ucznio wie na -
to miast, w pięk nych prze bra niach spę -
dza li czas na za ba wie kar na wa ło wej.

Dy rek tor szko ły – Elżbie ta Ko siń ska
po dzię ko wa ła wszyst kim za przy by cie.
– Dzię ku ję na uczy cie lom, ro dzi com
i uczniom za ogrom ne za an ga żo wa nie
i pra cę wło żo ną w przy go to wa nie tej
uro czy sto ści. Szcze gól ne po dzię ko wa -
nia na le żą się stra ża kom za to, że mo -
gli śmy spo tkać się u nich, gdyż szko ła
nie po mie ściłaby wszyst kich. 

W tym ro ku sa mych se nio rów i go -
ści by ło ok. 100, nie li cząc uczniów
i bar dzo wie lu ro dzi ców. Ta uro czy stość
in te gru je ca łe śro do wi sko i po ka zu je, że
wspól ny mi si ła mi mo żna do ko nać bar -
dzo wie le. Dy rek cja wraz z gro nem na -
uczy ciel skim i ro dzi ca mi już te raz
za pra sza ją wszyst kich Se nio rów za rok.

Dzień Seniora 
po raz piętnasty
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Za spra wą zre ali zo wa ne go pro jek tu
w ra mach „wdra ża nia lo kal nych
stra te gii roz wo ju” świe tli ca GOK
w Po drze czu wzbo ga ci ła się o no we
wy po sa że nie. War tość za ku pio ne go
sprzę tu prze kra cza 30 tys. zł.

Za da nie, w ra mach wnio sku zło żo ne go
do Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Bra ma Be -
ski du”, re ali zo wał Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w Po de gro dziu. – Wy po sa że nie
świe tli cy w Po drze czu to ko lej ny wnio sek
zre ali zo wa ny przez GOK. Wcze śniej uda ło

nam się do po sa żyć fi lie w Na sza co wi cach
i Mo krej Wsi. Za kup no we go wy po sa że nia
z pew no ścią uczy ni świe tli cę miej scem,
gdzie ka żdy bę dzie mógł mi ło i przy jem nie
spę dzić czas – mó wi Krzysz tof Bo dzio ny,
dy rek tor GOK w Po de gro dziu.

Po dob ne go zda nia jest Mi cha li -
na Klim czak, in struk tor świe tli cy GOK
w Po drze czu: – Je stem prze ko na na, iż
no we wy po sa że nie spra wi, że wię cej
osób bę dzie ko rzy sta ło z na szej świe tli -
cy. Wśród miesz kań ców są ro dzi ny w ta -
kiej sy tu acji fi nan so wej, że tyl ko
na świe tli cy mo gą sko rzy stać z dar mo -
we go in ter ne tu.

W ra mach do po sa że nia za ku pio no:
sto ły oraz krze sła, te le wi zor LCD 50
cali, DVD, lap top, ro uter, rzut nik z ekra -
nem, mi kro fo ny bez prze wo do we wraz
z ze sta wem na gła śnia ją cym tj. gło śni ka -
mi i wzmac nia czem/mi xe rem.

– Bar dzo się cie szę, że po raz ko lej ny
po tra fi li ście w Po drze czu wy ko rzy stać fun -
du sze eu ro pej skie. Po pla cu za baw, to ko -
lej ny pro gram współ fi nan so wa ny z UE,
z któ re go sko rzy sta li ście – gra tu lu ję. Zaw -
sze chęt nie bę dę wspie rać ta kie ini cja ty wy
– mó wi ła wójt Po de gro dzia Mał go rza ta
Gro ma la pod czas skrom nej uro czy sto ści
prze ka za nia wy po sa że nia świe tli cy.

Świe tli ca bo gat sza
o no wo cze sny sprzęt

Wy ciecz ka do Re gie to wa
Ku lig, za ba wa na śnie gu i pie cze nie kieł ba sek – to tyl ko nie licz ne atrak cje wy ciecz ki do Re gie to wa, któ rą dla dzie -
ci z te re nu gmi ny Po de gro dzie zor ga ni zo wa ła świe tli ca wiej ska w Po drze czu. Wy jazd był mo żli wy dzię ki fi nan so -
we mu wspar ciu wójt Po de gro dzia, Mał go rza ty Gro ma li. Spo ro dzie ci i mło dzie ży z te re nu gmi ny z przy czyn
fi nan so wych nie wy je cha ła ni gdzie na zi mo we fe rie. Wy ciecz ka do Re gie to wa po zwo li ła choć tro chę uroz ma icić
czas wol ny. Był to rów nież ro dzaj na gro dy dla uczniów bio rą cych przez ca ły rok szkol ny ak tyw ny udział w ró żne -
go ty pu za ję ciach i ko łach za in te re so wań or ga ni zo wa nych za rów no przez świe tli cę w Po drze czu, jak i po zo sta łe
fi lie Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Na sza co wi cach, Brze znej -Li ta czu i Mo krej Wsi.
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Pierw szą kie row nicz ką szko ły zo sta -
ła Ma ria Gost kow ska. Obok na uki dla
dziew cząt pro wa dzo ne by ły kur sy dla
ko biet z szy cia, ha fto wa nia, go to wa nia
i prze twór stwa. W ro ku 1929 zmie nio no
na zwę szko ły na Żeń ską Szko łę Rol ni -
czą. W 1930 ro ku kie row nicz ką zo sta ła
Ma ria Ry dlów na, a w 1934 Al do na Głę -
boc ka, któ ra w 1938 ro ku zor ga ni zo wa -
ła ob cho dy 25-le cia szko ły, po łą czo ne
z po świę ce niem sztan da ru.

W cza sach wo jen nych (od ro ku 1940-
1945) kie row nicz ką by ła Ka ro li na Próch -
nic ka. Po woj nie w 1946 ro ku szko łę
prze nie sio no do Mar cin ko wic, a w opusz -
czo nych bu dyn kach w Po de gro dziu zo -
sta ła utwo rzo na dwu let nia Szko ła
Przy spo so bie nia Rol ni cze go. Szko łą

wów czas za rzą dza li: An to ni Skow ron
(1946-1949), Jó zef Ba to ra (1949-1950).
W ro ku 1950 szko łę zli kwi do wa no,
a w 1954 ro ku utwo rzo no w niej Pań stwo -
wy Ośro dek Ma szy no wy.

W 1957 ro ku po wsta ła przy Szko le
Pod sta wo wej w Po de gro dziu Szko ła
Przy spo so bie nia Rol ni cze go. Szko łą
wte dy kie ro wa li: Pa weł Ko zic ki (1957-
1959), Jó zef Sel ma (1959-1962) i Ja kub
Wi dom ski (1962-1973). W 1967r. Szko -
ła Przy spo so bie nia Rol ni cze go ob cho -
dzi ła 10-le cie ist nie nia. 

W 1968 ro ku zmie nio no typ szko ły
na dwu let nią Za sad ni czą Szko łę Rol ni -
czą. W 1970 ro ku prze nie sio no ZSR
do świe tli cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do -
wej, a w 1973 ro ku GRN prze ka za ła ca -
ły bu dy nek szko le. Dy rek to rem zo sta ła

mgr inż. An na Gą sio row ska. W 1976 r.
po wsta ła Za sad ni cza Szko ła Me cha ni za -
cji Rol nic twa obok dzia ła ją cej od ośmiu
lat Za sad ni czej Szko ły Rol ni czej.
W 1977 ro ku jej sta ra niem szko ła otrzy -
ma ła sztan dar w 65. rocz ni cę ist nie nia,
ufun do wa ny przez Wo je wódz ką Spół -
dziel nię Ogrod ni czo -Pszcze lar ską w No -
wym Są czu.

W 1978 ro ku otwar to no we kie run ki:
Za sad ni czą Szko łę Ogrod ni czą oraz 3-let -
nie Tech ni kum Rol ni cze dla Pra cu ją cych.
Szko ła cie szy ła się du żą po pu lar no ścią,
a więc dy rek tor ka pod ję ła sta ra nia o bu -
do wę no wej szko ły. Ze wzglę du na brak
środ ków, in we sty cji nie roz po czę to.

W la tach 1979-1981 dy rek to rem
szko ły by ła inż. An na Ja błoń ska.

W 1981 ro ku wró ci ła mgr inż. An -
na Gą sio row ska i peł ni ła funk cję dy rek -
to ra do 1985 ro ku. Jej sta ra niem szko ła
po wró ci ła do pro fi lu rol ni cze go, zo stał
ta kże wpro wa dzo ny pro fil me cha ni za cji
rol nic twa w Za sad ni czej Szko le Rol ni -
czej. Szko ła zo sta ła do po sa żo na, za ku -
pio no cią gni ki, sa mo chód do na uki
jaz dy. Prak ty ki dla uczniów od by wa ły
się w ró żnych za kła dach, mło dzież wy -
je żdża ła ta kże nad mo rze (wo je wódz two
szcze ciń skie).

W ro ku 1985 dy rek to rem zo stał mgr
inż. An to ni Śli wa.

W 1987 ro ku funk cję dy rek to ra ob jął
mgr inż. Jan Ko żuch, któ ry kon ty nu ował
sta ra nia o bu do wę no wej szko ły, a na -
stęp nie o od zy ska nie pier wot ne go bu -
dyn ku szko ły.

W 1991 ro ku dy rek to rem szko ły zo -
stał mgr inż. Grze gorz Ba ran. Je go sta ra -
niem po wo ła no gru pę ini cja tyw ną, któ ra
re ak ty wo wa ła „To wa rzy stwo Za kład
Bło go sła wio nej Ku ne gun dy”, co da ło
pod sta wę praw ną do wy stą pie nia o zwrot
ma jąt ku Żeń skiej Szko ły Rol ni czej w Po -
de gro dziu. By ła to szan sa na prze trwa nie
obec nej szko ły za gro żo nej li kwi da cją ze
wzglę du na zły stan tech nicz ny bu dyn ku,
w któ rym się mie ści ła.

W 1992 ro ku od by ła się uro czy -
stość 80-le cia Oświa ty Rol ni czej w Po -
de gro dziu.

Dzię ki usil nym sta ra niom „To wa rzy -
stwa” w 1993 ro ku szko ła od zy ska ła
część bu dyn ku głów ne go, w któ rym
mie ścił się upa da ją cy POM, a w 1996 ro -
ku uda ło się od zy skać ca ły bu dy nek
szkol ny, bu dyn ki warsz ta to we oraz przy -
le głą dział kę, na któ rej w póź niej szym
cza sie utwo rzo no obiek ty spor to we (kor -
ty te ni so we, bo iska spor to we). Wo kół
szko ły po wstał ogród ozdob ny z cie ka -
wy mi ro śli na mi i oczkiem wod nym. Sta -
nę ły w nim rzeź by wy ko na ne przez
ab sol wen ta szko ły Ka zi mie rza Ba stę.

W 1996 ro ku po wstał no wy typ szko -
ły Sa mo rzą do we Li ceum Za wo do we
oraz Li ceum Rol ni cze. W tym okre sie
szko ła cie szy ła się du żą po pu lar no ścią,
przy by wa ło uczniów, za adop to wa no
więc bu dy nek go spo dar czy na sa le lek -
cyj ne, do po sa żo no pra cow nie w po mo -
ce dy dak tycz ne. Warsz ta ty szkol ne
wy po sa żo ne zo sta ły w no wo cze sne na -
rzę dzia, urzą dze nia i ma szy ny. Za ku pio -
no no wy cią gnik i sa mo cho dy do na uki
jaz dy dla uczniów. Po wsta ły no we pra -
cow nie: in for ma tycz na, kro ju i szy cia,
urzą dza nia, hi gie ny, kuch nia i ja dal nia.
W tym cza sie by ła to jed na z naj le piej
wy po sa żo nych szkół za wo do wych
w po wie cie no wo są dec kim. Szko ła
współ pra co wa ła ak tyw nie ze śro do wi -

Pod pa tro na tem św. Kin gi
W ro ku 1892 w cza sie ob cho dów 600-le cia śmier ci bł. Ku ne gun dy (Kin gi) pa tron ki zie mi są dec kiej, ze bra li się
w Sta rym Są czu oko licz ni dzia ła cze spo łecz ni, któ rzy po sta no wi li uczcić tę rocz ni cę. Usta lo no, że bę dzie to szko -
ła dla dziew cząt wiej skich pod we zwa niem bł. Ku ne gun dy. Po wo ła no To wa rzy stwo Za kład Bło go sła wio nej Ku ne -
gun dy, któ ry gro ma dził fun du sze na bu do wę szko ły. Szko łę Go spo dyń Wiej skich od da no w 1912 ro ku.

Obok nauki dla dziewcząt prowadzone były kursy dla kobiet
z szycia, haftowania, gotowania i przetwórstwa. W roku 1929
zmieniono nazwę szkoły na Żeńską Szkołę Rolniczą. 



skiem lo kal nym, bra ła udział w ró żnych
uro czy sto ściach gmin nych, po wia to -
wych, or ga ni zo wa ła za wo dy i tur nie je.
Mło dzież zdo by wa ła dy plo my i wy ró -
żnie nia w ró żnych kon kur sach, za rów -
no przed mio to wych, jak i spor to wych,
a ta kże w dzie dzi nie kul tu ry. Naj więk -
szym osią gnię ciem by ło dwu krot ne zdo -
by cie I miej sca w Ogól no pol skim

Fe sti wa lu Kul tu ry Mło dzie ży Szkol nej:
w 1996 ro ku w Li ma no wej i 1999
w Ko ło brze gu. Szko ła kul ty wo wa ła tra -
dy cje lu do we nie tyl ko po przez udział
w prze glą dach i kon kur sach, ucznio wie
wy szy wa li na za ję ciach prak tycz nych
gor se ty, ser we ty, szy li stro je re gio nal ne
dla ze spo łu szkol ne go, któ ry współ pra -
co wał z Ze spo łem Re gio nal nym i GOK
w Po de gro dziu.

W ro ku 2000 po wstał Ze spół Szkół
Za wo do wych w Po de gro dziu, któ re mu
nada no imię Św. Kin gi – był to po wrót
do imie nia pa tron ki szko ły sprzed lat.

Szko ła, wy cho dząc na prze ciw po trze -
bom ryn ku pra cy, wpro wa dzi ła no we kie -
run ki kształ ce nia. W 2000 ro ku
po wo ła no 4-let nie Li ceum Tech nicz ne,
aw2002 ro ku3-let nie Li ceum Pro fi lo wa ne.

W 2002 ro ku od by ła się uro czy -
stość 90-le cia szko ły.

W 2003 ro ku po wsta ła 2-let nia Szko -
ła Po li ce al na – Tech nik Agro biz ne su,
a w 2004 ro ku 4-let nie Tech ni kum Ży -

wie nia i Go spo dar stwa Do mo we go.
W 2008 ro ku zo sta je ta kże po wo ła ne 4-
let nie Tech ni kum In for ma tycz ne.

Od 1 października 2008 r. obo wiąz ki
dy rek to ra peł nił mgr inż. Hen ryk Ku la.

W ro ku 2010 zo sta ło otwar te Uzu -
peł nia ją ce Li ceum Ogól no kształ cą ce
na pod bu do wie Za sad ni czej Szko ły Za -
wo do wej. Od 1 czerw ca 2011 ro ku obo -
wiąz ki dy rek to ra peł ni mgr inż.
Bo że na My na rek.
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Za cho waj trzeź wy umysł
Już po raz IX w Szko le Pod sta wo wej im. Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II w Brze znej -Li ta czu zo stał zor ga ni zo wa ny
MIXT SIAT KAR SKI. Tym ra zem 15 stycz nia trzy oso bo we dru ży ny dam sko - mę skie ry wa li zo wa ły pod ha słem „Za -
cho waj trzeź wy umysł” – pro jek tu, któ ry jest czę ścią pro gra mu pro fi lak tycz ne go. Zgło szo ne dru ży ny przy ję ły
swo je wy my ślo ne na zwy. Po za cię tej roz gryw ce i spor to wej za ba wie oka za ło się, że zwy cięz cą tur nie ju jest dru -
ży na Re al Ma drid w skła dzie: Woj ciech Za wi ślan, Ka ta rzy na Dra bik, Kin ga Ogo rza łek, II miej sce za ję ła dru ży -
na Smer fów: To masz Ol szak, An na Ogo rza łek, Piotr Ol szak; a miej sce III Fc Gol Bar ca re pre zen to wa na przez
Kry stia na Zy za ka i Syl wię Lo rek. Dru ży na Pil ko szał: Mi chał Iwań ski, Kin ga Mor dar ska, Mar cin Po par dow ski – po -
mi mo za cię tej gry, upla so wa ła się po za po dium. Wszy scy uczest ni cy tur nie ju otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my
i na gro dy. Dru ży ny, któ re za ję ły pierw sze trzy miej sca, uho no ro wa ne zo sta ły przez dy rek tor me da la mi.

Szko ła, wy cho dząc na prze ciw
po trze bom ryn ku pra cy, wpro -
wa dzi ła no we kie run ki
kształ ce nia. W 2000 ro ku po -
wo ła no 4-let nie Li ceum
Tech nicz ne, a w 2002 ro ku
3-let nie Li ceum Pro fi lo wa ne.
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Na sce nie Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Po de gro dziu, 26-27 stycz nia,
spo tka li się uczest ni cy XVI PA -
STUSZ KO WE GO KO LĘ DO WA NIA
– Ogól no pol skich Spo tkań
Dzie cię cych i Mło dzie żo wych Grup
Ko lęd ni czych. 

W spo tka niach wzię ło udział 28 grup
ko lęd ni czych (300 osób), z czte rech wo -
je wództw: 1 z woj. świę to krzy skie go, 1
z woj. ślą skie go, 3 z woj. pod kar pac kie -
go, 23 z woj. ma ło pol skie go; 8 po wia tów
(1 z chrza now skie go, 6 z li ma now skie -
go, 1 z mie chow skie go, 2 z my śle nic kie -
go, 6 z no wo są dec kie go, 3 z su skie go, 3
z tar now skie go, 1 z ta trzań skie go) – re pre -
zen tu ją cych ró żne gru py et no gra ficz ne
wy ty po wa ne na kil ku na stu po wia to wych
i re gio nal nych prze glą dach od by wa ją cych
się na te re nie ca łe go kra ju.

Mo żna by ło zo ba czyć tra dy cyj ne for -
my ko lę do wa nia, po cząw szy od Gru py
z Gwiaz dą, z Szop ką, z Ra jem, z Ko ni -
kiem, z Bo żka mi, Szczo dro ki, Pa stusz ki,
He ro dy, Dra by, Trzech Kró li.

Pastuszkowemu Kolędowaniu to wa -
rzy szy ły spo tka nia warsz ta to we Ko mi sji

Ar ty stycz nej z kie row ni ka mi i opie ku na -
mi grup ko lęd ni czych, stwa rza ją ce mo -
żli wość wy mia ny do świad czeń,
sko rzy sta nia z po rad i kon sul ta cji spe cja -
li stów w dzie dzi nie ob rzę do wo ści bo żo -
na ro dze nio wej i no wo rocz nej.

Ko mi sja Ar ty stycz na:

Alek san dra Szur miak -Bo guc ka – et no mu zy ko log
Ja dwi ga Adam czyk – mu zyk
Da nu ta Ce te ra – et no graf
Be ne dykt Ka fel – et no graf

dr hab. Sta ni sław Wę glarz – et no log

Or ga ni za to rzy:

Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ w No wym
Są czu (dyr. An to ni MALC ZAK, z -ca dy rek to ra
Mał go rza ta KA LA RUS) 
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu (dyr.
Krzysz tof BO DZIO NY)

Współ or ga ni za tor:

Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są czu (sta ro sta
Jan GO LON KA)

Dzie cię ce ko lę do wa nie
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Szkol ny chór Wio li no wy stą pił 9
stycz nia z Kon cer tem Ko lęd i Pa -
sto ra łek w pa ra fial nym ko ście le
w Po de gro dziu. 

Swo je zdol no ści wo kal ne i in stru men -
tal ne pre zen to wa ło 40 uczniów. Chór za -
śpie wał ko lę dy w ukła dzie na dwa gło sy

przy akom pa nia men cie: Prze my sła wa
Go lon ki i Ka mi la Jo dłow skie go (akor de -
on); Wio let ty Li ber i Na ta lii Sta choń
(skrzyp ce), Ju sty ny Bu czek (flet po -
przecz ny) i Da nie la Że la ski (trąb ka). 

Na stęp ny kon cert chó ru od bę dzie się
w ma ju. Ser decz nie za pra szam.

MAŁ GO RZA TA LI BER

Czter dzie stu ko lęd ni ków

Bal dla szko ły
Na za kup sza fek do szat ni dla
uczniów klas I -III zbie ra no pod -
czas XI ba lu kar na wa ło we go, zor ga -
ni zo wa ne go przez Ra dę Ro dzi ców,
któ rej prze wod ni czy Fran ci szek Go -
lon ka, i dy rek cję Ze spo łu Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po -
de gro dziu. 

Im pre za, któ rej ce lem jest wspar cie fi -
nan so we szko ły, za ini cjo wa na zo sta ła
przez obec ną wójt gmi ny – a wów czas
dy rek to ra szko ły – Mał go rza tę Gro ma -
lę. 19 stycz nia go ści za ba wia ła or kie stra
Ja ku ba Ziom ka. Pod czas ba lu od by ła się
li cy ta cja uczniowskich prac , zgro ma -
dzo nych przez na uczy cie la Jac ka Ku lę.
Au kcję wspar li pań stwo: Zo fia i Wie -
sław Czo po wie, Ja dwi ga i Jó zef Kon -
stan ty, Jo lan ta i An drzej Bul za ko wie,
Ma ria i Ze non Szew czy ko wie, Ro man
Li ber, Bog dan Sto lar czyk, Zbi gniew Za -
rem ba, Jan Fry zo wicz, Da riusz Du da
oraz Je rzy i Mał go rza ta Gro ma lo wie.
Uczest ni cy ba lu oka za li się też nad wy -
raz hoj ni w wal cu cze ko la do wym. 

Dzię ku je my za do brą za ba wę i wspar -
cie wszyst kim ofia ro daw com.

KRY STY NA DĄ BROW SKA
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Fe rie z go spo dy nia mi 
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Sta dłach zor ga ni zo wa ło fe rie dla naj młod szych. W„Fe ryj nej Fraj dzie po raz dru gi”
wzię ło udział 50 dzie ci ze Sta deł i Po de gro dzia. Wśród licz nych atrak cji przy go to wa nych dla ma lu chów nie za -
bra kło: za ba wy kar na wa ło wej, fil mu na du żym ekra nie, a ta kże ku li gu. Dwa kon ne za przę gi ze sa nia mi udo stęp -
nio ne przez Ka zi mie rza Ko wal kow skie go i Sta ni sła wa Zwo liń skie go za bra ły dzie ci na nie za po mnia ną
prze ja żdżkę. Za bez pie cze niem tra sy prze jaz du za ję li się stra ża cy ze Sta deł, któ rzy po mo gli też roz pa lić ogni sko
na śnie gu. – Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim, któ rzy wspar li nas w or ga ni za cji te go przed się wzię cia. Dzię ki lu dziom
do brej wo li dzie ci mo gły prze żyć nie za po mnia ne chwi le – mó wi An na Kon stan ty.

Za ba wa w Ku ba lów ce 
20 stycz nia na„Ku ba lów ce” uro czy ście pod su mo wa no pro jekt re ali zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie La chów Po de -
grodz kich. Zor ga ni zo wa no warsz ta ty gi ną cych za wo dów: ko wal stwa, garn car stwa, haf ciar stwa, bi buł kar stwa,
w któ rych uczest ni czy li nie tyl ko dzie ci i mło dzież, ale i do ro śli. By ła też oka zja do na ucze nia się pie cze nia pod -
pło my ka. Koń co wym efek tem pro jek tu by ło przed sta wie nie „Wi gi lia”, a naj więk szą atrak cją im pre zy – ku lig. Za -
przę gi kon ne przez kil ka go dzin wo zi ły chęt nych uczest ni ków. Za ba wom na śnie gu nie by ło koń ca.
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In te gra cyj ny
kar na wał 
Tra dy cyj nie już, w okre sie kar na wa -
łu Gim na zjum w Po de gro dziu go ści -
ło uczest ni ków Ośrod ka Te ra pii
Za ję cio wej „Pro myk” z Go stwi cy.

W tym ro ku spo tka nie mia ło szcze -
gól ny wy miar, gdyż zbie gło się ze Świa -
to wym Dniem Cho re go. Mło dzież ze
szkol ne go ko ła te atral ne go „Bis” przy -
go to wa ła in sce ni za cję ba śni „O dwu na -
stu mie sią cach”. Pięk ne de ko ra cje,
stro je, re kwi zy ty stwo rzy ły nie po wta -
rzal ny na strój. Go ście mo gli się prze -
nieść w za cza ro wa ny świat. 

Im pre za mia ła cha rak ter in te gra cyj ny.
Po czę ści ofi cjal nej nad szedł czas na roz -
ryw kę. Ucznio wie gim na zjum chęt nie
włą czy li się do wspól nej za ba wy
przy mu zy ce. Dla go ści przy go to wa no
her bat kę i cia sto oraz drob ne upo min ki. 

– Te go ty pu spo tka nia są do sko na łą
lek cją wy cho waw czą dla do ra sta ją cej
mło dzie ży. Łą cze nie spraw nych z nie peł -
no spraw ny mi ozna cza two rze nie jed ne -
go wspól ne go spo łe czeń stwa, w któ rym
bu rzy się ba rie ry, ro dzą ce lę ki
przed wza jem ny mi kon tak ta mi – twier -
dzą pe da go dzy. 



WIADOMOŚCI WWW.PODEGRODZIE.PL22

17 gim na zja li stów wzię ło udział
w kon kur sie in for ma tycz nym zor -
ga ni zo wa nym w Ze spo le Szkół Za -
wo do wych im. Św. Kin gi
w Po de gro dziu. Je go po my sło -
daw ca mi by li na uczy cie le: Ar tur
Mi cha lik oraz To masz Owsian ka. 

W kon kur sie wzię li udział ucznio -
wie: Gim na zjum w Po de gro dziu – 8
uczest ni ków, Gim na zjum w Brze znej
– 7 i Gim na zjum w Świ niar sku – 2.
W pierw szym eta pie mu sie li wy ka zać
się wie dzą z za kre su sprzę tu kom pu te -
ro we go, mul ti me diów, gra fi ki kom pu -
te ro wej, sie ci in ter ne to wej. Pi sa li test,
któ ry skła dał się z 30 py tań. Do dru gie -
go eta pu, pod czas któ re go na le ża ło roz -
wią zać prak tycz ne za da nie na lap to pie,
prze szło sze ściu uczest ni ków.

Spon so rem na gród w kon kur sie był
wła ści ciel Biu ra Ra chun ko wo -In for ma -
tycz ne go – Ta de usz Wi śniow ski z No -
we go Są cza. Zwy cięz ca otrzy mał lap top,
a po zo sta li m.in.: ka me rę in ter ne to wą,
mysz ki kom pu te ro we, pa dy do gry
na kom pu te rze, słu chaw ki z mi kro fo nem.
Ka żdy z uczest ni ków po nad to otrzy mał
dy plom oraz na gro dy po cie sze nia.

Klasyfikacja wyników: 

Piotr Szczygieł – I miejsce (ZS Świniarsko);
Rafał Kaszuba – II miejsce (Gimnazjum
w Podegrodziu); Mariusz Perełka – III miejsce

(Gimnazjum w Podegrodziu); Radosław
Jurczak – IV miejsce (Gimnazjum w Brzeznej).
Dariusz Cabała – V miejsce (Gimnazjum
w Brzeznej); Piotr Gorczowski – VI miejsce
(Gimnazjum w Podegrodziu).

Po zo sta łe oso by: Woj ciech Pa siut,
To masz Pię koś, Ka ta rzy na Maj da, Mi -
chał Dy rek, Bian ka Ko wal ska, Ka ro li -
na Kuch nia, Do mi ni ka Ro la,
Pau li na Zy zak, Ka mil Mi gacz, Ja cek
Łat ka, Ja kub Głuc – otrzymały dy plo -
my oraz na gro dy po cie sze nia.

Po za koń cze niu kon kur su i wrę cze -
niu na gród ucznio wie ZSZ im. Św.
Kin gi: Syl wia Stec, Ju sty na Ol szak
oraz Pa tryk Mer klin ger, re da gu ją cy ga -
zet kę szkol ną „RING”, prze pro wa dzi li
wy wia dy ze zwy cięz cą Pio trem Szczy -
głem oraz spon so rem kon kur su, któ ry
wy ra ził na dzie ję, że uda mu się jesz cze
wspo móc szko łę przy oka zji or ga ni zo -
wa nia ko lej nych kon kur sów. – W tych
cza sach za in te re so wa nia in for ma tycz -
ne to nor mal na spra wa, in for ma ty ka
w na szym ży ciu jest bar dzo uży tecz -
na i przy dat na – mó wił szkol nym
dzien ni ka rzom Ta de usz Wi śniow ski. 

Dy rek tor ZSZ za pro si ła do udzia łu
w ko lej nych kon kur sach, or ga ni zo wa -
nych przez szko łę, tym ra zem pla stycz -
nym pt. „Św. Kin ga Pa ni Zie mi
Są dec kiej” oraz ga stro no micz nym.
Szcze gó ły na www.zsz po de gro dzie.pl.
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Znaw cy kom pu te rów

Szkol na wi de okon fe ren cja 
In ter net stwa rza wie le mo żli wo ści. Wy -
ko rzy stu jąc je, ucznio wie Szko ły Pod -
sta wo wej w Brze znej spo tka li się 29
stycz nia z ko le ga mi z za przy jaź nio nej
sło wac kiej pal ców ki z Zah rad nem…
na sky pie. Nie tyl ko roz ma wia li, ale
rów nież wza jem nie za śpie wa li dla sie -
bie ko lę dy. Sło wa cy wy ko na li po pol -
sku „Przy bie że li do Be tle jem”, a pol scy
ucznio wie po sło wac ku „Po vedz te
nam pa stu sko wie”. 

ZA PROS ZE NIE
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Św. Kingi w Podegrodziu serdecznie
zaprasza gimnazjalistów klas III

oraz rodziców na Dzień Otwarty Szkoły: 

„DZIEŃ PIE RO GA” 
któ ry od bę dzie się 3 kwiet nia 2013 r. 

w godz. od 8.00 do 15.00

Pod czas dnia otwar te go bę dzie mo żna: 

l Degustować pierogi różnego rodzaju
l Uczestniczyć w lepieniu pierogów 
l Zwiedzić szkołę
l Zapoznać się z naszą ofertą na rok

szkolny 2013/2014r.
l Poznać nauczycieli, którzy uczą w naszej

szkole
l Zobaczyć zajęcia
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Od kil ku lat szko łom przy słu gu je
pra wo do trzech dni, pod czas któ -
rych mo żna w okre sie wiel ko post -
nym prze pro wa dzić re ko lek cje dla
mło dzie ży. Ro dzi to ró żne opi nie
wśród ro dzi ców, na uczy cie li, a na -
wet sa mych księ ży.

Ob ser wu je my 
i wy cią ga my wnio ski

W kra ju uwa ża ją cym się za ka to lic ki,
tra dy cja wiel ko post nych re ko lek cji jest
dłu ga i ra czej zro zu mia ła. Nie bu dzi kon -
tro wer sji w wy pad ku do ro słych, a na wet
spo ty ka się z licz nym od ze wem. Nikt nie
pod wa ża po trze by i sen sow no ści ta kiej
for my przy go to wa nia się do świąt. Skąd
ty le wąt pli wo ści i dys ku sji, je śli cho dzi
o re ko lek cje dla uczniów?

By ły or ga ni zo wa ne od za wsze, ta kże
w cza sach ko mu ni stycz nej wal ki z ko ścio -
łem. Wte dy jed nak od by wa ły się w go dzi -
nach po po łu dnio wych, a za obec ność
dzie ci od po wia da li głów nie ro dzi ce.
Po prze mia nach ustro jo wych to szko ła
i pa ra fia prze ję ły na sie bie obo wią zek
kształ to wa nia po staw mło dzie ży ta kże

w dzie dzi nie du cho wo ści. Od sa me go po -
cząt ku ta de cy zja wy wo ły wa ła sprzecz ne
opi nie.

Re ko lek cje za czę ły się od by wać
w szko łach pod sta wo wych, gim na zjach
i li ce ach. Przed ka te che ta mi sta nę ło trud -
ne za da nie, jak zmo bi li zo wać uczniów
do udzia łu w tej for mie za jęć. Zwłasz cza
gim na zjum i szko ły śred nie to praw dzi -
wy po li gon. Czę sto te dni sta wa ły się
oka zją do do dat ko we go „wol ne go”. Je -
śli po go da by ła sprzy ja ją ca, grup ki mło -
dych lu dzi ro iły się na plan tach,
nad rze ką, w ka fej kach. Za cho wa nie po -
zo sta wia ło wie le do ży cze nia. 

Nic dziw ne go, że ro dzi się py ta nie
„Czy te dni są na praw dę po trzeb ne?”.
Gdy trze ba by ło po świę cić swój czas, by
uczest ni czyć w re ko lek cjach, ka żdy, kto
przy szedł, wie dział po co to ro bi. Ja ki -
kol wiek jed nak przy mus bu dzi od ruch
sprze ci wu. Prze mar sze z wy cho waw ca -
mi, spraw dza nie list obec no ści, kor do ny
na uczy cie li nie wy star czą, by ucznio wie
po czu li chęć przyj ścia i po słu cha nia rze -
czy trud nych, zwy kle od bie ga ją cych
od tre ści, któ ry mi ży ją na co dzień. Szko -

ły ra dzą so bie ró żnie – re zy gnu ją z te go
przy wi le ju, bo jąc się nie sub or dy na cji
wy cho wan ków, łą czą za ję cia szkol ne
z re ko lek cyj ny mi, wresz cie de cy du ją się
na po świę ce nie tych trzech dni dla au to -
re flek sji.

Prze mó wić tak, 
że by chcie li słu chać

Do mło dzie ży tra fić nie ła two. Wie dzą
o tym na uczy cie le, któ rzy sta ją
przed tym pro ble mem co dzien nie. Na -
wią zać kon takt, skło nić do współ pra cy,
za in te re so wać tych, któ rzy prze ży wa ją
okres bun tu i ne ga cji to praw dzi we mi -
strzo stwo. Ta kich wła śnie „mi strzów”
po trze ba, by prze pro wa dzić re ko lek cje,
na któ re ucznio wie przy cho dzą z chę cią,
bez groź by wpi sa nia nie obec no ści. 

Ta kie re ko lek cje od by ły się w tym
ro ku w Brze znej. Pro wa dził je za kon -
nik ze zgro ma dze nia oj ców sa le ty nów.
Po ma ga li mu mło dzi po stu lan ci, któ rzy
opo wie dzie li o swo jej dro dze po wo ła -
nia. Po ka za li, że nikt nie mu si być ide -
ałem, by wy ro snąć na war to ścio we go
czło wie ka. Bra wa za od wa gę i szcze -
rość świad czy ły o za in te re so wa niu.
Pod kre śla na war tość do bra to wa rzy szy -
ła wszyst kim na ukom. Re ko lek cje mia -
ły swo ją opra wę fil mo wą i mu zycz ną,
któ rą za pew nił chór uta len to wa nych
uczniów. 

Czas dla na uczy cie la 
Gim na zja li stom w cza sie re ko lek cji

to wa rzy szą na uczy cie le. Trze ba za pew -
nić bez pie czeń stwo, za dbać o kul tu rę za -
cho wa nia, do pil no wać przy jaz dów
i od jaz dów. Sie dząc z bo ku mo żna za ob -
ser wo wać, ja ki wpływ na dziec ko, je go
po ziom i za in te re so wa nia ma ro dzi na.
Je że li ro dzi ce wi dzie li po trze bę „wy sła -
nia” dziec ka do ko ścio ła i uświa do mi li,
po co tam idzie, ono sa mo z więk szym
za in te re so wa niem i z więk szą go to wo -
ścią uczest ni czy ło w na ukach. Nie ste ty,
zda rza ły się wy pad ki, gdy ro dzi ce nie
wy ka za li za in te re so wa nia tym, gdzie jest
i co ro bi ich po cie cha w cza sie, gdy mo -
gła po słu chać rze czy na praw dę war to -
ścio wych. A prze cież tu, w Ma ło pol sce
ży wy jest jasz cze zwią zek kul tu ry i wy -
cho wa nia z sza cun kiem do re li gii. I nie
ma po wo du, by to zmie niać.

Czy gim na zja li stom
po trzeb ne re ko lek cje?




