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Sza now ni Państwo!

P rze ka zu je my Wam wa ka cyj ny
nu mer „Wie ści Po de grodz -
kich”, awnim tra dy cyj nie prze -

gląd naj wa żniej szych wy da rzeń, któ re
mia ły miej sce nate re nie na szej Gmi ny.
Ser decz nie za pra szam do ich lek tu ry. 

Po nie waż „Wie ści Po de grodz -
kie” to nie tyl ko miej sce pre zen ta -
cji naj wa żniej szych osią gnięć
spo łecz no ści na szej Gmi ny ale ta -
kże wa żny ele ment bu do wa nia
wspól no ty oby wa tel skiej po zwo li -
łam so bie na roz po czę cie na sze go
spo tka nia od cy ta tów za czerp nię -
tych z my śli na sze go naj wy bit niej -
sze go kra ja na Bło go sła wio ne go

Oj ca Sta ni sła wa Pap czyń skie go. Wie lo krot nie pi sa łam,
że tyl ko dzię ki wspól nym dzia ła niom osób, któ re czu ją
się współ go spo da rza mi Gmi ny Po de gro dzie, a więc:
miesz kań com, rad nym, pra cow ni kom Urzę du Gmi ny
i jed no stek gmin nych, pra cow ni kom szkół, spo łecz ni -
kom z Ochot ni czych Stra ży Po żar nych i Kół Go spo dyń
Wiej skich oraz po za rzą do wych or ga ni za cji spo łecz nych
je ste śmy w sta nie osią gnąć suk ces, któ rym jest sta ły
roz wój Na szej Gmi ny. Po pra wie czte rech la tach ka den -
cji, z ra do ścią stwier dzam, że dla zde cy do wa nej więk -
szo ści miesz kań ców prze sła nia Bło go sła wio ne go Oj ca
Sta ni sła wa Pap czyń skie go są cią gle ak tu al ne i są mo -
to rem ich dzia łań. Ro zu mie ją, że są rze czy i sy tu acje
wa żniej sze niż do bro wła sne i wła sne in te re sy. Z ra do -
ścią stwier dzam, że mo żna w du chu zro zu mie nia i kom -
pro mi su, z za cho wa niem pod staw kul tu ry oso bi stej
pro wa dzić dys ku sje i spo ry, przed sta wiać swo je ar gu -
men ty i prze ko ny wać do swo ich ra cji. De mo kra cja to
ustrój, w któ rym de cy du je więk szość ale to nie zna czy,
że roz sąd ne opi nie mniej szo ści nie znaj dą po słu chu i nie
zo sta ną zre ali zo wa ne. Na pew no w Gmi nie, w któ rej je -
stem Wój tem, dia log i bu do wa nie at mos fe ry wza jem -
ne go zro zu mie nia i za ufa nia jest i bę dzie pod sta wą
funk cjo no wa nia.

Sza now ni miesz kań cy.
Po raz ko lej ny w tej ka den cji otrzy ma łam ab so lu to -

rium za wy ko na nie bu dże tu za po przed ni rok. Ale po raz
pierw szy otrzy ma łam je jed no gło śnie – z po par ciem

wszyst kich rad nych Ra dy Gmi ny Po de gro dzie. Ser decz -
nie im za to dzię ku ję. Po raz ko lej ny chcę jed nak pod -
kre ślić, że to Nasz wspól ny suk ces i że to Wam
Wszyst kim na le ży się szcze gól ne uzna nie. Je stem dum -
na nie tyl ko z otrzy ma ne go po par cia ale przede wszyst -
kim z za uwa żal ne go no we go „du cha” pa nu ją ce go
w Gmi nie i zro bię wszyst ko, że by ten kie ru nek dzia łań
i ta at mos fe ra zo sta ła utrzy ma na. Jest to o ty le ła twiej sze,
że sy tu acja fi nan so wa Gmi ny Po de gro dzie z ka żdym ro -
kiem się po lep sza. Za sta łam Gmi nę Po de gro dzie z za -
dłu że niem na po zio mie 10,34% bu dże tu i de fi cy tem
w wy so ko ści 4,259 mln zł. Za 2013 rok Gmi na Po de gro -
dzie mo że się po chwa lić nad wy żką bu dże to wą w wy so -
ko ści 1,355 mln zł i spad kiem dłu gu do po zio mu 8,37%.

Ta twar da po li ty ka fi nan so wa, oglą da nie ka żdej wy -
da nej zło tów ki nie za trzy ma ła żad nej in we sty cji. Jesz -
cze w wrze śniu od da my miesz kań com do uży wa nia
sie dem wy bu do wa nych lub zmo der ni zo wa nych pla ców
za baw: w Brze znej, Brze znej – Li ta czu, Go stwi cy, Mo -
krej Wsi i Ro gach, w Dłu go łę ce – Świer kli i Sta dłach
oraz za go spo da ro wa ny te ren wo kół szko ły w Brze znej -
-Li ta czu. Pla nu je się prze pro wa dzić ter mo mo der ni za -
cję dwóch szkół: w Sta dłach i Mo krej Wsi. Otwie ra my
no wy obiekt Gmin nej Bi blio te ki, Żłob ka i Przed szko la
w Po de gro dziu oraz sa lę gim na stycz ną w Go stwi cy. To
tyl ko przy kła dy z ostat nich mie się cy. Przed na mi roz -
po czę ty II etap ka na li za cji Sta deł oraz ka na li za cji Po -
de gro dzia i czę ści Go stwi cy.

W per spek ty wie na stęp nej ka den cji wy so ka zdol -
ność fi nan so wa Gmi ny Po de gro dzie po zwa la za pla no -
wać ko lej ne in we sty cje, o któ rych na pi szę już nie dłu go,
a któ re tak jak do tych cza so we bę dą re ali zo wa ne
w więk szo ści z po zy ska nych środ ków ze wnętrz nych:
kra jo wych i unij nych.

Sza now ni miesz kań cy.
Je ste śmy w środ ku okre su wa ka cyj ne go. Za pew ne

część z Was jest już po za słu żo nym urlo pie a dla in nych
to do pie ro przy jem na wi zja przy szło ści. Wszyst kim ży -
czę, aby pro mie nie sło necz ne nie tyl ko od mie ni ły Wasz
wy gląd ze wnętrz ny ale przede wszyst kim na ła do wa ły
Was po zy tyw ną ener gią na ko lej ne mie sią ce.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

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

„Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szlachetnego jest poświęcenie sprawom publicznym swego majątku i życia”
„Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla Ojczyzny. Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie, 
chociaż z trudem da się powiedzieć o kimś, że żyje dla siebie, jeśli nie żyje dla nikogo innego”

„Można by znaleźć ludzi prowadzących bardzo pobożne życie i słynących z dokonywania cudów , a odrzuconych przez Boga. 
Nie znajdziesz natomiast żadnego pokutnika , który by nie został zbawiony.

błogosławiony o. Stanisław Papczyński
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Jubileuszowy dzwon
Brak źródeł pisanych z najdawniejszej historii Podegrodzia uniemożliwia
dokładne przyjrzenie się obchodom jubileuszowym parafii w minionych
wiekach. Na kilka faktów z przeszłości naszej małej ojczyzny należy jednak
zwrócić szczególną uwagę.
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Rad ni przy ję li spra woz da nie z wy -
ko na nia bu dże tu za rok 2013 i jed no -
gło śnie udzie li li ab so lu to rium Wójt
Gmi ny Po de gro dzie, Mał go rza cie
Gro ma li. Se sja od by ła 16 ma ja w bu -
dyn ku Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -
-Gim na zjal nych w Po de gro dziu.

Gło so wa nie nad udzie le niem ab so lu -
to rium zo sta ło po prze dzo ne pre zen ta cją
mul ti me dial ną, w któ rej przed sta wio no
m.in. zni ko me za dłu że nie gmi ny (8%),
nad wy żkę bu dże to wą (ok. 1.3 mln zł).
W po rów na niu do 2010 ro ku znaj du je
się w znacz nie lep szej sy tu acji fi nan so -
wej. Tuż po nim Prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny, Da riusz Ko wal czyk po gra tu lo -
wał Pa ni Wójt i wy ra ził po dzię ko wa nia
za re ali za cję wie lu in we sty cji, dzię ki
któ rym sta le pod no si się atrak cyj ność
Gmi ny Po de gro dzie. 

Za udzie lo ne ab so lu to rium, Pa ni
Wójt po dzię ko wa ła rad nym z te re nu
Gmi ny Po de gro dzie oraz soł ty som
za do brą współ pra cę oraz du że za an ga -

żo wa nie w pra cę na rzecz miesz kań -
ców. Sło wa uzna nia prze ka za ła rów -
nież wo bec Skarb nik – Agniesz ki
Pa cho larz, Do ra dyc ds. In we sty cyj nych
– To ma sza Dą brow skie go, Se kre ta rza
– Pio tra La cho wi cza oraz Ewy Ja nur
za przy go to wa nie, re ali za cję i roz li cza -
nie pro jek tów. Swo je po dzię ko wa nia
wy ra zi ła rów nież wo bec dy rek to rów
gmin nych pla có wek oświa to wych oraz
wszyst kich kie row ni ków jed no stek or -
ga ni za cyj nych i pra cow ni ków Urzę du
Gmi ny.

Po nad to pod czas se sji ab so lu to ryj nej
za po zna no się m.in. z in for ma cja mi do -
ty czą cy mi po rząd ku i bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go na te re nie na szej gmi ny oraz
pod ję to uchwa ły w spra wach: przy ję cia
spra woz da nia z dzia łal no ści Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej za rok 2013,
za twier dze nia rocz ne go spra woz da nia fi -
nan so we go Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
za rok 2013 oraz za twier dze nia rocz ne go
spra woz da nia fi nan so we go Bi blio te ki
Gmin nej w Po de gro dziu za rok 2013.
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Tłu my miesz kań ców i mi ło śni ków
kul tu ry lu do wej uczest ni czy ły w nie -
zwy kłym wy da rze niu – pro mo cji
Słow ni ka Gwa ry La chów Są dec kich.

Uro czy stość od by ła się w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu, któ re -
go sa la wy peł ni ła się po brze gi pa sjo na -
ta mi tra dy cji re gio nal nych. O pra cy
nad słow ni kiem i je go za war to ści opo -
wia dał au tor, dr Ze non Szew czyk,
miesz ka niec Po de gro dzia.

Pu bli ka cja, któ rej przy go to wa nie po -
chło nę ło kil ka lat sta no wi do ku ment mó -
wio ny La chów Po de grodz kich. Dzie ło
po zwa la wy do być wie le za po mnia nych
nazw i wy ra żeń oraz utrwa lić i oca lić
gwa rę re gio nu, któ ra sta no wi nie zwy kle
cen ny ele ment kul tu ry.

Pu bli ka cja za wie ra bli sko dzie więć set
stron, na któ rych za pi sa no 13 000 ha -
seł, 278 ilu stra cji oraz tek sty gwa ro we,
utrwa lo ne na za łą czo nej do słow ni ka
pły cie, któ re zo sta ły opra co wa ne przez
Krzysz to fa Ko ra la z Po de gro dzia.

Słow nik ad re so wa ny jest do wszyst -
kich mi ło śni ków dzie dzic twa re gio nu.
W za ło że niu au to ra nie jest to je dy nie
for ma uczcze nia mi le nij ne go ju bi le uszu,
ale swo je go ro dza ju po kłon dla spo łecz -
no ści, z któ rej sam się wy wo dzi.

Promocja
1000-lecia!

Absolutorium 
dla wójt
Podegrodzia



W nie dzie lę, 22 czerw ca, w Ze spo le
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
im. bł. o. St. Pap czyń skie go w Po de -
gro dziu od by ła się hi sto rycz na uro -
czy stość. Ze spół Re gio nal ny „Ma łe
Po de gro dzie” ob cho dził 60-le cie
ist nie nia.

Uro czy sto ści roz po czął ko ro wód ze -
spo łów „Ma łe Po de gro dzie” i „Ma łe
Łąc ko” do ko ścio ła, gdzie od by ła się
msza św., pro wa dzo na przez ks. To ma -
sza Pie cu cha. Na stęp nie wszy scy obec -
ni uda li się do Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu. Dy rek tor
ZSPG w Po de gro dziu, Kry sty na Dą -
brow ska, oraz Sta ni sław Tu rek, przed -
sta wi ciel Ra dy Ro dzi ców, po wi ta li
za pro szo nych go ści.

Póź niej przed sta wio no sześć dzie się -
cio let nią hi sto rię ze spo łu i je go wiel kie
osią gnię cia, wśród któ rych na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je nie zwy kła pod róż
kon cer to wa do Chin. Wiel ką atrak cją dla
wszyst kich obec nych był kon cert ju bi le -
uszo wy „Ma łe go Po de gro dzia”. Trzy
gru py wie ko we za pre zen to wa ły za ba wy
dzie cię ce, wią zan ki tań ców i śpie wów
la chow skich.

Wy jąt ko wa at mos fe ra udzie la ła się
wi dow ni, któ ra nie mo gła wyjść z za -
chwy tu nad ta len tem mło dych ar ty stów.
Ser decz ne gra tu la cje dla ze spo łu prze ka -
za ła wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -
ma la oraz licz nie ze bra ni go ście, m.in.
za stęp ca ku ra to ra, Grze gorz Ba ran, oraz
se na to ro wie Sta ni sław Ko gut i Ire ne usz
Nie wia row ski.

Atrak cji nie by ło koń ca. Na sce nie po -
ja wi ło się rów nież „Ma łe Łąc ko”, szkol -
ne ko ło te atral ne „Bis”, ze spół mu zycz ny
„Expe ry ment” oraz szkół ka mu zy ko wa -
nia Ry szar da Mo la. Po nad to od by wa ły
się za ba wy z wo dzi re jem, Je rzym Sta -
cho niem. Uro czy sto ści za koń czył
o 21.00 Apel Ja sno gór ski, po pro wa dzo -
ny przez ks. Ja ro mi ra Bu cza ka.

Wy stęp ju bi le uszo wy w wy ko na -
niu 82 człon ków „Ma łe go Po de gro -
dzia” wy wo łał za chwyt i wzru sze nie
wśród licz nie zgro ma dzo nej pu blicz no -
ści. Przy tej oka zji sta ro sta no wo są dec -
ki Jan Go lon ka uho no ro wał Jabł ka mi
Są dec ki mi oso by za słu żo ne dla dzia łal -
no ści Ze spo łu: Zo fię Suł kow ską, Ali nę

Mro zek i Mag da le nę Śledź. Na to miast
na gro dę spe cjal ną otrzy ma ła Mał go rza -
ta Li ber, któ ra kie ru je Ze spo łem
od 2004 ro ku.

Na po chwa łę za słu gu je rów nież za an -
ga żo wa nie Ra dy Ro dzi ców w or ga ni za cję
uro czy sto ści oraz przy go to wa nie po czę -
stun ku. Za co ser decz nie dzię ku je my.

WWW.PODEGRODZIE.PL WIADOMOŚCI 5

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

„Ma łe Po de g ro dzie” 
już 60 lat tań czy i śpie wa 
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Dru ho wie z gmin nych jed no stek
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej mie li
wie le oka zji, by za pre zen to wać
swo je umie jęt no ści. Czer wiec ob fi -
to wał bo wiem w ró żne go ro dza ju
za wo dy spor to we i po żar ni cze.

22 czerw ca od by ły się za wo dy gmin ne.
Ry wa li za cja by ła za cię ta. Uczest ni cy

do koń ca wal czy li o naj wy ższe lo ka ty.
Osta tecz nie naj lep szą eki pą oka za ła się
OSP Ol szan ka, któ ra za rów no w ka te go rii
ko biet, jak i mę żczyzn zdo by ła pierw sze
miej sce. Zwy cięz com i wszyst kim dru hom
wspa nia łej, spor to wej po sta wy i zna ko mi -
tej kon dy cji fi zycz nej gra tu lo wa ła wójt Po -
de gro dzia Mał go rza ta Gro ma la. 28
czerw ca od był się z ko lei II Po wia to wy

Zlot Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni -
czych, któ re mu to wa rzy szy ły za wo dy
spor to we, po żar ni cze oraz test wie dzy.
Udział w nich wzię ło 46 sied mio oso bo -
wych dru żyn, w któ rych skład wcho dzi ło
po pię ciu mło dych stra ża ków, kie row ca
oraz opie kun. Uczest ni cy mu sie li wy ko nać
m.in. za da nia te re no we oraz wy ka zać się
wie dzą z za kre su po żar nic twa. 

Dzień póź niej, na bo isku spor to wym
w Po de gro dzie ro ze gra no IV Po wia to we
Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze. Do ry wa -
li za cji sta nę ły 22 ze spo ły, w tym 14 dru -
żyn chłop ców i 8 dziew cząt, wy ło nio nych
w gmin nych eli mi na cjach, któ re od by wa -
ły się pod ko niec 2013 ro ku.

KA TE GO RIA CHŁOP CÓW
I miej sce – OSP Ptasz ko wa
II miej sce – OSP Mo gil no
III miej sce – OSP Flo ryn ka

KA TE GO RIA DZIEWC ZĄT
I miej sce – OSP Ptasz ko wa
II miej sce – OSP Ko rzen na
III miej sce – OSP Przy do ni ca

Za wo dy zor ga ni zo wa ła Ko men da
Miej ska PSP w No wym Są czu oraz Za -
rząd Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP
w No wym Są czu przy współ udzia le Za -
rzą du Od dzia łu Gmin ne go ZOSP RP
w Po de gro dziu. Pu char i na gro dy rze -
czo we dla naj lep szych ekip ufun do wa ło
Sta ro stwo Po wia tu No wo są dec kie go.
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Ochot ni cy wal czy li
o naj wy ższe lo ka ty



Dmu cha ny za mek, prze jaz dy brycz ką,
licz ne kon kur sy i Tur niej Pił ki Siat ko -
wej – to tyl ko jed ne z licz nych atrak cji,
ja kie cze ka ły na uczest ni ków Pik ni ku
Ro dzin ne go w Ol szan ce. 

Im pre zę dla miesz kań ców gmi ny Po de -
gro dzie 8 czerw ca zor ga ni zo wa li i przy go -
to wa li: Sto wa rzy sze nie „Sercom”, Bank
Spół dziel czy w Po de gro dziu, Cen trum
Kul tu ral no–Spor to wo–Re kre acyj ne w Ol -
sza nie, Sto wa rzy sze nie „Eks pe ry ment”,
OSP w Ol szan ce oraz Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w Po de gro dziu. Za ba wa nie
by ła by tak uda na, gdy by nie po moc i za an -
ga żo wa nie wo lon ta riu szy i spon so rów. 

Im pre zę po pro wa dzi li 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,
oraz dy rek tor MO NAR w No wym Są czu
Ma ciej We ber. Miesz kań cy ba wi li się,
oglą da jąc i słu cha jąc wy stę pów przy go -
to wa nych przez dzie ci m.in. z Gmin ne -
go Przed szko la w Po de gro dziu, Szko ły
Pod sta wo wej w Ro gach czy gru py ta -
necz nej Che er Dan ce ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Ol szan ce oraz so li stek Jo lan ty
Mrów ki i Ane ty Ba ziak. Bra li rów nież

udział w licz nych atrak cjach; kosz to wa li
przy go to wa nych na Pik nik sma ko ły ków.
Dzie ci ba wi ły się na dmu cha nym zam ku
czy jeź dzi ły brycz ką za przę żo ną w dwa
ko nie, któ rą po wo ził Jó zef Ko tas.

Ogrom ną po pu lar no ścią wśród uczest -
ni ków Pik ni ku cie szy ły się kon kur sy
ogło szo ne przez Bank Spół dziel czy
w Po de gro dziu oraz Ze no na Si wul skie -
go. Na gro da mi ufun do wa ny mi przez BS
w Po de gro dziu by ły: ro wer szo so wy, dwa
apa ra ty fo to gra ficz ne, czte ry te le fo ny ko -
mór ko we, tor ba pod ró żna, ple ca ki tu ry -
stycz ne, tor by fit ness, ze ga ry na biur ko,
port fe le, plu sza ki, sło dy cze. Na to miast

Ze non Si wul ski ufun do wał bo ny: I miej -
sce – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł,
do re ali za cji w sie ci han dlo wej Si wul ski
Gro szek i De li ka te sy Cen trum. 

Te go ty pu im pre zy to ta kże do sko na ła
oka zja, by pro mo wać wo lon ta riat jed no -
ra zo wy czy ak cyj ny. Klub wo lon ta riu sza
z Cen trum Ak tyw no ści Lo kal nej z sie dzi -
bą w Brze znej po pro wa dził za ba wy
z chu s tą ani ma cyj ną, kon kurs z szar fa mi,
ma lo wa nie twa rzy, wy ści gi w wor kach.

W trak cie trwa nia Pik ni ku roz gry wał
się rów nież III Tur niej Pił ki Siat ko wej
o Pu char Wój ta Gmi ny Po de gro dzie Mał -
go rza ty Gro ma li. W tur nie ju siat ków -
ki I miej sce za ję ła dru ży na Ochot ni czej
Stra ży Po żar ne w Ol szan ce, II miej sce
Brze zna VI, III –Po lisz Ma fia z Ol szan -
ki. Sę dzio wa li: sę dzia głów na – Bea ta
To kar czyk i sę dzia Ewa Sob czyk.

Do dat ko wą atrak cją by ła za ba wa ta -
necz na, do któ rej przy gry wał ze spół Ba -
cia ry z Ol sza ny. 

Pra gnie my wszyst kim ser decz nie po -
dzię ko wać za wiel ki trud i za an ga żo wa -
nie w przy go to wa nie tej im pre zy.

AGA TA ZA RAB SKA
BAR BA RA GRA BIAK
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Pik nik ob fi ty w atrak cje 
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Sa la głów na Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry po brze gi wy peł ni ła się
ucznia mi, któ rzy wraz ze swo imi ro -
dzi ca mi po ja wi li się na XLIII po sie -
dze niu Ra dy Gmi ny Po de gro dzie. 

Tra dy cyj nie już, ostat nia se sja przed wa -
ka cja mi jest pewnym ukłonem w stronę
uczniów i ich ro dzi ców. Wte dy to wła dze
gmi ny prze ka zu ją na gro dy tym, któ rzy
w ro ku szkol nym god nie re pre zen to wa li
gmi nę pod czas ró żne go ro dza ju kon kur -
sów przed mio to wych i te ma tycz nych oraz
przy czy ni li się do pod nie sie nia pre sti żu
szkół, w któ rych się uczą.

Wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -
ma la oraz prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Da riusz Ko wal czyk gra tu lo wa li uczniom
wspa nia łej po sta wy i wy ni ków, któ re po -
prze dzi ła bar dzo cię żka pra ca i wie le
wy rze czeń. 

Re pre zen tan ci gmi ny Po de gro dzie
mo gą po chwa lić się licz ny mi osią gnię cia -
mi w ró żnych dzie dzi nach: ma te ma ty ce,
fi zy ce, che mii oraz przed mio tach hu ma -
ni stycz nych i ję zy kach ob cych. Mło dzież
wy ka za ła się ogrom nym ta len tem ta kże
na po lu ar ty stycz nym i spor to wym.

LI STA NA GRO DZO NYCH 
ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH
W PODEGRODZIU – GIMNAZJUM
1. Mi chał Szczy gieł – Lau re at Ma ło pol skie go
Kon kur su Wie dzy o Spo łe czeń stwie
2. Klau dia Ka pu sta – Fi na list ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Ma te ma tycz ne go, Fi na list ka Ma ło -
pol skie go Kon kur su z Fi zy ki, Fi na list ka Ma ło -
pol skie go Kon kur su Che micz ne go
3. We ro ni ka Ka pu sta – Fi na list ka Ogól no pol -
skie go Kon kur su Wie dzy o Cza sach i Oso bie
Ka ro la Woj ty ły – Ja nie Paw le II – „Pa pież Sło -
wia nin” – etap wo je wódz ki
4. Ga brie la Cho cho row ska – Fi na list ka Ogól no -
pol skie go Kon kur su Wie dzy o Cza sach i Oso bie
Ka ro la Woj ty ły – Ja nie Paw le II – „Pa pież Sło -
wia nin” – etap wo je wódz ki; I miej sce
w XII Ogól no pol skim Kon kur sie Li te rac kim
„O Zło te Pió ro 2014”
5. Bian ka Ko wal ska – Fi na list ka Ma ło pol skie go

Kon kur su Ję zy ka Nie miec kie go
6. 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
7. Ka mil Mi gacz – Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su z Fi zy ki
8. Pa try cja Zyg munt – Fi na list ka Ma ło pol skie -
go Kon kur su Che micz ne go
9. Łu kasz Rams – Ty tuł KA ON w Pol sko -Ukra iń -
skim Kon kur sie Fi zycz nym „LWIĄT KO”
10. Prze my sław Go lon ka – Lau re at ma ło pol -
skie go kon kur su hi sto rycz ne go „Zie mia Są -
dec ka od prze szło ści do współ cze sno ści”
11. Kon rad Cią gło – Fi nał wo je wódz ki „Pił kar ska
Ka dra Cze ka” w Kra ko wie – ka pi tan dru ży ny
12. Klau dia Ku row ska – II miej sce w Po wia to -
wych Bie gach Prze ła jo wych – awans na za wo -
dy wo je wódz kie, III miej sce w Ma ło pol skim
Bie gu Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy
13. An na Pisz czek – I miej sce w wo je wódz kim
kon kur sie ję zy ko wym „Bli żej Świa ta”
14. Bar tło miej Bia łas – uczest nik XX Se sji Sej -
mu Dzie ci i Mło dzie ży
15. Adam Kwo ka – uczest nik XX Se sji Sej mu
Dzie ci i Mło dzie ży
16. Ali na Ma ciu szek – Na gro da Głów na – GRAND
PRIX w XXI Wo je wódz kim Prze glą dzie – Kon kur -
sie Ję zy ko wym „Bli żej Świa ta” w Kra ko wie

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH
W PODEGRODZIU – SZKOŁA
PODSTAWOWA
1. Ma te usz Bie nias – Lau re at Ma ło pol skie go
Kon kur su Hi sto rycz ne go „Zie mia Są dec ka od
prze szło ści do współ cze sno ści”
2. Ja kub Woj na row ski – Ogól no pol ski Kon kurs
Lo gicz ne go My śle nia – II miej sce w Pol sce
3. Kin ga Za czyk – fi nał wo je wódz ki „Pił kar ska
Ka dra Cze ka” – ka pi tan dru ży ny pił ki no żnej
dziew czyn
4. Ju sty na Paw lik – fi nał wo je wódz ki „O Pu char
Pre mie ra Do nal da Tu ska” – ka pi tan dru ży ny

GIM NAZ JUM W BRZEZ NEJ
1. Ka mil Wo lak – Lau re at Ma ło pol skie go Kon -
kur su Hi sto rycz ne go dla uczniów gim na zjum
w ro ku szkol nym 2013/2014; Fi na li sta Ma ło pol -
skie go Kon kur su Geo gra ficz ne go dla uczniów
Gim na zjum w ro ku szkol nym 2013/2014

2. Ma te usz Pa siut – Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su Geo gra ficz ne go dla uczniów Gim na -
zjum w ro ku szkol nym 2013/2014
3. Adam Ca ba ła – Lau re at Ma ło pol skie go Kon -
kur su hi sto rycz ne go dla uczniów gim na zjum w
ro ku szkol nym 2013/2014
4. An na Mo ni ca – Fi na list ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Po lo ni stycz ne go dla uczniów gim -
na zjum w ro ku szkol nym 2013/2014; Fi na list ka
Ma ło pol skie go Kon kur su z Ję zy ka An giel skie -
go dla uczniów gim na zjum w ro ku szkol nym
2013/2014
5. Ka ro li na Kuch nia – Fi na list ka Ma ło pol skie -
go Kon kur su Ma te ma tycz ne go dla uczniów
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Ucznio wie, któ rzy pod no szą pr 



gim na zjum w ro ku szkol nym 2013/2014
6. Pa weł Pla ta – Fi na li sta Wo je wódz kie go Tur -
nie ju Pił ki No żnej „Co ca Co la Cup 2014” – ka pi -
tan dru ży ny
7. Syl wia Iwań ska – Fi na list ka eta pu wo je wódz -
kie go in dy wi du al nych bie gów prze ła jo wych
8. Prze my sław Go lon ka – Fi na li sta eta pu wo je -
wódz kie go in dy wi du al nych bie gów prze ła jo -
wych; Fi na li sta Wo je wódz kie go Tur nie ju Pił ki
No żnej „Co ca Co la Cup 2014”

SZKO ŁA POD STA WO WA W BRZEZ NEJ
1. Mi łosz Ko ła ciak – Fi na li sta Ma ło pol skie go
Kon kur su Bi blij ne go

SZKOŁA PODSTAWOWA
BRZEZNA-LITACZ
1. Ka ta rzy na Fiut – III miej sce w Ma ło pol skim
Kon kur sie Pla stycz nym dla szkół no szą cych
imię Ja na Paw ła II
2. Krzysz tof Re miasz – I miej sce w ka te go rii
wie ko wej – kla sy 0-3 w IV Ogól no pol skim Kon -
kur sie Pla stycz nym dla Dzie ci „Bez piecz nie na
wsi – nie zbli żaj się zu chu do ma szy ny w ru chu”
3. Ar tur Pla ta – I miej sce w ka te go rii wie ko wej
– kla sy 4-6 w IV Ogól no pol skim Kon kur sie Pla -
stycz nym dla Dzie ci „Bez piecz nie na wsie – nie
zbli żaj się zu chu do ma szy ny w ru chu”
4. An ge li ka Po do lak – II miej sce w ka te go rii
wie ko wej – kla sy 4-6 w IV Ogól no pol skim Kon -
kur sie Pla stycz nym dla Dzie ci „Bez piecz nie na
wsi – nie zbli żaj się zu chu do ma szy ny w ru chu”
5. Da mian Za wa da – III miej sce w ka te go rii wie -
ko wej – kla sy 4-6 w IV Ogól no pol skim Kon kur -
sie Pla stycz nym dla Dzie ci „Bez piecz nie na wsi
– nie zbli żaj się zu chu do ma szy ny w ru chu”

SZKOŁA PODSTAWOWA
DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA
1. Ka ta rzy na Mor dar ska – I miej sce w te ni sie
sto ło wym w re jo nie po wia tów
2. An ge li ka Wa stag – I miej sce w te ni sie sto ło -
wym w re jo nie po wia tów

SZKO ŁA POD STA WO WA RO GI
1. Jan Bo bak – Fi na li sta Ma ło pol skie go Kon -
kur su Przy rod ni cze go
2. Kin ga Jo dłow ska – Fi na list ka Ma ło pol skie go
Kon kur su Przy rod ni cze go

(RED)
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e stiż szkół 

30 dzie ci z gmi ny Po de gro dzie
wzię ło udział w na uce pły wa nia
w ra mach pro jek tu „Już pły wam”.
Za ję cia od by wa ły się pod czuj nym
okiem wy kwa li fi ko wa nych in struk -
to rów oraz szkol nych opie ku nów. 

Pro jekt pod na zwą „Już pły wam” re -
ali zo wa ny był w ra mach za da nia „Za -
go spo da ro wa nie cza su wol ne go dzie ci
i mło dzie ży”. Je go cał ko wi ty koszt wy -
niósł 9 390 zł. Na je go re ali za cję wspar -
cia fi nan so we go w wy so ko ści 2400 zł
udzie li ło wo je wódz two ma ło pol skie. 

Łącz nie w pro jek cie udział wzię -
ło 30 dzie ci w wie ku od 7 do 10 lat ze
szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny.

Za ję cia od by wa ły się w Pły wal ni Li ma -
now skiej. Na mło dych pły wa ków cze -
ka ło wie le do dat ko wych atrak cji m.in.
gej zer, le żan ka po wietrz na, bro dzik
oraz zje żdżal nia wod na.

Dzie ci, któ re uczest ni czy ły w za ję -
ciach, po bie ra ły na uki pod staw tech nik
pły wac kich pod czuj nym okiem wy -
kwa li fi ko wa nych in struk to rów. Po nad -
to nad bez pie czeń stwem naj młod szych
czu wa li szkol ni opie ku no wie oraz za -
trud nie ni w obiek cie ra tow ni cy.

Pro jekt „Już pły wam” w opi nii Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Ma ło pol skie go ma
za chę cić dzie ci do upra wia nia spor tu. Ce -
lem je go jest pra wi dło wy roz wój fi zycz -
ny mło de go po ko le nia oraz jak naj więk sza
re kre acja ru cho wa. Re ali za cja za da nia
oprócz na uki pod staw ma rów nież za da -
nie edu ka cyj ne. Uczest ni cy pro gra mu po -
zna li rów nież do dat ko we za sa dy
ko rzy sta nie z ką pie lisk. Za ję cia na ba se -
nie by ły rów nież bar dzo istot ne z punk tu
wi dze nia pro fi lak ty ki zdro wot nej.

Zabawa
w limanowskim
basenie
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Gmin ny Dzień Stra ża ka, od by wa ją -
cy się 4 ma ja, był ide al ną oka zją
do uczcze nia ju bi le uszu 20-le cia
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Brze znej. 

Uro czy sto ści roz po czę ły się od mszy
świę tej w ko ście le pa ra fial nym w Brze -
znej. Na stęp nie stra ża cy ochot ni cy oraz
za pro sze ni go ście prze ma sze ro wa li
do re mi zy, gdzie kon ty nu owa no świę -
to wa nie ju bi le uszu. 

Z ży cze nia mi dla OSP w Brze znej
przy je cha li za przy jaź nie ni stra ża cy ze
Sło wa cji, z któ ry mi pod pi sa no spe cjal -
ne po ro zu mie nie o współ pra cy.

Obec ni na uro czy sto ściach wło da -
rze: wójt Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -
ma la oraz sta ro sta no wo są dec ki, Jan
Go lon ka, po dzię ko wa li dru hom za trud
i za an ga żo wa nie w cię żką pra cę dla
dru gie go czło wie ka. Sta ro sta wy ró żnił
ochot ni ków Zło ty mi i Srebr ny mi Jabł -
ka mi Są dec ki mi.

Na gro dy wrę czył se kre tarz po wia tu
no wo są dec kie go – Wi told Ko złow ski.
Zło tym Jabł kiem uho no ro wa no Ja -
na Ma stal skie go, Srebr ne otrzy ma li: Mi -
ro sław Do niec, Bar tło miej Ga łę ziow ski,
Da niel Gon ciarz, Sta ni sław Ko ła cik,
Adam Mor dar ski oraz Woj ciech Że la sko.

Po nad to wy ró żnio no Wła dy sła wa
Bur dac kie go, Mi cha ła Gło wę, Mar ci -
na Ko sec kie go, Bar tło mie ja Ko la ta,
Ma cie ja Ku mo ra, Ka ta rzy nę Le śniak,
Mar ci na Mor dar skie go, Je rze go Ole sia,
An drze ja Po par dow skie go, Grze go rza
Po par dow skie go, Woj ciecha Po par -
dow skie go, Jac ka Sam ka, Ar tu ra Sza -
jew skie go, Krzysz to fa Że la sko oraz
Paw ła Że la sko.

Jed nost ka otrzy ma ła rów nież upo -
mi nek na 20-le cie – prą dow ni cę oraz
sześć wę ży stra żac kich.
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Jabł ka dla stra ża ków 

W Brze znej -Li ta czu zo sta ło wy bu -
do wa ne bo isko wie lo funk cyj ne.
Miesz kań cy już nie dłu go bę dą mo -
gli ko rzy stać z obiek tu, któ ry umo -
żli wi upra wia nie ró żnych dys cy plin
spor to wych.

Za da nie „Od no wa i roz wój wsi” re ali -
zo wa ne jest w ra mach Pro gra mu osi 4
„Le ader”, dzia ła nia 413 „Wdra ża nie lo kal -
nych stra te gii roz wo ju”. Cał ko wi ty koszt
przed się wzię cia wy niósł 227 022,95 zł.
Wy so kość do fi nan so wa nia by ła rów -
na 110 000,00 zł.

Ce lem pro jek tu by ła po pra wa wa run -
ków ży cia miesz kań ców Brze znej -Li ta -
cza po przez stwo rze nie mo żli wo ści
ak ty wi za cji i integracji lud no ści wiej -
skiej oraz za spo ko je nie ich po trzeb w za -
kre sie spor tu i re kre acji. Wła ści we
za go spo da ro wa nie te re nu po przez bu do -
wę bo iska nie tyl ko wpły nie na zwięk -
sze nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej wsi, ale
ta kże po pra wi jej es te ty kę.

W ra mach za da nia wy ko na no pły tę
bo iska, na któ rej bę dzie mo żna roz gry -
wać me cze pił ki no żnej, ko szy ków ki,
siat ków ki i pił ki ręcz nej. Mi ło śni cy te ni -
sa i bad min to na rów nież bę dą mo gli re -
ali zo wać swo je pa sje.

Boisko dla
mieszkańców
Brzeznej
-Litacza



Już nie dłu go miesz kań cy Mo krej
Wsi bę dą mo gli ko rzy stać z no we go
obiek tu spor to we go, któ re go bu do -
wa roz pocz nie się w cią gu naj bli -
ższych kil ku mie się cy.

Za da nie współ fi nan so wa ne bę dzie ze
środ ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi -
zycz nej w ra mach Wie lo let nie go Pro gra -
mu Roz wo ju Ba zy Spor to wej

Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Wy so kość
do ta cji wy no si 100 000 zł. Po zo sta ła kwo -
ta zo sta nie po kry ta z bu dże tu gmi ny.

Ce lem in we sty cji jest roz wój kul tu ry
fi zycz nej oraz po pra wa wa run ków ży cia
miesz kań ców Mo krej Wsi. Stwo rzy to
mo żli wo ści in te gra cji lud no ści wiej skiej
oraz za spo ko je nie ich po trzeb w za kre -
sie spor tu i re kre acji. Po nad to wła ści we
za go spo da ro wa nie te re nu po przez bu do -

wę bo iska nie tyl ko wpły nie na zwięk -
sze nie atrak cyj no ści wsi, ale rów nież po -
pra wi jej es te ty kę.

Bo isko wie lo funk cyj ne, któ re po wsta -
nie na jed nej z dzia łek w Mo krej Wsi bę -
dzie słu ży ło miesz kań com do roz gry wa nia
me czów pił kar skich, ko szy ków ki, pił ki
siat ko wej czy pił ki ręcz nej. Po nad to z po -
wo dze niem bę dą mo gli ko rzy stać z nie go
mi ło śni cy te ni sa i bad min to na.

WWW.PODEGRODZIE.PL INWESTYCJE 11

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Ko lej ne bo isko wie lo funk cyj ne

Gmi na otrzy ma ła do fi nan so wa nie,
dzię ki któ re mu mo żli we bę dzie wy -
ko na nie mo der ni za cji dro gi gmin nej
„Wy gon” w Po de gro dziu. 

Pro gram współ fi nan so wa ny jest ze
środ ków bu dże tu pań stwa w ra mach
Pro gra mu Wie lo let nie go pod na zwą
„Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych – Etap II Bez pie czeń stwo -
-Do stęp ność -Roz wój”. Cał ko wi ta war -
tość za da nia wy nie sie 1 298 991,01 zł,
z cze go wy so kość do fi nan so wa nia jest
rów na 649 495,00 zł.

Za kres prac za wie ra re mont chod ni ka
i ka na li za cji desz czo wej, któ ra bę dzie
obej mo wa ła wy mia nę znisz czo nych rur
be to no wych i ścian ki be to no wej na no -
we w tych sa mych miej scach i o tych sa -
mych pa ra me trach. Po nad to
zmo der ni zo wa na zo sta nie na wierzch nia
jezd ni wraz z ca łą jej kon struk cją oraz
wy ko na ne ozna ko wa nie pio no we i po -
zio me przej ścia dla pie szych.

Ce lem in we sty cji pod na zwą „Prze bu -
do wa dro gi gmin nej „Wy gon”
nr 293797K, sta no wią cej ciąg ko mu ni -
ka cyj ny od dro gi wo je wódz kiej 969
do dro gi po wia to wej nr 1544K Cheł -
miec -Na sza co wi ce w miej sco wo ści Po -
de gro dzie”, jest po pra wa bez pie czeń stwa
ru chu dro go we go oraz upo rząd ko wa nie
ukła du ko mu ni ka cyj ne go. Po nad to

znacz nie pod nie sie się kom fort jaz dy
wszyst kich użyt kow ni ków dro gi. Wa -
żnym czyn ni kiem jest od dzie le nie ru chu
pie szych od sa mo cho do we go, co zmniej -
szy ry zy ko wy stą pie nia zda rzeń dro go -
wych. Po pra wi się rów nież płyn ność
ru chu, dzię ki cze mu po jaz dy nie bę dą
mu sia ły się za trzy my wać, by prze pu ścić
in ne sa mo cho dy.

Płyn ny ruch na Wy go nie

Ru sza ją pra ce zwią za ne z bu do wą ka na li za cji sa ni tar nej w miej sco wo ści Sta dła i Po de gro dzie. Wy ko naw cą in we sty cji jest Kon sor cjum Li der:
P. H. U. „IN KO 2001” K. Łu ka sik, K. Ka czor, J. Ma jew ski Spóła Jaw na z sie dzi bą ul. Lwow ska 220, 33-300 No wy Sącz

Part ner: TRANS WIER TEL sp. z o.o. z sie dzi bą Świd nik 58, 33-312 Tę go bo rze, tel. 18/ 444 36 53, 606 746 280, 602 354 414
In spek tor nad zo ru (ko or dy na tor) Mie czy sław Mar ci niec – tel. 606 803 920.
Wszel kich in for ma cji do ty czą cych przed mio to wej in we sty cji udzie la: Jan Sa do wy, tel. 18/ 448 49 65, To masz Dą brow ski, tel. 18/ 445 90 33 wew. 52
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Gmi na Po de gro dzie po zy ska ła do fi -
nan so wa nie na re ali za cję za da nia
w za kre sie ochro ny za byt ków. Dzię -
ki te mu ka plicz ka słu po wa, po ło żo -
na w miej sco wo ści Na sza co wi ce
zo sta nie od re stau ro wa na.

Środ ki po zy ska ne z bu dże tu Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go w ra mach
kon kur su „Ka plicz ka” – dla jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go z te re nu wo -
je wódz twa ma ło pol skie go po dej mu ją -
cych pra ce kon ser wa tor skie,
re stau ra tor skie lub ro bo ty bu dow la ne
przy za byt ko wych ka plicz kach. Za da -
nie bę dzie re ali zo wa ne w sys te mie
dwu let nim, a pierw szy etap zo sta nie
za koń czo ny w paź dzier ni ku br. Dru gi
za pla no wa ny jest na rok 2015. 

Ce lem za da nia jest po pra wa wy glą du
ka plicz ki po przez przy wró ce nie jej wa -
lo rów es te tycz nych i ar ty stycz nych, któ -
re z bie giem lat ule gły znisz cze niu.
Obec nie, obiekt znaj du je się w złym sta -
nie i wy ma ga roz po czę cia prac re no wa -
cyj nych. Ka plicz ka po sia da wi docz ne
ubyt ki, ka mień za rów no w par tii pła sko -
rzeźb, jak i po stu men tu jest sil nie wy płu -
ka ny, co wi docz ne jest zwłasz cza
w dol nej par tii. Obiekt znaj du je się w bli -
skim są siedz twie dro gi, przez co jest re -
gu lar nie na ra żo ny na ró żne go ro dza ju
za nie czysz cze nia. 

W ra mach za da nia za kła da się ro ze -
bra nie ka plicz ki, a na stęp nie prze pro wa -

dze nie jej peł nej kon ser wa cji i póź niej -
sze jej za mon to wa nie. Po nad to te ren
znaj du ją cy się wo kół ka plicz ki zo sta nie
upo rząd ko wa ny. 
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Dzie sięć od dzia łów przed szkol nych, znaj du ją cych się
przy dzie wię ciu szko łach pod sta wo wych sko rzy sta na ko -
lej nym unij nym do fi nan so wa niu, ja kie otrzy ma gmi na. 

Pro jekt pod na zwą „Mo der ni za cja od dzia łów przed szkol -
nych przy szko łach pod sta wo wych w gmi nie Po de gro dzie”
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki jest współ -
fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go. Wy so kość wspar cia jest rów na 680 758,90 zł. Po wy ższa
kwo ta obej mu je ca łość za da nia, a gmi na nie do ło ży ze swo je -
go bu dże tu ani zło tów ki.

Dzię ki do fi nan so wa niu mo der ni za cji ule gnie dzie sięć od -
dzia łów przed szkol nych znaj du ją cych się przy dzie się ciu szko -

łach pod sta wo wych na te re nie gmi ny Po de gro dzie. Dzie ci już
nie dłu go bę dą mo gły ko rzy stać z no wo cze snych i do brze wy -
po sa żo nych pla ców za baw. Po ja wią się w nich m.in. ka ru ze le,
bu ja ki czy spe cjal ne obiek ty do za baw spraw no ścio wych.
Wszyst ko usta wio ne bę dzie na bez piecz nych pod ło żu ze
sztucz ne go two rzy wa.

Pra ce, któ re po trwa ją do koń ca li sto pa da, zmie nią ob li cze
gmin nych pla có wek. Otrzy ma ne środ ki po zwo lą po nad to
na do po sa że nie szkół w me ble, za baw ki czy nie zbęd ne po mo -
ce dy dak tycz ne.

700 tysięcy dla najmłodszych mieszkańców

Ka plicz ka w Na sza co wi cach
od zy ska blask



VII Ma ło pol ska Gieł da Agro tu ry -
stycz na pro mu je tra dy cję i kul tu rę
po szcze gól nych ob sza rów na sze go
wo je wódz twa. Nie mo gło na niej za -
brak nąć sto iska przy go to wa ne go
przez Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo -
dyń Wiej skich w Sta dłach, któ re jak
za wsze cie szy ło się spo rym za in te -
re so wa niem.

Pa nie ze Sta deł owoc nie pro mo wa ły
na szą gmi nę. Otrzy ma ły dwa dy plo my.
W jed nym wy ró żnio no KGW za po kaz

i de gu sta cję po traw re gio nal nych oraz
po kaz rę ko dzie ła. Dru gi dy plom, na sze
re pre zen tant ki otrzy ma ły za wy stęp śpie -
wa czek, któ re za pre zen to wa ły wszyst -
kim obec nym re gio nal ne przy śpiew ki.

Na sto le nie za bra kło zna ko mi tych
wy ro bów ku li nar nych oraz wy pie ków,
któ re wszy scy obec ni chęt nie kosz to -
wa li. Oprócz te go gru pa śpie wa cza Ko -
ła Go spo dyń Wiej skich wy ko na ła
re gio nal ne pio sen ki, co spo tka ło się
z du żą apro ba tą i aplau zem ze stro ny
pu blicz no ści.

VII Ma ło pol ska Gieł da Agro tu ry -
stycz na od by wa ła się na te re nie Kam pu -
su Uni wer sy te tu Rol ni cze go im.
Hu go na Koł łą ta ja w Kra ko wie, któ ry już
tra dy cyj nie był głów nym or ga ni za to rem
przed się wzię cia. Te go rocz ną edy cję
współ or ga ni zo wa li po nad to: Ma ło pol skie
Sto wa rzy sze nie Do radz twa Rol ni cze go,
Ma ło pol ska Izba Rol ni cza, Ma ło pol ski
Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go w Kar -
nio wi cach, Cen trum Do radz twa Rol ni -
cze go w Kra ko wie, Sto wa rzy sze nie
Go spo dar stwa Go ścin ne oraz Gó ral skie
To wa rzy stwo Agro tu ry stycz na.

Jej głów nym ce lem by ło przed sta wie -
nie ofer ty agro tu ry stycz nej w Ma ło pol sce
oraz pre zen ta cja tra dy cji i kul tur po szcze -
gól nych ob sza rów wo je wódz twa. Gieł -
dzie to wa rzy szy ły licz ne po ka zy,
pre zen ta cje go spo darstw re gio nal nych,
kon kur sy dla dzie ci, a na wet wy sta wa
zwie rząt go spo dar skich.

WWW.PODEGRODZIE.PL KULTURA 13

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Gospodynie ze Stadeł
promowały gminę
w Krakowie

OGNISKO
W NASZACOWICACH

18 czerw ca na bo isku spor to wym w Na sza co -
wi cach w ra mach za koń cze nia ro ku szkol ne -

go 2013/2014 od by ło się ogni sko dla dzie ci
i mło dzie ży, uczęsz cza ją cych na za ję cia pla -
stycz ne do świe tli cy w Na sza co wi cach, fi lii

Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry. 
Dzię ki wspa nia łej po go dzie im pre za by ła

uda na. Dzie ci wraz z ro dzi ca mi ra do śnie spę -
dzi ły czas pod czas za baw i pie cze niu kieł ba -

sek. Po skoń czo nej im pre zie spor to wej,
spra gnio ne dzie ci po czę sto wa ły się na po ja -
mi, a po tem otrzy ma ły dy plo my. Zmę cze ni,

ale za do wo le ni wró ci li do do mów.
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Dru zbac ka jest prze glą dem do rob ku
lu do we go mu zy ko wa nia, śpie wu (so lo -
we go i ze spo ło we go), po pi su dru żbów
we sel nych z re gio nów: La chów, Za gó -
rzan, Po gó rzan, Gó ra li Łąc ko-Ka mie -
nic kich, Ry ter sko-Piw ni czań skich,
Ba bio gór skich, Klisz cza ków i Łem ków.
Im pre za kie dyś „wę dru ją ca” – od 1998
ro ku or ga ni zo wa na w Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry w Po de gro dziu, cie szy się
du żym po wo dze niem. Dzię ki wspól nym
spo tka niom i wza jem nej, „po zy tyw nej”
ry wa li za cji uczest ni ków po ziom im pre -
zy stoi wy so ko. 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 im pre zy 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 et no gra -
ficz nej praw dy o re aliach tra dy cyj ne go
dzie dzic twa kul tu ro we go, po pu la ry za cja
twór czo ści ar ty stycz nej, 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.
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Dru zbac ka 2014

Do te go rocz nej XXXII edy cji Kon kur su Mu zyk, In stru men ta li stów, Śpie wa -
ków Lu do wych i Dru żbów We sel nych zgło si ło się 137 pre zen ta cji, w tym: 22
mu zyk, 44 in stru men ta li stów, 22 grup śpie wa czych do ro słych, 34 śpie wa -
ków so li stów, 9 mi strzów z ucznia mi i 6 dru żbów we sel nych. 

Ak to rzy kra kow skie go te atru Art -Re po raz ko lej ny wy -
stą pi li dla naj młod szych na sce nie Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu.

Gmin na Bi blio te ka w Po de gro dziu z oka zji Dnia Dziec ka
zor ga ni zo wa ła dla naj młod szych przed sta wie nie pt. „Dwie Do -
rot ki”. Sa la głów na po de grodz kie go GOK po brze gi wy peł ni -
ła się wi dza mi, któ rzy z nie cier pli wo ścią wy cze ki wa li
na roz po czę cie spek ta klu. Ar ty ści z te atru Art -Re w Kra ko wie
stwo rzy li wy jąt ko wy kli mat, co w po łą cze niu z barw nie ude -
ko ro wa ną sce ną i mu zy ką wy wo ły wa ło za chwyt pu blicz no ści.

Przed sta wie nie opo wia da ło hi sto rię dwóch dziew czy nek
– bar dzo pra co wi tej i uczyn nej Do rot ki Sie rot ki oraz le ni wej
i złej Do rot ki Piesz czot ki, któ re wy cho wy wa ły się w jed nej
cha cie. Hi sto ria pierw szej z nich bar dzo się skom pli ko wa ła

w chwi li, w któ rej ma co cha wy pę dzi ła ją z do mu. Na szczę -
ście spo tka ła na swo jej dro dze do brą Pa nią. Pra co wa ła u niej
przez ca ły rok, by w na gro dę za swo ją uczyn ność otrzy mać
suk nię ze zło ta. Gdy ma co cha do wie dzia ła się o tym, z za zdro -
ści wy sła ła rów nież swo ją cór kę, by i ona przy nio sła do do my
skarb. Ta jed nak z uwa gi na le ni stwo i zły cha rak ter zo sta ła su -
ro wo uka ra na. 

Spek takl był tak wy re ży se ro wa ny, że ma li wi dzo wie mo gli
w nim ak tyw nie uczest ni czyć, dzię ki cze mu mo żna mieć na dzie -
ję, iż mo rał pły ną cy z opo wie ści za pa mię ta ją na dłu gie la ta. 

„Dwie Dorotki”
na scenie
w Podegrodziu



Nie zwy kle uda ne by ły Zie lo ne
Świąt ki, któ re zor ga ni zo wa ły pa nie
ze Sto wa rzy sze nia Ko ło Go spo dyń
Wiej skich w Sta dłach. W za ba wie
uczest ni czy ło bli sko 150 osób
z Gmi ny Po de gro dzie.

Plac obok bu dyn ku re mi zy Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Sta dłach wy peł nił się
miesz kań ca mi. Nie za bra kło rów nież wójt
Po de gro dzia, Mał go rza ty Gro ma li, oraz
prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny, Da riu sza
Ko wal czy ka. Na uczest ni ków spo tka nia

cze ka ło mnó stwo atrak cji – ka żdy mógł
zna leźć coś dla sie bie. Wspa nia ła za ba wa
trwa ła do póź nych go dzin wie czor nych.

Przed się wzię cie pod na zwą „Sko ro ta -
lon ty mo my to je roz wi jo my” roz po czę -
ło cykl spo tkań, któ re w przy szło ści bę dą
or ga ni zo wa ne przez KGW. Te go dnia
w Sta dłach mo żna by ło świę to wać rów -
nież Dzień Dziec ka oraz Dzień Stra ża ka. 

Pa nie z KGW przy go to wa ły ró żne go
ro dza ju gry, kon kur sy, opo wia da nia i dia -
lo gi w tra dy cyj nej gwa rze. Po nad to
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Sta dłach
przy go to wa li pro gram ar ty stycz ny, któ ry
spo tkał się ze spo rym uzna niem zgro ma -
dzo nych na wi dow ni miesz kań ców. 

Dzie ciom naj więk szą fraj dę spra wi ło
uczest nic two w ró żne go ro dza ju kon kur -
sach i za ba wach, jak np. roz po zna wa nie
sta ro daw nych wy ra zów. Słod ka na gro da
za ka żdym ra zem wy wo ły wa ła na twa -
rzach naj młod szych ogrom ny uśmiech,
a war to do dać, że te go dnia sło dy czy by -
ło co nie mia ra. 

Du żym po wo dze niem cie szy ły się tra -
dy cyj ne po tra wy. Wszy scy uczest ni cy
za ja da li się ja jecz ni cą na lub czy ku, chle -
bem ze smal cem czy pie czo ną kieł ba ską.
Nie bra ko wa ło rów nież na po jów, z któ -
rych naj więk szą atrak cją wśród do ro -
słych oka za ła się mo do la. Dzie ci zaś
ra czy ły się her bat ką oraz so ka mi.
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Skoro talonty momy
to je rozwijomy
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30 kwiet nia w sa li wi do wi sko wej
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de -
gro dziu od by ła się pro mo cja pły ty
mło dzie żo wej ka pe li Po de gro dzie,
dzia ła ją cej pod kie run kiem Mar ka
Wa sta ga. 

Mło dzie żo wa Mu zy ka Po de gro dzie
po wsta ła w 2010 ro ku. Był to spon ta -
nicz ny po mysł trój ki, dziś już ab sol wen -
tów, Szkół ki mu zy ko wa nia lu do we go
zor ga ni zo wa nej przez Sta ro stwo Po wia -
to we w No wym Są czu, a dzia ła ją cej
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po -
de gro dziu: Agniesz ki No wak, An ny
Pisz czek i Kry stia na Ko la sy. Z cza sem
do ze spo łu do łą czy li po zo sta li mu zy kan -
ci, ta kże uczą cy się grać na „lu do wo”
w Szkół ce. Od po cząt ku po mysł po pie -
rał dy rek tor GOK w Po de gro dziu,
Krzysz tof Bo dzio ny, oraz opie kun i na -
uczy ciel mło dych mu zy kan tów, Ma rek
Wa stag. Dzię ki ogrom ne mu za an ga żo -
wa niu i wy trwa ło ści człon ków ka pe li
i ich opie ku na, uda ło się ze brać ma te riał
i wy dać dru gą pły tę ze spo łu. Pły ta za -
wie ra me lo die do tań ców z re gio nu La -
chów Są dec kich: kra ko wio ki, po lki,
szta jer ki, wal czy ki, tra mel ki oraz dwie
pio sen ki z in nych re gio nów Pol ski.
Ogrom nym wa lo rem te go krą żka,
oprócz bar dzo do brej gry na in stru men -

tach, jest do sko na ły śpiew czte rech
dziew czyn: Agniesz ki, Oli, Ani i Ka si.
Wszy scy gra ją cy w ka pe li bar dzo do brze
czu ją, mi mo mło de go wie ku, cha rak ter
mu zy ki la chow skiej. 

Skład ze spo łu:
– pierwsze skrzypce (prym) – Agnieszka Nowak
– drugie skrzypce (sekund) – Aleksandra
Kunicka i Katarzyna Kolasa
– basy – Krzysztof Skoczeń 

– klarnet – Anna Piszczek
– trąbka – Krystian Kolasa

Opie ku nem gru py jest Ma rek Wa stag.
Mło dzie żo wa Mu zy ka Po de gro dzie

dzię ku je za po moc w wy da niu pły ty:
Krzysz to fo wi Bo dzio ne mu, Je rze mu
Pie trusz ce, Jac ko wi Ku li, Wac ko wi
Waw rzy nia ko wi oraz An nie i Bo gu sła -
wo wi Waw rzy nia kom.

Na gra nie do stęp ne jest w biu rze GOK
w Po de gro dziu.
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No wy krą żek Po de gro dzia

Ar ty stycz ny do ro bek uczniów 
W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu za koń czy ło się dwu dnio we
świę to dzie ci i mło dzie ży, czy li Prze gląd Do rob ku Ar ty stycz ne go Pla có -
wek Oświa to wych Gmi ny Po de gro dzie. Na sce nie pre zen to wa ły się za -
rów no przed szko la, jak i szko ły pod sta wo we i gim na zja. By ły
pre zen ta cje ka ba re to we, te atral ne, pan to mi micz ne, wy stę py chó rów
i so li stów, in stru men ta li stów i ze spo łów mu zycz nych. Po dziw licz nie
zgro ma dzo nej pu blicz no ści bu dzi ły za rów no de ko ra cje, jak i stro je
przy go to wa ne przez opie ku nów grup i ro dzi ców. Wy stę py oce nia ło ju ry,
któ re mia ło za za da nie wy ło wić szcze gól nie uzdol nio ne oso by i je na -
gro dzić. Ko mi sja kon kur so wa, pod su mo wu jąc wy stę py, pod kre śli ła wy -
so ki po ziom pre zen ta cji, ró żno rod ność te ma tycz ną oraz ró żne for my
wy ra zu ar ty stycz ne go. Wszyst kim uczest ni kom, ma łym ar ty stom, ich
opie ku nom i ro dzi com ser decz nie dzię ku je my za wiel ki wkład pra cy
i gra tu lu je my wspa nia łych wy stę pów.



W za ję ciach ce ra micz nych, ma lo wa -
nia na szkle, ha ftu po de grodz kie go
i mu zy ko wa nia lu do we go uczest ni -
czy li ucznio wie przez ca ły rok szkol -
ny, w ra mach szkó łek gi ną cych
za wo dów. Warsz ta ty uro czy ście za -
koń czo no 17 czerw ca w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu. 

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 za ję cia by ły cał ko wi cie bez -
płat ne. Pod czas spo tka nia uczest ni cy
warsz ta tów dum nie pre zen to wa li za pro -
szo nym ro dzi com i go ściom swo je pra -
ce i umie jęt no ści. Pierw sza wy stą pi ła
Szkół ka mu zy ko wa nia lu do we go
– na trąb ce pod kie row nic twem Ma cie -
ja Ma tu si ka, na skrzyp cach
pod kie row nic twem Mał go rza ty Łu ka -
sik–Ko gut i Ja ro sła wa Sła be go oraz
szkół ka Mar ka Wa sta ga, któ ra uświet -
nia ła swo im pięk nym gra niem ca łość
spo tka nia. Ko lej ną szkół ką pre zen tu ją -
cą swo je pra ce by ło ko ło haf ciar stwa,

pro wa dzo ne przez Ja ni nę Lor czyk. Na -
stęp nie za pre zen to wa ła się szkół ka ce -
ra micz na, bar dziej zna na pod na zwą
„gli nia rze”, pro wa dzo na przez Mo ni kę
Zie liń ską -Klim czak. Póź niej sce nę prze -

ję ły dzie ci z kół ka ma lo wa nia na szkle
pro wa dzo ne go przez Te re sę Ca ba łę. 

Po pre zen ta cji wrę czo no dy plo my
oraz upo min ki i za pro szo no wszyst kich
na po czę stu nek.
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Dzieci przejmują ginące zawody 

Dzieci i aktorzy poszukiwali leśnego szumu
Tłum uczniów, któ ry wy peł nił po brze gi sa lę głów ną Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu, za chwy cił się spek ta klem edu ka cyj nym, któ ry niósł za so bą
nie zwy kle wa żne prze sła nie. Hi sto ria opo wia da o bor su ku Grze go rzu oraz je go przy ja ciół ce Po ziom ce, któ rzy za miesz ku ją las. Pew ne go dnia po prze bu dze -
niu uświa da mia ją so bie, że nie sły szą cha rak te ry stycz ne go dla te go miej sca szu mu oraz od gło sów je go miesz kań ców. Na do da tek spo strze ga ją, że ktoś za -
śmie cił ich dom, co spra wi ło głów nym bo ha te rom wie le przy kro ści. Przed sta wie nie z fan ta zją i hu mo rem nio sło za so bą po ucza ją cy mo rał. Ucznio wie
do wie dzie li się, jak na le ży se gre go wać śmie ci i dbać o czy ste śro do wi sko. Spek takl pod ty tu łem „W po szu ki wa niu le śne go szu mu” po przez świet ną za ba wę
tra fił do wi dow ni. Mnó stwo ra do ści, uśmie chów i za baw nych scen spra wi ły, że wi do wi sko na dłu go po zo sta nie w pa mię ci mło dych wi dzów.
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Brak źró deł pi sa nych z naj daw niej szej hi sto rii Po de gro -
dzia unie mo żli wia do kład ne przyj rze nie się ob cho dom
ju bi le uszo wym pa ra fii w mi nio nych wie kach. Na kil ka
fak tów z prze szło ści na szej ma łej oj czy zny na le ży jed -
nak zwró cić szcze gól ną uwa gę.

„[…] 1714 Na po cząt ku ro ku te go po go dach, wy szły pa le -
ty cię żkie Sa skie na ca łą Pol skę; aże by z ka żde go dy mu da no
na kró la po tyn fów 26; ja koż mu sie li ubo dzy lu dzie wy dać
wszę dzie…

Ro ku te go był przed nó wek wiel ki, dro gie by ło zbo że, ubo -
gich lu dzi wie le cho dzi ło po jał mu żnę.

Ro ku te go na koń cu żniw i pra wie przez wszyst kie zbiór ki
ja re, by ły czę ste i usta wicz ne desz cze i nie po go dy; dla któ rych
wie le lu dzi, wie le zbo ża czę ścią w ko pach, czę ścią po ko sach
po gno ili, – po zra sta ło im zbo że. 

Ro ku te go by dło bar dzo zdy cha ło mię dzy lu dzi i na wie lu
miej scach…”.

Ta ki za pis wid nie je w rocz ni ku ks. Ja na i ks. Sta ni sła wa
Owsiń skich, pro bosz czów Ja zow ska, któ rzy spi sy wa li dzie je
Pod ta trza i Spi żu mię dzy ro kiem 1680 a 1748.

Do kucz li wa po go da, nie uro dzaj, kon try bu cja oraz wcze śniej -
sza epi de mia dżu my w la tach 1708-1710, pod czas któ rej zmar ło
ok. 150 miesz kań ców, za pew ne da ły się znacz nie od czuć miesz -
kań com Po de gro dzia, mi mo to, za pew ne ob cho dy ju bi le uszu 700-
le cia pa ra fii od by ły się, na co wska zu ją dwa cie ka we za byt ki,
ja ki mi są dzwon w ka pli cy św. An ny i chrzciel ni ca w ko ście le św.
Ja ku ba Apo sto ła. 

Na dzwo nie wid nie je in skryp cja,, FUN DI ME BE NIA MIN
WI TWERCK 1714” (tzn. ulał mnie Be nia min Wit twerck), któ -
ry żył w la tach 1666-1729 i był sy nem mi strza Ab sa lo na, osia -
dłym w Gdań sku w ro ku 1664. Ufun do wa nie dzwo nu przez
miesz kań ców świad czy o du żym ich po świe ce niu i pa trio ty zmie.
Przy wie zie nie go z tak da le ka mu sia ło na tam te cza sy być bar -
dzo kosz tow ne, jak i ry zy kow ne. Z dzwo nem zwią za na jest hi -
sto ria, co praw da póź niej sza, ale na ty le cie ka wa, że war to w tym
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Ju bi le uszo wy dzwon



miej scu ją wspo mnieć. W cza sie oku pa cji nie miec kiej wie le
ko ściel nych dzwo nów w Pol sce zo sta ło zra bo wa nych. I ten za -
by tek mógł po dzie lić ta ki los, gdy by nie Sta ni sław Pla ta z Po -
de gro dzia, któ ry dzwon prze cho wał w swo jej stud ni. 

Dru gi za by tek mo że my po dzi wiać w ko ście le, a jest nim jak
wy żej wspo mnia łem, chrzciel ni ca z czar ne go mar mu ru, fun da -
cji ów cze sne go pro bosz cza Po de gro dzia ks. Jó ze fa Jor da -
na z Za kli czy na h. Trą by, ży ją ce go w la tach 1670-1729 (był
sy nem Krzysz to fa i An ny Prosz kow skiej h. Ła da). Za by tek
na sto pie sze ścio bocz nej opa trzo ny jest her bem Trą by oraz mo -
no gra mem: I. F. – D. Z. – K. K. Nie ste ty pod sta wa zo sta ła osa -
dzo na we współ cze snej mar mu ro wej po sadz ce, to też da ta dzi siaj
nie jest wi docz na. 

Ob cho dy ju bi le uszo we pa ra fii po de grodz kiej w 1914 ro -
ku zbie ga ją się z wy bu chem I woj ny świa to wej. Nie pew ność
ju tra unie mo żli wi ła miesz kań com za pew ne świę to wać tak
wa żne wy da rze nie. Nie uda ło się rów nież Woj cie cho wi Mi -
ga czo wi uchwy cić owe go świę ta na fo to gra fii, gdyż zo stał po -
wa ły do woj ska i wy sła ny na front, z któ re go nie ba wem
po wró cił w wy ni ku po nie sio nych ran. Mi mo nie for tun ne go
zbie gu oko licz no ści z tą da tą po wią zać mo żna je den nie wiel -
ki, acz wy mow ny za by tek, ja kim jest ob ra zek wy da ny przez
ów cze sne go pro bosz cza pa ra fii ks. Ja na Olek si ka.

Nie wie le nie ste ty po zo sta ło po ob cho dach ju bi le uszu pa -
ra fii po de grodz kiej do na szych cza sów. Po wy ższe to je dy nie
kro pla w mo rzu wszyst kich za byt ków i re la cji hi sto rycz nych,
któ re cze ka ją, by je od kryć i opi sać. W tym ro ku mu si my
szcze gól nie pa mię tać o dzie dzic twie na szych pra dziad ków
i ja ko pa ra fia nie po win ni śmy pie lę gno wać na szą tra dy cję i hi -
sto rię, by za ty siąc lat mo żna by ło o nas wspo mnieć.
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Wie le atrak cji i nie spo dzia nek cze ka ło na naj młod -
szych miesz kań ców na szej gmi ny. Z oka zji Dnia Dziec -
ka, Gmin ne Przed szko le w Po de gro dziu
zor ga ni zo wa ło dla nich wspa nia łą za ba wę.

Przed szko la ków przy wi ta ła spe cjal nie wy na ję ta na tę oka -
zję gru pa ani ma cyj na z No we go Są cza „Ani ma niak”. Już
po chwi li dzie ci za chwy ca ły się ogrom ny mi bań ka mi my dla -
ny mi, któ re fru wa ły nad Gmin nym Ośrod kiem Kul tu ry w Po -
de gro dziu, gdzie od by wa ła się za ba wa.

Na stęp nie naj młod si z du żym za an ga żo wa niem uczest ni -
czy li w ćwi cze niach ru cho wych ze śpie wem, któ rych ce lem
by ło wska za nie po szcze gól nych czę ści cia ła. Póź niej „Ani -
ma nia cy” przy go to wa li dla nich ko lej ne atrak cje, jak za ba wa
w ko le oraz w pa rach, m.in. „Nie chcę Cię” czy „Dwóm tań -
czyć się za chcia ło”.

To nie ko niec nie spo dzia nek, któ rych te go dnia by ło co nie
mia ra. Dzie ci świet nie spi sy wa ły się w za ję ciach in spi ro wa -
nych ru chem, jak: „Desz czyk”, „Kra sno lud ki” oraz „Po ciąg”,
czy li zwie dza nie ró żnych kra jów w rytm cha rak te ry stycz nej
dla da ne go pań stwa mu zy ki i tań ców na ro do wych.

W prze rwie na przed szko la ków cze kał słod ki po czę stu -
nek, po któ rym naj młod si prze nie śli się do „baj ko we go ba lo -
no we go zoo”. Ani ma tor ki wy cza ro wa ły dla chłop ców sza ble
i mie cze. Dziew czyn ki otrzy ma ły zaś kwiat ki, kot ki, pie ski
i in ne zwie rząt ka. Na ko niec od był się gru po wy kon kurs pio -
sen ki i za ba wa ta necz na przy mu zy ce di sco. Wszyst kie dzie -
ci opu ści ły spo tka nie bar dzo za do wo lo ne i uśmiech nię te.

Animaniacy
roztańczyli
przedszkolaków
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W Dzie cię cej Ga le rii im. Sta ni sła wa
Sza fra na w są dec kim Pa ła cu Mło -
dzie ży od by ło się uro czy ste otwar -
cie wy sta wy prac pla stycz nych
uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii
Za ję cio wej w Go stwi cy. 

Po nie daw nych suk ce sach te atral nych
przy szedł czas na pre zen ta cję ko lej nych
ta len tów pod opiecz nych Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw -
nych w Po de gro dziu. Uczest ni cy Warsz -
ta tów Te ra pii Za ję cio wej w Go stwi cy
po raz ko lej ny po ka za li, że ich mo żli wo -

ści ar ty stycz ne są wbrew po zo rom nie -
ogra ni czo ne. 

War to do dać, że pra ce wy ko ny wa ne
by ły ró żny mi tech ni ka mi. Na szcze gól ne
wy ró żnie nie za słu gu ją ha fty go be li no we
Ro ber ta Wój sa i Ra fa ła Pie tru chy. Z ko lei
Zo fia Brdej i Ewa Wik tor, któ re pra co wa -
ły pod okiem Mał go rza ty To ma szek, za -
pre zen to wa ły kart ki świą tecz ne
i oko licz no ścio we w tech ni ce ha ftu ma te -
ma tycz ne go. Ko lo ro wą mo zai kę przed sta -
wia ły ob ra zy z ku lek zwi nię tych z bi bu ły
i na kle ja nych na kar ton, któ rych au tor ką
jest m.in. Ma rian na Wój cik. 

Swo je wy pa lan ki przed sta wi li Mo ni -
ka Smo ter i Woj ciech Szew czyk, au tor
ob ra zu „Je zu Ufam To bie”. Wspa nia le
pre zen to wa ły się pra ce, któ re uka zy wa ły
Trój cę Świę tą i Mat kę Bo żą. Wy ma ga ły
bar dzo du żej do kład no ści i es te ty ki
z uwa gi na trudność wy ko na nia. Ar ty stą,
któ ry pod jął się tak misternego za da nia
był Da wid Te ne ro wicz – za sto so wał tech -
ni kę usy py wa nia ko lo ro wych zia ren. 

Na wy sta wie pre zen to wa no rów nież
pra ce ma lar skie oraz wy szy te ha ftem
krzy ży ko wym na kan wie, wy ko na ne
przez po zo sta łych uczest ni ków WTZ
w Go stwi cy. Ca łość do peł ni ły kwia ty
z bi bu ły, uło żo ne w pięk ne, wie lo barw -
ne kom po zy cje.

Swo je pra ce ma lar skie przed sta wiał
rów nież Szcze pan Owsian ka, któ ry pra -
cu je ja ko te ra peu ta za ję cio wy od 2008
ro ku. Ma lo wa niem ob ra zów far ba mi
olej ny mi i akry lo wy mi na płót nie zaj mu -
je się od 2010 ro ku. – Chcia łem pra co -
wać ja ko te ra peu ta. Jed nak by móc
po ma gać swo im pod opiecz nym, ko niecz -
ne by ło opa no wa nie ró żnych tech nik
– za zna cza. – Wcze śniej zaj mo wa łem się
rzeź bą i ce ra mi ką. Z za mi ło wa nia je stem
sto la rzem. W mo ich pra cach mo żna zna -
leźć mię dzy in ny mi pej za że, ale też in spi -
ru ją mnie mo ty wy re li gij ne.

Kie row nik Warsz ta tów Te ra pii Za ję -
cio wej w Go stwi cy, Je rzy Śla zyk, pod kre -
ślił, że dla je go pod opiecz nych
wy ko ny wa nie prac jest du żym wy zwa nie.
– Bar dzo się cie szę, że wszy scy w pra ce
wkła da li ca łe swo je ser ce i za an ga żo wa -
nie. Ich war tość jest więc szcze gól -
na – pod kre śla. – Uczest ni cy warsz ta tów
to oso by, któ re ma ją umiar ko wa ny lub
znacz ny sto pień nie peł no spraw no ści.
W bar dzo wie lu przy pad kach są to nie peł -
no spraw no ści sprzę żo ne, co do dat ko wo
utrud nia wy ko ny wa nie prac pla stycz nych.

Otwar ciu wy sta wy to wa rzy szy ła wy -
jąt ko wa at mos fe ra. Opra wę mu zycz ną
przy go to wał Ma ciej Lisz ka. Na wer ni sa -
żu obec ni by li uczest ni cy WTZ oraz ich
ro dzi ce, opie ku no wie, te ra peu ci i przy -
ja cie le oraz za pro sze ni go ście.
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Wy pa lan ki, ha fty, mo zai ki
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Mnó stwo pra cy, wy rze czeń i do dat -
ko wych go dzin spę dzo nych
nad ksią żka mi za owo co wa ły spo ry -
mi suk ce sa mi uczniów Ze spo łu
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych
w Po de gro dziu.

W ro ku szkol nym 2013/2014 uczest -
ni czy li w wie lu kon kur sach przed mio to -
wych i te ma tycz nych, w któ rych osią ga li
zna czą ce wy ni ki, sła wiąc tym sa mym
swo ją pla ców kę oraz ca łą gmi nę. 

Jed nym z lau re atów był Ma te usz Bie -
nias, uczeń szko ły pod sta wo wej, któ ry
z po wo dze niem wziął udział w Ma ło pol -
skim Kon kur sie Hi sto rycz nym pt. „Zie -
mia Są dec ka od prze szło ści
do współ cze sno ści”. Du ży suk ces od no -
to wał rów nież Ja kub Woj na row ski.
W Ogól no pol skim Kon kur sie Lo gicz ne -
go My śle nia za jął II miej sce w Pol sce,
uzy sku jąc ty tuł mi strza. Spo ry mi suk ce -
sa mi mo gą po chwa lić się rów nież dziew -
czę ce dru ży ny pił kar skie, wy stę pu ją ce
w fi na łach wo je wódz kich tur nie jów „Pił -
kar ska Ka dra Cze ka” (ka pi tan Kin ga Za -
czyk) oraz „O Pu char Pre mie ra Do nal da
Tu ska” (ka pi tan Ju sty na Paw lik).

Ucznio wie Gim na zjum nie ustę po wa li
swo im młod szym ko le gom i osią gnę li

zna ko mi te wy ni ki w na uce. W Ma ło pol -
skim Kon kur sie Wie dzy o Spo łe czeń -
stwie – Mi chał Szczy gieł uzy skał ty tuł
lau re ata. Bar dzo pra co wi ty rok na le żał
do Klau dii Ka pu sty, któ ra zo sta ła fi na list -
ką ma ło pol skich kon kur sów z ma te ma ty -
ki, che mii i fi zy ki. Jej sio stra – We ro ni ka
to z ko lei fi na list ka Ogól no pol skie go
Kon kur su Wie dzy o Cza sach i Oso bie
Ka ro la Woj ty ły – Ja na Paw ła II pt. „Pa -
pież Sło wia nin”. W tym sa mym kon kur -
sie ty tuł fi na list ki wy wal czy ła Ga brie la
Cho cho row ska, któ ra po nad to za ję -
ła I miej sce w XII Ogól no pol skim Kon -
kur sie Li te rac kim „O Zło te Pió ro 2014”. 

Zna ko mi ty mi umie jęt no ścia mi po słu -
gi wa nia się ję zy kiem nie miec kim po pi -
sa ła się Bian ka Ko wal ska, któ ra do szła
do fi na łu na szcze blu wo je wódz kim.
Z ko lei Bar tło miej Po tocz ny zo stał fi na -
li stą Ma ło pol skie go Kon kur su Hi sto -
rycz ne go i Bi blij ne go. Wie dzą z fi zy ki
bły snął Ka mil Mi gacz (fi na li sta), a z che -
mii Pa try cja Zyg munt (fi na list ka).
W Pol sko -Ukra iń skim Kon kur sie Fi -
zycz nym „LWIĄT KO”, Łu kasz Rams
uzy skał ty tuł KA ON.

Prze my sław Go lon ka zo stał lau re atem
ma ło pol skie go kon kur su hi sto rycz ne go
„Zie mia Są dec ka od prze szło ści

do współ cze sno ści”. Spo ry suk ces od no -
to wa li ucznio wie gim na zjum w Wo je -
wódz kim Kon kur sie Ję zy ko wym „Bli żej
Świa ta”, a Se ba stian Ma ciu szek, zdo -
byw ca na gro dy głów nej – Grand Prix
wy je dzie na Sy cy lię na obóz ję zy ko wy.

Już po raz ko lej ny ucznio wie Gim na -
zjum wPo de gro dziu uczest ni czy li 1 czerw -
ca w se sji Sej mu Dzie ci i Mło dzie ży. Dla
Ada ma Kwo ki i Bar tło mie ja Bia ła sa by ło
to nie zwy kle cen ne do świad cze nie, po prze -
dzo ne cię żką pra cą.

Na are nach spor to wych po de grodz cy
gim na zja li ści rów nież mo gą po szczy cić
się du ży mi osią gnię cia mi. Klau dia Ku -
row ska za ję ła dru gie miej sce w Po wia to -
wych Bie gach Prze ła jo wych, dzię ki
cze mu uzy ska ła awans do za wo dów wo -
je wódz kich. Ta sa ma uczen ni ca świet nie
spi sa ła się w Ma ło pol skim Bie gu Fo rum
Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju, zaj -
mu jąc tam trze cią lo ka tę. Dru ży na pił kar -
ska, któ rej ka pi ta nem był Kon rad Cią gło
awan so wa ła z ko lei do fi na łu wo je wódz -
kie go tur nie ju „Pił kar ska Ka dra Cze ka”.

Gim na zja li ści z Po de gro dzia zna ko -
mi cie za pre zen to wa li się rów nież
od stro ny ar ty stycz nej. Ucznio wie z ko -
ła te atral ne go „Bis”, przy go to wa ni przez
na uczy ciel ki ję zy ka pol skie go – Mał go -
rza tę Ja nur i Aga tę Na wo jow ską – za ję li
dru gie miej sce za spek takl pt. „W sie ci
uza le żnień”, przed sta wio ny w ra -
mach XIV Prze glą du Ma łych Form Te -
atral nych „Prze bu dze nie 2014”.

War to nad mie nić, że rów nież w po -
przed nim ro ku szkol nym ucznio wie
z Po de gro dzia osią gnę li bar dzo do bre
wy ni ki w na uce. Tym więk sze uzna nie
na le ży się na szej mło dzie ży, iż nie spo -
czy wa na lau rach.

Nie spo czy wa ją
na lau rach
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III Po wia to wy Kon kurs Pio sen ki An -
giel ski „Let’s sing and play” od był
się 5 czerw ca w sa li głów nej Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro -
dziu. Je go ju ry mia ło trud ny orzech
do zgry zie nia – po ziom wy stę pów
był na praw dę wy so ki.

Uro czy ste go otwar cia kon kur su do ko -
na ła dy rek tor Ze spo łu Szkół Pod sta wo -
wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu,
Kry sty na Dą brow ska. Wszy scy obec ni
nie mo gli do cze kać się wy stę pów mło -
dzie ży, któ ra oprócz ta len tu ar ty stycz ne -
go mu sia ła wy ka zać się umie jęt no ścią
płyn ne go po słu gi wa nia się ję zy kiem an -
giel skim. En tu zja ści śpie wu i tań ca mie li
oka zję do wspól nej za ba wy. Ta len ty wo -
kal ne po dzi wia ła rów nież wójt Po de gro -
dzia Mał go rza ta Gro ma la.

Po my sło daw cą przed się wzię cia jest
Grze gorz Kraw czyk, na uczy ciel ję zy ka
an giel skie go w po de grodz kim gim na -
zjum. W tym ro ku wspar cia przy or ga ni -
za cji udzie li li rów nież na uczy cie le:
Mo ni ka We rem czuk, An na Wi deł, Mał -
go rza ta Stel mach i Aga ta Pa siut. To już
trze cia edy cja kon kur su, któ ry gro ma dzi
mło dzież z te re nu ca łej Są dec czy zny.

Uczest ni ków zma gań oce nia ło ju ry
pod prze wod nic twem dr Re na ty Jo na -
kow skiej -Ol szow skiej, na uczy ciel ki
śpie wu so lo we go w Pań stwo wej Szko le
Mu zycz nej I i II stop nia im. Fry de ry ka
Cho pi na w No wym Są czu, dy ry gen ta
Chó ru Ka me ral ne go Ba zy li ki św. Mał -
go rza ty w No wym Są czu oraz człon ka
Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Pe da go -
gów Śpie wu we Wro cła wiu. Po nad to jest
ce nio ną w kra ju i za gra ni cą śpie wacz ką
ope ro wą.

Ra zem z nią mło dych mu zy ków oce -
nia ły: Ja dwi ga Ry sie wicz, lek tor ję zy ka
an giel skie go w In sty tu cie Ję zy ków Ob -
cych Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo -
do wej w No wym Są czu, oraz

Jo an na Al brzy kow ska -Clif ford, so pra nist -
ka, ab sol went Aka de mii Mu zycz nej w Til -
bur gu (Ho lan dia), po pu lar na w Pol sce
i po za gra ni ca mi śpie wacz ka ope ro wa, na -
uczy ciel ka mu zy ki i śpie wu w Pa ła cu
Mło dzie ży.

WY NI KI KON KUR SU
Szko ły Pod sta wo we (kla sy 4-6)
I miejsce – Karolina Łosowska (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej)
II miejsce – Jolanta Mrówka (Szkoła
Podstawowa w Olszanie)
III miejsce – Martyna Petrażycka (Szkoła
Podstawowa im. St. I. J. Potoczków
w Rdziostowie)
Wyróżnienie – Patrycja Hajduk oraz Julia Oleksy
(Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Łososinie Dolnej) i Miłosz
Haza (Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Kadczy)
Nagroda dyrektora ZSPG w Podegrodziu
– Karolina Łosowska (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej)
Nagroda publiczności (100 zł)
– Karolina Łosowska (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej)

Gim na zja
I miejsce – Anita Dudczak (Samorządowe
Centrum Edukacji Szkolnej – Publiczne
Gimnazjum w Bereście)
II miejsce (ex aequo) – Anna Kita (Gimnazjum
nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu)
oraz Zespół EXPERYMENT (ZSPG w Podegrodziu)
III miejsce (ex aequo) – Edyta Dobroszek
(Publiczne Gimnazjum w Nawojowej) oraz
Justyna Zawiślan i Grzegorz Sroka (Gimnazjum
im. gen. J. Gizy w Wielogłowach)
Wyróżnienie – Karolina Pietrzak (Gimnazjum
nr 5 im. św. Kingi w Nowym Sączu) oraz Emilia
Rucińska (Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Zagorzenie)
Nagroda publiczności (100 zł)
– Justyna Zawiślan (Gimnazjum im. gen. J. Gizy
w Wielogłowach)

War to rów nież wspo mnieć, że kon -
kurs nie mógł by się od być bez po mo cy
spon so rów, ta kich jak: Urząd Gmi ny
w Po de gro dziu, rad ny wsi Ol szan ka
– An drzej Po rę ba, Adam Po rę ba, rad ny
wsi Go stwi ca – Sta ni sław Pla ta, Bank
Spół dziel czy w Sta rym Są czu, Bank
Spół dziel czy w Po de gro dziu, Spół ka
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Muzyka i język 

Wszy scy obec ni nie mo gli 
do cze kać się wy stę pów mło -
dzie ży, któ ra oprócz ta len tu
ar ty stycz ne go mu sia ła wy ka -
zać się umie jęt no ścią
płyn ne go po słu gi wa nia się 
ję zy kiem an giel skim.
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Bar dzo do bry mi wy ni ka mi w na uce
mo gą po chwa lić się ucznio wie
gim na zjum w Brze znej. Zaw dzię -
cza ją je swo jej cię żkiej pra cy,
przy wspar ciu na uczy cie li. 

Ka mil Wo lak zo stał lau re atem Ma -
ło pol skie go Kon kur su Hi sto rycz ne go
dla uczniów gim na zjum. Po dob ny wy -
nik uzy skał z geo gra fii, co świad czy
o je go spo rym za an ga żo wa niu w na ukę
oraz pra co wi to ści. Wie dzą z geo gra fii
po pi sał się rów nież Ma te usz Pa siut,
któ ry do tarł do fi na łu kon kur su.

W kon kur sie hi sto rycz nym zna ko -
mi ty wy nik był dzie łem Ada ma Ca ba -
ły, któ ry uzy skał ty tuł lau re ata.
Po wy żsi ucznio wie dzię ki zna ko mi tej
po sta wie w Po wia to wym Kon kur sie
Hi sto rycz nym (II miej sce) w na gro dę
otrzy ma li ki kluk nio wy wy jazd do War -
sza wy. Dzię ki cię żkiej pra cy i spo re mu
za an ga żo wa niu, świet ny re zul tat osią -
gnę ła An na Mo ni ca, któ ra ry wa li zo wa -
ła z po wo dze niem w kon kur sach
z ję zy ka pol skie go i ję zy ka an giel skie -
go. W oby dwu przy pad kach za koń czy -
ła zma ga nia z ty tu łem fi na list ki.

Zna ko mi cie za pre zen to wa ła się rów -
nież Ka ro li na Kuch nia, któ ra zo sta ła fi -
na list ką Ma ło pol skie go Kon kur su
Ma te ma tycz ne go dla uczniów gim na -
zjum.

Ucznio wie Gim na zjum w Brze znej
wy ka za li się rów nież na po lu spor to -
wym. Syl wia Iwań ska re pre zen to wa ła
swo ją szko łę na szcze blu wo je wódz kim
w bie gach prze ła jo wych, gdzie wy wal -
czy ła ty tuł fi na list ki. 

Świetnie pre zen to wał się rów nież ze -
spół pił kar ski w Wo je wódz kim Tur nie ju
„Co ca Co la Cup 2014”. Na szcze gól ne
wy ró żnie nie za słu gu je po sta wa na bo -
isku dwóch klu czo wych gra czy. Pa weł
Pla ta, ja ko ka pi tan po pro wa dził swój ze -
spół do suk ce su, a z ko lei Prze my sław
Go lon ka na le żał do czo ło wych za wod ni -
ków w nie mal ka żdym spo tka niu.

Jak po ka zu ją po wy ższe wy ni ki, mi -
nio ny rok szkol ny był nie zwy kle owoc -
ny dla uczniów Gim na zjum w Brze znej.
War to za zna czyć, że tak do bre re zul ta ty
po prze dzi ła cię żka pra ca. Wie le go dzin
do dat ko wej na uki oraz tre nin gów w po -
łą cze niu z cen ną po mo cą ze stro ny na -
uczy cie li przy nio sły efek ty. 

Godziny nauki
i treningów

Jaw na AGRO -HURT w No wym Są czu,
pań stwo Mał go rza ta i Ma rek Pię koś
– Ap te ka „Pi lu la” w Po de gro dziu, Ra da
Ro dzi ców dzia ła ją ca przy Ze spo le Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro -
dziu, To masz Ku lig – wła ści ciel księ gar -
ni ję zy ko wej „MEN TOR” w No wym
Są czu, An drzej Sta wiar ski – Fir ma Ga -
stro no micz na „RAJ” w Goł ko wi cach
Dol nych, Wy daw nic two Pe ar son Cen tral
Eu ro pe Sp. z o. o., Wy daw nic two No wa
Era, pań stwo Zo fia i Wie sław Czop – Fir -
ma Han dlo wo -Usłu go wa GRÓD, Re na -
ta Kra jew ska – ma na ger Do mu
We sel ne go TO SKA NIA w Po de gro dziu,
Za kład Ma sar ski ZDRÓJ Spół ka Jaw -
na Adam Gon ciarz i To masz Gon ciarz,
Pie kar nia ASPOL w Sta dłach, Uzdro wi -
sko Kry ni ca Że gie stów S.A. Kry ni ca
Zdrój, Ka ta rzy na Ka wik – na uczy ciel ję -
zy ka an giel skie go w ZSPG w Po de gro -
dziu, Be ata Ku kieł ka -Król – wy kła dow ca
w In sty tu cie Ję zy ków Ob cych Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No -
wym Są czu, dy rek tor Ze spo łu Szkół
Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro -
dziu – Kry sty na Dą brow ska oraz Bank
Pe KaO S.A. w No wym Są czu.



Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im.
Św. Kin gi w Ol szan ce za ję li pierw -
sze miej sce w II Gmin nym Kon kur -
sie Ję zy ka An giel skie go. 

Pa tro nat nad im pre zą ob ję ła Gmi na Po -
de gro dzie. Kon kurs pod na zwą „We lcome
to Bri ta in” od by wał się w dwóch eta pach.
Naj pierw, 25 mar ca ucznio wie mu sie li
prze brnąć przez eli mi na cje we wnętrz ne,
do któ rych przy stą pi ło dzie więć szkół pod -
sta wo wych z te re nu na szej gmi ny. Po nim
wy ło nio no trzy oso bo we ze spo ły, któ re
przy stą pi ły do ry wa li za cji w eta pie fi na ło -
wym, któ ry od był się w Szko le Pod sta wo -
wej w Dłu go łę ce -Świer kli 29 kwiet nia.

Za da nia kon kur so we przy bie ra ły ró -
żne for my. Te go rocz na edy cja zo sta ła po -
nad to wzbo ga co na o ele men ty wie dzy
kul tu ro znaw czej. Ucznio wie zma ga li się
z fil ma mi wi deo, na gra nia mi au dio,
krzy żów ka mi, za gad ka mi ję zy ko wy mi
oraz in ny mi za da nia mi, dzię ki któ rym
spraw dzo no zna jo mość słow nic twa, gra -
ma ty ki oraz funk cji ję zy ko wych.

Po za koń cze niu ry wa li za cji ze spo -
ły z du żym za cie ka wie niem wy cze ki -
wa ły ogło sze nia wy ni ków. Naj lep szą
trój ką oka za ła się re pre zen ta cja Szko -
ły Pod sta wo wej im. Św. Kin gi w Ol -
szan ce. Dru gą lo ka tę za ję li ucznio wie
ze Szko ły Pod sta wo wej w Dłu go łę ce -
-Świer kli, a trze cie miej sce przyznano
ze spo łowi Szko ły Pod sta wo wej im.
Ja na III So bie skie go w Brze znej. Na -
gro dy oraz dy plo my wrę czy ła uczest -
ni kom wójt Po de gro dzia, Mał go rza ta
Gro ma la.

SZKO ŁY POD STA WO WE
RE PRE ZEN TO WA LI
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi
w Olszance (Natalia Gołąb, Grzegorz Szabla,
Kamil Wojnarowski)
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli (Michał Kuchnia, Jakub
Plata, Łucja Matyaszek)
III miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Jana III Sobieskiego w Brzeznej (Eryk Tomaszek,
Sebastian Szczygieł, Filip Ogorzały)
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We lco me to Bri ta in
SPONSORZY

n Wydawnictwo Pearson
nWydawnictwo Oxford University Press
n POLANGLO – Sieć księgarni

edukacyjno-językowych
n Szkoła Językowa PERFECT ENGLISH 

Nowy Sącz
n PASE – Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Jakości w Nauczaniu 
Języków Obcych

n Firma Handlowo Usługowa „GRÓD” Zofia
i Wiesław Czop

n Alojzy Bulanda – Stacja Paliw Olszanka
n Danuta i Władysław Pasoń – Tartak

Olszanka – Gołkowice
n Barbara i Piotr Pawlik – Firma

Transportowa Barbara Trans
n KOMPERION Serwis i sklep komputerowa

– Łącko
n „Mentor” – Księgarnia

lingwistyczna w Nowym Sączu
n Bank Spółdzielczy w Podegrodziu.
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Ucznio wie Gim na zjum im. bł. o. St.
Pap czyń skie go w Po de gro dziu zwy -
cię ży li w XXI Wo je wódz kim Kon kur -
sie Ję zy ko wym „Bli żej Świa ta”.
Ju ry do ce ni ło mło dych ar ty stów,
któ rzy, po słu gu jąc się ję zy kiem an -
giel skim, za pre zen to wa li swo je ta -
len ty ak tor skie.

Ucznio wie z sa mo rzą do wych szkół
pod sta wo wych i gim na zjów z Ma ło pol -
ski ry wa li zo wa li ze so bą 21 ma ja. Kon -
kurs „Bli żej Świa ta” był or ga ni zo wa ny
przez Ze spół Szkol no -Przed szkol ny nr 2
w Kra ko wie -Wit ko wi cach. Ho no ro wy
pa tro nat nad nim ob jęli wo je wo da Ma ło -
pol ski, pre zy dent Kra ko wa oraz ma ło -
pol ski ku ra tor oświa ty. Je go głów nym
za ło że niem jest przed sta wie nie ma łej
for my te atral nej w ję zy ku ob cym.

Ucznio wie z Po de gro dzia, pa mię ta jąc
suk ce sy z ostat nich lat, przy go to wa li
dwa przed sta wie nia, po jed nym w ję zy -
ku an giel skim i nie miec kim. Gru pa an -
giel ska, któ ra pra co wa ła pod kie run kiem
na uczy cie la Grze go rza Kraw czy ka
przed sta wi ła „Cza ru ją cą szew co wą z Po -
de gro dzia” na mo ty wach sztu ki hisz pań -
skie go pi sa rza Fe de ri co Gar ci Lor ci.

Z ko lei gru pa „nie miec ka” pod okien Jo -
an ny Ko wal skiej za pre zen to wa ła spek -
takl „Na jar mar ku”.

War to do dać, że po de grodz ka pla ców ka
zo sta ła za pro szo na na ce re mo nię ogło sze -
nia wy ni ków ja ko je dy na z wo je wódz -
twa. 13 ma ja w Kra ko wie ogło szo no
zwy cięz ców, co spo tka ło się z ko lej nym,
spo rym suk ce sem na szych uczniów.

W ka te go rii gim na zjów zwy cię ży ła
gru pa, któ ra za pre zen to wa ła scen kę
w ję zy ku an giel skim, a dru gą lo ka tę za -

ję ła „nie miec ka” eki pa na sze go gim na -
zjum. To wiel kie osią gnię cie za rów no
dla uczniów, jak i ich opie ku nów.

Szko ła po nad to mo że po szczy cić się
już po raz ko lej ny ty tu łem Naj lep sze go
Gim na zjum w ca łym kon kur sie, dzię ki
cze mu zo sta ła uho no ro wa na Zło tym Pu -
cha rem, ufun do wa nym przez ma ło pol -
skie go ku ra to ra oświa ty. Do dat ko wo,
Se ba stian Ma ciu szek otrzy ma ł na gro dę
głów ną – wy jazd na dwu ty go dnio wy
obóz ję zy ko wy na Sy cy lii. 

Cza ru ją ca szew co wa po an giel sku
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14 kwiet nia w Brze znej -Li ta czu stał
pod zna kiem wy pie ków . Dzie ci
uczęsz cza ją ce do Szko ły Pod sta wo -
wej po ja wi ły się w fi lii Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry wraz z wy cho waw -
czy nią Aga tą Gon ciarz.

Ce lem spo tka nia by ło po zna nie
zwy cza jów wiel ka noc nych. Naj młod si
z za par tym tchem wsłu chi wa li się
w opo wie ści Ra che li Mor dar skiej z fi -
lii GOK w Brze znej -Li ta czu. Do wie -
dzia ły się o daw nych tra dy cjach
i przy go to wa niach do Świąt Wiel kiej
No cy. Klu czo wą ro lę od gry wa ła bab ka,
czy li znane do dziś świą tecz ne cia sto.
Zgod nie ze zwy cza ja mi, do brze upie -
czo na wró ży szczę ście przez ca ły rok.

Dzieci na spotkaniu w GOK uczest -
ni czy ły w de ko ro wa niu wiel ka noc nych
ciast i sto łu, a ta kże po zna ły wie le cie ka -
wo stek i zwy cza jów.

– W daw nych cza sach wie rzo no, że
uda na ba ba wiel ka noc na przy nie sie
szczę ście i po wo dze nie przez ca ły rok
– pod kre śla Ra che la Mor dar ska. – Po -
dob nie zresz tą jest i dzi siaj. Aby cia sto
by ło uda ne, na le ży je dłu go wy ra biać,

mu si po zo stać w cie płym miej scu, a żeby
wyrosła trzeba wło żyć w jej przy go to wa -
nie ca łe swo je ser ce.

Po wy słu cha niu wszyst kich cie ka wo -
stek i obej rze niu wy pie ków, dzie ci wraz
z wy cho waw czy nią za bra li się do wał ko -
wa nia cia sta kru che go. Na stęp nie wy kra -
wa li z nie go ró żne go ro dza ju kształ ty jak
pi san ki, ba ran ki, kró licz ki, kwia tusz ki
czy kur cza ki. Tak wy ko na ne cia stecz ka
po wę dro wa ły do pie kar ni ka. Jed -
na z mam, Jo lan ta Ma ciu szek czu wa ła
nad tym, by wy pie ki się nie przy pa li ły.

Po wy ję ciu z pie ca mo żna je by ło de -
ko ro wać, co spra wi ło naj młod szym

ogrom ną ra dość i przy jem ność oraz po -
ka za ło, że du ża fan ta zja mo że zdzia łać
cu da. Po ja wia ły się ró żne go ro dza ju wzo -
ry i ry sun ki, któ re na wią zy wa ły do Świąt
Wiel kiej No cy oraz wio sny. Punk tem
kul mi na cyj nym spo tka nia by ło lu kro wa -
nie cu kro wej ba by, któ ra już wcze śniej
zo sta ła upie czo na. Gdy po le wa za sty gła,
wszy scy uczest ni cy za ja da li cia sto ze
sma kiem.

– My ślę, że wszyst kim sma ko wa ło
– do da je Ra che la Mor dar ska. – Od no -
sząc się do tra dy cji po win no przy nieść
nam to ra dość, za do wo le nia i po myśl -
ność przez ca ły rok. 

Dobra wielkanocna babka wróży
szczęście przez cały rok



Bar tło miej Bia łas i Adam Kwo ka, ucznio wie Ze spo łu
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych w Po de gro dziu
przez chwi lę po czu li się jak praw dzi wi po li ty cy i za sie -
dli w ła wach po sel skich w Dniu Dziec ka.

Już tra dy cyj nie, 1 czerw ca or ga ni zo wa na jest se sja Sej -
mu Dzie ci i Mło dzie ży. Wa run kiem uczest nic twa jest wcze -
śniej sze zor ga ni zo wa nie de ba ty, któ ra od by ła się kil ka
ty go dni wcze śniej w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po de -
gro dziu. Ob ra dy po prze dzi ły warsz ta ty te ma tycz ne, w któ -
rych uczest ni czy li mło dzi par la men ta rzy ści. 460 mło dych
po słów zo sta ło po wi ta nych przez mar sza łek Sej mu Ewę Ko -
pacz, któ ra na wią za ła w swo im prze mó wie niu do wy da rzeń
z ostat nich ty go dni na Ukra inie. – Wi dzi my wszy scy, że nic
nie jest da ne raz na za wsze. Ani bez pie czeń stwo, ani de mo -
kra cja. Cho ciaż jest naj lep szym z ustro jów, jak wszyst ko wy -
ma ga pie lę gno wa nia.

Póź niej głos za bra li Wi ce mi ni ster Edu ka cji – Ewa Du dek
oraz Rzecz nik Praw Dziec ka – Ma rek Mi cha lak. Na stęp nie

głos od da no mło dym po li ty kom, któ rzy de ba to wa li nad po sta -
wa mi oby wa tel ski mi swo ich ró wie śni ków. 

W ła wach po sel skich za sia dło dwóch gim na zja li stów z Po -
de gro dzia. – Udział w ob ra dach Sej mu Dzie ci i Mło dzie ży był
dla mnie wiel kim wy da rze niem – mó wi Bar tło miej Bia łas.
– Uczest ni cząc w tym przed się wzię ciu mia łem ide al ną oka zję
do zgłę bie nia mo jej wie dzy po li tycz nej. Prze ko na łem się ja ka
od po wie dzial ność to wa rzy szy po słom w ich co dzien nej pra cy.
Po nad to mie li śmy mo żli wość do zwie dze nia wnę trza Sej mu
o raz po zna nia wie lu wspa nia łych lu dzi.

Po dob nie wy po wie dział się Adam Kwo ka. – Wy jazd do War -
sza wy to wy jąt ko wo cen ne do świad cze nie w tak mło dym wie ku
– za zna cza. – Wy da rze nie to na dłu go za pad nie w mo jej pa mię ci.
Mo gli śmy po znać wie lu cie ka wych lu dzi oraz zo ba czyć nie któ rych
po słów, któ rych na co dzień mo że my oglą dać je dy nie w te le wi zji.

Wy jazd do War sza wy jest więc spo rym suk ce sem dla mło -
dzie ży, któ ra w ten spo sób jest na gra dza na i mo bi li zo wa -
na do dal szej pra cy. Po nad to by ła to ide al na oka zja do pro mo cji
na szej pla ców ki oświa to wej, jak rów nież ca łej gmi ny.
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XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży z udziałem
gimnazjalistów z Podegrodzia!

Siat ków ka od ry wa uczniów od kom pu te rów 
50-oso bo wa gru pa tre nu je siat ków kę pod okiem wy kwa li fi ko wa nych in struk to rów. Chłop cy w przy szło ści ma ją
za si lić sze re gi se nior skie go Gro du, a dziew czę ta być mo że utwo rzą wła sny ze spół, któ ry bę dzie ry wa li zo wał
w roz gryw kach li go wych. Wszy scy uczest ni cy za jęć miesz ka ją na te re nie gmi ny Po de gro dzie. Fre kwen cja wska -
zu je, że tre nin gi cie szą się du żym za in te re so wa niem. War to do dać, że dzię ki po mo cy ze stro ny gmi ny i Ze spo łu
Szkół Pod sta wo wo -Gim naj zal nych w Po de gro dziu, ucznio wie tre nu ją za dar mo.  Za ję cia pro wa dzo ne są
pod okiem wy kwa li fi ko wa ne go tre ne ra pił ki siat ko wej oraz za wod ni ków dru ży ny siat kar skiej Gród Czop Po de -
gro dzie. Sek cja po wsta ła, by ode rwać mło dzież od kom pu te rów oraz złe go to wa rzy stwa. 




