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Wi zja roz wo ju gmi ny Po de gro dzie:
Gmi na Po de gro dzie za pew nia wy so ki stan dard ży cia i bez pie -
czeń stwo miesz kań ców, w po sza no wa niu dla wie lo wie ko wej
tra dy cji i kul tu ry re gio nu oraz bo gac twa miej sco wej przy ro dy,
a ta kże sta no wi miej sce roz wo ju przy ja znej dla śro do wi ska
dzia łal no ści go spo dar czej.

Z
a pra sza jąc Pań stwa do lek -
tu ry ko lej nych nu me rów
„Wie ści Po de grodz kich”

sta ra łam się po prze dzać swo je sło -
wa mo ty wem prze wod nim, na -
wią zu ją cym do naj wa żniej szych
wy da rzeń na te re nie Na szej Gmi -
ny. Ró żno rod ność i ilość wy da rzeń
po wo do wa ła, że ni gdy nie mia łam
z tym pro ble mu. Nie ina czej jest
i tym ra zem. Jed nak zde cy do wa -
łam się przy po mnieć Pań stwu sło -
wa wy ję te z „kon sty tu cji” Gmi ny
Po de gro dzie czy li: wi zję roz wo ju
Gmi ny Po de gro dzie oraz mi sję
roz wo ju Gmi ny Po de gro dzie.

Oka zja jest ku te mu szcze gól na.
Wbie żą cym nu me rze za miesz czo -
ne są trzy re la cje, któ re opi su ją in -
we sty cje sta no wią ce mi lo we kro ki
w roz wo ju gminy. Pierw sza, bę dą -
ca na ukoń cze niu, to bu do wa

Gmin nej Bi blio te ki, Żłob ka i Przed szko la w Po de gro dziu.
Z du mą ob ser wu ję po stęp prac. Po wsta je bar dzo funk cjo -
nal ny obiekt, któ ry już we wrze śniu przyj mie na szych mi -
lu siń skich dodwóch od dzia łów żłob ka i czte rech od dzia łów
przed szkol nych. Mi ło śni cy li te ra tu ry rów nież po czu ją
znacz ne zmia ny wstan dar dzie ob słu gi. Dru gą wa żną in we -
sty cją jest ka na li za cja. Suk ce syw nie i kon se kwent nie po -
rząd ku je my go spo dar kę wod no -ście ko wą w Gmi nie
Po de gro dzie. Za koń czy li śmy I etap ka na li za cji w Sta dłach.
W tym sa mym cza sie, pod pi su jąc umo wę z Gmi ną Cheł -
miec nawspól ną in we sty cję, roz po czy na my ko lej ny za kres
prac – II etap ka na li za cji Sta deł oraz ka na li za cję Po de gro -
dzia i czę ści Go stwi cy. Obie eko in we sty cje re ali zo wa ne są
w znacz nej mie rze ze środ ków unij nych i kra jo wych.

Na le ży ko lej ny raz pod kre ślić, że oprócz in we sty cji
zmie nia ją cych na lep sze na sze co dzien ne ży cie re ali zu je -
my sze reg in nych, mniej spek ta ku lar nych ale nie zwy kle
wa żnych i ko niecz nych. Wszyst kie te in we sty cje pro wa -
dzi my przy roz sąd nej po li ty ce fi nan so wej, dzię ki któ rej je -
ste śmy jed ną z naj mniej za dłu żo nych gmin w re gio nie.
Da je nam to mo żli wość po zy ska nia ko lej nych środ ków
ze wnętrz nych na re ali za cję na szych pla nów i ma rzeń
w na stęp nych la tach.

Bar dzo się cie szę, że wy sił ki Ra dy Gmi ny i Władz
Gmi ny zmie rza ją ce do po pra wy ży cia w Gmi nie Po de gro -
dzie są do brze od bie ra ne. Nie ma bar dziej wy mier nej, po -
zy tyw nej oce ny niż fakt, że na te ren Gmi ny Po de gro dzie
z ka żdym ro kiem spro wa dza się co raz wię cej miesz kań -
ców oraz ko lej ne fir my prze no szą tu swo ją dzia łal ność
i wią żą swo je lo sy z na szą Gmi ną. W per spek ty wie kil ku
lat te dzia ła nia na pew no spo wo du ją znacz ny awans Gmi -
ny Po de gro dzie w ran kin gu przy cho dów z po dat ków. 

Po za wspo mnia ny mi wy da rze nia mi „Wie ści Po de -
grodz kie” tra dy cyj nie prze ka zu ją wie le przy dat nych in for -
ma cji do ty czą cych bie żą cych spraw. Jak w ka żdym
nu me rze in for mu je my Pań stwa o ini cja ty wach i osią gnię -
ciach miesz kań ców. Zaw sze bę dę wspie ra ła ta kie ini cja -
ty wy trak tu jąc to ja ko prze jaw na szej świa do mo ści
oby wa tel skiej i po czu cia wspól no ty. 

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 ny 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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Komputery dla mieszkańców i szkół
Rozpoczął się już drugi etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu gminy Podegrodzie”. Jego uczestnicy otrzymają łącznie 130
zestawów komputerowych. 

Naj lep si w Bu ko wi nie Ta trzań skiej
Bukowina Tatrzańska 5 lutego stała się stolicą grup kolędniczych, które
rywalizowały o złotą spinkę w 42. Karnawale Góralskim. Na scenie
pojawiło się 50 grup kolędniczych z całej Polski.
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4 kwiet nia w Urzę dzie Gmi ny Cheł -
miec pod pi sa na zo sta ła umo wa
na bu do wę ka na li za cji. Na te re nie
gmi ny Po de gro dzie wy ko na nie prac
bę dzie kosz to wa ło oko ło 20 mln zł. 

Ca ły koszt in we sty cji prze kro czy 60
mln zł. Chełmiec wyda ok. 45 mln zł. War -
to do dać, że dla oby dwu gmin upo rząd ko -

wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej już
od dłu ższe go cza su by ło prio ry te tem. 

– Dzię ki po zy ska nym środ kom bę dzie -
my mo gli zre ali zo wać nie zwy kle wa żne
za da nie – za zna cza wójt Po de gro dzia,
Mał go rza ta Gro ma la. – Dwa dzie ścia mi -
lio nów do fi nan so wa nia po zwo lą na wy -
ko na nie ka na li za cji w ca łym za kre sie.
Dzię ki bar dzo do brej współ pra cy z wój -

tem Ber nar dem Sta wiar skim zre ali zu je -
my nie zwy kle istot ny pro jekt, rów nież
z eko lo gicz ne go punk tu wi dze nia.

In we sty cja w znacz nym stop niu po -
zwo li ska na li zo wać na szą gmi nę. Nie ste -
ty, ze wzglę du na to po gra fię nie wszę dzie
bę dzie mo żli wa do zre ali zo wa nia. Roz -
wią za niem al ter na tyw nym jest więc bu do -
wa przy do mo wych oczysz czal ni ście ków,
do któ rych wła dze gmi ny sta ra ją się o do -
fi nan so wa nie.

Na te re nie gmi ny Po de gro dzie po -
wsta ną oko ło 24 ki lo me try sie ci ka na li -
za cyj nej. Jej bu do wa przy czy ni się m.in.
do zmniej sze nia emi sji szko dli wych sub -
stan cji, któ re prze do sta ją się do wód
i gleb. Do dat ko wo zni we lo wa ne zo sta ną
nie do bo ry go spo dar ki wod no -ście ko wej,
dzię ki cze mu po lep szą się wa run ki ży cia
miesz kań ców. W per spek ty wie po win no
się to przy czy nić do roz wo ju bu dow nic -
twa jed no ro dzin ne go. 

Nie ule ga rów nież wąt pli wo ści, iż in -
we sty cja w znacz nym stop niu zwięk szy
atrak cyj ność oby dwu gmin. Za rów no
pod wzglę dem tu ry stycz nym, jak i in we -
sty cyj nym. Do te go miesz kań cy już nie -
dłu go nie bę dą mu sie li mar twić się
nie do bo ra mi wo dy w okre sach su chych,
któ rej ja kość rów nież w znacz nym stop -
niu się po pra wi.
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60 mln na ka na li za cję

Jest nas co raz wię cej
Jak nie daw no in for mo wał ogól no pol ski dzien nik
„Rzecz po spo li ta”, Po la cy co raz czę ściej wy bie ra ją ży -
cie na wsi. Po sta no wi li śmy spraw dzić, jak jest u nas.
Czy w na szej gmi nie przy by wa czy też od wrot nie – uby -
wa miesz kań ców? Wnio ski są bu du ją ce, z ro ku na rok
jest nas co raz wię cej.

Aktualnie w naszej gminie mieszka 12 tys. 600 osób. Jest
to efekt nie tyl ko do dat nie go przy ro stu na tu ral ne go, ale co -
raz czę ściej, są to świa do me de cy zje mi gra cyj ne. Rok do ro -
ku licz ba osób osie dla ją cych się na te re nie gmi ny wzra sta

o ok. 100. Bio rąc pod uwa gę niż de mo gra ficz ny w kra ju oraz
emi gra cję za rob ko wą, jest to na praw dę do bry wy nik.

– Co raz wię cej osób świa do mie de cy du je się za miesz kać
na te re nie na szej gmi ny – za uwa ża Mał go rza ta Gro ma la, wójt
Po de gro dzia.

– Je stem prze ko na na, że mło dzi lu dzie świa do mie de cy du ją
się za miesz kać na te re nie gmi ny, bo ma ona nie złą ofer tę dla
dzie ci i mło dzie ży. Są bo iska spor to we i pla ce za baw a już
wkrót ce otwar ty zo sta nie w Po de gro dziu no wo cze sny kom pleks:
żło bek -przed szko le -bi blio te ka.

Więk sza licz ba miesz kań ców ozna cza więk sze wpły wy
z po dat ków, a więc i więk sze mo żli wo ści in we sty cyj ne bu dże -
tu gmi ny. Z pew no ścią za chę tą do osie dla nia się na te re nie
gmi ny by ło ta kże uchwa le nie pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i ob ni że nie do 10% tzw. ren ty pla ni stycz nej.
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Już po raz dwu dzie sty z oka zji Mię -
dzy na ro do we go Dnia Dziec ka 
(1 czerw ca) w Sej mie Rze czy po spo li -
tej Pol skiej w War sza wie zo sta nie
zor ga ni zo wa na se sja Sej mu Dzie ci
i Mło dzie ży. Kan dy da ci na po słów
de ba to wa li o ak tyw no ści spo łecz nej
mło dych również w Po de gro dziu. 

Co ro ku 460 po słów zwal nia swo je
miej sca na rzecz mło dych -zdol nych.
Sejm Dzie ci i Mło dzie ży to je dy na ta ka
oka zja, aby cho ciaż przez je den dzień
mło dzi lu dzie mo gli zo stać naj praw -
dziw szy mi po sła mi i po słan ka mi. 

W te go rocz nej re kru ta cji na po wy ższe
ob ra dy udział wzię li ucznio wie gim na -
zjum im. bł. O. St. Pap czyń skie go w Po -
de gro dziu. Wa run kiem kwa li fi ka cji by ło
prze pro wa dze nie de ba ty, skła nia ją cej
do re flek sji nad tym, co da je mo żli wość
funk cjo no wa nia w de mo kra tycz nym
spo łe czeń stwie eu ro pej skim. Mło dzież
dys ku to wa ła o tym, ja kie wi dzą dla sie -
bie szan se, ja kie są trud no ści i ogra ni cze -
nia oraz w ja ki spo sób mo gą
uczest ni czyć w ży ciu spo łecz no -po li -
tycz nym re gio nu, Pol ski i Eu ro py. 

Gim na zja li ści Adam Kwo ka i Bar tło -
miej Bia łas pod ję li wy zwa nie i zgło si li
swo ją kan dy da tu rę na man dat po sel ski.

Szkol nym ko or dy na to rem re ali za cji pro -
jek tu by ła Te re sa Ku lak, na uczy ciel ka
hi sto rii i wie dzy o spo łe czeń stwie.

3 kwiet nia w sa li Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu od by ła się de ba -
ta pt. „Jak mło dzież na szej gmi ny mo że
wpły wać na rze czy wi stość i ak tyw nie
uczest ni czyć w de mo kra cji”. W spo tka -
niu uczest ni czy li rów nież przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych, m.in. rad ny
po wia tu no wo są dec kie go Ze non Szew -
czyk, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Da -
riusz Ko wal czyk, se kre tarz gmi ny Piotr
La cho wicz, gmin ny rad ny Sła wo mir
Czop, dy rek cja ZSPG w Po de gro dziu
Kry sty na Dą brow ska i Mał go rza ta Li ber,
współ za ło ży ciel ka WTZ w Go stwi cy
– Ma ria Krę żo łek i Aga ta Za rab ska
– współ za ło ży ciel ka CKSR w Ol sza nie.

De ba tę otwo rzy ła dy rek tor Ze spo łu
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu, Kry sty na Dą brow ska,
któ ra po wi ta ła wszyst kich przy by łych
go ści i uczest ni ków dys ku sji. Na stęp nie
zgro ma dze ni za po zna li się z wy ni ka mi
son dy prze pro wa dzo nej przez Bar tło -
mie ja Bia ła sa i Ada ma Kwo kę, do ty czą -
cej ni skiej fre kwen cji w wy bo rach
do Eu ro par la men tu. 

Póź niej uczest ni cy prze ana li zo wa li
do tych cza so we dzia ła nia, któ rych ce lem

by ła ak ty wi za cja mło dzie ży i włą cze nie
ich w ak tyw ne ży cie spo łecz ne. Oka za -
ło się, że gim na zja li ści ma ją się czym
po chwa lić. Zor ga ni zo wa li bo wiem sze -
reg ak cji, któ re przy czy ni ły się do włą -
cze nia ich w ak tyw ne ży cie gmi ny.
W dal szej ko lej no ści mło dzież przy stą -
pi ła do pra cy w ze spo łach. 

Za da niem ka żde go z nich by ło wy pra -
co wa nie mo żli wo ści współ pra cy mło dych
na ró żnych płasz czy znach z po szcze gól -
ny mi pod mio ta mi w gmi nie Po de gro dzie.
Efek ty pra cy po szcze gól nych ze spo łów
po ka za ły, że ist nie je wie le mo żli wo ści.
Wspól nym po my słem by ła idea stwo rze -
nia gmin ne go fo rum in ter ne to we go,
na któ rym mło dzi lu dzie mo gli by roz ma -
wiać z po sła mi i sa mo rzą dow ca mi. 

Uczest ni cy dys ku sji po nad to przed sta -
wi li wie le pro po zy cji, m.in. uczest nic two
w se sjach Ra dy Gmi ny i przy glą da nie się
pra cy te go pod mio tu. Istot ne jest rów nież
kon ty nu owa nie do tych cza so wych dzia łań
zwią za nych z sa mo rząd no ścią mło dzie ży
na te re nie szko ły. Naj wa żniej szym jed nak
efek tem wspól nej roz mo wy za pro szo nych
go ści by ło uświa do mie nie, że wszyst kie
stro ny za uwa ża ją ko niecz ność po dej mo -
wa nia wy sił ku na rzecz przy go to wa nia
mło dzie ży do ak tyw no ści w ży ciu spo -
łecz nym. Wszy scy by li za in te re so wa ni
pod ję ciem dzia łań w tym kie run ku.
Ucznio wie ma ją du żo po my słów, jed nak
nie za wsze wie dzą, ko mu mo gą o nich
mó wić, dla te go prze pro wa dzo na de ba ta
by ła ide al nym spo so bem na po dzie le nie
się wła sny mi spo strze że nia mi.
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Zgod nie z tra dy cją w re mi zie Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej w Sta dłach od by ły się uro czy sto ści z oka zji Dnia
Se nio ra, na któ re dzie ci z miej sco wej pod sta wów ki
przy go to wa ły pro gram ar ty stycz ny dla swo ich babć
i dziad ków.

W uro czy sto ściach wzię ła udział wójt Po de gro dzia Mał go -
rza ta Gro ma la. Obec ni by li ta kże: rad ny wsi Sta dła – Sta ni -
sław Ba nach, soł tys – Cze sła wa Ru cha ła oraz przed sta wi cie le
Ra dy So łec kiej, Za rzą du Ochot ni czej Stra ży Po żar nej i Sto -
wa rzy sze nia Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Sta dłach.

Zgro ma dzo nych, w licz bie bli sko 80, po wi ta ła dy rek tor szko -
ły Elżbie ta Ko siń ska, któ ra wszyst kim go ściom ży czy ła du żo
zdro wia i sa mych sło necz nych dni. Wy ra zi ła rów nież ser decz ne
po dzię ko wa nia dla ro dzi ców, któ rzy spe cjal nie na tę uro czy stość
przy go to wa li wy jąt ko wy po czę stu nek. Na stęp nie wójt Mał go -
rza ta Gro ma la prze ka za ła se nio rom naj ser decz niej sze ży cze nia.

Ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej za pre zen to wa li bo ga ty
pro gram ar ty stycz ny. Nie za bra kło pio se nek, tań ców, gry na in -

stru men tach i wier szy ków. Po nad to ucznio wie przy go to wa li
przed sta wie nie „Po de grodz ka Wi gi lia”, w któ rym prze ka za li
gwa rą daw ne zwy cza je zwią za ne z przy go to wa niem i spo ży -
wa niem wie cze rzy wi gi lij nej.

Po za koń cze niu czę ści ar ty stycz nej, soł tys wsi Cze sła wa
Ru cha ła po dzię ko wa ła uczniom i na uczy cie lom za pięk ne
i wy jąt ko we przed sta wie nie, a se nio rom wrę czy ła pa miąt ko -
we upo min ki.
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Wy po czy nek w ple ne rze
Jaz da na ko niach, gry i za ba wy w ple ne rze – to tyl ko
nie któ re z atrak cji, to wa rzy szą cych uczest ni kom wy -
ciecz ki do Że leź ni ko wej Wiel kiej. 

Świe tli ca w Po drze czu, sta no wią ca fi lię Gmin ne go Ośrod -
ka Kul tu ry w Po de gro dziu, zor ga ni zo wa ła 11 lu te go wy ciecz -
kę dla dzie ci i mło dzie ży z te re nu gmi ny. Czas wol ny spę dzo no

w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym „U Wac ka”. Pro gram prze -
wi dy wał rów nież za ję cia edu ka cyj no -in for ma cyj ne, do ty czą ce
szko dli wo ści na ło gów i nie bez pie czeństw z nich wy ni ka ją cych.

Uczest ni cy wy ciecz ki mo gli sko rzy stać z wie lu atrak cji,
w tym prze ja żdżki brycz ka mi po oko li cach Że leź ni ko wej Wiel -
kiej, jaz dy na ko ni kach hu cul skich oraz gier i za baw zor ga ni -
zo wa nych w ple ne rze i cha cie bie siad nej. Wspól na za ba wa
za koń czy ła się pie cze niem kieł ba sek, a ka żdy z uczest ni ków
otrzy mał na roz grza nie ku bek go rą cej her ba ty. Po nad to wy -
ciecz ko wi cze do sta li pa miąt ko we ga dże ty i pre zen ty.

Dzień dla bab ci
i dziad ka



W opu bli ko wa nym przez Mi ni ster stwo Fi nan sów
spra woz da niu wpły wów z po dat ków per ca pi ta gmi -
na Po de gro dzie za ję ła 2409. miej sce. Nie zmien nie
od lat naj bied niej szą gmi ną w Pol sce jest są sied nia
Łu ko wi ca.

W ran kin gu, uwzględ nia ją cym wszyst kie gmi ny w Pol sce,
Łu ko wi ca upla so wa ła się na ostat nim miej scu z do cho -
dem 343,59 zł przy pa da ją cym na jed ne go miesz kań ca. Gmi -
na Po de gro dzie za ję ła 2409. miej sce, osią ga jąc
do chód 506,93 zł. W no to wa niu z 2009 r. Łu ko wi ca rów nież
za my ka ła staw kę, jed nak ze znacz nie mniej szym do cho dem
(258,73 zł). Co cie ka we, Po de gro dzie, mi mo wy ższe go do cho -
du (wów czas 405,55 zł), spa dło w dół o 13 miejsc (2386). Jak
wi dać, w tym sa mym cza sie in ni wzbo ga ci li się bar dziej.

Z po zo sta łych są sied nich gmin wszyst kie zwięk szy ły swo -
je przy cho dy, tra cąc przy oka zji zaj mo wa ne miej sca. Wy jąt -
ka mi są je dy nie gmi ny: Łąc ko (2452. miej sce,
a wcze śniej 2458.) oraz Li ma no wa (2080. i 2208.).

Na prze ciw le głym bie gu nie znaj du ją się naj bo gat sze pol -
skie gmi ny: Klesz czów (woj. łódz kie), Kry ni ca Mor ska (woj.
po mor skie) i No we Warp no (woj. za chod nio po mor skie). Nie -
speł na 4,5-ty sięcz ny Klesz czów utrzy mu je się na szczy cie,
głów nie dzię ki zlo ka li zo wa nych na te re nie gmi ny ko pal ni wę -
gla bru nat ne go oraz Elek trow ni Beł cha tów (po dat ki od nie ru -
cho mo ści sta no wią nie mal 50% bu dże tu gmi ny). Kry ni ca
Mor ska i No we Warp no naj więk sze ko rzy ści czer pią z po dat -
ków za grunt pod za le wa mi. Są to ta kże ty po wo tu ry stycz ne,
nad mor skie miej sco wo ści.

Ten ran king po ka zu je ta kże, że naj bied niej sze gmi ny le żą
w Ma ło pol sce. Na 10 ostat nich miejsc sześć zaj mu ją gmi ny
z na sze go re gio nu.

KAMIL STRÓŻYŃSKI
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Naj bied niej sze
gmi ny w Pol sce

2009 
Miejsce Kod gminy GMINA Wska nik G 

 na 2009 r. 
1 02 01 01 KLESZCZÓW 33 455,43 z  
2 02 01 02 NOWE WARPNO 19 152,86 z  
3 02 01 03 POLKOWICE 5 200,75 z  

…
1228 14 32 01 CHE MIEC 776,80 z  

…
1990 26 09 02 STARY S CZ 556,93 z  

…
2208 30 10 02 LIMANOWA 483,19 z  

…
2386 32 04 07 PODEGRODZIE 405,55 z  

…
2458 32 15 05 CKO 329,48 z  

…
2478 32 63 01 UKOWICA 258,73 z  

2014 
Miejsce Kod gminy GMINA Wska nik G 

 na 2014 r. 
1 10 1 4 KLESZCZÓW 33 560,89 z  
2 22 10 1 KRYNICA MORSKA 21 301,10 z  
3 32 11 3 NOWE WARPNO 12 672,57 z  

…
1527 12 10 2 CHE MIEC 874,64 z  

…
2080 12 7 7 LIMANOWA 691,65 z  

…
2200 12 10 16 STARY S CZ 637,95 z  

…
2409 12 10 14 PODEGRODZIE 506,93 z  

…
2452 12 10 9 CKO 454,68 z  

…
2479 12 7 8 UKOWICA 343,59 z  

KRÓT KO

W Dłu go łę ce -Świer kli sta nie re mi za
Po de gro dzie otrzy ma 40 000 zł do fi nan so wa nia na bu do wę re mi zy stra żac kiej
dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Dłu go łę ce -Świer kli. To już czwar ta w gmi -
nie OSP, któ ra otrzymała wsparcie z województwa małopolskiego.
Kon kurs „Ma ło pol skie re mi zy 2014” na re ali za cję prac bu dow la no -re mon to -
wych w re mi zach stra żac kich z te re nu wo je wódz twa ma ło pol skie go zo stał
roz strzy gnię ty. Łącz nie wspar cie otrzy ma 129 jed no stek OSP z te re nu Ma ło -
pol ski. W gmi nie Po de gro dzie do fi nan so wa nie obej mie bu do wę re mi zy stra -
żac kiej w Dłu go łę ce -Świer kli. Za da nie umo żli wi bu do wę re mi zy w tech no lo gii

tra dy cyj nej o po wierzch ni użyt ko wej 256,70 m2 gdzie po wierzch nia za bu do -
wy wy nie sie 145,00 m2. Po wierzch nia cał ko wi ta obiek tu bę dzie rów na 297,00
m2. Bu dy nek zo sta nie wy ko na ny od fun da men tów aż po kon struk cję i po kry -
cie da chu. Do tej po ry Ochot ni cza Straż Po żar na w Dłu go łę ce -Świer kli nie po -
sia da ła ty po wej re mi zy, a za le d wie bla sza ny ga raż. Już nie dłu go stra ża cy bę dą
mo gli po chwa lić się no wym bu dyn kiem, speł nia ją cym wszel kie wy ma ga nia.
Przy po mnij my, że człon ko wie OSP w Dłu go łę ce -Świer kli bio rą udział i or ga -
ni zu ją szko le nia oraz kur sy dla stra ża ków, tj. szko le nia pod sta wo we, szko le -
nia BHP, kur sy dla stra ża ków ra tow ni ków czy kur sy z ra tow nic twa
tech nicz ne go. Po nad to OSP uczest ni czy w gmin nych i po wia to wych za wo -
dach spor to wych oraz tur nie jach wie dzy po żar ni czej. Cie ka wost ką jest rów -
nież fakt, iż w jed no st ce funk cjo nu je or kie stra dę ta.
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Po de grodz ka mło dzież mo że po -
chwa lić się bar dzo do bry mi wy ni -
ka mi w na uce, cze go naj lep szym
do wo dem są suk ce sy w lo kal nych,
wo je wódz kich czy ogól no pol skich
kon kur sach.

Gim na zja list ki z Ze spo łu Szkół Pod -
sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu:
Ga brie la Cho cho row ska i We ro ni ka Ka -
pu sta zo sta ły fi na list ka mi wo je wódz ki mi
w Ogól no pol skim Kon kur sie wie dzy
o cza sach i oso bie Ka ro la Woj ty ły – Ja -
na Paw ła II, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny
przez łódz kie go ku ra to ra oświa ty w po -
ro zu mie niu z in ny mi ku ra to ra mi oświa ty
w Pol sce. 

By ła to V edy cja kon kur su „Pa pież
Sło wia nin”, za ty tu ło wa na „Jan Pa -
weł II – po wo ła nie do świę to ści. Świę -
tość ja ko war tość oso bo wa i spo łecz na”.
Uczen ni ce przy go to wa ne zo sta ły przez
na uczy ciel ki ję zy ka pol skie go: Mał go -
rza tę Ja nur i Aga tę Na wo jow ską. 

Suk ce sa mi mo gą po chwa lić się
rów nież ucznio wie Szko ły Pod sta wo -
wej im. Ba ta lio nów Chłop skich w Ro -
gach. Szó sto kla si ści zo sta li
fi na li sta mi Ma ło pol skie go Kon kur su

Przy rod ni cze go, któ ry skła dał się
z trzech eta pów. W paź dzier ni ku ry -
wa li zo wa no na szcze blu szkol nym.
Na stęp nie w grud niu od był się etap
re jo no wy, po któ rym wy ło nio no oso -
by z naj lep szy mi wy ni ka mi. 

Dwo je uczniów SP w Ro gach za -
kwa li fi ko wa ło się do kon kur su wo je -
wódz kie go, któ ry od był się 10 mar ca
w Kra ko wie. Kin ga Jo dłow ska i Jan
Bo bak, dzię ki posiadanej wie dzy i zna -
ko mi tej po sta wie zdo by li wy so kie lo -
ka ty i otrzy ma li ty tu ły fi na li stów. 

To nie je dy ne suk ce sy uczniów po -
wy ższej pla ców ki. W od by wa ją cym
się 20 mar ca Gmin nym Tur nie ju Wie -
dzy Po żar ni czej uczen ni ce szó stej kla -
sy: Ka ro li na Wit kow ska i Na ta lia
Błasz czyk za ję ły ko lej no pierw sze
i dru gie miej sce. Ry wa li za cja od by wa -
ła się na te re nie OSP w Sta dłach. 

Oprócz pięk nych pu cha rów uczen -
ni ce zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do kon -
kur su na szcze blu po wia to wym pt.
„Mło dzież za po bie ga po ża rom”, któ ry
od był się 10 kwiet nia w re mi zie OSP
w Mosz cze ni cy Ni żnej, gmi na Sta ry
Sącz. Ży czy my na szym re pre zen tant -
kom ko lej nych suk ce sów.
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Ko lej ne suk ce sy uczniów
z gmin nych szkół

Roz po czął się już dru gi etap pro jek -
tu „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu
cy fro we mu gmi ny Po de gro dzie”.
Je go uczest ni cy otrzy ma ją łącz -
nie 130 ze sta wów kom pu te ro wych. 

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar -
ka VIII Oś Prio ry te to wa: Spo łe czeń stwo
In for ma cyj ne – zwięk sze nie in no wa cyj -
no ści go spo dar ki, Dzia ła nie 8.3: Prze -
ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu
– exc lu sion, „Do ta cje na in no wa cje”,
„In we stu je my w Wa szą przy szłość”. Bę -
dzie re ali zo wa ny do 31 grud nia 2015,
a je go cał ko wi ta war tość wy no -
si 117 505,00 zł. Gmi na nie do pła ci ze
swo je go bu dże tu ani gro sza.

W ra mach za da nia do miesz kań ców
tra fi sto kom pu te rów wraz z dru kar ką
i bez płat nym do stę pem do in ter ne tu. Po -
nad to trzy gmin ne pla ców ki oświa to we:
Gim na zjum w Brze znej, Szko ła Pod sta -
wo wa w Go stwi cy oraz Ze spół Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de -
gro dziu otrzy ma ją łącz nie trzy dzie ści ze -
sta wów. 

Urząd Gmi ny Po de gro dzie za pro sił
przed sta wi cie li ro dzin i szkół, któ re
otrzy ma ją sprzęt. Do głów nych kry te -
riów, na pod sta wie któ rych przy zna wa -
no punk ty przy we ry fi ka cji na le ża ła

Eleni wprowadza
w świąteczny
nastrój 
Nie co dzien ny kon cert od był się
w ko ście le pa ra fial nym pw. Św. Ja -
ku ba Apo sto ła w Po de gro dziu. 26
stycz nia wy stą pi ła Ele ni. Miesz kań -
cy tłum nie przy by li na jej kon cert.

Nie dziel ne, zi mo we po po łu dnie by ło
ide al ną oka zją do spę dze nia go ra zem z ro -
dzi ną, wsłu chu jąc się w prze pięk ne wy ko -
na nie ko lęd i pie śni bo żo na ro dze nio wych,
któ re za śpie wa ła zna na w ca łym kra ju pio -
sen kar ka Ele ni. Ar tyst ka by ła wie lo krot nie



m.in. trud na sy tu acja ma te rial na lub nie -
peł no spraw ność człon ka ro dzi ny.

Bra no pod uwa gę go spo dar stwa do -
mo we, speł niające kry te rium do cho do -
we, zgod nie z któ rym otrzy my wa ły
wspar cie ma te rial ne z ośrod ka po mo cy

spo łecz nej. Do chód na jed ne go człon ka
ro dzi ny nie mógł prze kra czać 456,00 zł,
a w przy pad ku osób sa mot nie pro wa dzą -
cych go spo dar stwo do mo we 542,00 zł.

Po nad to punk ty by ły przy zna wa ne
go spo dar stwom do mo wym, otrzy mu ją -

cym po moc fi nan so wą w ra mach świad -
czeń ro dzin nych. Do chód net to nie mógł
w tym przy pad ku prze kra czać 539 zł
na oso bę, a w sy tu acji gdy w ro dzi nie
jest dziec ko nie peł no spraw ne 623 zł.
Kwa li fi ka cja obej mo wa ła rów nież dzie -
ci i mło dzież uczą cą się do 25. ro ku ży -
cia z ro dzin znaj du ją cych się w trud nej
sy tu acji ma te rial nej i spo łecz nej, da ją cej
pod sta wy do ko rzy sta nia ze sty pen diów
so cjal nych.

Oprócz te go we ry fi ka cja do ty czy ła
osób nie peł no spraw nych ze znacz nym
lub umiar ko wa nym stop niem nie peł no -
spraw no ści lub orze cze niem rów no wa -
żnym oraz ro dzin za stęp czych,
po sia da ją cych są do we po sta no wie nia
o usta no wie niu ro dzi ny za stęp czej lub po -
dob ne za świad cze nie wy sta wio ne przez
po wia to we cen trum po mo cy ro dzi nie. 

Punk ty otrzy my wa li rów nież sa mot -
ni ro dzi ce, po sia da ją cy za świad cze nie
z OPS o po sia da niu ta kie go sta tu su,
oso by po wy żej pięć dzie sią te go ro ku
ży cia, wśród któ rych prze cięt ny mie -
sięcz ny do chód na jed ne go człon ka ro -
dzi ny nie mógł być wy ższy
niż 831,15 zł. Po nad to, pod uwa gę
wzię to rów nież dzie ci i mło dzież uczą -
cą się i osią ga ją cą bar dzo do bre wy ni -
ki w na uce. W tym przy pad ku do chód
opo dat ko wa ny na jed ne go człon ka ro -
dzi ny za rok po prze dza ją cy nie mógł
prze kro czyć 1270,00 zł.
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Komputery dla
mieszkańców i szkół

na gra dza na za swo ją po sta wę i ser decz -
ność, zo sta ła m.in. Ka wa le rem Or de ru
Uśmie chu, przy zna wa ne go przez dzie ci.

Wszyst kich obec nych przy wi tał ks.
Jó zef Wa ła szek, pro boszcz pa ra fii pw.
Św. Ja ku ba Apo sto ła w Po de gro dziu.

Na wią za no rów nież do ob cho dów ty -
siąc le cia po de grodz kiej pa ra fii. Na uro -
czy sto ści nie za bra kło wójt Mał go rza ty
Gro ma li. 

Kon cert roz po czął się od wy stę pu or -
kie stry dę tej z Dłu go łę ki -Świer kli. Na -
stęp nie w wy jąt ko wy kli mat Bo że go
Na ro dze nia wpro wa dzi ła wszyst kich
obec nych Ele ni. Miesz kań cy gmi ny
wspól nie z wo ka list ką śpie wa li ko lę dy,
a ogrom ną ra dość naj młod szym spra wi -
ło za pro sze nie ich na sce nę. Kon cert za -
koń czył się grom ki mi okla ska mi
na cześć Ele ni i dłu gi mi po dzię ko wa nia -
mi. Już po za koń cze niu wy stę pu usta -
wia ła się do pio sen kar ki dłu ga ko lej ka.
Wszy scy chcie li zdo być jej au to graf
i zro bić pa miąt ko we zdję cie.
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Z brycz ki
na ku cy ka
Sie dem dzie się cio ro dzie ci z gmi ny
Po de gro dzie wzię ło udział w przy -
go to wa nym przez Sto wa rzy sze nie
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Sta -
dłach ak tyw nym wy po czyn ku pod -
czas zi mo wych fe rii. Na wet brak
śnie gu nie prze szko dził uczest ni -
kom w świet nej za ba wie.

Ak tyw ny wy po czy nek fe ryj ny zor ga -
ni zo wa no dla dzie ci i mło dzie ży w wie -
ku od trzech do pięt na stu lat. Wszy scy
mo gli wziąć udział w świet nej za ba wie,
pod czas któ rej nie za bra kło wie lu atrak -
cji. Go spo dy nie prze ści ga ły się w po my -
słach na gry i in ne for my spę dza nia

wol ne go cza su. Wszyst ko od by wa ło się
w Szko le Pod sta wo wych w Sta dłach,
Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry oraz obok
re mi zy miej sco wej Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej.

Atrak cji nie by ło koń ca i ka żdy mógł
zna leźć coś dla sie bie. Oprócz gier spor -
to wo -re kre acyj nych przy go to wa no dla
pod opiecz nych m.in. za ba wę prze bie -
rań ców, ró żne go ro dza ju ma lo wan ki,
mnó stwo kon kur sów z na gro da mi oraz
pro jek cję fil mu na du żym ekra nie. War -
to za zna czyć, że na wet brak śnie gu nie
prze szko dził uczest ni kom w świet nej
za ba wie i nie zwy kle mi łym spę dze niu
wol ne go od na uki cza su. 

Dzię ki uprzej mo ści go spo da rzy, pa -
nów: Zwo liń skie go, Ko wal kow skie go
i Ru cha ły mo żna by ło na wet zor ga ni zo -
wać… nie ty po wy ku lig. Przy sto so wa no
wóz i brycz kę do bez piecz ne go prze jaz -
du za przę ga mi kon ny mi. Spra wi ło to
ogrom ną ra dość, zwłasz cza naj młod -

szym uczest ni kom, a war to do dać, że ka -
żdy mógł jeź dzić bez ogra ni czeń. Po nad -
to dzie ci mo gły prze je chać się ob ra ną
przez sie bie tra są, by póź niej prze siąść
się na grzbiet ku cy ka.
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Po cząt kiem mar ca w sa li Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu od -
by ło się uro czy ste pod pi sa nie
umów ze sto wa rzy sze nia mi, fun da -
cja mi i klu ba mi spor to wy mi. Wspar -
cie fi nan so we z gmi ny ozna cza dla
or ga ni za cji po za rzą do wych mo żli -
wość re ali za cji zgło szo nych przez
nie pro jek tów.

Ko mi sja, w skład któ rej wcho dzi li
przed sta wi cie le gmi ny i oso ba zgło szo -
na przez or ga ni za cję po za rzą do wą, przy -
ję ła łącz nie dwa dzie ścia sie dem ofert.
Prze wod ni czą cą ko mi sji we ry fi ku ją cej
by ła Ma ria Ma tia szek. Kon kurs miał
cha rak ter otwar ty.

Głów nym kry te rium by ło po dej mo -
wa nie przez po wy ższe or ga ni za cje
przed się wzięć o cha rak te rze spo łecz nym
oraz ta kich, któ re ma ją na ce lu roz wią -
zy wa nie pro ble mów czy pro mo cję zdro -
wia po przez sport oraz in ne for my
zdro we go try bu ży cia. Po nad to, pro jek -

ty te mo gą obej mo wać ochro nę dóbr kul -
tu ro wych czy prze ciw dzia ła nie nar ko -
ma nii i roz wią zy wa nie pro ble mów

al ko ho lo wych. Zgło sze nia na re ali za cję
za dań pu blicz nych kie ro wa ły sto wa rzy -
sze nia, or ga ni za cje, klu by spor to we,

Pieniądze dla zdrowych inicjatyw



Ucznio wie Gim na zjum im. Bł. O.
Sta ni sła wa Pap czyń skie go w Po -
de gro dziu dy na micz nie roz po czę li
dru gie pół ro cze ro ku szkol ne -
go 2013/2014. Tuż po dwu ty go -
dnio wym od po czyn ku in ten syw nie
wzię li się do pra cy i te raz mo gą po -
chwa lić się spo ry mi suk ce sa mi.

Już na po cząt ku mar ca Ko ło Te atral -
ne „BIS” wraz z Sa mo rzą dem
Uczniow skim zor ga ni zo wa ło, zgod nie
z tra dy cją, spo tka nie kar na wa ło we dla
uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję -
cio wej z Go stwi cy. Kon fe ran sjer – Se -
ba stian Ma ciu szek za pro sił wszyst kich
do prze nie sie nia się w baj ko wy świat.
Go ście mo gli obej rzeć dwa spek ta kle
te atral ne: „Ko ta w bu tach” i „Kop ciusz -
ka XXI wie ku”. O tym, czy wy stęp się
im po do bał, mó wi ły grom kie bra wa
i sal wy śmie chu, któ re co ja kiś czas
roz le ga ły się po sa li. Z wiel kim aplau -
zem spo tka ło się za pro sze nie uczest ni -
ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej
do udzia łu w dru gim spek ta klu
– wspól nej za ba wie ze współ cze snym
Kop ciusz kiem.

Sym pa tycz nym ak cen tem spo tka nia
by ło wrę cze nie przez Je rze go Śla zy ka,
kie row ni ka WTZ pły ty z na gra niem
spek ta klu, przy go to wa ne go przez
człon ków Warsz ta tów z Go stwi cy. Na -
stęp nie, po obej rze niu ar ty stycz nych

po pi sów, za pro szo no wszyst kich na po -
czę stu nek i za ba wę kar na wa ło wą.

Ko lej ną ini cja ty wą Sa mo rzą du
Uczniow skie go i Ko ła Te atral ne go
„BIS” był spek takl „Kot w bu tach”,
zor ga ni zo wa ny w ra mach cy klu „wio -
sna z baj ką” dla uczniów klas I -III ze
Szko ły Pod sta wo wej w Po de gro dziu.
Dzie ci ba wi ły się do sko na le, po dzi wia -
jąc umie jęt no ści gry ak tor skiej swo ich
star szych ko le gów i ko le ża nek. 

War to rów nież wspo mnieć o osią -
gnię ciach na uko wych uczniów Ze spo -
łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
im. Bł. O. Sta ni sła wa Pap czyń skie go
w Po de gro dziu. Trzy uczen ni ce gim na -
zjum z klas dru gich: Ga brie la Cho cho -
row ska, Kin ga Cią gło i Oli wia Król
wspa nia le re pre zen to wa ły szko łę pod -
czas II Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Czy tel ni cze go dla Gim na zja li stów
– Alek san der Fre dro „Zem sta”, któ ry
zo stał zor ga ni zo wa ny przez Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie w Sta rym Są czu. Ho no ro -
wy pa tro nat nad kon kur sem ob jął
bur mistrz Sta re go Są cza Ja cek Le lek,
a pa tro nem me dial nym zo stał mie sięcz -
nik i por tal in for ma cyj ny „Są de cza nin”
oraz RDN No wy Sącz. Do ry wa li za cji
przy stą pi ło dzie więć dzie siąt osób
z trzy dzie stu gim na zjów z czte rech po -
wia tów: no wo są dec kie go, li ma now -
skie go, gor lic kie go i no wo tar skie go.
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Te atral nie i kon kur so wo

Wszyst kim obec nym za pew nio no
cie pły po si łek, go rą cą her ba tę oraz so -
ki. Na za koń cze nie dzie ci i mło dzież
wraz z go spo dy nia mi wspól nie pie kły
kieł ba ski.

ochot ni cze stra że po żar ne i in ne jed nost -
ki z te re nu gmi ny Po de gro dzie.

Z pie nię dzy sko rzy sta ją: Sto wa rzy -
sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Wsi
Sta dła, Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa -
ty oraz Spo łecz no ści Lo kal nych „SER -
COM”, Wiej skie Sto wa rzy sze nie
Spor to we „EXPE RY MENT”, Sto wa rzy -
sze nie Klub Spor to wy „Gród” Po de gro -
dzie, Lu do wy Klub Spor to wy „Gród”,
Ochot ni cza Straż Po żar na w Cho cho ro -
wi cach, Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie
Sę dziów Pił kar skich, Re gio nal ne Sto wa -
rzy sze nie Dia be ty ków oraz Są dec kie
Wod ne Po go to wie Ra tun ko we. Wy ni ki
otwar te go kon kur su ogło si ła wójt Mał -
go rza ta Gro ma la.

– Co ro ku wspie ra my or ga ni za cje,
któ re re ali zu ją za da nia, ma ją ce na ce lu
po pra wie nie i uatrak cyj nie nie ży cia na -
szym miesz kań com – mó wi Mał go rza ta
Gro ma la. – Do fi nan so wa nie do ty czy tych
jed no stek, któ re swo im dzia ła niem pro -
mu ją rów nież ak tyw ne i zdro we spę dza -
nie cza su oraz pre zen tu ją po sta wy god ne
uwa gi. Do ta kich ini cja tyw po trzeb ne
jest jed nak wspar cie i ich ini cja to rzy za -
wsze mo gą li czyć na po moc ze stro ny
władz gmi ny.



XL se sja Ra dy Gmi ny Po de gro dzie,
11 mar ca, by ła oka zją do uczcze nia
ob cho dzo ne go w tym cza sie Dnia
Soł ty sa. 

Soł ty som z na szej gmi ny wrę czo no
dy plo my oraz spe cjal nie przy go to wa ne
na tę oka zję upo min ki. Wójt Po de gro -
dzia, Mał go rza ta Gro ma la, oraz prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny, Da riusz
Ko wal czyk, zło ży li wszyst kim naj ser -
decz niej sze ży cze nia z oka zji ich świę ta
oraz wy ra zi li sło wa uzna nia za co dzien -
ną pra cę na rzecz roz wo ju lo kal nych
miej sco wo ści. 

– Dzi siej sze świę to jest przede
wszyst kim oka zją do zło że nia słów
uzna nia dla Wa szej cię żkiej pra cy
na rzecz swo ich śro do wisk – mó wi ła
wójt. – Pra gnę ży czyć, aby czas upły -
wał pod zna kiem ak tyw nej dzia łal no ści
i wy tę żo nej pra cy. Aby Wa sze dą że nia
do re ali za cji za mie rzo nych ce lów nie
na po ty ka ły prze szkód, a zdro wie i do -
sko na ła kon dy cja to wa rzy szy ły nie od -
łącz nie.

Soł ty si nie kry li ra do ści i za sko cze -
nia z po wo du uho no ro wa nia ich pod -
czas se sji Ra dy Gmi ny.

– Swo ją funk cję spra wu ję bli sko
pięt na ście lat, ale ta kie wy ró żnie nie

spo tka ło mnie po raz pierw szy – mó wił
soł tys wsi Na sza co wi ce, Ste fan Śledź. 

Przy po mnij my, że 11 mar ca swo je
świę to ob cho dzi li: soł tys Brze znej
– Ma rek Pierz cha ła, soł tys Cho cho ro -
wic – Bro ni sław Ciur ka, soł tys
Dłu go łę ki -Świer kli – Jan Szew czyk,
soł tys Go stwi cy – Bro ni sław Pla ta, soł -
tys Ju ra szo wej – Jó zef La ciu ga, soł tys
Mo krej Wsi – Cze sław Hej mej, soł tys
Na sza co wic – Ste fan Śledź, soł tys Ol -
sza ny – Bo że na Paw łow ska, soł tys Ol -
szan ki – Sta ni sła wa Rams, soł tys
Po de gro dzia – Ma rek Mi gacz, soł tys
Po drze cza – Ka zi mierz Klim czak, soł -
tys Ro gów – Ma rek Ma ciu szek oraz
soł tys Sta deł – Cze sła wa Ru cha ła.
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Soł ty si świę to wa li
pod czas se sji

Już pły wam
4 kwiet nia ucznio wie z gmin nych
szkół pod sta wo wych roz po czę li na -
ukę pły wa nia na pły wal ni li ma now -
skiej. W pro gra mie bie rze udział
trzy dzie ścio ro dzie ci.

Cał ko wi ty koszt za da nia wy no -
si 9 390,00 zł z cze go wy so kość wspar cia
fi nan so we go ze środ ków wo je wódz twa
ma ło pol skie go – 2 400,00 zł. Pro jekt „Już
pły wam” od by wa się w ra mach za da nia
„Za go spo da ro wa nie cza su wol ne go dzie -
ci i mło dzie ży”. Z na szej gmi ny na ukę
pły wa nia roz po czę ło trzy dzie ścio ro dzie -
ci w wie ku 7-10 lat z gmin nych szkół
pod sta wo wych.

Za ję cia od by wa ją się na ba se nie
w Li ma no wej przy ul. Zyg mun ta Au gu -
sta 37. Dys po nu je ona bar dzo do brym
za ple czem do upra wia nia spor tu. Obiekt
po sia da wie le atrak cji, w tym sze ścio to -
ro wy ba sen pły wac ki, wy po sa żo ny
m.in. w pod no śnik dla nie peł no spraw -
nych oraz ba sen szko le nio wo -re kre acyj -
ny za wie ra ją cy ka ska dę, po dwój ny
na trysk do ma sa żu, gej zer oraz le żan kę
po wietrz ną. Do dat ko wo młod sze dzie ci
mo gą sko rzy stać z ba se nu -bro dzi ku
o mniej szej głę bo ko ści z grzyb kiem
wod nym. Naj więk szą atrak cją jest dla
naj młod szych użyt kow ni ków pły wal ni
zje żdżal nia wod na dłu go ści 50 m.

Do 27 czerw ca dzie ci z gmi ny bę dą
po bie ra ły na uki pod staw tech nik pły -
wac kich pod kie run kiem wy kwa li fi ko -
wa ne go in struk to ra oraz pod czuj nym
okiem szkol nych opie ku nów. Po nad to
nad bez pie czeń stwem uczniów przez
ca ły czas bę dą czu wa li ra tow ni cy. 

Pro jekt „Już pły wam” w opi nii Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
ma za chę cić dzie ci do upra wia nia spor -
tu. Je go ce lem jest pra wi dło wy roz wój
fi zycz ny mło de go po ko le nia oraz jak
naj więk sza re kre acja ru cho wa. Ma
za za da nie także wy edu ko wa nie naj -
młod szych.



Bli sko 13 000 ha seł bę dzie za wie rał Słow nik La chów
Są dec kich (Po de grodz kich), któ re go wy da nie pla no wa -
ne jest na czer wiec 2014 r. 

Opra co wa nie bę dzie speł nia ło wszyst kie wy ma ga nia no wo -
cze snej lek sy ko gra fii i bę dzie od zwier cie dla ło od cho dzą cy
w prze szłość ob raz daw nej kul tu ry ma te rial nej i du cho wej La -
chów Po de grodz kich. Przy go to wa niem słow ni ka do pu bli ka cji
zaj mu je się dr Ze non Szew czyk i bę dzie to istot ny ele ment pro -
gra mu ob cho dów ju bi le uszu ty siąc le cia pa ra fii Po de gro dzie.

Pu bli ka cja bę dzie za wie ra ła 13 000 ha seł, za opa trzo nych
w kon tek sty za czerp nię te z ży wej mo wy miesz kań ców głów nie
gmi ny Po de gro dzie, za pi sa nych w ujed no li co nym sys te mie pół -
fo ne tycz nym tak, by ci, któ rzy nie są spe cja li sta mi w za kre sie
ję zy ko znaw stwa, mo gli rów nież z nie go ko rzy stać. W zgod nej
opi nii re cen zen tów na uko wych, któ ry mi by li prof. dr hab. Bo -
gu sław Du naj z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go i prof. dr hab. Ha -
li na Pel co wa z Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej
w Lu bli nie, przy go to wa na do dru ku pra ca jest szcze gól nie wa -

żnym do brem na ro do wym. Do ku men tu je część dzie dzic twa kul -
tu ral ne go na sze go re gio nu, ja ką jest ję zyk. 

Uzu peł nie niem słow ni ka bę dzie bli sko 200 fo to gra fii, przy -
wo łu ją cych świat daw nej kul tu ry, czę sto nie zna ny mło de mu
po ko le niu. Do pu bli ka cji do łą czo ne bę dą rów nież na gra nia
mo wy miesz kań ców na szej gmi ny, któ rzy w co dzien nych kon -
tak tach po słu gu ją się jesz cze praw dzi wą gwa rą po de grodz ką.
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Słownik Lachów 
Sądeckich
na tysiąclecie

Od po wia da jąc na za pro sze nie opie -
ku nów świe tli cy, dr Do lit tle z przy -
ja ciół mi od wie dził dzie ci w re mi zie
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Po -
drze czu. Wszyst ko za spra wą ak to -
rów ze Stu dia Ma łych Form
Te atral nych ART -RE z Kra ko wa.

Dzie ci mia ły oka zję po znać nie zwy -
kłe go le ka rza, zna ją ce go mo wę wszyst -
kich zwie rząt. Pierw szą pa cjent ką by ła
pa pu ga, na stęp nie wąż, hi po po tam, świn -
ka, ze bra, szczu rek, ży ra fa, kro ko dyl i lew. 

– Ada pta cja po wie ści H. Lo ftin ga, któ -
rej głów nym bo ha te rem jest dok tor Do lit -
tle, roz ba wi ła nas do łez. Jak się oka za ło
nasz we te ry narz nie tyl ko le czy zwie rzę ta,
ale ro zu mie ich mo wę i z ni mi roz ma wia
– mó wi uczest ni czą ca w spek ta klu Ania.

Pew ne go dnia nasz bo ha ter do sta je
list i ru sza w pod róż do Afry ki, aby wy -
le czyć cho re mał py. W cza sie pod ró żny
spo ty ka go wie le za baw nych przy gód.
Dzię ki ma gii bo ha te ra, dzie ci uczest ni -
czą ce w przed sta wie niu w nie ca łą go -
dzi nę od wie dzi ły Afry kę, a w niej
cię żko cho rą małp kę. Ak to rzy an ga żo -
wa li dzie ci do ak tyw ne go uczest nic twa
w spek ta klu po przez za gad ki, tań ce
i wspól ne za ba wy. Spek takl niósł ze so -

bą po zy tyw ne war to ści, ta kie jak przy -
jaźń, po moc in nym i oka zy wa nie cie pła
dru giej oso bie.

– Wszyst kim, (ta kże do ro słym) spek -
takl bar dzo się po do bał. Nie za bra kło
śmie chu i grom kich braw. Z nie cier pli -
wo ścią bę dzie my cze kać na ko lej ne
przed sta wie nia – do da je Ania.

Po za koń cze niu sztu ki wszy scy cze -
ka li, aby Dok tor Do lit tle i przy ja cie le po -
now nie po ja wi li się na sce nie.

Doktor Dolittle
z przyjaciółmi
odwiedził dzieci
w Podrzeczu
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Upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod -
no -ście ko wej już od dłu ższe go cza -
su jest prio ry te to wym za da niem
dla władz gmi ny. W Sta dłach za -
koń czo no już bu do wę pierw sze go
eta pu sie ci ka na li za cyj nej.

Za da nie pod na zwą „Roz bu do wa ka -
na li za cji sa ni tar nej wraz z przy łą cza mi
w miej sco wo ści Sta dła i czę ści miej sco -
wo ści Brze zna, Go stwi ca i Po de gro dzie
w Gmi nie Po de gro dzie. Etap I – Brze -
zna, Sta dła – Ko lek tor A” zo sta ło do fi -
nan so wa ne ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju

Ob sza rów Wiej skich. Kwo ta do ta cji
wy nio sła 520 104,00 zł, a be ne fi cjent
(gmi na Po de gro dzie) in we sty cję w ra -
mach Pro gra mu, osi 3 „Ja kość ży cia
na ob sza rach wiej skich i ró żni co wa nie
go spo dar ki wiej skiej”, dzia ła nie 321
„Pod sta wo we usłu gi dla go spo dar ki
i lud no ści wiej skiej”.

Koszt cał ko wi ty obej mo wał wy ko na -
nie ro bót bu dow la nych w kwo -
cie 1 247 232,80 zł oraz do ku men ta cję
w wy so ko ści 15 817,57 zł i nad zór in we -
stor ski rów ny 37 515,00 zł. Ca łość przed -
się wzię cia zo sta ła wy ko na na przez fir mę
Krzysz to fa Mach ni ka Przed się bior stwo

Bu dow nic twa In ży nie ryj ne go „MACH -
NIK” z sie dzi bą w Moch nacz ce Wy żnej.

Wy ko na nie kanalizacji sanitarnej obej -
mo wa ło ro bo ty ziem ne, ro bo ty mon ta żo -
we, prze kro cze nie dróg po wia to wych
i gmin nych oraz ro bo ty od two rze nio we
dróg as fal to wych i żwi ro wych. Łącz nie
po wsta ło 2891,69 m ka na li za cji sa ni tar nej
o śred ni cy 400 mm, 1475,95 m ka na li za -
cji sa ni tar nej o śred ni cy 200 mm
oraz 355,62 m ka na li za cji sa ni tar nej
o śred ni cy 160 mm.

Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej na te -
re nie gmi ny Po de gro dzie jest od dłu ższe -
go cza su jed ną z wa żniej szych
in we sty cji. W ubie głym ro ku ro bo ty
w tym za kre sie wy ko na no na te re nie
Brze znej. W naj bli ższym cza sie roz -
strzy gnię ty zo sta nie prze targ na wy ko -
na nie II eta pu ka na li za cji w Sta dłach
oraz miej sco wo ści Po de gro dzie.
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Budowa kanalizacji
sanitarnej w Stadłach
zakończona



Okres Bo że go Na ro dze nia to czas szcze gól ny, ocze ki -
wa ny przez ca ły rok. Ten czas w tra dy cyj nej kul tu rze
lu do wej La chów Są dec kich na zna czo ny był wiel kim
bo gac twem zwy cza jów, ob rzę dów, wró żb i dzia łań
ma gicz nych, wśród któ rych wy ró żnia ją się ob rzę dy
ko lęd ni cze. 

We wsiach la chow skich zi mo wą no cą gru py ko lę du ją cych
prze bie rań ców bie ga ją od do mu do do mu, nio sąc miesz kań -
com ser decz ność ży czeń, wpro wa dza jąc śmiech, ra dość i nie -
zwy kłe prze ży cia. Trzy dzie ści sie dem lat te mu za wi ta ły
do Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu i za glą da ją tu
do dziś. Ko lęd ni cy na sce nie – przy no szą ra dość, śmiech
i roz ryw kę. Ale przede wszyst kim przy po mi na ją zwy cza je
oj ców i dzia dów.

5 stycz nia w sa li wi do wi sko wej GOK Po de gro dzie od był
się XXXVII Gmin ny Prze gląd Grup Ko lęd ni czych. Wy stą pi ło
w nim osiem grup ko lęd ni czych z gmi ny Po de gro dzie. Ko mi -
sja oce nia ła i kwa li fi ko wa ła naj lep sze gru py na Po wia to wy
Prze gląd Ze spo łów Ko lęd ni czych „Są dec kie Ko lę do wa nie”
w Myst ko wie. Naj lep sze ze spo ły otrzy ma ły na gro dy pie nię żne
oraz pa miąt ko we dy plo my.

Po nad to wy stą pi li uczest ni cy szkół ki mu zy ko wa nia lu do -
we go na trąb ce: Ma ciej Za rem ba, Ja kub Śledź i Bar tło miej Za -
czyk oraz go ścin nie wy stą pił chór z Goł ko wic. 

Wy stę py oce nia ła ko mi sja ar ty stycz na w skła dzie: Mag da -
le na Kroh, et no graf – prze wod ni czą ca ju ry; Alek san der Sma -
ga, mu zyk – MCK „So kół” w No wym Są czu; Be ne dykt Ka fel,
mu zyk – MCK „So kół” w No wym Są czu; Sta ni sław Wę glarz,
et no log – Uni wer sy tet Ślą ski.

W kon kur sie wy stą pi ły na stę pu ją ce gru py: „Szczo dro ki”,
gru pa dzie cię ca ze świe tli cy Brze zna -Li tacz; „Szop ka lal ko -
wa”, ro dzi na Zgrze bla ków z Po de gro dzia, gru pa do ro sła; „Ko -
lę do wa nie z gwiaz dą”, gru pa dzie cię ca z SP w Sta dłach;
„Tu roń”, gru pa mło dzie żo wa przy GOK w Po de gro dziu;
„Szop ka”, gru pa do ro sła Ada ma Kwo ki; „Gwiaz da”, gru pa do -
ro sła z Po de gro dzia; „He rod”, gru pa do ro sła z Po de gro dzia.

Wy stę py okla ski wa ła i po dzi wia ła licz nie zgro ma dzo na pu -
blicz ność. Ju ry, po do kład nej oce nie, na Po wia to wy Prze gląd
Grup Ko lęd ni czych w Myst ko wie za kwa li fi ko wa ło gru py: „Ko -
lę do wa nie z gwiaz dą” z SP w Sta dłach, „Szop kę Lal ko wą” ro -
dzi ny Zgrze bla ków z Po de gro dzia, „Gwiaz dę” z GOK
w Po de gro dziu, „Szop kę” Ada ma Kwo ki z Po de gro dzia oraz
„He rod” z GOK w Po de gro dziu.
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Szczo dro ki, Tu ro nie i in ne
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Wy jąt ko wy pro gram ar ty stycz ny,
pysz ny po czę stu nek, kwia ty i upo -
min ki. To wszyst ko przy go to wa no
w Fi lii Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
Brze zna -Li tacz z oka zji Dnia Ko biet.
Spo tka nie od by ło się już po raz trze ci.

Na uro czy stość, 6 mar ca, przy by ło kil -
ka dzie siąt pań, wśród któ rych nie mo gło
za brak nąć wójt Po de gro dzia Mał go rza ty
Gro ma li. Nie za bra kło rów nież przed sta -
wi cie lek „Ca ri tas” Brze zna na cze le z Ja -
ni ną Pie trzak oraz Mag da le ny Gór czyk,

dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Brze -
znej-Litaczu. Obec ne by ły rów nież pa nie
z kwia ciar ni Gar de nia z Brze znej. Tra dy -
cyj nie na spo tka niu po ja wił się Krzysz -
tof Bo dzio ny, dy rek tor Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu, któ ry
zło żył wszyst kim obec nym prze pięk ne
ży cze nia i prze ka zał słod ki upo mi nek. 

Spo tka nie roz po czę ła Ra che la Mor -
dar ska z Fi lii GOK Brze zna -Li tacz, któ -
ra po wi ta ła go ści oraz czu wa ła
nad ca ło ścią im pre zy, przy go to wu jąc
na tę oka zję spe cjal ny pro gram ar ty -

stycz ny. Na sce nie za pre zen to wa li się
mło dzi ar ty ści, na co dzień uczest ni czą -
cy w za ję ciach świe tli co wych ośrod ka.
Wy ko na li naj now sze prze bo je, re cy to -
wa li wier sze oraz przed sta wi li kil ka sce -
nek z ży cia miesz kań ców Li ta cza
w daw nych cza sach. Ich wy stę py wpro -
wa dzi ły wszyst kich w zna ko mi ty na -
strój, a hu mo ry stycz nie przed sta wio ne
scen ki roz ba wi ły pu blicz ność do łez.
Go ścin nie po ja wi ła się rów nież ka pel
pod kie run kiem Mar ka Wa sta ga.

Gdy pro gram ar ty stycz ny do biegł
koń ca, wszy scy go ście zo sta li za pro sze -
ni na słod ki po czę stu nek. Ka żdy otrzy -
mał ta kże wio sen ny upo mi nek
przy go to wa ny przez Fi lię GOK Brze -
zna -Li tacz.
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Na we so ło i na słod ko, 
czy li Dzień Ko biet na Li ta czu!

Bu ko wi na Ta trzań ska 5 lu te go sta ła się sto li cą grup
ko lęd ni czych, któ re ry wa li zo wa ły o zło tą spin kę w 42.
Kar na wa le Gó ral skim. Na sce nie po ja wi ło się 50
zespołów z ca łej Pol ski.

Dom Lu do wy wy peł nił się mu zy ką i ko lęd ni czy mi wy stę -
pa mi. Barw ne szop ki, stro je re gio nal ne i bi blij ne po sta ci wpra -
wi ły wszyst kich obec nych, od ju ry po licz nie zgro ma dzo ną
pu blicz ność, w zna ko mi ty na strój. 

Wie czo rem od był się po kaz tań ca zbój nic kie go, co dla tu -
ry stów by ło nie la da atrak cją. Gó ra le z Ka cwi na, Sta re go By -
stre go i Łąc ka po za pre zen to wa niu swo ich umie jęt no ści

otrzy ma li bu rzę okla sków od wi dow ni, któ ra nie mo gła wyjść
z po dzi wu. 

Ko mi sja ar ty stycz na w skła dzie: Alek san dra Bo guc ka – et -
no mu zy ko log, Ar tur Cze sak – ję zy ko znaw ca, Be ne dykt Ka fel
– et no graf, Do ro ta Ma jer czyk – et no log, dr hab. Sta ni sław Wę -
glarz – an tro po log kul tu ro wy, mia ła peł ne rę ce ro bo ty, bo wiem
wszyst kie wy stę py sta ły na bar dzo wy so kim po zio mie.

Suk ce sem za koń czy ły się po ka zy grup ko lęd ni czych „He -
rod” oraz „Gwiaz da”, dzia ła ją cych przy Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Po de gro dziu, któ re zdo by ły pierw sze miej sce. War -
to do dać, że szop ka ro dzi ny Zgrze bla ków zdo by ła dru gie miej -
sce, zaś szop ka Ada ma Kwo ki otrzy ma ła wy ró żnie nie.

Naj lep si w Bu ko wi nie Ta trzań skiej



W 2014 ro ku przy pa da 140. rocz ni ca uro dzin i 70. rocz -
ni ca śmier ci Woj cie cha Mi ga cza, zwa ne go Le onar dem
da Vin ci z Go stwi cy. Miesz ka niec zie mi po de grodz kiej
zna ny był ze swo ich wy na laz ków i pa sji do fo to gra fii. 

Uro dził się 7 wrze śnia 1874 ro ku w Go stwi cy, ja ko pierw -
szy z czwor ga dzie ci Jó ze fa i Ma rii z do mu Szczy gieł. Ukoń -
czył szko łę ele men tar ną w 1890 ro ku, po któ rej roz po czął
na ukę w C -K Za wo do wej Szko le Prze my słu Drzew ne go w Za -
ko pa nem. W tej szko le o ar ty stycz no -rze mieśl ni czym cha rak -
te rze zdo był sze ro ką wie dzę oraz umie jęt no ści ob rób ki
i wy ko rzy sta nia drew na. Przede wszyst kim zdo był jed nak
umie jęt ność wy ko ny wa nia fo to gra fii dzię ki na uczy cie lo wi An -
to nie mu Świę cho wi. Od tam tej chwi li ta dzie dzi na sta ła się je -
go wiel ką pa sja, któ ra to wa rzy szy ła mu do koń ca ży cia. Gdy
miał 18 lat, wy ko nał swo je pierw sze zdję cie.

Po ukoń cze niu szko ły za wo do wej od był obo wiąz ko we trzy -
let nie szko le nie woj sko we w Kra ko wie, po któ rym pra co wał
ja ko to karz pod Wa we lem i w No wym Są czu. W 1902 ro ku
na sta łe osie dlił się w ro dzin nej Go stwi cy, gdzie za jął się pra -
cą w go spo dar stwie. Nie za po mniał jed nak o swo jej pa sji, or -
ga ni zu jąc w do mu pra cow nię fo to gra ficz ną. Zdję cia
wy ko ny wał wła sno ręcz nie skon stru owa nym apa ra tem i przez
prze szło czter dzie ści lat do ku men to wał ota cza ją cy go świat.
Bo gac two je go twór czo ści fo to gra ficz nej jest do ce nia ne przez
współ cze snych na ukow ców oraz zwy kłych lu dzi, dla któ rych

je go twór czość jest ko pal nią wie dzy o ży ciu, oby cza jach i pa -
trio ty zmie są dec kiej wsi. 

Woj ciech Mi gacz oprócz swo jej pa sji, an ga żo wał się bar dzo
rów nież w dzia łal ność spo łecz ną. Dzię ki je go sta ra niom po -
wsta ła w Go stwi cy Czy tel nia Kra kow skie go To wa rzy stwa
Oświa ty Lu do wej, a w je go do mu od by wa ły się pro jek cje fil -
mów ki na ob jaz do we go. Był on ta kże ini cja to rem za ło że nia
w swo jej ro dzin nej miej sco wo ści Ochot ni czej Stra ży Po żar nej,
w któ rej przez dwa dzie ścia lat spra wo wał funk cję ko men dan -
ta. Naj star si miesz kań cy wspo mi na ją, że za wła sne pie nią dze
za ku pił dla stra ża ków mun du ry i heł my. W 1912 ro ku z je go
za an ga żo wa nia w ruch nie pod le gło ścio wy zo sta ła po wo ła -
na Dru ży na Bar to szo wa.

W chwi li wy bu chu I woj ny świa to wej, po mi mo ukoń cze -
nia 40 lat, zo stał po wo ła ny do woj ska i wy sła ny na front, z któ -
re go jed nak szyb ko po wró cił w wy ni ku po nie sio nych ran.
Po woj nie na dal pro wa dził ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną i po -
li tycz ną w ugru po wa niu PSL „Piast”. W 1926 ro ku był de le -
ga tem na Kon gre sie PSL „Piast” w Kra ko wie. W okre sie
mię dzy wo jen nym był rów nież lo kal nym rad nym oraz człon -
kiem Za rzą du Ka sy Stef czy ka w Po de gro dziu.

Pro wa dząc dzia łal ność spo łecz ną i pa trio tycz ną, Woj ciech
Mi gacz znaj do wał jesz cze czas na pro jek to wa nie i kon stru -
owa nie wy na laz ków: sa mo lo tów, ma szyn rol ni czych, apa ra -
tów fo to gra ficz nych i in nych przed mio tów, prze zna czo nych
do użyt ku co dzien ne go. 

Zmarł w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia w 1944 ro ku po krót -
kiej cho ro bie. Po cho wa ny jest na cmen ta rzu w Po de gro dziu.
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Le onar do
z Go stwi cy
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21 stycz nia w sa li wi do wi sko wej
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de -
gro dziu po ja wi li się wy jąt ko wi go -
ście. Z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka
dzie ci z gmi ny przy go to wa ły spe -
cjal ny wy stęp.

Dy rek tor Ze spo łu Szkół Pod sta wo -
wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu,
Kry sty na Dą brow ska ser decz nie przy -
wi ta ła przy by łych go ści oraz zło ży ła se -
nio rom naj ser decz niej sze ży cze nia,
przede wszyst kim du żo zdro wia i ra do -
ści z oka zji ich świę ta. Po nad to po dzię -
ko wa ła ro dzi com i dzie ciom, któ rzy
za an ga żo wa li się w przy go to wa nie po -
czę stun ku. Nie oby ło się rów nież bez
wy ra zów uzna nia dla dy rek tor Ze spo łu

Szkół Za wo do wych im. Św. Kin gi
w Po de gro dziu, któ ry za pew nił pro fe -
sjo nal ną ob słu gę kel ner ską pod czas
uro czy sto ści.

Na stęp nie głos za bra ła wójt Po de gro -
dzia, Mał go rza ta Gro ma la, któ ra wszyst -
kim bab ciom i dziad kom z te re nu
ży czy ła wszel kiej po myśl no ści i wy -
trwa ło ści oraz ra do ści na ka żdy dzień.

Wy stę py przy go to wa ne przez pa nie:
Be atę Pan cerz, Ja dwi gę Frą czek oraz
Mał go rza tę Li ber wzbu dzi ły ogrom ną ra -
dość wśród obec nych na sa li. Gdy pro -
gram ar ty stycz ny do biegł koń ca, dzie ci
z naj młod szych kla sy wrę czy ły swo im
bab ciom i dziad kom przy go to wa ne wcze -
śniej upo min ki. Spo tka niu to wa rzy szy ła
wspa nia ła at mos fe ra i chwi le wzru szeń.
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Spo tka nie
peł ne
wzru szeń

Naj młod si miesz kań cy gmi ny, 4 lu -
te go tłum nie wy peł ni li sa lę głów ną
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de -
gro dziu. Spe cjal nie dla nich wy sta -
wio no na sce nie te atrzyk pt. „Kot
w bu tach” na pod sta wie zna nej
wszyst kim dzie ciom baj ki Char -
les’a Per rault’a.

Przed sta wie nie wzbu dzi ło wśród
dzie ci ogrom ne za in te re so wa nie. Naj -
młod si z za par tym tchem ob ser wo wa li
wy da rze nia na sce nie. Spek takl, opo -
wia da ją cy o spryt nym i sym pa tycz nym
ko cie, opa trzo ny wy jąt ko wą sce no gra -
fią, mu zy ką i ko stiu ma mi prze niósł
dzie ci w ba śnio wy świat. Ma li wi dzo -

wie ra zem z ak to ra mi uczest ni czy li
w te atrzy ku, a mo żli wość po ja wie nia się
na sce nie by ła dla nich jed ną z naj więk -
szych atrak cji.

War to do dać, że zna na baśń nie sie
za so bą nie zwy kle wa żne prze sła nie.
Dzię ki nie mu dzie ci mo gły zwró cić
uwa gę na istot ne zna cze nie przy jaź ni,
sza cun ku i od po wie dzial no ści. Pe ry pe -
tie głów ne go bo ha te ra, po trak to wa ne
w spo sób hu mo ry stycz ny, ide al nie prze -
ma wia ły do wi dzów. Ty tu ło wy kot z ka -
żdej opre sji po tra fił wyjść ca ło. Chęć
nie sie nia po mo cy in nym w po łą cze niu
z wy jąt ko wym spry tem oka za ła się
przy dat ne.

Gmin na Bi blio te ka w Po de gro dziu
oprócz spek ta klu or ga ni zo wa ła w zi mo -
we dni i in ne atrak cje dla dzie ci. Od by -
wa ły się za ję cia pla stycz ne, kom pu te ro we
oraz czy ta no ksią żki. Ha sło przy świe ca -
ją ce te go rocz nym fe riom brzmia ło: „Jest
nud no, ma ło śnie gu, ziąb na dwo rze, bi -
blio te ka Ci po mo że”.

Bi blio te ka Ci po mo że



Gru pa te atral na Warsz ta tu Te ra pii
Za ję cio wej w Go stwi cy zo sta ła lau re -
atem 14. Ogól no pol skie go Fe sti wa lu
Twór czo ści Te atral no -Mu zycz nej
Osób Nie peł no spraw nych In te lek tu -
al nie „Al ber tia na” i za pre zen to wa ła
się na sce nie Te atru im. Ju liu sza Sło -
wac kie go w Kra ko wie. 

W te go rocz nej edy cji fe sti wa lu udział
wzię ło 76 ośrod ków z pię ciu re gio nów
Pol ski. Łącz nie do kon kur su przy stą pi -
ło 28 wo ka li stów oraz 64 ze spo ły. Or ga -
ni za to rem, jak co ro ku, by ła Fun da cja
Anny Dym nej „Mi mo Wszyst ko” we
współ pra cy z Fun da cją im. Bra ta Al ber -
ta. Zwy cięz cy po ja wi li się 10 mar ca
na Du żej Sce nie Te atru im. Ju liu sza Sło -
wac kie go w Kra ko wie. Ga la fe sti wa lu
by ła rów nież oka zją do wrę cze nia Me da li
Świę te go Bra ta Al ber ta, przy zna wa nych
za szcze gól ne za an ga żo wa nie w pra cę
spo łecz ną. W tym ro ku otrzy ma ły je
m.in. Ire na San tor, Ali na Perza now ska
oraz Agniesz ka i Ur szu la Ra dwań skie.

Gru pa te atral na „Psot nik” Warsz ta tu
Te ra pii Za ję cio wej w Go stwi cy po wsta -
ła w 2011 r. w ra mach pro jek tu „Kra ina
wy obraź ni – in te gra cja przez te atr”. Ak -
to rzy Te atru Ka żdej Sztu ki z No we go
Są cza po mo gli nie peł no spraw nym pod -

opiecz nym roz wi nąć ich ta lent sce nicz -
ny i otwo rzyć się w peł ni na tę for mę re -
ha bi li ta cji. Przy go to wa no opo wieść
o pe ry pe tiach le śnych zwie rząt, wśród
któ rych szcze gól ną po sta cią stał się lis
Wi ta lis, żąd ny wła dzy i ży cia w luk su -
sie. To wła śnie przed sta wie nie oka za ło
się prze ło mo wym w dzia łal no ści go -
stwic kiej gru py. Wie lu ak to rów od kry ło
w so bie ogrom ne mo żli wo ści i ukry te
do tąd ta len ty. Naj wa żniej sze jest jed nak
to, że wszy scy czer pią głę bo ką ra dość

z re ali zo wa nia się na sce nie, cze go efek -
ty są wi docz ne w więk szej otwar to ści
i śmia ło ści tych osób.

Ar ty ści z Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio -
wej w Go stwi cy po wró ci li z Kra ko wa
z cen nym tro feum – Ma ską, przy zna ną
przez Te atr Ba ga te la. War to za zna czyć,
że zo sta ła ona wy ko na na przez pod -
opiecz nych WTZ Fun da cji im. Bra ta Al -
ber ta w Lu bli nie. Po nad to go stwi cza nie
zo sta li za pro sze ni do wzię cia udzia łu
w ko lej nej edy cji Fe sti wa lu.
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„Psot nik” na sce nie Sło wac kie go
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Chwa lą Bo ga nie tyl ko mo dli twą,
ale za ba wą i śpie wem. A ostat nio
zor ga ni zo wa li na wet re ko lek cje in -
ter ne to we…

Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży
sku pia mło dych lu dzi przy ko ście le pa ra -
fial nym pw. Św. Ja ku ba Apo sto ła w Po de -
gro dziu. Uczest ni cy spo ty ka ją się na „sta rej
ple ba nii” w ka żdy pią tek o go dzi nie 19.00.
W zgro ma dze niach uczest ni czą oso by
w ró żnym wie ku, od gim na zja li stów
po stu den tów, jed nak dzię ki wspa nia łej at -
mos fe rze spo tkań ró żni ca wie ku w ża den
spo sób nie jest wi docz na. 

– Ni gdy nie jest nud no – re la cjo nu je
Na ta lia Sta choń. – Zaw sze coś się dzie -
je. Ba wi my się, śpie wa my, po zna je my

wie le osób, a przy tym nie za po mi na my
o mo dli twie. Nie daw no zor ga ni zo wa li -
śmy ak cję pod ha słem „Wra caj”. Są to
re ko lek cje in ter ne to we dla wszyst kich,
du żych i ma łych. 

Przy KSM funk cjo nu je rów nież ma ła
Scho la, któ ra wy stę pu je na mszach czy
dro dze krzy żo wej. Wie le mło dych osób
z po de grodz kiej or ga ni za cji uczest ni czy
rów nież w Die ce zjal nych Warsz ta tach
Mu zycz nych, dzię ki któ rym mo że
w pięk ny spo sób przy go to wać opra wę
mszy świę tej lub Ad o ra cji Naj święt sze -
go Sa kra men tu. 

Mło dzież uczest ni czy po nad to w wie -
lu spo tka niach ogól no pol skich, m.in.
w Spo tka niu Mło dych na Dę bow cu,
gdzie przez kil ka dni świet nie się ba wi. 

– Wra ca my tu taj co ro ku – do da je Na -
ta lia Sta choń. – Oczy wi ście nie mo że nas
za brak nąć rów nież na Pie szej Piel grzym -
ce Tar now skiej, gdzie pod kre śla my swo -
ją obec ność śpie wem i tań cem. Po za tym
lu bi my cho dzić po gó rach, po sie dzieć
przy ogni sku i wspól nie po śpie wać. 
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Zawsze coś się dzieje
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży skupia młodych
ludzi przy kościele parafialnym
w Podegrodziu. Uczestnicy
spotykają się w każdy piątek
o godzinie 19.00.



Rozmowa z Justyną Gomółką,

uczestniczką spotkań Katolickiego

Stowarzyszenia Młodzieży

Czym dla Cie bie jest KSM?
– Tu taj czu ję się jak w do mu. KSM

jest dla mnie bar dzo wa żne, dzię ki nie -
mu umac niam swo ją wia rę i roz wie wam
wszel kie wąt pli wo ści, któ re jej do ty czą.
Sto wa rzy sze nie sta ło się czę ścią mo je go
ży cia. Nie po tra fi ła bym nie uczest ni czyć
w je go spo tka niach. Przy zwy cza iłam się
już do piąt ków z nie szpo ra mi, mło dzie -
żo wy mi pie śnia mi re li gij ny mi oraz
do wtor ko wych ad o ra cji i wszyst kie go,
co się tam dzie je.

Dla cze go or ga ni za cja jest aż tak
wa żna dla Cie bie?

– Two rzy mo je ży cie, więc jest dla
mnie bar dzo istot na. To wła śnie tu taj do -
wie dzia łam się o kwe stiach do ty czą cych
wia ry, któ rych nie by łam w sta nie zro zu -
mieć. O tym, jak prze ży wać ka żde świę -
to oraz o tym, ja ka jest sym bo li ka
nie któ rych ge stów pod czas mszy. Na -
uczy łam się ina czej po strze gać wia rę.
Nie ża łu jesz przy stą pie nia do sto -
wa rzy sze nia?

– Ni gdy nie ża ło wa łam! Tak na praw -
dę spo tka nie KSM by ło czymś, cze go
ocze ki wa łam już od szko ły pod sta wo -
wej. Praw do po dob nie to jed na z mo ich
naj lep szych de cy zji. Wy zna ję za sa dę, że
w na szym ży ciu nie ma przy pad ków,
a Pan Bóg jest je go re ży se rem. Tyl ko
od nas za le ży czy ze chce my za grać we -
dług sce na riu sza, ja ki dla nas na pi sał.
Zro zu mia łam, że chce dla nas te go, co
naj lep sze, więc mu si my te mu za ufać.
Wła śnie tu taj na uczy łam cie szyć się ma -

ły mi rze cza mi, dzię ki cze mu czu ję się
szczę śli wym czło wie kiem. Po le cam ka -
żde mu!
Co da ły Ci spo tka nia Ka to lic kie go
Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży?

– Da ły mi na praw dę wie le. Przede
wszyst kim do wie dzia łam się, czym jest
praw dzi wa wol ność. Tu taj wła śnie po -
zna łam, czym jest zro zu mie nie. Pro wa -
dzą cy za ję cia ksiądz za wsze słu ży ra dę
i za wsze jest go to wy na roz mo wą w ra -
zie ja kich kol wiek wąt pli wo ści do ty czą -
cych wia ry. Uwiel biam jeź dzić rów nież
na szko le nia KSM, or ga ni zo wa ne przez
na szą die ce zję. Ce lem sto wa rzy sze nia
jest dzia ła nie i to mi się bar dzo po do ba.
Je stem oso bą ak tyw ną, więc cie szę się,
że prze by wa my w ró żnych miej scach
i na ró żne spo so by po zna je my wia rę.
Nasz Bóg nie jest dziad kiem z si wą bro -
dą, któ ry ka rze nas za ka żdy grzech. Jest
na szym przy ja cie lem, a więc nie kimś,
ko go się na le ży bać, lecz ko chać. Chcę
z nim spę dzić jak naj wię cej cza su, jak
rów nież dzie lić się wszyst ki mi do bry mi
i zły mi rze cza mi w mo im ży ciu.
Ja kie re la cje pa nu ją w gru pie? Co
naj bar dziej Ci się w niej po do ba?

– Naj pięk niej sze jest to, że mo gę tu -
taj z ka żdym swo bod nie po roz ma wiać
o Bo gu. Wiem rów nież, że wszy scy, któ -
rzy mnie ota cza ją, wy zna ją te sa me co ja
war to ści. To jest bu du ją ce, tym bar dziej,
że w szko le śred niej spo ty kam ró żnych
lu dzi, nie za wsze wie rzą cych, al bo ta -
kich, któ rzy zmie nia ją za sa dy wia ry
pod sie bie i dla swo jej ko rzy ści. Pa mię -
tam, jak pod czas jed ne go ze spo tkań,
gdy oma wia li śmy Pi smo Świę te, ka żdy
miał po wie dzieć, co naj bar dziej go ude -
rzy ło i jak to ro zu mie. Zo ba czy łam wie -
le ró żnych spo so bów pa trze nia na je den
frag ment i zda łam so bie spra wę, jak ma -
ło cza sa mi je stem w sta nie do strzec. To
utwier dzi ło mnie w prze ko na niu, że Pi -
smo Świę te jest ca ły czas ak tu al ne i pa -
su je do ka żdej chwi li. Cie szy mnie
rów nież to, że w na szej gru pie pa nu ją
świet ne re la cje. Ka żdy jest tu taj
uśmiech nię ty i sko ry do po mo cy dru giej
oso bie. Mi mo iż je ste śmy w ró żnym
wie ku, od gim na zja li stów po stu den tów,
to wszy scy po tra fią się ze so bą do ga dać
i to wła śnie jest cu dow ne.

Roz ma wia ła NA TA LIA STA CHOŃ
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W naszym 
życiu nie ma
przypadków
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Do ry wa li za cji przy stą pi ło osiem ze -
spo łów. Oprócz na szych re pre zen tan tów
w za wo dach wal czy ły eki py Ju no sport
Club „A”, Po do li nec, Spis ska Be la, Ju -
no sport Club „B”, Len dak, Po prad oraz
Spis ska No va Ves. 

Pierw sze spo tka nie, w któ rym na si
za wod ni cy zmie rzy li się z Len da kiem
oka za ło się bar dzo pe cho we. Po za cię tej
i peł nej spor to wej wal ki ry wa li za cji Or -
li ki Gro du ule gły 2-3. W na stęp nym me -
czu ry wa lem pod opiecz nych tre ne ra
Zyg mun ta Bie la by li ró wie śni cy z Po do -
lin ca. Tym ra zem Pod gro dzia nom do pi -
sa ło szczę ście i po zna ko mi tych
za wo dach ogra li prze ciw ni ków aż 6-1.
Ko lej ny mecz z go spo da rza mi tur nie ju,
dru ży ną Ju no sport „A” zno wu za koń czył
się bar dzo wy so kim zwy cię stwem. Gród
po raz ko lej ny wy grał w sto sun ku 6-1. 

W me czu o pierw sze miej sce w roz -
gryw kach, mło dzi pił ka rze z Po de gro -
dzia zmie rzy li się z Po pra dem.
Spo tka nie by ło bar dzo za cię te i emo cjo -
nu ją ce. Nie bra ko wa ło sy tu acji pod oby -
dwo ma bram ka mi, jed nak bram ka rze
spi sy wa li się zna ko mi cie. Osta tecz nie
w re gu la mi no wym cza sie gry na ta bli cy
wy ni ków wid niał re mis 1-1. O zwy cię -
stwie w roz gryw kach za de cy do wa ły

więc rzu ty kar ne. W tym aspek cie pił kar -
skie go rze mio sła lep sze oka za ły się na -
sze Or li ki, któ re zwy cię ży ły 2-0.
War tym od no to wa nia jest fakt, iż naj lep -
szym pił ka rzem tur nie ju wy bra no Kry -
stia na Cia pa łę z Gro du.

Gród Po de gro dzie pod czas sło wac -
kie go tur nie ju re pre zen to wa li: Ka mil
Ros to cki, Kry stian Cia pa ła, Ka rol Łat ka,
Ka mil Łat ka, Igor Ma stal ski, Fi lip Kmie -
cik, Piotr Za rem ba, Kac per Sła by, Sta ni -
sław Jur czak, Mi łosz Win czow ski oraz
Ra do sław Pla ta. Tre ne rem zwy cię skiej
eki py jest Zyg munt Biel.
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Dziesięcioletni
piłkarze Grodu
najlepsi na Słowacji

W od by wa ją cym się 15 mar ca na Sło wa cji, Ha lo wym Tur nie ju o Pu char Ju -
no sport Sta ra Lu bo vna dru ży na Or li ków Gro du Po de gro dzie za ję ła pierw -
sze miej sce. Pod opiecz ni tre ne ra Zyg mun ta Bie la po raz ko lej ny
udo wod ni li, iż drze mie w nich ogrom ny po ten cjał.

Podopieczni trenera 
Zygmunta Biela po raz kolejny
udowodnili, iż drzemie 
w nich ogromny potencjał.



1 mar ca zor ga ni zo wa no tur niej pił ki
siat ko wej i pił ki no żnej dla ro dzi ców
dzie ci uczęsz cza ją cych do gmin -
nych szkół. Or ga ni za to rem za wo -
dów był dy rek tor Gim na zjum
w Brze znej im. Św. Ja dwi gi Kró lo -
wej w Brze znej, Sta ni sław Ma zur.

Ideą za wo dów jest pro pa go wa nie
spor tu wśród do ro słych miesz kań ców
gmi ny. 

Tur niej Pił ki Siat ko wej oraz Pił ki No -
żnej o Pu char Dy rek to ra Gim na zjum od -
był się przy wspar ciu Ra dy Ro dzi ców
oraz UKS „TEN -HOC”. Pa tro nat nad im -
pre zą ob ję ła wójt Mał go rza ta Gro ma la.
Przed roz po czę ciem ry wa li za cji, chwa li -
ła ini cja ty wę i za chę ca ła wszyst kich
do ko rzy sta nia z ba zy spor to wej, któ ra
w ostat nich la tach bar dzo roz wi nę ła się
na te re nie gmi ny. 

Tur niej pro wa dzi li i od po wia da li
za stro nę tech nicz ną na uczy cie le wy cho -
wa nia fi zycz ne go: Zyg munt Biel i Le -
szek Ko żuch. Naj pierw do za wo dów
przy stą pi li siat ka rze. Wy star to wa ły dwa
ze spo ły, po jed nym z Po de gro dzia
i Brze znej. Sil niej si oka za li się re pre zen -
tan ci Po de gro dzia i to im osta tecz nie
przy pa dło zwy cię stwo.

Na stęp nie roz po czę ły się roz gryw ki
pił kar skie, któ re prze pro wa dzo no
w sys te mie „ka żdy z ka żdym”. Czte ry
dru ży ny z: Brze znej, Dłu go łę ki -Świer -
kli, Mo krej Wsi i Po de gro dzia ry wa li -
zo wa ły za cię cie o zwy cię stwo.
Na wi dow ni za sia da ły ro dzi ny za wod -
ni ków, któ re gło śno do pin go wa ły swo -
ich fa wo ry tów. Naj licz niej szą gru pę
ki bi ców sta no wi li miesz kań cy Mo krej
Wsi, wśród któ rych zna la zła się rów -
nież dy rek tor Bal bi na Ol szak. W na -
gro dę za spor to wy i gło śny do ping

otrzy ma li na gro dę dla naj ak tyw niej -
szych ki bi ców.

Ka żde spo tka nie by ło za cię te, nie bra -
ko wa ło wal ki o ka żdy cen ty metr bo iska,
jed nak to wa rzy szy ła mu spor to wa at mos -
fe ra. Me cze od by wa ły się zgod nie z za -
sa da mi fa ir -play i co war te pod kre śle nia
nie do szło do żad nych nie przy jem no ści,
psu ją cych at mos fe rę spor to we go świę ta.

Osta tecz nie o koń co wym wy ni ku za -
de cy do wa ła prze wa ga bra mek, co
świad czy o za an ga żo wa niu spor tow ców
pod czas ry wa li za cji. Pierw sze miej sce
przy pa dło dru ży nie z Po de gro dzia. Tuż
za nią upla so wa ła się eki pa z Brze znej.
Na trze ciej lo ka cie osta tecz nie zna leź li
się pił ka rze z Mo krej Wsi, na czwar tej
zaś z Dłu go łę ki -Świer kli.

Wśród uczest ni ków naj star szym oka -
zał się Sta ni sław Ku row ski, któ ry mi -
mo 63 lat do rów ny wał młod szym
ko le gom ener gią i kon dy cją. Na za koń -
cze nie wszyst kie dru ży ny otrzy ma ły
z rąk dy rek to ra Gim na zjum, Sta ni sła wa
Ma zu ra pa miąt ko we pu cha ry, a zwy cięz -
cy me da le z her bem gmi ny Po de gro dzie. 

Tur niej cie szył się du żym za in te re so -
wa niem i zgro ma dził za rów no na par kie -
cie, jak i try bu nach wie lu miesz kań ców
na szej gmi ny. War to za zna czyć, że w Po -
de gro dziu i oko licz nych miej sco wo -
ściach po wsta ło wie le obiek tów
spor to wych, na któ rych mo żna upra wiać
ró żne dys cy pli ny. Ta kie za wo dy to ide -
al na oka zja do zdro we go i ak tyw ne go
spę dza nia wol ne go cza su, do cze go ser -
decz nie za chę ca ją or ga ni za to rzy im pre -
zy oraz wła dze gmi ny.
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Ro dzi ce kon tra ro dzi ce



Wesołych Świąt!
Wszyst kim na szym Klien tom ży czy my zdro wych, 
spo koj nych i po god nych Świąt Wiel ka noc nych.

Niech bę dą peł ne na dziei i wia ry, ra do snych spo tkań 
przy wiel ka noc nym sto le oraz smacz ne go jaj ka.

Za rząd i pra cow ni cy
Ban ku Spół dziel cze go w Po de gro dziu

BANK SPÓŁDZIELCZY W PODEGRODZIU

DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O TOBIE

KREDYT MIESZKANIOWY MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Przyjdź, zadzwoń, zapytaj o szczegóły w naszych placówkach 
Centrala w Podegrodziu: 18 447 77 20     POK Brzezna: 18 445 85 67     POK Olszana: 18 449 02 70

Serdecznie zapraszamy 7:00 – 18:00

Warunki kredytu:
• Wiek kredytobiorcy do 35 lat
• Kredyt w PLN
• Kwota kredytu od 10 000,00 zł
• Okres kredytowania od 15 do 25 lat
• 20% wkładu własnego

Wy so kość do fi nan so wa nia:
• 10 % – dla ro dzin bez dzie ci, 
• 15 % – dla ro dzin z przy naj mniej jed nym dziec kiem
• do dat ko wo 5 % po uro dze niu lub przy spo so bie niu trze cie go lub

ko lej ne go dziec ka w cią gu 5 lat od za war cia umo wy kre dy to wej,
z kwo ty sta no wią cej ilo czyn po wierzch ni użyt ko wej wy ra żo nej
w licz bie m² na by wa ne go miesz ka nia (ale nie wię cej niż 50 m²)
i ogła sza ne go przez wo je wo dów wskaź ni ka prze li cze nio we go
kosz tu od two rze nia 1m² po wierzch ni miesz kal nej.


