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Z okazji nadchodzcych wit Bo#ego Narodzenia,
pragniemy zo#y najserdeczniejsze #yczenia.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Pastwu spokój i rado.
Aby ta witeczna atmosfera opromieniaa Wasze dni
a# do... nastpnych wit Bo#ego Narodzenia.
yczymy Pastwu tak#e odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spenienia najskrytszych marze
w nadchodzcym Nowym Roku.

ZASŁUŻENI DLA 1000-LETNIEGO
PODEGRODZIA STR. 12

SZKOŁA W ROGACH MA SWÓJ
SZTANDAR STR. 20

SUKCESÓW SPORTOWYCH
NIE BRAKUJE I W TYM ROKU STR. 23
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„Świat nie jest niestety doskonały. Jest w nim tyle do poprawienia.
Uczyńmy więc coś w tym kierunku już dziś – zacznijmy od siebie.
Przyjdzie czas, kiedy zima zapyta nas, co robiliśmy latem.”

Szanowni Mieszkańcy!

Po

dłuższej niż zwykle
przerwie przedstawiam kolejne wydanie „Wieści Podegrodzkich”
i zachęcam do ich lektury.
„Wieści Podegrodzkie” jak
zawsze są skarbnicą informacji
na temat najważniejszych i najciekawszych wydarzeń na terenie naszej gminy. Kończący
się 2015 rok nie wywołał,
na szczęście, takich szerokich
emocji jak poprzedni. Był rokiem normalnej, codziennej
pracy, w którym udało się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji ułatwiających nam
codzienne życie, np.: budowa
kanalizacji w Podegrodziu i Stadłach, modernizację
oczyszczalni ścieków w Podrzeczu, wybudowanie kaplicy cmentarnej w Podrzeczu, budowa obwodnicy zachodniej, instalacja solarów dla kilkudziesięciu
gospodarstw domowych, budowa wodociągu na Mokrej Wsi i wielu dróg w każdej miejscowości.
W obecnym numerze „Wieści Podegrodzkich”
chciałam zwrócić Państwa uwagę na dwa optymistyczne wydarzenia.
Pierwsze to jubileusz złotych, szmaragdowych i diamentowych godów 27 par, mieszkańców naszej gminy. Szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia to
wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia. Wzajemny szacunek, wsparcie, ponoszenie wspólnie trudów
życia i wychowania przez wszystkich jubilatów jest
godne podziwu i naśladowania. Serdecznie im tego
gratuluję i życzę wszystkim, żeby mogli być uczestnikami takich chwil.
Drugie wydarzenie to promocja monografii „Podegrodzie i Gmina Podegrodzka. Zarys dziejów” oraz
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wręczenie medali „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”.
Z nieukrywaną przyjemnością uczestniczyłam w sobotnie popołudnie w promocji książki, która była podsumowaniem uroczystych obchodów 1000-lecia parafii
podegrodzkiej. Duża frekwencja na spotkaniu, ciekawe
prelekcje autorów monografii, żywa dyskusja na temat
dziejów Podegrodzia i Gminy Podegrodzie pokazała,
że publikacja była oczekiwana i potrzebna. W jednym
miejscu została zebrana wiedza o dziejach gminy, jej
zwyczajach i ludziach, którzy te zwyczaje tworzyli
i przekazywali następnym pokoleniom.
Niewielka część tych osób zapisała się w najnowszych
dziejach Gminy Podegrodzia. Decyzją Kapituły Honorowej zostali odznaczeni medalem „Zasłużony dla Gminy
Podegrodzia”. To szczególne wyróżnienie dla wszystkich
osób, które wniosły istotny wkład w rozwój naszej gminy. Serdecznie im tego gratuluję. W związku z tym, że
były to pierwsze tego typu wyróżnienia, obejmowały
okres kilkunastu lat działalności, Kapituła przyznała tych
medali aż 45. Zachęcam wszystkich do zapoznania się
z procedurą przyznawania tych medali i zgłaszania społeczników zasłużonych dla naszej gminy.
Szanowni mieszkańcy.
Moje tradycyjne, coroczne życzenia nabierają wyjątkowego znaczenia. Najbliższa przyszłość zapowiada się
dla jednych ciekawie, inni zapowiadają mroczne czasy.
Bez względu na okoliczności bardzo Was proszę, żeby
te wydarzenia nie podzieliły naszej społeczności.
Dużo spokoju, uśmiechu, odpoczynku w rodzinnej
atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Spokojnego 2016 roku, w którym realizacja marzeń i celów będzie dla nas najważniejsza. I jak nigdy dużo optymizmu
i pogody ducha.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Wydawca: Urząd Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie
tel. (18) 445-90-66, 445-90-41, Skład i druk: IPRESS STUDIO WWW.IPRESS.PRO
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Młodzieżowa kapela z Podegrodzia
nie przerywa pasma sukcesów
Istnieje dopiero od pięciu lat, ale już na stałe w dość spontaniczny i żywiołowy sposób zagościła w życiu kulturalnym gminy. Kapela Młodzieżowa
Muzyka „Podegrodzie” rozpoczęła działalność w 2010 r. w ramach Szkółki
Muzykowania Ludowego, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w
Nowym Sączu, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.
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Wspólnie świętowali Złote, Szmaragdowe
i Diamentowe Gody
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Jolanta Mrówka zdobywa kolejne laury
Ponad 70 uczestników pokonała uczennica II klasy Gimnazjum w Podegrodziu Jolanta Mrówka podczas I Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko 2015”, który 21-22 listopada miał
miejsce w Krakowie. Młoda piosenkarka zachwyciła jurorów Grzegorza Jurasa, Danutę Pietraszewską i Mateusza Borkowskiego własnym wykonaniem piosenek „Czy ten pan i pani” oraz „Nie daj mi odejść”.
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Magia i pierwszy wypas bydła
w tradycji lachowskiej
„Lachowskie Lato” w Podegrodziu
Wakacyjna wycieczka do Podrzecza
Modern Jazz
Warsztaty bibułkarskie
Wakacje z GOK-iem w Naszacowicach
Wycieczka na Łazy
Zasłużeni dla 1000-letniego Podegrodzia
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Mundial dla każdego
To był magiczny wieczór
W bibliotece ścigały się roboty
Gimnazjaliści konstruują maszyny wiatrowe
Królowa Śniegu na andrzejkowym balu
Wróżka pasowała pierwszaków
na czytelników
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Sukcesów sportowych
nie brakuje i w tym roku

23

n
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

3

4

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Dla dobra mieszkańców
i środowiska
Kilkadziesiąt osób wzięło udział
w konferencji, podsumowującej realizację projektu budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie
gminy Podegrodzie. Dwugodzinne
spotkanie miało miejsce 20 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Podegrodziu.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in. wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, przedstawiciele Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym prezes zarządu Małgorzata Mrugała i jej zastępca Jan Musiał,
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opiekun projektu Izabela Radziszewska,
a także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół
i młodzież gimnazjalna z Podegrodzia
i Brzeznej.
Projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie”, jak sama
nazwa wskazuje, był realizowany w
dwóch gminach od 2014 r. dzięki porozumieniu pomiędzy gospodarzami obu
jednostek samorządu terytorialnego.
Głównym celem przedsięwzięcia było
między innymi zmniejszenie strat w środowisku, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej okolicznych

terenów, podwyższenie standardów życia
mieszkańców, poprawa jakości dostaw
wody pitnej oraz likwidacja uciążliwości
związanych z odprowadzaniem ścieków
do przydrożnych rowów i potoków.
Przy czym część dotyczącą gminy Podegrodzie podzielono na kilka etapów.
Etap I (oznaczony jako P1) obejmował
położenie 21 km rur kanalizacyjnych w Podegrodziu. Etap II (P2) budowę kanalizacji w Stadłach o łącznej długości 8 km.
Etap III (P3) to modernizacja i rozbudowa
gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Natomiast etap IV (P4) to zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi nowo
powstałych urządzeń i obiektów.
Podczas konferencji nie zabrakło również ciekawostek historycznych dotyczących ścieków. Opowiadał o nich prezes
firmy Lemtech Konsulting Sp. z o.o. Zbigniew Jędrzejewski. Na zakończenie
wszystkich uczestników obdarowano
materiałami promocyjnymi.
Projekt pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie” realizowany
był z w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013 priorytet I „Gospodarka wodno-ściekowa” działanie 1.1. Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 71 mln zł, z czego
na gminę Podegrodzie przypada ponad 15,5 mln zł, gdzie ponad 8,3 mln to
dofinansowanie z funduszy europejskich, a ponad 3,7 mln zł to pożyczka
WFOŚiGW.
GRUDZIEŃ 2015
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Wspólnie świętowali Złote,
Szmaragdowe i Diamentowe Gody

Aż 27 par małżeńskich z terenu gminy Podegrodzie 6
grudnia świętowało swoje okrągłe jubileusze małżeńskie. Niestety ze względu na stan zdrowia nie wszyscy
mogli uczestniczyć we wspólnym spotkaniu.
Zgodnie z przyjętą tradycją, uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu,
a następnie wszyscy udali się do Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, gdzie na sali konferencyjnej przywitała ich Monika
Hałas, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Życzenia szanownym jubilatom złożyła również wójt Małgorzata
Gromala, kierując do nich słowa podziękowania i uznania.
Po oficjalnym powitaniu Małgorzata Gromala oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kowalczyk odznaczyli pary „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanymi
przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dla wszystkich czekały również pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Uroczystość umilała Kapela Lachowska.

„Złote Gody” (50-lecie małżeństwa) świętowało 14 par:
1. BODZIONY STEFANIA I JAN z Brzeznej
2. BODZIONY ROZALIA I MARIAN z Gostwicy
3. JEDLECKA BRONISŁAWA I SEBASTIAN z Długołęki-Świerkli
4. JURKOWSKA JANINA I STANISŁAW z Brzeznej
5. KONSTANTY MARIA I ANDRZEJ ze Stadeł
6. KOSZKUL MARIA I FRANCISZEK z Gostwicy
7. LIBER ZOFIA I STANISŁAW z Podrzecza
8. LIBER KRYSTYNA I JÓZEF z Brzeznej
9. POTONIEC ROZALIA I FRANCISZEK z Podrzecza
10. PYRDOŁ MARIA I WŁADYSŁAW z Podegrodzia
11. ROSTOCKA APOLONIA I STANISŁAW ze Stadeł

12. SZABLA JADWIGA I ANTONI z Naszacowic
13. WOJNAROWSKA GENOWEFA I ANTONI z Olszanki
14. ZIELIŃSKA MARIA I WOJCIECH z Podegrodzia
„Szmaragdowe Gody” (55-lecie małżeństwa) świętowało 8 par:
1. FIUT STEFANIA I WOJCIECH z Brzeznej
2. GURGUL HELENA I JÓZEF z Gostwicy
3. KROCZEK MARIA I JAN z Brzeznej
4. POPARDOWSKA ZOFIA I STANISŁAW z Brzeznej
5. SZEWCZYK LUDWIKA I CZESŁAW z Długołęki-Świerkli
6. ZARABSKA STANISŁAWA I STANISŁAW z Długołęki-Świerkli
7. ZIELIŃSKA HONORATA I JÓZEF z Gostwicy
8. ZWOLIŃSKA KRYSTYNA I STANISŁAW z Gostwicy
„Diamentowe Gody” (60-lecie małżeństwa) świętowało 5 par:
1. BAZIAK MARIA I WŁADYSŁAW z Olszanej
2. GOMÓŁKA BRONISŁAWA I JAN z Długołęki-Świerkli
3. OLSZAK ZOFIA I ZBIGNIEW z Mokrej Wsi
4. PLATA JANINA I JAN z Długołęki-Świerkli
5. WOLAK ANIELA I BOGUMIŁ z Brzeznej
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

5

6

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Wieś Rogi w nowej odsłonie
Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, trasa spacerowa, plac rekreacyjny oraz nowiutka asfaltowa droga
gminna Podrogi – Osowie wraz z chodnikami, które zapewnią dodatkowe bezpieczeństwo dzieciom zdążającym do szkoły. Tak wygląda obecnie centrum wsi Rogi, które udało się odnowić w tym roku m.in. dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowych obiektów miało miejsce 17
października, a uczestniczyło w nim kilkaset osób, w tym przedstawiciele samorządu gminy Podegrodzie, radni
Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz społeczność lokalna. Projekt „Przebudowa centrum wsi Rogi” realizowany
był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie 3.2.2. i 3.2.3. Odnowa i rozwój wsi. Całkowita wartość zadania to blisko 900 tys. zł z czego 500 tys. to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

XIX-wieczna kapliczka
doczekała się remontu
Zabytkowa kamienna kapliczka słupowa z krzyżem z przełomu XIX/XX wieku
z płaskorzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Świętych położona przy drodze w Naszacowicach została
gruntownie odremontowana. Gminie
udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z programu Województwa
Małopolskiego pod nazwą „Kapliczka”.
Kapliczkę z piaskowca o wysokości blisko czterech metrów wzniesiono ponad sto
lat temu. Ufundowała ją rodzina Śledziów.
Obok postaci Matki Boskiej z Dzieciątkiem można na niej zobaczyć unikalne płaskorzeźby świętych Katarzyny, Barbary,
Jana Ewangelisty i Zofii z córkami. Niestety bliskość ruchliwej drogi, a co za tym
idzie nieustanne drgania i zasolenie oraz
rozrastające się zarośla mocno ją nadwy-
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rężyły. Dlatego z tego też względu w 2014
r. wpisano ją do rejestru zabytków.
Prace remontowe nie były łatwe
i trwały kilka tygodni. Kapliczkę najpierw rozebrano i przewieziono do specjalistycznej pracowni, gdzie została
poddana bardzo dokładnej konserwacji.
Artyści uzupełnili również ubytki
i zniszczone elementy, a następnie ponownie ją zmontowali. Uporządkowane
zostało również otoczenie kapliczki. Pojawiła się m.in. opaska z betonu zbrojonego wokół fundamentu kapliczki,
izolacja na oraz wyprofilowano teren,
aby ułatwić odprowadzanie wody.
Całkowity koszt remontu to 18
834,30 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości: 9 tys zł oraz z budżetu powiatu
nowosądeckiego w wysokości 3 tys zł.
GRUDZIEŃ 2015
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Noc ze świętym
Mikołajem
420 dzieci z powiatu nowosądeckiego wraz z opiekunami
wzięło udział w nocy z 4 na 5 grudnia 2015 r. w XV Powiatowym Nocnym Biegu Mikołajkowym. Szkoła Podstawowa
w Olszanie gościła szkoły z: Olszanki, Stadeł, Brzeznej, Gostwicy, Długołęki-Świerkli, Podegrodzia, Rogów, Brzeznej
Litacza, Gabonia, Kadczy, Zarzecza, Świniarska.
Wśród zaproszonych gości pojawili się wójt Podegrodzia,
Łącka, przedstawiciele Rady Gminy Podegrodzie, prezes ZNP
w Podegrodziu, księża z parafii św. Marcina w Czarnym Potoku.
Impreza rozpoczęła się o godz. 18. Tłum dzieci obejrzał
krótkie przedstawienie o Mikołaju, czekając na jego przybycie. Święty przyjechał nie na saniach a wozem strażackim dru-

hów OSP w Olszanie. Wójtowie zaprzyjaźnionych gmin symbolicznie pokroili jubileuszowy tort i grupy z opiekunami wyruszyły na trasę.
W punktach na trasie dzieci odpowiadały na szereg zagadek związanych ze św. Mikołajem oraz wykonywały różne zadania. Nad ich bezpieczeństwem czuwali druhowie z jednostek
OSP z gminy Podegrodzie wraz z komendantem, patrole policji oraz służby medyczne.
Po powrocie z trasy na uczestników czekał gorący posiłek
i napoje. Zapasy słodyczy mogli uzupełniać w sklepiku. Korzystali z dmuchanej zjeżdżalni, bawili się na dyskotece i malowali twarze.
O godzinie 23.00 odprawiona została polowa msza z okazji
dnia św. Mikołaja. Po niej trwała dyskoteka aż do godziny 2.
W trakcie ciszy nocnej pojawił się św. Mikołaj i obdarował
dzieci paczkami. Impreza zakończyła się o godz. 7 gdy ostatni z uczestników udali się do domów.
Powiatowy Bieg Mikołajkowy – jak co roku – organizowało Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Społeczności Lokalnych
„Sercom” przy pomocy i zaangażowaniu licznych sponsorów.

Strażacy z Naszacowic
mają nowy garaż

Ponad 130 tysięcy złotych kosztowała budowa nowego budynku dla druhów
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Naszacowicach z przeznaczeniem na garaż
i pomieszczenia gospodarcze. Obiekt był potrzebny, ponieważ w starej remizie powoli zaczynało brakować miejsca na niezbędny sprzęt ratowniczy.

Zadanie pod nazwą „Budowa budynku garażowo-gospodarczego OSP w Naszacowicach” było realizowane przez
niespełna dwa miesiące – od początku
sierpnia do końca września bieżącego roku. Prace wykonywane były od „zera”
i obejmowały między innymi wykonanie
fundamentów, posadzki, ścian, stropów
i dachu oraz wyposażenie budynku
w pozostałe niezbędne elementy, jak
szczelne okna, pokrycie dachu blachą
i zamontowanie rynien spustowych. Robotami zajęła się firma Kazbud z Cieniawy koło Grybowa.
Dzięki inwestycji strażacy zyskali dodatkowe 160 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na parterze
budynku, oprócz garażu, znalazło się
jeszcze miejsce na dwie toalety i kotłownię, natomiast poddasze w całości zostało przeznaczone na magazynowanie
sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zdecydowanie poprawi się więc komfort pracy druhów.
Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naszacowicach
nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Województwa Małopolskiego
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015”. Przyznane gminie Podegrodzie na ten cel dofinansowanie wyniosło
blisko 40 tysięcy złotych.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

7

8

KULTURA

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Młodzieżowa kapela
z Podegrodzia nie przerywa
pasma sukcesów

Istnieje dopiero od pięciu lat, ale już
na stałe w dość spontaniczny i żywiołowy sposób zagościła w życiu
kulturalnym gminy. Kapela Młodzieżowa Muzyka „Podegrodzie”
rozpoczęła działalność w 2010 r. w
ramach Szkółki Muzykowania Lu-

dowego, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, działającej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu.
Zespół pierwszy sukces odniósł już na
samym początku, zajmując pierwsze miej-

sce w kategorii dziecięcej podczas konkursu muzyki ludowej „Druzbacka” w Podegrodziu w 2011 r. Od tego czasu laurów
wciąż przybywa. Kapelę tworzyło wtedy
pięć osób: Maciej Hejmej (pierwsze skrzypce), Agnieszka Nowak (drugie skrzypce),
Karolina Wastag (basy), Anna Piszczek
(klarnet) i Krystian Kolasa (trąbka).
Już rok później dziewczyny z zespołu utworzyły grupę śpiewaczą i w konkursie „Druzbacka 2012” zdobyły drugie
miejsce w kategorii młodzieżowej.
Maj 2013 roku to znów drugie miejsce
w konkursie muzyki ludowej, by w kolejnym roku zająć najwyższe miejsce
na podium „Druzbacki” w kategorii
młodzieżowej. Natomiast w maju 2015 r.
kapela pokonała kilkadziesiąt podobnych
zespołów, zajmując drugie miejsce podczas XVI Ogólnopolskich Konfrontacji
Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych
w Dębicy. Dzięki wsparciu dyrektora
GOK w Podegrodziu kapela wydała już
trzy własne płyty – dwie z muzyką ludową
oraz jedną z kolędami i pastorałkami.
Obecny skład zespołu tworzą: Anna
Luberda (prym i śpiew), Aleksandra Kunicka, Katarzyna Kolasa, Renata Piszczek (sekund i śpiew), Anna Piszczek
(klarnet i śpiew), Krystian Kolasa (trąbka) i Krzysztof Skoczeń (basy). Opiekunem grupy jest Marek Wastag.

Przywrócili do łask
zapomniane katarzynki
Losowanie imienia wybranka lub wybranki
z kartek umieszczonych w koszyku, wróżenie z wosku i wylosowanych gałęzi, filiżanek
i łupin jabłek oraz orzechów, a nawet w tzw.
„gąsiora”. Tak wyglądały warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych z Podegrodzia i Mokrej Wsi zatytułowane „Ludowe
katarzynki”. Zajęcia przeprowadzone były 25
i 26 listopada w Muzeum Lachów Sądeckich
w Podegrodziu.
Głównym celem, który przyświecał organizatorom zabawy, było zainteresowanie dzieci
bogactwem i różnorodnością miejscowych
tradycji ludowych związanych z andrzejkami
i katarzynkami, a także rozbudzenie ich ciekawości i przypomnienie dawnych wierzeń.
Coraz mniej osób pamięta, że katarzynki były dniem wróżb dla kawalerów.

Wieści PODEGRODZKIE
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Magia i pierwszy wypas bydła
w tradycji lachowskiej
Odpowiednie ukształtowanie terenu gminy sprzyjało
wypasowi bydła. Niegdyś było to podstawowe źródło
utrzymania dla wielu mieszkańców.
Obrzędy związane z pierwszym, wiosennym wypędem i wypasem bydła były bardzo popularne na terenie Sądecczyzny.
Mleko i jego przetwory były jednymi z najważniejszych produktów żywnościowych dla ludzi mieszkających na wsi, dlatego zwyczaje związane z hodowlą bydła były tak powszechne.
Ponadto zawierały elementy magiczne, które miały chronić cenne bydło przed chorobami i czarami.
Wypas odbywał się głównie we wiklinie i nad Dunajcem.
Krowy gnano starą drogą w stronę Baranka. Natomiast z dolnej części wsi krowy gnano Wygonem – od czego pochodzi
nazwa dzisiejszej drogi. Niewielka część bydła pasła się
na miedzy lub na tzw. okrajkach.
Czynności odprawiane przy bydle zazwyczaj odbywały się
indywidualnie w każdym z gospodarstw, a było to m. in.: robienie krowom wianków z kwiatów, ziół czy gałązek, przyśpiewki, wkładanie pod próg obory symbolicznych
przedmiotów gwarantujących szczęście, zmuszanie bydła, by
przekroczyło próg prawą, a nie lewą nogą itp. Opuszczające
zagrodę bydło uderzano ponadto palmą, dawano do zjedzenia
grudkę soli czy kawałek chleba ze święconki.

Dzisiaj obrzędy te zupełnie zanikły. Źródłem informacji
o nich są starsze osoby, które zazwyczaj uczestniczyły w takich obrzędach, pomagając rodzicom przy hodowli bydła. Dlatego tak ważne jest zebranie tych cennych informacji oraz
pokazanie tej tradycji szerszemu gronu odbiorców.

„LACHOWSKIE LATO” W PODEGRODZIU

2 sierpnia – Festyn „Lachowskie Lato” w Podegrodziu, na którym gwiazdą wieczoru był zespół Bayer Full.
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Wakacyjna wycieczka do Podrzecza
Wakacje z GOK-iem, które zorganizowały Świetlica w Podrzeczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu,
mają za zadanie uatrakcyjnić i zagospodarować czas wolny oraz ułatwić integrację dzieciom i młodzieży z różnych miejscowości gminy. 14 lipca w Świetlicy w Podrzeczu odbyły się zajęcia świetlicowe oraz zabawy
na podwórku dla dzieci i młodzieży. Wzięło w niej udział około 70 uczestników z Podegrodzia, Naszacowic i Podrzecza. Po przybyciu do Podrzecza, przewidziano spotkanie z przedstawicielem policji w Nowym Sączu, który
w krótkiej prezentacji przedstawił młodzieży zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu, a także opowiadał
o bezpieczeństwie na drogach i rzekach.

MODERN JAZZ

Tradycyjnie z początkiem roku szkolnego w Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu rozpoczynają się zajęcia Szkółek Ludowych – ceramiczna, którą prowadzi
Monika Klimczak, malowania na szkle – Teresa Cabała
i hafciarska – Janina Lorczyk oraz muzykowania ludowego – Marek Wastag. Dzięki temu dzieci rozwijają
swoje zainteresowania oraz mile spędzają wolny czas.

Wieści PODEGRODZKIE

W ramach programu Wakacje z GOK-iem odbyły się również zajęcia zajęcia z tańca Modern Jazz.
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WARSZTATY BIBUŁKARSKIE

W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbywają się warsztaty bibułkarskie dla seniorów, które
prowadzi Elżbieta Drabik. Zajęcia są w każdą środę. Serdecznie zapraszamy!

WYCIECZKA NA ŁAZY

Wakacje z GOK-iem w Naszacowicach
100 dzieci z Podegrodzia, Rogów, Naszacowic, Porzecza, Stadeł i Mokrej Wsi wzięło udział w zabawie przygotowanej w ramach akcji Wakacje z GOK-iem. Bawili
się na boisku sportowym w Naszacowicach, spotkali ze
strażakami i palili ognisko.

W słoneczny upalny dzień 27 sierpnia odbyła się piesza
wycieczka na Łazy w ramach Wakacji z GOK-iem.
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Zasłużeni dla 1000-letniego
Aż 45 osób 7 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odebrało z rąk wójt
Małgorzaty Gromali i Dariusza Kowalczyka, przewodniczącego Rady Gminy Podegrodzie, medale „Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”. Wybito je
na 25-lecie odrodzonego samorządu. Wśród wyróżnionych znaleźli się sołtysi, radni, nauczyciele, strażacy, przedsiębiorcy i osoby duchowne
– wszyscy bardzo ściśle związani z kolebką Lachów Sądeckich.
Te szczególne nagrody przyznawane
są w drodze uchwały Rady Gminy Podegrodzie na wniosek Kapituły Honorowej, a otrzymać je mogą wyłącznie
osoby szczególnie zasłużone dla gminy
przez własne osiągnięcia i wkład w pracę społeczną lub zawodową, przyczyniający się do rozwoju Ziemi Podegrodzkiej
w zakresie działalności gospodarczej,
społecznej, ochrony zdrowia, oświaty,
kultury, nauki i sztuki, kultury fizycznej
i sportu oraz promocji gminy zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
To podniosłe wydarzenie poprzedziła
uroczysta promocja opasłej monografii
„Podegrodzie i Gmina Podegrodzka. Zarys dziejów”, obejmującej całe 1000 lat
historii regionu. Przez dwa lata przygotowywał ją zespół czternastu historyków
pod kierownictwem prof. Feliksa Kiryka,
emerytowanego rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz przewodniczącego komitetu redakcyjnego
znanego wszystkim „Rocznika Sądeckie-

Wieści PODEGRODZKIE

go”. Wcześniej w kościele parafialnym
pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła
w Podegrodziu odprawiono mszę świętą
w intencji wszystkich byłych i obecnych
mieszkańców gminy Podegrodzie.
Warto przypomnieć, że początki osadnictwa na terenie Podegrodzia i sąsiednich
miejscowości sięgają co najmniej kilku

tysięcy lat wstecz. Żyzne tereny przyciągały tu bowiem ludzi już od czasów celtyckich, a nawet dużo wcześniej,
począwszy od młodszej epoki kamienia
i epoki brązu (tzw. kultura łużycka). Potwierdziły to prowadzone na tym terenie
badania archeologiczne. Początki Podegrodzia, zapewne słusznie, łączy się jednak dopiero z początkami chrześcijaństwa
w Polsce. Za datę utworzenia miejscowej parafii uznaje się podawany w nieco późniejszych dokumentach rok 1014,
kiedy na pobliskim wzgórzu stanął
pierwszy drewniany kościół pod tym samym wezwaniem co obecnie – Św. Jakuba Apostoła.
Podczas swojego przemówienia prof.
Feliks Kiryk podkreślił, że Podegrodzie
bardzo długo musiało czekać na jednolite
kompendium wiedzy o regionie, miejscowych zwyczajach, a przede wszystkim
o ludziach, których ta ziemia wydała.
Na szczęście teraz ta luka została w dużym stopniu uzupełniona. Głos zabrali
również współautorzy dzieła, dzieląc się
własnymi wrażeniami i opowiadając, jak
wyglądała ich praca nad kolejnymi rozdziałami. Wydawcą monografii „Podegrodzie i Ziemia Podegrodzka. Zarys
dziejów” jest Urząd Gminy Podegrodzie.
Promocja monografii połączona z wręczeniem medali „Zasłużony dla
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Podegrodzia

Gminy Podegrodzie” wieńczy tym samym uroczyste obchody 1000-lecia Podegrodzia, które rozpoczęły się
w ubiegłym roku. Oczywiście honorowe
odznaczenia nie są w żaden sposób limitowane i nadal można zgłaszać osoby,
które w znaczący sposób zasłużyły się
dla lokalnej społeczności i Ziemi Podegrodzkiej. Zgodnie z regulaminem nagrody wnioski o przyznanie tytułu
„Zasłużony dla Gminy Podegrodzie”
mogą zgłaszać wyłącznie podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie
gminy w tym: wójt Podegrodzia, przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie,
radni, sołtysi, rady sołeckie, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje
pozarządowe oraz grupy mieszkańców
gminy liczące co najmniej 20 osób. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko raz. Stosowne wnioski dostępne są
na stronie internetowej gminy oraz
w biurze Rady Gminy.
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Andrzejkowe szaleństwo
Konkursy, zabawy, tańce, pyszny poczęstunek oraz
oczywiście mnóstwo andrzejkowych wróżb, jak przebijanie szpilką papierowego serca z zapisanymi imionami, rzucanie kośćmi do gry, ciągnięcie papierowych
losów. Tak bawili się pod koniec listopada uczniowie ze
szkół na terenie gminy Podegrodzie.
Radosne świętowanie pierwsi rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu, którzy

już 18 listopada przygotowali wieczór andrzejkowy dla całej
społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski przy wsparciu
nauczycieli i rodziców zadbał, aby każdy bawił się znakomicie. Nie zabrakło więc wspólnych gier, zabaw, konkursów
i oczywiście dobrej muzyki.
Tydzień później podobne atrakcje zawitały do Szkoły Podstawowej w Gostwicy. W tym dniu w placówce gościł również
teatrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza z przedstawieniem pt.
„Królowa Śniegu”.

Misie też mają
swoje święto

Wróżenie z papierowych serc
Gry, tańce, wróżby czekały na uczestników zabawy
andrzejkowej, zorganizowanej przez Samorząd
Uczniowski Gimnazjum im. bł. O. St. Papczyńskiego
w Podegrodziu 18 listopada.
Przygotowano specjalną salę wróżb, w której dowiedzieć
się można było między innymi imienia swojej przyszłej sympatii czy zawodu, jaki się będzie wykonywało. Uczniowie
uczestniczyli również w konkursach. Prowadzącymi gry i zabawy były: przewodnicząca szkoły Aleksandra Gonciarz wraz
ze swoją zastępczynią Marceliną Szablą. Pierwsza zabawa polegała na zajmowaniu krzesełek, gdy grająca muzyka cichnie.
W tej konkurencji wystąpiła drużyna dziewcząt oraz chłopców.
Druga zabawa to przekazywanie sobie kapelusza z głowy
na głowę w jak najszybszym tempie przy dźwiękach energetycznych piosenek. Trzeci konkurs polegał na tańcu na gazecie, czyli jednym słowem – jak tu zrobić, żeby świetnie
zatańczyć na skrawku kartek. W tym zmaganiu los uśmiechnął się do tańczącej z wielką gracją i sprytem pary: Żanety Jarosz i Wojciecha Maciuszka. Na koniec zaś spośród kilku par
wybrano najlepszych tancerzy. Wszyscy, którzy brali udział
w konkursach, zostali obdarowani słodkimi upominkami.

Wieści PODEGRODZKIE

23 listopada powinien kojarzyć nam się z radosnym
dzieciństwem. A to dlatego, że jest to Światowy Dzień
Pluszowego Misia, który w tym roku obchodziliśmy
już po raz 13. W związku z tym Gminna Biblioteka Publiczna w Podegrodziu przygotowała dla maluchów
z Gminnego Przedszkola szereg atrakcji.
Dzieci i ich pluszaki mogły posłuchać historii powstania
tej uniwersalnej zabawki oraz wziąć udział w misiowych zabawach i konkursach. Nie zabrakło także głośnego czytania
fragmentów książek z „Misiowej biblioteczki”, których bohaterami są sympatyczne misie. Na zakończenie dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek.
Warto dodać, że Dzień Pluszowego Misia ustanowiono
w 2002 r., dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki,
i jest on obchodzony prawie na całym świecie.
GRUDZIEŃ 2015
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Mundial
dla każdego

To był magiczny wieczór
Piękna sceneria i stroje, a przy tym niemałe zdolności aktorskie i wokalno-taneczne zachwyciły rodziców i zaproszonych gości, którzy 13 listopada przyszli na„Magiczny
wieczór z bajką” w Szkole Podstawowej w Podegrodziu.
Tego dnia pierwszoklasiści pod opieką Agaty Zarabskiej
zaprezentowali na scenie inscenizację bajki „Śnieżka
i krasnoludki”. Już następnego dnia to samo przedstawienie mogli oglądać koledzy i koleżanki młodych aktorów. I tym razem nie szczędzono braw i gratulacji.
Nieoficjalnie wiemy, że trwają już przygotowania do kolejnej sztuki. Z niecierpliwością czekamy więc na występ.

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Brzeznej wzięli
udział w konferencji szkoleniowo-edukacyjnej z przepisów gry w piłkę nożną. Prowadzili ją licencjonowani
wykładowcy i trenerzy.
Przygotowali prezentacje multimedialną, obejmującą wykładnię i interpretację teorii i przepisów gry w piłkę nożną.
Następnie odbył się wykład interaktywny połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Młodzież z wielkim zainteresowaniem brała udział w tych zajęciach i aktywnie włączała się
w proponowane ćwiczenia. Na podsumowanie odbył się konkurs wiedzy z zakresu przepisów gry w piłkę nożną. Na sto
szkół, w których to szkolenie się odbywało, gimnazjaliści
z Brzeznej potrafili odpowiedzieć na największą ilość pytań.
Szczególną wiedzą wykazał się Tomasz Gasparski.
Każdy z uczestników konferencji otrzymał certyfikat,
a laureaci konkursu zaproszenie do udziału w kursie dla sędziów piłki nożnej. To może stać się przepustką do kariery
w świecie sportu.
– Takie działania wskazują alternatywę dla używek i innych ryzykownych zachowań, poddają propozycje spędzania
wolnego czasu, a także promują zdrowy tryb życia – mówią
organizatorzy.

W bibliotece
ścigały się roboty
„Zaprogramuj się na czytanie” to warsztaty zorganizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podegrodziu. Ich
głównym celem było promowanie czytelnictwa połączone z programowaniem prostych robotów.
Niezwykle interesujące zajęcia przygotowane w formie zabawy rozpoczęły się od przypomnienia prozy Stanisława Lema, a skończyły na nauce budowania i kodowania robotów
z klocków Lego Mindstorms. Wszystko po to, aby jak najbardziej pobudzić dziecięcą wyobraźnię. Na zakończenie
warsztatów wszystkie roboty stanęły do wielkiego wyścigu,
którego stawką były drobne upominki.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Gimnazjaliści
konstruują
maszyny wiatrowe

Królowa Śniegu na
andrzejkowym balu
25 listopada w Szkole Podstawowej w Gostwicy odbyła się zabawa andrzejkowa. Najpierw bawili się wychowankowie klas 0-3, później klasy 4-6. Organizatorem
imprezy był Samorząd Uczniowski. W tym dniu sala
gimnastyczna została zamieniona w „salę wróżb”.

Grzegorz Klag, Krzysztof Krajewski i Wojciech Żelazko,
uczniowie klasy IIa Gimnazjum w Brzeznej, znaleźli się
w pierwszej dwudziestce IV Ogólnopolskiego Turnieju
Maszyn Wiatrowych, który rozegrano w Krakowie.
To dobry wynik. Tym bardziej, że do konkursu zgłosiło się
w sumie 50 drużyn z całej Polski, a gimnazjaliści z Brzeznej
startowali w nim po raz pierwszy.
Zgodnie z regulaminem turbinę można było wykonać z dowolnych materiałów, ale zgodnie z rysunkiem technicznym.
Następnie urządzenie było testowane pod kątem największej
mocy, ilości obrotów przy obciążeniu wału oraz momentu obrotowego.
Głównym celem konkursu było zainteresowanie młodzieży fizyką oraz pokazanie w najbardziej przystępny sposób,
jak można stosować jej zasady w codziennym życiu.

Wieści PODEGRODZKIE

Uczennice, prężnie działające w Samorządzie zadbały
o magiczny nastrój. Zorganizowały wiele konkursów i sprawiły, że dzieci z młodszych klas bawiły się znakomicie. Nie
zabrakło wróżb z magicznych serc, a także papierowych losów przepowiadających przyszłość. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe
serca, aby odczytać imię swojej sympatii. Wybrano też królową i króla balu, którymi zostali Julka Migacz i Tomek Wastag z kl. II. Natomiast tytuł księcia i księżniczki, otrzymali
uczniowie kl. III – Julka Jachowicz i Kamil Cycoń. Aby zdobyć te zaszczytne tytuły, dzieci musiały wykazać się nienagannymi manierami obowiązującymi w tańcu oraz
umiejętnością zgodnej i kulturalnej zabawy. Ich taniec musiał podobać się publiczności. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały.
W tym dniu gościliśmy również teatrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza z przedstawieniem pt. „Królowa Śniegu”. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy klas, a pyszny
poczęstunek przygotowała Rada Rodziców, która bardzo aktywnie włączyła się w organizację tej imprezy.
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Wróżka pasowała
pierwszaków na czytelników
Kilkudziesięciu pierwszoklasistów
ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu na początku listopada po raz
pierwszy odwiedziło szkolną bibliotekę, gdzie zostali oficjalnie pasowani na czytelników i mogli
wypożyczyć pierwsze książki.
Nauczyciele postarali się, aby była to
wyjątkowa chwila, dlatego dzieci na korytarzach witały postacie ze znanych bajek, jak Czerwony Kapturek, Kot
w Butach, Śpiąca Królewna, Czarownica i Kopciuszek. Każda z nich przekazała maluchom litery, które wspólnie
utworzyły hasło otwierające drzwi do biblioteki. Tu przywitała ich najprawdziwsza wróżka, a Alina Mrozek zapoznała
dzieci z zasadami wypożyczania książek
i obowiązkami każdego czytelnika.

Po słowach przyrzeczenia podczas
„Pasowania na Czytelnika”, powtarzanymi przez pierwszoklasistów za wróżką,

dzieci mogły w końcu zapoznać się z bogatym księgozbiorem i wypożyczyć coś
dla siebie.

Recytowała „Serce”
150 uczniów z całej Małopolski wzięło udział w Turnieju Recytatorskim im. Andrzeja Bursy, organizowanym w hołdzie pamięci patrona Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie
od 1991 roku. Podegrodzie reprezentowała Jolanta Mrówka
z Gimnazjum im. bł. O. St. Papczyńskiego.
Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany jeden utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst z dorobku autorów pokolenia poety bądź późniejszych. Celem konkursu jest
przybliżenie twórczości poety oraz upowszechnianie poszukiwań
w dziedzinie interpretacji poezji współczesnej. Tradycją jest, że
na Finał Turnieju zapraszani są przyjaciele i rodzina poety. Oni też,
spośród wszystkich nagrodzonych, wybierają najlepiej interpretującego poezję Andrzeja Bursy (niezależnie od werdyktu oficjalnego
jury), któremu przyznają nagrodę w postaci rzeźby Ludwiki Szemioth – Bursowej, żony poety, byłej wykładowczyni Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
– Nasza uczennica podjęła się trudnego zadania, jakim jest interpretacja współczesnej poezji. Wybrałyśmy wiersz Andrzeja Bursy „Serce” oraz jakże aktualny utwór Adama Zagajewskiego „Spróbuj opiewać
okaleczony świat” – mówi polonistka Agata Nawojowska.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Experyment szturmem
zdobył scenę
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Małopolskim Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu miał bardzo mocny akcent podegrodzki.
Podczas uroczystości wystąpił band
pod nazwą Experyment z Zespołu
Podstawowo-Gimnazjalnego w Podegrodziu.
Nietypowa nazwa ma swoje uzasadnienie, ponieważ zespół tworzą obecni
uczniowie Gimnazjum oraz liczna grupa absolwentów szkoły.

Experyment od wielu lat reprezentuje swoją szkołę oraz gminę Podegrodzie
na licznych konkursach i przeglądach
rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, a także ogólnopolskiej i ma na
swoim koncie kilkadziesiąt nagród. Nic
więc dziwnego, że i tym razem występ
spotkał się z żywiołowym przyjęciem
ze strony publiczności. Wśród gości obserwujących popisy muzyczne młodych
artystów znaleźli się m.in. wicewojewoda Wojciech Szczepanik, wicekurator
małopolski Grzegorz Baran, starosta

nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta gorlicki Jerzy Nalepka, dyrektor
sądeckiej Delegatury Małopolskiego
Kuratorium Oświaty Stanisław Szudek,
wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala,
dyrektor Zespołu Podstawowo-Gimnazjalnego w Podegrodziu Krystyna Dąbrowska
oraz
kilkudziesięciu
nauczycieli i dyrektorów z Nowego Sącza i powiatów nowosądeckiego, limanowskiego oraz gorlickiego.
Założycielem i prowadzącym formację już od dziesięciu lat jest Grzegorz
Krawczyk, nauczyciel języka angielskiego. Pozostali członkowie zespołu to
Wioletta Liber, Anna Piszczek, Maciej
Hejmej, Jolanta Mrówka, Aneta Baziak,
Daniel Żelasko, Patryk Zbozień, Damian
Poręba, Patryk Łatka, Adrian Baziak i
Michał Krajewski.

Zdrowe drugie śniadanie dla wszystkich
Pyszne sałatki owocowe i jarzynowe, kanapki z twarożkiem
i warzywami, własnoręcznie przygotowane soki jabłkowe
i marchwiowe i wiele innych nie tylko smacznych, ale przede
wszystkim zdrowych produktów. Tak 20 listopada w Szkole
Podstawowej w Olszance wyglądało drugie śniadanie. Przygotowaniem tej wspaniałej uczty zajęli się uczniowie klasy IV pod kierunkiem swojego wychowawcy. Oczywiście
przygotowania rozpoczęły się już dużo wcześniej. Uczniowie
poznawali zdrowe produkty, uczyli się zasad prawidłowego
odżywiania, zbierali przepisy na pożywne i smaczne sałatki, aż
wreszcie pracując w małych grupach przygotowali drugie
śniadanie, na które zaprosili całą szkolną społeczność. Zajęcia
były jednym z elementów edukacji zdrowotnej uczniów.
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Kącik wyobraźni
Szkoła Podstawowa w Podegrodziu może się poszczycić nowym niezwykłym pomieszczeniem – Kącikiem
Kreatywności dla klas I-III. To pierwsze takie miejsce
na terenie gminy. 23 listopada oficjalnie otwarli je dyrektor szkoły Krystyna Dąbrowska oraz Janusz Majerski, koordynator projektu wolontariackiego
„Wolontariusz po radosnej stronie życia”.
Kącik powstał w ramach opracowanego przez pedagoga
szkolnego projektu pn. „Twórcze dzieciaki”, a realizowanego
przez wolontariuszy – pracowników firmy Coca-Cola HBC
Polska, Filia w Tyliczu oraz czterech pracowników szkoły.
Głównym celem pomocy było odnowienie jednej z sal szkoły

podstawowej, w której miał się znaleźć „Kącik kreatywności”,
oraz jego doposażenie m.in. w materiały edukacyjno-dydaktyczne dla uczniów klas I-III.
W skład „Kącika” wchodzą kombidomek, stojak wielofunkcyjny, półki na pacynki, zestawy pacynek, suszarki na kółkach
do suszenia prac uczniów, zestaw muzyczny, materiały papiernicze oraz kurtyna-las do szkolnych przedstawień teatralnych.
Ściany sali zostały także pięknie ozdobione malowidłami przedstawiającymi cztery pory roku, które wykonała artystycznie
uzdolniona absolwentka Gimnazjum w Podegrodziu.
Pomieszczenie służy teraz dzieciom w młodszym wieku
szkolnym do ich wszechstronnego rozwoju, jednocześnie
wprowadzając je w twórczą krainę wyobraźni.

Wielki Dzień Pszczół
Wielki Dzień Pszczół – pod takim
hasłem 8 sierpnia w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu zorganizowano imprezę w ramach
ogólnopolskiej akcji „Z Kujawskim
pomagamy pszczołom”. O pszczołach, pszczelich produktach i pracy
pszczelarza opowiadał Jacek Nowak, właściciel pasieki „Barć”
w Kamiannej.

przyrodniczej i krzyżówki ekologiczne.
Z kolorowej bibuły powstała natomiast
kwietna łąka przyciągająca żywe owady,
a z kartonowych pudeł i papieru piękne
ule. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał mnóstwo gadżetów
z pszczołami, m.in. zeszyty, długopisy,
ołówki, plany lekcji i pocztówki. Dzieci
wzięły do swoich domów również nasio-

na nagietka – niezwykle miododajnej rośliny, szczególnie lubianej przez pszczoły i inne owady zapylające.
Głównym celem spotkania było upowszechnienie wiedzy o pszczołach i innych podobnych owadach, poznanie
produktów pszczelich i niezwykle istotnej funkcji pszczół w przyrodzie. Organizatorzy Wielkiego Dnia Pszczół
postawili na edukację najmłodszych
poprzez zabawę, a jednocześnie przekazanie im rzetelnej wiedzy na temat
pszczół.

Dzieci, młodzież i dorośli mieli wyjątkową okazję zobaczyć z bliska ul, wyroby z wosku oraz oczywiście żywe
pszczoły w oszklonym domku,
a przy okazji dowiedzieć się, jak wygląda życie tych niezwykle pożytecznych
owadów. Przymierzali też strój pszczelarza, poznając jego pracę. Nie mogło także zabraknąć słodkich przysmaków:
pierników, karmelków i innych słodyczy
z dodatkiem miodu.
Po interesujących wykładach przyszedł również czas na wspólną pracę.
Z plastrów pachnącego wosku wszyscy
uczestnicy zabawy, pod kierunkiem
pszczelarza, wykonali naturalne i ekologiczne świece. Na dzieci czekały poza tym kolorowanki o tematyce
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Szkoła w Rogach
ma swój sztandar

Na ten dzień Szkoła Podstawowa
w Rogach czekała już od dawna.
Po wielu staraniach i przy zaangażowaniu licznego grona osób 17
października nastąpiło nadanie
sztandaru, który swoją symboliką
odwołuje się do imienia szkoły i najwyższych wartości patriotycznych,
czyli Batalionów Chłopskich.
Wśród zaproszonych gości, oprócz
przedstawicieli lokalnego samorządu
i społeczności Rogów, znaleźli się m.in.
małopolski Kurator Oświaty Grzegorz
Baran, starszy wizytator Kuratorium
Oświaty w Nowym Sączu Józef Nieć,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Podegrodziu Krzysztof Bodziony, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Podegrodziu Maria Szewczyk, radni
powiatu wowosądeckiego, dyrektorzy
szkół i przedszkoli z terenu gminy, a także emerytowani nauczyciele i przyjaciele szkoły.

Wieści PODEGRODZKIE

kalnej – mówili rodzice, wręczając pani
wójt sztandar.
– Sztandar jest symbolem ważnym
i potrzebnym dla kultywowania tradycji
zachowania tożsamości szkoły. Przekazuję pod waszą straż i opiekę ten cenny
symbol. Strzeżcie go jak prawdziwego
skarbu dla nas i dla potomnych – dodała Małgorzata Gromala, przekazując go
z kolei dyrektorowi szkoły.
Po przysiędze złożonej przez dyrektora nowy symbol placówki przejęli
uczniowie z pocztu sztandarowego.
Na zakończenie, dzieci rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej w Rogach zostały pasowane na ucznia
i złożyły ślubowanie na sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą pod przewodnictwem księdza
prałata Józefa Wałaszka, podczas której
poświęcił nowy sztandar. Następnie goście przenieśli się do budynku szkoły,
gdzie kontynuowano część oficjalną. Tutaj głos zabrał dyrektor Stanisław Krzyżak, który przybliżył historię Batalionów
Chłopskich. Na zakończenie podkreślił,
że tak jak kiedyś gromadzono się w szeregach Batalionów Chłopskich, tak
od teraz wszystkie ważne uroczystości
szkolne będą gromadzić uczniów
pod otrzymanym sztandarem – symbolem walki i męczeństwa z czasów wojny
i okupacji. Jednak najbardziej oczekiwany przez wszystkich moment nadszedł,
kiedy wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala odczytała Akt Nadania Sztandaru
Szkole Podstawowej w Rogach.
– W imieniu fundatorów przekazujemy na pani ręce sztandar z przekonaniem, że będzie on symbolem dalszego
rozwoju szkoły i chlubą społeczności loGRUDZIEŃ 2015
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Jolanta Mrówka
zdobywa kolejne laury
Ponad 70 uczestników pokonała uczennica II klasy Gimnazjum w Podegrodziu Jolanta Mrówka podczas I Krakowskiego Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko 2015”, który 21-22 listopada miał
miejsce w Krakowie. Młoda piosenkarka zachwyciła jurorów Grzegorza Jurasa, Danutę Pietraszewską i Mateusza Borkowskiego własnym wykonaniem piosenek „Czy ten pan i pani” oraz „Nie daj mi odejść”.
Organizatorem tego muzycznego
przedsięwzięcia był Teatr Studio w Krakowie oraz Klub Kultury „Iskierka”

– jednostka organizacyjna Domu Kultury Podgórze w Krakowie, a honorowy
patronat objęli nad nim Małopolski Ku-

rator Oświaty i Fundacja im. Agnieszki
Osieckiej „Okularnicy”.
Celem konkursu było m.in. popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej, promowanie wrażliwości
artystycznej i scenicznej oraz propagowanie polskich twórców piosenek, jak A.
Osiecka czy J. Przybora itp.
Dzięki perfekcyjnemu wykonaniu
obu piosenek Jolanta Mrówka została
zaangażowana do przygotowania
w ciągu trzech godzin spektaklu pt.
„Wesołe Miasteczko 2015”. Uczennica z Podegrodzia otrzymała również
zaproszenie do wzięcia udziału w 19.
edycji
Konkursu
„Pamiętajmy
o Osieckiej”, który odbędzie się wiosną 2016 r.
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Książki to sama
przyjemność!
Już wkrótce w Gimnazjum im. bł.
o St. Papczyńskiego w Podegrodziu
ruszy literacki Dyskusyjny Klub
Edukacyjny. Szkoła włączyła się
bowiem w ogólnopolską kampanię
edukacyjną „Ja czytam!”, nad którą
honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podczas niecodziennych spotkań
czytelniczych uczniowie przy herbacie
będą dyskutować na temat czytanych
książek .
Głównym celem akcji jest oczywiście
propagowanie wśród młodzieży szkolnej
szeroko pojętego czytelnictwa. Nauczyciele języka polskiego Monika Weremczuk, Małgorzata Janur i Agata
Nawojowska, kończą właśnie ostatnie
kursy animatorów edukacji. Dzięki takim
spotkaniom chcą sprawić, aby czytanie

„Młodzi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”, pod takim
hasłem 25 września w Szkole Podstawowej w Podegrodziu obchodzono V Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia (V WMTDay 2015).

stało się modne i nie było przymusem,
lecz prawdziwą przyjemnością.

Uczniowie z Olszanki
zostali świętymi Mikołajami
Mnóstwo zabawek, maskotek, gier
i przyborów szkolnych udało się zebrać uczniom Szkoły Podstawowej
w Olszance podczas kolejnej edycji
akcji Zostań świętym Mikołajem.
Zbiórka trwała trzy tygodnie i zakończyła się 25 listopada, a wszystkie
podarunki przekazano następnie
do siedziby Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.
Przygotowane w ten sposób paczki
trafiły do niepełnosprawnych dzieci
i najbardziej potrzebujących rodzin
z powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.
Nad przebiegiem akcji czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Martą Pustułką. Dzieci wykazały się
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Dla nich
tabliczka
mnożenia nie
ma tajemnic

ogromnym zrozumieniem i wrażliwością
wiedząc, że w ten sposób pomagają innym.
Szczególne podziękowania należą się
również rodzicom, którzy poparli akcję
i pomogli przewieźć do szkoły worki
pełne podarunków. Liczba zebranych
zabawek, maskotek, gier i przyborów
szkolnych przerosła najśmielsze oczekiwania, mimo że szkoła nie należy
do dużych placówek. Dzięki ofiarności
i zaangażowaniu całej społeczności
szkolnej, na twarzach potrzebujących
dzieci z pewnością zagości uśmiech.
Takie akcje uczą dzieci wrażliwości
na potrzeby innych, rozwijają empatię
oraz kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, co
z pewnością zaprocentuje również
w dorosłym życiu.

Egzaminy i konkursy w formie zabawy były skierowane do wszystkich
uczniów klas III-VI i miały zachęcić
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Organizatorem V WMTDay była
nauczycielka Iwona Sasak, a pomagali
jej w tym wyłonieni w konkursach klasowych asystenci: Aleksandra Migacz,
Edyta Duda, Dawid Dara i Bartłomiej
Tyrkiel z kl. VI; Bartłomiej Olchawa,
Weronika Duda i Beata Koszyk z kl. Vb;
Kinga Karpierz i Magdalena Duda z kl.
Va; Katarzyna Ligęza i Wiktoria Kruczek z kl. IVa oraz Wiktoria Jurkowska,
Piotr Leśniak i Kamil Dyrek z kl. IVb.
W tym roku egzaminowani byli również pracownicy szkoły. Do zabawy
zgłosiło się 16 z nich. Wszyscy uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli testy,
otrzymali tytuł MT Eksperta.
Zdobywcy tytułu mogli następnie
wziąć udział w konkursie na Mistrza Tabliczki Mnożenia, rozwiązując zadania
w trzech kolejnych etapach: „Tabliczkowe piłkarzyki”, „Nakarm pieska” oraz
„Komputerowa tabliczka mnożenia”.
Mistrzami w poszczególnych klasach
okazali się Dawid Kantor (klasy trzecie),
Natalia Golonka (klasy czwarte), Dominika Majerska (klasa piąta) i Edyta Świechowska (klasa szósta).
Na zakończenie chętni mogli spróbować swoich sił w zmaganiach grupowych. Uczniowie z grup, którym udało
się rozwiązać poprawnie cztery łamigłówki, zostali nagrodzeni oceną bardzo
dobrą z matematyki. Natomiast ci, którzy rozwiązali ich pięć – oceną celującą.
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Sukcesów sportowych
nie brakuje i w tym roku
Turniej Orlika o Puchar Premiera
Rzeczpospolitej Polskiej już po raz
czwarty zorganizował Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu. W tym roku wydarzenie
podzielono na cztery mniejsze rozgrywki dla dziewcząt i chłopców
w grupie starszej i młodszej, w których startowały po cztery drużyny
– w sumie 160 zawodników.
Mimo iż zawodnicy dawali z siebie
wszystko, do I etapu eliminacji wojewódzkich udało się awansować jedynie
trzem drużynom z Podegrodzia. Tylko
starsi chłopcy musieli uznać wyższość
kolegów z Gimnazjum w Brzeznej. I etap eliminacji wojewódzkich
również był bardzo udany dla drużyn
z Podegrodzia, które awansowały
do II rundy. Niestety tu poszczęściło się
jedynie młodszym chłopcom, którzy
pod wodzą trenera Marka Fiuta awansowali do ośmiu najlepszych drużyn
w województwie małopolskim i 5 października w Krakowie zajęli 4. miejsce,
ulegając drużynom Halnego Kamienica, Czerwono-Białym Tarnów i SPKS
Łopoń.
Ponadto na przełomie września i października gimnazjaliści próbowali swoich sił w indywidualnych biegach
przełajowych. Na zawodach szczebla powiatowego czworo z nich zajęło czołowe lokaty i uzyskało awans na zawody
wojewódzkie. Finały wojewódzkie
w Nowym Targu również obfitowały
w spore sukcesy. Joanna Olchawa zajęła 5. miejsce, Jakub Kotas – 10. miejsce,
a Anna Jurczak – 14. miejsce (wszyscy
to uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu). Natomiast uczennica Szkoły Podstawowej Beata Koszyk zajęła 6.
miejsce. Warto nadmienić, że w każdej
kategorii wiekowej startowało ok. 150

zawodników, w tym z takich dużych
ośrodków biegowych jak Kraków, Tarnów, Kasina i Zakopane.
Bardzo dobre drugie miejsce udało się
także wywalczyć gimnazjalistom z Podegrodzia w finale powiatowego Turnieju
Halowej Piłki Nożnej. W eliminacjach
gminnych chłopcy pokonali zawodników

z Gimnazjum w Brzeznej 3:2, by w turnieju międzygminnym zremisować
z Gimnazjum w Świniarsku 0: 0 oraz pokonać Gimnazjum Królowej Polskiej 3:1.
Nieco gorzej niż w ubiegłym roku poszło
natomiast dziewczętom, które uległy
w karnych zawodniczkom z Brzeznej 2:1
(w meczu zremisowały 1:1).
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