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Z okazji zbliżającej się Wielkanocy 
życzymy Państwu pogody i radości 

z rodzinnych spotkań, obfitości 
smaków na stole oraz dużo 

wiosennego optymizmu.

Niech nadchodzące Święta przyniosą 
spokój i harmonię,poczucie spełnienia 

i satysfakcji, wiele radosnych chwil 
w rodzinnym gronie, spełnienia 

nadziei oraz świątecznego 
nastroju przez cały rok.
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Od da je my w Pań stwa rę ce ko lej ny nu mer „Wie -
ści Po de grodz kich”, a w nim prze gląd wy da rzeń
z ży cia kul tu ral ne go, go spo dar cze go i spor to we -
go na szej gmi ny. 

Ma my dla Pań stwa por cję do brych wie ści: przed się -
bior ca z Po de gro dzia zdo był sta tu et kę Ziarn ka Gor czy -
cy; miesz kań cy hoj nie wspar li 20. fi nał Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, po bi ja jąc ubie gło rocz ny
re kord prze ka za nych fun du szy na ra to wa nie zdrowia
i ży cia in nym; gmi na uzy ska ła do fi nan so wa nie na re -
ali za cję ko lej nych in we sty cji, któ re przy czy nią się
do wzro stu kom for tu ży cia miesz kań ców. W nu me rze
ta kże znaj dzie cie Pań stwo wy kaz do tych cza so wych
prac, ja kie prze pro wa dzo no w ubie głym ro ku. 

Spo ro miej sca „Wie ści Po de grodz kie” po świę ca ją
w tym wy da niu pla ców kom oświa to wym i dzia ła niom
przez nich po dej mo wa nym. Sprzy ja ją one nie tyl ko
zdo by wa niu przez uczniów wie dzy, ale da ją mo żli wość
roz wi ja nia ich ró żno rod nych za in te re so wań. Uczą wra -
żli wo ści i otwar cia się na po trze by in nych.

Miej my na dzie ję, że wie dza, ja ką dziś otrzy mu ją,
prze ku je się na tro skę o na szą ma łą oj czy znę. Wie lu do -
ro słym bra ku je bo wiem tej dzie cię cej wra żli wo ści, za to
za sła nia ją się dzie cin nym bra kiem wy obraź ni i nisz czą
na sze wspól ne do bro. „Wie ści” alar mu ją o de struk tyw -
nym wpły wie prak tyk wy pa la nia traw. Ra dzą ta kże,
w ja ki spo sób dbać o śro do wi sko, by nie ugrzę znąć
pod war stwą nie od po wied nio skła do wa nych od pa -
dów, po cho dzą cych z go spo darstw do mo wych.

My śli my o przy szło ści, ale nie za po mi na my i o tym,
co by ło wczo raj. Jak gło si mot to wpro wa dza ją ce
do jed ne go z ar ty ku łów: „Po dwa ja wła sne ży cie, kto

prze szłość roz wa ża”. Mi ło po in for mo wać, że po prze -
szło 50-let niej prze rwie miesz kan ki wsi Sta dła re ak ty -
wo wa ły Ko ło Go spo dyń Wiej skich i przy wra ca ją
do ży cia daw ne zwy cza je, kul tu rę oraz sma ki. Z pew -
no ścią już przy go to wu ją się do świąt. 

Dro dzy miesz kań cy, w związ ku ze zbli ża ją cy mi się
Świę ta mi Wiel ka noc ny mi pra gnę zło żyć wszyst kim
ser decz ne ży cze nia zdro wia, po go dy du cha i spo ko ju.
Niech za du ma nad sen sem ży cia łą czy się w tym świą -
tecz nym okre sie z na dzie ją, mi ło ścią i ra do ścią. 

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi 

MAŁ GO RZA TA GRO MA LA 
WÓJT GMI NY PO DE GRO DZIE
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Dobroczyńca z Podegrodzia
Wiesław Czop, znany przedsiębiorca z Podegrodzia, został laureatem tegorocznej edycji
konkursu Ziarnko Gorczycy 2012 w kategorii „osoba”.

8

Dziec ko w Kra inie Ba jek
1 wrze śnia ub.r. roz po czę ło w Po de gro dziu swo ją dzia łal ność Nie pu blicz ne Przed szko le „Kra -
ina Ba jek”. Wła ści cie lem i oso bą pro wa dzą cą przed szko le jest Agniesz ka Ma ciu szek.

15

Źródło bez dna
W tym roku mija 5 lat od uroczystego nadania naszej Szkole Podstawowej w Brzeznej
– Litaczu imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.

20
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Skła do wi sko od pa dów
Od pa dy ko mu nal ne, w szcze gól no ści

od pa dy nie se gre go wa ne po cho dzą ce
z go spo darstw do mo wych, mo żna prze -
ka zy wać na gmin ne skła do wi sko od pa -
dów w Po de gro dziu. Skła do wi sko
otwar te jest co dzien nie od po nie dział ku
do so bo ty w go dzi nach od 9.00-17.00.
Od 23 lu te go br. ce na za przy ję cie od pa -
dów na skła do wi sko od miesz kań ców
lub pod mio tów go spo dar czych wy no -
si 200 zł za 1 to nę. Na skła do wi sko nie -
od płat nie przyj mo wa ne są od pa dy
z two rzyw sztucz nych,
szkła i pa pie ru. Do skła -
do wa nia nie są do pusz czo -
ne wszyst kie ro dza je
od pa dów po cho dzą ce z go -
spo darstw do mo wych. Ka -
żde skła do wi sko po sia da
bo wiem za twier dzo ną in -
struk cję eks plo ata cji skła do -
wi ska, okre śla ją cą ro dza je
od pa dów, któ re mo gą zo stać ze -
skła do wa ne i na jej pod sta wie pra -
cow ni cy skła do wisk do ko nu ją wstęp nej
we ry fi ka cji od pa dów. Od pa dy nie do -
pusz czo ne in struk cją do skła do wi ska nie
mo gą zo stać na nie przy ję te. Na skła do -
wi sko nie przyj mu je my mię dzy in ny mi
sty ro pia nu, pa py, opon, od pa dów z ro -
biór ki sa mo cho dów, opa ko wań
po środ kach ochro ny ro ślin, wy ro bów
za wie ra ją cych azbest oraz wy se lek cjo -
no wa nych od pa dów ule ga ją cych bio de -
gra da cji. Pam per sy na le żą do od pa dów
ko mu nal nych i na le ży je od da wać z in -
ny mi od pa da mi na skła do wi sko, nie
sta no wią one bo wiem od pa dów o wa -
lo rach su row ców wtór nych. 

W związ ku z licz ny mi za py ta nia mi
skła da ny mi te le fo nicz nie, in for mu je my,
że wor ki na od pa dy nie se gre go wa ne na -
le ży za ku pić we wła snym za kre sie. 

Skła do wi sko, jak i in ne fir my zaj mu ją -
ce się od bie ra niem od pa dów od miesz -
kań ców, po bie ra jąc opła tę za wy ko na nie
usłu gi, wy sta wia ją po twier dze nie wpła -

ty, któ re na le ży prze cho wy wać rok, zgod -
nie z przy ję tym re gu la mi nem utrzy ma nia
czy sto ści i po rząd ku w gmi nie Po de gro -
dzie, w ce lu udo ku men to wa nia zgod ne -
go z pra wem po zby cia się od pa dów.
O ta kie kwi ty mo gą py tać in sty tu cje od -
po wie dzial ne za ochro nę śro do wi ska. 

Se lek tyw na zbiór ka 
od pa dów

Od pa dy, któ re wy twa rza my w na -
szych go spo dar stwach do mo wych,
w pierw szej ko lej no ści na le ży pod dać se -
gre ga cji „u źró dła”. Po se gre go wa ne od pa -
dy na le ży umiesz czać w po jem ni kach lub
wor kach na nie prze zna czo nych. Wor ki
na su row ce wtór ne z lo go Urzę du Gmi ny

Po de gro dzie mo żna na być u soł ty sów lub
w sie dzi bie Urzę du Gmi ny Po de gro dzie.
Wła ści wie po se gre go wa ne od pa dy o wa -
lo rach su row ców wtór nych mo żna rów -
nież nie od płat nie od dać na skła do wi sko
od pa dów w Po de gro dziu. In for mu je my,
że tyl ko spo ra dycz nie i w wy jąt ko wych
przy pad kach zo sta ną ode bra ne od pa dy
ze bra ne i po zo sta wio ne w opi sa nych wor -
kach in nych niż z lo go urzę du. 

Har mo no gram naj bli ższej zbiór ki od pa -
dów se lek tyw nie ze bra nych w mie sią cu

czerw cu przed sta wia się na stę pu ją co: 

n 8 czerw ca (pią tek) w miej sco wo -
ściach: Ol sza na (Bu dzyń, Sta nę cin),
Ol szan ka, Na sza co wi ce (za la sem
i Pod glin ka) n 9 czerw ca (so bo ta)
w miej sco wo ściach: Po de gro dzie,
Na sza co wi ce, Ro gi, Ju ra szo wa,

Mo kra Wieś, Go stwi ca, Sta dła n
15 czerw ca (pią tek) w miej sco wo -

ściach: Dłu go łę ka – Świer kla, Łą ki Go -
stwic kie, Po drze cze n 16

czerw ca (so bo ta) w miej sco wo ściach:Brze -
zna, Brze zna – Li tacz, Cho cho ro wi ce.

Bar dzo pro si my o przy łą cze nie się
do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów już
w na szych do mach i miesz ka niach. Se -
lek tyw na zbiór ka od pa dów „u źró dła”
to nie tyl ko oszczęd no ści eko no micz ne,
ale przede wszyst kim nie wy mier ne ko -
rzy ści eko lo gicz ne.

Ba te rie i aku mu la to ry
Ka żdy punkt sprze da ją cy ma obo wią -

zek nie od płat nie ode brać zu ży te ba te rie
i aku mu la to ry. Cią głą zbiór kę pro wa dzą
pla ców ki oświa to we na te re nie na szej
gmi ny, a ta kże Urząd Gmi ny Po de gro -
dzie (po jem nik znaj du je się na par te rze
bu dyn ku, ko ło po ko ju nu mer 5) oraz
skła do wi sko od pa dów. 

Go spo dar ka od pa da mi
w gmi nie Po de gro dzie
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Elek tro śmie ci
Elek tro śmie ci to ina czej zu ży ty

sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny. Są
ni mi mię dzy in ny mi zu ży te lub po psu -
te pral ki, lo dów ki, kom pu te ry, mo ni to -
ry, mi kro fa lów ki, te le fo ny i in ne sprzę ty
za si la ne na prąd lub na ba te rie. Od pa -
dów te go ty pu nie mo żna umiesz czać
łącz nie z in ny mi od pa da mi. Pa mię taj -
my, że, wrzu ca jąc elek tro śmie ci
do śmiet ni ka, nie tyl ko ła mie my pra -
wo, szko dzi my śro do wi sku, ale przede
wszyst kim stwa rza my za gro że nie dla
zdro wia lu dzi i zwie rząt. Zu ży ty
sprzęt za wie ra bo wiem wie le szko dli -
wych sub stan cji, ta kich jak np. rtęć, fre -
ony, kadm, związ ki bro mu, któ re
po prze do sta niu się do śro do wi ska
mo gą być przy czy ną wie lu po wa żnych
scho rzeń. 

Zu ży ty sprzęt po cho dzą cy z go spo -
darstw do mo wych na le ży prze ka zać
pod mio tom go zbie ra ją cym. In for mu je -
my, że elek tro śmie ci po cho dzą ce ze
stru mie nia od pa dów ko mu nal nych
ma ją obo wią zek rów nież od bie rać fir -
my po sia da ją ce sto sow ne ze zwo le nia
wy da ne przez wój ta gmi ny Po de gro -
dzie na od bie ra nie od pa dów ko mu nal -
nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści lub
po sia da ją cych wpis do re je stru dzia łal -
no ści re gu lo wa nej. Zu ży ty sprzęt mo -
żna od dać rów nież w skle pie
przy za ku pie no we go sprzę tu te go sa -
me go ro dza ju (w sto sun ku 1: 1, np. te -
le wi zor za te le wi zor). Jed no cze śnie
in for mu je my, że w po ło wie bie żą ce go
ro ku w wy zna czo nych miej scach na te -
re nie na szej gmi ny, Za kład Go spo dar ki
Ko mu nal nej w Po de gro dziu zor ga ni -
zu je zbiór kę zu ży te go sprzę tu elek -
trycz ne go i elek tro nicz ne go. In for ma cja
do ty czą ca ak cji zbie ra nia „elek tro śmie -
ci” zo sta nie po da na do pu blicz nej wia -
do mo ści w spo sób zwy cza jo wo
przy ję ty w na szej gmi nie tj. po przez
umiesz cze nie in for ma cji na ta bli cach
ogło szeń i ogło sze nia pa ra fial ne.

Od pa dy or ga nicz ne
Bar dzo pro si my o za go spo da ro wy -

wa nie od pa dów or ga nicz nych w mia rę
po sia da nych mo żli wo ści we wła snym
za kre sie po przez kom po sto wa nie na te -
re nie po se sji. 

Zmiana ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

1 stycz nia br. we szła w ży cie usta wa
z dnia 1 lip ca 2011 r. o zmia nie usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach oraz nie któ rych in nych
ustaw. Ka żda gmi na ma 18 mie się cy
na wpro wa dze nie no we go sys te mu go -
spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi, któ -
ry po le gać bę dzie na prze ję ciu
od po wie dzial no ści za od pa dy przez
gmi nę. Wła ści cie le nie ru cho mo ści bę dą
po no sić na rzecz gmi ny opła tę za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi. Zo sta nie pod ję ta mię dzy in ny mi
uchwa ła w spra wie wy bo ru me to dy
usta le nia opła ty za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi oraz wy so ko -
ści sta wek opłat za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi od miesz kań -
ca, a ta kże uchwa ła w spra wie ter mi -
nów, czę sto tli wo ści i try bu uisz cza nia
opłat za od bie ra nie od pa dów od miesz -
kań ców. Miesz ka niec bę dzie obo wią za -
ny uisz czać opła tę w usta lo nej
wy so ko ści i wska za nych ter mi nach, na -
to miast od pa dy (wy two rzo ne przez
miesz kań ców za rów no zmie sza ne i se -
lek tyw nie ze bra ne) od bie ra ne bę dą
przez pod miot wy ło nio ny w dro dze
po stę po wa nia prze tar go we go, a na -
stęp nie prze wo żo ne do miejsc za go spo -
da ro wa nia od pa dów. 

Wszel kie in for ma cje do ty czą ce przy -
go to wań do wdro że nia obo wiąz ków
wy ni ka ją cych z ww. usta wy bę dą prze -
ka zy wa ne Pań stwu na bie żą co. 

Za kaz spa la nia 
od pa dów w pie cach 

W związ ku z licz ny mi in ter wen cja mi
miesz kań ców do ty czą cy mi spa la nia od -
pa dów ko mu nal nych w pie cach do mo -
wych, a w szcze gól no ści pla sti ków,
po now nie ape lu je my o za prze sta nie te -
go nie bez piecz ne go pro ce de ru w na szej
gmi nie. Dym ze spa la nych śmie ci w na -
szych do mach jest nie bez piecz ny dla
zdro wia i ży cia lu dzi. Z pro ce su spa la -
nia od pa dów w pie cach do mo wych
do at mos fe ry prze do sta ją się nie bez -
piecz ne związ ki, któ re są przy czy ną
wie lu groź nych cho rób, w tym cho rób
no wo two ro wych. 

Blisko
20 kilometrów
kanalizacji
W Brze znej za koń czy ła się re ali za -
cja pro jek tu do fi nan so wa ne go w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej ski na la ta 2007 -2013 „Pod sta -
wo we usłu gi dla go spo dar ki i lud no -
ści wiej skiej”. 

Pod sta wo wym za ła że niem pro jek tu
by ła po pra wa wa run ków ży cia miesz -
kań ców w miej sco wo ści Brze zna po przez
roz bu do wę ka na li za cji wraz z przy łą cza -
mi oraz roz bu do wę wo do cią gu wraz
z przy łą cza mi. Pro jekt re ali zo wa ny był
w la tach 2010-2012. Je go cał ko wi ta war -
tość wy no si ła po nad 5 mln zł, z cze go po -
nad 3 mln zł po cho dzą ze środ ków
unij nych. Pro jekt obej mo wał wy ko na nie:

a) Ka na li za cja sa ni tar na
– roboty ziemne;
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 400 mm)
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 315 mm)
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 250 mm)
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 200 mm)
– roboty montażowe – rurociąg tłoczny z rur 

PE 75 mm
– przejścia przez drogi asfaltowe – przewiertem
– odtworzenie nawierzchni
– pompowanie wody
– przyłącz energetyczny do przepompowni

ścieków P1 i P2

b) sieć wo do cią go wa
– ro bo ty ziem ne 
– ro bo ty mon ta żo we – ru ro ciąg z rur PE 110 mm
– ro bo ty mon ta żo we – ru ro ciąg z rur PE 90 mm
– ro bo ty mon ta żo we – ru ro ciąg z rur PE 63 mm
– prze kro cze nia dróg i ru ry ochron ne
– ro bo ty od two rze nio we

W wy ni ku re ali za cji pro jek tu w miej -
sco wo ści Brze zna wy bu do wa no ka na li -
za cję sa ni tar ną o łącz nej dłu go ści
ok. 19.9 km oraz sieć wo do cią go wą
o dłu go ści ok. 2 km. Wy ko naw cą in we -
sty cji by ła fir ma Trans wier tel sp. z o.o.
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Ze spół Szkół Pod sta wo wo -Gim na -
zjal nych w Po de gro dziu im. bł. O.
St. Pap czyń skie go po raz dzie wią ty
wziął udział w Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy, któ rej XX fi -
nał od był się 8 stycz nia. Wo lon ta -
riu sze uzbie ra li re kor do wą su mę
59 026,34 zł. W tym ro ku pie nią dze
zo sta ną prze zna czo ne na za kup
pomp in su li no wych dla ko biet cię -
żar nych cho ru ją cych na cu krzy cę. 

Na mie siąc przed fi na łem roz po czę ły
się przy go to wa nia. Za czę li śmy od zbie -
ra nia zło mu ze zło ta i sre bra, aby prze to -
pić go na ser dusz ka, któ re po tem by ły
li cy to wa ne na au kcji. Wszyst kim zaj mo -
wa ła się Bar ba ra Sko czeń oraz in ni na -
uczy cie le: Mał go rza ta Stel mach,
Jo an na Ja nik, Te re sa Ku la, Jo an na Ko wal -
ska, Ani ta Kar pierz, Aga ta Pa siut, Ka ta -

rzy na Owsian ka, Ka ta rzy na Pie ka ra i Ja -
dwi ga Nieć. Chęt ni ucznio wie za pi sy wa -
li się na li ście wo lon ta riu szy, któ ra z dnia
na dzień by ła co raz dłu ższa. 2 dni
przed fi na łem za czę ło się de ko ro wa nie
sa li. Przy szło wie lu uczniów i stra ża ków
OSP Po de gro dzie, któ rzy pra co wa li
z wiel kim za pa łem i za an ga żo wa niem.
Efekt koń co wy był za chwy ca ją cy.
W dzień finału wo lon ta riu sze wcze snym
świ tem wy ru szy li w ró żne miej sca, aby
kwe sto wać. Impreza roz po częła się
w sa li gim na stycz nej Gim na zjum w Po -
de gro dziu o godz. 13. Po cząt ko wo przy -
szło nie wie le osób, ale już po go dzi nie
zro bi ło się tłocz no.

Sta ły uśmiech na twa rzy za pew nia li
nam pro wa dzą cy im pre zę: Ja rek Ko wal -
ski i Ja cek Ku la. W ro li pro wa dzą cych
de biu to wa ły też ab sol went ki na sze go
gim na zjum: Mar ty na Owsian ka i Sa bi -

na Sko czeń. Mię dzy wy stę pa mi od by -
wa ły się li cy ta cje. Mo żna by ło wy li cy to -
wać mie dzy in ny mi 2 zło te ser dusz ka
ufun do wa ne przez na szą wójt i pań stwo
Bar ba rę i Bog da na Bucz ków, strój ata ku -
ją cej Mu szy nia nek Jo an ny Ka czor, pił kę
z au to gra fa mi Mu szy nia nek, wiel kie go
plu szo we go mi sia i wie le in nych atrak -
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Re kord WOŚP



cyj nych rze czy, za któ re dar czyń com ser -
decz nie dzię ku je my. Rów no le gle od by -
wa ła się też lo te ria fan to wa cie szą ca się
ogrom nym za in te re so wa niem. Tym ra -
zem rów nież nie za wio dła ciast kar nia
Raj z Goł ko wic, któ ra ufun do wa ła wiel -
ki tort WOŚP dla wszyst kich uczest ni -
ków ak cji.

Fi nał za koń czył się świa teł kiem
do nie ba, czy li tra dy cyj nym po kazem fa -
jer wer ków. 

W na szej gmi nie swą życz li wo ścią
i chę cią nie sie nia po mo cy in nym wy ró -
żni ło się ta kże Gim na zjum w Brze znej,
któ re po raz dru gi włą czy ło się do ak cji
WOŚP. Rów no le gle od by ła się tam im -
pre za za mknię ta, któ rej or ga ni za to rem
był Łu kasz Frą czek oraz na uczy cie le wy -
cho wa nia fi zycz ne go z tam tej sze go gim -
na zjum. Na ha li spor to wej ro ze gra no
cha ry ta tyw ny tur niej pił ki no żnej, któ ry

za pew nił za wod ni kom oraz ki bi com
wspa nia łą za ba wę i nie po wta rzal ną at -
mos fe rę. Po nad to od by ła się tam li cy ta -
cja pi łek z au to gra fa mi Mu szy nia nek,
a ta kże pił ka rzy Wi sły Kra ków. W tym
sa mym cza sie wo lon ta riu sze z Brze znej
kwe sto wa li na za ję tych przez sie bie te re -
nach. Wszyst kie wy sił ki przy nio sły
owoc w po sta ci oko ło 18 000 zł.

– Je że li szu kasz lu dzi o wiel kim ser cu,
szu kaj ich w gmi nie Po de gro dzie.
59 026,34 zł to ko lej ny re kord, w któ rym
ma ją swój udział ucznio wie, na uczy cie -
le, hoj ni spon so rzy, któ rych nie bra ku je,
a przede wszyst kim miesz kań cy Po de -
gro dzia i oko licz nych wio sek, na któ rych
za wsze mo żna li czyć, któ rym za wspar -
cie Sztab Or ga ni za cyj ny XX fi na łu
WOŚP ser decz nie dzię ku je. Bij my ko lej -
ne re kor dy – mó wi ła Bar ba ra Sko czeń,
szef szta bu.

ELŻBIE TA LI GAS
Kla sa II Gim na zjum w Po de gro dziu
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Swą życzliwością i chęcią
niesienia pomocy innym
wyróżniło się także Gimnazjum
w Brzeznej, które po raz drugi
włączyło się do akcji WOŚP. 

Od po cząt ku te go ro ku nie mo żna
już han dlo wać zwie rzę ta mi na tar -
gach, gieł dach czy tar go wi skach.
Pra wo za ka zu je też przy ci na nia
psom ogo nów i uszu dla ce lów es -
te tycz nych. 

Od 1 stycz nia, je że li ktoś chce ku pić
psa al bo ko ta, mu si udać się w tym ce -
lu do schro ni ska, lub do ho dow li, któ -
ra jest za re je stro wa na w związ ku
ky no lo gicz nym. Mó wią o tym zno we -
li zo wa ne prze pi sy usta wy o ochro nie
zwie rząt.

Zwięk szo ne zo sta ły rów nież ka ry
za znę ca nie się nad zwie rzę ta mi, za za -
da wa nie bó lu i cier pie nia. Oso by, któ re
za bi ja ją zwie rzę ta lub znę ca ją się
nad ni mi, mo gą otrzy mać ka rę fi nan so -
wą lub tra fić do wię zie nia na wet na 2
la ta (przed tem mak sy mal nie na rok).

Ka ry fi nan so we ta kże bę dą znacz nie
do tkliw sze. Do tej po ry sąd mógł orzec
kwo tę od 25 do 2,5 tys. zł. Te raz sąd mo -
że orzec ka rę fi nan so wą od 500
do 100 000 zł.

Na dłu ższym łań cu chu
Ży cie psów zmie nia za pis, któ ry mó -

wi, że za ka za ne jest przy ci na nie im
ogo nów i uszu dla ce lów es te tycz nych.
No we li za cja re gu lu je rów nież trzy ma -
nie psów w go spo dar stwach na uwię -
zi. W myśl no we go pra wa, pies
przy wią za ny do bu dy mu si mieć mi ni -
mum trzy me tro wy łań cuch lub sznur.
Nie mo że być rów nież trzy ma ny
na uwię zi (bez prze rwy) dłu żej niż
przez 12 go dzin. No we li za cja wpro wa -
dza ta kże za kaz od strze li wa nia bez -
pań skich psów i ko tów. 

(RED)

13 mar ca w sie dzi bie Ma ło pol skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go w Kra -
ko wie od by ło się uro czy ste
wrę cze nia pro mes na usu wa nie
skut ków klęsk ży wio ło wych, któ re
na wie dzi ły nasz re jon w ostat nich
la tach. Na ten cel Ma ło pol sce
przy zna no po nad 186 mln zł,
w tym sa mo rząd gmi ny Po de gro -
dzie otrzy mał 900 tys. zł.

Do fi nan so wa nie zo sta nie prze zna -
czo ne na od bu do wę obiek tów, któ re
wcze śniej uwzględ nio no w pro to ko -
łach ko mi sji wo je wo dy ds. we ry fi ko -
wa nia sza cun ków strat

w in fra struk tu rze ko mu nal nej. Dzię ki
tym środ kom w gmi nie Po de gro dzie
bę dzie mo żna wy re mon to wać na stę pu -
ją ce dro gi:

1. Od bu do wa dro gi gmin nej
nr 293914K „Pod Wy so kim” w miej sco -
wo ści Brze zna,

2. Od bu do wa dro gi gmin nej
nr 293624K „Do Za ko nic” w miej sco wo -
ści Ol sza na,

3. Od bu do wa dro gi gmin nej
nr 293942K „Do Sta rej Szko ły” w miej sco -
wo ści Brze zna

4. Od bu do wa dro gi gmin nej
nr 293710K „Do Wsi od Kraw ców ki”
miej sco wo ści Ju ra szo wa.

Na tar gu nie ku pisz 
już psa ani ko ta

900 ty się cy na usu wa nie 
skut ków klęsk ży wio ło wych
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Jak co ro ku na wio snę miesz kań cy
gmin na sze go re gio nu wy pa la ją łą -
ki i pod pa la ją nie użyt ki. A że tra wy
po zi mie są wy su szo ne – pa lą się
bar dzo szyb ko. W roz prze strze nia -
niu ognia po ma ga ta kże wiatr.
W przy pad ku gwał tow nej zmia ny
je go kie run ku, po ża ry bar dzo czę -
sto wy my ka ją się spod kon tro li
i prze no szą na po bli skie la sy i za -
bu do wa nia.

Nie jed no krot nie w ta kich po ża rach
lu dzie tra cą do by tek ca łe go ży cia. Wy -
stę pu je rów nież bez po śred nie za gro że -
nie dla zdro wia i ży cia lu dzi.
Przy rod ni cy alar mu ją, że pod czas wy -
pa la nia traw, łąk czy za ro śli, gi nie ca ły
świat mi kro bio lo gicz ny, a w ogniu pło -
ną pła zy, ga dy, pta ki i na wet drob ne

ssa ki. Wy pa la nie traw to ta kże bar dzo
du że za gro że nie dla la sów, po nie waż
ogień z nie użyt ków nie jed no krot nie
prze no si się na ob sza ry le śne i nisz czy
bez pow rot nie drze wo sta ny.

– Zgod nie z usta wą o ochro nie przy -
ro dy, wy pa la nie traw jest za bro nio ne
i gro zi za nie ka ra aresz tu al bo do 5 tys.
zł grzyw ny – mó wi Ka zi mierz Wit kow -
ski, ko men dant Za rzą du Gmin ne go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych z te re nu gmi ny Po de gro dzie.
– Pod kre ślam, że po ża ry nie użyt ków,
z uwa gi na ich cha rak ter i czę sto du że
roz mia ry, an ga żu ją znacz ne si ły i środ -
ki stra ży po żar nej z te re nu na szej gmi -
ny. Ka żda in ter wen cja to po wa żny
wy da tek fi nan so wy, bo wiem go dzin -
na ak cja jed ne go za stę pu stra ży to koszt
ok. 500 zł.

Wieści PODEGRODZKIE KWIECIEŃ 2012

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

Wy pa la nie traw
jest za bro nio ne!

Wie sław Czop, zna ny przed się bior ca
z Po de gro dzia, zo stał lau re atem te -
go rocz nej edy cji kon kur su Ziarn ko
Gor czy cy 2012 w ka te go rii „oso ba”.

Wy so ko ce nio na no wo są dec ka na gro -
da Ziarn ka Gor czy cy kie ro wa na jest
do tych, któ rzy po ma ga ją fi nan so wo in -
nym, bę dą cym w po trze bie. Tych, któ rzy
nio są po moc naj czę ściej nie peł no spraw -
nym, ocze ku ją cym na ka żdy da tek na ra -
to wa nie zdro wia lub ży cia. Wy ró żnie nie
to, niej jest jed nak de dy ko wa ne lu dziom
z pierw szych stron ga zet, ale ma tra fiać
do tych, po zo sta ją cych nie ja ko w cie niu.
Ideą kon kur su jest, by ta kich lu dzi
przed sta wić sze rzej spo łe czeń stwu.

W tym ro ku wy ró żnio nych zo sta ło
dzie się ciu są dec kich do bro czyń ców, wy -
bra nych de cy zją są de czan i ka pi tu ły.
W ka te go rii „oso ba” Sta tu et ka Ziarn ka
Gor czy cy tra fi ła do Wie sła wa Czo pa
– przed się bior cy z Po de gro dzia wspie ra -
ją ce go tam tej szy klub spor to wy.
Sys te ma tycz nie spon so ru je rów nież od -
by wa ją ce się ro żne go ro dza ju im pre zy
kul tu ral ne i spor to we, m.in. Pa stusz ko -
we Ko lę do wa nia, prze glą dy ar ty stycz ne
w szko łach i przed szko lach. Za an ga żo -
wa ny jest w roz bu do wę bu dyn ku re mi -
zy stra żac kiej w Po de gro dziu. Wspie ra
ta kże or ga ni za cje ko ściel ne.

Do bro czyń ca 
z Po de gro dzia

Ka zi mierz Twar dow ski re pre zen -
to wał na szą gmi nę w 14. już edy cji
ple bi scy tu „Są de cza nin Ro ku”.
Ten za szczyt ny ty tuł przy zna wa ny
jest przez Fun da cję Sa dec ką oso -
bie, któ ra swo ją co dzien ną pra cą
za wo do wą i dzia łal no ścią spo łecz -
ną oraz przy mio ta mi oso bi sty mi
przy czy nia się do wspól ne go do -
bra i roz wo ju Są dec czy zny. 

W te go rocz nej edy cji Ka pi tu ła no mi -
no wa ła 20 osób zgło szo nych przez ró -
żne or ga ni za cje i śro do wi ska. W tym
gro nie zna lazł się rów nież Ka zi mierz
Twar dow ski, któ ry osta tecz nie upla so -
wał się w pierw szej piąt ce. 

Re ko men du jąc Ka zi mie rza Twar -
dow skie go do ty tu łu Są de cza ni -
na 2011 ro ku, wójt Po de gro dzia
Mał go rza ta Gro ma la pod kre śli ła, iż je -
go ob ra zy pro mu ją na szą gmi nę. Jest
po zy tyw nym czło wie kiem, za an ga żo -
wa nym w ży cie po de grodz kiej spo -
łecz no ści. Czę sto po dej mu je te ma ty
zwią za ne z ochro ną śro do wi ska oraz
na tu ral ne go kra jo bra zu. Pew nie dla te -
go, że swo ją twór czość po świę cił pej -
za żom, a mo ty wem prze wod nim je go
prac są kra jo bra zy są dec kie. No mi na -
cja to ogrom ne wy ró żnie nie nie tyl ko
dla sa me go ar ty sty, ale rów nież ca łej
gmi ny.

(RED)

Ar ty sta z Na sza co wic 
w ple bi scy cie „Są de cza nin Ro ku”



Co to jest opła ta pla ni stycz na?
– Je śli w wy ni ku uchwa le nia lub

zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia miej -
sco we go war tość dział ki wzro śnie, gmi -
na mo że po zby ciu ta kiej nie ru cho mo ści
przez wła ści cie la za żą dać tzw. ren ty pla -
ni stycz nej. Wy so kość ta kiej opła ty, mu si
być obo wiąz ko wo usta lo na w pla nie za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Za si la
ona bu dżet gmi ny, a jej na li cza nie i po -
bie ra nie jest – zgod nie z art. 36 ust. 4
usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym – obo wiąz ko we. 
Czy ta ka opła ta jest ak tu al nie po -
bie ra na przez gmi nę Po de gro dzie?

– Tak. Ra da Gmi ny Po de gro dzie,
uchwa la jąc plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, uchwa li ła rów nież
opła tę pla ni stycz ną w wy so ko ści 20
proc. wzro stu war to ści nie ru cho mo ści
dla wszyst kich te re nów ob ję tych pla -
nem miej sco wym. Zgod nie z prze pi sa -

mi pra wa, wy -
so kość tej opła -
ty nie mo że być
jed nak wy ższa
niż 30 proc.
W ja ki spo sób
gmi na na li -
cza wy so kość
ta kiej opła ty?

– Gmi na do -
wia du je się o ka -
żdej umo wie
zby cia nie ru cho -

mo ści, po nie waż usta wa o za go spo da ro -
wa niu prze strzen nym zo bo wią zu je
no ta riu szy do prze ka za nia do urzę du
gmi ny, w ter mi nie do sied miu dni od da -
ty za war cia ka żdej umo wy no ta rial nej,
wy pi su z te go ak tu. Po uzy ska niu ta kiej
in for ma cji, wójt zle ca rze czo znaw cy ma -
jąt ko we mu osza co wa nie wzro stu war to -
ści w ope ra cie sza cun ko wym. 

Jak dłu go gmi na bę dzie na li czać
ta ką opła tę?

– Zmia na prze zna cze nia te re nu w pla -
nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
czę sto po cią ga za so bą wzrost je go war -
to ści. Szcze gól nie w sy tu acji, kie dy grunt
rol ny zo sta je prze zna czo ny pod bu dow -
nic two. W ra zie sprze da ży ta kie go grun -
tu, gmi na na li czy wła ści cie lo wi ren tę
pla ni stycz ną, ale tyl ko przed upły wem
pię ciu lat od dnia, kie dy plan za czął obo -
wią zy wać.
Czy w naj bli ższym cza sie gmi na pla -
nu je zmia nę wy so ko ści tej opła ty?
Jej zwięk sze nie lub ob ni że nie?

– Tak, pod ko niec ubie głe go ro ku Ra -
da Gmi ny pod ję ła de cy zję o roz po czę ciu
prac nad ob ni że niem wy so ko ści tej opła -
ty. Do szli śmy do wnio sku że w swo jej
obec nej wy so ko ści ha mu je ona ob rót
zie mią na te re nie gmi ny, co jest zja wi -
skiem ne ga tyw ny. Ak tyw ność w tym
ob sza rze le ży w in te re sie wszyst kich
stron, stąd nasz ruch w tym kie run ku,
by ją ob ni żyć.
Kie dy więc mo że my spo dzie wać się
jej ob ni że nia i do ja kiej wy so ko ści?

– Po sta no wi li śmy ob ni żyć opła tę
do 10 proc. Pra ce nad jej ob ni że niem po -
win ny za koń czyć się w dru giej po ło wie
te go ro ku. Jest to o ty le trud ne, że wią że
się z przej ściem wszyst kich pro ce dur tak
jak przy uchwa la niu pla nu, co jest bar -
dzo skom pli ko wa ne i cza so chłon ne.

(RED)
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W tym ro ku ob ni ży my
opła tę pla ni stycz ną
O tym, czym jest opłata planistyczna, w jakiej wysokości
i kiedy jest pobierana oraz dlaczego powinna zostać
obniżona, redakcja „Wieści” rozmawia z przewodniczącym
Rady Gminy Podegrodzie Dariuszem Kowalczykiem.

Mi ni ster Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji za twier dził 20 grud -
nia ub.r. li stę wnio sków do fi nan so wa nych w ra mach
dru gie go eta pu Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych (tzw. schet ynów ki). 

Na li ście zna lazł się pro jekt gmi ny Po de gro dzie pn. „Prze -
bu do wa dro gi gmin nej nr 293937K Strzy ga niec – Cho cho ro wi -
ce w miej sco wo ści Brze zna, prze bu do wa dro gi gmin nej
nr 293940K Za pa dli ska w miej sco wo ści Brze zna, prze bu do wa
dro gi gmin nej nr 293960K do Ko ścio ła w miej sco wo ści Cho -
cho ro wi ce.

Do fi nan so wa nie otrzy ma ło łącz nie osiem po wia tów i 10 gmin
Ma ło pol ski. Gmi na do pro gra mu zło ży ła wnio sek na prze bu do -

wę od cin ków dróg sta no wią cych je den ciąg ko mu ni ka cyj ny po -
łą cze nia dro go we go z dro ga mi po wia to wy mi o łącz nej dłu go ści
ok. 1837 mb. zł. Za kres rze czo wy za dnia obej mu je: prze bu do wę
na wierzch ni as fal to wej war stwa wią żą ca i ście ral na 7762,50 m2,
mo der ni za cje chod ni ków ok. 3336 m2, re mont od wod nie nia
– ok. 1150 mb, re mont par kin gu przy cmen ta rzu, przej ścia dla
pie szych, mo der ni za cje oświe tle nia ulicz ne go.

Pra ce po trwa ją do koń ca sierp nia 2012 r. Od no wio ne jezd -
nie, chod ni ki i po bo cza za pew ne wpły ną na ko rzyst niej szy wi -
ze ru nek na szej gmi ny oraz na po pra wę bez pie czeń stwa.
Cał ko wi ta war tość pro jek tu 1 398 388,44 zł w tym przy zna ne
do fi nan so wa nie sta no wi 30% war to ści pro jek tu.

(RED)

„Sche ty nów ka” do koń ca sierp nia
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Brze zna
Fun dusz So łec ki – Wy ko na nie chod ni ka w kie run ku Strzy -

gań ca – kwo ta po nad 34 300 zł;
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż pre fa bry ka tów w So łec twie na kwo tę oko ło 17 500 zł.
2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 1414 szt. z cze go 66 prze pu -

stów, 938 ko ry tek i 410 płyt ażu ro wych – kwo ta po -
nad 35 500 zł;

3. Li kwi da cja prze ło mów w cią gu dro gi do Le śni czów ki
– kwo ta 3 800 zł;

4. Wy ko na no od wod nie nia – Wo la i Ko ło Sam ka – łącz -
na kwo ta oko ło 33 500 zł;

5. Od bu do wa prze jaz du przez po tok Pod Wy so kim – kwo -
ta 3 500 zł;

6. Od bu do wa dro gi Strzy ga niec (osu wi sko) kwo ta oko -
ło 40 600 zł;

7. Bu do wa kom plek su spor to we go OR LIK 2012 przy Szko -
le Pod sta wo wej w Brze znej ogól na war tość za da -
nia 1.198.790,44 zł;

8. Re ali za cja za da nia pn. Roz bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej
i wo do cią gu w Brze znej koń co wa war tość za da nia – ro bo ty bu -
dow la ne 5.413.802,29 zł;

9. Do sta wa kru szy wa na Gór ny Li tacz ce lem ob sy pa nia płyt
ażu ro wych – kwo ta 700 zł;

10. Re mont od wod nie nia w cią gu dro gi gmin nej na Strzy -
ga niec – kwo ta oko ło 30 000 zł;

11. Punk to we żwi row nia dróg do Gór czy ka i Gór ny Li tacz
– kwo ta oko ło 2500 zł;

12. Po wierzch nio we uzu peł nie nie ubyt ków kru szy wem
na dro dze w pobliżu Gim na zjum – kwo ta oko ło 2500 zł;

14. Wy ko na nie do ku men ta cji dla od bu do wy dro gi w ra -
mach „sche ty nów ki”.

15. Wy ko na nie do ku men ta cji dla za da nia w ra mach „Od -
no wy Cen trum Wsi”.

Cho cho ro wice
Fun dusz So łec ki – Re mont dro gi gmin nej w stro nę Ko strze -

wy – po nad 67 000 zł;
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów przy dro żnych w cią -

gu dro gi Słon ka i mon taż pre fa bry ka tów na kwo tę po -
nad 10 000 zł;

2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 50 prze pu stów – na ogól -
na kwo tę oko ło 3400 zł.

Dłu go łę ka Świer kla
Fun dusz So łec ki – Od bu do wa dro gi gmin nej do Ol sza ka

– kwo ta oko ło 487 tys. zł.
1. Pra ca ko par ki – dwu krot nie pra ca sprzę tu na kwo tę po -

nad 5 tys. zł.
2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no: 14 prze pu stów, 62 ko ry -

tek, 10 płyt ażu ro wych, 195 pół krę gów na ogól ną kwo tę oko -
ło 12,5 tys. zł.

3. Wy ko na no re mont prze jaz dów przez po tok – Pod Dę bi -
nę (do Gro chow skie go) i Gło gów ka (do Bu gaj skich), udro żnio -
no prze jazd przez dro gę gmin ną Na Pod dęb ce (do Ku li ga)
– kwo ta łącz na oko ło 2000 zł.

Wieści PODEGRODZKIE KWIECIEŃ 2012

BRZEZNA | CHOCHOROWICE | DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA | GOSTWICA | JURASZOWA | MOKRA WIEŚ | NASZACOWICE | OLSZANA
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Mokra Wieś. Re mont dro gi gmin nej Krzy że w stro nę Owiecz ki Rogi. Re mont dro gi „Po szczy ny”



4. Re mont dro gi do Gro chow skie go – kwo ta 1500 zł.
5. Ni we la cja skar py na Rę ba czu w pobliżu P. To karz – kwo -

ta 1550 zł.
6. Od wod nie nie dro gi w stro nę Ol sza ka I – pół krę gi oraz

ko lek tor pod dro gą – kwo ta łącz na oko ło 10 000 zł.
7. Re mont prze pu stu w cią gu dro gi Gó ry – kwo ta 4200 zł.
8. Re mont od wod nie nia li nio we go na dro dze w pobliżu

Kra jew skie go – kwo ta 2500 zł.
9. Od bu do wa dro gi gmin nej Na Bur dok – kwo ta 61 tys. zł.
10. Ogro dze nie Szko ły Pod sta wo wej – war tość oko ło 65 tys. zł.

Go stwi ca
Fun dusz So łec ki – Od bu do wa do gi „Ra cwas” – kwo -

ta 123 000 zł.
Żwi ro wa nie dróg w Go stwi cy:
Do ga w pobliżu Zwo liń skie go – kwo ta po nad 5 300 zł.
Dro ga w pobliżu Sa le zja nów – kwo ta po nad 3 400 zł. 

1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,
zbie ra nie zie mi z dróg w So łec twie na kwo tę oko ło 4 900 zł.

2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 53 prze pu sty, 55 płyt ażu ro -
wych i 80 ko ry tek – kwo ta ok. 6 000 zł.

3. Ogro dze nie Szko ły Pod sta wo wej – kwo ta oko ło 28 600 zł.
4. Re mont chod ni ka ko ło ka pli cy – kwo ta oko ło 2 500 zł.
5. Wy ko na nie ko lek to ra do Go stwi czan ki (ko ło skle pu)

– kwo ta po nad 600 zł
6. Re mont od wod nie nia w pobliżu Pa siu ta (w pobliżu

Śmier cia ka) – kwo ta po nad 9 500 zł.
7. Re mont od wod nie nia przy dro dze Wierz cho wi na (w

pobliżu Mi kul ca) – kwo ta po nad 7 200 zł.
8. Re mont od wod nie nia Łą ki Go stwic kie (ko ło Pla ty) – kwo -

ta oko ło 5 200 zł.
9. Re mont prze pu stu w cią gu dro gi Krza ki Go stwic kie

(na Szczy gła) kwo ta po nad 6 600 zł.
10. Drob ne re mon ty punk to we dróg oraz prze jaz dów przez

po tok – kwo ta oko ło 3 800 zł.
11. Re mont prze pu stu w cią gu dro gi Do Fra zo wi cza – kwo -

ta 1800 zł.
12. Ob sy pa nie płyt ażu ro wych na dro dze do Bo dzio ne go

(od Brze zna Wo la) – kwo ta 1300 zł 
13. Re mont dro gi do Ku bac kie go (od Li ta cza) – kwo -

ta 2800 zł
14. Re mont dro gi gmin nej w stro nę Kosz ku la – kwo ta po -

nad 11 200 zł.
15. Ob sy pa nie płyt ażu ro wych na dro dze do Bo dzio ne go

(od Brze zna Wo la) – kwo ta 1300 zł.
16. Re mont dro gi gmin nej Na Szczy gła – bi tu mo wa nie

– kwo ta po nad 10 000 zł.

Ju ra szo wa
Fun dusz So łec ki – Od wod nie nie dro gi Łąk ta Ro gi – wy ko -

na no kwo ta oko ło 33 600 zł.
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż pre fa bry ka tów w So łec twie na kwo tę po nad 4 000 zł.
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2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 100 ko ry tek i 2 prze pu sty
– na ogól na kwo tę po nad 2 200 zł.

3. Wy ko na no od wod nie nie w pobliżu domu Bar ba ry Kwo -
ki – kwo ta oko ło 6 500 zł.

4. Re mont pod bu do wy gór nej na dro dze w pobliżu Gą sio -
ra – kwo ta 1800 zł.

5. Umoc nio no skar pę pły ta mi ażu ro wy mi w cen trum wsi
– kwo ta po nad 3 700 zł.

6. Re mont prze pu stu ko ło Tu pi ka – kwo ta oko ło 2 900 zł.
7. Za ło żo no do dat ko we oświe tle nie – 2 lam py ko ło Pa -

na Szew czy ka kwo ta oko ło 1 500 zł.
8. Mon taż pro gu zwal nia ją ce go ko ło ka plicz ki u Ol sza ka

– kwo ta po nad 1350 zł.
9. Re mont dro gi ko ło Gą sio row skie go wraz z od wod nie -

niem – kwo ta oko ło 19 000 zł. 

Mo kra Wieś
Fun dusz So łec ki – Re mont dro gi gmin nej Krzy że w stro nę

Owiecz ki – po nad 100 tys. zł.
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż pre fa bry ka tów w So łec twie na kwo tę oko ło 4 000 zł.
2. Pre fa bry ka ty – 27 ko ry tek na kwo tę oko ło 1000 zł.
3. Punk to we żwi ro wa nie dróg, zjaz dów – kwo ta po -

nad 1 200 zł.
4. Od bu do wa dro gi Oso wie  – Mo kra Wieś – kwo ta po -

nad 76 000 zł.
5. Za kup okien dla OSP – do ta cja – kwo ta 5 000 zł.

Na sza co wi ce
Fun dusz So łec ki – Re mont dro gi gmin nej ko ło Za rycz ne go

– kwo ta oko ło 19 tys. zł.
Od bu do wa dro gi Wy go ny – kwo ta oko ło 390 tys. zł.
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż pre fa bry ka tów w So łec twie na kwo tę oko ło 4 200 zł.

2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 76 ko ry tek – na ogól na kwo tę
oko ło 1 500 zł.

3. Uło że nie ko ry tek w pobliżu Krzy ża ka w stro nę wi klin
– kwo ta oko ło 1700 zł.

4. Re mont kład ki pie szej i prze jaz du w bród na Słom ce
– kwo ta 1200 zł.

5. Mon taż ba rier ochron nych przy dro dze Do Wa li gó ry Po -
tok – kwo ta oko ło 8 500 zł.

Ol sza na
Fun dusz So łec ki – Udro żnie nie ro wów od wad nia ją cych

z przy siół ków: Wo li ca i Po la dwor skie – kwo ta po nad 15 000 zł. 
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż pre fa bry ka tów w so łec twie na kwo tę oko ło 11 000 zł.
2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 47 prze pu stów i 250 ko ry tek, 6

krat ażu ro wych – kwo ta po nad 7 200 zł.
3. Od bu do wa po po wo dzio wa – most „Do Stwier skie go”

i kład ki: „Rów nia” i „Ko ło Iwa na” – łącz na kwo ta oko -
ło 690 000 zł.

4. Re mont od wod nie nia Przez Las – kwo ta oko ło 20 000 zł.
5. Od bu do wa dro gi Do La sy ka – oko ło 310 000 zł.
6. Umoc nie nie skar py ko ło Rzeź ni kie wi cza – kwo ta 2500 zł.
7. Re mont od wod nie nia Wo li ca -Szcze reż (ko ło Sa sa ka)

– kwo ta 3150 zł.

Ol szan ka
Fun dusz So łec ki – Re mont pla cu ko ło re mi zy i dro gi gmin -

nej Dzia ły w Ol szan ce – kwo ta po nad 43 tys. zł.
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż prze pu stów w So łec twie na kwo tę oko ło 10 tys. zł.
2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 54 prze pu sty i 140 ko ry tek

– na ogól ną kwo tę oko ło 6 200 zł.
3. Re mont od wod nie nia w cią gu dro gi do Mor dar skie go

na kwo tę oko ło 5 tys. zł.
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4. Re mont od wod nie nia ko ło Gąd kow skie go – kwo ta po -
nad 4 400 zł.

Po de gro dzie
Fun dusz So łec ki – Re mont dro gi wraz z od wod nie niem ko -

ło domu p. Fran cisz ka Ko sa – kwo ta po nad 76 000 zł.
1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,

mon taż pre fa bry ka tów w So łec twie na kwo tę oko ło 14 400 zł.
2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no 91 prze pu stów i 66 ko ry tek

– kwo ta po nad 6700 zł.
3. Wy ko na no od wod nie nie – przy sio łek Ką ty – kwo ta 3 000 zł.
4. Od bu do wa dro gi gmin nej Ła zy – kwo ta oko ło 166 000 zł.
5. Za ło żo no do dat ko we oświe tle nie – droga po wia to wa

– Pę dzi cha kwo ta oko ło 1 900 zł.
6. Re mont dro gi gmin nej Do Świe chow skie go – kwo ta po -

nad 13 200 zł.

Po drze cze
Fun dusz So łec ki – Mon taż mo ni to rin gu wi zyj ne go na pla -

cu obok OSP wraz z do dat ko wym oświe tle niem – po -
nad 3 500 zł.

Mon taż do dat ko we go oświe tle nia na cmen ta rzu – po -
nad 6 500 zł. Od wod nie nie w pobliżu Knu row skie go – 9 500 zł

Za kup wę gla do OSP – 1 500 zł.
1. Pra ca ko par ki – na kwo tę po nad 700 zł.
2. Wy ko na no 3 pro gi zwal nia ją ce w cią gu dro gi gmin nej

Tło ki na kwo tę oko ło 11700 zł.
3. Punk to we żwi ro wa nie dro gi ko ło Kan to ra i „Pro sta” (ko -

ło Lizs bek) – kwo ta 4 400 zł

Ro gi
Fun dusz So łec ki – Re mont dro gi „Po szczy ny” – wy ło nio -

no wy ko naw cę – Fir ma Im bud Igna cy Śledź – kwo ta po -
nad 130 000 zł.

1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie ro wów od wad nia ją cych,
mon taż pre fa bry ka tów w so łec twie na kwo tę oko ło 3 000 zł.

2. Wy ko na no od wod nie nie ko ło Ma ciusz ka i Jo dłow skie -
go – kwo ta po nad 2 600 zł.

3. Re mont prze pu stu w cią gu dro gi gmin nej Stro nie Niw -
ka (do Sku ta) – kwo ta po nad 4 300 zł.

Sta dła
Fun dusz So łec ki – Re mont dro gi gmin nej ko ło wi kli ny

w kie run ku Go moł ków i Kon stan tych (as falt) – kwo ta po -
nad 56 000 zł.

1. Pra ca ko par ki – czysz cze nie niec ki wy pa do wej na po -
to ku Go stwic kim z jed no cze snym wy wo zem i żwi ro wa niem
dróg do jaz do wych w so łec twie na kwo tę oko ło 4,5 tys. zł.

2. Pre fa bry ka ty – prze ka za no tyl ko 7 prze pu stów – na ogól -
ną kwo tę oko ło 400 zł (był tyl ko je den wnio sek zło żo ny przez
miesz kań ców).

3. Re mont od wod nie nia ko ło Pa na Ba na cha („ul. Cmen tar -
na”) na kwo tę po nad 4,5 tys. zł.

4. Wy ko na nie cen tral ne go ogrze wa nia w Szko le Pod sta wo -
wej na kwo tę oko ło 96 tys. zł. (RED)

Gmi na Po de gro dzie po raz ko lej ny otrzy ma ła do fi nan -
so wa nie z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na la ta 2007 – 2013, w ra mach dzia ła nia 413 Wdra ża -
nie Lo kal nych Stra te gii Roz wo ju dla ope ra cji, któ re od -
po wia da ją wa run kom przy zna nia po mo cy w ra mach
dzia ła nia „Od no wa i roz wój wsi”. 

Ko le je środ ki otrzy ma li śmy na re ali za cję pro jek tów do ty -
czą cych re mon tów Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Po de gro -
dziu, fi lii w Na sza co wi cach oraz za go spo da ro wa nia te re nu
przy Szko le Pod sta wo wej w Ol szan ce. Umo wy na re ali za cję
ww. przed się wzięć zo sta ły pod pi sa ne w Urzę dzie Mar szał -
kow skim Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w Kra ko wie 27 mar -
ca. Pla no wa ny ter min za koń cze nia re ali za cji pro jek tów to
wrze sień 2012 r.

Za da nie pn. „Re mont po miesz czeń Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Po de gro dziu” za kła da mie dzy in ny mi wy ko na nie
re mon tu sa li głów nej ze sce ną i bal ko nem, ko ry ta rza, hol lu
i za ple cza, a ta kże re mon tu we wnętrz nej in sta la cji elek trycz -
nej, re mon tu we wnętrz nej in sta la cji wod.–kan. i CO oraz re -
mon tu kli ma ty za cji. Sza co wa ny koszt za da nia to 526 793,01 zł
z cze go 199 082,00 zł uda ło się po zy skać z PROW. Głów nym
ce lem re ali za cji te go pro jek tu jest po pra wa wa run ków ży cia
miesz kań ców oraz wzrost atrak cyj no ści tu ry stycz nej re gio nu
po przez od no wie nie bu dyn ku Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry.

Za da nie pn. „Re mont bu dyn ku i oto cze nia fi lii Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Na sza co wi cach (świe tli cy wiej skiej)” za -
kła da z ko lei wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej, ro bo ty
roz biór ko we, kry cie da chu, ele wa cje do cie ple nia ścian oraz re -
mont ogro dze nia. Cał ko wi ty koszt za da nia wy no -
si 209 299, 24 zł w tym do fi nan so wa nie 136 129,000 zł.
Głów nym ce lem pro jek tu jest po pra wa ży cia miesz kań ców
Na sza co wic po przez udo stęp nia nie na ce le re kre acyj ne i kul -
tu ral ne wy re mon to wa ne go obiek tu. Wła ści we za go spo da ro -
wa nie oto cze nia nie tyl ko wpły nie bez po śred nio
na zwięk sze nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej wsi, ale ta kże po -
pra wi jej es te ty kę. In fra struk tu ra tu ry stycz na ule gnie znacz -
nej po pra wie, co bez po śred nio prze ło ży się na mo żli wość
re ali za cji po trzeb kul tu ro wych oraz in te gra cji spo łecz nej dla
lud no ści gmin nej.

Z ko lei głów nym ce lem pro jek tu pn. „Za go spo da ro wa nie
te re nu przy szko le pod sta wo wej w Ol szan ce” jest po pra wa
ży cia miesz kań ców Ol szan ki po przez udo stęp nia nie na ce le
re kre acyj ne za go spo da ro wa ne go obiek tu. Re ali za cja pro jek tu
za kła da wy ko na nie bo iska do pił ki no żnej z tra wy na tu ral nej,
bo iska do gry w siat ków kę i ko szy ków kę, ogro dze nie pla cu
za baw i bo iska oraz do sta wę i mon taż urzą dzeń pla cu za baw,
wy ko na nie stre fy bez pie czeń stwa i za go spo da ro wa nie te re -
nu. Cał ko wi ta war tość za da nia wy no si 552 718, 73 w tym do -
fi nan so wa nie 359 491,00 zł.

(RED)

WWW.PODEGRODZIE.PL WIADOMOŚCI 13

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Od no wa i roz wój wsi
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Ku buś Łat ka jest we so łym 9- lat -
kiem. Uczniem pierw szej kla sy od -
dzia łu in te gra cyj ne go Szko ły
Pod sta wo wej nr 21 im. Ja na Paw -
ła II w No wym Są czu. Jest lu bia ny
i ak cep to wa ny w gru pie ró wie śni -
ków. Je go bez tro skie dzie ciń stwo
prze sła nia jed nak cho ro ba.

Wy star czy ło kil ka chwil, aby szan sa
Ku bu sia na nor mal ne ży cie zo sta ła prze -
kre ślo na. Pod czas po ro du do szło do du -
że go nie do tle nie nia.

– Przez wie le dni le żał na sa li in ten -
syw nej te ra pii – mó wi Do ro ta Łat ka, ma -
ma Ku bu sia. – My mo gli śmy je dy nie

pa trzeć, jak na sze upra gnio ne dziec ko
wal czy o ży cie. Po tem za czę ły się wę -
drów ki po szpi ta lach, le ka rzach... Sły sze -
li śmy z mę żem wie le prze ra ża ją cych
dia gnoz. Jed ną z nich by ło stwier dze nie,
że nasz sy nek ma mó zgo we po ra że nie
dzie cię ce.

Dla naj bli ższych ta ka dia gno -
za brzmia ła jak wy rok. Ro dzi ce by li bez -
rad ni. Nie wie dzie li do ko go się udać, jak
za cząć le cze nie, któ ra te ra pia oka że się
sku tecz na. W tym mo men cie za czę ła się
dla nich dłu ga i żmud na dro ga, któ ra
trwa do dzi siaj.

Ku buś ma zdia gno zo wa ne po ra że nie
spa stycz ne, czte ro koń czy no we. Je go kon -

se kwen cją są du że pro ble my w po ru sza -
niu się. Chło piec nie sie dzi sta bil nie, nie
cho dzi. Prze miesz cza się peł za jąc. Cho -
ciaż pró bu je wsta wać, po zy cję pio no wą
utrzy mu je je dy nie w pio ni za to rze. Brak
ro ta cji krę go słu pa unie mo żli wia mu osią -
gnię cie po zy cji sto ją cej. Na co dzień po -
trze bu je sta łej po mo cy w wy ko ny wa niu
pod sta wo wych czyn no ści, gdyż nie peł -
no spraw ność unie mo żli wia mu ich wy -
ko ny wa nie. W wy ni ku nie do tle nie nia
zo sta ły ta kże uszko dzo ne ośrod ki od po -
wia da ją ce za mo wę. Stwier dzo na dyz ar -
tria unie mo żli wia chłop cu pra wi dło wy
roz wój mo wy. Ku buś ma nie spraw ne na -
rzą dy ar ty ku la cyj ne. Wy po wia da po je -
dyn cze sło wa, a ka żde z nich kosz tu je go
wie le wy sił ku.

– Nasz sy nek co dzien nie cię żko pra -
cu je, aby móc w mia rę nor mal nie funk -
cjo no wać – opo wia da pa ni Do ro ta. – Ma
w so bie du żo za pa łu i wy trwa ło ści. Jest
za do wo lo ny z ka żde go, naj drob niej sze go
na wet suk ce su.

Uspraw nia niem chłop ca zaj mu ją się
przede wszyst kim ro dzi ce, któ rzy ka żde -
go dnia wal czą z je go nie peł no spraw no -
ścią. Ku buś ćwi czy me to dą Voj ty.
W ogól nym roz wo ju psy cho fi zycz nym
po ma ga mu In te gra cja Sen so rycz na oraz
te ra pia Ca stil lo Mo ra le sa. Ro dzi ce po szu -
ku ją rów nież do bre go lo go pe dy, któ ry
za jął by się uspraw nia niem mo wy ich
syn ka.

Du żą szan sę w po pra wie zdro wia da -
ją tur nu sy re ha bi li ta cyj ne, któ re są jed -
nak zbyt kosz tow ne, aby pań stwo
Łat kowie mo gli sa mo dziel nie je fi nan so -
wać, tym bar dziej, że wy ma ga ją one sys -
te ma tycz nych wy jaz dów. Dla dzie ci
z mó zgo wym po ra że niem dzie cię cym
otwo rzy ły się no we mo żli wo ści le cze nia
w Tru skaw cu na Ukra inie. In no wa cyj ną
te ra pią w tam tej szej kli ni ce jest me to da
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Możesz pomóc
Kubusiowi stanąć
na własnych nogach

Ku buś Łat ka FOT. ARCH. RODZINNE

Na ko lej ny tur nus Ku buś po wi -
nien po je chać za pięć
mie się cy. Wy ma ga to jed nak
du żych na kła dów fi nan so wych.

MA MA KUBUSIA



pro fe so ra Ko zy avki na opie ra ją ca się
na bio me cha nicz nej ko rek cji krę go słu pa.
Ma ona za za da nie do tle nie nie ko mó rek
mó zgo wych, przez co ćwi cze nia są le piej
przy swa ja ne przez mózg. Ku buś ostat -
nio uczest ni czył w ta kim tur nu sie.

– Po pra wi ło mu się na pię cie w rę kach
oraz po sta wa cia ła, po tra fi przez chwi lę
utrzy mać pro sty krę go słup – mó wi ma -
ma chłop ca. – Ale, aby te ra pia by ła sku -
tecz na, ta kie wy jaz dy trze ba po wta rzać.
Na ko lej ny tur nus Ku buś po wi nien po -
je chać za pięć mie się cy. Wy ma ga to jed -
nak du żych na kła dów fi nan so wych.

Koszt le cze nia i wy jaz du do Tru skaw -
ca wa ha się w gra ni cach 14 tys. zł. W le -
cze niu Ku bu sia po moc na by ła by ta kże
del fi no te ra pia, ale ta rów nież mo żli wa
jest po za gra ni ca mi kra ju. Ro dzi ce nie są
w sta nie po kryć wszyst kich kosz tów le -
cze nia, dla te go też zde cy do wa li się pro -
sić o wspar cie tych, któ rzy chcie li by
po móc Ku bu sio wi w je go dłu giej i nie ła -
twej dro dze zmie rza ją cej do po pra wy
zdro wia.

KIN GA BED NAR CZYK
WWW.SADECZANIN.INFO
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MO ŻESZ PO MÓC

Ku bu sio wi mo żna po móc, wpła ca jąc środ ki
na ra chu nek: BPH SA nr 15 1060 0076 0000
3310 0018 2615, Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć
z Po mo cą”, ul. Ło miań ska 5, 01-685 War sza -
wa z do pi skiem „Da ro wi zna na po moc
i ochro nę zdro wia” dla Ja ku ba Łat ka, nr 3111

1 wrze śnia ub.r. roz po czę ło w Po -
de gro dziu swo ją dzia łal ność Nie -
pu blicz ne Przed szko le „Kra ina
Ba jek”. Wła ści cie lem i oso bą pro -
wa dzą cą przed szko le jest
Agniesz ka Ma ciu szek. 

Dy rek tor pla ców ki wraz z pra cow ni -
ka mi i per so ne lem współ pra cu je z ro dzi -
ca mi i śro do wi skiem lo kal nym (Szko ła
Pod sta wo wa i Gim na zjum, Bi blio te ka
Gmin na, BS Po de gro dzie). Pro wa dząc
sze reg dzia łań wspie ra ją cych wszech -
stron ny roz wój dzie ci pod opiecz ni
uczest ni czą za rów no w za ję ciach wy ni -
ka ją cych z pro gra mu edu ka cji przed -
szkol nej, jak i zró żni co wa nych
i do sto so wa nych do ich mo żli wo ści za -
ję ciach do dat ko wych (re li gia, ryt mi ka,
an giel ski, kurs tań ca, lo go pe dia). Or ga -
ni zo wa ne są im pre zy in te gra cyj ne ze -
wnętrz ne (wy ciecz ki, pik ni ki) i te
zwią za ne ze świę ta mi (an drzej ki, Wi gi -
lia) oraz pro mu ją ce zdro wy tryb ży cia
(np.: Dzień Mar chew ki). Od by ły się też
kon kur sy pla stycz ne: „Je sien na przy ro -
da wo kół nas” oraz „W Kra inie Ku bu sia”
– któ re an ga żu ją do wspól nych dzia łań
za rów no dzie ci, jak i ich ro dzi ców. 

Po nad to w przed szko lu re ali zo wa ny

jest zwią za ny z eko lo gią pro gram edu -
ka cyj ny: „Je stem Ku bu sio wym Przy ja -
cie lem Na tu ry”. Ce lem te go pro gra mu
jest lep sze po zna nie przy ro dy oraz bu -
dze nie po staw pro eko lo gicz nych wśród
dzie ci. Na to miast w ra mach ak cji: „Ca -
ła Pol ska czy ta dzie ciom” są pro wa dzo -
ne za ję cia czy tel ni cze i od by wa ją się
spo tka nia te ma tycz ne – wszyst ko po to,
aby roz bu dzić za in te re so wa nia czy tel -
ni cze wśród dzie ci oraz kształ to wać po -
zy tyw ne po sta wy. 

Dzie ci ma ją mo żli wość ko rzy sta nia
na co dzień z bez piecz ne go pla cu za -
baw w ogro dzie przed szkol nym, czę -
stych spa ce rów po naj bli ższej oko li cy
i wy jaz dów (wy ciecz ki, przed sta wie nia
te atral ne). Mo gą rów nież brać udział
w przy go to wa nych wspól nie z na uczy -
cie la mi im pre zach oko licz no ścio wych
(mi ko łaj ki, Dzień Bab ci i Dziad ka,
Dzień Ma my i Ta ty), od kry wa jąc i roz -
wi ja jąc swo je zdol no ści i ta len ty. 

Wszyst kich za in te re so wa nych za -
rów no współ pra cą z przed szko lem, jak
i mo żli wo ścią za pi su dzie ci czy uzy ska -
niem bar dziej szcze gó ło wych in for ma -
cji, od sy ła my do stro ny in ter ne to wej
www.kra ina ba jek.net i za pra sza my
do in dy wi du al ne go kon tak tu.

Dziec ko w Kra inie Ba jek
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„Je żdżę z gło wą” to na zwa pro jek tu, w ra mach któ re go
ucznio wie z klas III z ośmiu szkół pod sta wo wych z te re -
nu gmi ny Po de gro dzie uczyli się jeź dzić na nar tach. 

Pro jek tem ob ję tych zo sta ło 20 dzie ci nieumie ją cych jeź dzić
na nar tach, dla któ rych zor ga ni zo wa no osiem jed no dnio wych
wy jaz dów, łącz nie 16 go dzin na uki – po dwie go dzi ny pod czas
ka żde go wy pa du na stok nar ciar ski.

Za ję cia od by wa ły się w sta cji nar ciar skiej Ko kusz ka Ski w Piw -
nicz nej. War to wspo mnieć, iż sta cja nar ciar ska uczest ni czą ca
w pro jek cie na uki jaz dy na nar tach otrzy mała sta tus „Sta cji Przy -
ja znej Dzie ciom”. Na uka jaz dy na nar tach po łą czo na zo sta ła
z edu ka cją na te mat bez pie czeń stwa na sto kach i udzie la niu

pierw szej po mo cy pod czas wy pad ku na nar tach. Uczest ni cy pro -
jek tu mie li za pew nio ny trans port, sprzęt oraz in struk to ra, a po za -
koń czo nej na uce mo gli li czyć na cie pły po si łek.

– Do bo ru uczniów do ko ny wa li dy rek to rzy szkół po przez lo -
so wa nie. Mie li śmy ty lu chęt nych, że był to je dy ny uczci wy
spo sób wy ło nie nia uczest ni ków – mó wi Mał go rza ta Gro ma la,
wójt Po de gro dzia. – Je śli w przy szłym ro ku Urząd Mar szał -
kow ski bę dzie kon ty nu ował ten pro jekt, to obie cu ję, że rów nież
do nie go przy stą pi my.

Gmi na Po de gro dzie na re ali za cję pro jek tu otrzy ma ła do fi -
nan so wa nie z bu dże tu Wo je wódz twa Ma ło pol skie go w wy so -
ko ści 3.597,00 zł tj. 30 proc. war to ści ca łe go pro jek tu. Pro jekt
re ali zo wa ny był od 4 lu te go do 4 mar ca br.
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Z „głową”
szusowali po stoku
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Już po raz dzie sią ty Ra da Ro dzi ców
i dy rek tor Ze spo łu Szkół Pod sta wo -
wo – Gim na zjal nych w Po de gro dziu
zor ga ni zo wa li Za ba wę Do cho do wą.
Od by ła się ona 11 lu te go w Do mu
Kul tu ry w Po de gro dziu.

Tra dy cję Szkol nych Za baw Do cho do -
wych za po cząt ko wa ła w 2003 r. Mał go -
rza ta Gro ma la, ów cze sna dy rek tor
Szko ły Pod sta wo wej, a obec nie wójt Po -
de gro dzia. 

Od 2008 r. za ba wy or ga ni zu je dy rek -
tor ZSP -G Kry sty na Dą brow ska i Ra da
Ro dzi ców pod prze wod nic twem Fran -
cisz ka Go lon ki. Rok rocz nie w gro no or -
ga ni za to rów włą cza ją się rów nież: Ja cek
Ku la, Ha li na Łę czyc ka i Mał go rza ta Li ber.

Dosta łych punk tów pro gra mu za baw na -
le żą:li cy ta cje prac uczniów iJac ka Ku li,bal ko -
ty lio no wy i wal czyk cze ko la do wy, a od 2009
r. wy bo ry Kró lo wej iKró la Ba lu.

Do tej po ry w za ba wach uczest ni czy -
ły 782 oso by. Łącz ny do chód wy niósł 48
tys. zł., któ ry prze zna cza no na: re mon ty
w szko le, na czy nia na im pre zy oko licz -
no ścio we, wy jazd „Ma łe go Po de gro -
dzia” do Tur cji, bu ty re gio nal ne, stro je
dla chó ru Wio li no i szkol nej re pre zen ta -
cji spor to wej.

W tym ro ku, dzię ki hoj no ści uczest ni -
ków X Ju bi le uszo wej Za ba wy Kar na wa ło -
wej, wy ko na no za ciem nie nie do oby dwu
sal gim na stycz nych, nie zbęd ne do pre zen -
ta cji mul ti me dial nych w Ze spo le Szkół.

MAŁ GO RZA TA LI BER

Szkol na Za ba wa Do cho do wa

Ucznio wie Gim na zjum im. bł. O. St.
Pap czyń skie go w Po de gro dziu go -
ści li u sie bie uczest ni ków warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej „Pro myk”
z Go stwi cy.

„Naj wa żniej szą rze czą jest spra wia nie
ra do ści bliź nim – to naj lep sze, co mo żna

uczy nić na tym świe cie” – mó wił Pe ter
Ro seg ger. Pa trząc na ra do sne twa rze
osób nie peł no spraw nych, uczest ni czą -
cych w tym nie zwy kłym spo tka niu, nie
spo sób nie zgo dzić się z au to rem tej zło -
tej my śli. Bez wąt pie nia kie ro wa li się nią
ucznio wie gim na zjum. Od kil ku już lat
Sa mo rząd Uczniow ski or ga ni zu je

w okre sie kar na wa łu im pre zę dla osób
nie peł no spraw nych. Wpi sa ła się ona
na sta łe w ka len darz szkol nych wy da -
rzeń. Mło dzież bar dzo chęt nie włą czy ła
się w przy go to wa nia, a szcze gól nie sek -
cja im prez Sa mo rzą du Uczniow skie go
pod okiem opie ku nów Ma rii Ma ster nak
i Mał go rza ty Ja nur.

Tym ra zem go ście obej rze li in sce ni za -
cję baj ki Ja na Brze chwy pt. „Kop ciu szek”,
któ rą przy go to wa ło ko ło te atral ne BIS na -
sze go gim na zjum. W bie żą cym ro ku
szkol nym ucznio wie do sko na lą swój
warsz tat ak tor ski na za ję ciach ko ła te atral -
ne go w ra mach pro jek tu „Daj so bie szan -
sę”, fi nan so wa ne go ze środ ków unij nych.

Uczest nic two szko ły w tym pro jek cie
stwo rzy ło wie le mo żli wo ści, mię dzy in -
ny mi mo żna by ło za ku pić re flek to ry, mi -
kro fo ny bez prze wo do we, pa ra wan oraz
ko stiu my. Dzię ki te mu wy stę py mło -
dzie ży zy ska ły na atrak cyj no ści. 

Uczest ni cy spo tka nia ba wi li się
przy dźwię kach mu zy ki ze spo łu Blu emen.

Wspól ne tań ce i bie sia do wa nie
przy her bat ce i ciast ku to świet na oka -
zja do in te gra cji. Te go ro dza ju im pre -
za jest do sko na łą lek cją wy cho waw czą
dla mło dych. 

MARIA MASTERNAK

Pro myk in te gra cji
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Na sze gim na zjum we szło w dru gą
de ka dę swe go ist nie nia i sta ra się
omi jać ró żne pro gi i ba rie ry, któ re
pię trzą się na dro dze pol skiej edu -
ka cji. Ha słem sta ło się zna ne „Rób -
my swo je” i dzię ki te mu szkol ne
ży cie to czy się rów nym ryt mem,
prze ry wa nym więk szy mi wy da rze -
nia mi an ga żu ją cy mi spo łecz ność
szkol ną do wspól ne go wy sił ku. 

Mło dzież w wie ku gim na zjal nym jest
peł na ener gii, cza sem jed nak nie wła ści -
wie przez nią po żyt ko wa nej, więc
i na na szym po dwór ku zda rza ją się pro -
ble my, któ rym trze ba za ra dzać na bie żą -
co. Roz wią zu je my je we współ pra cy
z po rad nią psy cho lo gicz no–pe da go gicz -
ną, po li cją, są dem ro dzin nym. Aby
uświa do mić mło dzie ży kon se kwen cje,
ta kże praw ne, nie fra so bli we go za cho wa -
nia zo sta ło zor ga ni zo wa ne spo tka nie
z przed sta wi cie lem po li cji. Ze spe cy fi ki
pra cy w pu blicz nym gim na zjum zda je
so bie spra wę wójt Po de gro dzia i tę kwe -
stię po sta wił wy żej niż wszech obec ne
dziś oszczęd no ści, to też na uka w czte -
rech od dzia łach klas pierw szych prze -
bie ga w zu peł nie in nej at mos fe rze
i ma my na dzie ję, że owoc niej niż w prze -
peł nio nych kla sach, w któ rych trud no
o do bry oso bi sty kon takt z wy cho wan -
kiem scho wa nym w tłu mie. Wresz cie
ktoś po wa żnie po trak to wał sło wa „Ta kie
bę dą Rze czy po spo li te, ja kie ich mło dzie -
ży cho wa nie”.

***
Mi ja ją cy pierw szy se mestr to czas

pod su mo wań. A dzia ło się du żo. 
Trud no nie wspo mnieć o wiel kim wi -

do wi sku przy go to wa nym na Dzień Pa -
tro na. To co rocz ne świę to jest spo rym
wy zwa niem or ga ni za cyj nym i za wsze
za cho wu je wy so ki po ziom i nie po wta -
rzal ność. To oka zja do za pre zen to wa nia
się ta len tów mu zycz nych, wo kal nych
i ta necz nych. Do ce nia ją to ro dzi ce, któ -
rzy uczest ni czą w ślu bo wa niu klas

pierw szych przyj mo wa nych oso bi ście
do szkol ne go gro na przez pa tron kę
szko ły, św. Ja dwi gę, kró lo wą Pol ski.

Na na szej ha li spor to wej od by ła się
gmin na wi gi lia. Przy by ło ok. czte ry stu
go ści, któ rych po wi ta ła wójt Mał go rza ta
Gro ma la, dy rek tor Sta ni sław Ma zur,
a ta kże prze wod ni czą ca szkol ne go sa -
mo rzą du. To wła śnie gim na zja li ści przy -
go to wa li opra wę ar ty stycz ną te go
wy jąt ko we go wy da rze nia. By ły ko lę dy,
sło wa na stro jo wych wier szy, a wszyst ko
na tle świą tecz nych de ko ra cji. Im po nu -
ją cy roz mach, licz na wi dow nia – wy ma -
ga ło to od ar ty stów opa no wa nia tre my,
drże nia gło su i jed no cze śnie by ło dla
nich cie ka wym do świad cze niem. 

Okres świą tecz ny sprzy ja roz bu dze -
niu wra żli wo ści na po trze by in nych.
Ucznio wie wzię li udział w ak cji „Świą -

tecz na pacz ka” i przez dwa mie sią ce gro -
ma dzi li ar ty ku ły żyw no ścio we,
a przed Bo żym Na ro dze niem przy go to -
wa ne pacz ki tra fi ły do ad re sa tów. Wcze -
śniej uczest ni czy li śmy w zbiór ce „Gó ra
gro sza”, a więc „non scho lae, sed vi tae
di sci mus”.

Włą czy li śmy się ta kże w Wiel ką Or -
kie strę Świą tecz nej Po mo cy, or ga ni zu jąc
na te re nie gim na zjum roz gryw ki spor to -
we, któ re, uroz ma ico ne kon kur sa mi,
rzu ta mi kar ny mi, au kcją i wspie ra ne
kwe stą wo lon ta riu szy, przy nio sły spo ry
do chód. Kie ru ją cy ak cją Zyg munt Biel
i Le szek Ko żuch uro czy ście prze ka za li
uzbie ra ną kwo tę 17 600 złszta bo wi w Po -
de gro dziu.

Dru gi rok re ali zu je my unij ny pro jekt
„Daj so bie szan sę”, któ rym ob ję to po -

nad 180 uczniów. Uczęsz cza ją oni na ró -
żno rod ne za ję cia po za lek cyj ne: ko ła za in -
te re so wań, warsz ta ty przed mio to we,
za ję cia ko rek cyj no–kom pen sa cyj ne. Za jęć
jest du żo, nie któ rzy zde cy do wa li się
na udział w kil ku, więc, by roz mie ścić
wszyst ko w har mo no gra mie, po raz
pierw szy szko ła dzia ła ła już od go dzi ny
siód mej. Mi mo trza ska ją cych mro zów,
nikt nie znie chę cał się i ży cie w szko le to -
czy ło się od wcze sne go ran ka. Udział
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Zmie nia się świat, zmi

Wresz cie ktoś po wa żnie po -
trak to wał sło wa „Ta kie bę dą
Rze czy po spo li te, ja kie ich mło -
dzie ży cho wa nie”.



w pro jek cie wzbo ga cił ba zę szkol ną
w środ ki mul ti me dial ne, po mo ce na uko -
we i ma te ria ły dla ko ła te atral ne go.
Na pod su mo wa nie uczest ni cy pro jek tu
bio rą udział w wy ciecz kach przed mio to -
wych o te ma ty ce przy rod ni czej lub hu -
ma ni stycz nej. Dla wie lu gim na zja li stów
to szan sa na roz wi nię cie za in te re so wań
al bo uzu peł nie nie bra ków i za le gło ści.
Pra cy jest du żo, lecz w ma łych 10–oso bo -
wych gru pach sta je się ona przy jem no ścią

i nie wie le przy po mi na lek cyj ną ru ty nę.
Wa żny jest bez po śred ni kon takt z na -
uczy cie lem, mo żli wość swo bod nej roz -
mo wy, lep sze go wza jem ne go po zna nia. 

Mo żna też wstęp nie pod su mo wać
udział w kon kur sach przed mio to wych.
Go dzi ny po świę co ne do dat ko wej na uce,
wy si łek uczniów i na uczy cie li za owo co -
wał przej ściem do fi na łu 7 gim na zja li -
stów; hi sto ria: Ma riusz For na giel,
Pa try cja Da ra, An ge li na Krzy siow ska; j.

pol ski: Syl wia Krzak, Agniesz ka Bo dzio -
ny; geo gra fia: Ka ta rzy na Jur czak; re li gia:
An ge li ka Mor dar ska. Przed ni mi trud -
na wal ka o ty tuł Lau re ata. Szko da tyl ko,
że ten ogrom pra cy jest de pre cjo no wa ny
przez ku ra to rium oświa ty, któ re za doj -
ście do tak wy so kie go szcze bla ob ni ży ło
ilość uzy ski wa nych punk tów z 10 do 8.
Nikt nie ro zu mie te go po su nię cia, bo nie
ma to związ ku z mod ny mi oszczęd no -

ścia mi, a dla tych, któ rzy wy ko na li
ogrom pra cy jest bar dzo krzyw dzą ce.
Mo żna je dy nie wspo mi nać cza sy, kie dy
punk to wa ny był udział na wet w eta pie
re jo no wym. Cho ciaż od gór ne po dej ście
nie za chę ca, co ro ku znaj du je się am bit -
na gru pa chcą ca udo wod nić so bie i in -
nym, że stać ich na zmie rze nie się
z naj lep szy mi. 

Są wśród na szych wy cho wan ków ta -
kże sty pen dy ści Ma ło pol skie go Pro gra -
mu Sty pen diów dla Uczniów Szcze gól nie
Uzdol nio nych. Na le żą do nich: Ka ro li -
na Kuch nia, Ma te usz Pa siut, An ge li ka
Mor dar ska i Da riusz Ca ba ła. 

***
Dzie sięć lat to szmat cza su. Zmie nia

się świat, po glą dy na ży cie, struk tu ra śro -
do wi ska. Na sza miej sco wość co raz bar -
dziej przy po mi na pod miej skie osie dla ze
wszyst ki mi plu sa mi i mi nu sa mi tej sy tu -
acji. Skrom nie wy po sa żo ny bu dy nek
gim na zjum za peł nił się no wo cze snym
sprzę tem, na prze rwie u ka żde go ucznia
ko mór ka w rę ce, na par kin gu lep sze sa -
mo cho dy, pod szkol nym skle pi kiem dłu -
ższe ko lej ki – naj więk szą sztu ką jest
w tym wszyst kim prze ka za nie war to ści,
któ re – wy da je się – od cho dzą do la mu -
sa, i prze ko na nia, że tra dy cyj na uczci -
wość mi mo wszyst ko po pła ca. Cza sem
je dy nie ma się wra że nie, że pol ska szko -
ła jest w tym dzi siaj od osob nio na.
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e nia się szko ła

Chociaż odgórne podejście nie
zachęca, co roku znajduje się
ambitna grupa chcąca
udowodnić sobie i innym,
że stać ich na zmierzenie się
z najlepszymi.
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W tym ro ku mi ja 5 lat od uro czy ste -
go nada nia na szej Szko le Pod sta -
wo wej w Brze znej – Li ta czu imie nia
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II. Na le -
ży my do Ro dzi ny Szkół Pa pie skich
i sys te ma tycz nie włą cza my
do dzia łań re ali zo wa nych w die ce zji
tar now skiej.

27 wrze śnia ub. r. w cen trum for ma -
cyj no–re ko lek cyj nym „Ar ka” w Gród ku
przy go to wa li śmy wy sta wę, pre zen tu ją -
cą nasz do ro bek zwią za ny z do tych cza -
so wą pra cą in spi ro wa ną na uką
Pa tro na – Ja na Paw ła II. W lu tym 2012r.
wspar li śmy bu do wę Szko ły im. Ja -
na Paw ła II w To go w Afry ce.

Oprócz dzia łal no ści sta tu to wej,
w szko le po dej mo wa ne są czyn no ści
ukie run ko wa ne na zdo by wa nie wie dzy
o ży ciu Ka ro la Woj ty ły – Ja na Paw ła II.
Ucznio wie bio rą udział w:

– kon kur sach li te rac kich: „Pa pież – Pa -
tron Naj god niej szy”, „Ka żdy ma w ży -
ciu ja kieś swo je We ster plat te, co jest nim
dla Cie bie?”, „Śni ło mi się, że spo tka łem
Ja na Paw ła II”, „W ja ki spo sób uczeń
szko ły pod sta wo wej mo że się uświę -
cać?”, „Oso ba, któ ra wy war ła naj więk -

szy wpływ na ży cie i wy bo ry Ja na Paw -
ła II”, „Mo dli twa w ży ciu Ja na Paw ła II”;

– kon kur sach pla stycz nych: „Jan Pa -
weł II Wy cho waw ca Mło dych”, „Z Ja -
nem Paw łem II na piel grzy mim szla ku”,
„Ta ki du ży, ta ki ma ły mo że świę tym być
– Jan Pa weł II uczy nas świę to ści”, „Za in -
te re so wa nia w ży ciu Ka ro la Woj ty ły, Ja -
na Paw ła II”, „Pa tron okiem obiek ty wu”;

– kon kur sach re cy ta tor skich i po etyc -
kich: „Szkol ny Kon kurs Re cy ta tor ski Po -
ezji Ka ro la Woj ty ły i Ja na Paw ła II”,
„Wiersz o mło do ści Ka ro la Woj ty ły”.

W rocz ni cę śmier ci Ja na Paw ła II or ga -
ni zo wa na jest ka żde go ro ku pie sza piel -
grzym ka na Strzy ga niec do ka pli cy
z Pa nem Je zu sem Fra so bli wym. Ucznio -
wie ma ją też oka zję do re flek sji nad wy -
jąt ko wo ścią pon ty fi ka tu Oj ca Świę te go
pod czas go dzin wy cho waw czych. Chęt -
nie rów nież spraw dza ją swo ją wie dzę
o Pa tro nie w kon kur sach szkol nych
i ogól no pol skich. Po nad to kla sa V re pre -
zen tu je szko łę w spo tka niach mo dli tew -
nych, or ga ni zo wa nych w czerw cu,
na sta ro są dec kich bło niach. Na to miast
kla sa VI spo ty ka się w gro nie Ro dzi ny
Szkół Pa pie skich na Ja snej Gó rze, w Czę -
sto cho wie.

Sa mo rząd Uczniow ski prze pro wa dza
ak cje przy bli ża ją ce spo łecz no ści szkol nej
oso bę Ja na Paw ła II. W 2010 ro ku ze bra ne
zo sta ły ser dusz ka z do bry mi uczyn ka mi,
pt. „Dar ser ca dla Pa tro na”. W tym ro ku
wszy scy wy ko ny wać bę dą ory gi nal ne
pre zen ty z oka zji 92. uro dzin Ja na Paw ła II.

Udział w kon kur sach to dla wie lu nie -
po wta rzal na oka zja, by na no wo odży ły
wspo mnie nia zwią za ne z nie zwy kłą oso -
bą i na ucza niem Ja na Paw ła II. To jed no -
cze śnie hołd zło żo ny, kie ru ją ce mu się
do brem in nych, wiel kie mu czło wie ko wi.
Wy wiad, prze pro wa dzo ny przez człon -
ków SU z ucznia mi szko ły, po zwo lił uzy -
skać od po wiedź na py ta nie: „Co Ci da je
udział w kon kur sach po świę co nych Pa -
tro no wi szko ły?”. Od po wie dzi by ły jed -
no znacz ne: „sta ję się lep sza na co dzień”;
„na śla du jąc Go, ła twiej być do brym
uczniem”; „roz wa ża jąc Je go sło wa, czu -
ję jak by był bli sko i mi po ma gał”, „skła -
nia mnie do ak tyw no ści i pra cy
nad so bą”. Ktoś stwier dził, że „na uka
JP II to dla nie go źró dło bez dna – im
wię cej czer pie, tym le piej ro zu mie, co
chciał prze ka zać”. Ucznio wie szczy cą się
spu ści zną po, pa tro nu ją cym ich szko le,
wy bit nym Po la ku.

W cza sach kry zy su war to ści punkt
od nie sie nia do na ucza nia Ja na Paw -
ła II sta je się bez cen ny. Po trze bu je my au -
to ry te tów, a ta kim nie wąt pli wie jest dla
uczniów bło go sła wio ny Jan Pa weł II. 

ELŻBIE TA JA ROSZ
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Źró dło bez dna



Po dwa ja wła sne ży cie, 
kto prze szłość roz wa ża

L. Kon dra to wicz

Po prze szło 50-let niej prze rwie,
w po ło wie 2011 ro ku miesz kan ki wsi
Sta dła po sta no wi ły re ak ty wo wać
Ko ło Go spo dyń Wiej skich, za kła da -
jąc ja ko Sto wa rzy sze nie dzia łal no -
ści pu blicz nej KGW. Wszyst kie
for mal no ści spraw nie i szyb ko za ła -
twi ły. Na cze le 30 ko biet sta nę ła
pre zes An na Kon stan ty. 

Pa nie za pra gnę ły oca lić od za po mnie -
nia miej sco wą i re gio nal ną kul tu rę, sta -
ro daw ną „mi chę”, daw ne zwy cza je
i ob rzę dy. Za bra ły się więc do go to wa -
nia, ha fto wa nia, szy deł ko wa nia i wszel -
kich in nych ro bó tek. Go ścin nie pod dach
przy ję li je dru ho wie OSP. KGW po ro zu -
mia ło się ta kże z pa nią wójt i GOK.
Na re ali za cję za dań chce zdo być fun du -

sze z pro jek tu unij ne go. Wła śnie roz po -
czę to pra cę nad pi sa niem wnio sku.
– Z pie nię dzy skład ko wych mo żli wo ści
do dzia ła nia są ogra ni czo ne – mó wią
przed się bior cze ko bie ty. Z po mo cą przy -
szedł też pre zes Ban ku w Po de gro dziu,
któ ry przy czy nił się do wzmoc nie nia
kon ta KGW. 

Ko bie ty spo ty ka ją się i nie tyl ko snu ją
po my sły, jak przy wró cić daw ne zwy cza -
je, ale od ra zu wcie la ją idee w ży cie.
– Na wet nie przy pusz cza ły śmy, że
do te go wy star czy szcze re ser ce
i uśmiech – mó wią. Mi mo nie wiel kich
na kła dów fi nan so wych z du żym za pa -
łem i roz ma chem włą cza ły się w or ga ni -
za cję im prez o za się gu re gio nal nym,
a na wet po nadre gio nal nym. Przy go to -
wa ły wiej skie „sta ro daw ne ja dło”
(od 300 do 1000 por cji ka pu sty z gro -
chem, że ber ka mi, bocz kiem, żu rek wiej -
ski na za kwa sie z kieł ba są i jaj kiem,
pie ro gi z ka pu stą, z mię sem, chleb z ło -

pa ty ze smal cem i skwar ka mi, plac ki
dro żdżo we ze se rem, śliw ka mi, ma kow -
ce za wi ja ne, pod pło my ki…) na Jar mark
La chow ska Mi cha w Sta rym Są czu,
uczest ni czy ły też w Jar mar ku La chow -
skim w Po de gro dziu, Mię dzy na ro do -
wym Jar mar ku Rze mio sła w Sta rym
Są czu, Jar mar ku Są dec kim w Kry ni cy -
-Zdro ju, by ły przy otwar ciu ob wod ni cy
Po de gro dzie. 

Oprócz „mich” Ko ło pre zen to wa ło
swo je „ro bót ki” ręcz ne, ta kie jak: bu kie -
ty kwia tów z bi bu ły, ob ra zy ha fto wa ne,

bomb ki cho in ko we z kor don ka, ser we ty
ha fto wa ne. 

Za ję ły I miej sce w Po wia to wym Prze -
glą dzie Pla sty ki Ob rzę do wej okre su Bo -
żo na ro dze nio we go w ka te go rii pa ją ków.

Nie za po mnia no o ko lę do wa niu
i w stro jach Trzech Króli od wie dza no
star szych, scho ro wa nych i sa mot nych
miesz kań ców wsi, co by ło wiel kim
wspól nym wzru sze niem. 

Na za pro sze nie GOK w Po de gro dziu
w dniu prze glą du ko lęd ni cze go, Ko ło
przed sta wi ło pa ro dię ki sze nia ka pu sty,
co też spo tka ło się z uzna niem.
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Oca lić od za po mnie nia
to, co smacz ne

Kobiety spotykają się i nie
tylko snują pomysły, jak
przywrócić dawne zwyczaje,
ale od razu wcielają idee
w życie.
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W okre sie fe rii, ko rzy sta jąc z przy chyl -
no ści dy rek tor szko ły, człon ki nie Ko ła
wraz z na uczy cie la mi urzą dzi ły dzie ciom,
przy fi nan so wym wspar ciu wójt gmi ny,
Feryjną Frajdę, któ ra trwa ła pięć dni. Spo -
tka ło się to z ogrom nym uzna niem nie tyl -
ko gru py 50 dzie ci, ale i ich ro dzi ców.
Po mo cą słu ży li rów nież dru ho wie OSP, bo
pro gram fe rii był bar dzo bo ga ty – od za -
ba wy wa len tyn ko wej, po bi twę na śnie gu,
ku lig wraz z ogni skiem i pie cze niem kieł -
ba sek oraz kon kur sy. A wszyst ko przy ob -
fi tych po czę stun kach przy go to wa nych
przez KGW.

Obec nie Ko ło Go spo dyń Wiej skich
przy go to wu je się do bar dzo bo ga te go
pro gra mu na 2012r. Pla nu je ma jów kę, fe -
styn z po tań ców ka mi. 

– Czy ni my też usil ne sta ra nia, by
mieć wła sne stro je. Ich za kup to jed nak
dro ga in we sty cja. Li czy my rów nież
na wspar cie fi nan so we lu dzi do brej wo -
li, za co z gó ry dzię ku je my – ape lu ją pa -
nie z KGW w Sta dłach.
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Do te go, by przed sta wić Cię czy -
tel ni kom „Wie ści” skło nił mnie
cie ka wy Twój ży cio rys. Ale mo że
le piej go usły szeć od Cie bie?

– Po cho dzę z ro dzi ny ko cha ją cej tra -
dy cyj ne mu zy ko wa nie. Mój oj ciec grał
na he li gon ce, je den je go brat, na klar ne -
cie, a dru gi na bęb nie, kie dyś w mło do -
ści na prze ło mie lat pięć dzie sią tych
i sześć dzie sią tych two rzy li nie zły, ro -
dzin ny ze spół. Mój kon takt z mu zy ką
za czął się do syć póź no, bo do pie ro
w wie ku szes na stu lat. Do sta łem wów -
czas od wuj ka klar net (na któ rym gram
do dziś) i za czą łem sam pró bo wać coś
tam grać, z mi zer nym skut kiem. Ja koś
w tym cza sie zna la złem się przy pad ko -
wo na pró bie ze spo łu „Po de gro dzie”,
gdzie z za chwy tem wsłu chi wa łem się
w grę ka pe li, a szcze gól nie w nie sa mo -
wi te, jak mi się wy da wa ło, brzmie nie
klar ne tu. Klar ne ci sta, a był to An drzej
Kwo ka, chy ba coś za uwa żył, bo pod -
szedł do mnie i za py tał, co mu się tak
przy glą dam, a ja na to, że mam klar net
i chciał bym się uczyć grać, wte dy mi
po wie dział, że jest in struk to rem na uki
gry na klar ne cie w Szkół ce Mu zy ko wa -
nia Lu do we go, pro wa dzo nej przez Wo -
je wódz ki Ośro dek Kul tu ry w No wym
Są czu i jak tyl ko chcę, to mo gę do nie -
go przy je żdżać na lek cje. Pa mię tam, po -
dał mi ad res: Lwow ska 40. I tak
w mar cu 1986 ro ku za czę ła się mo ja
przy go da z mu zy ką, któ ra trwa
do dziś.
Mu sisz przy znać, że tak do koń ca
nie je steś sa mo ukiem, ktoś cię
jed nak uczył grać.

– Tak, rze czy wi ście pod staw gry
na klar ne cie na uczył mnie An drzej
Kwo ka (klar ne ci sta w ka pe li „Po de gro -
dzie” w la tach 1977-2009). To on uło żył
mi pal ce na in stru men cie, usta wił od -
dech, na uczył czy tać nu ty, i przede
wszyst kim on pierw szy po ka zał jak za -
grać na sze pięk ne są dec kie kra ko wia ki,
po lki, szta jer ki, tra mel ki. To z nim zdo -
by wa łem na „Dru zbac kach” w dru giej
po ło wie lat 80., w ka te go rii „Mistrz
i uczeń” swo je pierw sze wy ró żnie nia
i na gro dy. Nie mniej to by ły tyl ko pod -
sta wy mu zycz ne go rze mio sła, ta ki so -
lid ny fun da ment. Ja chcia łem cze goś
wię cej, ca ły czas pod słu chi wa łem, jak
gra ją in ni: klar ne ci ści, trę ba cze, skrzyp -
ko wie. Pró bo wa łem prze jąć ich styl
gra nia, zdob nic two, pro wa dze nie li nii
me lo dycz nej, ma nie rę wy ko naw czą,
jed nak brak pro fe sjo nal ne go wy kształ -
ce nia mu zycz ne go (ni gdy nie ukoń czy -
łem szko ły mu zycz nej), był w tam tym
cza sie prze szko dą w osią gnię ciu pew -
nej bie gło ści tech nicz nej w grze na klar -
ne cie. 
Ale fakt, że nie masz skoń czo nej
szko ły mu zycz nej, nie prze szko -
dził ci ukoń czyć stu diów o kie -
run ku mu zycz nym.

– Stu dia ukoń czy łem nie daw no,
wcze śniej du żą po mo cą w mo jej edu ka -
cji mu zycz nej by ło ukoń cze nie Stu dium
Folk lo ry stycz ne go przy Wo je wódz kim
Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są czu (II
edy cja), słu żba woj sko wa w Or kie strze
Re pre zen ta cyj nej Stra ży Gra nicz nej
w No wym Są czu, a przede wszyst kim,
wie le lat sys te ma tycz ne go gra nia w ka -

Wykształcony
samouk
Z Markiem Wastagiem, kierownikiem kapeli Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie” rozmawia Krzysztof
Bodziony, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Podegrodziu.



pe li Ze spo łu „Po de gro dzie” i na we se -
lach oraz pro wa dze nie za jęć mu zycz no–
ryt micz nych w szko łach i przed szko lach.
To te czyn ni ki po mo gły mi zdo być pew -
ne do świad cze nie mu zycz ne, dzię ki któ -
re mu uzy ska nie dy plo mu wy ższej
uczel ni nie by ło ta kim wiel kim wy czy -
nem.
Ostat nie suk ce sy? 

– No cóż, uwa żam, że naj więk szym
mo im suk ce sem jest to, że uda ło mi się
wy ło wić nie zwy kle uta len to wa ne mu -
zycz nie i pra co wi te dzie ci i, mam na dzie -
ję, za szcze pić w nich mi łość
do tra dy cyj ne go mu zy ko wa nia. Pro wa -
dząc od kil ku na stu lat za ję cia mu zycz ne
w Szkół ce Mu zy ko wa nia Lu do we go, na -
tra fia łem na ró żny po ziom za in te re so -
wań mu zycz nych, ale do pie ro ostat nie
la ta da ły wy syp praw dzi wych ta len tów.
Kil ko ro uczniów, któ rzy two rzą dzie cię -
cą mu zy kę „Po de gro dzie”, zdo byw czy -
nię pierw sze go miej sca na ubie gło rocz nej
„Dru zbac ce”, uczy się gry na in stru men -
cie u ró żnych na uczy cie li, mnie na to -
miast uda ło się ich sca lić ra zem
i stwo rzyć zgra ny ze spół. Dzie ci te po -
cho dzą z ró żnych za kąt ków gmi ny Po de -

gro dzie i są do wo że ni na za ję cia przez ro -
dzi ców: pry mi sta – Ma ciej Hej mej miesz -
ka w Ol sza nej, se kun dzist ka – Agniesz ka
No wak w Po drze czu, ba sist ka – Ka ro li -
na Wa stag w Brze znej, trę bacz – Kry stian
Ko la sa w Na sza co wi cach a klar ne cist ka
– An na Pisz czek w Po de gro dziu. Na je -
sień do ka pe li do łą czy li: Alek san dra Ku -
nic ka z Po de gro dzia (skrzyp ce),
Krzysz tof Sko czeń z Brze znej (ba sy) oraz
Ro bert Iwań ski z Go stwi cy (trąb ka).
Wiel kie suk ce sy od nio sła, pro wa dzo -
na od po cząt ku prze ze mnie, Agniesz ka
No wak z Po drze cza. Wy stę pu jąc w kon -
kur sie „Dru zbac ki 2011” w ka te go rii in -
stru men ta li stów (za gra ła na klar ne cie
i skrzyp cach) zdo by ła Na gro dę głów ną
im. Ru dol fa Jó ze fow skie go, przy zna wa -
ną naj lep sze mu mło de mu in stru men ta li -
ście. Na to miast w sierp niu 2011r.
Agniesz ka zdo by ła dru gie miej sce
na „Sa ba ło wych Ba ja niach”, to jest Ogól -
no pol skim kon kur sie Ga wę dzia rzy, In -
stru men ta li stów i śpie wa ków lu do wych
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej. Dzie ci do ra -
sta ją, i od te go ro ku ka pe la zmie ni ła na -
zwę z dzie cię cej, na mło dzie żo wą
mu zy kę „Po de gro dzie”. 

Czy są lu dzie, któ rzy w ja kiś spo -
sób, świa do mie lub nie, po mo gli Ci
dojść do te go, co osią gną łeś?

– Tak oczy wi ście, jest du żo osób, któ -
rym wie le za wdzię czam i z te go miej sca
chciał bym im go rą co po dzię ko wać
za po moc, cza sa mi na wet nie świa do mą,
ja ką mi oka za li pod czas mo jej sa mo rod -
nej edu ka cji mu zycz nej. Oto tyl ko nie -
któ re z nich. Pierw sza oso ba, to mój
wu jek, Jan Wa stag, któ ry dwa dzie ścia
sie dem lat te mu po da ro wał mi klar net,
na któ ry w tam tym cza sie ab so lut nie nie
by ło by mnie stać i w ten spo sób dał mi
do rę ki przy sło wio wą węd kę. In na oso -
ba, to wspo mnia ny wcze śniej An drzej
Kwo ka, któ ry pierw szy uświa do mił mi,
czym tak na praw dę jest klar net. Ko lej -
nym czło wie kiem, zu peł nie nie świa do -
mym udzie lo nej mi po mo cy, był płk

Ber nard Król, eme ry to wa ny ka pel mistrz
Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Stra ży Gra -
nicz nej w No wym Są czu. To on, ja ko mój
bez po śred ni prze ło żo ny, ze zwo lił mi
na kon ty nu owa nie na uki w Stu dium
Folk lo ry stycz nym. Za ję cia od by wa ły się
w so bo ty i w nie dzie le, kie dy to or kie stra
mia ła naj wię cej kon cer tów. Na stęp nie
dzię ku ję pań stwu Kin dze i Szcze pa no wi
Waś ko z Po de gro dzia, za ogrom ną po -
moc przy zbie ra niu ma te ria łów do pra -
cy dy plo mo wej. Na mo ją wdzięcz ność
za słu gu je rów nież pa ni Mi cha li na Woj -
tas z No we go Są cza, kie row nicz ka i opie -
kun ka Stu dium Folk lo ry stycz ne go. To
ona wręcz si łą przy go to wa ła mnie do eg -
za mi nów koń czą cych tam ten etap na uki.
Chciał bym też po dzię ko wać pa ni Alek -
san drze Szur miak – Bo guc kiej, dłu go let -
niej prze wod ni czą cej ju ry kon kur su
„Dru zbac ki”, za to, że w bar dzo sta now -
czy spo sób uświa do mi ła mi, że mu zy ki
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Naj więk szym mo im suk ce sem
jest to, że uda ło mi się wy ło wić
nie zwy kle uta len to wa ne mu -
zycz nie i pra co wi te dzie ci i,
mam na dzie ję, za szcze pić
w nich mi łość do tra dy cyj ne go
mu zy ko wa nia.
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lu do wej, któ ra jest z na tu ry pięk na, nie
trze ba „sztucz nie” upięk szać. Dzię ku ję
rów nież pa ni Ire nie Ku row skiej, eme ry -
to wa nej dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Brze znej – Li ta czu, któ ra do słow nie
„wy pchnę ła” mnie na stu dia, po wta rza -
jąc w kół ko: „Ma rek, je śli chcesz ist nieć
w za wo dzie na uczy cie la, mu sisz coś
ukoń czyć”. Ostat nią oso bą, któ rej je stem
ogrom nie wdzięcz ny, jest pa ni prof. dr
hab. Kry sty na Tu rek, dy rek tor ds. na uko -
wych w In sty tu cie Mu zy ki na Wy dzia le
Ar ty stycz nym Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Cie szy nie. To wła śnie pa ni pro fe sor
na mó wi ła mnie do zbie ra nia i za pi sy wa -
nia me lo dii tań ców są dec kich. Zgro ma -
dzo ny zbiór nut uła twia mi w tej chwi li
ogrom nie, pro wa dze nie za jęć z dzieć mi
i mło dzie żą.

Wieści PODEGRODZKIE KWIECIEŃ 2012

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

MA REK WA STAG

Ur. 1969r. miesz ka niec Brze znej (do kład nie
Brze zna – Strzy ga na niec), z ze spo łem „Po de -
gro dzie” zwią za ny od 1986r., do 1992, ja ko
tan cerz, na stęp nie, ja ko in stru men ta li sta
(ba si sta i klar ne ci sta) w ka pe li. Od 2000r., in -
struk tor na uki gry na tra dy cyj nych in stru -
men tach (naj pierw ba sy, póź niej klar net)
w Szkół ce Mu zy ko wa nia Lu do we go pro wa -
dzo nej przez Sta ro stwo Po wia to we w No wym
Są czu, a od 2009r., kie row nik ka pe li Re gio -
nal ne go Ze spo łu „Po de gro dzie”.

Dzie ci z Po drze cza zy ska ły do za -
ba wy ogro dzo ny, bo ga to wy po sa -
żo ny i w peł ni bez piecz ny plac.
Pro jekt, któ re go be ne fi cjen tem
by ła Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Po drze czu zo stał współ fi nan -
so wa ny ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.
War tość pro jek tu to po nad 38 tys.
zł, z cze go 22 tys. zł to środ ki eu ro -
pej skie. Po zo sta łą część za bez pie -
czy ła gmi na Po de gro dzie.

Dzie ci z Po drze cza ko rzy sta ją już
z pla cu za baw, wy bu do wa ne go obok
re mi zy Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Po drze czu. Wszyst kie za mon to wa ne
urzą dze nia po sia da ją wy ma ga ne cer ty -
fi ka ty bez pie czeń stwa. Że by uchro nić
obiekt przed de wa sta cją, za mon to wa no
rów nież mo ni to ring wi zyj ny, któ ry 24h
na gry wa ob raz z ka mer, a do dat ko wo
ca ły te ren zo stał do świe tlo ny.

– Dłu go sta ra li śmy się o bu do wę ta -
kie go miej sca dla naj młod szych w Po -
drze czu. Przy zna ję, że kie dy nasz
wnio sek na dłu żej utknął w Urzę dzie
Mar szał kow skim, za czą łem mieć wąt -
pli wo ści, czy uda nam się go zre ali zo -
wać – mó wi Ka zi mierz Klim czak,

pre zes OSP Po drze cze. – Ka me ry i cer -
ty fi ka ty są bar dzo wa żne, nie mniej ni -
gdy nie za stą pią czło wie ka. Dla te go
pro szę opie ku nów, aby mi mo wszyst ko
zwra ca li uwa gę na ba wią ce się ma lu chy
– i to nie tyl ko swo je. W ten spo sób za -
bez pie czy my się przed nie szczę śli wym
wy pad kiem.

Ca ły obiekt jest ogro dzo ny, co do -
dat ko wo wpły wa na bez pie czeń stwo
ko rzy sta ją cych z nie go ma lu chów. Pla -
no wa ne jest rów nież ob sa dze nie te re -
nu krze wa mi ozdob ny mi oraz mon taż
ko lej nych ła wek par ko wych dla osób
opie ku ją cych się swo imi po cie cha mi. 

(RED)

Ko lo ro wy plac za baw



2 mar ca w Kra ko wie pod pi sa na zo sta ła UMO WA
PRZYZ NA NIA PO MO CY na ope ra cję z za kre su ma łych
pro jek tów w ra mach dzia ła nia 413 „Wdra ża nie lo kal -
nych stra te gii roz wo ju” ob ję te go PRO GRA MEM ROZ -
WO JU OB SZA RÓW WIEJ SKICH na la ta 2007-2013
po mię dzy Sa mo rzą dem Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
z sie dzi bą w Kra ko wie, a Fun da cją EU RO PA+ z sie dzi bą
w Brze znej 1, re pre zen to wa ną przez Ali nę Pla tę, do ty -
czą ca ope ra cji pt. Pe reł ka La chów Po de grodz kich – do -
po sa że nie ze spo łu „Ma łe Po de gro dzie”.

Umo wa po prze dzo na zo sta ła po ro zu mie niem za war tym 21
stycz nia 2011 r. w Brze znej w spra wie za sad wspól nej re ali za -

cji ww. przed się wzię cia, po mię dzy Fun da cją EU RO PA+ re pre -
zen to wa ną przez pre ze sa Za rzą du Ali nę Pla tę, a Ze spo łem
Szkół Pod sta wo wo -Gim na zjal nych im. bł. O. St. Pap czyń skie -
go w Po de gro dziu ja ko Part ne rem, re pre zen to wa nym przez
dy rek to ra Ze spo łu Szkół Kry sty nę Dą brow ską i na uczy cie la
Mał go rza tę Li ber.

Na re ali za cję ope ra cji Pe reł ka La chów Po de grodz kich – do -
po sa że nie ze spo łu „Ma łe Po de gro dzie” (no we stro je) przy zna -
na zo sta ła po moc w kwo cie 24 486,00 zł sta no wią cej 70%
kosz tów kwa li fi ko wa nych pro jek tu, któ re go łącz na war tość
wy no si 34 980,00 zł. 

Ope ra cja zo sta nie zre ali zo wa na w okre sie od 1 kwiet nia
do koń ca czerw ca 2012 r., na ob sza rze gmi ny Po de gro dzie ob -
ję tym Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju re ali zo wa ną przez lo kal ną
gru pę dzia ła nia o na zwie Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa Dzia -
ła nia „Bra ma Be ski du” z sie dzi bą w Sta rym Są czu, ul. Ry nek 5,
wy bra ną do re ali za cji LSR w ra mach PROW 2007-2013.

KRY STY NA DĄ BROW SKA
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W PODEGRODZIU
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Perełka Lachów Podegrodzkich
– doposażenie zespołu
„Małe Podegrodzie”

Od trzech lat w Gmin nym Przed -
szko lu w Po de gro dziu re ali zo wa ne
są pro jek ty współ fi nan so wa ne
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go, któ rych ini cja to rem jest Fun -
da cja „Eu ro pa +”, a part ne rem
gmi na Po de gro dzie. 

Przy współ pra cy z Fun da cją w okre sie
od 1 grud nia 2009 r. do 30 czerw ca 2010 r.
pro wa dzo ny był pro jekt pt. „Mo że my
wię cej”. Skła da ły się na nie go do dat ko we
za ję cia edu ka cyj ne z ryt mi ki, gim na sty ki
ko rek cyj nej i ję zy ka an giel skie go. Ko lej ny
pro jekt pod na zwą „Ka żdy dzień

w przed szko lu mo że być cie ka wy” trwał
od 1 wrze śnia 2010r. do 30 kwiet nia 2011r.
i obej mo wał do dat ko we za ję cia z ję zy ka
an giel skie go, ryt mi ki, gim na sty ki ko rek -
cyj nej, a ta kże warsz ta ty mu zycz ne, te -
atral ne, pla stycz ne oraz ta necz ne.
Pod czas tych za jęć dzie ci mia ły mo żli -
wość roz wi ja nia swo ich za in te re so wań
i zdol no ści. Obec nie w przed szko lu od 01
paź dzier ni ka ub. r. re ali zo wa ny jest pro -
jekt pod ha słem „Otwie ra my świat dziec -
ka”, trwa ją cy do mar ca te go ro ku. Dzię ki
kół kom za in te re so wań oraz za ję ciom do -
dat ko wym przed szkol ny świat dzie ci zo -
stał otwar ty na roz wi ja nie za in te re so wań

i zdol no ści, jak rów nież wzbo ga co ny
o wie le cie ka wych wra żeń i przy gód.
Przed szko la ki pod czas kół ka te atral ne go,
re ali zu ją swo je ma rze nia i wcie la ją się
w ró żne ro le, pod czas ćwi czeń gim na -
stycz nych kształ tu ją swo ją po sta wę i hart
du cha. Na to miast na za ję ciach pla stycz -

nych roz wi ja ją wy obraź nię i twór czą eks -
pre sję. Za ję cia do dat ko we ma ją rów nież
cha rak ter te ra peu tycz ny, wspie ra ją cy sfe -
rę in te lek tu al ną, spo łecz ną i emo cjo nal ną
oraz sty mu lu ją cy pra wi dło wy roz wój
mo wy. Obej mu ją one dzie ci po trze bu ją ce
po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej,
jak i lo go pe dycz nej. 

BAR BA RA MA LA GA

Otwar ty 
świat dziec ka

Przy współ pra cy z Fun da cją
w okre sie od 1 grud nia 2009 r.
do 30 czerw ca 2010 r. pro wa -
dzo ny był pro jekt pt. „Mo że my
wię cej”. 
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Bi blio te ka Gmin na w Po de gro dziu,
wy cho dząc na prze ciw czy tel ni kom,
wpro wa dzi ła elek tro nicz ny sys tem
udo stęp nia nia zbio rów. E–usłu gi bi -
blio te ka ofe ru je od 2 stycz nia. 

No wy sys tem SO WA2/MAR C21
zmie nia do tych cza so wą pra cę bi blio te ki
oraz znacz nie uła twia spo sób ko rzy sta -
nia z niej przez czy tel ni ków.

Uru cho mie nie elek tro nicz ne go sys -
te mu udo stęp nia nia zbio rów sta ło się
mo żli we dzię ki re ali za cji pro jek tu pn.
„Bu do wa zin te gro wa ne go sys te mu in -
for ma cji i za rzą dza nia zbio ra mi 33 bi -
blio tek pu blicz nych w woj.

ma ło pol skim z uży ciem tech no lo gii te -
le in for ma tycz nych”, współ fi nan so wa -
ne go w 75 proc. przez Unię Eu ro pej ską
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Dzia ła nia 1.2 Ma ło pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2007-2013 

Je go wy ni kiem ma być pod nie sie nie
ja ko ści ob słu gi czy tel ni ków w bi blio te -
kach, po przez stan da ry za cję i au to ma ty -
za cję usług oraz stwo rze nie zdal ne go
do stę pu do baz da nych, uspraw nie nie
czyn no ści do ko ny wa nych przez bi blio te -
ka rzy w za kre sie re je stra cji i od wie dzin
czy tel ni ków w bi blio te ce (m. in. wy po ży -

cze nia, zwro ty, pro lon ga ty) oraz ob słu gi
in ter ne to wej (re zer wa cje i za mó wie nia
ksią żek).

Cał ko wi ty koszt pro jek tu dla Bi blio te -
ki Gmin nej w Po de gro dziu wy -
niósł 41.919,50.

Do stęp do ka ta lo gu elek tro nicz ne go
Bi blio te ki Gmin nej w Po de gro dziu, po -

wia tu no wo są dec kie go oraz 33 bi blio tek
wo je wódz twa ma ło pol skie go jest mo żli -
wy ze sta no wi ska kom pu te ro we go
w wy po ży czal ni oraz ze stro ny in ter ne -
to wej bi blio te ki pod ad re sem: www.bi -
blio te ka.po de gro dzie.net

Obsługa konta
czytelniczego w Internecie

Czy tel ni cy po sia da ją cy ak ty wo wa ną
kar tę czy tel ni ka (pla sti ko wa kar ta czy tel -
ni ka) ma ją mo żli wość sa mo dziel ne go
spraw dza nia sta nu kon ta czy tel ni cze go
w in ter ne cie.

Po uru cho mie niu ka ta lo gu in ter ne to -
we go Bi blio te ki, do stęp ne go na stro nie
www.bi blio te ka.po de gro dzie.net po ja -
wia się za kład ka słu żą ca otwie ra niu kon -
ta pod na zwą „za lo guj”. Użyt kow nik
lo gu je się na swo je kon to czy tel ni cze, po -
da jąc na zwi sko, imię i ha sło.

Po po praw nym za lo go wa niu, czy tel -
nik ma mo żli wość spraw dze nia ty tu łów
ksią żek wy po ży czo nych oraz prze wi -
dzia nych ter mi nów zwro tu eg zem pla -
rzy, a ta kże do ko na nia re zer wa cji lub
za mó wie nia ksią żek na pod sta wie ka ta -
lo gu in ter ne to we go.
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Z bi blio tecz nej pół ki

Lp.

1.

Źródło fiansowania

Środki europejskie

Kwota w zł

31 352,80

% udziału

75%

2. Środki własne 10 576,70 25%

Kwota ogółem 41 919,50 100%

Re ali za cja pro jek tu zo sta ła sfi nan so wa na w na stę pu ją cy spo sób:

Czy tel ni cy po sia da ją cy ak ty -
wo wa ną kar tę czy tel ni ka
(pla sti ko wa kar ta czy tel ni ka)
ma ją mo żli wość sa mo dziel ne -
go spraw dza nia sta nu kon ta
czy tel ni cze go w in ter ne cie.



Szcze gó ło we in for ma cje o usłu gach
on li ne dla czy tel ni ków udzie la ne są
w wy po ży czal ni.

Ma my na dzie ję, że te no we roz wią za -
nia tech no lo gicz ne po zwo lą nam le piej
funk cjo no wać, a ka żdy czy tel nik znaj -
dzie źró dło in for ma cji, któ re bę dzie mu
po trzeb ne.
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10 mar ca na ha li spor to wej w Brze -
znej już po raz czwar ty od był się
tur niej siat ków ki dla ko biet or ga -
ni zo wa ny przez na uczy cie li wy -
cho wa nia fi zycz ne go: Jo an nę
Ja nik i Lesz ka Ko żu cha. W za wo -
dach za pre zen to wa ło się 5 dru żyn
z te re nu gmi ny Po de gro dzie.

At mos fe ra, jak co ro ku, by ła zna ko -
mi ta. Pa nie i dziew czę ta wal czy ły za -
wzię cie o ka żdy punkt, jed nak nie

za po mnia no o przy ja znym do pin gu
i uśmie chu na twa rzy. Dzię ki uprzej -
mo ści dy rek to ra Gim na zjum w Brze -
znej Sta ni sła wa Ma zu ra sa lę
udo stęp nio no nie od płat nie, a spon so -
rem dy plo mów i me da li już po raz ko -
lej ny zo stał wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu No wo są dec kie go Krzysz tof
Bo dzio ny.

Rów nie wa żnym ce lem te go tur nie -
ju oka za ła się zbiór ka pie nię dzy dla ab -
sol wen ta Gim na zjum w Po de gro dziu,

Po raz czwarty Dzień
Kobiet na sportowo
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któ ry obec nie wal czy z cho ro bą no wo -
two ro wą. „Wpi so we” w wy so ko ści 517 zł
zo sta ło prze zna czo ne na po moc je go ro -
dzi nie w tym trud nym dla nich okre sie.

Klasyfikacja końcowa
przedstawia się
następująco:

1. miej sce: „Szóst ka” Brze zna (An -
na Ma tia szek, Ja ni na Ol cha wa, Ane ta Ol -
cha wa, Syl wia Ol cha wa, Ma ria Ko żuch,
Elżbie ta Ko żuch).

2. miej sce: Ab sol went ki gim na zjum
w Po de gro dziu (Iwo na Po tocz ny, Ga brie -
la Ol szak, Iza Kon stan ty, Pau li na Paw łow -
ska, Ani ta Paw łow ska, Do mi ni ka Sko czeń,
Agniesz ka Gąd kow ska).

3. miej sce 35+ (Bo gu mi ła Cią gło, Jo an -
na Ko wal ska, Te re sa Ku la, Mał go rza ta
Ka pu sta, Bar ba ra Bo dzio ny, Bo że na Paw -
łow ska, Jo an na Cią gło).

4. miej sce: Gim na zjum Brze zna (Emi lia
Strzał kow ska, Ha li na Fiut, Mo ni ka Bo -
dzio ny, Ka ro li na Maj da, Ka ta rzy na Łat ka,
Jo an na Pla ta, Agniesz ka Bo dzio ny, Mag -
da le na Sza jew ska, Mag da le na Że la sko,
Syl wia Ku bac ka, Do mi ni ka Do niec, Mar -
ce li na Strzał kow ska).

5. miej sce: Gim na zjum Po de gro dzie
(Agniesz ka Bo dzio ny, Mag da le na Lor -
czyk, Na ta lia Go mół ka, Mag da le na Ma -
ciu szek, Iwo na Zię ba, Pa try cja Ja rosz,
Ewe li na Wi niar ska).

Re wa nż już w przy szłym ro ku!
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