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Sza now ni Pań stwo!

P
rze ka zu je my Wam
ko lej ny nu mer
„Wie ści Po de -

grodz kich”, a w nim
prze gląd naj wa żniej -
szych wy da rzeń z okre su
ostat nich trzech mie się cy,
któ re mia ły miej sce
na te re nie na szej gmi ny.
To ko lej ne ma łe ce gieł ki
słu żą ce jej roz wo jo wi
i bu do wa niu wi ze run ku
– miej sca przy ja zne go
miesz kań com i ich go -
ściom. I nie jest to już
tyl ko na sze su biek tyw ne
od czu cie. W ran kin gu
gmin no wo są dec kich
za 2012 r., w ka te go rii
głów nej „Oce ny Ak tyw -
no ści Gmin Są dec czy -
zny”, gmi na Po de gro dzie

za ję ła wy so kie, III miej sce. Obiek tyw ne wskaź ni ki, ta -
kie sa me dla wszyst kich gmin, w ka te go riach: dy na mi -
ka roz wo ju, ge ne ro wa nie do cho dów i ak tyw ność
in we sty cyj na, po twier dzi ły, że wy si łek ostat nich
dwóch lat nie po szedł na mar ne. Ra dość jest tym więk -
sza, że re ali zu je my w więk szo ści te dzia ła nia ze środ -
ków ze wnętrz nych. Ma my je den z naj ni ższych
wskaź ni ków za dłu że nia gmin w po wie cie. Chcę po raz
ko lej ny pod kre ślić, że jest to nasz wspól ny suk ces:
miesz kań ców, rad nych, pra cow ni ków Urzę du Gmi ny
i jed no stek gmin nych, szkół, OSP, KGW, po za rzą do -
wych or ga ni za cji spo łecz nych. To bu du ją cy przy kład
roz wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i za an ga żo wa -
nia miesz kań ców, współ go spo da rzy gmi ny. Bar dzo
Wam za to dzię ku ję. Nie za po mi nam jed nak, że ten
suk ces sta wia nam wy żej po przecz kę na przy szłość.
Mu si my spro stać tym ocze ki wa niom.

Dla te go nie zwal nia my tem pa i w tym nu me rze znaj -
dą Pań stwo in for ma cje o pla no wa nych i za koń czo nych
ko lej nych in we sty cjach: bu do wie sa li gim na stycz nej
w Go stwi cy, ter mo mo der ni za cji gmin nych szkół, wy re -
mon to wa nych dro gach gmin nych, re mon cie re mi zy
w Sta dłach oraz roz po czę ciu dru gie go eta pu pro jek tu
prze ciw dzia ła nia wy klu cze niu cy fro we mu miesz kań ców
gmi ny Po de gro dzie. 

Na suk ces gmi ny skła da ją się osią gnię cia jej miesz -
kań ców. Z du mą pre zen tu je my wspa nia ły suk ces Mi cha ła
Ziom ka na kra kow skim Fe sti wa lu Za cza ro wa nej Pio sen -
ki, osią gnię cia uczniów ZSPG na Prze glą dzie Ma łych
Form Te atral nych, osią gnię cia spor to we na szych dru żyn,
re la cję na szych mło dych przed sta wi cie li z ław po sel skich
Sej mu RP, suk ces re dak to rów szkol nej ga zet ki „King”
z Gim na zjum w Po de gro dziu oraz wspa nia łe przy ję cie
sto iska KGW w Sta dłach i wy stęp ze spo łu „Po de gro -
dzie” pod czas Pik ni ku Ro dzin ne go w Kra ko wie.

To tyl ko wy bra ne przy kła dy ak tyw no ści na szych
miesz kań ców. Za chę cam do do kład nej lek tu ry „Wie ści
Po de grodz kich”, gdzie znaj dzie cie Pań stwo du żo wię cej
in for ma cji. Wie le z opi sy wa nych przez nas wy da rzeń ma
już cha rak ter cy klicz ny. To ko lej ny po wód do du my i po -
dzię ko wań dla ich ani ma to rów. Pie lę gnuj my te tra dy cje.
Po zy tyw ne efek ty tych dzia łań już są wi docz ne.

Mi ło mi Pań stwa po in for mo wać, że po wie lo mie -
sięcz nych sta ra niach Ko mi sja He ral dycz na za twier dzi ła
wzór her bu, fla gi i pie czę ci gmi ny Po de gro dzie. Od wie -
ków herb i fla ga sta no wi ły wa żny ele ment iden ty fi ka cyj -
ny i in te gra cyj ny ka żdej gru py. Mam na dzie ję, że tak
bę dzie rów nież w przy pad ku na szej gmi ny. W opar ciu
o za twier dzo ne sym bo le zo sta ną opra co wa ne ma te ria ły
pro mo cyj ne gmi ny Po de gro dzie.

Sza now ni miesz kań cy. Przed na mi okres wa ka cyj ny.
Nie zwal nia nas to od co dzien nej pra cy, ale w tej co -
dzien no ści ży czę Pań stwu, że by ście zna leź li czas na re -
laks i od po czy nek i ode rwa li się, choć na chwi lę,
od tru dów bie żą cych spraw.

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

WÓJT GMI NY PO DE GRO DZIE
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Rowerowa debata
Z propozycją urządzenia parku rowerowego wystąpiła młodzież z Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu.

Ponad sto prezentacji podczas „Druzbacki”
Kon kurs Mu zyk, In stru men ta li stów, Śpie wa ków Lu do wych i Dru żbów We -
sel nych jak zwy kle był nie zwy kłym ar ty stycz nym przed sta wie niem.

9 29
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Wójt Mał go rza ta Gro ma la ode bra ła dy plom za trze cie
miej sce w pią tej edy cji „Oce ny Ak tyw no ści Gmin Są -
dec czy zny w 2012 r.”.

Ran king or ga ni zo wa ny przy współ pra cy Fun da cji Są dec -
kiej i Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym Są -
czu opie ra się na je de na stu wskaź ni kach, po dzie lo nych na trzy
ka te go rie (dy na mi ka roz wo ju, ge ne ro wa nie do cho dów i ak -
tyw ność in we sty cyj na). W ka żdej z nich wy ło nio no zwy cięz -
ców, jed nak naj wa żniej sza jest ogól na oce na, któ ra za wie ra
wy nik zbior czy uzy ska ny na ka żdym po wy ższym szcze blu. 

Na sza gmi na we wskaź ni ku ogól nej oce ny ak tyw no ści za -
ję ła trze cie miej sce.

Już od dłu ższe go cza su w na szej ma łej oj czyź nie kładzie się
du ży na cisk na roz wój. Dzię ki roz bu do wie in fra struk tu ry dro -

go wej, ka na li za cji czy mo der ni za cji bu dyn ków uży tecz no ści
pu blicz nej po pra wił się kom fort ży cia miesz kań ców. 

Obec nie prio ry te tem jest upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod -
no -ście ko wej. Po nad to sta le po pra wia ją się stan dar dy dro go -
we, dzię ki wy ko rzy sta nym środ kom w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych (tzw. „sche ty nów ki”)
oraz od bu do wa nym z pro gra mu usu wa nia klęsk ży wio ło wych
kil ku dzie się ciu ki lo me trom dróg.

W ostat nim ro ku przy spie szo no rów nież in we sty cje w dzie -
dzi nie mo der ni za cji obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej. Prze -
bu do wa no cen trum Po de gro dzia i Brze znej, od no wio no
bu dy nek Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry oraz wy ko na no ter mo -
mo der ni za cję w Szko łach Pod sta wo wych w Ol sza nie, Go stwi -
cy i Dłu go łę ce -Świer kli. Oprócz te go do ko na no prze bu do wy
bu dyn ku OSP w Sta dłach. Nie za po mnia no rów nież o dzie -
ciach i mło dzie ży, dla któ rych wy bu do wa no pla ce za baw
przy szko łach w Po de gro dziu i Ol szan ce. 

Na sza gmi na zo sta ła uho no ro wa na za wy si łek i wszel kie
sta ra nia, wło żo ne na rzecz po pra wy wa run ków i kom for tu ży -
cia miesz kań ców. W przy szło ści pla no wa ne są ko lej ne in we -
sty cje, któ re uczy nią nasz re gion jesz cze atrak cyj niej szym.
W naj bli ższym cza sie roz pocz nie się bu do wa bi blio te ki, żłob -
ka i przed szko la w Po de gro dziu, pla cu za baw w Sta dłach, a po -
nad to przy szko le w Go stwi cy po wsta je sa la gim na stycz na.

Podegrodzie
na podium 
dla aktywnych

Już od dłuższego czasu w naszej małej
ojczyźnie kładzie się duży nacisk na rozwój.
Dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej,
kanalizacji czy modernizacji budynków
użyteczności publicznej poprawił się komfort
życia mieszkańców.
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Z pro po zy cją urzą dze nia par ku ro we -
ro we go wy stą pi ła mło dzież z Ze spo łu
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu.

Na te re nie szko ły, pod ko niec mar ca
od by ła się de ba ta, któ ra do ty czy ła mo -
żli wo ści utwo rze nia na te re nie gmi ny
miej sca, gdzie mi ło śni cy ro we rów mo -
gli by roz wi jać swo ją pa sję. Oprócz

uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li po ja wi li
się rów nież za pro sze ni go ście m.in. Piotr
La cho wicz – se kre tarz gmi ny, An drzej
Po rę ba – rad ny wsi Ol szan ka oraz
dwóch przed sta wi cie li są dec kiej po li cji.

Mło dzież bar dzo dłu go przy go to wywa -
ła się do pro jek tu. Mo de ra to rzy dys ku sji,
ucznio wie dru giej kla sy gim na zjum: Bar -
tło miej Po tocz ny (IIc) i Kry stian Tu rek (IId)
zbie ra li opi nie wśród uczniów szko ły oraz

in nych pla có wek z te re nu gmi ny. Swój po -
mysł kon sul to wa li rów nież z Mał go rza tą
Gro ma lą – wójt Po de gro dzia, któ ra wy ra -
zi ła apro ba tę dla pod ję tej ini cja ty wy.

Pod czas de ba ty ka żdy mógł wy ra zić
swo ją opi nię i więk szość chęt nie an ga -
żo wa ła się w dys ku sję. Pa da ły cie ka we
pro po zy cje roz wią za nia oma wia nej
kwe stii. Po ja wił się po mysł zor ga ni zo -
wa nia te re no we go to ru czy też wy ści go -
we go dla ro we rów oraz urzą dze nie
bez piecz ne go miej sca do na uki jaz dy.
Opra co wa no spe cjal ną ma pę, któ ra za -
wie ra ła po szcze gól ne pro po zy cje. Opie -
kun ką pro jek tu zo sta ła Te re sa Ku lak,
na uczy ciel ka hi sto rii i wie dzy o spo łe -
czeń stwie z ZSPG w Po de gro dziu.

Na za koń cze nie sfor mu ło -
wa no po ni ższe wnio ski:
– zor ga ni zo wa nie par ku ro we ro we go w na szej
gmi nie jest ce lo we, aby po pra wić bez pie czeń -
stwo jaz dy na ro we rze i za chę cić do ko rzy sta nia
z te go środ ka trans por tu;
– opra co wa nie wnio sku, któ ry po wi nien za wie -
rać kon kret ne pro po zy cje urzą dze nia par ku ro -
we ro we go i zło że nie go w Urzę dzie Gmi ny;
– za pla no wa nie lo ka li za cji te go miej sca; wstęp -
nie usta lo no, że mo że być to te ren przy ist nie ją -
cym gmin nym bo isku spor to wym;
– ko lej nym przed się wzię ciem jest proś ba
o opra co wa nie kosz to ry su przez pra cow ni ków
gmi ny zaj mu ją cych się po dob ny mi pro jek ta mi.

Ro we ro wa de ba ta

Pięk nie przy go to wa ny pro gram ar -
ty stycz ny oraz wła sno ręcz nie wy -
ko na ne kwia ty, to tyl ko nie któ re
atrak cje, ja kie swo im ma mom przy -
go to wa ły dzie ci pod czas Dnia Mat ki
i Dziec ka w Po drze czu.

Uro czy stość zor ga ni zo wa no w so bo -
tę 1 czerw ca. Or ga ni za to ra mi im pre zy
był Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de -
gro dziu, Świe tli ca Śro do wi sko wa
w Po drze czu oraz dzia ła ją ca przy pa ra -
fii Świ niar sko scho la „Ser dusz ka”.

Spo tka nie roz po czę ła wójt Po de gro -
dzia Mał go rza ta Gro ma la, któ ra zło ży ła
wszyst kim ma lu chom oraz ro dzi com
naj lep sze ży cze nia z oka zji ich świę ta.
Nie za po mniała oczy wi ście o słod kim
upo min ku dla mi lu siń skich.

Na stęp nie głos za bra ły dzie ci, któ re
w pięk nie przy go to wa nym pro gra mie ar -
ty stycz nym za pre zen to wa ły się swo im
ro dzi com oraz wszyst kim zgro ma dzo -
nym go ściom. By ły wier sze i pio sen ki,
oczy wi ście po świę co ne ma mom.

Na za koń cze nie ma lu chy ob da ro wa -
ły ro dzi ców wła sno ręcz nie wy ko na ny mi
kwia ta mi, któ re wcze śniej przy go to wa -
ły na za ję ciach pla stycz nych pro wa dzo -
nych przez świe tli cę w Po drze czu.

Ka żdy z ma lu chów otrzy mał słod ki
upo mi nek od or ga ni za to rów uro czy sto ści.

Dzień Matki
i Dziecka
w Podrzeczu
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Mi chał Zio mek, 23-let ni miesz ka -
niec Po de gro dzia zo stał lau re -
atem IX Fe sti wa lu Za cza ro wa nej
Pio sen ki im. Mar ka Gre chu ty. Mu -
zyk dzię ki wspa nia łym wy ko na niom
dwóch utwo rów zdo był głów ną na -
gro dę w kon kur sie.

War to pod kre ślić, że zwy cię stwo
w pre sti żo wym fe sti wa lu, or ga ni zo wa -
nym przez Fun da cję An ny Dym nej „Mi -
mo Wszyst ko”, nie by ło ła twym
osią gnię ciem. Do udzia łu w prze glą dzie
zgło si ło się bo wiem aż 223 oso by, któ re
mu sia ły prze brnąć przez nie zwy kle trud -
ne kwa li fi ka cje, by uczestniczyć w kon -

cer cie fi na ło wym, któ ry od był się 9
czerw ca na kra kow skim Ryn ku.

– Dla mnie by ło to wiel kie i nie za po -
mnia ne prze ży cie – mó wi lau re at głów -
nej na gro dy, Mi chał Zio mek
z Po de gro dzia. – Pa mię tam, że pierw sze
chwi le po ogło sze niu wy ni ków by ły szcze -
gól nie ra do sne. Przy znam szcze rze, że
na po cząt ku nie mo głem uwie rzyć, że ju -
ry zde cy do wa ło o mo im zwy cię stwie. Do -
pie ro póź niej, gdy już do tar ło do mnie, że
za ją łem pierw szą lo ka tę, po ja wi ła się
ogrom na eu fo ria. Mu zy ka jest mo ją naj -
więk szą pa sją. Ko cham ją i pierw szy raz
uda ło mi się wy grać w dzie dzi nie, któ ra
jest tak bli ska mo je mu ser cu.

Uczest ni cy fe sti wa lu swo je umie jęt -
no ści wo kal ne pre zen to wa li przed wy -
ma ga ją cym ju ry, któ re mu prze wod ni czył
Ja cek Cy gan. To wła śnie pio sen ki, któ -
rych au to rem tek stów jest wspo mnia ny
ar ty sta by ły wy ko ny wa ne pod czas kon -
kur su. Oprócz nie go w gro nie oce nia ją -
cych zna leź li się: Ewa Błasz czyk,
Ur szu la Du dziak, Mo ni ka Ku szyń ska,
Jan Kan ty Paw luś kie wicz, Ma rek Pie kar -
czyk, Zbi gniew Pre isner, Je rzy Stuhr,
Adam Szta ba i Mag da le na Wa li gór ska.

Opie kun ką ar ty stycz ną by ła, po dob nie
jak wszyst kich po przed nich edy cji, Ire -
na San tor. 

Zgod nie z za sa da mi fe sti wa lu wszy -
scy uczest ni cy pre zen to wa li po dwa
utwo ry. Je den wy ko ny wa li wspól nie ze
zna nym ar ty stą, a dru gi in dy wi du al nie.
W tym ro ku z uta len to wa ną mu zycz nie
mło dzie żą śpie wa li: Ka ta rzy na Gro niec,
Kay ah, Mro zu, An na Ozner, Ry szard
Ryn kow ski oraz Grze gorz Tur nau. 

Mi chał Zio mek pod czas wy stę pu so -
lo we go przed sta wił wy ko na nie pio sen -
ki, po cho dzą cej z re per tu aru Ry szar da
Ryn kow skie go pt. „Nie budź cie ma rzeń
ze snu”. Z ko lei wspól nie z Grze go rzem
Tur nau em za śpie wał „Na praw dę nie
dzie je się nic”.

Mło dy miesz ka niec na szej gmi ny, po za
tym, że zna ko mi cie śpie wa, gra na in stru -
men tach kla wi szo wych, gi ta rze ba so wej,
a w prze szło ści rów nież na per ku sji. 

Za zwy cię stwo lau re aci otrzy ma li
Sta tu et kę Za cza ro wa ne go Ptasz ka oraz
sty pen dium pie nię żne. Za pierw sze miej -
sce, w oby dwu ka te go riach przy zna wa -
no po 24.000 zł. Wo ka li ści, któ rzy za ję li
dru gą lo ka tę otrzy ma li po 10.000 zł, zaś
za naj ni ższe miej sce na po dium prze wi -
dzia no 5.000 zł sty pen dium.
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Głos Michała 
Ziomka poruszył 
jury krakowskiego
festiwalu

– Mu zy ka jest mo ją naj więk szą
pa sją. Ko cham ją i pierw szy raz
uda ło mi się wy grać w dzie dzi -
nie, któ ra jest tak bli ska
mo je mu ser cu.

MI CHAŁ ZIO MEK



Ca łe ro dzi ny, licz ni go ście i mnó stwo kon kur sów. To
wszyst ko spra wi ło, że II Pik nik Ro dzin ny w Ol sza nie był
nie za po mnia nym prze ży ciem dla lo kal nej spo łecz no ści.

Pik nik od był się dzię ki po mo cy i za an ga żo wa niu wie lu
osób, wo lon ta riu szy i spon so rów, wśród któ rych zna leź li się:
Mał go rza ta Gro ma la – wójt Po de gro dzia, Bank Żyw no ści
w Kra ko wie, Są dec kie Sto wa rzy sze nie Mo nar czy Za sad ni cza
Szko ła Za wo do wa im. św. Kin gi w Po de gro dziu.

Im pre zę po pro wa dzi ły Bar ba ra Gra biak – kie row nik Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Po de gro dziu oraz Aga ta Za rab ska
– kie row nik Cen trum Kul tu ral no -Spor to wo -Re kre acyj ne go
w Ol sza nie. Na sce nie po ja wi ło się wie le ze spo łów i ar ty stów,

któ rzy umi la li czas uczest ni kom pik ni ku. Mo żna by ło po dzi -
wiać wy stę py m.in. Ka pe li Łąc ko, ze spo łu wo kal no -in stru -
men tal ne go z ZSPG w Po de gro dziu, so li stów z Blue Men
pod kie row nic twem Lesz ka Mo ry to czy Jo lan ty Mrów ki. Po -
nad to przed pu blicz no ścią za pre zen to wa ły się ze spo ły: wo kal -
no -in stru men tal ny Anet ki Ba ziak, Czar ne Po tocz ki, tan ce rze
z SP w Kad czy oraz ka ba ret ze Szko ły Pod sta wo wej w Sta -
dłach. 

Uczest ni cy pik ni ku mo gli wziąć udział w wie lu kon kur sach
i sko rzy stać z atrak cji, któ rych nie bra ko wa ło pod czas nie dziel -
nej za ba wy. Na dzie ci cze ka ła m.in. zje żdżal nia oraz dmu cha -
ny za mek, a ka żdy, kto chciał, mógł prze je chać się brycz ką
za przę żo ną w dwa ko nie, pro wa dzo ną przez Jó ze fa Ko ta sa.
Ogrom ną po pu lar no ścią wśród naj młod szych cie szy ło się ma -
lo wa nie twa rzy, two rze nie fi gur z ba lo nów, ma sek gip so wych
czy cho dze nie na szczu dłach i nar tach in diań skich. 

Im pre zy dla spo łecz no ści lo kal nej to pro mo cja wo lon ta ria -
tu jed no ra zo we go i ak cyj ne go. Cen trum Ak tyw no ści Lo kal nej
w Brze znej prze pro wa dzi ło na ukę tań ców in te gra cyj nych, za -
ba wy z chu s tą ani ma cyj ną, kon ku ren cję strze la nia bra mek, wy -
ścig w wor kach oraz kon kur sy: z szar fa mi i wie dzy o gmi nie.

Po nad to w trak cie trwa nia pik ni ku roz gry wa no II Tur niej
Pił ki Siat ko wej o Pu char wój ta Po de gro dzia, Mał go rza ty Gro -
ma li. W za wo dach pierw sze miej sce przy pa dło dru ży nie
z Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Po de gro dziu, dru gie – eki -
pie wy stę pu ją cej pod na zwą Har mi der, trze cie zaś dla Mło dzi -
ków z Ol sza ny.

Uro czy sto ści by ły rów nież świet ną oka zją do sko rzy sta nia
z przy sma ków ku li nar nych, któ re by ły ser wo wa ne bez płat nie.
W bu fe cie ka wo wym, ob słu gi wa nym przez Ze spół Szkół Za -
wo do wych im. św. Kin gi w Po de gro dziu, przy go to wa no wspa -
nia ły po czę stu nek. Mo żna by ło spró bo wać ko ła czy z se rem
i jabł ka mi, smal cu do chle ba na wy pie czo nym na ło pa cie chle -
bie, ka wy i her ba ty oraz przy sma ków z gril la. Do dat ko wą atrak -
cją by ła pie czo na na ogni sku ja gnię ci na.
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Piknik Rodzinny w Olszanie

Znisz czo ne przez po wódź dro gi „Ja sna” i „Ko niecz ny”
w Ol sza nie słu żą już kie row com. 

Wma ju za koń czy ły się pra ce re mon to we, ma ją ce nace lu od bu -
do wę dróg, któ re pod czas po wo dzi w 2010 ro ku zo sta ły znisz czo -
ne. Gmi na Po de gro dzie, ja ko re gion szcze gól nie po szko do wa ny

przez ży wioł, znaj do wa ła się na wy so kim miej scu w ran kin gu za -
dań. Ca łość in we sty cji zo sta ła więc sfi nan so wa na z fun du szu „Od -
bu do wa – usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych”.

W Ol sza nie, koszt re mon tu dro gi gmin nej „Ja sna” nr 293669,
na dłu go ści 575 me trów wy niósł łącz nie 130 733,01 zł. Z ko lei
dro gę „Ko niecz ny” nr 293653, na dłu go ści 840 me trów wy re -
mon to wa no na łącz ną kwo tę 131 965,22 zł. 

Pra ce obej mo wa ły re mont pod bu do wy dol nej, wy mia nę na -
wierzch ni bi tu micz nej oraz oczysz cza nie ro wów spły wu wód
od pa do wych. In we sty cja trwa ła wy jąt ko wo krót ko, bo wiem
mie siąc po pod pi sa niu umo wy z wy ko naw cą dro ga by ła już
od da na do użyt ku.

Drogi w Olszanie
wyremontowane
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Go spo da rzem III ob cho dów Dnia
Stra ża ka by ła w tym ro ku OSP
w Ol szan ce, któ ra ugo ści ła de le -
ga cje wszyst kich trzy na stu jed -
no stek, znaj du ją cych się
na te re nie gmi ny.

Uro czy sto ści roz po czę ły się od mszy
świę tej, któ ra od pra wio na zo sta ła w ko -
ście le pa ra fial nym pw. Naj święt szej Ma -
ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski w Ol szan ce.
Na stęp nie stra ża cy uda li się barw nym po -
cho dem do re mi zy, gdzie roz po czę ła się
część ofi cjal na. Ob cho dy „Dnia Stra ża ka”
zo sta ły zor ga ni zo wa ne już po raz trze ci.
W dniu św. Flo ria na, pa tro na stra ża ków
dru ho wie mie li oka zję do świę to wa nia.
Nie za bra kło rów nież po dzię ko wań
za nie na gan ną i peł ną po świę ce nia słu żbę
oraz ży czeń dal szej po myśl no ści w ży ciu
za wo do wym i oso bi stym. Dru ho wie spo -

tka li się ta kże z wie lo ma wy ra za mi spo -
łecz ne go uzna nia za wy ko ny wa ną pra cę. 

Na uro czy stość przy by ła wójt Po de -
gro dzia Mał go rza ta Gro ma la. Po nad to
w ob cho dach III Dnia Stra ża ka udział
wzię li przed sta wi cie le za przy jaź nio nych
jed no stek ze Sło wa cji. Na spe cjal ne za -
pro sze nie Teo do ra Gar ga sa, pre ze sa Za -
rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP,
przy by ły de le ga cje wszyst kich trzy na stu

OSP, znaj du ją cych się na te re nie na szej
gmi ny. 

Dzień Stra ża ka był rów nież ob cho dzo -
ny w po szcze gól nych jed nost kach z gmi -
ny Po de gro dzie. W Sta dłach w re mi zie
OSP od by ła się uro czy sta aka de mia,
przy go to wa na przez uczniów i na uczy cie -
li z tam tej szej Szko ły Pod sta wo wej. 

W ob cho dach udział wzię ło wie lu za -
pro szo nych go ści na cze le z dy rek tor
Elżbie tą Ko siń ską, gmin nym ko men dan -
tem OSP Ka zi mie rzem Wit kow skim
oraz dru hem Mar kiem Frącz kiem, se kre -
ta rzem Za rzą du Od dzia ły Po wia to we go
ZOSP RP w No wym Są czu.

Na wstę pie dy rek tor szko ły zło ży ła
wszyst kim stra ża kom ży cze nia bez -
piecz nej słu żby, szczę śli wych po wro tów
z ak cji oraz po dzię ko wa nia za stra żac ki
trud po no szo ny w dzia ła niach ra tow ni -
czych na rzecz spo łecz no ści lo kal nych.
Na stęp nie ucznio wie za pre zen to wa li
pro gram ar ty stycz ny oraz wrę czy li sym -
bo licz ny kwia tek człon kom OSP. Póź -
niej Ma rek Frą czek przed sta wił
pre zen ta cję mul ti me dial ną oraz prze pro -
wa dził po kaz udzie la nia pierw szej po -
mo cy.

Stra ża cy przy go to wa li dla uczniów
po czę stu nek.
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Szczęśliwych
powrotów z akcji

Dzień Strażaka był również
obchodzony w poszczególnych
jednostkach z gminy
Podegrodzie. W Stadłach
w remizie OSP odbyła się
uroczysta akademia.



Dzień
Seniora 
Już po raz trze ci Fi lia GOK Brze zna -
-Li tacz, przy współ pra cy z „Ca ri tas”
Brze zna zor ga ni zo wa ła Dzień Se -
nio ra. Spo tka nie od by ło się w miej -
sco wej re mi zie Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej. Jak co ro ku nie za bra kło
wy stę pów ar ty stycz nych i ży czeń.
Nie oby ło się rów nież bez wzru szeń.

Uro czy stość roz po czę ła się od mszy
świę tej, kon ce le bro wa nej przez ks. Wła dy -
sła wa Pa siu ta ze Zgro ma dze nia Księ ży Mi -
sjo na rzy Sa le ty nów oraz ks. Sta ni sła wa
Po słusz ne go, pro bosz cza pa ra fii w Brze -
znej. Za opra wę mu zycz ną li tur gii od po -
wie dzial ny był or ga ni sta oraz mło dzież.

War to do dać, że te go ty pu świę ta są
je dy ną oka zją dla se nio rów, by spo tka li
się w jed nym miej scu w tak licz nym gro -
nie. Po mszy przy szedł czas na pro gram
ar ty stycz ny, przy go to wa ny pod kie run -

kiem Ra che li Mor dar skiej. Mło dzi ar ty -
ści po ka za li się z naj lep szej stro ny, wpro -
wa dza jąc wszyst kich w do sko na ły
na strój. Za swo je po pi sy otrzy ma li
grom kie bra wa i sło dy cze.

Atrak cją był po kaz ra tow nic twa me -
dycz ne go, przy go to wa ny przez mło -
dzie żo wą gru pą stra ża ków -ochot ni ków
z Brze znej -Li ta cza. Za pre zen to wa no,
jak udzie lić pierw szej po mo cy oso bie
po szko do wa nej w wy pad ku sa mo cho -
do wym.

Na stęp nie wszy scy zgro ma dze ni uda -
li się do bu dyn ku, gdzie bar dzo mi ło spę -
dzi li czas. Roz mo wom i wspo mnie niom
nie by ło koń ca, a go ści czę sto wa no wy -
pie ka mi, przy go to wa ny mi przez pa nie
z „Ca ri tas”. Ka żdy z se nio rów oraz za -
pro szo nych otrzy mał drob ny upo mi nek.
By ły to bu kie ci ki z bi bu ły, wy ko na ne
przez fi lię GOK Brze zna -Li tacz i laur ki,
któ re wy ko na ła mło dzie żo wa gru pa
„Ca ri tas” ze Szko ły Pod sta wo wej
w Brze znej.
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Pik nik ro dzin ny, któ ry zo stał zor ga -
ni zo wa ny przez Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie
był nie la da atrak cją dla miesz kań -
ców sto li cy Ma ło pol ski. Nie mo gło
na nim za brak nąć przed sta wi cie li
gmi ny Po de gro dzie.

Im pre za od by ła się 8 czerw ca na Bło -
niach kra kow skich i zo sta ła zor ga ni zo -
wa na z oka zji ju bi le uszu 20-le cia
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. Swój re gion mo gli re kla mo wać

wszy scy wnio sko daw cy i be ne fi cjen ci,
dzia ła ją cy na rzecz ochro ny śro do wi ska.

Zie mię po de grodz ką re pre zen to wa ły pa -
nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich oraz Ze -
spół Po de gro dzie, któ ry pod czas swo je go
wy stę pu zgro ma dził bar dzo du żą pu blicz -
ność. Grom kie okla ski by ły naj lep szym
wy ra zem za do wo le nia i uzna nia.

Z ko lei ka żdy, kto od wie dził po de grodz -
kie sto isko mógł skosz to wać re gio nal nych
po traw i pro duk tów. Od wie dza ją cy mo gli
spró bo wać m.in. bi go su posta ro pol sku, tra -
dy cyj nie pie czo ne go na ło pa cie chle ba oraz
barsz czu czer wo ne go. Nie za bra kło rów -
nież bia łe go se ra, smal cu czy wiej skie go
ma sła, jak rów nież licz nych wy ro bów wę -
dli niar skich.

Mi ło śni cy słod kich wy pie ków chęt nie
kosz to wa li ko ła czy dro żdżo wych, spe -
cjal nie przy go to wa nej mie szan ki cia stek,
ja błecz nik oraz plac ka ma ko wo -dro -
żdżo we go. Mo żna by ło rów nież de gu -
sto wać lo kal nych na le wek, w po sta ci
wi śniów ki, cy try nów ki oraz śli wo wi cy. 

Sto isko na szej gmi ny cie szy ło się bar -
dzo du żym za in te re so wa niem ze stro ny
go ści. Wy star czy pod kre ślić, że wszyst -
kie pro duk ty re gio nal ne, któ re przy go to -
wa no dla bli sko ty sią ca osób, znik nę ły
ze sto łów w bar dzo szyb kim tem pie.

Podegrodzkie
przysmaki
na krakowskich
Błoniach
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Dzień Dziec ka i Spor tu Szkol ne go
w Ol sza nie był nie za po mnia nym
prze ży ciem dla wszyst kich uczest -
ni ków. Moc atrak cji i kon kur sów
spra wił, że ka żdy mógł zna leźć
coś dla sie bie.

Ce lem im pre zy by ła in te gra cja
uczniów pod czas kon kur sów i za baw
spor to wych oraz wpa ja nie im za sad
zdro wej ry wa li za cji. Po nad to za ło że niem
uro czy sto ści by ło wdro że nie ak tyw ne go
i zdro we go spę dza nia cza su wol ne go.

Or ga ni za to ra mi Dnia Dziec ka
i Spor tu, któ ry od był się przy Szko le
Pod sta wo wej w Ol sza nie by ła Ra da
Ro dzi ców oraz pra cow ni cy Cen trum
Kul tu ral no -Spor to wo -Re kre acyj ne go,
któ rzy czu wa li nad pra wi dło wym i bez -
piecz nym prze bie giem za ba wy.

Na uczniów cze ka ło wie le atrak cji
m.in. ró żne go ro dza ju kon kur sy, gry, za -
ba wy oraz tur niej spor to wy –„Naj bar dziej
uspor to wio na kla sa”. W im pre zie wzię li
rów nież udział dru ho wie z Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ol sza nie, pod do wódz -
twem ko men dan ta Ja na Mi kul ca. 

Za pre zen to wa li oni sprzęt, bę dą cy
na wy po sa że niu swo je go sa mo cho du

oraz po ka za li, jak w prak ty ce wy glą da -
ją dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze. Po -
nad to ka żdy, kto chciał, mógł z bli ska
zo ba czyć, jak wy glą da wóz stra żac ki
i po czuć się jak praw dzi wy stra żak. 

Ucznio wie ze szko ły mie li oka zję
do wy ka za nia się wie dzą i umie jęt no ścia -
mi w wie lu kon kur sach re kre acyj no -spor -
to wych. Ry wa li zo wa no w kon ku ren cjach
spor to wych, zor ga ni zo wa nych na bo isku
szkol nym (pił ka no żna, bie gi, rzu ty pił ką,
wy ści gi rzę dów czy kon ku ren cje zręcz -
no ścio we). Jak za wsze uczniow skiej ry -
wa li za cji to wa rzy szy ły spo re emo cje oraz
świet na za ba wa.

Wa żną na gro dą dla mło dzie ży ze
szko ły pod sta wo wej był pu char ufun -
do wa ny przez kie row ni ka Cen trum
Kul tu ral no -Spor to wo -Re kre acyj ne go
w Ol sza nie. Osta tecz nie pią to kla si ści
oka za li się naj bar dziej uspor to wie ni.

Ka żdy z uczniów otrzy mał na gro dy
rze czo we ufun do wa ne przez wójt Po -
de gro dzia Mał go rza tę Gro ma lę. Po nad -
to pacz ki ze sło dy cza mi ufun do wa ła
Ra da Ro dzi ców oraz Bank Żyw no ści.
Na za koń cze nie wspa nia łej za ba wy
przy go to wa no dla wszyst kich kieł ba skę
z gril la.
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Usportowiona klasa

Już
pły wam
Pod ko niec czerw ca za koń czył się
kurs na uki pły wa nia dla dzie ci z na -
szej gmi ny. Za ję cia od by wa ją się
w ra mach re ali za cji pro jek tu pt.
„Już pły wam”.

Kurs od by wał się w ob rę bie za da nia
wo je wódz twa ma ło pol skie go pn. „Za -
go spo da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci
i mło dzie ży”. Dzię ki nie mu trzy dzie -
ścio ro dzie ci ze szkół pod sta wo wych,
znaj du ją cych się na te re nie na szej gmi -
ny, przy stą pi ło do za jęć. Od by wa ły się
one na te re nie ba se nu, miesz czą ce go
się przy uli cy Nad brze żnej w No wym
Są czu.

Za ję cia, pro wa dzo ne przez wy kwa li -
fi ko wa ne go in struk to ra obej mo wa ły
dwie gru py, po pięt na ście osób. Po nad to
nad bez pie czeń stwem dzie ci i ich po -
wro tem do do mów za ka żdym ra zem
czu wa ło po dwóch opie ku nów. 

Wi docz ne są już pierw sze efek ty
prac bu dow la nych, roz po czę tych
pod ko niec ma ja przy Szko le Pod -
sta wo wej w Go stwi cy. Już za kil ka -
na ście mie się cy bę dzie mo żna
ko rzy stać z sa li gim na stycz nej, któ -
ra speł ni wszyst kie wy ma ga nia.

Bu do wa sa li gim na stycz nej w Go -
stwi cy ru szy ła 28 ma ja a ter min za koń -
cze nia prac prze wi dzia no na 30
li sto pa da 2014 ro ku. Obiekt, któ re go po -
wierzch nia użyt ko wa bę dzie wy no si -
ła 371,76 m2 po wsta nie przy szko le
pod sta wo wej. War tość in we sty cji wy -
nie sie ok. 2.377 mln zł.

Na po trze by pla ców ki po wsta nie bu -
dy nek, któ ry bę dzie speł niał wszyst kie
wy ma ga nia do ty czą ce ewa ku acji, BHP

Bu do wa sa li gi 
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W pro jek cie mo gli uczest ni czyć je dy -
nie ucznio wie z klas I -VI, któ rzy nie
umie li jesz cze pły wać i skie ro wa ny był
on dla szkół pod sta wo wych z Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go. 

Ma li pły wa cy oprócz na uki tech nik
pły wac kich mie li rów nież oka zję do wie -
dzieć się wie lu cie ka wych rze czy zwią -
za nych np. z za sa da mi ko rzy sta nia
z ką pie lisk. – Spę dzi li śmy wol ny czas
w ak tyw ny spo sób, w bar dzo mi łym to -
wa rzy stwie – mó wi ła sied mio let nia Łu -
cja Mor dar ska, jed na z uczest ni czek
kur su. – W za ję ciach bra ły udział dzie ci
z ca łej gmi ny, więc mam te raz wie lu no -
wych zna jo mych. Bar dzo mi się po do ba -
ło, czę sto ko rzy sta li śmy ze zje żdżal ni
i uczy li śmy się nur ko wać. Nie któ re ćwi -
cze nia by ły trud ne, ale mie li śmy przy tym
du żo ra do ści i za ba wy.

Wa żną czę ścią pro gra mu by ła po -
pra wa spraw no ści i kon dy cji fi zycz nej
dzie ci, jak rów nież pro fi lak ty ka zdro -
wot na, w tym ko ry go wa nie wad po sta -
wy i skrzy wień krę go słu pa. Po nad to
dzie ci do wie dzia ły się, z ja ki mi nie bez -
pie czeń stwa mi mo gą zmie rzyć się
w wo dzie oraz jak ich unik nąć i im za -
po biec.

Z te re nu gmi ny do pro jek tu „Już pły -
wam” przy stą pi ło łącz nie trzy dzie ścio ro
uczniów ze szkół pod sta wo wych w: Brze -

znej, Brze znej -Li ta czu, Dłu go łę ce -Świer kli,
Go stwi cy, Mo krej Wsi, Ol sza nie, Ol szan ce,
Po de gro dziu, Ro gach oraz Sta dłach.

i hi gie nicz no -sa ni tar ne. Bę dzie mógł
peł nić funk cje spor to we, kul tu ral ne lub
oświa to we, w za le żno ści od od by wa ją -
cych się w nim spo tkań. 

Sa la zo sta nie wy po sa żo na w peł no wy -
mia ro we bo isko do siat ków ki o wy mia -
rach 9x18 m oraz nie wy mia ro we bo isko
do ko szy ków ki. Jed no cze śnie w obiek cie
bę dzie mo gło prze by wać 120 osób,
a w wy dzie lo nym po miesz cze niu (ma łej
sa li gim na stycz nej) 10 osób.

Oprócz te go, na par te rze bu dyn ku
bę dzie mie ścił się m.in. po kój dla na -
uczy cie li z kom plet nym ze sta wem
do udzie la nia pierw szej po mo cy, dwie
szat nie z umy wal ka mi (umo żli wia ją -
ce ko rzy sta nie oso bom nie peł no -
spraw nym) oraz ma ga zyn sprzę tu
spor to we go.

m na stycz nej w Go stwi cy idzie peł ną pa rą



W Szko le Pod sta wo wej w Ro gach
oraz Szko le Pod sta wo wej im. św.
Kin gi w Ol szan ce trwa ją pra ce ter -
mo mo der ni za cyj ne. Po ich wy ko na -
niu użyt ko wa nie bu dyn ków
przy nie sie spo re oszczęd no ści.

Po dob ne in we sty cje wy ko na no już
w szko łach w Ol sza nie, Dłu go łę ce -
-Świer kli i Go stwi cy, gdzie mo der ni za -
cja ob ję ła rów nież Warsz ta ty Te ra pii
Za ję cio wej.

Dzię ki wy ko na nym za da niom bu dyn -
ki bę dą znacz nie tań sze w utrzy ma niu
i eks plo ata cji. Prze wi du je się, że dzię ki
ter mo mo der ni za cji zmniej szy się za po -
trze bo wa nie na olej opa ło wy w okre sie

grzew czym. Przy nie sie to znacz ne ko -
rzy ści eko no micz ne, któ re mo gą spo wo -
do wać, że in we sty cje zwró cą się
w okre sie kil ku lat.

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W ROGACH

Za da nie do fi nan so wa ne ze środ ków
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie. Je go łącz ny koszt wy no -
si 98 400,00 zł, z cze go 36 160,00 zł to
kwo ta po cho dzą ca z do ta cji WFOŚ.
Re ali za cja za da nia roz po czę ła się 2
kwiet nia, a po trwa do 15 lip ca. Re mont

obej mu je do cie ple nie sty ro pia nem
ścian ze wnętrz nych i fun da men to wych
nad grun tem (90 400,00 zł). Po nad to
wy ko nu je się pra ce zwią za ne z do cie -
ple niem weł ną mi ne ral ną /iso -ma ta/
stro pów nad naj wy ższą kon dy gna cją
z za bez pie cze niem fo lią pa ra prze pusz -
czal ną (8 000 zł).

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. 
ŚW. KINGI W OLSZANCE

Mo der ni za cja wy ko na na w opar ciu
o środ ki wła sne i do fi nan so wa nie 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. In we sty cja roz po czę ła się 2
kwiet nia, a jej za koń cze nie pla no wa ne
jest na 15 lip ca. Cał ko wi ta war tość za -
da nia wy no si 148 506,78 zł, z cze go
kwo ta do ta cji WFOŚ jest rów -
na 54 447,94 zł. Ter mo mo der ni za cja
obej mu je do cie ple nie ścian ze wnętrz -
nym sty ro pia nem (136 119, 84 zł) oraz
do cie ple nie stro pów nad naj wy ższą kon -
dy gna cją weł ną mi ne ral ną /iso -ma ta/
z za bez pie cze niem fo lią pa ra prze pusz -
czal ną (12 386, 94 zł).
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Będzie taniej, czyli
termomodernizacja
gminnych szkół
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10 czerw ca roz po czę to in sta la cję
ze sta wów kom pu te ro wych wraz
z dru kar ka mi oraz do stę pu do in -
ter ne tu w 150 go spo dar stwach
z te re nu gmi ny Po de gro dzie. 

Pro jekt pn. „Prze ciw dzia ła nie wy klu -
cze niu cy fro we mu miesz kań ców Gmi -
ny Po de gro dzie” re ali zo wa ny przez
gmi nę współ fi nan so wa ny jest przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
Pro gram Ope ra cyj ny In no wa cyj na Go -
spo dar ka, 8. Oś prio ry te to wa: Spo łe -
czeń stwo in for ma cyj ne – zwięk sza 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 – eInc lu sion.

Już pierw sze oso by otrzy ma ły no we
kom pu te ry, dru kar ki i bez płat ny do stęp
do sie ci. Do 20 czerw ca u wszyst kich
be ne fi cjen tów pro jek tu bę dzie sprzęt,
na któ rym mo gą pra co wać, do sko na lić
swo je umie jęt no ści oraz zdo by wać
wie dzę w za ci szu wła sne go do mu. Pod -

czas mon ta żu ze sta wów kom pu te ro -
wych miesz kań com to wa rzy szy ła
ogrom na ra dość, szczę ście z otrzy ma -
ne go od gmi ny sprzę tu i do stę pu do sie -
ci in ter ne to wej. Nie ukry wa li swo jej
wdzięcz no ści, kie ru jąc po dzię ko wa nia
do wójt Mał go rza ty Gro ma li.

W związ ku z du żym za in te re so wa -
niem pro jek tem wśród miesz kań ców
gmi ny, wójt Mał go rza ta Gro ma la zło ży ła
do Wła dzy Wdra ża ją cej Pro gra my Eu ro -
pej skie wnio sek apli ka cyj ny na re ali za -
cję II eta pu za da nia w ce lu zwięk sze nia
do stę pu do in ter ne tu i wy po sa że nie w ze -
sta wy kom pu te ro we wśród 100 miesz -
kań ców oraz trzech jed no stek pod le głych
gmi nie tj. Szkół w Po de gro dziu, Brze znej
oraz Go stwi cy.

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

War tość pro jek tu: 1 344 550, 00
PLN Okres re ali za cji: 2012 – 2015.

Cybernetyczne
Podegrodzie

 
 
 

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą pro jek tu: 
WWW.EWY KLU CZE NIE.PO DE GRO DZIE.PL

Roz bu do wa
re mi zy
w Brze znej 
Już po raz czwar ty Po de gro dzie
zna la zło się na li ście gmin re ko -
men do wa nych do przy zna nia do ta -
cji w ra mach kon kur su
„Ma ło pol skie Re mi zy”. 27 ma ja Za -
rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
za twier dził wy ni ki kon kur su na re -
ali za cję prac bu dow la no–re mon to -
wych w re mi zach stra żac kich. 

Osta tecz nie w ra mach pro gra mu
„Ma ło pol skie Re mi zy 2013” do fi nan so -
wa nie w wy so ko ści 80% wnio sko wa nej
kwo ty do ta cji otrzy ma ło  137 gmin. Gmi -
nie Po de gro dzie na re ali za cję za dnia pn.
„Roz bu do wa i nad bu do wa ist nie ją ce go
bu dyn ku OSP w Brze znej” przy zna -
no 40 tys. zł. 

Re ali za cja in we sty cji roz pocz nie się
w naj bli ższym cza sie i po trwa do 30 paź -
dzier ni ka. W ra mach za da nia wy ko na ne
zo sta ną na stę pu ją ce pra ce:

– ro bo ty przy go to waw cze i ziem ne; 
– ro bo ty fun da men to we;
– ro bo ty izo la cyj ne i za sy py;
– ele men ty ka na li za cji sa ni tar nej,
– ścia ny par te ru.
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Pod czas od by wa ją cej się w Gmin -
nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro -
dziu XXXIII se sji Ra dy Gmi ny, wójt
Mał go rza ta Gro ma la na gro dzi ła
uczniów za wy bit ne osią gnię cia
w ro ku szkol nym 2012/2013.

Dwu dzie stu sze ściu uczniów z gmi ny
Po de gro dzie otrzy ma ło na gro dy rze czo -
we. Mło dzież god nie re pre zen to wa ła na -
szą ma łą oj czy znę w kon kur sach
przed mio to wych i za wo dach spor to wych.

XXXIII Se sja Ra dy Gmi ny by ła ide -
al ną oka zją do wy ró żnie nia tych, któ rzy
w mi nio nym ro ku szkol nym w szcze gól -
ny spo sób za słu ży li się dla szkół, zdo by -
wa jąc lau ry w kon kur sach i olim pia dach
wo je wódz kich i ogól no pol skich. War to
nad mie nić, że za pro sze nie na uro czy -
stość otrzy ma li rów nież ro dzi ce, któ rzy
mo gą być dum ni ze swo ich po ciech.

Na le ży pod kre ślić, że ucznio wie
z gmin nych szkół bra li udział w wie lu
kon kur sach i olim pia dach z ró żnych
dzie dzin oraz za wo dach spor to wych.
Wy star czy wy mie nić, że świet ne wy ni -
ki uzy ski wa li w ma te ma ty ce, fi zy ce czy
in for ma ty ce oraz przed mio tach hu ma ni -
stycz nych. Po nad to wy ró żnie nia zdo by -
wa li, pre zen tu jąc swój ta lent ar ty stycz ny
czy umie jęt no ści wo kal ne.

Wszyst kim lau re atom, fi na li stom
i wy ró żnio nym uczniom ser decz nie gra -
tu lu je my, ży cząc jed no cze śnie dal szych
suk ce sów i za an ga żo wa nia w roz wi ja nie
swo ich pa sji. Po ni żej przed sta wia my li -
stę na gro dzo nych uczniów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO
-GIMNAZJALNYCH IM. BŁ. 
O. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
W PODEGRODZIU

SZKO ŁA POD STA WO WA
1. Mi le na Ja rosz – Fi na list ka Ma ło pol skie go Kon -
kur su Hu ma ni stycz ne go
2. Ja kub Bo dzio ny – ka pi tan dru ży ny pił ki no żnej,
któ ra w wo je wódz kim fi na le Tur nie ju „Ma ła pił -
kar ska ka dra cze ka” za ję ła trze cie miej sce
3. An na Adam czyk – ka pi tan dru ży ny pił ki no żnej,
któ ra za ję ła trze cie miej sce w wo je wódz kim fi na -
le „Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej”
4. Kin ga Za czyk – ka pi tan dru ży ny pił ki no żnej,
któ re za ję ła trze cie miej sce w Wo je wódz kim Tur -
nie ju Or li ka o Pu char Pre mie ra Do nal da Tu ska

GIM NAZ JUM
1. Pa try cja Dy rek – Lau re at ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Bi blij ne go, III miej sce w XXI Wo je -
wódz kim Prze glą dzie -Kon kur sie Ję zy ko wym
„Bli żej Świa ta” w ka te go rii ję zyk nie miec ki
2. Elżbie ta Li gas – Lau re at ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Bi blij ne go, III miej sce w XXI Wo je -
wódz kim Prze glą dzie -Kon kur sie Ję zy ko wym
„Bli żej Świa ta” w ka te go rii ję zyk nie miec ki
3. Mi chał Rams – Lau re at Ma ło pol skie go Kon -
kur su Bi blij ne go
4. Ju sty na Bu czek – Fi na list ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Bi blij ne go
5. Mag da le na Pie chu ra – Fi na list ka Ma ło pol skie -
go Kon kur su Bi blij ne go
6. An na Pisz czek – Fi na list ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Bi blij ne go, I miej sce w II Po wia to wym
Kon kur sie Pio sen ki An giel skiej „Let’s sing and
play”, III miej sce w XXI Wo je wódz kim Prze glą -
dzie -Kon kur sie Ję zy ko wym „Bli żej Świa ta” w ka -
te go rii ję zyk nie miec ki
7. Bar tło miej Po tocz ny – Fi na li sta Ma ło pol skie -
go Kon kur su Hi sto rycz ne go, Fi na li sta Ma ło pol -
skie go Kon kur su Bi blij ne go, Fi na li sta
Ma ło pol skie go Kon kur su Wie dzy o Spo łe czeń -
stwie, I miej sce w Po wia to wym Kon kur sie Pio -
sen ki An giel skiej „Let’s sing and play”
8. Ra fał Ka szu ba – Lau re at Ma ło pol skie go Kon -
kur su In for ma tycz ne go, Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su Fi zycz ne go, Lau re at z ma te ma ty ki
Ogól no pol skiej Olim pia dy Przed mio to wej
„Olim pus”
9. Kry stian Tu rek – Lau re at Ma ło pol skie go Kon -
kur su Wie dzy o Spo łe czeń stwie, II miej sce
w XIII Prze glą dzie Ma łych Form Te atral nych
„Prze bu dze nie 2013” pt. „Współ cze sne za gro że -
nia wśród mło dzie ży – ja w te atrze ży cia, a mo je
praw dzi we ob li cze”
10. Woj ciech Ku lak – Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su Fi zycz ne go, Lau re at z ma te ma ty ki
Ogól no pol skiej Olim pia dy Przed mio to wej
„Olim pus”, I miej sce w XXI Wo je wódz kim Prze -
glą dzie -Kon kur sie Ję zy ko wym „Bli żej Świa ta”
w ka te go rii ję zyk an giel ski
11. Ma ria Kwo ka – Fi na list ka Ma ło pol skie go Kon -
kur su Fi zycz ne go
12. Da mian Po rę ba – Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su Ję zy ka An giel skie go, Lau re at z ję zy ka
an giel skie go Ogól no pol skiej Olim pia dy Przed -

mio to wej „Olim pus”, I miej sce w II Po wia to wym
Kon kur sie Pio sen ki An giel skiej „Let’s sing and
play”, I miej sce w XXI Wo je wódz kim Prze glą dzie -
-Kon kur sie Ję zy ko wym „Bli żej Świa ta” w ka te -
go rii ję zyk an giel ski, II miej sce
w XIII Prze glą dzie Ma łych Form Te atral nych
„Prze bu dze nie 2013” pt. „Współ cze sne za gro że -
nia wśród mło dzie ży – ja w te atrze ży cia, a mo je
praw dzi we ob li cze”
13. Ka lu dia Ka pu sta – Fi na list ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Ma te ma tycz ne go, II miej sce w Ma te -
ma tycz nych Mi strzo stwach Pol ski Dzie ci i Mło -
dzie ży „Ma te ma ty ka in ne go
wy mia ru”, III miej sce z ma te ma ty ki w Ogól no -
pol skiej Olim pia dzie Przed mio to wej „Olim pus”,
bar dzo do bry wy nik w kon kur sie „Kan gur Ma te -
ma tycz ny”

14. Agniesz ka Błasz czyk – Fi na list ka Ma ło pol -
skie go Kon kur su Bio lo gicz ne go, I miej sce w Wo -
je wódz kim Prze glą dzie -Kon kur sie Ję zy ko wym
„Bli żej Świa ta” w ka te go rii ję zyk an giel -
ski, I miej sce w II Po wia to wym Kon kur sie Pio -
sen ki An giel skim „Let’s sing and
play”, II miej sce w XIII Prze glą dzie Ma łych Form
Te atral nych „Prze bu dze nie 2013” pt. „Współ cze -
sne za gro że nia wśród mło dzie ży – ja w te atrze
ży cia a mo je praw dzi we ob li cze”
15. Ja kub Ba nach – Fi na li sta wo je wódz -
kiej XXXVI edy cji Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie -
dzy Po żar ni czej „Mło dzież za po bie ga po ża rom”

GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI
KRÓLOWEJ POLSKI W BRZEZNEJ
1. Ma te usz Pa siut – lau re at Ma ło pol skie go Kon -
kur su z Hi sto rii dla uczniów gim na zjów w ro ku
szkol nym 2012/2013
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Uczniowie nagrodzeni
na XXXIII Sesji Rady Gminy

Dwu dzie stu sze ściu uczniów
z gmi ny Po de gro dzie otrzy ma -
ło na gro dy rze czo we. Mło dzież
god nie re pre zen to wa ła na szą
ma łą oj czy znę w kon kur sach
przed mio to wych i za wo dach
spor to wych.



2. Pa try cja Da ra – lau re at ka Ma ło pol skie go Kon -
kur su z Hi sto rii dla uczniów gim na zjów w ro ku
szkol nym 2012/2013
3. Ka mil Wo lak – fi na li sta Ma ło pol skie go Kon -
kur su z Geo gra fii dla uczniów gim na zjów w ro ku
szkol nym 2012/2013, Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su z Hi sto rii dla uczniów gim na zjów w ro -
ku szkol nych 2012/2013
4. Da riusz Ca ba ła – I miej sce w Wo je wódz kim
Kon kur sie Hi sto rycz nym „Kon sty tu cja 3 ma ja
– Cza sy Sta ni sła wow skie”
5. An ge li ka Mor dar ska – I miej sce w Wo je wódz -
kim Kon kur sie Hi sto rycz nym „Kon sty tu cja 3 ma -
ja – Cza sy Sta ni sła wow skie”
6. Ma riusz For na giel – I miej sce w Wo je wódz kim
Kon kur sie Hi sto rycz nym „Kon sty tu cja 3 ma ja
– Cza sy Sta ni sła wow skie”
7. Ma riusz Cią gło – II miej sce w Wo je wódz kich
Ha lo wych Za wo dach Pił ki No żnej.
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Informacja dotycząca zbiórki
odpadów komunalnych na
terenie Gminy Podegrodzie 
Od 1 lip ca 2013 r. w na szej gmi nie za -
cznie obo wią zy wać no wy sys tem
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu -
nal ny mi. Zgod nie z nim bę dą Pań -
stwo pła cić tzw. po da tek śmie cio wy
i to Gmi na zaj mie się od bio rem i wy -
wo zem od pa dów wy two rzo nych
na da nej nie ru cho mo ści, po przez fir -
mę SI TA Ma ło pol ska Sp. z o.o. Od -
dział w No wym Są czu, wy ło nio ną
w dro dze prze tar gu. 

Wła ści cie lom nie ru cho mo ści, któ rzy
za de kla ro wa li pro wa dze nie se gre ga cji
od pa dów, fir ma SI TA Ma ło pol ska Sp.
z o.o. Od dział w No wym Są czu, tel. kon -
tak to wy: 18 441-52-85 do star czy nie od -
płat nie ko lo ro we wor ki do se gre ga cji. 

Od pa dy na le ży wrzu cać
do wor ków o od po wied -
niej ko lo ry st ce:
– do wor ków nie bie skich z na pi sem PA -
PIER wrzu ca my od pa dy z pa pie ru i tek tu ry, 
– do wor ków żół tych z na pi sem PLA STIK
wrzu ca my od pa dy z two rzyw sztucz nych, me -
ta le i od pa dy wie lo ma te ria ło we (np. kar to ny
z so ków i mle ka), 
– do wor ków zie lo nych lub bia łych z na -
pi sem szkło wrzu ca my opa ko wa nio we i nie -
opa ko wa nio we od pa dy ze szkła bia łe go
i ko lo ro we go,
– do wor ków brą zo wych z na pi sem BIO OD -
PA DY wrzu ca my od pa dy ule ga ją ce bio de gra -
da cji oraz od pa dy zie lo ne. Nie na le ży mie szać
od pa dów zie lo nych z po zo sta ły mi od pa da mi
bio de gra dow la ny mi. 

Po zo sta łe po wy se gre go wa niu od pa dy
(np. po piół, pam per sy, zmiot ki, zu ży te środ -
ki hi gie nicz ne, za nie czysz czo ne opa ko wa -
nia, itp.) bę dą zbie ra ne wpo jem ni ku, wktó ry
ka żda nie ru cho mość win na być wy po sa żo -
na, awuza sad nio nych przy pad kach wczar -
nych wor kach o od po wied niej gru bo ści
iwy trzy ma ło ści. Po jem ni ki (lub czar ne wor -
ki) naod pa dy nie se gre go wa ne za pew nia we
wła snym za kre sie wła ści ciel nie ru cho mo ści.

Od wła ści cie li nie ru cho mo ści, któ rzy za de -
kla ro wa li se gre ga cje od pa dów bę dą rów nież
od bie ra ne po zo sta ło ści po se gre go wa niu, tj.
od pa dy zmie sza ne. Od pa dy ko mu nal ne bę -
dą od bie ra ne zpo szcze gól nych nie ru cho mo -
ści we dług har mo no gra mu za miesz czo ne go
nastro nie in ter ne to wej: Gmi ny Po de gro dzie
(www. po de gro dzie. pl) ifir my SI TA (www.
si ta ma lo pol ska. pl) oraz na ta bli cach ogło -
szeń w po szcze gól nych So łec twach. Se gre -
go wa ne od pa dy bę dą od bie ra ne
znie ru cho mo ści podwa run kiem ich pra wi -
dło we go se gre go wa nia i gro ma dze nia
wwor kach lub po jem ni kach. 

Pod czas I zbiór ki tj. w mie sią cu lip cu
od pa dy se gre go wa ne bę dą od bie ra ne rów -
nież w czar nych, od po wied nio opi sa nych
wor kach (pla stik, szkło, pa pier, od pa dy
bio de gra do wal ne (bio)), pod wa run kiem
ich pra wi dło we go se gre go wa nia. Wor ki
z od pa da mi zmie sza ny mi pro si my rów -
nież o opi sa nie np. „zmie sza ne ko mu nal -
ne”. Pro si my rów nież do łą czyć
do ka żde go wor ka kar tecz kę z in for ma cją
za wie ra ją cą na zwę miej sco wo ści wraz
z nu me rem bu dyn ku miesz kal ne go. 

Wor ki na le ży wy sta wić ra no do gra ni cy
po se sji, w okre ślo ny dzień po da ny w har -
mo no gra mie na go dzi nę 7.00 ra no.

In for mu je my rów nież, że po cząw szy
od II zbior ki tj. zbiór ki w mie sią cu sierp -
niu obo wią zy wać bę dą tzw. ko dy kre sko -
we, któ re trze ba bę dzie umiesz czać
na ka żdym od da wa nym wor ku/po jem ni -
ku (za rów no z od pa da mi se gre go wa ny mi
jak i zmie sza ny mi). Ko dy kre sko we zo sta -
ną do star czo ne miesz kań com i pod mio -
tom (tj. wła ści cie lom nie ru cho mo ści
za miesz ka łych i nie za miesz ka łych) wraz
z in for ma cją owy so ko ści opła ty zago spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi i ter -
mi na mi płat no ści w 2013 r. 

Od pa dy z re mon tów na le ży gro ma dzić
w wor kach lub kon te ne rach do star czo nych
przez przed się bior cę od bie ra ją ce go od pa dy,
w wy zna czo nym miej scu na te re nie nie ru -
cho mo ści. W przy pad ku, gdy ma sa od pa -
dów bu dow la nych i roz biór ko wych jest
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du ża, a wła ści ciel nie ru cho mo ści nie dys po -
nu je od po wied niej po jem no ści po jem ni kiem
lub kon te ne rem, wła ści ciel nie ru cho mo ści lub
dys po nu ją cy lo ka lem ma obo wią zek od po -
wied nio wcze śniej za mó wić ta ki po jem nik
u przed się bior cy od bie ra ją ce go od pa dy ko -
mu nal ne. Zu ży ty sprzęt elek trycz ny ielek tro -
nicz ny oraz od pa dy wiel ko ga ba ry to we
od bie ra ne bę dą raz wro ku wra mach tzw. wy -
staw ki. Od pa dy te bę dą do star cza ne przez
wła ści cie li nie ru cho mo ści do kon te ne rów,
któ re na czas zbiór ki bę dą za pew nio ne przez

fir mę SI TA Ma ło pol skaSp. zo.o. wilo ści co
naj mniej 1 po jem nik na ka żde So łec two.
Wten sam spo sób od bie ra ne bę dą od pa dy po -
pio łu, z za strze że niem, że do koń ca 2013 r.
od bę dą się dwie ta kie zbiór ki. Od pa dy po pio -
łu mo żna rów nież umiesz czać 

łącz nie z od pa da mi nie se gre go wa ny mi.
O ter mi nach or ga ni zo wa nych zbió rek zo -
sta nie cie Pań stwo po in for mo wa nie w póź -
niej szym ter mi nie, w spo sób zwy cza jo wo
przy ję ty w na szej Gmi nę (stro na in ter ne to -
wa, ta bli ce ogło szeń). Wra mach uzu peł nie -

nia sys te mu od bio ru od pa dów po wsta nie
punkt se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów po -
wsta ją cych w go spo dar stwach do mo wych
(m. in. zu ży te ba te rie, aku mu la to ry, che mi -
ka lia, zu ży ty sprzęt elek trycz ny i elek tro -
nicz ny, zu ży te opo ny, od pa dy
wiel ko ga ba ry to we, od pa dy roz biór ko we).
Punkt ten zo sta nie utwo rzo ny na te re nie za -
mknię te go skła do wi ska od pa dów w Po de -
gro dziu i bę dzie świad czył usłu gi 1 raz
wty go dniu, wka żdy po nie dzia łek wgo dzi -
nach od 800-1600.

PLA STIK, ME TAL, WIE LO MATE RIA ŁO WE
– WO REK ŻÓŁ TY
Tu taj wrzu ca my:

– pla sti ko we bu tel ki po na po jach, wo dach mi ne ral nych (bu tel ki PET)
– opa ko wa nia wie lo ma te ria ło we tj. kar to ni ki po mle ku i so kach itp.
– po jem ni ki po che mii go spo dar czej i ko sme ty kach np. po szam po nie,

pły nie do my cia na czyń
– pla sti ko we ko szycz ki po owo cach
– pla sti ko we opa ko wa nia po żyw no ści (np. po jo gur tach, ser kach, ke fi -

rach, mar ga ry nach)
– art. go spo dar stwa do mo we go z two rzyw sztucz nych
– fo lie opa ko wa nio we i na czy nia jed no ra zo we
– wor ki, re kla mów ki, tor by pla sti ko we 
– opa ko wa nia me ta lo we i alu mi nio we (pusz ki po na po jach i kon ser wach)
– za kręt ki me ta lo we, kap sle
– drob ny złom że la zny i me ta le ko lo ro we

Tu taj nie wrzu ca my:
– bu te lek i po jem ni ków po sma rach i ole jach
– opa ko wań i bu te lek po far bach i la kie rach
– opa ko wań po roz pusz czal ni kach
– opa ko wań po środ kach ochro ny ro ślin
– two rzyw sztucz nych pian ko wych
– za ba wek
– dez odo ran tów i in nych ko sme ty ków w ae ro zo lu
– po jem ni ków po far bach i la kie rach
– zu ży tych aku mu la to rów i ba te rii
– sta rych pa tel ni i garn ków

SZKŁO – WO REK BIA ŁY LUB ZIE LO NY
Tu taj wrzu ca my:

– szkla ne i umy te bu tel ki po so kach i na po jach
– sło iki po dże mach i prze two rach
– opa ko wa nia szkla ne po po kar mach dla dzie ci
– szkla ne bu tel ki po na po jach al ko ho lo wych
– szkla ne opa ko wa nia po ko sme ty kach

Tu taj nie wrzu ca my:
– lu ster, szkła okien ne go i zbro jo ne go
– por ce la ny, ce ra mi ki
– wy ro bów ze szkła krysz ta ło we go

– za krę tek, kap sli, kor ków
– ża ró wek, świe tló wek, lamp ja rze nio wych
– pły tek ce ra micz nych, do ni czek
– ki ne sko pów
– na czyń ża ro od por nych (lu mi narc, ar co roc itp.)
– szyb okien nych i sa mo cho do wych

PA PIER – WO REK NIE BIE SKI
Tu taj wrzu ca my:

– ga ze ty, cza so pi sma, ka ta lo gi, pro spek ty
– ksią żki w mięk kich okła dach lub z usu nię ty mi twar dy mi okład ka mi
– pa pier szkol ny i biu ro wy (ze szy ty, wy dru ki kom pu te ro we)
– opa ko wa nia pa pie ro we
– kar to ny, tek tu rę, wor ki pa pie ro we

Tu taj nie wrzu ca my:
– za tłusz czo ne go pa pie ru np. po ma śle lub mar ga ry nie
– opa ko wań po mle ku i so kach
– opa ko wań z za war to ścią np. żyw no ścią
– jed no ra zo wych na czyń
– ta pet
– pam per sów, pod pa sek i pa pie rów hi gie nicz nych
– pa pie ru i tek tu ry po kry wa nych fo lią me ta lo wą lub two rzy wem sztucz nym
– pa pie ru prze bit ko we go (ra chun ki, fak tu ry)
– pa pie ru ter micz ne go i fak so we go
– wor ków po wap nie, ce men cie

BIO OD PA DY – WO REK BRĄ ZO WY
Tu taj wrzu ca my:

– reszt ki z owo ców i wa rzyw
– tra wę
– li ście
– od pa dy ku chen ne

Tu taj nie wrzu ca my:
– ka mie ni, zie mi, gru zu
– po pio łu, żu żlu
– resz tek je dze nia po cho dze nia zwie rzę ce go (mię so, ko ści ry by)
– re szek je dze nia w pły nie
– od cho dów zwie rzę cych
– szkła, por ce la ny, fa jan su

Co wrzucać, do którego worka?
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14 ma ja, pod czas se sji Ra dy Gmi ny,
wójt Mał go rza ta Gro ma la, nie mal
jed no gło śnie uzy ska ła ab so lu to rium.
Przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym
się rad ni przy ję li spra woz da nie bu -
dże to we za rok 2012.

Se sja od by ła się w Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry w Po de gro dziu. Obec ni na sa -
li rad ni, soł ty si oraz za pro sze ni go ście
za po zna li się z pre zen ta cją mul ti me dial -
ną, za wie ra ją cą do ko na nia, wy ni ka ją ce
z re ali za cji bu dże tu w 2012 ro ku.

Wy no sił on ok. 40 mln zł, z cze go bli -
sko 16 mln prze zna czo no na oświa tę i wy -
cho wa nie. To po nad 1/3 bu dże tu, jed nak
na le ży nad mie nić, że kosz ty zwią za ne
z edu ka cją w gmi nie z ro ku na rok się
zwięk sza ją. Kwo ta po cho dzi z sub wen cji
oświa to wej, jed nak od pew ne go cza su jej
wy so kość się nie zmie nia, a po trze by re -
gio nu w tej dzie dzi nie są co raz więk sze.
Pra wie 7,7 mln zł z gmin nych pie nię dzy
wy da no z ko lei na po moc spo łecz ną
(ok. 1/5 ca ło ści bu dże tu), a na trans port
i łącz ność bli sko 6 mln.

Dzię ki bar dzo do brze i szcze gó ło wo
roz pi sa nym pro jek tom, na sza gmi na po zy -
sku je pie nią dze ze środ ków eu ro pej skich,
co po zwa la na re ali za cję wie lu in we sty cji.
W ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich prze bu do wa no cen trum Po de -
gro dzia (ok. 550 tys. zł) i Brze znej (pra -
wie 288 tys. zł). Po nad to za łącz ną kwo tę
ok. 575 tys. zł za go spo da ro wa no te re ny
przy Szko le Pod sta wo wej w Ol szan ce. 

Nie mal grun tow ny re mont prze szedł
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro -
dziu, któ ry obec nie cza ru je uro kiem i no -
wo cze snym wy glą dem (ok. 550 tys. zł).
Oprócz te go bu dy nek i oto cze nie fi lii
GOK w Na sza co wi cach zo sta ło zmo der -
ni zo wa ne za kwo tę ok. 150 tys. zł. 

Wa żną in we sty cją gmin ną by ła 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, któ rej koszt wy niósł
pra wie 1. 328 mln zł. Oprócz te go,

za ok. 4,5 mln zł roz bu do wa no ka na li za -
cję sa ni tar ną wraz z przy łą cza mi wo do -
cią go wy mi w Brze znej. 

Gmi na Po de gro dzie po zy ska ła rów -
nież fun du sze na za da nia z za kre su po li -
ty ki spo łecz nej. Bli sko 1,4 mln zł
prze zna czo no na pro jekt „prze ciw dzia -
ła nie wy klu cze niu cy fro we mu miesz -
kań ców Gmi ny Po de gro dzie”. Dla du żej
gru py osób za ku pio no kom pu te ry oraz
ob ję to pro gra mem na uki ko rzy sta nia
z in ter ne tu.

Po nad to część miesz kań ców mo gła
sko rzy stać ze szko leń pro wa dzo nych
w ra mach ak ty wi za cji spo łecz no–za wo -
do wej (ok. 813 tys. zł). Re ali zo wa no
rów nież pro jekt ma ją cy na ce lu in dy wi -
du ali za cję na ucza nia dla dzie ci z gmi ny

(ok. 309 tys. zł). Dzię ki te mu mło dzież
zy ska ła mo żli wość ko rzy sta nia z sze re -
gu za jęć po za lek cyj nych, w tym umo żli -
wia ją cych roz wój ich za in te re so wań. 

Do dat ko wo za kwo tę pra wie 44 tys.
zł w Brze znej i Po drze czu do po sa żo no
świe tli ce. Dzię ki te mu w zna czą cy spo -
sób pod niósł się stan dard obiek tów,
świad czo nych usług oraz or ga ni zo wa -
nych im prez pro mo cyj nych.

Wła dze gmi ny nie za po mnia ły rów -
nież o tra dy cji i kul tu rze re gio nal nej.
Łącz nie na ten cel w 2012 ro ku prze zna -
czo no po nad 50 tys. zł. Do po sa żo no Ka -
pe lę Po de gro dzie oraz Or kie strę Dę tą
w Dłu go łę ce -Świer kli w in stru men ty
mu zycz ne oraz zor ga ni zo wa no im pre zę
pro mo cyj ną, któ rej ce lem jest kul ty wo -
wa nie miej sco wych tra dy cji, zwy cza jów
i ob rzę dów. Po nad to za ku pio no stro je re -
gio nal ne dla Ze spo łu Po de gro dzie. 

War to nad mie nić, że pod czas se sji ab -
so lu to ryj nej, oprócz rad nych po ja wi li się
rów nież soł ty si po de grodz kich wsi, oraz
przed sta wi cie le po wia tu, jak rów nież
Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. 

Za udzie lo ne ab so lu to rium, wójt po -
dzię ko wa ła rad nym, soł ty som, miesz kań -
com oraz pra cow ni kom Urzę du Gmi ny.

Wójt z ab so lu to rium

Dzię ki bar dzo do brze i szcze gó -
ło wo roz pi sa nym pro jek tom,
na sza gmi na po zy sku je pie nią -
dze ze środ ków eu ro pej skich,
co po zwa la na re ali za cję wie lu
in we sty cji. 
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Ar ty ści z ca łej Pol ski go ści li w dwor ku w Brze znej
Ob cho dy Ty siąc le cia Pa ra fii i Zie mi Po de grodz kiej by ły oka zją do zor ga ni zo wa nia ple ne ru ma lar skie go.
Po mysł zor ga ni zo wa nia im pre zy po wstał już w 2006 ro ku w trak cie prac przy po li chro mii ko ścio ła pa ra fial ne go
pod we zwa niem św. Ja ku ba Apo sto ła. Z ini cja ty wą wy szło ma łżeń stwo ar ty stów – Bro ni sła wa i Ka zi mierz Twar -
dow scy, któ rzy wraz z ks. pra ła tem Jó ze fem Wa łasz kiem opra co wa li plan zor ga ni zo wa nia ple ne ru.
Za pro sze nie na ma low ni czą Zie mię Po de grodz ką otrzy ma ło wie lu wy bit nych ar ty stów z ca łej Pol ski: Mar ta i Ma -
rek An da ło wie z Ka zi mie rza Dol ne go, Emi lia Do mań ska z Po zna nia, An drzej Kac pe rek z My sło wic, An na Ksy kie -
wicz z Ra do mia, Agniesz ka Mi tu ra z Ka zi mie rza Dol ne go oraz Mi chał Smół ka z Po nia to wej. Ko mi sa rzem
ar ty stycz nym uro czy sto ści zo stał jej współ au tor Ka zi mierz Twar dow ski, uzna ny w ca łej Eu ro pie akwa re li sta.
Ple ner był re ali zo wa ny dzię ki za an ga żo wa niu i fi nan so we mu wspar ciu wójt Po de gro dzia Mał go rza ty Gro ma li.
Twór cy go ści li w dwo rze w Brze znej. Dzie ła za in spi ro wa ne pięk nem zie mi są dec kiej bę dą eks po no wa ne na wy -
sta wie uświet nia ją cej ob cho dy Ty siąc le cia Pa ra fii i Gmi ny Po de gro dzie w ro ku 2014. Z tej oka zji zo sta nie wy da ny
rów nież spe cjal ny ka ta log z po wsta ły mi pod czas ple ne ru pra ca mi.

Wieści PODEGRODZKIE CZERWIEC 2013

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

Młodzi artyści
na scenie GOK
Dwa dni trwa ło świę to dzie ci, któ re
pre zen to wa ły swo je ta len ty ar ty -
stycz ne. Wy stę py oce nia ło ju ry, na -
gra dza jąc szcze gól nie
uzdol nio nych.

Prze gląd Do rob ku Ar ty stycz ne go Pla -
có wek Oświa to wych Gmi ny Po de gro -
dzie spra wił, że przez dwa dni Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry roz brzmie wał mu zy ką
i śpie wem. Na sce nie pre zen to wa ły się
za rów no przed szko la, szko ły pod sta wo -
we, jak i gim na zja.

Mo żna by ło po dzi wiać pre zen ta cje
ka ba re to we, te atral ne, pan to mi micz ne,
so lo we, in stru men tal ne oraz ze spo ło we.
Mło dzi ar ty ści za dba li o ka żdy szcze gół
swo ich wy stę pów. De ko ra cje oraz stro je
przy go to wa ne przez opie ku nów grup

oraz ro dzi ców bu dzi ły uzna nie wśród
pu blicz no ści.

Wy stą pi li przed sta wi cie le 13 pla có -
wek przed szkol nych oraz 10 szkół pod -
sta wo wych i 2 gim na zjów, co da ło

łącz ną licz bę bli sko 250 uczest ni ków. Ju -
ry w skła dzie: Jó ze fa Ku nic ka, Ra che la
Mor dar ska, Jan Ko żuch oraz ks. To masz
Pie cuch mia ło bar dzo trud ny orzech
do zgry zie nia.
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Wie dza o re gio nie – to nie edu ka cja
o prze szło ści, lecz opi sy wa nie na -
sze go miej sca we współ cze snej Eu -
ro pie i świe cie. Mot to to to wa rzy szy
warsz ta tom re ali zo wa nym w Bi blio -
te ce Gmin nej w Po de gro dziu, a ma -
ją cych na ce lu za in te re so wa nie
dzie ci kul tu rą i tra dy cja mi re gio nu
La chów. 

Pro jekt „Z Kul tu rą Po de grodz ką na ty
– hi sto ria, tra dy cja, no wo cze sność” po -
le ga na or ga ni zo wa niu cy klu warsz ta -
tów, są to m. in.:

• warsztaty archeologiczne;
• warsztaty mające na celu zapoznanie
z obrzędowością świąt; 
• warsztaty plastyczne z bibułkarstwa; 
• warsztaty doskonalące umiejętność
posługiwania się gwarą podegrodzką; 
• warsztaty kulinarne, związane
z przyrządzaniem posiłków.

Od by ły się już warsz ta ty, na któ rych
dzie ci za po zna ły się z ob rzę da mi zwią -

za ny mi ze Świę ta mi Wiel ka noc ny mi.
Efek tem tych za jęć są pal my i stro iki
świą tecz ne.

Na po cząt ku uczest ni cy warsz ta tów
z cie ka wo ścią zwie dzi li Mu zeum La -
chów Są dec kich w Po de gro dziu, w któ -
rym pre zen to wa ne są zna le zi ska
ar che olo gicz ne z cza sów ce sar stwa
rzym skie go do wo dzą ce te go, że Po de -
gro dzie jest jed ną z naj star szych osad
na Są dec czyź nie. W są siedz twie dzi siej -
sze go Po de gro dzia ist niał już w wie kach
IX -X gród w Na sza co wi cach – jeden
z naj więk szych ośrod ków ple mie nia Wi -
ślan. W koń cu X wie ku gród spło nął a je -

go funk cję prze ję ło Po de gro dzie, gdzie
funk cjo no wa ły dwa gro dy (Na Gro bli
i Zam czy sku) bę dą ce ko lej no sie dzi bą
kasz te la na, spra wu ją ce go w imie niu księ -
cia wła dzę nad oko licz ny mi osa da mi. 

Uczest ni cy warsz ta tów zgłę bi li ta -
jem ni ce bu do wy drew nia no -ziem no -

-ka mien nych wa łów obron nych. Kon -
stru owa li wie le ro dza jów na sy pów, pa -
li sad czy ostro ko łów, na prze mien nie
prze kła da ne war stwa mi zie mi i drew -
na oraz drew nia ne skrzy nie z be li ukła -
da nych na zrąb, wy peł nio ne
ka mie nia mi i zie mią.

Mło dzi twór cy two rzy li te mo de le,
uży wa jąc do te go ce lu pa ty ków, wy ka -
ła czek i gli ny. Choć wy da wa ło się to
dość skom pli ko wa ne, dzie ci szyb ko
udo wod ni ły nam swo je zdol no ści kon -
struk cyj ne, ta kże spraw dzi ły się w sztu -
ce garn car skiej – ręcz nym le pie niu
na czyń.

Projekt realizowany jest przez Bibliotekę
Gminną w Podegrodziu w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek przy wsparciu Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce. Zakończenie
projektu przewidziane jest na koniec
czerwca 2013 r.

Z kul tu rą po de grodz ką na ty

Warsz ta ty ar che olo gicz ne –„W gro dzie i pod gro dziu”

Mło dzi ar che olo dzy przy pra cy le -
pie nia garn ków. W warsz ta tach
udział wzię ły dzie ci ze Szko ły Pod -
sta wo wej w Ro gach, któ rych opie -
ku nem jest Ja ni na Bu czek.

W są siedz twie dzi siej sze go Po -
de gro dzia ist niał już w wie kach
IX -X gród w Na sza co wi cach
– jeden z naj więk szych
ośrod ków ple mie nia Wi ślan.
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XXXI Kon kurs Mu zyk, In stru men ta li -
stów, Śpie wa ków Lu do wych i Dru żbów
We sel nych jak zwy kle był nie zwy kle
barw nym i bo ga tym we wra że nia ar ty -
stycz ne przed sta wie niem.

Im pre za od 1998 r. jest or ga ni zo wa -
na w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po -
de gro dziu i za ka żdym ra zem cie szy się
bar dzo du żym za in te re so wa niem. Dzię -
ki wspól nym spo tka niom i zdro wej ry -
wa li za cji, po ziom mu zycz ny utrzy mu je
się na bar dzo wy so kim po zio mie. Kon -
kur so wi to wa rzy szą za ję cia warsz ta to we
uczest ni ków i in struk to rów z ko mi sją ar -
ty stycz ną.

Ce lem „Dru zbac ki” jest oży wie nie
po przez prze kaz sce nicz ny ró żno rod -
nych form tra dy cyj ne go mu zy ko wa nia,
przy bli że nie mło de mu po ko le niu dzie -
dzic twa kul tu ro we go, po pu la ry za cja
twór czo ści ar ty stycz nej oraz stwo rze nie
mo żli wo ści nie kon wen cjo nal ne go spę -
dza nia wol ne go cza su dla sze ro kiej gru -
py od bior ców oraz bu do wa nie
po ko le nio wych i re gio nal nych wię zi.

Or ga ni za to ra mi te go rocz nej im pre zy
by ło Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So -
kół” w No wym Są czu, Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Po de gro dziu oraz Sto wa rzy -
sze nie La chów Po de grodz kich. Na gro dy
dla uczest ni ków ufun do wa ło Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we -
go, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, Gmin ny Ośro dek Kul tu -
ry w Po de gro dziu oraz Sta ro stwo Po wia -
to we w No wym Są czu.

Pod czas prze glą du za pre zen to wa ło
się 28 mu zy ków, 42 in stru men ta li stów, 13
grup śpie wa ją cych, 18 śpie wa ków so li -
stów, 7 mi strzów z ucznia mi i 9 dru żbów
we sel nych. Wszy scy uczest ni cy zo sta li
prze słu cha ni przez ko mi sję w skła dzie:
Alek san dra Szur miak -Bo guc ka (et no mu -
zy ko log – prze wod ni czą ca), Be ne dykt
Ka fel (et no graf – MCK So kół), Ja dwi ga
Adam czyk (mu zyk – MCK So kół), Ar tur
Cze sak (ję zy ko znaw ca – Uni wer sy tet Ja -
giel loń ski) oraz Alek san dra Sma ga (mu -
zyk – MCK So kół).

W kon kur sie Mu zyk Lu do wych
wśród do ro słych na gro dę głów ną przy -

zna no Mu zy ce Spod Ki cek z Mor dar ki.
W ka te go rii mło dzie żo wej pierw sze
miej sce za ję ła Ma ła Zie mia Su ska z Su -
chej Be skidz kiej. Rów nież naj le piej za -
pre zen to wa li się re pre zen tan ci po wy ższej
miej sco wo ści wśród dzie ci. Ze spół Mu -
zy ka Du chac sta nął na naj wy ższym stop -
niu po dium.

Kon kurs In stru men ta li stów wy grał
w ka te go rii do ro słych Ma rian Ta ba szew -
ski z No we go Są cza. W ry wa li za cji mło -
dzie ży naj lep sza oka za ła się Agniesz ka
No wak, skrzy pacz ka i klar ne cist ka z Po -
drze cza, zaś w dzie cię cym prze glą dzie
wy ło nio no trzech zwy cięz ców: Ane tę
Sę dzik z Sioł ko wej (skrzyp ce), Mar tę
Ko sec ką z Ro jów ki (skrzyp ce) oraz Sa -
mu ela Gu zi ka z Jusz czy ny (he li gon ka).

Wśród grup śpie wa czych pierw szą lo -
ka tę uzy ska ła Do li na Po pra du z Piw nicz -
nej -Zdro ju. War to rów nież do dać, że w tej
ka te go rii przy zna no rów nież po za re gu la -
mi no wą na gro dę gru pie Piy ro gi Łom ni -
coń skie z Łom ni cy -Zdro ju. Uho no ro wa no
ją za wier ność tra dy cji wspól ne go śpie wa -
nia po ko leń star szych i młod szych.

W kon ku ren cji śpie wu so lo we go do -
ro słych pierw sze miej sce za ję ły Emi lia
Cza lu śniak z Wój to wej oraz Woj ciech
Suł kow ski z Po de gro dzia. Z ko lei nie
wy ło nio no zwy cięz cy w gro nie so li stów
mło dzie żo wych. Dru gą lo ka tę za ję ła tu -
taj Ka ro li na Ja rzę bak (Ko kusz ki). Naj -
lep szym dzie cię cym śpie wa kiem zo stał
Ja kub Ja siń ski z Mę ci ny.

Kon kurs na Mi strza i Ucznia po now -
nie nie przy niósł wy gra nych. Dru gie
miej sce ex aequo uzy ska li Bro ni sław
Ka czor z Po rę by Wiel kiej (ucznio wie:
Ga brie la Pi tek i Łu kasz Pi tek – skrzyp -
ce), Krzysz tof Re pe tow ski z No we go
Są cza (ucznio wie: Szy mon Ole siak, Ja -
kub Sro mek, Mar ty na Sie dlarz – klar net)
oraz Grze gorz Ho row ski z Po par do wej
(uczeń: Łukasz Ko wa lik – klar net).

Naj lep szym dru żbą we sel nym zo stał
Jó zef To kar czyk z Mor dar ki. Lau re at oraz
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Ponad sto prezentacji podczas
tegorocznej „Druzbacki”



Ta de usz Woź niak z Wi to wic Dol nych oraz
Sta ni sław Zrał ka bę dą re pre zen tan ta mi tej
kon ku ren cji na „Sa ba ło wych Ba ja niach”.
Kon kurs o cha rak te rze ogól no pol skim,
któ ry co ro ku gro ma dzi ga wę dzia rzy, in -
stru men ta li stów, śpie wa ków, dru żbów
i sta ro stów we sel nych od bę dzie się w Bu -
ko wi nie Ta trzań skiej.

Po nad to ko mi sja za kwa li fi ko wa ła:

GRU PY ŚPIE WAC ZE
– Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju
– Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej
– Zbyrcok z Juszczyna
– Koninianki z Koniny
– grupa śpiewacza z Dębicy

INSTRUMENTALIŚCI
– dorośli: Marian Tabaszewski (heligonista),
Franciszek Tabaszewski (heligonista),
Władysław Obrzut (heligonista), Jakub Guzik
(skrzypek), Franciszek Krzysztofiak
(skrzypek), Piotr Kulig (skrzypek)
– młodzież: Agnieszka Nowak (skrzypaczka
i klarnecistka)
– dzieci: Marta Kosecka (skrzypaczka),
Samuel Guzik (heligonista)

ŚPIEWACY SOLIŚCI
– dorośli: Wojciech Sułkowski,
Katarzyna Sikorska
– dzieci: Jakub Jasiński

DRUŻBOWIE WESELNI
– Józef Tokarczyk
– Tadeusz Woźniak
– Stanisław Źrałka.

WWW.PODEGRODZIE.PL KULTURA 21

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

W po ło wie czerw ca uro czy ście za -
koń czo no dzia łal ność szkó łek,
któ re przy Gmin nym Ośrod ku Kul -
tu ry w Po de gro dziu kształ ci ły
dzie ci w tzw. gi ną cych za wo dach.

Naj młod si przez ca ły rok szkol ny
uczest ni czy li w za ję ciach z za kre su ce -
ra mi ki, ha ftu po de grodz kie go, ma lo wa -
nia na szkle oraz lu do we go
mu zy ko wa nia. Dzię ki do fi nan so wa niu
ze środ ków po wia tu no wo są dec kie go
i GOK w Po de gro dziu warsz ta ty by ły
w ca ło ści bez płat ne. 

Spo tka nie by ło nie zwy kle barw nym
i ró żno rod nym wy da rze niem, pod czas
któ re go dzie ci pre zen to wa ły swo je ca -
ło rocz ne do ko na nia. 

Ja ko pierw si za pre zen to wa li się
człon ko wie szkół ki ce ra micz nej, bar -
dziej zna nej pod na zwą „gli nia rze”.
Pro wa dzo ny przez Mo ni kę Zie liń ską
ze spół przed sta wił pu blicz no ści spo sób
przy go to wa nia z gli ny pięk nej, szkli -
wio nej mi ski. 

Na stęp nie sce nę prze ję ły dzie ci
z kół ka ma lo wa nia na szkle pa ni Te re -
sy Ca ba ły. Po nich swo je do ko na nia za -
pre zen to wa ła Ja ni na Lor czyk, któ ra
wraz z pod opiecz ny mi po ka za ła wspa -
nia łe ha fty. 

Ca łość spo tka nia uświet ni ła swo im
wy stę pem Szkół ka Mu zy ko wa nia Lu -
do we go, Mło dzie żo wa Mu zy ka „Po de -
gro dzie” pod kie row nic twem Mar ka
Wa sta ga oraz Szkół ka gry na trąb ce
Ma cie ja Ma tu si ka.

– Ko lej ny rok po ka zał jak wiel kim
za in te re so wa niem cie szą się za ję cia
pro wa dzo ne przez nasz ośro dek – mó -
wi dy rek tor GOK, Krzysz tof Bo dzio ny.
– W za ję ciach uczest ni czy po nad set ka
dzie ci w sa mym ośrodku. Nie li czę jed -
nak za jęć, któ re pro wa dzo ne są w na -
szych fi liach, czy li Mo krej Wsi,
Na sza co wi cach i Po drze czu.

Dzie ci, choć ode bra ły dy plo my
uczest nic twa w za ję ciach, to cze ka je
jesz cze po rząd ko wa nie pra cow ni i od -
biór wy ko na nych prac.

Dokonania szkół
ginących zawodów

Naj młod si przez ca ły rok
szkol ny uczest ni czy li w za ję -
ciach z za kre su ce ra mi ki,
ha ftu po de grodz kie go, ma lo -
wa nia na szkle oraz lu do we go
mu zy ko wa nia.
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Ucznio wie z Ze spo łu Szkół Pod sta -
wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro -
dziu za ję li dru gie miej sce
pod czas XIII Prze glą du Ma łych
Form Te atral nych. 

Ha słem te go rocz ne go prze glą du by ły
współ cze sne za gro że nia wśród mło dzie -
ży – „Ja w te atrze ży cia”. XIII Prze gląd
Ma łych Form Te atral nych zor ga ni zo wa -
ny zo stał przez Są dec ki Ośro dek In ter -
wen cji Kry zy so wej w No wym Są czu,
a od był się w Miej skim Ośrod ku Kul tu -
ry w sto li cy po wia tu.

W fi na le te go rocz ne go kon kur su
udział wzię ło osiem szkół gim na zjal -

nych: Pu blicz ne Gim na zjum w Skrzy dl -
nej (gmi na Do bra), Ze spół Szkół
w Brza nie (gmi na Bo bo wa), Gim na zjum
w Ko rzen nej, Ze spół Szkół nr 1 w Mę -
ci nie (gmi na Li ma no wa), Gim na zjum
w Przy szo wej (gmi na Łu ko wi ca), Gim -

na zjum nr 3 w No wym Są czu, Gim na -
zjum w Za dro żu (gmi na Trzy ciąż) oraz
Ze spół Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal -
nych w Po de gro dziu.

Zgod nie z za sa da mi prze glą du, miał
on cha rak ter edu ka cyj no -pro fi lak tycz ny.
Wszy scy uczest ni cy zo bo wią za ni by li
do przy go to wa nia mak sy mal nie 20-mi -
nu to wej sztu ki te atral nej, po ru sza ją cej
te mat współ cze snych za gro żeń, na ja kie
na ra żo na jest współ cze sna mło dzież.
Gim na zja li ści z na szej gmi ny przy go to -
wa li scen kę do ty czą cą ano rek sji.

Ju ro rzy zmie rzy li się z nie zwy kle
trud nym za da niem, bo wiem po ziom
twór czy mło dych ar ty stów był bar dzo
wy so ki. Osta tecz nie oce nia ją cy zde cy -
do wa li o zwy cię stwie Ze spo łu Szkół nr 1
w Mę ci nie. 

Dru ga lo ka ta przy pa dła mło dzie ży
z Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na -
zjal nych w Po de gro dziu. Nasz ze spół,
do wy stę pu przy go to wa ły na uczy ciel -
ki ję zy ka pol skie go: Mał go rza ta Ja nur
i Ma ria Ma ster nak. W swo im przed sta -
wie niu po ru szo no pro blem ano rek sji,
któ ry w dzi siej szych cza sach do ty czy
co raz więk sze go gro na mło dych lu dzi.
Sztu ka bar dzo przy pa dła ju ry do gu stu,
któ re wy so ko oce ni ło mło dych ar ty -
stów z na szej gmi ny.

Prze gląd od by wał się pod pa tro na tem
Ry szar da No wa ka, pre zy den ta No we go
Są cza oraz są dec kich par la men ta rzy -
stów: Bar ba ry Bar tuś, Wie sła wa Jan czy -
ka i Ar ka diu sza Mu lar czy ka.
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Ja w te atrze ży cia

Mo dli twa szkół pa pie skich
XI Spo tka nie Szkół im. Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu
by ło oka zją do wspo mi na nia pa tro na i wspól nej mo -
dli twy. 11 czerw ca, kla sa V Szko ły Pod sta wo wej
w Brze znej -Li ta czu uczest ni czy ła w XI Spo tka niu Szkół
im. Ja na Paw ła II w Sta rym Są czu. Te go rocz na uro czy -
stość od by ła się z oka zji XIV rocz ni cy ka no ni za cji bł.
Kin gi i wi zy ty Oj ca Świę te go na Są dec czyź nie. Piel -
grzy mi zgro ma dzi li się w ko ście le pw. Św. Trój cy (klasz -
tor kla ry sek), gdzie mo dlo no się przed re li kwia mi św.
Kin gi. Na stęp nie przy Bra mie Se kler skiej, Ja cek Le lek,
bur mistrz Sta re go Są cza do ko nał ofi cjal ne go przy wi ta -
nia wszyst kich uczest ni ków. Póź niej go ście w barw -
nym ko ro wo dzie uda li się w kie run ku oł ta rza
pa pie skie go, gdzie ks. in fu łat Adam Ko kosz ka od pra wił
mszę św. za be aty fi ka cję Ja na Paw ła II.

Wszy scy uczest ni cy zo bo wią za -
ni by li do przy go to wa nia
mak s. 20-mi n. sztu ki te atral -
nej, po ru sza ją cej te mat
współ cze snych za gro żeń.



Młodzi
w ławach
poselskich
Kry stian Tu rek i Bar tło miej Po tocz -
ny, ucznio wie dru giej kla sy gim na -
zjum w ZSPG w Po de gro dziu zo sta li
po sła mi XIX Se sji Sej mu Dzie ci
i Mło dzie ży. Te ma ty ką oma wia ną
przez mło dych par la men ta rzy stów
by ła eko lo gia i lo kal ny roz wój.
W ob ra dach uczest ni czy ło 460
uczniów ze szkół po nad gim na zjal -
nych i gim na zjal nych z te re nu ca łe -
go kra ju. 

Wa run kiem udzia łu w se sji by ło prze -
pro wa dze nie de ba ty do ty czą cej zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, w któ rej udział
wzię ło sze ro kie gro no uczest ni ków. Na -
si ucznio wie prze pro wa dzi li dys ku sję
pod ha słem „Jak zor ga ni zo wać park ro -
we ro wy w na szej gmi nie?”. Wzbu dzi ła
ona du że za in te re so wa nie w lo kal nym
śro do wi sku, a wspar cia ze spo ło wi
uczniow skie mu udzie li ła na uczy ciel ka
wie dzy o spo łe czeń stwie, Te re sa Ku lak.

31 ma ja Bar tło miej Po tocz ny i Kry -
stian Tu rek w sto li cy naj pierw uczest ni -
czy li w warsz ta tach, by na dru gi dzień
gło so wać nad uchwa łą zwią za ną z lo -
kal nym eko ro zwo jem. Przy ję li ją jed -
no gło śnie. 

Spo rą atrak cją dla mło dzie ży by ły
mo żli wość zwie dze nia bu dyn ku sej mu
oraz spo tka nia z przed sta wi cie la mi klu -
bów po sel skich. Ka żdy z mło dych par -

la men ta rzy stów chciał uwiecz nić się
na mów ni cy sej mo wej w fo te lu mar szał -
ka lub pre mie ra.

Ostat nim punk tem by ły py ta nia ob ra -
du ją cych, skie ro wa ne do mi ni ster edu -
ka cji na ro do wej, Kry sty ny Szu mi las.
Po ru sza no wie le kwe stii m.in. pod ręcz -

ni ków z ma ku la tu ry, eko ro zwo ju
w szko łach oraz e -pod ręcz ni ków. 

– Ca łą wi zy tę w sej mu wspo mi nam
po zy tyw nie. To cie ka we do świad cze nie
i oka zja do zwie dze nia świą ty ni pra wo -
daw stwa oraz do po zna nia wie lu osób
– oce nił Bar tło miej Po tocz ny.
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Gim na zja li ści z Po de gro dzia po ka za li swój ta lent
dzien ni kar ski. Ich szkol na ga zet ka „KING” zo sta ła wy -
bra na naj lep szą w swo jej ka te go rii.

Kon kurs, or ga ni zo wa ny przez por tal Sa de cza nin. in fo
i mie sięcz nik „Są de cza nin” oraz przy wspar ciu Są dec kiej
Bi blio te ki Pu blicz nej obej mo wał wszyst kie szko ły z te re nu

po wia tu no wo są dec kie go. Na gro dy przy zna wa no w dwóch
ka te go riach: szkół po nad gim na zjal nych i gim na zjal nych. W tej
dru giej mło dzież z na szej gmi ny oka za ła się naj lep sza, dzię ki
cze mu wy gra ła rocz ny druk ga zet ki. Mło dym dzien ni ka rzom
skła da my ser decz ne gra tu la cji i ży czy my dal szych suk ce sów
w roz wi ja niu swo jej pa sji.

Gimnazjalna gazetka najlepsza w powiecie!
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Pierw sza edy cja Gmin ne go Kon kur -
su Ję zy ka An giel skie go dla uczniów
szkół pod sta wo wych za na mi. Zma -
ga nia by ły do brą za ba wą, pod czas
któ rej uczest ni cy mo gli wy ka zać
się swo ją wie dzą i zdol no ścia mi ję -
zy ko wy mi.

Kon kurs oka zał się świet nym po my -
słem i or ga ni za to rzy – Szko ła Pod sta wo -
wa im. św. Kin gi w Ol szan ce oraz
Szko ła Pod sta wo wa w Dłu go łę ce -Świer -
kli – już za po wia da ją je go kon ty nu ację
w ko lej nych la tach. Przy go to wa niem
i prze pro wa dze niem im pre zy za ję ły się
na uczy ciel ki ję zy ka an giel skie go: Mar ta
Pu stuł ka i Kor ne lia Po to niec -Sza rek.

Głów ną ideą kon kur su jest po pu la ry -
za cja ję zy ka an giel skie go wśród
uczniów szkół pod sta wo wych, mo ty wo -
wa nie ich do na uki, po sze rza nie wie dzy
oraz pro pa go wa nie wy ko rzy sta nia mul -
ti me diów w na uce ję zy ków ob cych.

W kon kur sie wzię ło udział osiem
szkół pod sta wo wych z gmi ny Po de gro -
dzie: SP w Ol szan ce, SP w Dłu go łę ce -
-Świer kli, SP w Ol sza nie, SP
w Go stwi cy, SP w Brze znej -Li ta czu, SP
w Mo krej Wsi, SP w Sta dłach oraz SP
w Po de gro dziu. Po dzie lo no go na dwa
eta py: szkol ny i gmin ny. W pierw szym
z nich ucznio wie roz wią zy wa li za da nia
te sto we, spraw dza ją ce umie jęt ność
słow nic twa, struk tur gra ma tycz nych
oraz czy ta nia ze zro zu mie niem.

Do dru gie go szcze bla za kwa li fi ko wa ły
się po trzy oso by z ka żdej pla ców ki, któ re
uzy ska ły naj więk szą licz bę punk tów. Stwo -
rzo no z nich ze spo ły, któ re za pre pre zen to -
wa ły się 17 kwiet nia w fi na le,
od by wa ją cym się na te re nie Szko ły Pod sta -
wo wej im. św. Kin gi w Ol szan ce. Uro czy -
ste go otwar cia do ko na ła Ka ta rzy na Pla ta,
dy rek tor SP w Dłu go łę ce -Świer kli.

Fi nał po le gał na spraw dze niu umie jęt -
no ści po słu gi wa nia się ję zy kiem an giel -

skim po przez słu cha nie, czy ta nie tek stów
ze zro zu mie niem, li te ro wa nie, roz wią zy -
wa nie krzy żó wek, ła mi głó wek i qu izów.
Nad pra wi dło wym prze bie giem kon kur -
su czu wa ła ko mi sja zło żo na z Mag da le -
ny Ko nar (lek tor szko ły ję zy ko wej
Mał go rza ty Bi skup) oraz Ali cji Głuc (na -
uczy ciel ję zy ka an giel skie go).

Pierw sze miej sce zdo był ze spół ze
Szko ły Pod sta wo wej im. św. Kin gi
w Ol szan ce, któ ry re pre zen to wa li: Klau -
dia Fiut, Syl wia Wilk i Grze gorz Sza bla.
Dru gie miej sce uzy ska ły uczen ni ce ze
Szko ły Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -
-Świer kli: Ka ro li na Da ra, Pau li na Ko -
żuch i Wio le ta Kuch nia. Na trze ciej

po zy cji upla so wa ła się dru ży na z Ze spo -
łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu, zło żo na z: Bar ba ry
Śledź, Prze my sła wa Go lon ki i Nor ber ta
Niem ca.

Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li upo -
min ki – ma te ria ły do na uki ję zy ka an -
giel skie go oraz dy plo my. Pod czas
roz da nia na gród obec ni by li: se kre tarz
gmi ny Po de gro dzie Piotr La cho wicz
oraz dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej im.
św. Kin gi w Ol szan ce Ro za lia Ścia nek.

Prze pro wa dze nie kon kur su by ło by nie -
mo żli we, gdy by nie po moc spon so rów:
gmi ny Po de gro dzie, Ban ku Spół dziel cze -
go w Po de gro dziu, To ma sza Ku li ga – wła -
ści cie la księ gar ni „MEN TOR” w No wym
Są czu, Wy daw nic twa Pe ar son Cen tral Eu -
ro pe Sp. z. o. o., Wy daw nic twa Oxford
Uni ver si ty Press, Jó ze fa Ni ka – wła ści cie -
la pie kar ni w No wym Są czu, Da nu ty
i Wie sła wa Pa so niów, fir mie Kom pe rion,
An drze ja Po rę by – rad ne go Po de gro dzia.
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Gmin ny kon kurs ję zy ko wy

Do drugiego szczebla
zakwalifikowały się po trzy
osoby z każdej placówki, które
uzyskały największą liczbę
punktów.



Pod ta kim ha słem od by ła się szó sta
już edy cja gmin ne go kon kur su,
nad któ rym pa tro nat ob ję ła wójt
Po de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la.

Po my sło daw czy nia mi oraz or ga ni za -
tor ka mi kon kur su są Iwo na Sa sak z Ze -
spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu oraz Ma rze na Kli mek ze
Szko ły Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -
-Świer kli. 

Pod ko niec kwiet nia prze pro wa dzo no
etap we wnętrz ny, w któ rym udział wzię -
ło dzie więć szkół. Oprócz ZSPG w Po -
de gro dziu w kon kur sie wy star to wa ły: SP
im. św. Kin gi w Ol szan ce, SP w Dłu go -
łę ce -Świer kli, SP im. Mie czy sła wa Wie -
czor ka w Ol sza nie, SP w Mo krej Wsi,
SP w Sta dłach, SP im. Ba ta lio nów
Chłop skich w Ro gach, SP im. Nar cy -
za Wia tra w Go stwi cy oraz SP im. Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II w Brze znej -Li -
ta czu. Po eli mi na cjach do szcze bla
gmin ne go za kwa li fi ko wa ło się 25
uczniów z sied miu szkół.

Ka żdy z uczest ni ków eta pu zmie rzył
się z 17 za da nia mi, w tym 14 za mknię ty -

mi. Zma ga nia od by wa ły się w SP w Dłu -
go łę ce -Świer kli, 21 ma ja. Wszyst kich
przy by łych uro czy ście przy wi ta ła dy rek -
tor szko ły Ka ta rzy na Pla ta. Przez bli -
sko 75 mi nut, naj tę ższe umy sły z te re nu
gmi ny mie rzy ły się z ćwi cze nia mi, któ re
wy ma ga ły za rów no wie dzy ogól nej,
umie jęt no ści lo gicz ne go my śle nia, jak
kre atyw ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. 

Uro czy ste roz strzy gnię cie kon kur su
od by ło się 18 czerw ca w Ze spo le Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de -
gro dziu. Zwy cięz cy, wy ło nie ni przez
Gmin ną Ko mi sję Kon kur so wą otrzy ma li
na gro dy, ufun do wa ne przez wójt Mał go -
rza tę Gro ma lę. 

ZWY CIĘZ CY
I miej sce (21 pkt) – Wio le ta Kuch nia z SP
w Dłu go łę ce -Świer kli, w na gro dę otrzy ma ła
pió ro Par ker oraz grę lo gicz ną Rum mi kub;
II miej sce (20 pkt) – Ma ciej Bo dzio ny z SP
w Sta dłach;
III miej sce (17 pkt) – Na ta lia Kwo ka -Wy życ ka
i Ali cja Dy rek z SP im. Ba ta lio nów Chłop skich
w Ro gach;
IV miej sce (16 pkt) – Ja kub Woj na row ski
z ZSPG im. bł. O. St. Pap czyń skie go w Po de -
gro dziu, Grze gorz Sza bla i Agniesz ka
Owsian ka z SP im. św. Kin gi w Ol szan ce.
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Ma te ma ty ka jest
wśród nas

Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 18
czerwca w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu. 
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Dzie ci z Gmin ne go Przed szko la
w Po de gro dziu zo sta ły za pro szo ne
na dzień otwar ty do Ze spo łu Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po -
de gro dziu. 

W przy szłym ro ku, obec ni przed -
szko la cy bę dą ucznia mi pierw szej kla -
sy. Wraz z ro dzi ca mi 23 ma ja mie li
oka zję za po znać się z pro po no wa ną
ofer tą edu ka cyj ną na rok szkol -
ny 2013/2014 oraz zwie dzić. Dzień
otwar ty zor ga ni zo wa ła wi ce dy rek tor
pla ców ki Mał go rza ta Li ber oraz szkol -
ny pe da gog Ani ta Kar pierz. 

Wi zy ta roz po czę ła się w ga bi ne cie
dy rek to ra szko ły. Kry sty na Dą brow -
ska za pew nia ła o du żych mo żli wo -
ściach roz wo ju, ja kie ZSPG
w Po de gro dziu ofe ru je swo im
uczniom. Na stęp nie szkol ne ko ło te -
atral ne pod opie ką Ja dwi gi Frą czek
za pre zen to wa ło baj kę pt. „Śpią ca kró -
lew na”, któ ra bar dzo spodo ba ła się
dzie ciom i zo sta ła przez nich na gro -
dzo na grom ki mi okla ska mi. 

Po baj ce dzie ci od wie dzi ły w kla -
sach swo ich star szych ko le gów, za sia -
dły w ław kach oraz za po zna ły się ze
szkol ny mi po mo ca mi dy dak tycz ny mi.

Du że wra że nie na od wie dza ją cych wy -
war ła sa la kom pu te ro wa, bi blio te ka
i no we szat nie. 

Póź niej przed szko la ki po now nie po -
ja wi ły się w sa li gim na stycz nej, gdzie
obej rza ły wy stęp „Ma łe go Po de gro -
dzia”. Na za koń cze nie wi zy ty cze ka ła
nie spo dzian ka – za ba wa z człon ka mi
Szkol ne go Ko ła Wo lon ta ria tu. 

Spo tka nie prze bie ga ło w bar dzo mi -
łej at mos fe rze, dzie ci z za cie ka wie niem
wę dro wa ły po ko ry ta rzach szkol nych
i z uśmie chem an ga żo wa ły się w przy -
go to wa ne dla nich atrak cje. Dzię ki te -
mu naj młod si mo gli nie co oswo ić się
ze szko łą, by bez więk sze go lę ku i stre -
su 1 wrze śnia prze kro czyć jej pro gi.
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Przy szli pierw szo kla si ści
po zna li szko łę

Spo tka nie prze bie ga ło w bar -
dzo mi łej at mos fe rze, dzie ci
z za cie ka wie niem wę dro wa ły
po ko ry ta rzach szkol nych
i z uśmie chem an ga żo wa ły się
w przy go to wa ne dla nich
atrak cje. 

Uczniowie
z Podegrodzia
poskromili
na scenie rywali
z całej Małopolski 
Udział Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -
-Gim na zjal nych im. bł. O. St. Pap -
czyń skie go w Wo je wódz kim
Kon kur sie „Bli żej świa ta” stał się
już tra dy cją. 22 ma ja ze spół Expe ry -
ment pod opie ką Grze go rza Kraw -
czy ka wy sta wił w SP nr 68
w Kra ko wie – gdzie od by ła się 20.
edy cja im pre zy – spek takl w ję zy ku
an giel skim „The Ta ming of the
Shrew”, czy li ko me dię Wil lia ma
Sha ke spe are’a,, Po skro mie nie zło -
śni cy”. 14 czerw ca ode brał za je go
ode gra nie pierw szą na gro dę. 

Skład gru py an giel sko ję zycz nej two -
rzy li: Ane ta Ba ziak 3b, Ma ciej Hej -
mej 3b, Da mian Po rę ba 3b, Woj ciech

Indywidualizacja
nauczania 
Za koń czy ła się re ali za cja pro jek tu
„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” do fi -
nan so wa ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki Prio -
ry te tu 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, Po -
dzia ła nie 9.1.2 Wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych uczniów z gru -
py o utrud nio nym do stę pie do edu -
ka cji oraz zmniej sza nie ró żnic
w ja ko ści usług edu ka cyj nych
współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go.



Ku lak 3b, Pa tryk Zbo zień 3b, Agniesz ka
Błasz czyk 3a, An na Pisz czek 2d, Pa tryk
Łat ka 2d, Mi chał Szczy gieł 2d, Kry stian
Tu rek 2c, Bar tło miej Po tocz ny 2c, Ka -
mil Ko tas 2a, Se ba stian Ma ciu szek 2a.

Do dru gie go wy stę pu – nie co od mie -
nio nej wer sji „Księ cia i ża by” – przy go -
to wy wa ło się pię ciu uczniów gim na zjum:
Bian ka Ko wal ska w ro li Nar ra to ra,
Agniesz ka Błasz czyk i Pa try cja Dy rek ja -
ko dwie Księ żnicz ki, Ela Li gas w ro li
Kró la oraz Se ba stian Ma ciu szek w prze -
bra niu Ża by. Opie ku nem te go przed sta -
wie nia by ła Jo an na Ko wal ska,
na uczy ciel ka ję zy ka nie miec kie go.

Na sce nie ry wa li zo wa li ucznio wie
z 27 szkół pod sta wo wych i 27 gim na -
zjal nych z ca łej Ma ło pol ski, po pi su jąc
się umie jęt no ścia mi ję zy ko wy mi (gra li
w ję zy kach wło skim, fran cu skim, nie -
miec kim, an giel skim, a na wet espe ran -
to), ak tor ski mi i wo kal ny mi. Oce nia ło
ich ju ry, w skład któ re go wcho dzi li na -
uczy cie le ję zy ków ob cych. Szcze gól ną
uwa gę zwró co no na po praw ność ję zy ko -
wą i wy mo wę, na to miast za cie ka we de -
ko ra cje i po my sło wość mo żna by ło
uzy skać do dat ko we punk ty.

Na wy ni ki trze ba by ło po cze kać do 14
czerw ca. Na uro czy stej ce re mo nii pierw szą
na gro dę w ka te go rii gim na zjum ode bra li
ucznio wie Gim na zjum w Po de gro dziu,
za an glo ję zycz ny pro gram. Gra ją cy „Księ -
cia i ża bę” upla so wa li się na rów nież wy -
so kim, trze cim miej scu. 

To nie je dy ne osią gnię cia ZSP -G
w Po de gro dziu. Szko ła otrzy ma ła rów -
nież Ty tuł Naj lep sze go Gim na zjum
w ca łym kon kur sie, zdo by wa jąc Zło ty

Pu char, ufun do wa ny przez Ma ło pol skie -
go Ku ra to ra Oświa ty.

– Bar dzo się cie szy my, że zo sta li śmy
do ce nie ni. Mo żna po wie dzieć, że czas
spę dzo ny na wie lo go dzin nych pró bach
i przy go to wa niach do wy stę pu nie był
stra co ny – ko men to wa li ucznio wie. 

W na gro dę szko ła otrzy ma ła rów nież
ga dże ty mul ti me dial ne w po sta ci ma gne -
to fo nów i gło śni ków.

ELŻBIE TA LI GAS
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Głów nym ce lem pro jek tu by ło wy -
rów na nie szans edu ka cyj nych uczniów
z klas I-III z 10 szkół pod sta wo wych
z te re nu gmi ny Po de gro dzie po przez in -
dy wi du ali za cje pro ce su ich kształ ce nia.
Pro jekt re ali zo wa ny był w okre sie
od 01.02.2012 r. do 30.06.2013 r. wzię -
ło w nim udział 347 uczniów w tym 152
dziew czyn ki i 195 chłop ców. Zre ali zo -
wa no łącz nie 2760 go dzin za jęć w tym: 

– 1110 go dzin za jęć 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;

– 630 go dzin za jęć dla dzie ci z trud -

no ścia mi w zdo by wa niu umie jęt no ści
ma te ma tycz nych;

– 210 go dzin za jęć roz wi ja ją cych za -
in te re so wa nia uczniów szcze gól nie
uzdol nio nych ma te ma tycz nie;

– 180 go dzin za jęć 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;

– 270 go dzin za jęć 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;
– 120 go dzin za jęć lo go pe dycz nych;
– 120 go dzin za jęć z gim na sty ki ko -

rek cyj nej;
– 30 go dzin za jęć roz wi ja ją cych za in -

te re so wa nia uczniów szcze gól nie uzdol -
nio nych przy rod ni czo;

– 90 go dzin za jęć roz wi ja ją cych za in -
te re so wa nia ma te ma tycz no–przy rod ni -
cze uczniów szcze gól nie uzdol nio nych.

Po nad to szko ły uczest ni czą ce
w pro jek cie otrzy ma ły do po sa że nie
w ma te ria ły dy dak tycz ne nie zbęd ne
do pro wa dze nia za jęć wy ni ka ją cych
z pro ce su in dy wi du ali za cji. Uzy ska -
li śmy wskaź ni ki na po zio mie za kła -
da nych re zul ta tów. Wszyst kim
za an ga żo wa nym w re ali za cję pro jek -
tu ser decz nie dzię ku je my.

 
 

Głów nym ce lem pro jek tu by ło wy rów na nie szans edu ka cyj nych
uczniów z klas I -III. Pro jekt re ali zo wa ny był w okre sie
od 01.02.2012 r. do 30.06.2013 r. wzię ło w nim udział 347 uczniów
w tym 152 dziew czyn ki i 195 chłop ców.
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Do fi na łów wo je wódz kich awan so -
wa ły ze spo ły mło dzie żo we Gro du
Po de gro dzie, któ re w dwóch tur nie -
jach re jo no wych po zo sta wi ły ry wa li
na po ko na nym po lu.

Eki pa tramp ka rzy w Ogól no pol skim
Tur nie ju Pił ki No żnej „Pił kar ska Ka dra
Cze ka” w ka żdym spo tka niu nie po zo -
sta wia ła ry wa lom złu dzeń i wy so ko po -
ko ny wa ła prze ciw ni ków. Ze spół
pro wa dzo ny przez tre ne ra Zyg mun ta
Bie la bę dzie wal czył w Kra ko wie
o awans do tur nie ju ogól no pol skie go.
Na dro dze do wspo mnia ne go fi na łu wo -
je wódz kie go mu siał prze brnąć przez
dwa eta py roz gry wek. 

Naj pierw na szcze blu po wia to wym
eki py Lu do wych Klu bów Spor to wych
ry wa li zo wa ły w Łąc ku o awans do dal -
sze go eta pu. Dru ży na z Po de gro dzia
zna ko mi cie po ra dzi ła so bie z ry wa la mi,
zwy cię ża jąc w pół fi na le go spo da rzy
z Zyn dra ma Łąc ko 8-0. W fi na le za no -

to wa ła jesz cze lep szy re zul tat i roz gro -
mi ła ró wie śni ków z Na wo ju Na wo jo -
wa 14-1.

Tur niej mię dzy po wia to wy, któ ry od -
by wał się na te re nie obiek tu LKS Gród
stał pod zna kiem zde cy do wa nej do mi na -
cji miej sco we go ze spo łu. Za wod ni cy tre -
ne ra Zyg mun ta Bie la w dwóch
spo tka niach zdo by li aż je de na ście bra -
mek, tra cąc przy tym za le d wie jed ną.
W za wo dach wy stą pi li zwy cięz cy z po -
wia tów: li ma now skie go (LKS Rup ni -
ków) i gor lic kie go (LUKS Ro pa).

WY NI KI
Gród Po de gro dzie – LUKS RO PA 3: 0
LKS Rup niów – LUKS Ro pa 4: 0
Gród Po de gro dzie – LKS Rup niów 8: 1

TA BE LA
(ko lej no: miej sce, klub, me cze, punk ty, bi lans bram ko wy)

1. Gród Po de gro dzie 2 6 11-1
2. LKS Rup niów 2 3 5-8
3. LUKS Ro pa 2 0 0-1

Gród Podegrodzie wystąpił
w następującym składzie: Bartłomiej
Białas, Adam Kwoka, Paweł Plata, Karol
Golonka, Jakub Kostrzewa, Piotr Wardęga,
Patryk Łatka, Michał Szczygieł, Marcin
Golonka, Przemysław Golonka, Konrad Ciągło,
Krystian Mordarski, Michał Duda, Grzegorz
Olchawa, Szymon Szabla, Jakub Szachnowski,
Aleksander Janur. Trener: Zygmunt Biel

Z rów nie do brej stro ny po ka za li się
po de grodz cy mło dzi cy, któ rzy pod wo -
dzą tre ne ra Mar ka Fiu ta za pew ni li so bie
udział w fi na le wo je wódz kim tur nieju

„Ma ła Pił kar ska Ka dra Cze ka”. W tur -
nie ju re jo no wym, roz gry wa nym w Ro -
pie oka za li się naj lep si i bę dą
re pre zen to wa li nasz re gion na kra kow -
skim szcze blu. Staw ką za wo dów bę dzie
Pu char Prze wod ni czą ce go Ma ło pol skie -
go Zrze sze nia Lu do wych Klu bów Spor -
to wych w Kra ko wie.

Dru ży na mło dzi ków wy stą pi ła w na -
stę pu ją cym skła dzie: Pa tryk Ba ziak, Ja -
kub Bo dzio ny, Ma ciej Fiut, Se ba stian
Łat ka, Szy mon Łat ka, To masz Ma tia -
szek, Nor bert Nie miec, Sła wo mir Nie -
miec, Da wid Sza bla, Ma riusz Zie liń ski.
Tre ner: Ma rek Fiut.

Na le ży wspo mnieć, że oby dwa ze -
spo ły mło dzie żo we, któ re przy stą pią
do ry wa li za cji na szcze blu wo je wódz -
kim bę dą mia ły oka zję (w przy pad ku
zwy cię stwa) do wy star to wa nia w tur nie -
ju kra jo wym. W ka te go rii tramp ka rzy
za wo dy bę dą się od by wa ły w Słu bi cach,
z ko lei mło dzi cy bę dą wal czy li o wy gra -
ną w Opo lu.
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Pił kar ska ka dra cze ka

Dru ży na z Po de gro dzia zna ko -
mi cie po ra dzi ła so bie
z ry wa la mi, zwy cię ża jąc w pół -
fi na le go spo da rzy z Zyn dra ma
Łąc ko 8-0. 



Wspa nia ła za ba wa i ry wa li za cja
spor to wa na wy so kim po zio mie.
Tak w skró cie mo żna pod su mo wać
tur niej siat ków ki, or ga ni zo wa ny
w po ło wie mar ca w sa li gim na -
stycz nej w Ol sza nie.

W za wo dach wy star to wa ło dzie więć
ze spo łów, któ re wal czy ły o pu char kie -
row ni ków Cen trum Kul tu ral no -Spor to -
wo -Re kre acyj ne go oraz Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Ol sza nie. 

Zwy cięz cą tur nie ju zo sta ła eki pa Gród -
-Czop Po de gro dzie, któ ra oka za ła się naj -
lep sza na tle ry wa li. Dru gą lo ka tę za ję li
za wod ni cy „Ta zman Vol ley” z No we go
Są cza, a na naj ni ższym stop niu po dium
upla so wa li się siat ka rze re pre zen tu ją cy
dru ży nę go spo da rzy z Ol sza ny.

Im pre za cie szy ła się du żym za in te re -
so wa niem i sta ła na wy so kim po zio mie
spor to wym. W tur nie ju mo gli wziąć
udział wszy scy chęt ni mi ło śni cy pił ki
siat ko wej.

– Mi łe za sko cze nie. Ta kich im prez
spor to wych po win no być wię cej – sko -
men to wał Łu kasz Wie wiór, ka pi tan dru -
giej dru ży ny za wo dów z Ta zman Vol ley.
– W No wym Są czu nie ma ta kich ini cja -
tyw, trud no tam szu kać po dob nych form
spę dza nia cza su wol ne go. Ba rie rą dla
wie lu mło dych lu dzi jest wpi so we. 

War to do dać, że im pre za by ła jed no -
cze śnie swo je go ro dza ju in te gra cją po ko -
leń, bo wiem naj star szy jej uczest nik
miał 73 la ta. Naj młod si z ko lei to ucznio -
wie gim na zjum. Po nad to mo żna od no to -
wać lo kal ny suk ces, w po sta ci
za pro sze nia na tre nin gi do klu bu z No we -
go Są cza mło de go za wod ni ka Grze go rza
Ol cha wy. Czter na sto la tek na co dzień jest
uczniem I kla sy Gim na zjum w Brze znej.
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Integracja pokoleń
na turnieju piłki siatkowej

V Pik nik Siat kar ski „Po że gna nie wa -
ka cji” zo sta nie ro ze gra ny na bo isku
Or lik w Po de gro dziu. Za wo dy za pla -
no wa no na 28 sierp nia.

Gród Czop Po de gro dzie, zwy cięz ca
po przed nie go tur nie ju, któ ry był roz gry -

wa ny przed ro kiem, sta nie do zawodów
o obro nę ty tu łu. Oprócz emo cji siat kar -
skich na uczest ni ków bę dzie cze ka ło
wie le atrak cji. Po czą tek ry wa li za cji
wstęp nie za pla no wa no na go dzi nę 14.

Roz gryw ki bę dą mia ły cha rak ter mi -
ni fe sty nu. Sta no wią świet ne po łą cze nie

emo cji spor to wych oraz za ba wy
przy mu zy ce. Wszy scy obec ni, za rów no
spor tow cy, jak i ki bi ce bę dą mie li za -
pew nio ny po czę stu nek. Bę dzie mo żna
spró bo wać kieł ba sek z rusz tu czy karcz -
ku z gril la. Po nad to or ga ni za to rzy za -
pew nia ją sło dy cze oraz na po je. 

Pik nik nie sie ze so bą wie le atrak cji,
z któ rych naj cie kaw szą wy da je się być
kon ku ren cja tzw. „gwoź dzia”. Za wod ni -
cy bę dą wal czyć o mia no naj le piej zbi -
ja ją ce go pił kę siat ka rza. Po nad to

zgro ma dze ni bę dą mo gli wziąć udział
w wie lu kon kur sach.

Wy bra ni, bądź wy lo so wa ni ki bi ce bę -
dą mo gli za pre zen to wać swo je umie jęt -
no ści, a naj lep si otrzy ma ją ufun do wa ne
przez spon so rów na gro dy. Od bę dą się
rów nież lo te rie fan to we.

Zespół Gród Czop Podegrodzie będzie bronił
tytułu sprzed roku

Roz gryw ki bę dą mia ły cha rak -
ter mi ni fe sty nu. Sta no wią
świet ne po łą cze nie emo cji
spor to wych oraz za ba wy
przy mu zy ce.
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Ko niec ro ku szkol ne go to czas pod -
su mo wań spor to wych do ko nań
dzie ci i mło dzie ży. W na szej gmi nie
ucznio wie ry wa li zo wa li w kil ku dys -
cy pli nach i na le ży przy znać, że za -
wo dy sta ły na wy so kim po zio mie.

W ro ku szkol nym 2012/2013 w za -
wo dach gmin nych udział wzię ły 833
szko ły pod sta wo we oraz 332 gim na zja.
Z tych pla có wek wy star to wa ło łącz -
nie 1165 uczniów.

Ry wa li za cja od by wa ła się cy klicz nie,
zgod nie z har mo no gra mem usta lo nym
we wrze śniu przez Ma ło pol ski Szkol ny
Zwią zek Spor to wy. Szko ły pod sta wo we
uczest ni czy ły w za wo dach w ra mach
Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej, z ko lei ich
star si ko le dzy z gim na zjów w Gim na -
zja dzie.

Na szcze blu gmi nnym od by ło się
w ro ku szkol nym 2012/2013 po dzie więć
im prez spor to wych, któ re zor ga ni zo wał
Or ga ni za tor Spor tu w Gmi nie Po de gro -
dzie, Le szek Ko żuch. Zwy cięz cy tych
zawodów star to wa li na stęp nie w roz -
gryw kach mię dzyg min nych. Oso by, któ -
re prze do sta ły się do dal sze go eta pu,
mie rzy ły się w kon kur sach po wia to wych,
a póź niej re jo no wych.

Na le ży za zna czyć, że ry wa li za cja po -
mię dzy ucznia mi szkół pod sta wo wych
i gim na zjów prze bie ga ła w du chu spor to -
wej, uczci wej wal ki. Mło dzi spor tow cy,
we wszyst kich za wo dach, pre zen to wa li
du że za an ga żo wa nie i po świę ce nie.

IN DY WI DU AL NE BIE GI
PRZE ŁA JO WE GIM NAZ JUM 
KLA SY I – DZIEWC ZĘ TA
1. Klau dia Ku row ska – Po de gro dzie
2. Na ta lia Wój cik – Po de gro dzie
3. Agniesz ka Ma ma la – Po de gro dzie
KLA SY I – CHŁOP CY
1. Syl we ster Mor dar ski – Brze zna
2. Ad rian Ku lak – Po de gro dzie
3. Ka rol Go lon ka – Po de gro dzie

KLA SY II – DZIEWC ZĘ TA
1. Mar ce li na Strzał kow ska – Brze zna
2. Mag da le na Ma ciu szek – Po de gro dzie
3. Klau dia Fry zo wicz – Brze zna
KLA SY II – CHŁOP CY
1. Prze my sław Go lon ka – Brze zna
2. Da mian Lom pard – Brze zna
3. Mar cin Go lon ka – Po de gro dzie
KLA SY III – DZIEWC ZĘ TA
1. A. Go mół ka – Po de gro dzie
2. M. Orzeł – Po de gro dzie
3. A. Ba ziak – Po de gro dzie
KLA SY III – CHŁOP CY
1. Da niel Ku row ski – Po de gro dzie
2. Ra fał Ko szu ba – Po de gro dzie
3. M. Rams – Po de gro dzie

HALOWA PIŁKA NOŻNA
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
SZKO ŁY POD STA WO WE – DZIEWC ZĘ TA
1. Po de gro dzie
2. Ol szan ka
SZKO ŁY POD STA WO WE – CHŁOP CY
1. Po de gro dzie
2. Dłu go łę ka -Świer kla
GIM NAZ JA – DZIEWC ZĘ TA
1. Brze zna
2. Po de gro dzie
GIM NAZ JA – CHŁOP CY
1. Po de gro dzie
2. Brze zna

TENIS STOŁOWY
INDYWIDUALNY
SZKO ŁY POD STA WO WE – DZIEWC ZY NY
1. Na ta lia Da ra – Dłu go łę ka -Świer kla
2. An ge lika Ma ty aszek – Dłu go łę ka -Świer kla
3. Ka ta rzy na Mor dar ska – Dłu go łę ka -Świer kla
4. Ane ta Adam czyk – Po de gro dzie
5. Pau li na Łat ka – Ol szan ka
6. Ma ria Ka sprzyk – Sta dła
SZKO ŁY POD STA WO WE – CHŁOP CY
1. Ja kub Da dał – Dłu go łę ka -Świer kla
2. Ja kub Bo dzio ny – Po de gro dzie
3. Da riusz Pla ta – Dłu go łę ka -Świer kla
4. Jan Świe chow ski – Go stwi ca
5. Ra do sław Mróz – Dłu go łę ka -Świer kla

6. Ka mil Ma ciu szek – Sta dła

PIŁ KA NO ŻNA SIÓ DE MEK 
SZKO ŁY POD STA WO WE – CHŁOP CY
1. Po de gro dzie
2. Mo kra Wieś
3. Go stwi ca

BIE GI PRZE ŁA JO WE
– SZTA FE TA
SZKO ŁY POD STA WO WE – DZIEWC ZY NY
1. Ol sza na
2. Po de gro dzie
3. Brze zna
4. Go stwi ca
5. Sta dła
6. Ol szan ka
7. Dłu go łę ka -Świer kla
SZKO ŁY POD STA WO WE – CHŁOP CY
1. Po de gro dzie
2. Brze zna
3. Brze zna -Li tacz
4. Ol sza na
5. Ol szan ka
6. Sta dła
7. Go stwi ca
8. Dłu go łę ka -Świer kla
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Spor to wy rok dzie ci
i mło dzie ży



Dzie ci z młod szych grup wie ko wych
LKS Gród Po de gro dzie wy star to wa -
ły w Tur nie ju De ich man na na szcze -
blu no wo są dec kim. Świet nej
za ba wie to wa rzy szy ła ry wa li za cja
i wie le spor to wych emo cji.

W młod szej gru pie wie ko wej wy star -
to wa ła jed na dru ży na, zło żo na z chłop -
ców uro dzo nych w więk szo ści
w ro ku 2004 i dwóch w 2005. Ze spół
z Po de gro dzia wy stę po wał ja ko Ir lan dia
i w swo jej li dze za jął bar dzo wy so kie,
czwar te miej sce, co da ło awans do fa zy
pu cha ro wej. 

W pół fi na le, pod opiecz ni tre ne ra
Zyg mun ta Bie la nie znacz nie (0-1) ule gli
zwy cięz cy li gi, dru ży nie Bra zy lii. Ostat -
ni mecz za wo dów ro ze gra li z eki pą
Włoch. Po bar dzo za cię tym spo tka niu,
w któ rym naj młod si po de grodz cy pił ka -
rze za pre zen to wa li ogrom ną am bi cję
i wo lę wal ki, prze gra li z ry wa la mi 1-3. 
Osta tecz nie na szcze blu no wo są dec kim
nasz ze spół upla so wał się na czwar tym

miej scu. Na le ży za zna czyć, że z re gio -
nu do ry wa li za cji przy stą pi ło szes na ście
ekip.

KADRA: Krystian Ciapała (ur. 2004 r.),
Kacper Słaby (2004), Maciej Rumin (2004),
Karol Łatka (2005), Kamil Łatka (2005),
Stanisław Jurczak (2004), Kamil Rostocki
(2004), Piotr Zaremba (2004), Filip Kmiecik
(2004). Trener: Zygmunt Biel

TA BE LA
(ko lej no: miej sce, ze spół, me cze, punk ty, bi lans bram ko wy)

1.Brazylia 15 42 99-6
2.Holandia 15 40 92-8
3.Włochy 15 40 87-8
4.Irlandia 15 39 69-12
5.Hiszpania 15 28 39-24
6.Czechy 15 28 40-27
7.Meksyk 15 25 38-30
8.Argentyna 15 22 42-24
9.Polska 15 19 29-45
10.Anglia 15 18 26-44
11.Francja 15 15 14-42
12.Grecja 15 12 16-65

13.Urugwaj 15 11 14-55
14.Portugalia 15 6 16-78
15.Niemcy 15 4 15-72
16.Chorwacja 15 1 8-104

Faza Pucharowa
Brazylia – Irlandia 1-0 (półfinał)
Irlandia – Włochy 1:3 (mecz o 3. miejsce)

W starszej grupie wiekowej w
turnieju wystartowało więcej zespołów,
w tym dwa z terenu naszej gminy. Dla
chłopców urodzonych w latach 2002-
2003 rywalizacja zakończyła się na
piątym (Portugalia) i piętnastym
(Argentyna) miejscu. Pierwszy zespół
ustąpił o zaledwie dwa oczka, czwartej
Jamajce i ostatecznie nie awansował do
rundy medalowej.

KADRA PORTUGALII: Bartłomiej Górecki
(ur. 2002 r.), Artur Szczygieł (2002), Dawid
Lorek (2002), Igor Mastalski (2005), Krystian
Zyzak (2002), Miłosz Kołaciak (2002), Piotr
Olszak (2002), Patryk Wygoński (2002),
Szymon Kmiecik (2002), Wiktor Gomółka
(2003). TRENER: Leszek Kożuch
KADRA ARGENTYNY: Kamil Olszak
(2003), Kacper Dyrek (2002), Jakub Dyrek
(2002), Bartłomiej Zaczyk (2003), Filip Łatka
(2003), Wojciech Zaremba (2002), Dawid
Maciuszek (2002), Dawid Dara (2003), Daniel
Sapalski (2003). TRENER: Zygmunt Biel

TABELA
(ko lej no: miej sce, ze spół, me cze, punk ty, bi lans bram ko wy)

1.Polska 18 52 99-14
2.Niemcy 18 51 106-8
3.Nigeria 18 49 176-8
4.Jamajka 18 39 89-24
5.Portugalia 18 37 55-36
6.Dania 18 35 62-27
7.Grecja 18 33 59-34
8.Hiszpania 18 29 44-37
9.Norwegia 18 28 54-44
10.Francja 18 26 37-35
11.Brazylia 18 24 37-60
12.Anglia 18 23 43-61
13.Włochy 18 21 38-66
14.Urugwaj 18 18 25-59
15.Argentyna 18 16 23-64
16.Finlandia 18 6 16-143
17.Japonia 18 6 10-91
18.Szwecja 18 6 9-100
19.Holandia 18 3 18-89
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Młodzi zawodnicy
Grodu walczyli
w Turnieju
Deichmanna
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Ze spół tramp ka rzy Gro du Po de gro dzie bar dzo do brze
ra dzi so bie w roz gryw kach I Li gi Tramp ka rzy, na szcze -
blu Okrę go we go Związ ku Pił ki No żnej w No wym Są czu.

Dzię ki świet nej po sta wie w se zo nie 2012/2013, dru ży na pro -
wa dzo na przez Zyg mun ta Bie la zde kla so wa ła prze ciw ni ków.
Mło dzi za wod ni cy z Po de gro dzia w 23 se riach gier aż 21 ra zy
po ko ny wa li prze ciw ni ków, dwu krot nie przy tym re mi su jąc. 

Po nad to mło dzi pił ka rze mo gą po chwa lić się świet nym bi -
lan sem bram ko wym. Na jed ną ko lej kę przed za koń cze niem
roz gry wek ma ją na swo im kon cie aż 136 strze lo nych bra mek.
Ry wa lom uda ło się zna leźć dro gę do siat ki Gro du 25 ra zy.
War to za zna czyć, że to dru gi wy nik w ca łej li dze, a mniej go li
stra ci li je dy nie gra cze gor lic kie go Gli ni ka. Trze ci ze spół I li gi
ma jed nak do ro ze gra nia jesz cze trzy me cze.

Tramp ka rze z Po de gro dzia dzię ki do brej po sta wie w bie żą -
cych roz gryw kach wy stą pią w ba ra żach o awans do Ma ło pol -
skiej Li gi Tramp ka rzy, tzw. li gi wy dzie lo nej. 

In ne gru py mło dzie żo we w po de grodz kim klu bie rów nież
nie źle ra dzą so bie w swo ich li gach. Gra ją cy na tym sa mym
szcze blu roz gry wek ju nio rzy star si są bli scy za koń cze nia se zo -
nu na trze cim miej scu. Pod opiecz nym tre ne ra Syl we stra Kru py
mo że za gro zić je dy nie eki pa ju nio rów pierw szo li go we go Ko le -
ja rza Stró że, któ ra ma do ro ze gra nia jesz cze jed no spo tka nie.

Do brze spisali się rów nież naj młod si w tym gro nie mło dzi -
cy, pro wa dze ni przez tre ne ra Mar ka Fiu ta. Ich zespół zajmuje w
I lidze piątą lokatę i wspólnie z II drużyną nowosądeckiego
Dunajca może pochwalić się najlepszym wynikiem strzelonych
bramek. Na szym gra czom po zo sta ły jesz cze dwa me cze, więc
ta sta ty sty ka mo że jesz cze zo stać po pra wio na.

I LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
(kolejno: miejsce, klub, mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy)

1.Poprad Muszyna 16 46 15 1 0 67-15
2.Hart Tęgoborze 16 29 9 2 5 24-29
3.Gród Podegrodzie 16 28 9 1 6 41-30
4.Kolejarz Stróże 15 26 8 2 5 49-32
5.Barciczanka Barcice 15 19 6 1 8 37-47
6.Sokół Stary Sącz 14 15 4 3 7 19-21
7.Helena Nowy Sącz 16 14 3 5 8 19-35
8.Mszalnica 14 12 4 0 10 33-50
9.Hańczowa 16 10 3 1 12 28-58

I LIGA TRAMPKARZY
1.Gród Podegrodzie 23 65 21 2 0 136-25
2.Biegoniczanka Nowy Sącz 24 58 18 4 2 97-38
3.Glinik Gorlice 21 49 16 1 4 90-20
4.Zawisza Rożnów 22 35 11 2 9 61-66
5.Kolejarz Stróże 21 29 9 2 10 47-56
6.Sokół Stary Sącz 22 27 8 3 11 49-46
7.Helena Nowy Sącz 20 25 7 4 9 44-65
8.Sandecja II Nowy Sącz 20 25 8 1 11 40-54
9.Grybovia Grybów 22 24 7 3 12 46-67
10.Dunajec II Nowy Sącz 20 22 7 1 12 44-56
11.Nawoj Nawojowa 22 21 6 3 13 48-71
12.Barciczanka Barcice 23 20 6 2 15 30-95
13.Poprad Rytro 22 9 3 0 19 25-98

I LIGA MŁODZIKÓW
1.Sokół Stary Sącz 18 47 15 2 1 58-6
2.Sandecja II Nowy Sącz 19 40 13 1 5 66-29
3.Biegoniczanka Nowy Sącz 20 36 11 3 6 62-48
4.Dunajec II Nowy Sącz 19 34 11 1 7 67-36
5.Gród Podegrodzie 18 33 10 3 5 67-26
6.Grybovia Grybów 18 31 10 1 7 54-26
7.Glinik Gorlice 18 25 7 4 7 33-38
8.Kolejarz Stróże 17 17 5 2 10 29-51
9.Helena Nowy Sącz 17 13 4 1 12 26-65
10.Barciczanka Barcice 19 12 3 3 13 35-60
11.Nawoj Nawojowa 19 4 1 1 17 10-122
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Trampkarze Grodu
blisko piłkarskiej
elity w Małopolsce

Młodzi
zawodnicy
z Podegrodzia
w 23 seriach gier
aż 21 razy
pokonywali
przeciwników,
dwukrotnie
przy tym
remisując.


