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„Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,

bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel
tego świata Odkupiciel”. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

proszę przyjąć najlepsze życzenia. 

Niech zbliżający się czas 

Zmartwychwstania Pańskiego

rozpromieni Wasze dni i sprawi, że każdy z nich 

przyniesie radość i siłę do 

podejmowania kolejnych życiowych wyzwań.

Życzymy, aby te święta spędzone w cieple domowego 

ogniska były źródłem nadziei i miłości 

dla Was i Waszych najbliższych.
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K o lej ny nu mer „Wie ści Po -
de grodz kich” po świę co -
ny jest w więk szo ści

osią gnie ciom i suk ce som na szych
naj młod szych miesz kań ców. In -
we sto wa nie w ka pi tał ludz ki,
wspie ra nie roz wo ju dzie ci i mło -
dzie ży to my śle nie wy bie ga ją ce
w przy szłość, któ re przy nio są
nam ra dość i kon kret ne ko rzy ści
w przy szło ści. Nie zmier nie się
cie szę, że przed sta wi cie le na szej
Gmi ny osią ga ją suk ce sy uczniow -
skie na wszyst kich szcze blach
kra jo wych. To ich oso bi sty suk ces
i z ca łe go ser ca gra tu lu ję im osią -
gnie cia tych suk ce sów. To jed nak
jed na stro na me da lu. Dru ga, nie

mniej wa żna, jest ta ka, że w Gmi nie Po de gro dzie suk ce -
syw nie pod no si się po ziom na ucza nia. To za słu ga do brej
współ pra cy Urzę du Gmi ny z ro dzi ca mi, dy rek to ra mi szkół,
na uczy cie la mi, wy cho waw ca mi. Bar dzo im za to dzię ku ję
i nie mu szę do da wać, że w tej dzie dzi nie za wsze bę dą
u mnie mie li ogrom ne wspar cie.

Roz wój ka pi ta łu spo łecz ne go i wspar cie cie ka wych
ini cja tyw zna la zło od zwier cie dle nie w ko lej nym do fi nan -
so wa niu przez Gmi nę Po de gro dzie or ga ni za cji po za rzą -
do wych. Do fi nan so wa nie za dań pro po no wa nych
i or ga ni zo wa nych przez klu by, sto wa rzy sze nia, fun da cje
lo kal nych spo łecz ni ków wzbo ga ci i uzu peł ni ofer tę Gmi -
ny Po de gro dzie. Od lat ta kie dzia ła nie przy no si wspa nia -
łe efek ty. Bar dzo li czę na dal sze roz wi ja nie tej współ pra cy.

Na gro ma dze nie ta kiej ilo ści wy da rzeń i in for ma cji
nie zwią za nych z tzw. po li ty ką nie jest przy pad ko we.
Okres wy bor czy do star czył nam du żych, nie ko niecz nie
po zy tyw nych emo cji. Po nie waż w ży ciu bi lans za wsze

wy cho dzi na ze ro mam na dzie ję, że te raz w spo ko ju bę -
dzie my do bu do wy wać po zy tyw ne wię zi mię dzy ludz -
kie i przy ja zną at mos fe rę w Gmi nie. 

Za koń cze niem okre su wy bor cze go by ły wy bo ry soł -
ty sów po szcze gól nych so łectw. By łam obec na na wszyst -
kich ze bra niach wy bor czych. Z praw dzi wą przy jem no ścią
za uwa ży łam du że za in te re so wa nie ty mi wy bo ra mi,
zwięk szo ną fre kwen cję na ze bra niach i co nie zmier nie
mnie cie szy wy so ką kul tu rę spo tkań. Ser decz nie gra tu lu -
ję wy bra nym soł ty som. Je stem prze ko na na, że wspól nie
z Ra dą Gmi ny i pra cow ni ka mi UG two rzy my kom pe tent -
ny i zgra ny ze spół, któ ry speł ni ocze ki wa nia miesz kań -
ców na szej Gmi ny w ko lej nej ka den cji.

Z kro ni kar skie go obo wiąz ku i z po czu cia przy zwo -
ito ści chcę ta kże prze ka zać in for ma cję, że zgod nie
z tym co mó wi łam w okre sie kam pa nii wy bor czej żad -
na in sty tu cja pań stwo wa nie pro wa dzi ła prze ciw ko
Gmi nie Po de gro dzie żad nych po stę po wań. Wszyst kie
po mó wie nia i oszczer stwa gło szo ne w okre sie przed -
wy bor czym nie zna la zły po twier dze nia. CBA po prze -
pro wa dze niu, na pod sta wie do no su, po stę po wa nia
wy ja śnia ją ce go nie zna la zła pod staw do wsz czę cia po -
stę po wa nia kon tro l ne go. Ostat nim eta pem tych wy da -
rzeń jest pro ces są do wy o ochro nę dóbr oso bi stych
Gmi ny Po de gro dzie z re dak cją TTV i dzien ni ka rza mi,
au to ra mi nie rze tel ne go re por ta żu przed wy bor cze go.

Sza now ni miesz kań cy.
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka noc nych tra -

dy cyj nie skła dam Pań stwu ser decz ne ży cze nia zdro wia,
spo ko ju i cie pła ro dzin ne go. Niech upły ną w po god nej
at mos fe rze i oprócz oka zji do ro dzin ny spo tkań bę dą
rów nież oka zją do re lak su i wy po czyn ku.

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

Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko
jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu 
dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia
i stagnacji. Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia
i osądu, rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia, jak rozwój
jednostki poza żyzną glebą społeczności. Al bert Ein ste in

Sza now ni Miesz kań cy!
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Bu do wa ka pli cy na fi ni szu
Do bie ga ją już koń ca ro bo ty bu dow la ne zwią za ne z po wsta niem ka pli cy
cmen tar nej w Po drze czu. Je śli wa run ki at mos fe rycz ne po zwo lą, już w ma -
ju mo żna spo dzie wać się za koń cze nia głów ne go eta pu prac.

Kar na wał z „BIS”
12 lu te go Ko ło Te atral ne „BIS”, wraz z Sa mo rzą dem Uczniow skim i opie ku -
na mi Mał go rza tą Ja nur i Aga tą Na wo jow ską za pro si ło na spo tka nie kar na -
wa ło we uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej z Go stwi cy
z kie row ni kiem Ur szu lą Po to niec -Mę doń i wy cho waw ca mi .

7
14



WIADOMOŚCI WWW.PODEGRODZIE.PL4

Pod czas ostat niej se sji Ra dy Gmi ny Po de gro dzie no wi
soł ty si przy ję li gra tu la cje i za świad cze nia o wy bo rze
na ko lej ną ka den cję. W więk szo ści przy pad ków funk cję
tę bę dą spra wo wa ły te sa me oso by.

– By łam obec na na wszyst kich trzy na stu ze bra niach wy bor -
czych – mó wi wójt Mał go rza ta Gro ma la. – Wszę dzie by ła wy -
so ka fre kwen cja i za in te re so wa nie wy bo ra mi, co świad czy
o tym, że dla miesz kań ców soł tys w dal szym cią gu po zo sta je
wa żną oso bą we wsi.

W więk szo ści funk cję go spo da rza wsi bę dą na dal peł ni ły te
sa me oso by. Do zmia ny do szło je dy nie w Brze znej, gdzie funk -
cję rad ne go i soł ty sa łą czył bę dzie Je rzy Ja siń ski, oraz w Ol -
szan ce, gdzie do tych cza so wą wie lo let nią i za słu żo ną soł tys
Sta ni sła wę Rams za stą pił Bog dan Śledź. 

– Fakt, iż tyl ko w dwóch miej sco wo ściach do szło do zmia ny
soł ty sów, świad czy o du żym za ufa niu miesz kań ców dla spra -
wu ją cych tę funk cję. Nie któ rzy peł nią swo ją ro lę już kil ka na -
ście lub kil ka dzie siąt lat, co za słu gu je na szcze gól ne wy ra zy
uzna nia – do da je Mał go rza ta Gro ma la.

LISTA SOŁTYSÓW 
– So łec two Brze zna – Je rzy Ja siń ski
– So łec two Po de gro dzie – Ma rek Mi gacz
– So łec two Go stwi ca – Bro ni sław Pla ta
– So łec two Dłu go łę ka -Świer kla – Jan Szew czyk
– So łec two Ol sza na – Bo że na Paw łow ska
– So łec two Ol szan ka – Bog dan Śledź
– So łec two Na sza co wi ce – Ste fan Śledź
– So łec two Cho cho ro wi ce – Bro ni sław Ciur ka
– So łec two Sta dła – Cze sła wa Ru cha ła

– Sołectwo Juraszowa – Laciuga Józef
– Sołectwo Mokra Wieś – Hejmej Czesław
– Sołectwo Podrzecze – Klimczak Kazimierz
– Sołectwo Rogi – Maciuszek Marek

Wszyst kim soł ty som ży czy my za do wo le nia z peł nio nej
funk cji oraz zdro wia i po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.
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Za koń czy ły się wy bo ry soł ty sów

Sto wa rzy sze nie Ro dzi ców Przy ja ciół
Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych
„Pro myk” w Po de gro dziu za swo ją
dzia łal ność otrzy ma ło sta tu et kę
Ziarn ko Gor czy cy 2015. Na uro czy -
stej ga li to nie zwy kłe wy ró żnie nie
ode bra ła pre zes Ma ria Krę żo łek.

Ka pi tu ła ple bi scy tu, uza sad nia jąc
swój wy bór, od nio sła się do szcze gól -
nych osią gnięć po de grodz kie go sto wa -
rzy sze nia. Pod kre ślo no „pro fe sjo na lizm
i wy trwa łość w ob ja śnia niu świa ta, po -
moc w oswa ja niu bliź nich i tak zwa nych

zwy kłych spraw tym, dla któ rych one nie
są zwy kłe i pro ste”. 

Przy po mnij my, że w ra mach re ha bi li -
ta cji uczest ni cy bio rą udział w za ję ciach
w pra cow niach: pla stycz no -tech nicz nej,
ogrod ni czo -przy rod ni czej, haf ciar sko -
-tkac kiej, przy sto so wa nia do ży cia oraz
go spo dar stwa do mo we go. Do sto wa rzy -
sze nia, oprócz ro dzi ców na le żą rów nież
przy ja cie le, któ rzy z po mo cy in nym
czer pią sa tys fak cję.

Oprócz po wy ższych form dzia łal no -
ści, „Pro myk” or ga ni zu je dla wszyst kich
pod opiecz nych ró żne go ro dza ju im pre zy

to wa rzy skie czy spor to we. Udział w nich
bio rą za przy jaź nio ne Warsz ta ty Te ra pii
Za ję cio wej, wspól no ty Wia ry i Świa tła. 

W za ję ciach uczest ni czy rów nież
mło dzież z miej sco wych pla có wek
oświa to wych. Dzię ki ta kiej in te gra cji
prze ła my wa ne są ba rie ry, a oso by nie peł -
no spraw ne są ak cep to wa ne w śro do wi sku,
w któ rym ży ją. Ka żde te go ty pu wy da rze -
nia po ka zu ją wszyst kim uczest ni kom, że
po przez ró żno rod ne for my re ha bi li ta cji
mo żna po pra wić swo ją kon dy cję, zdo być
no we umie jęt no ści oraz do brze się ba wić
i po ży tecz nie spę dzać wol ny czas.

Ziarn ko Gor czy cy na 15-lecie „Promyczka”



Wspie ra jąc ini cja ty wy, z któ rych ko rzy sta ją miesz kań -
cy na szej ma łej oj czy zny, w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Po de gro dziu pod pi sa no umo wy ze sto wa rzy sze nia -
mi, or ga ni za cja mi sa mo rzą do wy mi oraz klu ba mi spor -
to wy mi. Po moc fi nan so wa umo żli wi re ali za cję
zgło szo nych przez po wy ższe jed nost ki za dań.

Ko mi sja, któ rej prze wod ni czą cą by ła Ma ria Ma tia szek z Urzę -
dy Gmi ny w Po de gro dziu, przy ję ła ofer ty. Kon kurs miał cha rak -
ter otwar ty, a swo je zgło sze nia mo gły skła dać ró żne go ro dza ju
sto wa rzy sze nia, or ga ni za cje po za rzą do we, klu by spor to we itp. 

Ce lem or ga ni za cji, któ re skła da ły ofer ty, jest re ali za cja pro -
jek tów i za dań z ró żnych dzie dzin ży cia spo łecz ne go, czy li
m.in. roz wój kul tu ry fi zycz nej, roz wią zy wa nie pro ble mów al -
ko ho lo wych, pro mo cja kul tu ry, prze ciw dzia ła nie na ło gom czy
pro pa go wa nie zdro we go i ak tyw ne go try bu ży cia.

Wójt Mał go rza ta Gro ma la, ogła sza jąc wy ni ki kon kur su,
pod kre śli ła istot ną ro lę sto wa rzy szeń i or ga ni za cji w ży ciu spo -
łecz nym gmi ny, ży cząc jed no cze śnie dal szych suk ce sów i cie -
ka wych po my słów.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 95 000 zł

1. Lu do wy Klub Spor to wy „GRÓD” w Po de gro dziu – Upo -
wszech nia nie kul tu ry i spor tu wśród dzie ci i mło dzie ży oraz
do ro słych miesz kań ców gmi ny Po de gro dzie – 62 400 zł

2. Wiej skie Sto wa rzy sze nie Spor to we „EXPE RY MENT”
– 5 000 zł

3. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -
kal nych „SER COM” – XV Ju bi le uszo wy Po wia to wy Noc -
ny Bieg Mi ko łaj ko wy – 4 000 zł

4. Sto wa rzy sze nie – Klub Spor to wy Gród Czop Po de gro dzie
– Wspie ra nia po pra wy wa run ków upra wia nia spor tu KS
Gród Czop Po de gro dzie i wzro stu wy ni ków we współ za -
wod nic twie spor to wym ze szcze gól nym uwzględ nie niem
pił ki siat ko wej – 3 500 zł

5. Sto wa rzy sze nie – Klub Spor to wy Gród Czop Po de gro dzie
– Szu ka my ta len tów wśród mło dzie ży Gmin nej – sek cja
pił ki siat ko wej – 3 500 zł

6. Fun da cja „Bę dzie do brze” Sta ry Sącz – 3 000 zł
7. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -

kal nych „SER COM” – IV Pik nik Ro dzin ny – 2 500 zł
8. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -

kal nych „SER COM” – Noc Świę to jań ska Ol sza na 2015
– 2 000 zł

9. Sto wa rzy sze nie – Klub Spor to wy Gród Czop Po de gro dzie
– III Wa ka cyj ny 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 – 2 000 zł

10. Ochot ni cza Straż Po żar na w Brze znej – 1 500 zł
11. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich wsi Sta dła

– My se nio rzy sta ro ści mó wi my po wo lut ku, bo sport to
zdro wie – 1 500 zł

12. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -
kal nych „SER COM” – Tur niej spor to wy o Pu char Wój ta
Gmi ny Po de gro dzie – 1 500 zł

13. Ochot ni cza Straż Po żar na w Po de gro dziu – 1 500 zł
14. Sto wa rzy sze nie Ko lar stwa Gór skie go MTB FUN RI DE TE -

AM – Po pu la ry za cja spor tu po przez or ga ni za cję za jęć dla
dzie ci i mło dzie ży oraz im prez spor to wych – 1 000 zł

15. Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Sę dziów Pił kar skich Za -
rząd Kra jo wy – 100 zł

KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 5 000 zł
1. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Wsi Sta dła

– Z prze szło ści do przy szło ści – 5 000 zł
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WY POC ZY NEK DZIE CI I MŁO DZIE ŻY
– 5 000 zł
1. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu – Wa ka -

cje z pił ką no żną – 2 000 zł
2. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Wsi Sta dła

– „Wa ka cje w ob co wa niu z przy ro dą” – 1 500 zł
3. Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Oświa ty oraz Spo łecz no ści Lo -

kal nych „SER COM” – Je ste śmy – uczy my się przez za ba -
wę – 1 500 zł

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH – 25 000 zł
1. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu – Wol ni

od na ło gów – 17 200 zł
2. Sto wa rzy sze nie Klub Spor to wy Gród Czop Po de gro dzie

– VII Pik nik Siat ków ki „Na po że gna nie wa ka cji – 4 500 zł
3. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich Wsi Sta dła – In -

te gra cja po ko leń nie wy ma ga wy sił ku – 2 500 zł
4. Lu do wy Uczniow ski Klub Spor to wy „Wietrz ni ce” w Za -

brze ży – 500 zł
5. Mię dzysz kol na Ra da Ro dzi ców w No wym Są czu – 300 zł

GMIN NY PRO GRAM PRZE CIW DZIA ŁA NIA
NAR KO MA NII – 7 000 zł
1. Lu do wy Klub Spor to wy „Gród” w Po de gro dziu – Sport le -

kiem na pa to lo gię – 4 250 zł
2. Sto wa rzy sze nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich wsi Sta dła

„Zdro wie tak, używ ki to wróg” – 2 250 zł
3. Sto wa rzy sze nie Ko lar stwa Gór skie go MTB „FUN RI DE

TE AM” Brze zna – Bez na ło gów ży je się le piej – 500 zł

OCHRO NA I PRO MO CJA ZDRO WIA
– 3 000 zł
1. Sto wa rzy sze nie Ro dzi ców Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie -

peł no spraw nych „Pro myk” Po de gro dzie – Or ga ni za cja
Gmin nych Dni God no ści Osób Nie peł no spraw nych
– pro pa go wa nie po staw zro zu mie nia i ak cep ta cji oraz
prze ciw dzia ła nie dys kry mi na cji – 2 500 zł

2. Są dec kie Wod ne Ochot ni cze Po go to wie Ra tun ko we No wy
Sącz – Ra tuj od wa żnie ale roz wa żnie – 500 zł.
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Już po raz trze ci dzie ci ze szkół pod sta wo wych z te -
re nu na szej gmi ny bio rą udział w na uce pły wa nia.
War to za zna czyć, że dwie po przed nie edy cje cie szy ły
się du żym za in te re so wa niem.

Pro jekt „Już pły wam” jest do fi nan so wa ny z bu dże tu Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go w ra mach za da nia „Za go spo da -
ro wa nie cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży”. Łącz nie
dwu dzie sto go dzin ną na ukę pły wa nia roz po czę ło trzy dzie -
ścio ro dzie ci ze szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny Po de -
gro dzie w wie ku 7 – 10 lat.

W za ję ciach w Pły wal ni Li ma now skiej, miesz czą cej się
przy uli cy Zyg mun ta Au gu sta 37 bio rą udział ucznio wie ze
szkół w: Brze znej, Brze znej -Li ta czu, Dłu go łę ki -Świer kli,
Go stwi cy, Mo krej Wsi, Ol sza nie, Ol szan ce, Ro gach oraz Sta -
dłach. Na wszyst kich uczest ni ków cze ka ją licz ne atrak cje.

Pro gram obej mu je dzie ci nie umie ją ce pły wać, za rów no
dziew czę ta, jak i chłop ców, któ rzy po bie ra ją na uki
pod okiem wy kwa li fi ko wa ne go in struk to ra. Po nad to nad ich
bez pie czeń stwem czu wa ją szkol ni opie ku no wie oraz ra tow -
ni cy li ma now skie go obiek tu. Do dys po zy cji naj młod szych
jest no wo cze sna pły wal nia z peł nym wy po sa że niem.

Za ję cia po dzie lo no na trzy eta py. W pierw szym ma li pły -
wa cy za po zna ją się z ćwi cze nia mi oswa ja ją cy mi z wo dą oraz
po zna ją pod sta wo we ru chy pły wac kie. Dru gi obej mu je po -
zna nie po szcze gól nych sty lów spor to wych. W ostat nim dzie -
ci bę dą do sko na li li swo je umie jęt no ści.

Do głów nych za ło żeń pro jek tu na le ży za li czyć po pra wę
i pod nie sie nie po zio mu ogól nej spraw no ści fi zycz nej
uczniów szkół pod sta wo wych, a w szcze gól no ści: opa no wa -
nie pod sta wo wych umie jęt no ści pły wac kich, wdro że nie
do sys te ma tycz ne go uczest nic two w za ję ciach re kre acyj no -
-spor to wych, kształ to wa nie pod sta wy sa mo kon tro li i sa mo -
oce ny roz wo ju spraw no ści psy cho fi zycz nych, zwięk sze nie
ilo ści dzie ci i mło dzie ży uczest ni czą cych w za ję ciach re kre -
acyj no -spor to wych, wzrost po zio mu umie jęt no ści pły wac -
kich oraz po pra wa sta nu bez pie czeń stwa dzie ci
ko rzy sta ją cych z ró żne go ro dza ju ką pie lisk.

30 dzieci
już pływa



Dzie ci z na szej gmi ny już po raz czwar ty
wzię ły udział w zi mo wym wy po czyn ku
zor ga ni zo wa nym przez pa nie ze Sto -
wa rzy sze nia Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Sta dłach. Jak zwy kle nie za bra kło
licz nych atrak cji, a naj młod si wró ci li
do do mów nie zwy kle za do wo le ni.

Go spo dy nie sta ra ły się po łą czyć ak -
tyw ny wy po czy nek z edu ka cją mło dych
miesz kań ców na szej gmi ny. 16 lu te go
przed sta wi ciel po li cji w Sta rym Są czu
opo wia dał uczest ni kom o za gro że niach

wy ni ka ją cych z nie prze strze ga nia za sad
bez pie czeń stwa. Po nad to przed sta wił
słu cha czom szko dli wość i ne ga tyw ne
skut ki nad uży wa nia al ko ho lu oraz in -
nych uży wek.

Ko lej ny dzień był zwią za ny z licz ny -
mi atrak cja mi, o któ rych dzie ci bę dą dłu -
go pa mię ta ły. Wła śnie wte dy wy je cha ły
na ran czo „U Wac ka w Że leź ni ko wej”,
by mo gły jak naj dłu żej cie szyć się śnie -
giem i za ba wą na świe żym po wie trzu. 

Bez ogra ni czeń naj młod si mo gli ko -
rzy stać z ku li gu. A chy ba naj więk szą

atrak cją oka za ła się jaz da na grzbie cie
hu cu łów.

Dzie ci z wiel ką uwa gą przy glą da ły
się zwie rzę tom i ko lo ro wym pta kom
w go spo dar stwie, by po wspa nia łej za -
ba wie prze nieść się do cha ty bie siad nej,
w któ rej cze ka ły na nich ko lej ne nie spo -
dzian ki przy gril lu i go rą cej her ba cie
z so kiem.

Wszy scy z sze ro ki mi uśmie cha mi
na bu ziach po wró ci li do do mów, dzię ku -
jąc go spo dy niom za mi ło i ak tyw nie spę -
dzo ny czas w okre sie fe rii zi mo wych.
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Atrak cje fe ryj ne z KGW Sta dła



Jak co ro ku Bi blio te ka Gmin -
na w Po de gro dziu or ga ni zu je licz ne
atrak cje dla naj młod szych miesz -
kań ców w cza sie wol nym od na uki.
W fe rie na dzie ci cze ka ło więc wie le
nie spo dzia nek.

Wszy scy uczest ni cy za jęć mie li zna -
ko mi tą oka zję do roz wi ja nia swo ich
zdol no ści i umie jęt no ści. Warsz ta ty or -
ga ni zo wa no w ka żdy po nie dzia łek, śro -

dę i pią tek, tak by ka żde dziec ko mo gło
zna leźć coś dla sie bie. 

Bi blio te kar ki przy go to wa ły ca łe
mnó stwo cie ka wych za dań, któ re po -
ma ga ły naj młod szym w roz wi ja niu
umie jęt no ści i po bu dze niu pa sji. Ka -
żdym za ję ciom to wa rzy szył in ny te mat
prze wod ni, do któ re go czy ta ny był od -
po wied ni tekst li te rac ki. 

Pod czas „fe rii z bi blio te ką” dzieci
z gmi ny Po de gro dzie z wiel ką ra do ścią

i za pa łem two rzyli „ma łe dzie ła sztu ki”.
Mo żna by ło po dzi wiać żab ki, łód ki, pie -
ski czy mo tyl ki.

Po nad to nanaj młod szych cze ka ły po ran -
ki fil mo we. Oprócz te go daw kę świet ne go
hu mo ru i wspa nia łej za ba wy do star czy ły
go dzi ny peł ne ró żno rod nych gier i za baw
plan szo wych. Zde cy do wa nie naj wię cej
emo cji wzbu dza ły zko lei ró żno rod ne za ba -
wy ru cho we. Dzię ki nim ćwi czo no zręcz -
ność i re fleks, a przede wszyst kim uczo no
dzie ci współ pra cy i ko le żeń stwa w gru pie.

Do dat ko wo wszy scy uczest ni cy zma -
ga li się z ka lam bu ra mi, za gad ka mi oraz
wy ko ny wa li ró żne ćwi cze nia edu ka cyj -
ne, łą czą ce za ba wę i na ukę.
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Do 50 pro cent war to ści za da nia
– ty le na sza gmi na mo że otrzy mać
na re mont dro gi gmin nej w ra mach
Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych, Etap II „Bez pie -
czeń stwo – Do stęp ność – Roz wój”.

Do koń ca wrze śnia 2015 r. za koń czy się
re mont dro gi gmin nej nr 293924K Strzy -
ga niec – Li tacz w km 0+000,00 – 1+635,00
i nr 293937K Strzy ga niec – Cho cho ro wi ce

w km 0+915,00 – 2+310,00 km w miej sco -
wo ści Brze zna. Łącz nie wy re mon to wa nych
zo sta nie 3,03 km.

W ra mach za da nia wy ko na ny zo sta nie
re mont chod ni ka oraz ka na li za cji desz -
czo wej. No wa na wierzch nia jezd ni bę dzie
te raz kom for to wa i bez piecz niej sza, a mo -
der ni za cja obej mie rów nież prze pust
i ścian ki czo ło we. Oprócz te go re mont
obej mie rów nież oświe tle nie ulicz ne.
Zad ba no rów nież o bez pie czeń stwo pie -

szych. Na dro dze po wsta nie też próg
zwal nia ją cy wraz z ozna ko wa niem oraz
sta lo we ba rie ry ochron ne.

To już ko lej na dro ga w na szej gmi -
nie, któ ra zy ska no we ob li cze. War to
przy tym za zna czyć, że po po de grodz -
kich dro gach kie row cy mo gą po ru szać
się w co raz bar dziej kom for to wych wa -
run kach, któ re sprzy ja ją rów nież bez -
pie czeń stwu prze cho dzą cych wzdłuż
dro gi pie szych.

Wkrót ce re mont ko lej nej dro gi

Ferie z biblioteką
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Do po ło wy kwiet nia za koń czą się
pra ce zwią za ne z in sta la cją ko lek -
to rów sło necz nych na bu dyn kach
użyteczności publicznej.

Umo wa, na mo cy któ rej na sza gmi -
na otrzy ma ła wspar cie fi nan so we z Ma -
ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007 – 2013, Oś
Prio ry te to wa 7. In fra struk tu ra Ochro ny

Śro do wi ska. Dzia ła nie 7.2. Po pra wa ja -
ko ści po wie trza i zwięk sze nie wy ko rzy -
sta nia od na wial nych źró deł ener gii
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go, zo sta ła pod pi sa na w paź -
dzier ni ku ubie głe go ro ku.

Dzię ki te mu w pię ciu bu dyn kach
uży tecz no ści pu blicz nej zo sta ną za in sta -
lo wa ne ko lek to ry sło necz ne. Do ty czy to
obiek tów Urzę du Gmi ny w Po de gro dziu
oraz szkół pod sta wo wych w Brze znej,
Mo krej Wsi, Ol szan ce i Sta dłach. Po -
nad to do czerw ca wy ko na na zo sta nie
wy mia na cen tral ne go ogrze wa nia
w Urzę dzie oraz pla ców kach oświa to -
wych w Brze znej i Ol szan ce.

War tość za da nia wy nie sie ok. 600 tys.
zł z cze go wy so kość wspar cia z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
to 85% wy dat ków kwa li fi ko wal nych.

Ko lek to ry słoneczne
w urzę dzie i szko łach 

Gmi na otrzy ma ła do fi nan so wa nie
ze środ ków unij nych, któ re po zwo li
na prze bu do wę cen trum miej sco -
wo ści. Re ali za cja za da nia w du żym
stop niu po pra wi ja kość ży cia miesz -
kań ców.

Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy nie -
sie 879 450,01 zł. Gmi na Po de gro dzie
otrzy ma ła do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 500 000,00 zł z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich (EFR ROW). 

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny w ra -
mach Pro gra mu, Oś 3 „Ja kość ży cia
na ob sza rach wiej skich i ró żni co wa nie
go spo dar ki wiej skiej”, dzia ła -
nie 313, 322, 323 „Od no wa i roz wój
wsi”. Je go ce lem jest za spo ko je nie po -
trzeb spo łecz nych miesz kań ców Ro -
gów, jak rów nież wzrost atrak cyj no ści

tu ry stycz nej oraz po pra wa es te ty ki wsi,
po przez od no wę jej cen trum. 

W ra mach in we sty cji po wsta nie plac
za baw oraz upo rząd ko wa ne zo sta ną te -
re ny zie lo ne, znaj du ją ce się wo kół nie -
go. Po nad to zostanie wybudowane
bo isko wie lo funk cyj ne, gdzie wy ko na -
na zo sta nie pły ta bo iska wraz z ogro dze -
niem. Oprócz te go wy ko na ny zo sta nie
re mont scho dów te re no wych oraz re -
mont od wod nie nia ist nie ją cej stud ni
o śred ni cy 1000 mm. Do dat ko wo no we
ob li cze zy ska chod nik i ście żka spa ce ro -
wa wraz z ka na li za cją desz czo wą.

Nowe oblicze
centrum
Rogów
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Do bie ga ją już koń ca ro bo ty bu dow la ne zwią za ne z po -
wsta niem ka pli cy cmen tar nej w Po drze czu. Je śli wa -
run ki at mos fe rycz ne po zwo lą, już w ma ju mo żna
spo dzie wać się za koń cze nia głów ne go eta pu prac.

Przy po mnij my, iż roz po czę ta w ubie głym ro ku in we sty cja
bę dzie kosz to wa ła ok. 320 tys. zł. Po nie waż cmen tarz słu ży
rów nież miesz kań com Świ niar ska, pra wie jed ną trze cią tej
kwo ty (100 tys. zł) po sta no wił do ło żyć z bu dże tu wójt Chełm -

ca Ber nard Sta wiar ski. W ra mach pro wa dzo nych prac wy ko -
na ny zo sta nie bu dy nek ka pli cy cmen tar nej wraz z chłod nią,
przy sto so wa ną do prze cho wy wa nia zwłok.

– Obec nie pro wa dzo ne są ostat nie pra ce wy koń cze nio -
we we wnątrz ka pli cy – za zna cza Ka zi mierz Klim czak, soł -
tys Po drze cza. – Gdy ten etap zo sta nie zre ali zo wa ny oraz
wa run ki po go do we bę dą ko rzyst ne, mo żli we bę dzie wy ko -
na nie ele wa cji oraz uło że nie kost ki bru ko wej wo kół bu do -
wa ne go obiek tu.
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Bu do wa ka pli cy na fi ni szu



Obec nie re ali zo wa ny jest pro jekt pn.
„Po pra wa go spo dar ki wod no -ście ko -
wej na te re nie Gmi ny Cheł miec
i Gmi ny Po de gro dzie”. War tość in we -
sty cji prze kro czy ła 22 mln zł, jed nak
dzię ki do fi nan so wa niu w wy so ko ści
pra wie 12 mln jej kosz ty uda ło się
zmniej szyć o po nad po ło wę.

Dzię ki współ pra cy oby dwu gmin,
wspól ny mi si ła mi do szło do pod pi sa nia
umo wy. Dzię ki te mu na te re nie na szej
gmi ny po wsta nie po nad 20 km sie ci ka -
na li za cyj nej. Re ali za cja za da nia

w znacz nym stop niu po pra wi ja kość ży -
cia miesz kań ców Sta deł i Po de gro dzia.
Naj wa żniej szym jest jed nak fakt, iż
znacz nie po pra wi się ja kość wo dy pit nej,
a pro ble my, z któ ry mi miesz kań cy bo ry -
ka ją się od dłu ższe go cza su, zo sta ną
wkrót ce roz wią za ne.

Pro jekt jest istot ny rów nież z punk -
tu wi dze nia od dzia ły wa nia na śro do wi -
sko. Po wsta nie sie ci ka na li za cyj nej
przy czy ni się do zmniej sze nia emi sji
szko dli wych sub stan cji, któ re prze do -
sta ją się do wód i gleb. Po nad to re ali -
za cja za da nia bę dzie sprzy ja ła

wa run kom dla roz wo ju bu dow nic twa
jed no ro dzin ne go. Zwięk szy się rów -
nież atrak cyj ność gmi ny za rów no tu ry -
stycz na, jak i in we sty cyj na. 

Pra ce w Sta dłach po wo li zbli ża ją się
do koń ca. W czerw cu po win ny już zo -
stać za koń czo ne. Zgod nie z pro jek tem
po wsta nie 6 200 m sie ci ka na li za cyj nej
o śred ni cach: Fi 315 (1 984 m), Fi 250
(1 792 m), Fi 200 (2 215 m) oraz Fi 160
(209 m). War to za zna czyć, że trwa ją
rów nież in ten syw ne pra ce w Po de gro -
dziu, gdzie za koń cze nie za da nia pla no -
wa ne jest na li sto pad 2015 r.
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Budowa kanalizacji w Stadłach
zakończy się w czerwcu
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Rzeź ba Pa stusz ka i 700 zł tra fi ła do gru py Dro by z Rze -
pien ni ka Su che go. W Po de gro dziu od by ło się Pa stusz -
ko we Ko lę do wa nie. 

Ko mi sja w skła dzie:
• mgr Alek san dra Szur miak – Bo guc ka – et no mu zy ko log
• mgr Ma ria Ce te ra – et no graf
• mgr Ja dwi ga Adam czyk – mu zyk – MCK SO KÓŁ
• mgr Be ne dykt Ka fel – et no graf – MCK SO KÓŁ
• dr hab. Sta ni sław Wę glarz – et no log

po obej rze niu i grun tow nej oce nie 24 grup ko lęd ni czych,
w tym 17 grup dzie cię cych oraz 7 grup mło dzie żo wych z na -
stę pu ją cych wo je wództw: 22 z woj. ma ło pol skie go (z ośmiu
po wia tów: 1 z chrza now skie go, 5 z li ma now skie go, 2 z mie -
chow skie go, 5 z no wo są dec kie go, 3 z su skie go, 4 z tar now -
skie go, 1 z ta trzań skie go, 1 z bo cheń skie go), 2 z woj.
pod kar pac kie go (pow. rze szow ski), po sta no wi ła przy znać:

NA GRO DĘ GŁÓW NĄ w po sta ci rzeź by PA STUSZ KA
i na gro dę pie nię żną w wy so ko ści 700 zł mło dzie żo wej gru pie
DRO BY z Rze pien ni ka Su che go (pow. tar now ski)

W KA TE GO RII GRUP DZIE CIĘ CYCH
czte ry rów no rzęd ne I miej sca i na gro dy pie nię żne w wy so -
ko ści po 600 zł otrzy mu ją gru py:

n Z GWIAZ DĄ z Za sad ne go (pow. li ma now ski)
n Z RA JEM z Gwoźdź ca (pow. tar now ski)
n PA STUSZ KI z Sad ku -Ko strzy (pow. li ma now ski)
n PA STUSZ KI z Jusz czy na (pow. su ski)

sie dem rów no rzęd nych II miejsc i na gro dy pie nię żne w wy -
so ko ści po 500 zł otrzy mu ją gru py: 

n Z GWIAZ DĄ z Uja no wic (pow. li ma now ski)
n Z SZOP KĄ z Sie kier czy ny (pow. li ma now ski)
n TRZEJ KRÓ LO WIE z Rąb ko wej (pow. no wo są dec ki)
n FE DO RY z Za ko pa ne go (pow. ta trzań ski)
n Z GWIAZ DĄ ze Ska wi cy (pow. su ski)
n HE RO DY z Roz dzie la (pow. bo cheń ski)
n Z TU RO NIEM z Po de gro dzia (pow. no wo są dec ki)

pięć rów no rzęd nych III miejsc i na gro dy pie nię żne w wy -
so ko ści po 400 zł otrzy mu ją gru py: 

n Z GWIAZ DĄ z Za la so wej (pow. tar now ski)
n Z GWIAZ DĄ z Myst ko wa (pow. no wo są dec ki)
n HE RO DY z Trze bo si (woj. pod kar pac kie, pow. rze szow ski)
n HE RO DY z Ja no wic (pow. mie chow ski)
n Z GWIAZ DĄ z Lu szo wic (pow. chrza now ski)

wy ró żnie nie i na gro dę pie nię żną w wy so ko ści 300 zł otrzy -
mu je gru pa:

n HE RO DY ze Swoj czan (pow. mie chow ski)
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Świąteczne
widowiska



W KA TE GO RII GRUP MŁO DZIE ŻO WYCH
dwa rów no rzęd ne I miej sca i na gro dy pie nię żne w wy so -
ko ści po 600 zł otrzy mu ją gru py: 

n Z GWIAZ DĄ z Sad ku -Ko strzy (pow. li ma now ski)
n DRA BY z Bo gu szy (pow. no wo są dec ki)

II miej sce i na gro dę pie nię żną w wy so ko ści 500 zł otrzy -
mu je gru pa:

n HE RO DY z Mar cin ko wic (pow. no wo są dec ki)

trzy rów no rzęd ne III miej sca i na gro dy pie nię żne w wy so -
ko ści po 400 zł otrzy mu ją gru py: 

n Z TU RO NIEM z Gwoźdź ca (pow. tar now ski)
n Z GWIAZ DĄ z Gór na (woj. pod kar pac kie, pow. rze -

szow ski)
n Z GWIAZ DĄ z Bu dzo wa (pow. su ski)

Ko mi sja skła da po dzię ko wa nie uczest ni kom i in struk to rom
grup ko lęd ni czych, pod kre śla jąc wy so ki po ziom wi do wisk.
Co rocz na wy mia na po glą dów po mię dzy in struk to ra mi i ko mi -
sją kon kur so wą przy no si po żą da ne efek ty. Ko mi sja wy ra ża
uzna nie in struk to rom grup, któ rzy od wie lu lat z ogrom nym
za an ga żo wa niem i ta len tem przy go to wu ją przed sta wie nia ko -
lęd ni cze. Wi do wi ska pre zen to wa ne na PA STUSZ KO WYM
KO LĘ DO WA NIU są świa dec twem bo gac twa tra dy cyj nej kul -
tu ry lu do wej, słu żą pod trzy my wa niu zwy cza jów bo żo na ro dze -
nio wych oraz ma ją ogrom ne zna cze nie edu ka cyj ne, sta no wiąc
wzo rzec dla mło de go po ko le nia wy ko naw ców. Ko mi sja wy ra -
ża na dzie ję, że w na stęp nych la tach spo tka nia bę dą – z ko rzy -
ścią dla za cho wa nia lo kal nej, re gio nal nej i na ro do wej
to żsa mo ści – kon ty nu owa ne oraz na dal bę dą przy no sić ra dość
wy ko naw com i wi dzom.

Ser decz nie dzię ku je my or ga ni za to rom: Ma ło pol skie mu
Cen trum Kul tu ry „Sokół” w No wym Są czu oraz Gmin ne mu
Ośrod ko wi Kul tu ry w Po de gro dziu za przy go to wa nie i spraw -
ną or ga ni za cję kon kur su, a Ra fa ło wi Ka siecz ce – kon fe ran -
sje ro wi prze glą du – za sym pa tycz ną pre zen ta cję wszyst kich
uczest ni ków. Dzię ku je my rów nież za ob słu gę tech nicz ną i lo -
gi stycz ną – pra cow ni kom GOK w Po de gro dziu i MCK
„Sokół” w No wym Są czu.

NA GRO DA GŁÓW NA w po sta ci rzeź by PA STUSZ KA,
(au tor stwa ar ty sty pla sty ka Fran cisz ka Pal ki) ufun do wa -
na zo sta ła przez Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „Sokół”
w No wym Są czu. 

Ka żdy ze spół bio rą cy udział w prze glą dzie otrzy mu je SER -
CE PO DE GRODZ KIE ufun do wa ne przez Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Po de gro dziu oraz dy plom i sło dy cze ufun do wa ne
przez Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „Sokół” w No wym Są czu.

Fun da to ra mi na gród pie nię żnych są: Ma ło pol skie Cen trum
Kul tu ry „Sokół” w No wym Są czu – 8 800,00 i Sta ro stwo Po -
wia to we w No wym Są czu – 3 000,00.

Or ga ni za to rzy: Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „Sokół”
w No wym Są czu, Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po de gro dziu.

Współ or ga ni za tor: Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są czu.
GMIN NY OŚRO DEK KUL TU RY W PO DE GRO DZIU
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Sta ni sław Pe reł ka miał 19 lat, gdy przy łą czył się
do od dzia łu Ba ta lio nów Chłop skich „Ju has”. Pod czas
swo jej dzia łal no ści wy ka zał się ogrom nym pa trio ty -
zmem i od wa gą.

Miesz ka niec Po de gro dzia do łą czył do od dzia łu w le -
cie 1944 r. Wią za ło się to z po sia da niem przez nie go ka ra bi -
nu, ła dow ni cy i amu ni cji. Ekwi pu nek zdo był, za bie ra jąc go
człon ko wi or ga ni za cji TODT, któ ra pil no wa ła przy mu so -
wych ro bot ni ków pod czas prac wy ko ny wa nych na zle ce nia
nie miec kie go oku pan ta.

Pe reł ka od sa me go po cząt ku wy ka zy wał się ogrom ną od -
wa gą, spra wia jąc jed no cze śnie pew ne pro ble my z dys cy pli -
ną. Pod ko niec ro ku zo stał zwol nio ny z od dzia łu, jed nak tuż
przed wkro cze niem Ar mii Czer wo nej na są dec kie te re ny, po -
now nie zna lazł się w je go sze re gach.

War to za zna czyć, że z wy kształ ce nia był kraw cem i wła -
śnie tym fa chem zaj mo wał się po ujaw nie niu. Po nad to po -
ma gał swo im ro dzi com w go spo dar stwie do cza su, gdy
zmu szo ny był do uciecz ki w oba wie przed wcie le niem do ko -
mu ni stycz ne go woj ska.

Przy łą czył się do od dzia łu „Grom”, w któ rym pod do -
wódz twem Sta ni sła wa Piszcz ka (pseu do nim „Okrze ja”) brał
czyn ny udział w kil ku ak cjach wy mie rzo nych w ko mu ni -
stów. W jed nej zo stał na wet po strze lo ny, przez co mu siał spę -
dzić dłu ższy czas na le cze niu.

Ko mu ni stycz ne słu żby sta ra ły się zwer bo wać Sta ni sła wa
Pe reł kę, by w ten spo sób zdo by wać in for ma cje, co jed nak
ni gdy się nie uda ło. Jak się póź niej oka za ło, klu czo wym wy -
da rze niem by ło we se le w 1951 r. w Po de gro dziu, pod czas
któ re go wy padł mu z kie sze ni pi sto let. Do szło do awan tu ry.
In for ma cje o tym wy da rze niu szyb ko roz nio sły się po oko li -
cy, przez co Pe reł ka za czął się ukry wać.

Je go dal sza dzia łal ność na dal by ła wy mie rzo na w ko mu -
ni stów. Był współ za ło ży cie lem Pol skiej Ar mii Od wet.
Po aresz to wa niu je go głów nych współ pra cow ni ków ukry wał
się w la sach pod Prze hy bą, wspól nie z Wa len tym Saj da kiem,
Jó ze fem Wal ko szem i Jó ze fem Olek sym, prze pro wa dza jąc
z ni mi ró żne ak cje.

Z uwa gi na sta le po gar sza ją ce się wa run ki by to we (ukry -
wa li się w zbu do wa nym przez sie bie drew nia nym schro nie)
i brak żyw no ści, zmu sze ni by li do gra bie nia pry wat nych go -
spo darstw. To wła śnie po jed nym z nich ich kry jów ka zo sta -
ła ujaw nio na. UB i MO przy go to wa li ob ła wę, w któ rej
Sta ni sław Pe reł ka po niósł śmierć.

By uczcić pa mięć o Żoł nier zach Nie złom nych ukry wa ją -
cych się w la sach szczaw nic kich, w czerw cu 2014 r. od sło -
nię ta i po świę co na zo sta ła ta bli ca upa mięt nia ją ca po le głych
i wszyst kich, któ rzy wal czy li o wol ną Pol skę.

Walka Perełki
o wolną Polskę
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Ju ry XXXVIII Gmin ne go Prze glą du
Grup Ko lęd ni czych w Po de gro dziu
nie przy zna ło pierw sze go miej sca
w ka te go rii dzie cię cej, za to dwa
w ka te go rii grup do ro słych. 

Ko mi sja w skła dzie: Ja dwi ga Adam -
czyk  – mu zyk – MCK „So kół” w No -
wym Są czu i Sta ni sław Wę glarz  – et no log
– Uni wer sy tet Ślą ski, po obej rze niu i grun -
tow nej oce nie 6 grup ko lęd ni czych z gmi -
ny Po de gro dzie, w tym 4 grup do ro słych, 2
dzie cię cych po sta no wi ła przy znać na stę -
pu ją ce miej sca i na gro dy:

W KA TE GO RII GRUP DZIE -
CIĘ CYCH:

I miej sca nie przy zna no
II miej sce i na gro dę pie nię żną w wy -
so ko ści 200 zł otrzy mu je:

• „Tu roń” – GOK Po de gro dzie
III miej sce i na gro dę pie nię żną w wy -
so ko ści 150 zł otrzy mu je:

• „Gwiaz da” – SP w Sta dłach 

W KA TE GO RII GRUP DO RO -
SŁYCH:

Dwa rów no rzęd ne I miej sca i na gro -
dy pie nię żne w wy so ko ści po 300 zł
otrzy mu ją:

• „Tu roń” z Po de gro dzia / GOK Po de -
gro dzie /

• „He rod” GOK Po de gro dzie 
Dwa rów no rzęd ne II miej sca i na gro -
dy pie nię żne w wy so ko ści po 250 zł
otrzy mu je 

• „Szop ka Lal ko wa” Ada ma Kwo ki
z Po de gro dzia

• „Szop ka Lal ko wa” Zgrze bla ków
z Po de gro dzia
Po nad to na XI Po wia to wy Prze gląd

Grup Ko lęd ni czych „Są dec kie Ko lę do -
wa nie” w Myst ko wie za kwa li fi ko wa no:
• Dzie cię cą Gru pę Ko lęd ni czą z „Tu ro -

niem” z GOK Po de gro dzie
• Do ro słą Gru pę Ko lęd ni czą z„Tu ro niem”

z GOK Po de gro dzie

• Do ro słą Gru pę Ko lęd ni czą z„He ro dem”
z GOK Po de gro dzie
Ju ry dzię ku je uczest ni kom, in struk to -

rom oraz or ga ni za to rom za zor ga ni zo wa -

nie i spraw ne prze pro wa dze nie XXXVIII
Gmin ne go Prze glą du Grup Ko lęd ni czych.

GMIN NY OŚRO DEK KUL TU RY 
W PO DE GRO DZIU
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XXXVIII Gminny Przegląd 
Grup Kolędniczych w Podegrodziu 



Wspólne
pieczenie
faworków
Za pu sty to czas ra do ści, za ba wy,
a ta kże mo ment, kie dy bez wy rzu -
tów su mie nia mo żna so bie po zwo -
lić na ła kom stwo. W fi lii GOK
Brze zna -Li tacz po sta no wio no
wspól nie świę to wać, wy ko nu jąc
smacz ne wy pie ki.

Dzie ci pod czuj nym okiem mam de -
ko ro wa ły cia stecz ka i po ma ga ły w przy -
go to wa niu fa wor ków. Za ba wy i ra do ści
przy wspól nym pie cze niu i bie sia do wa -
niu by ło ca łe mnó stwo, a wy pie ki wy szły
wy śmie ni te. Jak wi dać, za rów no chłop -
cy, jak i dziew czyn ki po tra fią wła dać
wał kiem i być mo że w przy szło ści zo sta -
ną zna ko mi ty mi cu kier ni ka mi.

War to do dać, że do świę to wa nia przy -
łą czył się ta kże dy rek tor Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro dziu,
Krzysz tof Bo dzio ny, któ ry te go dnia po -
ja wił się w fi lii i spró bo wał fa wor ków. 

Po nad to pod czas pie cze nia ła ko ci
uczest ni cy za jęć za po zna li się z ge ne zą
Tłu ste go Czwart ku. O zwy cza ju tym
opo wie dzia ła Ra che la Mor dar ska z fi lii
GOK Brze zna -Li tacz.

Rów nież w okre sie fe rii zi mo wych
przy go to wa no dla naj młod szych licz ne
atrak cje, by w ten spo sób za go spo da ro -
wać im czas wol ny od na uki. Dzie ci
i mło dzież bar dzo licz nie i chęt nie bra ły
udział w przed się wzię ciu po łą czo nym
z tań cem, śpie wem i mu zy ką. Od by wa ły
się kon kur sy i za ba wy m.in. na naj cie -
kaw sze na kry cie gło wy, strój baj ko wy,
je dze nie pącz ków na czas, wy ści gi z pi -
łecz ka mi, wy ści gi w wor kach czy kon -
kur sy pla stycz ne. 
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Nie daw no otwar ty obiekt ku si czy -
tel ni ków swo ją ofer tą i bo ga tym
wy po sa że niem. Po miesz cze nia są
bar dzo funk cjo nal ne i no wo cze -
sne, przy sto so wa ne do twór czych
dzia łań, zwłasz cza z dzieć mi.

No wy bu dy nek bi blio te ki jest ogól -
no do stęp ny i mo gą z nie go ko rzy stać
wszy scy miesz kań cy gmi ny Po de gro -
dzie. Na czy tel ni ków cze ka m.in. ką cik
in ter ne to wo -pra so wy, na to miast dla
naj młod szych miej sce za baw.

Ka żdy bę dzie mógł od na leźć prze -
strzeń dla sie bie i za szyć się z ulu bio ną

ksią żką. Po nad to w czy tel ni ogól nej
znaj du ją się sta no wi ska do pra cy, a bi -
blio te ka za pew nia rów nież ka ta lo gi on -
li ne. Dzię ki sze ro kiej ofer cie wszy scy
mo gą roz wi jać swo je ksią żko we pa sje. 

War to nad mie nić, iż re gu lar nie
w cza sie wol nym od na uki bi blio te -
kar ki sta ra ją się za pro sić do sie bie
dzie ci, by roz wi jać ich za in te re so wa -
nia, pa sje i zdol no ści. Or ga ni zo wa ne
są wy ciecz ki edu ka cyj ne oraz za ję cia
prak tycz ne.

Bi blio te ka ser decz nie za pra sza
wszyst kich od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach od 7.30 – 18.00.

Liczne atrakcje 
dla odwiedzających

Te raz jesz cze lep sza za ba wa!
Dzie ci z od dzia łu przed szkol ne go Szko ły Pod sta wo wej w Sta dłach mo gą
już uczyć się i ba wić w od no wio nej sa li. W opar ciu o środ ki unij ne z pro -
jek tu „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” kla sa zo sta ła wy ma lo wa na oraz
wy po sa żo ne w no we, ko lo ro we me ble. Do te go za ku pio no sto li ki i pro fi -
lo wa ne krze seł ka, do sto so wa ne do wzro stu i wy go dy ma lu chów. Na no -
wej, wy mie nio nej pod ło dze po ja wił się ko lo ro wy dy wan, a w oknach
ro le ty. Po nad to pla ców ka zo sta ła wy po sa żo na w sprzęt kom pu te ro wo -
-me dial ny oraz pro gra my do ta bli cy in te rak tyw nej, dzię ki któ rej na uczy -
cie le bę dą mo gli uatrak cyj nić pro ces dy dak tycz ny. Ra dość naj młod szym
spra wi ły ró żno rod ne za baw ki edu ka cyj ne, w bar dzo atrak cyj nej for mie
i ko lo ry sty ce. Kla sa jest barw na, przy ja zna i przy tul na. Te raz na uka i za -
ba wa w ze rów ce jest jesz cze cie kaw sza i przy jem niej sza.
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Pla ców ka w Brze znej po sta no wi ła otwo rzyć drzwi dla
tych, któ rzy dwa ty go dnie od po czyn ku od lek cji po sta -
no wi li spę dzić ak tyw nie i to wa rzy sko, choć w... szko le. 

Ha la pę ka ła w szwach, gdy po cząt kiem zi mo wych fe rii roz -
gry wa no tur niej ha lo wej pił ki no żnej o Pu char Dy rek to ra Gim -
na zjum, w któ rym udział wzię li ucznio wie z Brze znej wraz
z ró wie śni ka mi z Po de gro dzia. 

Za wo dy od by wa ły się 17 lu te go. Ce lem im pre zy by ło za -
go spo da ro wa nie cza su wol ne go mło dzie ży, pro pa go wa nie ak -
tyw ne go wy po czyn ku oraz in te gra cja uczniów są sied nich
szkół. Tur niej pro wa dzo ny był przez na uczy cie li wy cho wa nia
fi zycz ne go.

Or ga ni za to rem przed się wzię cia by ło Gim na zjum w Brze -
znej we współ pra cy z Ra dą Ro dzi ców, któ ra ufun do wa ła pa -
miąt ko we me da le, wrę cza ne pod czas fi na łu roz gry wek.

Dzień póź niej od był się tur niej pił ki siat ko wej dziew cząt.
Wzię ły w nim udział czte ry ze spo ły z Brze znej, któ re za cię cie
wal czy ły o zwy cię stwo w za wo dach. Tuż po za koń cze niu ry -
wa li za cji wrę czo no mło dym za wod nicz kom me da le, któ re po -
dob nie jak w przy pad ku pił kar skie go tur nie ju, ufun do wa ła
Ra da Ro dzi ców.

Pla ców ka z Brze znej wy szła rów nież na prze ciw do ro słym
miesz kań com na szej ma łej oj czy zny. 28 lu te go w ha li spor to -
wej od był się Ha lo wy Tur niej Pił ki No żnej Ro dzi ców, w któ -
rym udział wzię li oj co wie uczniów z te re nu gmi ny
Po de gro dzie.

W ry wa li za cji wy star to wa ły eki py z Mo krej Wsi, Łąk Go -
stwic kich, Po de gro dzia i Brze znej. Roz gryw ki od by wa ły się
w bar dzo mi łej at mos fe rze, przy za cho wa niu za sad fa ir play.
W trak cie ka żde go me czu nie bra ko wa ło spor to wych emo cji
– wal ki o ka żdy punkt.

Emo cje udzie li ły się rów nież wi dow ni, na któ rej za sia dły
ro dzi ny za wod ni ków. Świet ny i kul tu ral ny do ping niósł ry wa -
li zu ją cych na par kie cie. Osta tecz nie naj lep si oka za li się pił ka -
rze z Brze znej.
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Sportowe ferie
w gimnazjum
w Brzeznej

Dziew czę ta z kla sy III Gim na zjum im. bł o. St. Pap czyń -
skie go w Po de gro dziu – Ga brie la Cho cho row ska i Ali cja
Tu rek pod kie run kiem po lo nist ki Aga ty Na wo jow skiej
wzię ły udział w Ogól no pol skim Kon kur sie po świę co -
nym oso bie bł. ks. Je rze go Po pie łusz ki pt. „Je rzy Po pie -
łusz ko – czło wiek Praw dy, któ ry zło do brem zwy cię żał”. 

Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem ob jął J. E. kard. Ka zi -
mierz Nycz – me tro po li ta war szaw ski. Gim na zja list ki za kwa -

li fi ko wa ły się do II eta pu kon kur su, któ ry od bę dzie się 28
kwiet nia. w War sza wie na te re nie pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa
Kost ki na Żo li bo rzu. Pra ca li te rac ka Ga brie li oraz pla stycz -
na Ali cji zo sta ły oce nio ne bar dzo wy so ko. War to pod kre ślić,
iż w kon kur sie wzię ło udział bli sko 1470 uczest ni ków z 262
szkół z te re nu ca łej Pol ski. 

Tym więk szy jest suk ces na szych gim na zja li stek, za któ re
ser decz nie trzy ma my kciu ki z na dzie ją, iż w kwiet nio wej edy -
cji za pre zen tu ją się rów nie do brze.

Ogólnopolski sukces gimnazjalistek z Podegrodzia



10 lu te go od by ła się pre zen ta cja ta -
len tów uczniów Szko ły Pod sta wo -
wej im. św. Kin gi w Ol szan ce. 

Roz po czy na jąc im pre zę, kla sa szó sta
za pre zen to wa ła przed sta wie nie pt.
„Czer wo ny Kap tu rek uczy wzy wać po -
mo cy”. W ro lę Czer wo ne go Kap tur ka
wcie li ła się Ka ta rzy na Ol cha wa. Po ja wił
się Stra żak (Grze gorz Rams), Pa ni Dok -
tor (Wio let ta Ol cha wa), Po li cjant (Ka rol
Święs) oraz Bab cia, za któ rą prze bra -
na by ła Wio let ta Woj na row ska. Wilk
(Ma te usz Ku lak) oraz Le śni czy (Pa tryk
Łat ka) zna ko mi cie ode gra li swo je ro le.
Pio sen ką „Czer wo ny Kap tu rek” za koń -
czy li swój wy stęp. Pięk ną de ko ra cję la -
su, re kwi zy ty i ko stiu my mło dzież
wy ko na ła sa mo dziel nie.

Na stęp nie na sce nie po ja wi li się ucznio -
wie z klas I, II, III, IV, V. Ja ko pierw szy za -
śpie wał Piotr Paw lik, za co otrzy mał
grom kie bra wa. Iwon ka Ko zik oraz Ju lia
Si wul ska z kla sy pierw szej w pięk nych ko -
stiu mach za pre zen to wa ły układ ba le to wy
do pio sen ki „La lecz ka z sa skiej por ce la -
ny”. Trze cio kla si ści za gra li na gi ta rach
zna ną pio sen kę „Hej So ko ły”. 

Ucznio wie mie li mo żli wość za pre -
zen to wa nie swo ich prac pla stycz nych.

Cie ka wy po mysł oraz sta ran ną es te ty ką
wy ko na nia za pre zen to wa ła Pa try cja
Owsian ka z kla sy czwar tej – sło icz ki
ozdo bio ne su szo ny mi kwia ta mi oraz ró -
żny mi do dat ka mi wzbu dzi ły za chwyt
wi dzów. Wy sta wa prac kon kur so wych
po wsta wa ła przez kil ka dni, szcze gól ną
uwa gę przy ku wa ły pra ce ucznia kla sy
pią tej – Szy mo na Ja sko wia ka. Wy ko na -
ne ołów kiem szki ce po dzi wia li wszy scy.
To praw dzi wy ta lent, dla te go Zło ta
Gwiaz da po wę dro wa ła w je go rę ce. 

Wśród uczniów kla sy czwar tej nie
bra ku je ta len tów wo kal nych: Kac per,

Zu zia, Syl wia, Pa try cja, Ka mi la, Kry -
stian, Do mi nik i Pa tryk za śpie wa li naj -
now sze pol skie prze bo je i za chę ca li
po zo sta łych do wspól ne go śpie wu. Tre -
nu ją cy ka ra te Pa tryk Ko zik, rów nież za -
pre zen to wał swo je umie jęt no ści. 

Kon kurs pro wa dzi ła uczen ni ca kla sy
trze ciej – Emi lia Zbo żeń. W ju ry za sia -
da li: Kry sty na Flo rek, Mał go rza ta Pik sa
oraz prze wod ni czą ca szko ły Ka ta rzy -
na Owsian ka. Wszy scy ucznio wie otrzy -
ma li dy plo my oraz upo min ki. 

Wiel kie bra wa za ta lent, od wa gę
do za pre zen to wa nia się przed pu blicz no -
ścią, na le żą się wszyst kim uczest ni kom
i oby w przy szłym ro ku rów nież by ło ich
jak naj wię cej. Roz wi jaj cie swo je ta len ty,
speł niaj cie ma rze nia i wy trwa łą pra cą
osią gaj cie ce le. Pa mię taj cie „Wro dzo ny
ta lent jest jak si ła dla spor tow ca. Mo żna
się uro dzić z więk szy mi lub mniej szy mi
zdol no ścia mi, ale nikt nie zo sta je spor -
tow cem tyl ko i wy łącz nie dla te go, że jest
wy so ki, sil ny lub szyb ki. Tym, co czy ni
ko goś spor tow cem lub ar ty stą, jest pra -
ca... Ta lent to rzecz cu dow na, ale nie po -
słu ży te mu, ko mu brak wy trwa ło ści”.

Wy ni ki:
Miej sce I: Szy mon Ja sko wiak, Ju lia Si wul ska,
Iwo na Ko zik
Miej sce III: Piotr Paw lik
Wy ró żnie nia: Wik to ria Ol cha wa, Iza Pa siut,
Ewe li na To kar czyk, Kac per Po rę ba, Mar ty na Ku -
row ska, To masz Wilk, Ka mil Ol cha wa
Na gro da spe cjal na: Kla sa VI – kar net na lo -
do wi sko,

SZKO ŁA POD STA WO WA 
IM. ŚW. KIN GI W OL SZAN CE
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III edycja szkolnego
konkursu „Mam talent”
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12 lu te go Ko ło Te atral ne „BIS”, dzia ła ją ce przy 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, wraz z Sa mo rzą dem
Uczniow skim i opie ku na mi Mał go rza tą Ja nur i Aga tą
Na wo jow ską za pro si ło na spo tka nie kar na wa ło we
uczest ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej z Go -
stwi cy z kie row ni kiem Ur szu lą Po to niec -Mę doń i wy -
cho waw ca mi . 

Wspól ną „ostat ko wą” im pre zę roz po czę ła dy rek tor Kry sty -
na Dą brow ska, któ ra po wi ta ła przy by łych go ści. Od da ła póź -
niej głos kon fe ran sje ro wi – Bar tło mie jo wi Bia ła so wi. Za chę cił
on ze bra nych do prze nie sie nia się w baj ko wy świat wró żek. 

Uczest ni cy spo tka nia mie li oka zję obej rzeć spek takl te atral -
ny pt. „Wró żki”. Przed sta wie nie spodo ba ło się go ściom, cze -
go po twier dze niem by ły grom kie bra wa. Uczest ni ków
Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej za pro szo no na ostat ko wy bal.
Ak to rzy, w swych barw nych stro jach, pod ry wa li do tań ca przy -
by łych go ści. 

Przy tłu stym czwart ku nie za bra kło rów nież tradycyjnego
po czę stun ku , czy li pącz ków i chru stu.

Tuż przed fe ria mi zi mo wy mi – 13 lu te go, Ko ło Te atral ne
„BIS” z Sa mo rzą dem Uczniow skim za pro si ło uczniów klas 
I -II ze Szko ły Pod sta wo wej w Po de gro dziu wraz z opie ku na -
mi do obej rze nia baj ko wej in sce ni za cji pt. „Wró żki”.
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Kar na wał z „BIS”

Tra dy cją w Szko le Pod sta wo wej im.
św. Kin gi w Ol szan ce są ob cho dy
Dnia Bab ci i Dziad ka. Rów nież
i w tym ro ku dzie ci z od dzia łu
przed szkol ne go przy go to wa ły
wspa nia ły pro gram ar ty stycz ny.

Uro czy sto ści roz po czę ła dy rek tor
szko ły, Wio let ta Olek sy, któ ra wszyst kim

bab ciom i dziad kom zło ży ła naj ser decz -
niej sze ży cze nia z oka zji świę ta. Póź niej
swo je ta len ty ak tor skie i wo kal ne za pre -
zen to wa ły dzie ci, czym wpra wi ły
wszyst kich obec nych na sa li w zna ko mi -
ty na strój.

Wie le babć i dziad ków z sen ty men -
tem słu cha ło prze bo jów mu zycz nych ze
swej mło do ści, z du mą po dzi wia jąc wy -

stę py swo ich wnu cząt. War to do dać, że
przed szko la ki bar dzo su mien nie po de szli
do swo ich obo wiąz ków, czym stwo rzy li
nie po wta rzal ny kli mat.

Po pro gra mie ar ty stycz nym nad szedł
czas na wrę cze nie uko cha nym bab ciom
i dziad kom wła sno ręcz nie wy ko na nych
lau rek oraz spe cjal nie przy go to wa ny
na tę oka zję przez ro dzi ców po czę stu nek.

Bez cen ny pre zent od naj młod szych



Świet nie za pre zen to wa li się ucznio -
wie Ze spo łu Szkół Pod sta wo wo -Gim -
na zjal nych w Po de gro dziu, któ rzy
bra li udział w kon kur sach z ję zy ka
nie miec kie go. 

Naj pierw w or ga ni zo wa nym przez
Gim na zjum nr 2 w No wym Są czu Mię -
dzysz kol nym Kon kur sie Ję zy ka Nie -
miec kie go pn. „Deutch Dik tat” za ję li
ko lej no pierw sze, trze cie i pią te miej sce.

Do ry wa li za cji przy stą pi li ucznio wie
pię ciu gim na zjów z te re nu po wia tu no wo -
są dec kie go: nr 2 i nr 10 w No wym Są czu
oraz Na wo jo wej, Po wroź ni ku i Po de gro -
dzia. Re pre zen tan tów na szej pla ców ki

wy ło ni ły eli mi na cje szkol ne. By li to: Ga -
brie la Cho cho row ska (5. miej sce), Ju lia
Ko tas, Bian ka Ko wal ska (1. miej sce), Mi -
chał Ba nach oraz To masz Pię koś. Ca ła
piąt ka wy ka za ła się bar dzo do brą zna jo -
mo ścią za sad or to gra fii nie miec kiej,
o czym świad czą miej sca, któ re za ję li.

War to od no to wać, że zwy cię żczy ni
kon kur su mię dzysz kol ne go wzię ła rów -
nież udział w Ogól no pol skim Kon kur sie
Ję zy ka Nie miec kie go dla gim na zja li stów,
w któ rym oprócz zna jo mo ści ję zy ka trze -
ba by ło się jesz cze wy ka zać wie dzą na te -
mat kra jów nie miec ko ję zycz nych. 

Te ma tem prze wod nim te go rocz nej
edy cji, któ ra od by ła się 14 mar ca, by ła

Au stria. W eta pie ogól no pol skim wzię -
ło udział 113 uczniów, któ rzy na szcze -
blu re gio nal nych uzy ska li naj wię cej
punk tów. 

Wo je wódz two ma ło pol skie by ło re -
pre zen to wa ne przez dwo je uczniów,
w tym re pre zen tant kę Po de gro dzia, Bian -
kę Ko wal ską, zwy cię żczy nię kon kur su
re gio nal ne go. Li czy my na rów nie do bry
wy nik na szcze blu ogól no kra jo wym.

Na le ży rów nież wspo mnieć o ko lej -
nych suk cesach na uko wych po de grodz -
kich gim na zja li stów. Łu kasz Rams
(IIIA) za kwa li fi ko wał się do eta pu wo je -
wódz kie go kon kur su z fi zy ki. Rów nież
na tym szcze blu zna lazł się Da mian Zbo -
żeń (III A – ma te ma ty ka), We ro ni ka Ka -
pu sta (III D – ję zyk pol ski), Kin ga
Cią gło (III D – che mia) oraz Bar tło miej
Bia ła (III D – WOS).
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Wy cho wan ko wie pla ców ki w Dłu go -
łę ce -Świer kli bio rą udział w kon kur -
sach or ga ni zo wa nych przez
Ma ło pol skie go Ku ra to ra Oświa ty.
Dzię ki do brym wy ni kom uda ło im się
za kwa li fi ko wać do ko lej nych eta pów.

Na szcze blu re jo no wym za pre zen to -
wa li się: Mi chał Kuch nia (Ma ło pol ski
Kon kurs Ję zy ka An giel skie go oraz Ma -
ło pol ski Kon kurs Ma te ma tycz ny), Ja kub
Pla ta (Ma ło pol ski Kon kurs Ję zy ka An -
giel skie go oraz Te ma tycz ny Ma ło pol ski
Kon kurs Przy rod ni czy pn. „Skar by przy -
ro dy i ich ochro na”) oraz Łu cja Ma ty -
aszek (Te ma tycz ny Ma ło pol ski Kon kurs
Przy rod ni czy pn. „Skar by przy ro dy i ich
ochro na” oraz Ma ło pol ski Kon kurs Hu -
ma ni stycz ny).

Wszy scy wy ka za li się spo rą wie dzą
i pra co wi to ścią, a war tym od no to wa nia
jest fakt, iż uczen ni ca Łu cja Ma ty aszek
zo sta ła fi na list ką Ma ło pol skie go Kon kur -
su Hu ma ni stycz ne go i re pre zen to wa ła
szko łę w eta pie wo je wódz kim kon kur su.

Pla ców ka z Dłu go łę ki -Świer kli mo -
że po szczy cić się rów nież licz ny mi

suk ce sa mi spor to wy mi. Ucznio wie Pa -
weł Li ber i Ja kub Pla ta, ja ko je dy ni
z na szej gmi ny wzię li udział w za wo -
dach te ni sa sto ło we go na szcze blu po -
wia to wym.

Po nad to szko ła jest współ or ga ni za to -
rem dwóch lo kal nych kon kur sów: Gmin -
ne go Kon kur su Ma te ma tycz ne go pn.
„Ma te ma ty ka jest wśród nas” oraz Gmin -
ne go Kon kur su Ję zy ka An giel skie go.

Szko ła peł na suk ce sów

Laury dla gimnazjum 



7 mar ca w ha li spor to wej w Brze -
znej od był się siód my już Ko bie cy
Tur niej Pił ki Siat ko wej. Pa tro nat
nad im pre zą ob jął Krzysz tof Bo dzio -
ny, rad ny po wia tu no wo są dec kie go.

Do ry wa li za cji przy stą pi ło sześć dru żyn
(Gim na zjum w Po de gro dziu, Gim na zjum
w Brze znej, Ab sol went ki, 6-Brze zna, Siat -
ka recz ki. pl oraz Iskry Cheł miec), a tur niej
roz gry wa ny był w sys te mie „ka żdy z ka -

żdym”. Za wo dy są już swo je go ro dza ju
tra dy cją – w ta ki wła śnie ak tyw ny spo sób
płeć pięk na, ta młod sza i star sza spę dza
swo je świę to. 

Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, iż
po raz ko lej ny „skrzyk nę ły się” ab sol -
went ki Gim na zjum w Po de gro dziu, któ -
re stu diu ją w ró żnych mia stach Pol ski.
Ró żni ca wie ku mię dzy naj młod szą,
a naj star szą za wod nicz ką tur nie ju wy nio -
sła 44 la ta.
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Dzień ko biet na spor to wo


