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„Założyciel zgromadzenia księży marianów, błogosławiony
Stanisław Papczyński (1631-1701), patron dzieci poczętych i obrońców życia,
będzie kolejnym polskim świętym. Papież Franciszek uznał potrzebny
do jego kanonizacji cud uzdrowienia przypisywany
wstawiennictwu ojca Papczyńskiego”.

Szanowni Mieszkańcy!

K

olejny numer „Wieści
Podegrodzkich” jak zwykle przynosi garść informacji o osiągnięciach i sukcesach
naszych najmłodszych mieszkańców. To ich osobisty sukces ale
również, co zawsze podkreślam
ich rodziców, wychowawców,
nauczycieli i dyrektorów szkół.
Serdecznie wszystkim gratuluję
i życzę dalszego rozwijania sowich talentów.
Jednak najważniejszą informacją ostatnich tygodni jest decyzja papieża Franciszka
o kanonizacji urodzonego
w Podegrodziu Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego,
założyciela zgromadzenia księży marianów. To wielkie wydarzenie dla naszej Gminy. W czasach kiedy coraz trudniej o wzorce moralne i autorytety mamy okazję
i zaszczyt przypomnieć postać wybitnego zakonnika,
spowiednika i myśliciela, który przerastał swoją epokę.
Człowieka, który swoją postawą i życiem dawał przykład głębokiej wiary, miłości bliźniego i niesienia pomocy potrzebującym. Człowieka, którego myśli
społeczne i polityczne powinny być drogowskazem dla
wszystkich osób pełniących funkcje z wyboru, którzy
mają służyć swoim społecznościom. Od wielu lat, dzięki inicjatywie ks. mgr Józefa Wałaszka przypominamy
postać błogosławionego Stanisława Papczyńskiego,
a od 5 czerwca 2016 r. – świętego. Po uroczystościach
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kanonizacyjnych, w których do wzięcia udziału wszystkich serdecznie zapraszamy, kult świętego Papczyńskiego będzie jeszcze bardziej rozpowszechniany. Chociażby
dzięki filmowi paradokumentalnemu, który został nagrany w Podegrodziu.
Muszę przyznać, że Gmina Podegrodzie ma szczęście do wspaniałych kapłanów. Sylwetkę śp. ks. Stanisława Maślaka przedstawiamy z okazji nazwania ronda
w Brzeznej jego imieniem.
Warto jeszcze wspomnieć o dwóch ważnych wydarzeniach inwestycyjnych w Gminie. Pierwsze to zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Podrzeczu
oraz budowy kanalizacji w Podegrodziu i Stadłach. Jest
już możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej
do czego gorąco zachęcam. Druga inwestycja to zakończenie budowy wodociągu w Mokrej Wsi. Po uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie będzie mogła służyć
mieszkańcom. Opracowywana jest dokumentacja
na kolejny etap budowy wodociągów w miejscowościach Podegrodzie i Gostwica, budowy sali gimnastycznej w Długołęce – Świerkli oraz budowy ośrodka
zdrowia w Brzeznej.
Szanowni mieszkańcy.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych tradycyjnie składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia,
spokoju i ciepła rodzinnego. Niech upłyną w pogodnej
atmosferze i oprócz okazji do rodzinny spotkań będą
również okazją do relaksu i wypoczynku.
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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Szlachetna paczka w Stadłach

KULTURA
Lachowskie Godonie
Dzień Kobiet na wesoło i na słodko
Gminny Konkurs Podłaźniczek
i Eksponatów Kolędniczych
„Pastuszkowe kolędowanie” od 19 lat
na scenie podegrodzkiego GOK
Maria Szewczyk „Małopolskim
Bibliotekarzem Roku”

Na przełomie listopada i grudnia ub.r., w Szkole Podstawowej w Stadłach po raz drugi została
zorganizowana akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”.
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Chwalili się wiedzą o regionie
„Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. W tym konkursie, po raz kolejny udział
wzięli nasi uczniowie. Siedmioro z nich prezentowało swoją wiedzę o historii Sądecczyzny.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Chełmiec i Podegrodzie
Wójt Gminy Podegrodzie informuje, iż w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Chełmiec i Podegrodzie”, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym ostateczny
termin podpięcia się do kanalizacji przypada na dzień 30 kwiecień 2016 r.
Wszelkich informacji w ww. sprawie przyłączy kanalizacyjnych
udziela Sebastian Popardowski pod numerem 609 165 366.
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Powstaje film o Błogosławionym
O. Stanisławie Papczyńskim
Jedna z warszawskich ekip filmowych realizuje zdjęcia
do paradokumentalnego filmu o Stanisławie Papczyńskim, zakonniku pochodzącym z Podegrodzia, który
w tym roku ma zostać kanonizowany.
Zaliczenie w poczet świętych Kościoła katolickiego to idealna okazja, by szerszej publiczności przedstawić osobę bł. o.
Stanisława Papczyńskiego. Urodzony w Podegrodziu kapłan,
zakonnik i pijar założył Zgromadzenie Księży Marianów. Został beatyfikowany w 2007 roku w Licheniu.
Uroczystości przewodniczył kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Datę kanonizacji wyznaczono na 5 czerwca. Uroczystość odbędzie się w Rzymie. Bł.
O. Papczyński spoczywa w podwarszawskiej Górze Kalwarii.
Realizacją zdjęć do paradokumentalnego filmu zajmuje się jedna z warszawskich ekip. Materiał jest reżyserowany przez Agnieszkę Dzieduszycką – Manikowską oraz Tomasza Pieknika. W postać
tytułowego bohatera wcieli się Ignacy Martusewicz z Warszawy.
Zdjęcia odbywają się w Nowym Sączu i Podegrodziu.

Oficjalne otwarcie oczyszczalni
ścieków w Podrzeczu
19 lutego 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków w Podrzeczu zmodernizowanej przez
Energotechnikę – Energorozruch S.A. z Gliwic.
Dzięki dotacji otrzymanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstał w naszej gminie jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Prace
modernizacyjne prowadzone były w okresie od 27.05.2014 r.
do 30.11.2015 r.
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Na planie statystowano w strojach z XVII wieku. W filmie pojawi się ponad dwudziestu mieszkańców naszej gminy oraz członkowie Zespołu Regionalnego Podegrodzie, w tym dyrektor
podegrodzkiego Gminnego Ośrodka Kultury, Krzysztof Bodziony.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące obiekty:
• punkt zlewczy ścieków dowożonych,
• przepompownia ścieków surowych z sitem pionowym,
• część mechaniczna (modernizacja sitopiaskownika z separatorem
płuczki piasku),
• zbiornik uśredniająco -retencyjny,
• dwa wielofunkcyjne reaktory osadu czynnego SBR (jeden reaktor
istniejący do modernizacji, drugi reaktor obiekt nowy),
• zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu,
• prasa odwadniająca osadu wraz z systemem higienizacji i transportu osadu,
• instalacja uzyskiwania wody technologicznej, przepompownia ścieków
oczyszczonych,
• pompownia pośrednia w budynku mechanicznym,
• budynek technologiczny i budynek mechaniczny,
• hala wyładowcza osadu,
• studnia przepływomierza ścieków oczyszczonych,
• studnie zaworowe oraz sieci i instalacje międzyobiektowe.
Zrealizowana inwestycja
zwiększy przepustowość
zwiększy przepustowość nominalną oczyszczalni, która
wynosić będzie RLMBZT5
– 8524 (Qdś = 852,4 m3/d, Qdmax. = 1108 m3/d).
MARZEC 2016
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27 tys. zł. zebrali
uczniowie dla WOŚP!
Gimnazjaliści z Podegrodzia, po raz kolejny kwestowali
na ulicach naszej gminy, wspierając tym samym akcję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedsięwzięcie odbyło się 10 stycznia.
Kierownikiem sztabu była pani Barbara Skoczeń, a kwestowało łącznie aż 81 wolontariuszy, co daje 27 grup. Wszyscy
wykazali się chęcią pomocy innym, co wyraźnie dawało im
sporą satysfakcję. Wolontariusze zdawali sobie sprawę, że poprzez uczestnictwo w akcji pomagają innym. Dzięki zebranym
funduszom szpitale na terenie całego kraju są zaopatrywane
w specjalistyczny sprzęt, co pozwala na ratowanie życia najbardziej potrzebującym.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem kwestowali na ulicach. Jedna z uczennic mówiła z przekonaniem, że każdy, kto
wziął udział w akcji otrzymywał w nagrodę punkty, które będą ważne w późniejszym czasie, gdy będą chcieli dostać się
do następnej szkoły.
Tegoroczny finał WOŚP był już 24 z kolei. Zabrane pieniądze przekazano na sprzęt dla oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych w szpitalach w całej Polsce. Nie ulega jednak

wątpliwości, iż finał 2016 przeszedł do historii. Działania nauczycieli i uczniów z Podegrodzia i okolicznych miejscowości przyniosły bardzo dobre wyniki zbiórki. Łącznie
na realizację zadania przekazano blisko 27 000 zł.

Szlachetna paczka w Stadłach
Na przełomie listopada i grudnia ub.r., w Szkole Podstawowej
w Stadłach po raz drugi została zorganizowana akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”.
Jest to ogólnopolski projekt pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez
Stowarzyszenie „Wiosna”. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców
i dobroczyńców, na dwa tygodnie
przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające
ich indywidualnym potrzebom, a często
również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych.
Oprócz rzeczy materialnych, rodziny
dostają sygnał, że nie są same. Akcja
w naszej szkole została zainicjowana przez Samorząd Uczniowski. Przez
okres trzech tygodni wspólnie gromadzi-

liśmy zapasy żywnościowe, odzież, porcelanę itp., dla samotnej starszej osoby.
Paczki były na bieżąco pakowane, oklejane i zdobione przez uczniów, aby miały charakter prezentów.
Po zakończonej akcji koordynator dostarczył 17 paczek do głównej siedziby
OHP w Nowym Sączu, gdzie mieścił się
magazyn Szlachetnej Paczki. Wolontariu-

sze po dostarczeniu darów do wybranej
przez nas osoby, otrzymali od niej kartkę
świąteczną z wyrazami wdzięczności, podziękowaniami i życzeniami bożonarodzeniowymi dla całej naszej społeczności
szkolnej i lokalnej. Szlachetna Paczka
cieszy się ogromną popularnością w naszej szkole, więc wszyscy czekają z niecierpliwością na tegoroczną akcję.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Rondo w Brzeznej
ma swoje imię!
Z inicjatywą, by rondo nosiło imię ks. Stanisława Maślaka zasłużonego
kapłana, wyszli radni z Brzeznej: Jerzy Jasiński, Jan Kożuch, Stanisław
Sikora. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy w Podegrodziu podjęła 28
lutego 2012r., ale dopiero 8 listopada ub. r. po przyłączeniu do ronda nowej
drogi, prowadzącej z Biczyc Dolnych do Brzeznej, zorganizowano
uroczyste nadanie imienia.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. proboszcza
Stanisława Posłusznego i księży wywodzących się z parafii w Brzeznej. Homilię,
w której przypomniano życie i zasługi nieżyjącego już ks. proboszcza, wygłosił ks.
Władysław Pasiut – prowincjał księży saletynów.
W czasie mszy świętej uchwałę
o nadaniu nazwy rondu w Brzeznej odczytał przewodniczący Rady Gminy
w Podegrodziu Dariusz Kowalczyk.
Po eucharystii kapłani, samorządowcy
na czele z sekretarzem powiatu Witoldem Kozłowskim, rodziną księdza Maślaka oraz parafianami udali się na rondo,
gdzie nastąpiło jego uroczyste poświęcenie. Aktu tego dokonał ks. proboszcz Stanisław Posłuszny, który po zakończeniu
obrzędu przewodniczył modlitwom i życzył przyszłym użytkownikom bezpiecznego korzystania z drogi.
Osobami szczególnie zaangażowanymi w organizację tego przedsięwzięcia byli radni obecnej kadencji: Teresa
Matiasz, Jerzy Jasiński, który równocześnie jest sołtysem wsi Brzezna, oraz
Jan Kożuch.
Patron ronda ksiądz Stanisław Maślak
– pierwszy proboszcz parafii Ciała
i Krwi Pańskiej w Brzeznej – był niezwykłym kapłanem, dobrym człowiekiem i nauczycielem. Mistrzem wielu
pokoleń parafian. Przez całe swoje kapłańskie życie wpatrzony był w eucharystię i przez jej pryzmat w każdym
człowieku starał się dostrzec Chrystusa.
Swoją postawą pokazywał parafianom, jak prawdziwie żyć duchem ewan-
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gelii i w zwykłej, niekiedy trudnej codzienności dostrzegać Boga i Jego plany
wobec człowieka.
Ksiądz prałat bardzo mocno wrósł
w lokalne środowisko, którego problemy
i sukcesy potrafił dostrzegać i doceniać,
a następnie wykorzystywać do kreowania rzeczywistości opartej na chrześcijańskim systemie wartości.
Był kapłanem, który nie tylko wypełniał zadania duszpasterskie, ale także
działał na polu kultury, nauki i oświaty.
Inicjował i organizował spotkania, konkursy czytelnicze, okolicznościowe
przedstawienia teatralne, kolędnicze
eskapady. Doceniał wielką rolę i znaczenie rodzimej kultury w wychowaniu
dzieci i młodzieży. Odkrył samorodny
talent muzyczny u Mariana Mordarskiego i Czesława Mordarskiego, którzy
dzięki wsparciu kapłana rozwijali swoje
zdolności w profesjonalnych formach
kształcenia i następnie zdobyli pełne
kwalifikacje do pracy na stanowisku organisty. Czesław Mordarski zaszczepioną przez kapłana miłość do muzyki
kontynuuje, pracując jako organista
w dwóch kościołach: parafialnym i pomocniczym na Strzygańcu.
Ksiądz proboszcz potrafił, w niełatwych politycznie i społecznie czasach,
współpracować ze szkołami, nauczycielami, zakładami pracy, które funkcjonowały na terenie parafii. Dla tych
podmiotów był niekwestionowanym autorytetem i zarazem mistrzem w przekazywaniu wiedzy religijnej i ogólnej.
Po 1989 roku, kiedy nauczanie religii
wróciło do szkół, przedszkoli, aktywnie

Patron ronda ksiądz Stanisław Maślak
uczestniczył w życiu placówek oświatowych i środowisk nauczycielskich. Brał
udział w akademiach, uroczystościach
rocznicowych, apelach, wizytacjach,
spotkaniach z rodzicami. Jako baczny
obserwator, a zarazem czynny uczestnik
wydarzeń potrafił zdobyte nowe doświadczenia i obserwacje wykorzystać
do budowania w środowisku lokalnym
autorytetu szkoły, nauczycieli, rodziców.
Ksiądz Stanisław Maślak urodził
się 18 kwietnia 1929 roku w Bratucicach,
gmina Rzezawa, powiat bocheński. Był
najstarszym dzieckiem spośród siedmiorga rodzeństwa. Rodzice księdza: Emma
i Marian Maślakowie prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne, które było głównym źródłem utrzymania rodziny.
Wśród wielu czynników, które
ukształtowały małego chłopca – przyszłego kapłana – duże znaczenie miała
rodzina. Ciepło i serdeczność, wzajemny szacunek do siebie, miłość do Boga
oraz trudy codziennej egzystencji to wartości, które odcisnęły trwały ślad na osobowości księdza.
Ksiądz prałat szkołę podstawową
ukończył w Okulicach, zaś średnią
w Bochni. Po maturze rozpoczął studia
teologiczne w Wyższym Seminarium
MARZEC 2016
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Duchownym w Tarnowie. Po zakończeniu studiów 3 maja 1953 roku otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Karola Pękali. Mszę świętą Prymicyjną odprawił 10 maja 1953 roku
w kościele parafialnym pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Okulicach.
W tym samym roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii
Lubcza koło Jasła. W tejże parafii ksiądz
Maślak pełnił obowiązki wikariusza
do 1958 roku.
W 1958 roku przybył do Brzeznej
i objął stanowisko administratora wikarii parafialnej na Strzygańcu powołanej
przez księdza biskupa Jana Stepę. Wikaria ta należała do parafii macierzystej
w Podegrodziu.
czerwca 1974 roku placówka duszpasterska w Brzeznej po kilkunastu latach
funkcjonowania zyskała status samodzielnej. Ksiądz Biskup Jerzy Ablewicz
– ordynariusz tarnowski – erygował parafię Brzezna przy kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża
na Strzygańcu.
Pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii został ksiądz Stanisław

Maślak, który na urząd proboszczowski
został mianowany 10 lipca 1975 roku.
W początkowym okresie funkcjonowania parafii w Brzeznej księdzu proboszczowi w pracy duszpasterskiej
pomagał ksiądz Walenty Ślusarz (prywatnie wuj księdza Maślaka), a następnie rezydent ksiądz Bolesław Zięba.
W 1982 roku po wielu nieporozumieniach i kłopotach, wynikających z braku
jednomyślności niektórych parafian co
do lokalizacji świątyni, rozpoczęto budowę kościoła parafialnego w Brzeznej.
Wielkim budowniczym i koordynatorem
prac nowo wznoszonego kościoła i plebanii został ksiądz Stanisław Maślak. Budowa nowego obiektu sakralnego trwała 13
lat. Konsekracji gotowej świątyni pod wezwaniem Ciała i Krwi Pana Jezusa dokonał 24 września 1995 roku ksiądz Biskup
Jan Styrna. Równocześnie z kościołem
parafialnym wzniesiono kościół pomocniczy pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego na Strzygańcu. W imieniu księdza Maślaka budowę tej świątyni
prowadził ksiądz Stanisław Gancarz, późniejszy proboszcz w Korzennej.
W 1997 roku, po 23 latach pełnienia
funkcji proboszcza, ksiądz Maślak prze-

Ekologiczne show
na scenie GOK
Drugoklasiści ze wszystkich placówek na terenie naszej
gminy mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „O czym marzą
drzewa”. Inscenizacja odbyła się 26 lutego i wprawiła
młodych widzów w zachwyt.

szedł na kapłańską emeryturę, a obowiązki proboszcza przejął ksiądz Stanisław Posłuszny.
Długoletni proboszcz parafii Brzezna ksiądz Stanisław Maślak odszedł
do wieczności 14 listopada 2001 roku
w 48 roku kapłaństwa. Zgodnie z ostatnią wolą księdza prałata, zapisaną
w testamencie, Jego ciało spoczęło
na cmentarzu komunalnym w Brzeznej
pośród parafian, którym poświęcił całe swoje kapłańskie życie.
W uznaniu zasług księdza Stanisława
Maślaka dla parafii, wiernych, Kościoła
w 1993 roku otrzymał zaszczytny tytuł
kanonika honorowego kapituły katedralnej, inaczej prałata. By podkreślić jego
dorobek i wielki wkład w utrzymanie
i rozwój parafii, a także zachować go
w pamięci, wierni parafianie ufundowali
i wmurowali swojemu proboszczowi tablicę pamiątkową w kościele parafialnym i grobowcu.
Na wieczną pamiątkę nazwano imieniem i nazwiskiem kapłana rondo w Brzeznej, a uroczystości z tym
związane odbyły się, jak wcześniej napisano, 8 listopada 2015 roku.
Oprac. IRENA KUROWSKA

niejsza. Niestety z uwagi na tony śmieci, niską emisję oraz zanieczyszczenia i ocieplenie klimatu to wszystko obumiera.
Dzieci poznały również historię pierwszoklasistki Ali oraz
młodego drzewka – Jasia, które cały czas wierzą, że przyrodę
uda się odbudować, jeśli tylko odpowiednio o nią zadbamy.
Ponadto uzmysłowiono najmłodszym, jak wiele można stracić, jeśli nie zadbamy o środowisko.

Spektakl odbywał się w formie wesołej, wspólnej zabawy
z dziecięcą publicznością. Nie brakowało konkursów, piosenek, barwnych kostiumów oraz dużej dawki dobrego humoru.
Spowodowało to, iż zgromadzeni na sali co chwilę wybuchali
śmiechem.
Dzięki takiej propozycji, drugoklasiści zwrócili uwagę
na bardzo ważne tematy, jak zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, segregacja odpadów, czy skażenie lasów. W łatwy
i przyjemny sposób przekazano najmłodszym widzom bardzo
ważny w dzisiejszych czasach problem.
Spektakl opowiada historię starego drzewa, które doskonale pamięta czasy, gdy lasy i rzeki były czyste, a przyroda piękMAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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„Światłoczuły”, czyli film
o podegrodzkim da Vinci

Realizacją materiału zajęło się Stowarzyszenie na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A POSTERIORI w Nowym Sączu, przy współpracy z krakowskim Teatrem im. Juliusza Słowackiego. Partnerem przedsięwzięcia
zostało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Pochodzący z Gostwicy, Wojciech Migacz żył w latach 1874-1944. Nie ulega wątpliwości, iż w ówczesnych czasach był
postacią wybitną, często wyprzedzającą
epokę. Wielokrotnie nazywany gostwickim
Leonardo da Vinci. Pozostawił po sobie materiały o ogromnej wartości historycznej.
Film, którego reżyserem jest Joanna Hołda i Jacek Kurzeja w znakomity sposób ukazuje człowieka, który nie widział
ograniczeń w realizacji swoich pasji. Jego
działalność pozwoliła na zachowanie
w znakomitym stanie materiałów, dzięki
którym możemy się wiele dowiedzieć o życiu mieszkańców ziemi podegrodzkiej.
W materiale udział wzięli również
mieszkańcy naszej gminy. Do jego stworzenia przyczynił się dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu, Krzysztof Bodziony, którego ojciec dobrze znał
Migacza. On sam przekazał niedawno sądeckiej placówce pamiątki po artyście.
Ponadto w filmie wypowiadały się
również mieszkanki Gostwicy, które doskonale pamiętają Wojciecha Migacza.
Wspominały go jako człowieka zdolnego, chętnego do pomocy, który łatwo nawiązywał kontakty z innymi.
Warto wspomnieć, że Leonardo da
Vinci z Gostwicy nie ograniczał się jedynie do wykonywanych fotografii.
Udzielał się również w społecznie, był
dobrym muzykiem oraz zainicjował założenie kas pożyczkowych.

Spotkanie z policjantem
w Gimnazjum w Brzeznej
W gimnazjum w Brzeznej odbyło się spotkanie z policjantem przygotowane dla uczniów klasy pierwszej i drugiej.
10 lutego zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne
związane z uświadamianiem odpowiedzialności młodzieży
wobec prawa. Poprowadził je funkcjonariusz policji ze Starego Sącza, aspirant p. Duda. Tematem była odpowiedzialność
nieletnich za popełnione czyny oraz coraz bardziej groźne zjawisko cyberprzemocy. Zajęcia obaliły mit, że do szesnastego
roku życia młody człowiek jest praktycznie nietykalny, a za jego wybryki odpowiadają jedynie opiekunowie. Taki temat,
zwłaszcza w gimnazjum, jest aktualny, bo w tym wieku
pojawia się wiele czynników zachęcających do łamania zasad
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i przepisów. A w ten sposób można sobie już na wstępie bardzo utrudnić życie.
Spotkanie jest kontynuacją cyklu „Nastolatki a prawo”.
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Lachowskie
Godonie
12 grudnia w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbył się Przegląd Gawędziarzy Ludowych regionu Lachów Sądeckich pt.
„Lachowskie Godonie”.
Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. Wszystkich przybyłych oraz
uczestników zmagań powitała wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala.
Bacznie prezentacjom przyglądali
i przysłuchiwali się z kolei członkowie
jury, w skład którego weszli Artur Czesak – językoznawca, Zenon Szewczyk
– językoznawca oraz etnograf – Benedykt Kafel. Przegląd cieszy dużym zainteresowaniem. Z roku na rok rośnie
liczba prezentacji.
Na scenie podegrodzkiego GOK pojawiły się łącznie 33 osoby, które rywali-

zowały w trzech kategoriach wiekowych.
Uczestnicy prezentowali ballady i opowiadania oraz scenki rodzajowe, skecze,
legendy i wiersze poetów lachowskich.
Ciekawie zaprezentowane repertuary przyczyniły się do przekazania

cennych informacji na temat codziennego życia, obyczajów, a przede
wszystkim bardzo ważnej i istotnej dla
tutejszego regionu wiernie odtworzonej gwary, którą posługiwali się
uczestnicy „Lachowskiego Godonia”.

Dzień Kobiet
na wesoło i na słodko
Okolicznościowy program artystyczny, słodki poczęstunek, kwiaty i upominki uświetniły obchody Dnia Kobiet w filii GOK Brzezna-Litacz.
8 marca 2016 r. filia GOK Brzezna- Litacz już po raz kolejny
zorganizowała spotkanie kobiet z okazji ich święta. Na uroczystość
przybyło kilkadziesiąt pań oraz zaproszeni goście: Pan Krzysztof
Bodziony – dyrektor GOK Podegrodzie, Pani dyrektor SP w Brzeznej-Litacz Magdalena Górczyk. Wszystkich gości powitała Rachela Mordarska z Filii GOK Brzezna- Litacz, która przygotowała
program artystyczny i czuwała nad całością imprezy.
O kobietach w dniu ich święta nie zapomniał pan Krzysztof Bodziony- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, który jak co roku przybył na spotkanie
z pięknymi życzeniami i słodkim upominkiem. Zyczenia
złożył również Jan Kożuch i Jerzy Jasiński, którzy przywieźli
ze sobą naręcze kwiatów – tulipanów.
Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Wykonali oni wiązankę starych

piosenek ludowych, recytowali wiersze, a także przedstawili kilka scenek z życia mieszkańców Litacza w dawnych czasach. Ich
występ wprowadził wszystkich w doskonały nastrój.
Po zakończeniu programu artystycznego wszyscy goście
oraz młodzież zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który
przywiozły ze sobą panie – było wiele smakołykow i frykasów. Każdy otrzymał także wiosenny upominek wykonany
przez Filię GOK Brzezna-Litacz.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Gminny Konkurs Podłaźniczek
i Eksponatów Kolędniczych
Tradycyjnie, już od wielu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
organizuje „Gminny Konkurs Podłaźniczek i Eksponatów Kolędniczych”.
21 grudnia ub.r. jury, w skład którego
wchodzą etnografowie Magdalena Kroh
i Benedykt Kafel, oceniło prace zgłoszone do konkursu. Spośród 40 podłaźniczek i pająków oraz 10 eksponatów
kolędniczych / szopki / wybrano te najpiękniejsze i najbardziej oryginalne
i zgodne z tradycją regionu oraz przyznano im nagrody. Po rozstrzygnięciu
konkursu otwarta została wystawa,
na której można podziwiać wszystkie
prace.
Przedsięwzięcie cieszy się stale rosnącą popularnością. Do konkursu zgłoszono prace z gminy Podegrodzie.
Podłaźniczki, pająki i eksponaty kolędnicze wykonywane są przez indywidualne osoby, a także przez klasy i szkoły,
przez osoby dorosłe i dzieci. Tegoroczne prace wg opinii jury prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny a także
wyjątkową zgodność z tradycją.
Zgłoszone do konkursu podłaźniczki
i pająki wykonane są z bardzo różnych
materiałów i w różnych stylach. Niektóre z nich przypominają te najstarsze, zrobione z czubka świerka, zawieszonego
wierzchołkiem w dół i przybranego
opłatkami, jabłkami, szyszkami itp.
Kilka prac wykonanych jest ze słomy
w formie kopułki. Przyozdobione są misternie wyciętymi opłatkami, światami
oraz owocami leśnymi i bibułami lub
wstążkami.
Wszystkie te owoce spełniały w starych wiejskich obrzędach ważną funkcję
magiczną i były symbolem płodności
i urodzaju.
We współczesnych podłaźniczkach
funkcja dekoracyjna zdominowała dawną,
obrzędową. Pojawiło się na nich więcej
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ozdób nowszych, jak łańcuchy z papieru
lub bibuły, gwiazdki ze staniolu, wreszcie
szklane, fabryczne bańki choinkowe.
Niemniej dzięki przywiązaniu do tradycji, a także dzięki konkursowi organizowanemu przez GOK w Podegrodziu,
od wielu już lat ten stary element Godnich Świąt, jakim była podłaźniczka znany jest i kultywowany do dziś, a przede

wszystkim dzielnie konkuruje na tym terenie z choinką. O przywiązaniu do tradycji świadczyć może fakt, iż wiele
podłaźniczek wykonali najmłodsi mieszkańcy gminy.
Organizatorzy konkursu serdecznie
zapraszają wszystkich do obejrzenia tej
pięknej wystawy i podziwiania prac bardzo młodych wykonawców.
MARZEC 2016
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„Pastuszkowe kolędowanie” od 19 lat
na scenie podegrodzkiego GOK
Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych odbyło się w Podegrodziu w dniach
30-31 stycznia . Łącznie na scenie zaprezentowało się 31
grup z trzech województw.
W kategorii dziecięcej o zwycięstwo rywalizowało dwadzieścia ekip, z kolei wśród młodzieży wystąpiło jedenaście
zespołów. Reprezentowano województwa: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Warto dodać, iż „Pastuszkowe
Kolędowanie” od dziewiętnastu lat, nieprzerwanie odbywa się
na terenie naszej małej ojczyzny. Jego celem jest ukazanie
zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych, jako ważnego
elementu tradycyjnej kultury narodowej oraz kultywowanie
jej i upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy w postaci haftowanych „Podegrodzkich Serc”. W zgodnej opinii zarówno licznie zgromadzonej publiczności, jak i konkursowego
jury prezentacje stały na bardzo wysokim poziomie, a ich tematyka była wysoce zróżnicowana, co świadczy o wciąż istniejącej żywej tradycji kolędowania na polskiej wsi.

Maria Szewczyk
„Małopolskim
Bibliotekarzem
Roku”
14 marca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie obradowała Kapituła przyznająca medal
„Małopolski Bibliotekarz Roku”.
W tym roku rozpatrywano kandydatury pięciu nominowanych, wśród których znalazła się również kandydatka
z naszej Gminy. W tajnym głosowaniu
Kapituła tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2015 został przyznany Marii Szewczyk – dyrektorowi Biblioteki
Gminnej w Podegrodziu.
Gala wręczenia medalu odbędzie się
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Krakowie, 17 maja 2016 r. Otrzymując ten zaszczytny tytuł Maria Szewczyk

została jednocześnie kandydatką Małopolski w Ogólnopolskim Konkursie
na Bibliotekarza Roku 2015.
Podczas tego konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich w Warszawie, spośród najbardziej cenionych w poszczególnych województwach bibliotekarzy wybierany
będzie Bibliotekarz Roku cieszący się
największym uznaniem w kraju.
Naszej Laureatce gratulujemy niezwykłych osiągnięć, a wszystkich zachęcamy do głosowania, które odbędzie się

od 18 kwietnia do 15 maja na stronie internetowej SBP.
Maria Szewczyk jest dyrektorem Biblioteki Gminnej w Podegrodziu od 1981r.
Biblioteka przez nią zarządzana wzięła
udział w drugiej edycji Programu Wieloletniego Kultura + infrastruktura bibliotek
i Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki któremu pozyskała nowoczesny obiekt
o pow. 1200 m2, wyposażony w sprzęt
umożliwiający wdrożenie najnowszych
technologii wypożyczeń i ochrony zbiorów. Dzięki tej inwestycji, działająca od 65
lat biblioteka w Podegrodziu, stała się jedną z najbardziej nowoczesnych placówek
tego typu w Polsce. Nowocześnie zorganizowana przestrzeń biblioteczna obejmuje kąciki zabaw dla dzieci, kawiarenkę
internetową wyposażoną w 19 stanowisk
komputerowych, czytelnię, punkt poligraficzny, pracownie warsztatowe, salę konferencyjno-widowiskową na 100 miejsc.
Nowa baza lokalowa umożliwiła rozwinięcie nowych form pracy z czytelnikami,
wykraczających poza tradycyjne funkcje
biblioteki.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Dzień Babci i Dziadka w Mokrej Wsi
14 stycznia w remizie OSP odbyły
się uroczyste obchody święta babć
i dziadków. W uroczystościach
udział wzięła wójt Małgorzata
Gromala.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Mokrej Wsi natrudzili się, by tego
dnia wszystkim obecnym stworzyć niepowtarzalny klimat i nastrój. Młodzi artyści pracowali pod czujnym okiem
opiekunek, Beaty Wojnarowskiej i Bożeny Trystuły.
Dzieci z młodszych klas dedykowały
swoim babciom i dziadkom wiersze, piosenki oraz zaprezentowały krótkie przedstawienie o dziadku. Starsi, z kolei
śpiewali piosenki tematyczne związane
z obchodzonym świętem.
Niespodzianką dla gości, którzy co
warto zaznaczyć bardzo licznie pojawili
się w strażnicy, było przedstawienie pt.
Czerwony Kapturek. Przepiękne stroje,
gra aktorska stworzyły wyjątkowy klimat. Wszyscy wnukowie wręczyli po-

nadto zaproszonym gościom, specjalnie
przygotowane na tę okazję laurki.
Tuż po akademii babcie i dziadkowie
udali się na poczęstunek, nad przygotowaniem którego czuwała Rada Rodziców. Dzieci w tym czasie również mogły
zajadać się słodkościami. Później, w na-

grodę za przepiękne występy odbyła się
dyskoteka, zorganizowana przez starszych uczniów. Nie obyło się bez licznych konkursów i zabaw, wśród których
najwięcej emocji wzbudziły: taniec
na papierze, wyścig do pudła z butami
oraz karoca.

GOK w Podegrodziu dla seniorów
Niepowtarzalny klimat towarzyszył obchodom Dnia Babci i Dziadka, który odbył się 5 lutego w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Uroczystość przygotowali uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu, przy pomocy wychowawców oraz rodziców.
Sala wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi, wśród których nie zabrakło wójt, Małgorzaty Gromali oraz dyrektor placówki, Krystyny Dąbrowskiej.
Wnuki zaprezentowały program artystyczny, obfitujący w wiersze, piosenki czy układy taneczne. W rodzinnej familiadzie zmierzyła się grupa babć
i dziadków. Seniorzy, z dumą obserwowali popisy swoich milusińskich, nagradzając ich występy gromkimi brawami. Uroczystość zakończyła się wręczeniem babciom i dziadkom własnoręcznie wykonanych upominków przez dzieci z klas 1-3.
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Chwalili się
wiedzą
o regionie
„Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. W tym konkursie,
po raz kolejny udział wzięli nasi
uczniowie. Siedmioro z nich prezentowało swoją wiedzę o historii Sądecczyzny.
Organizatorem konkursu było Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
Etap międzyszkolny odbył się 4 lutego.
Siedmioro uczniów z klas V-VI prezentowało swoją wiedzę. Do finału zakwalifikowali się: Weronika Duda
i Roksana Stachoń z kl. V b oraz Mateusz Żelasko (V a) oraz Bartłomiej Tyrkiel
(kl. VI). Uczestników z Zespołu Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych w Pode-

grodziu im. bł. o. St. Papczyńskiego przygotowała Beata Zagórowska.
Celem konkursu jest pogłębienie
wiedzy uczniów na temat historii Sądecczyzny, rozwijanie umiejętności
wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich

wykorzystywania. Ponadto ideą przyświecającą przedsięwzięciu jest dbanie
o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, poszanowanie kultury oraz tradycji lokalnych, jak również dobywanie
wiedzy o osobach wybitnych i zasłużonych dla regionu.

Podegrodzkie obchody „Dnia Ziemi”
Edukacyjny projekt z biologii doczekał się dalszej realizacji. Uczniowie klas drugich, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym szukali odpowiedzi „Czy problem
kwaśnych deszczów dotyczy gminy Podegrodzie”.
Tegorocznym hasłem obchodów Dnia Ziemy był „Palący
temat – niska emisja”. Młodzież pod opieką Katarzyny
Owsianki odbyła zajęcia terenowe, w których badała występowanie porostów w okolicy szkoły.
Dzięki zajęciom uczniowie zapoznawali się z porostami jako wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza oraz zastosowali
skalę porostową w celu określenia stopnia skażenia atmosfery
związkami siarki.
Praca w terenie pomogła ponadto w określeniu stopnia zapylenia powietrza oraz poznania zjawiska kwaśnych deszczy.
Dodatkowo zbadano poziom zanieczyszczenia powietrza naszej małej ojczyzny oraz sprawdzono jak przeciwdziała się skażeniom w gminie.
Już w szkole wykonano gazetkę pt. „Źródła i skutki zanieczyszczeń gminy Podegrodzie”. Zorganizowano również akcję „Ekologiczny Kwiecień”, do której zaproszono uczniów badaniach konkursowych. W nagrodę, najlepszej klasie przyklas pierwszych i drugich, Uczestniczyli w różnego rodzaju padł dyplom „Strażników Gminy Podegrodzie”.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Kto czyta, żyje podwójnie

Koło polonistyczne Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu rozpoczęło swoją misję w Czytelniczej
Grupie Dyskusyjnej. Jej celem jest
propagowanie i promocja czytelnictwa na terenie placówki.
Na samym początku pasjonaci książek poparli ogólnopolską akcję „Cała
Polska czyta dzieciom” i skierowali apel
do rodziców, by razem ze swoimi pociechami spędzali na wspólnym czytaniu 20
minut dziennie. Uczniowie są przekonani, że najlepszą rzeczą, jaką rodzice mo-

gą zrobić dla szczęścia i przyszłości swojego dziecka jest głośne czytanie i ograniczenie telewizji.
Piątoklasiści przedstawili własne fascynacje wybranymi książkami podczas
szkolnej akademii. Zaprezentowali tytułowych bohaterów lektur, takich jak Pinko czy Pan Kleks. Pojawiły się również
znane z baśni postaci: Calineczka, Czerwony Kapturek i Kot w butach. Społeczność szkolna, na podstawie wyglądu,
atrybutów oraz charakterystycznych cytatów, rozpoznawała poszczególne osoby i tytuły.

Konkursy przedmiotowe
mocną stroną gimnazjalistów
z Podegrodzia
Uczniowie Gimnazjum w Podegrodzia po raz kolejny
mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami naukowymi.
Podobnie jak w latach ubiegłych ich nazwiska znalazły
się w gronie finalistów w konkursach przedmiotowych.
Dwoje uczniów dotarło do etapu wojewódzkiego konkursu
historycznego. Patrycja Turek z klasy III i Marek Bugno z Id
popisali się sporą wiedzą o przeszłości, co pozwoliło im uzyskać status finalisty.
Podobnym sukcesem mogą pochwalić się Natalia Kwoka-
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Jeden z czytelników promował czytanie biografii, przebierając się za znanego argentyńskiego zawodnika Lionel
Messiego. Inny z kolei wcielił się
w Leszka Peszka, o którym opowiedział
wszystkim zebranym.
Członkowie Czytelniczej Grupy Dyskusyjnej zainicjowali również „minutę
czytania” na początku lekcji, by udowodnić, że istnieje świat bogatych w treści
lektur. Ponadto dzielą się z koleżankami
i kolegami złotymi myślami oraz wybierają najmądrzejsze przeczytane przez siebie słowa, są w stałym kontakcie
z biblioteką, organizują spotkania czytelnicze oraz redagują gazetkę ścienną.
Warto sięgnąć po książki. W ich różnorodności każdy znajdzie tę, która dostarczy mu niezapomnianych wrażeń
i sprawi, że na długo ulegnie czarowi
wybranego dzieła. Ciekawe książki czekają na odkrycie.
„Kochajcie książki. One ułatwią Wam
życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie
myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was
szanować człowieka i samych siebie, one
uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka”
M. GORKI

-Wyżycka z III b oraz Maciej Bodziony z III c. Ich domeną jest
z kolei fizyka, w której wykazali się sporymi możliwościami,
co pozwoliło im rywalizowali w tej dziedzinie na szczeblu województwa małopolskiego.
Dużym sukcesem klasy III d zakończyły się zmagania z zakresu wiedzy o ppołeczeństwie. Aż czworo uczniów, uczęszczających na co dzień do tej klasy znalazło się w finale etapu
wojewódzkiego konkursu. Wśród finalistów rywalizowali Patryk
Baziak, Patryk Olszak, Łukasz Duda oraz Wojciech Maciuszek.
Również w konkursach biblijnych uczniowie placówki zaprezentowali sporą wiedzę. Finalistką została Agnieszka
Owsianka z klasy III a. Z kolei w Ogólnopolskim konkursie
wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II pt.
„Papież Słowianin” popisali się Wioletta Liber, Marek Bugno,
Zuzanna Gancarczyk, Dominika Łatka, Ewa Malaga, Jakub
Olszak, Justyna Pawlik, Marcelina Szabla oraz Kinga Zaczyk.
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Ogólnopolska
Stypendiada
Wczesnoszkolna

lei w „Plastusiu”, uczniowie prezentowali swoje talenty artystyczne, związane z kilkoma tematami: zawieszką do kluczy,
świąteczną pocztówką, wymarzonym akwarium oraz parasolem na słońce lub deszcz.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 29 lutego 2016 br. Podegrodzcy uczniowie mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami. Drugie miejsce w czytelnictwie zdobyła Gabriela
Zielińska z klasy III b. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali
z kolei: Anna Pióro (III b), Kamil Sasak (III b), Jakub BocheW pierwszym tygodniu grudnia ub.r. odbyła się Ogólno- nek (III b) oraz Aleksandra Ogorzały (III a).
polska Stypendiada Wczesnoszkolna. Koordynatorem
Z matematyki wykazali się Mateusz Horowski (III b) oraz
konkursu, który odbywał się w czterech kategoriach,
Kamil Sasak (III b), którzy otrzymali wyróżnienia. Podobnie
była Jadwiga Frączek.
nagrodzono Aleksandrę Ogorzały (III a) i Annę Pióro (III b)
w dziedzinie ortografii.
W pierwszej kategorii pt. „Abecadło” należało się wykazać
Sukcesem zakończyły się również zmagania plastyczne, boznajomością treści utworów literackich, wybranych ze zbioru wiem drugą lokatę zajął Maciej Maciuszek z kl. II b, a tuż
wierszy „Brzechwa Dzieciom”. W drugiej, uczestnicy musieli za nim uplasowała się Gabriela Zielińska (III b). Wyróżnienie
zaprezentować nienaganną ortografię („Ortograf”). W trzeciej, w tej dziedzinie otrzymali: Weronika Bochniarz (II a), Dawid
zatytułowanej „Plusik” zmagania dotyczyły matematyki. Z ko- Olchawa (II a) oraz Katarzyna Homoncik (III a).

„Skarbonka”, czyli kolejna
edycja konkursu SKO
W marcu, podczas szkolnej akademii odbyło się rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu SKO pn. „Skarbonka”. Spośród wielu prac, komisja wyłoniła dwa
pierwsze, dwa drugie oraz trzy trzecie miejsca.
Opiekunem konkursu była Beata Pancerz, która czuwała
nad jego przebiegiem. Na pierwszej lokacie ostatecznie uplasowało się dwóch uczniów klas pierwszych: Kacper Jodłowski (I a) oraz Bartosz Pióro (I c).

Również drugie miejsce zajęło dwoje dzieci. Byli to
uczniowie Ia: Bartosz Kita i Aurelia Kumurkiewicz. Z kolei
ostatnie miejsce na podium przypadło trzem uczestnikom.
Wszyscy na co dzień również uczęszczają do pierwszej klasy: Jakub Oleksy (I a), Tymoteusz Lebda (I b) oraz Nicola
Olchawa (I b).
Ponadto przyznano również wyróżnienia. Nominowano
do nich prace Filipa Konara (II b), Pawła Waligóry (I a), Emilii
Dudy (I a), Małgorzaty Hasior (I a), Dominika Wody (I b), Pawła Sasaka (II a), Amelii Zielińskiej (I c) oraz Dominika Łatki (I a).
Uczniowie w ramach nagrody otrzymali dyplomy oraz puzzle. Prace konkursowe można oglądać na wystawie w Banku
Spółdzielczym w Podegrodziu.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Co słychać w SP Długołęka-Świerkla
Nowe zestawy
komputerowe!
Placówka została wyposażona w dziesięć nowych zestawów komputerowych.
Obecnie szkoła posiada pracownię,
w której znajduje się dwadzieścia stanowisk z pełnym dostępem do internetu.
Nowy sprzęt ułatwia uczniom zarówno
zdobywanie wiedzy, jak i pomaga w rozwijaniu umiejętności informatycznych.

Dzieci pamiętają
o dziadkach
Wyjątkowe chwile przeżywali seniorzy.
W SP Długołęka-Świerkla odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Goście jak zwykle licznie dopisali. Uroczystość zaszczyciła również swoja obecnością wójt gminy Podegrodzie,
Małgorzata Gromala. Uczniowie w wierszach i piosenkach wyrazili miłość oraz
wdzięczność swym dziadkom i babciom.
Występ uświetniła kapela ludowa, która
przygrywała podczas poczęstunku.

FOT. JAN BOBAK
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„Ostatki” z Kopciuszkiem
Koło Teatralne „BIS” wraz samorządem uczniowskim, już tradycyjnie zaprosiło na coroczne spotkanie karnawałowe uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy. Impreza odbyła się 9 lutego. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek, Małgorzaty Janur i Agaty Nawojowskiej tuż przed Popielcem,
zaprezentowali spektakl teatralny pt. „Kopciuszek”. Znana baśń, podczas której rozbrzmiewały piękne walce, poderwała wszystkich obecnych do wspólnej zabawy. Przedstawienie bardzo przypadło do gustu gościom, czego najlepszym potwierdzeniem były gromkie brawa i szerokie uśmiechy na twarzach. Nikogo nie trzeba było namawiać do tańca, uczestnicy WTZ wraz z kierownikiem, Urszulą Potoniec-Mędoń i wychowawcami świetnie bawili się
w towarzystwie uczniów. Na wszystkich czekał ponadto pyszny poczęstunek w postaci chrustu i wielu innych słodkości. Kaloriami nikt nie musiał się
przejmować, bo wszystkie „uciekały” podczas zabaw na parkiecie.
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Uwierzyć w siebie, czyli
szkolne talenty z Olszanki
Szkolny Konkurs Mam Talent w Olszance od dłuższego czasu pozwala
na zaprezentowanie swoich umiejętności najzdolniejszym wśród
zdolnych. To już czwarta edycja
konkursu w placówce oświatowej
im. św. Kingi.
Celem konkursu było promowanie
działań artystycznych i zaprezentowanie
szkolnych talentów. To właśnie on liczył
się najbardziej w każdym przypadku,
dlatego uczniowie, którzy nie osiągali
najwyższych wyników, teraz mogli być
podziwiani i oklaskiwani, co było dla
nich niesamowitym przeżyciem.
Dzień był wyjątkowy, dzieci prezentowały swoje pasje, pokazując wszystkim jak duży drzemie w nich potencjał.
Prowadzący, którzy poprzez swoje zabawne stroje wzbudzali we wszystkich
niepowtarzalną radość zadawali pytania
i przedstawiali każdego z uczestników.
Można było usłyszeć wykonania znanych piosenek w aranżacji uczniów SP
w Olszance. Szkolny korytarz wypełnił

się ponadto wytworami młodych artystów, które mogli podziwiać zarówno
koledzy jak i zaproszeni goście.
Powołane jury w składzie: dyrektor
placówki – Wioletta Oleksy, Krystyna Florek oraz przewodnicząca Rady

Rodziców – Małgorzata Piksa, oceniało
uczestników. Najlepsze występy były nagradzane, a zwycięzcy przyznano złotą
gwiazdę. Po raz pierwszy, swoje oceny
wystawiła również publiczność.
Podobnie jak w latach ubiegłych nie
zabrakło sporej dawki humoru za sprawą skeczy, które rozbawiły publiczność
do łez. Tym razem najlepsi okazali się
uczniowie klasy piątej. Ponadto każdy
z uczestników otrzymał również pamiątkowy dyplom oraz upominek.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe w postaci gier planszowy, przyborów szkolnych, pendrive’ów
oraz zabawek. Nad organizacją konkursu czuwała, jak co roku Ewa Jurkowska.

WYNIKI
Miejsce I: Piotr Pawlik – śpiew (piosenka
Marka Grechuty pt. „Dni, których nie znamy”)
Miejsce II: Baletnice z kl. II (Julia Siwulska,
Iwona Kozik) oraz Julia Kozik z kl. 0 (wiersz
„Na straganie”)
Miejsce III: Kacper Poręba – śpiew oraz
Wiktoria Olchawa – talent plastyczny
Nagroda publiczności: Chłopcy
z kl. V – scenka kabaretowa

Uczniowie o bezpieczeństwie w internecie
12 lutego przewodnicząca i uczniowie klas IV SP w Mokrej Wsi przygotowali akademię poświęconą
tematyce bezpieczeństwa w internecie.
Czwartoklasiści pracowali pod kierunkiem Beaty Wojnarowskiej. W związku
z obchodzonym już od kilku lat w krajach
Unii Europejskiej Dniem Bezpiecznego
Internetu, celem apelu było uświadomienie wszystkim, o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego korzystania z sieci.
Przedstawiono wszystkie zagrożenia,
na jakie narażone są dzieci podczas surfowania po internecie. Uczniowie zaprezentowali w wierszu najważniejsze

zasady, dzięki którym możliwe będzie
bezpieczne korzystanie z komputera.
Zaproszono ponadto do udziały
w konkursie plastycznym na plakat lub
prezentację multimedialną o omawianej

tematyce. W czasie zajęć komputerowych uczniowie oglądali również filmiki z serii „Owce w sieci”, które
poruszały zagadnienia bezpieczeństwa
w internecie.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Sukcesy uczniów z Brzeznej
Sporymi osiągnieciami sportowymi mogą pochwalić
się uczniowie Szkoły Podstawowej z Brzeznej, prowadzeni przez nauczyciela wychowania fizycznego,
Krzysztofa Gąsiorowskiego.
3 lutego w hali sportowej w Krynicy-Zdroju rozgrywano zawody mini koszykówki na szczeblu powiatowym. Rywalizacja zakończyła się sporym sukcesem naszych

Integracja
poprzez sport
Na hali sportowej gimnazjum
w Brzeznej odbył się Turniej piłki
nożnej dla rodziców o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Brzeznej.
Wzięły w nim udział amatorskie
drużyny z Mokrej Wsi, Brzeznej, Podegrodzia i po raz pierwszy z Olszanki.
W skład drużyn wchodzili ojcowie
dzieci reprezentujący cztery szkoły terenu gminy. Sobotnie przedpołudnie 6
lutego zawodnicy ubrani na sportowo
w towarzystwie rodzin i znajomych spotkali się, by zmierzyć się z przeciwnikiem, a czasem z samym sobą. Nie
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uczniów. Ostatecznie dopiero w finale musieli uznać wyższość przeciwników i ostatecznie uplasowali się na drugim miejscu.
Nie tylko koszykówka okazała się mocną stroną uczniów
z placówki w Brzeznej. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta
okazali się najmocniejszymi ekipami w rozgrywkach minisiatkówki w swoich kategoriach. Zawody wyłaniały najmocniejsze ekipy z terenu całej gminy Podegrodzie.

brakowało emocji, celnych i mniej celnych strzałów, sportowej zawziętości i…
dobrej zabawy. Grze towarzyszył gorący doping publiczności.
Po rozegraniu 12 meczów wyłoniono
zwycięzcę.

Wyniki:
I miejsce – Brzezna
II miejsce – Podegrodzie
III miejsce – Mokra Wieś
IV miejsce – debiutująca drużyna z Olszanki
Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary i uścisk dłoni dyrektora Mazura.
Była to sportowa impreza, która integruje lokalne środowisko, mieszkańców
z różnych wsi, a także rodziny spędzające wspólnie czas. Wykorzystując imponujący obiekt, pomaga ona spędzać czas
aktywnie i jest alternatywą dla soboty

przed telewizorem. Bardzo dobrze, że
w naszej gminie zrodziła się moda
na sport nie tylko wśród dzieci, ale też
dorosłych. Na następny turniej zapraszamy za rok!
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Młodzi koszykarze
z sukcesami!
Początkiem lutego w hali sportowej w Brzeznej odbyły
się gminne zawody w koszykówce. Pierwsze lokaty, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zajęli gimnazjaliści z Podegrodzia.
Zawody rozgrywano w systemie jednomeczowym 4 x 4 minuty. Dziewczęta z wynikiem 9:7 uplasowały się na pierwszej
lokacie. Podobnym sukcesem mogą pochwalić się chłopcy. Ich
mecz zakończył się pewnym zwycięstwem 8:4.
Po zakończeniu rywalizacji na szczeblu gminnym, rozgrywano zawody na etapie międzygminnym. 5 lutego drużyny
spotkały się w Piątkowej (gmina Chełmiec). Dziewczęta ostatecznie musiały uznać wyższość jedynie zespołu z Łososiny
Dolnej, zajmując drugie miejsce. Nieco gorzej powiodło się
chłopcom, którzy w klasyfikacji końcowej znaleźli się
na czwartej lokacie.

Klasyfikacja Dziewcząt:
1. Łososina Dolna; 2. Podegrodzie; 3. Piątkowa; 4. Kamionka Wielka
Klasyfikacja Chłopców:
1. Chełmiec; 2. Tęgoborze; 3. Kamionka Wielka; 4. Podegrodzie
Skład Dziewcząt: Agnieszka Ciuła, Anna Adamczyk, Sylwia Bodziony,
Dominika Kulak, Joanna Olchawa, Gabriela Zygmunt, Zuzanna Gomółka,
Kinga Zaczyk, Izabela Kumor, Anna Jurczak
Skład Chłopców: Sławomir Niemiec, Wojciech Maciuszek, Dawid
Szabla, Patryk Olszak, Maciej Fiut, Paweł Gucwa, Bartłomiej Kożuch,
Paweł Rams, Piotr Ciągło, Paweł Krajewski.

Drugie miejsce siatkarzy z Podegrodzia
Uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu zwyciężyli w zawodach gminnych w piłce siatkowej. Rywalizacja odbywała się w hali sportowej w Brzeznej. Etap
gminny rozgrywano 15 lutego. Uczniowie z Podegrodzia zajęli w nim pierwsze miejsce, wygrywając w zaciętym meczu 2:1 (18:25, 25:16, 15:13). Dziewczęta
uplasowały się na drugiej lokacie, przegrywając swoje spotkanie 0:2 (20:25, 18:25). Trzy dni później rywalizacja przeniosła się na szczebel międzygminny.
Reprezentanci naszej gminy po zaciętym boju, pełnym dramaturgii i zwrotów akcji musieli uznać wyższość rywali z Kamionki Wielkiej i zakończyli
zmagania na drugiej pozycji. Ostateczna klasyfikacja: 1. Kamionka Wielka. 2. Podegrodzie, 3. Marcinkowice.
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