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NOWY PREZES W ZGK
W LUBKOWIE SP. Z O.O.
W zwi¹zku z d³ugotrwa³¹ i powa¿n¹ chorob¹ Pana Jana Palamara
Prezesa Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie na wniosek Wójta
Gminy Warta Boles³awiecka w dniu 22.09.2015 roku odby³o siê
posiedzenie Rady Nadzorczej ZGK w Lubkowie Sp. z o.o., na której
przyjêto pisemn¹ rezygnacjê dotychczasowego Prezesa spó³ki.
Pan Jan Palamar od 1996 roku kierowa³ Gminnym Zak³adem Gospodarki
Komunalnej w Lubkowie, a od 2013 roku pe³ni³ funkcjê Prezesa dla
przekszta³conego w spó³kê z o.o. zak³adu. Bêd¹c wczeœniej
kierownikiem zak³adu w Lubkowie, nale¿¹cego od 1983 roku do
Wojewódzkiego Zak³adu Us³ug Wodnych pomaga³ gminie
w przekszta³ceniu maj¹tku WZUW, a dziêki tym dzia³aniom w 1996
roku powsta³a nowa jednostka organizacyjna gminy - Gminny Zak³ad
Gospodarki Komunalnej, która sprawnie obs³uguje sieæ wodoci¹gow¹
i kanalizacyjn¹.
To w³aœnie Jan Palamar wspiera³ Wójta Gminy przy problemach
zwi¹zanych z podawaniem wody od KGHM w ramach szkód
górniczych.
Dziêki Jego ogromnej wiedzy i doœwiadczeniu dziœ gmina Warta
Boles³awiecka ma sprawnie dzia³aj¹cy system odbioru i utylizacji
odpadów, nisk¹ cenê us³ug komunalnych oraz rozwi¹zany problem
w³asnych ujêæ wody pitnej pomimo, ¿e do niedawna KGHM dostarcza³
j¹ w ramach szkód górniczych. Jest to mo¿liwe dziêki inwestycji

realizowanej w latach 2002-2004, kiedy przebudowano 80 km sieci
wodoci¹gowej na kwotê 3 mln z³.
Za wszystkie dokonania Wójt Gminy, w imieniu wszystkich
mieszkañców, wraz z pracownikami ZGK w Lubkowie oraz Rada
Nadzorcza dziêkuj¹ dotychczasowemu Prezesowi Spó³ki.
Kolejnym wa¿nym punktem obrad rady Nadzorczej by³o powo³anie
nowego Prezesa.
Po pog³êbionej analizie i konsultacjach na stanowisko nowego prezesa
Wójt Gminy Warta Boles³awiecka zaproponowa³ Pani¹ Annê
Roœciszewsk¹ - pracownika Urzêdu Gminy Warta Boles³awiecka,
wczeœniej Starostwa Powiatowego w Boles³awcu z wykszta³ceniem
wy¿szym in¿ynieryjnym.
Pani Anna Roœciszewska ma 16 letni sta¿ pracy i bogate doœwiadczenie
w zakresie problematyki dotycz¹cej gospodarki wodnej, œciekowej oraz
odpadowej.
Rada Nadzorcza przyjê³a propozycje Wójta Gminy i jednog³oœnie
zaakceptowa³a wybór Pani Anny Roœciszewskiej na funkcjê Prezesa
Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.
Nowemu Prezesowi ¿yczymy du¿o wytrwa³oœci, konsekwencji
w dzia³aniu, jak najlepszych wyników oraz satysfakcji w kierowaniu
spó³k¹.

S¹ szanse na rozwój Gminy
Zapraszamy do zapoznania siê z dodatkiem do gazety "Rzeczpospolita" z dnia
14 wrzeœnia 2015r. Dr in¿. Mariusz Czop: "Jesteœmy piewcami dobrej nadziei
(razem z Grzegorzem Lipieniem - przyp. red.) poniewa¿ z³o¿e w tej gminie
jest bardzo bogate i obiecuj¹ce, a jednoczeœnie jest ono miejscem realizacji
projektu strategicznego dla KGHM, zwi¹zanego z udostêpnianiem z³ó¿ g³êbokich
wystêpuj¹cych poni¿ej 1000 metrów.
Musimy schodziæ tak g³êboko, poniewa¿ z³o¿a p³ytkie ju¿ siê skoñczy³y lub
wkrótce siê skoñcz¹. Na monoklinie przedsudeckiej na du¿ych g³êbokoœciach
wchodzimy w trudne warunki geologiczne, gdzie jest wysoka temperatura
i du¿e zasolenie wód. Dlatego teraz uœwiadomiono sobie, ¿e takich problemów
nie ma w³aœnie tutaj, w niecce grodzieckiej, gdzie na du¿ej g³êbokoœci s¹ ska³y
o niskiej temperaturze, nie ma zagro¿eñ gazowych i mamy bardzo czyst¹ wodê
dop³ywaj¹c¹ do kopalni. Nasze badania s¹ ukierunkowane na rozpoznanie z³o¿a
i okreœlenie na nowo warunków hydrogeologicznych tego obszaru. Na pewno
nie zbudujemy tu kopalni, je¿eli oka¿e siê, ¿e zasoby wodne nie bêd¹
w wystarczaj¹cy sposób chronione lub w jakikolwiek istotny sposób je
ograniczymy. Planowana kopalnia ma byæ przede wszystkim nowoczesna tj. stosuj¹ca innowacyjne technologie i urz¹dzenia. Zamiast szybu
i staromodnej struktury kopalnianej planujemy zejœæ do z³o¿a wyrobiskiem pod pewnym k¹tem (tzw. upadow¹), któr¹ wykonaæ mo¿e specjalny
kombajn, pozostawiaj¹cy za sob¹ szczelnie obudowane wyrobisko. Podobna technologia jest stosowana przy budowie tuneli metra. Druga
rozwa¿ana innowacja to wstêpna przeróbka z³o¿a na dole i sk³adowanie tam nieprzydatnego materia³u. Przy czym bardzo istotne jest równie¿ to,
¿e materia³ skalny z niecki grodzieckiej nie jest zasolony st¹d mo¿liwe jest jego u¿yteczne wykorzystanie np. w budownictwie. Nie musimy siê
te¿ martwiæ o kwestie zagospodarowania wód kopalnianych gdy¿ z badañ hydrogeologicznych wynika, ¿e na wszystkich poziomach wodonoœnych
mamy wodê zdatn¹ do picia i u¿yteczn¹, np. do zaopatrzenia ludnoœci i przemys³u oraz do nawadniania terenów rolniczych.
Projekt badawczy udostêpnienia z³ó¿ g³êbokich w skrócie nazywa siê "I-MORE", co oznacza, ¿e chcemy uzyskaæ wiêcej z terenów rozpoznanych
z³ó¿. Realizuje go konsorcjum naukowe z³o¿one z Centrum Badawczego KGHM Cuprum, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wroc³awskiej,
G³ównego Instytutu Górnictwa oraz Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ . Projekt ma na celu znalezienie nowoczesnej technologii dojœcia do z³ó¿
g³êbokich, tak ¿eby ich eksploatacja da³a impuls do rozwoju spo³ecznoœci lokalnych i sta³a siê trampolin¹ do reindustrializacji, a nastêpnie rozwoju
przez przemys³ ró¿nych innych dziedzin. W przypadku górnictwa jedno stanowisko pracy w kopalni generuje od 3 do 5 miejsc pracy
w powi¹zanych zak³adach (tzw. otulinie). Ju¿ sama budowa kopalni, której szacunkowy koszt wyniesie oko³o kilka mld z³otych, jest olbrzymim
impulsem rozwojowym. Nastêpnie wchodz¹ w grê podatki i inne op³aty odprowadzane przez zak³ad górniczy przez wiele lat czy te¿ w³aœciwie
dekad. Bêdziemy na bie¿¹co przekazywaæ wyniki naszych badañ i za 2-3 lata, gdy skoñczymy projekt, powstanie koncepcja budowy kopalni
i w koñcu przekonamy najwiêkszych niedowiarków, ¿e udostêpnienie z³o¿a na g³êbokoœci 1200-1500 metrów jest mo¿liwe, jest wykonalne
technicznie, jest uzasadnione ekonomicznie i przyniesie bardzo du¿o zysków zarówno inwestorowi, jak i przede wszystkim gminie Warta
Boles³awiecka."
http://geoland.pl/infrastruktura-srodowisko-geologia-iv/
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ANKIETA DLA MIESZKAÑCÓW GMINY
W Ankiecie pytamy, czy s¹ Pañstwo zainteresowani otrzymywaniem
informacji dotycz¹cych zewnêtrznych form wsparcia na realizacjê
zadañ zwi¹zanych z efektywnoœci¹ energetyczn¹ i gospodark¹
niskoemisyjn¹? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej polega m.in. na
wymianie w domach mieszkañców starych i nieefektywnych pieców
wêglowych na ekologiczne kot³y o wysokiej sprawnoœci.
Gmina Warta Boles³awiecka maj¹c na uwadze stan powietrza, jakoœæ
¿ycia mieszkañców, ich potrzeby i plany w zakresie modernizacji
ogrzewania bêdzie siê staraæ o pozyskanie na ww. cel dofinansowania
ze œrodków pozabud¿etowych. Warunkiem wdro¿enia programu jest
odpowiednie zainteresowanie mieszkañców, dlatego wa¿ne jest
wype³nienie przez Pañstwa powy¿szej ankiety, która ma charakter
informacyjny i nie stanowi ¿adnej formy zobowi¹zania. Wype³nienie
ankiety jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym Ÿród³em informacji
niezbêdnych do z³o¿enia przez gminê wniosku o dofinansowanie.
Wype³nion¹ ankietê, proszê kierowaæ bezpoœrednio do Wykonawcy
Planu tj. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o..;
1. faxem na numer: (32) 326 78 16
2. poczt¹ elektroniczn¹: a.skrabut@ekocde.pl
W razie jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, dokumentów czy ankiet proszê o kontakt z osob¹
odpowiedzialn¹ pod nr tel. (32) 326 78 16.
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Protokó³ z przyznania stypendium
za wyniki w nauce i sporcie
osi¹gniête w roku szkolnym 2014/2015
Dnia 31 sierpnia 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Warcie
Boles³awieckiej uroczyœcie zosta³y wrêczone stypendia za
szczególnie wysokie wyniki w nauce i sporcie. Stypendia
przyznane zosta³y na podstawie Uchwa³y Rady Gminy Warta
Boles³awiecka Nr XVI/116/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla
uczniów szkól podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Warta
Boles³awiecka (Dz. Woj. Doln. Nr 211 poz. 2346 z póŸn. zm.) oraz
Zarz¹dzenia Nr SOG.Z.57.2015 Wójta Gminy w Warcie
Boles³awieckiej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokoœci stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dla uczniów
szkól podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Warta
Boles³awiecka.
Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zosta³y przyznane
21 uczniom, którzy spe³niali kryteria okreœlone w § 2 i 5 wy¿ej
cytowanej uchwa³y. Dwóm uczniom zosta³o przyznane
wyró¿nienie.
Zgodnie z § 1 wy¿ej cytowanego Zarz¹dzenia, Wójt Gminy Warta
Boles³awiecka przyzna³ stypendia za rok szkolny 2014/2015 ni¿ej
wymienionym uczniom:
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny - Gimnazjum im. Jana Paw³a II
1. B³aszczyk Joanna
2. Tomczyszyn Klaudia
3. Œwica Katarzyna
4. Ryœ Paula
5. Dominik Paszko
6. Nicka Klaudia
7. Heryæ Weronika
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny - Szko³a Podstawowa Iwiny
8. Heryæ Mateusz
9. Zeszutek Julia
10. Pachnik Stanis³aw
11. Siok Micha³
Szko³a Podstawowa Warta Boles³awiecka
12. Skrzypek Wojciech
13. Gibas Filip
14. Cisek Emilia
15. Burdyna Nikodem
16. Brylak Wiktoria
17. Mocny Dawid
Szko³a Podstawowa Raciborowice Dolne
18. Rygiel Szymon
19. Marsza³ek Magdalena
20. Piecek Emilia
Szko³a Podstawowa Tomaszów Boles³awiecki
21. Osip Jakub
Gimnazjum Samorz¹dowe nr 2 w Boles³awcu
22. £u¿ny Karol - wyró¿nienie
23. £u¿na Laura - wyró¿nienie
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Protokó³ z przyznania stypendium
za wyniki w nauce i sporcie
osi¹gniête w roku szkolnym 2014/2015 c.d.
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FINA£
KONKURSU NA
NAJPIÊKNIEJSZ¥
ZAGRODÊ
Podczas œwiêta plonów
w ¯eliszowie 30 sierpnia
zosta³ rozstrzygniêty
powiatowy konkurs na
"Naj³adniejsz¹ zagrodê w
Powiecie Boles³awieckim
2015".
Starosta Boles³awiecki
Dariusz Kwaœniewski
wrêczy³ nagrody dla
zaradnych gospodarzy,
którzy sprawiaj¹, ¿e powiat piêknieje z roku na rok. Wœród nagród
znalaz³o siê atrakcyjne wyposa¿enie ogrodu m.in. czteroosobowa
huœtawka plenerowa, fotel - hamak oraz lampy solarne.Gratulujemy
pamiêtaj¹cym o ogrodach...
I miejsce - Lidia Majewska - Raciborowice Dolne
II miejsce - Alina Zarembecka - BrzeŸnik
III miejsce - Krystyna Ciemna - Wykroty
wyró¿nienie Sabina Janiszyn - Wykroty
wyró¿nienie- Janina Drozdek - Raciborowice Dolne
wyró¿nienie - Mariola Koszelnik - Wykroty
wyró¿nienie - Lidia Karaban - Ocice
wyró¿nienie - Miros³awa Delost - Raciborowice Górne

ZAPRASZAMY NASZE PANIE
NA KOLEJNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
Wójt Gminy w Warcie Boles-³awieckiej organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy
Warta Boles³awiecka badania odbêd¹ siê w dwóch terminach jesiennych tj.:
21 paŸdziernika 2015 roku (œroda)
i 24 listopada 2015 roku (wtorek) dla kobiet w wieku powy¿ej 35 lat.
Zapisy dokonywane bêd¹ na podstawie osobistego b¹dŸ telefonicznego zg³oszenia w Urzêdzie
Gminy. Prosimy o podanie danych osobowych, adresu, numeru PESEL.
- II p. pok. 20, tel. 75 7310106 lub centrala 75 7389592 wew. 23
Wyjazdy autobusów odbywaæ siê bêd¹ o godz. 8:00
spod Urzêdu Gminy w Warcie Boles³awieckiej.
Pozosta³e informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy
- osob¹ prowadz¹c¹ sprawê jest El¿bieta Piróg
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ZIELONA SZKO£A I KOLONIA LETNIA
NASTÊPNY ROK.
Po raz kolejny szczêœliwie, zdrowo i bezpiecznie powróci³y
dzieci z naszej gminy do domu z zielonej szko³y i kolonii letniej.
Po raz kolejny odpoczywaliœmy w Oœrodku Krystyna"
w Pogorzelicy, blisko do morza, spokój, piêkna pogoda , no
mo¿e dla zielonej szko³y nie bardzo œwieci³o s³oñce, ale
koloniœci mieli wspania³¹ pogodê. Dziêki temu wypoczywa³o
siê wspaniale. Ju¿ nastêpnego dnia po przyjeŸdzie ca³a
koloni¹ udaliœmy siê do Ko³obrzegu na koncert "Lato Zet
i Dwójka" transmitowany przez TVP2 na ca³¹ Polskê, wielu
naszych kolonistów widzia³y rodziny ogl¹daj¹ce ten koncert
w domu w telewizji. PóŸniej mog³o byæ tylko coraz wiêcej
atrakcji : wycieczka do Œwinoujœcia i Miêdzyzdrojów,
pla¿owanie na wspania³ej pla¿y przy piêknym s³oñcu to z rana,
po po³udniu pla¿owanie pod palmami i k¹piel w basenie przy
oœrodku, wieczorem dyskoteka. Wizyta cyrku objazdowego,
zajêcia sportowe, spacery i wreszcie najwa¿niejszy punkt
programu - wycieczka do legolandu w Danii. Wyjazd
w niedzielê o pó³nocy ,przyjazd we wtorek o 5.30 rano.
Wspania³a przygoda, mimo wielkiego zmêczenia jazd¹ w nocy
autokarami przez Niemcy i Daniê. 8 godzin zwiedzania
i korzystania ze wszystkich atrakcji legolandu w towarzystwie
turystów z ca³ego œwiata, nasi koloniœci zachowywali siê
znakomicie, poruszali siê po lego landzie w ma³ych grupach,
szaleli na wszystkich mo¿liwych kolejkach górskich,
rollercasterach i wielu innych szalonych zabawach. Wielu
mog³o kupiæ sobie wymarzone i oryginalne klocki lego. Jednak
kto wie czy najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a wizyta w samoobs³ugowej restauracji na terenie leoglandu. Z wielk¹
przyjemnoœci¹ nasze dzieci wybiera³y sobie najbardziej
ulubione potrawy serwowane przez restauracjê. Przede
wszystkim frytki, pieczone ziemniaczki, pizzê, no i oczywiœcie
olbrzymie porcje lodów z posypk¹ i litry coca coli, sprajta,
fanty itp. Po godzinie pobyty w restauracji trzeba by³o wiele
wysi³ku ¿eby niektórych kolonistów ruszyæ od sto³u, mo¿e
dziêki temu wszyscy najedzeni i szczêœliwi spali w drodze
powrotnej do Polski. Taka to by³a kolonia, nastêpna dobrze
zorganizowana, bezpieczna ,zdrowa, pe³na przygód któr¹ po
raz 24 przygotowa³a swoim dzieciom Gmina Warta
Boles³awiecka.
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ZESPÓ£ PODGRODZIANKI NA FESTIWALU
BUKOWIÑSKIM W BONYHAD (WÊGRY)
Zespó³ folklorystyczny "Podgrodzianki" z Raciborowic po raz kolejny
wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
"Bukowiñskie Spotkania 2015", który odby³ siê w dniach 31.07 03.08.2015 w wêgierskim mieœcie Bonyhad. By³a to ju¿ 26 edycja tego
popularnego festiwalu, który corocznie odbywa siê w piêciu krajach o
tradycjach bukowiñskich.
Zespó³ "Podgrodzianki" w 12 osobowym sk³adzie (w tym
reprezentuj¹cy Gminne Centrum Kultury instruktor GCK Miros³aw
Ró¿ycki) reprezentowa³ gminê Warta Boles³awiecka wœród 21 zespo³ów
z 5 krajów (Wêgry, Polska, Mo³dawia, Rumunia i Ukraina). Zespó³
"Podgrodzianki" godnie reprezentowa³ barwy Polski, jak i gminy Warta
Boles³awiecka, wœród licznej zagranicznej publicznoœci zgromadzonej
w mieœcie Bonyhad i jego okolicach.
Zespó³ na zagraniczny wystêp uda³ siê we czwartek 30 lipca. Wyjazd
spod Kina Kujawy w Raciborowicach nast¹pi³ oko³o godziny 21.30.
Po drodze do naszego zespo³u do³¹czy³ drugi reprezentant Polski zespó³
"Pojana" z Pi³awy Dolnej (nieopodal Dzier¿oniowa). Wspólna podró¿
zmniejszy³a koszty wyjazdu i by³a elementem wspólnej integracji
zespo³ów z Polski. Z polskimi zespo³ami do Wêgier uda³ siê dyrektor
Festiwali Bukowiñskich Pan Zbigniew Kowalski, który nadzoruje
przebieg wszystkich festiwali. Podró¿ przebiega³a w mi³ej atmosferze
i dziêki kierowcom z firmy transportowej "Tomada SC" z Boles³awca
bardzo bezpiecznie. Nazajutrz w godzinach przedpo³udniowych
zespo³y z Polski by³y ju¿ na miejscu. Zespo³y zakwaterowano
w wêgierskiej szkole z internatem, do dyspozycji by³y pokoje 5 i 6
osobowe z WC i kuchni¹. Po zakwaterowaniu zespo³y mia³y troszkê
odpoczynku, zaœ po obiedzie uda³y siê do miejscowego Domu Kultury,
gdzie w sali widowiskowej nast¹pi³o uroczyste przywitanie zespo³ów
z innych krajów. Gospodarze imprezy gor¹co witali przyby³ych
z zagranicy goœci, przygotowali tak¿e program artystyczny
przedstawiaj¹c lokalne zespo³y folklorystyczne. G³os zabra³ równie¿
dyrektor imprezy Zbigniew Kowalski dziêkuj¹c zespo³om za przybycie
do Bonyhad. I tak min¹³ pierwszy dzieñ pobytu. Sobota 1 sierpnia
by³a g³ównym dniem festiwalu, zespo³y rankiem odbywa³y jeszcze
ostatnie próby wokalno-taneczne w miejscu zamieszkania, a od godziny
16.00 maszerowa³y w piêknym folklorystycznym korowodzie ulicami
miasteczka Bonyhad, prezentuj¹c swoje pieœni i tañce licznie
zgromadzonym na poboczach mieszkañcom Wêgier. Korowód koñczy³
siê w centralnym punkcie miasteczka i tu zespo³y mia³y sw¹ pierwsz¹
g³ówn¹ prezentacjê. By³y fotki z mieszkañcami, wspólne pozdrowienia,
ca³oœæ w sympatycznej atmosferze. Po zakoñczeniu korowodu zespo³y
uda³y siê do amfiteatru, gdzie nast¹pi³y g³ówne wystêpy wokalnotaneczne. Zespo³y z Polski wyst¹pi³y doœæ póŸno, jako 12 i 13
prezentacja. Najpierw na scenie zameldowa³a siê "Pojana", a nastêpnie
nasz zespó³ z Raciborowic. Oba wystêpy zosta³y bardzo dobrze
przyjête przez publicznoœæ. W zespole "Podgrodzianki" goœcinnie po
raz pierwszy na scenie wyst¹pi³ 7-letni syn naszej akordeonistki Wiktor

Syjud, który zagra³ na tr¹bce jeden utwór. Na koniec imprezy wszyscy
przy wystêpie wêgierskiego zespo³u tañczyli pod scen¹ do póŸnych
godzin wieczornych.
Niedziela by³a dniem równie pracowitym dla zespo³ów. Organizator
festiwalu tradycyjnie ju¿ wysy³a wszystkie zespo³y w teren do
pobliskich miejscowoœci. Zespo³y polskie wys³ano do miejscowoœci
odleg³ej od Bonyhad oko³o 40 km, gdzie w miejscowym domu kultury
nast¹pi³y wystêpy, wspólne œpiewy i biesiadowanie. Trudno by³o siê
rozstaæ z miejscowymi mieszkañcami, którzy zachwyceni naszym
œpiewem dziêkowali doœæ d³ugo za przybycie ... I tak oto oficjalne
wystêpy naszych zespo³ów dobieg³y koñca na Wêgrzech, ale tylko te
oficjalne, gdy¿ w poniedzia³ek w ramach relaksu zespo³y spêdzi³y ca³y
dzieñ na przepiêknym wêgierskim jeziorze Balaton. Przy wspania³ych
widokach i piêknej pogodzie na po¿egnanie z Balatonem nie mog³o
zabrakn¹æ spontanicznego wystêpu na pla¿y jeziora. Spaceruj¹cy po
pla¿y czêsto przystawali, aby pos³uchaæ naszej muzyki ...
We wtorek oko³o po³udnia byliœmy ju¿ w domu, pozosta³y piêkne
wspomnienia ....
Za rok zespó³ "Podgrodzianki" bêdzie obchodzi³ 30-lecie swojego
istnienia i liczymy, ¿e uda siê powtórzyæ festiwalowe emocje, tym
razem w naszym kraju.
Sk³ad zespo³u "Podgrodzianki" na festiwalu w Bonyhad: Maria
Wuzberg- kierownik zeso³u, Ewa Syjud, Helena Kolano, Maria
Mazurkiewicz, Maria i Tadeusz Tarczyñscy, Danuta Licnerska, Ewa
Socha, Stefania Griniuk, Jadwiga Grzechnik, Krystyna K³osowska oraz
goœcinnie Wiktor Syjud i Miros³aw Ró¿ycki (przedstawiciel GCK
Warta).
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