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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy, aby
duchowe spotkanie ze Zmartwychwstałym
ożywiło wiarę, potęgowało nadzieję
i umacniało miłość! Aby pokój i radość
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
zamieszkały w naszej codzienności!

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wszystkim mieszkańcom,
gościom i przyjaciołom
gminy Podegrodzie życzymy
prawdziwie wesołego Alleluja!

NOWY WÓZ RATOWNICZO-GAŚNICZY
DLA OSP W STADŁACH STR. 4

SPACERKIEM PO HISTORII
I LEGENDACH O POLSCE STR. 13

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

STR. 28
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Różnica między niemożliwym a możliwym,
leży w ludzkiej determinacji.
THOMAS CHARLES LASORDA

Najcenniejszych rzeczy w życiu
nie nabywa się za pieniądze.
ALBERT EINSTEIN

Szanowni Mieszkańcy!

Z

achęcam do lektury kolejnego numeru „Wieści
Podegrodzkich”, dokumentującego wydarzenia i sukcesy naszych mieszkańców w ostatnim kwartale. To ważne wydarzenia w życiu naszej społeczności.
Ale oprócz tego chciałabym Państwu przekazać kilka istotnych
dla naszej wspólnoty informacji.
Po pierwsze, konsekwentnie realizujemy budowę Ośrodka Zdrowia w Brzeznej. Prace rozbiórkowe
starego ośrodka zostały zakończone. Rozstrzygnęliśmy przetarg
na budowę nowego ośrodka. Zgodnie z planami, w listopadzie tego
roku, budowa nowej placówki
w Brzeżnej zostanie zakończona.
Dużą część tych prac sfinansujemy
ze środków zewnętrznych. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań,
żeby opieka medyczna w nowoczesnym ośrodku zdrowia była
również na najwyższym poziomie.
Drugim ważnym dla Nas projektem jest budowa kaplicy
cmentarnej w Podegrodziu. Zakończyliśmy etap projektowy
i w najbliższych miesiącach zakończymy etap budowlany.
Oczekiwana przez większość
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mieszkańców Podegrodzia kaplica zacznie funkcjonować pod koniec roku.
Z ważnych ale mniej istotnych spraw, po wielu latach
udało się odkupić oświetlenie uliczne od państwowego
przedsiębiorstwa. Będziemy modernizować i rozbudowywać to oświetlenie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
I ostatnia sprawa. Od wielu lat Gmina Podegrodzie
zabiegała o możliwość budowy gazociągu i podłączenie mieszkańców Gminy Podegrodzie do alternatywnego, taniego źródła zasilania energii. Mam zapewnienie
i uzgodnienie z PGNIG, że do końca tego roku do granic naszej gminy zostanie doprowadzona sieć gazownicza. Wszystko zależy od Was. W najbliższych
tygodniach zostanie przeprowadzona ankieta na temat
zapotrzebowania na gaz. Jeżeli będzie taka potrzeba to
w przyszłym roku doprowadzimy gaz do większości
mieszkańców naszej gminy.
Nie chciałabym, w okresie świątecznym, zanudzać
Państwa innymi informacjami z życia naszej gminy.
Tym bardziej, że mamy bezpośredni kontakt i wspólnie
rozwiązujemy zgłaszane problemy. Bardzo za to dziękuję i proszę o zgłaszanie kolejnych.
Szanowni mieszkańcy,
Tradycyjnie, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 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
MARZEC 2018

W NUMERZE

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

20

5
Apel do mieszkańców

Nie daj się wciągnąć w sieć!

W związku z bardzo licznymi informacjami, dotyczącymi wałęsających
się „bezdomnych” psów, zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców, którzy posiadają czworonogi o to, aby należycie sprawowali dozór
nad nimi, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie
nie posiadającym ogrodzenia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie
po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpiecznego
Internetu. Przygotowali tematyczne gazetki i projektowali plakaty
promujące DBI. Dzień Bezpiecznego Internetu w całej Europie obchodzony jest 9 lutego. Zainicjowała go w 2004 r. Komisja Europejska.
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Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki volvo
dla OSP w Stadłach
Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach na 85-lecie istnienia pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
marki volvo.
Udało się to zrealizować dzięki przychylności władz Gminy
Podegrodzie: wójt Małgorzaty Gromali oraz Radzie Gminy
w Podegrodziu, którzy przekazali na ten cel 500 tys. zł. Brakującą kwotę 25 tys. zł po wielu staraniach, dzięki pomocy Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu i Komendy Wojewódzkiej
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PSP w Krakowie, udało się pozyskać z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Samochód dostarczyła firma Bocar.
Jak zaznaczają druhowie z OSP Stadła, ten samochód będzie służył całej gminie i na pewno podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Pojazd spełnia wszystkie normy
i można śmiało powiedzieć, że jest na miarę XXI wieku. Samochód jest uzbrojony i wprowadzony do podziału bojowego,
więc w każdej chwili może wyjechać tam, gdzie będzie ktoś
potrzebował pomocy.
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Apel do mieszkańców
W związku z bardzo licznymi informacjami, dotyczącymi wałęsających się „bezdomnych” psów, zwracamy
się z ogromną prośbą do mieszkańców, którzy posiadają czworonogi o to, aby należycie sprawowali dozór
nad nimi, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest
uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym
ogrodzenia.
Bardzo często zdarza się, że ze względu na brak odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami, uciekają one poza obręb posesji, na której powinny przebywać i tym samym stwarzają
zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci wracających ze szkół. Należy pamiętać o tym, że za zachowanie
psa zawsze odpowiada jego właściciel i aby uniknąć poważnej
tragedii, wystarczy tylko lepiej zabezpieczyć teren swojej posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej obręb.
Prawie w każdym przypadku tzw. „bezdomny pies” ma swojego właściciela, tylko jest przez niego nieodpowiednio dopilnowany. Właściciele czworonogów nie trzymają psa w kojcu
czy w zamkniętej posesji, pozwalając w ten sposób zwierzęciu
biegać samowolnie po wsi. W takich sytuacjach gmina będzie

traktowała takie zwierzęta jako bezdomne i będzie zmuszona wyłapać je i przekazać do schroniska dla bezdomnych zwierząt. A w przypadku gdy dojdzie do ustalenia właściciela
zwierzęcia, wszelkie koszty związane z wyłapaniem zwierzęcia
będzie pokrywać właściciel psa.
W związku z powyższym i mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w szczególności dzieci, zwracamy się z ogromną prośbą do osób, którzy posiadają psy
aby zwrócili szczególną uwagę na pilnowanie swoich czworonogów, tak aby nie uciekały z miejsc, w których powinny
przebywać.
Przypominamy, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie
warunki. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, czyli takiego, aby uwzględniać jego potrzeby i zapewnić
mu opiekę oraz ochronę. Ponadto, nasze prawo zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi, na której można
trzymać zwierzę nie może być krótsza niż trzy metry. Każdy
właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych
szczepieniach ochronnych.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Poprawa infrastruktury drogowej
jednym z priorytetów gminy
Podegrodzie
Z roku na rok, jakość nawierzchni w naszej małej ojczyźnie stale się poprawia. Dzięki kolejnym zadaniom
zwiększa się liczba kilometrów, które zyskują nowe oblicze. Ważnym elementem jest również wyraźna poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych,
poruszających się po naszych drogach.
Niemal codziennie słyszymy narzekania kierowców, którzy
z trudem przemieszczają się po polskich drogach. W wielu
przypadkach przejechanie określonego odcinka oznacza slalom
między licznymi nierównościami i ubytkami w nawierzchni.
To zjawisko jest na szczęście stale redukowane w gminie
Podegrodzie. Już w 2014 roku przebudowie lub rozbudowie
poddano 750 m lokalnych nawierzchni za łączną kwotę 1 847 520,00 zł. W tym samym roku za 1 974 000,00 zł wyremontowano ponad 11 km.
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W 2015 r. strategia poprawy komfortu podróżujących nie
uległa zmianie. Za łączną sumę 597 495.00 zł przebudowano lub rozbudowano ponad 2 km. W tym samym czasie remontom poddano 9 km dróg za kwotę 3 940 147,04 zł.
Do tego odbudowano cztery przepusty i jedną kładkę za kwotę 209 148,86zł.
Rok później przebudowie i rozbudowie poddano 955 m nawierzchni, co kosztowało 221 440,00 zł, natomiast remont dróg
dotyczył blisko 8 km. Kwota przeznaczona na ten cel opiewała na 2 123 120,00 zł.
W 2017 r. również kontynuowano prace związane z poprawą infrastruktury drogowej w gminie Podegrodzie. Około 2 km zostało przebudowanych i rozbudowanych, a suma
przeznaczona na zadania z tego zakresu 1 895 310.00 zł. Remontom poddano z kolei 8 km, a inwestycje kosztowały
łącznie 2 173 450.00 zł.
MARZEC 2018
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Kolejne dofinansowanie
do gminnej inwestycji!
Blisko 1,25 mln zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczył na inwestycje wod.-kan. na terenie naszej gminy. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnego zadania, którego
łączny koszt wyniesie ok. 2,5 mln zł.
Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie
– Łazy – Osowie” realizowane jest z w ramach operacji typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-

wą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji wyniesie 2 575 974,63 zł z czego wysokość dofinansowania to kwota 1 247 174,00 zł. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy
Podegrodzie poprzez budowę 11722 m sieci wodociągowej
w miejscowościach Gostwica i Podegrodzie oraz 3211 m sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stadła i Podegrodzie. Ponadto budowa nowych odcinków przyczyni się do zmniejszenia
szkodliwych substancji, przedostających się do wód i gleb,
dzięki czemu będziemy mogli zaobserwować pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
Dodatkowym atutem inwestycji jest znacząca poprawa warunków życia mieszkańców Podegrodzia i okolicznych miejscowości. Jednocześnie stworzy to korzystniejsze warunki dla
budownictwa jednorodzinnego oraz prowadzenia działalności
gospodarczej.

Wymienią wiaty przystankowe
Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Montaż
wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie.”. Jej celem będzie
wymiana 25 zniszczonych wiat na terenie naszej małej ojczyzny.
Zadanie będzie realizowane w ramach
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lo-

kalnego kierowanego przez społeczność
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.
Inwestycja podzielona została
na dwie części. Jedna z nich będzie
kosztowała 198 467,88 zł i dotyczy wymiany wiat przystankowych, natomiast
druga 40 999,37 zł, a w jej ramach zostanie ułożona kostka w okolicy remontowanych placów. Łączny koszt zadania

będzie więc wynosił ponad 240 tys. zł,
jednak gmina zapłaci niewiele ponad połowę tej kwoty. Dofinansowanie
wyniesie 92 992 zł.
Nowe oblicze zyska więc 25 wiat
przystankowych na terenie Podegrodzia
i okolicznych miejscowości. Stare, zniszczone i zużyte zostaną zdemontowane,
a w ich miejsce powstaną nowe konstrukcje.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

7

8

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Życzenia dla sołtysów!
Gmina Podegrodzie nie zapomniała o tych, którzy często są najbliżej ludzkich spraw i ich problemów.
Z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego
zaproszonym gościom podziękowano za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Wójt Gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala złożyła
wszystkim sołtysom z terenu naszej małej ojczyzny najserdecz-

Nowa droga
Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie przyznał dofinansowanie gminie Podegrodzie. Dzięki temu możliwa będzie realizacja
kolejnego zadania z zakresu poprawy jakości dróg na jej terenie.
Tym razem zmodernizowana będzie nawierzchnia w Podegrodziu. Zadanie pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 293791 K
polegającej na budowie odcinka drogi
gminnej stanowiącej połączenie drogi

Wieści PODEGRODZKIE

niejsze życzenia. Nie brakowało wyrazów uznania, podziękowań za dotychczasowe osiągnięcia w pracy społecznej oraz
zwrócenie uwagi na problemy mieszkańców, z którymi często
spotykają się w pierwszej kolejności.
Przypomnijmy, Dzień Sołtysa jest obchodzony w Polsce 11
marca każdego roku. Święto ma na celu zwrócenie uwagi
na szczególną rolę sołtysa na polskiej wsi, jego zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności, blisko ludzkich
spraw i problemów.

gminnej nr 293791 K Żwirownia i drogi
wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” będzie realizowane w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Całkowity koszt zadania wyniesie 813 039,38 zł. Dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego to
kwota 403 272,00 zł, czyli blisko połowa
tej sumy. Podegrodzie ze środków własnych przeznaczy na ten cel 409 767,38 zł.
Dzięki realizowanej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo podróżujących
oraz pieszych. Oprócz robót przygotowawczych i rozbiórkowych oraz podbu-

dowy, wykonana zostanie nawierzchnia
wraz z poboczem. Dodatkowo zadbano
o odpowiednie odwodnienie w/w drogi
oraz elementy małej architektury. Ponadto zainstalowane zostaną elementy bezpieczeństwa, tj. bariery ochronne.
Poprawione zostanie również oznakowanie poziome i pionowe na tym odcinku.
To już kolejna inwestycja, mająca na celu poprawę jakości dróg na terenie gminy
Podegrodzie. Niemal co roku realizowane
są kolejne zadania, które w znaczący sposób poprawiają komfort i bezpieczeństwo
kierowców i pieszych, poruszających się
po gminnych nawierzchniach.
MARZEC 2018
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Czym jest „Jawor”?
Program Priorytetowy „Jawor” dotyczy termomodernizacji budynków
jednorodzinnych zlokalizowanych
na terenie województwa małopolskiego o łącznej powierzchni docieplanej poniżej 600 m2.
W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być następujące zadania i obejmują swym zakresem wykonanie:
– docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– docieplenia dachów, stropodachów,
stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
– docieplenie podłóg na gruncie,
– wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
Ważnym elementem samego zadania
termomodernizacyjnego jest uzyskanie
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
grzewcze w wysokości co najmniej 25%
(po wykonaniu zadań wskazanych
w ocenie energetycznej taki warunek powinien być spełniony).
Program „Jawor” stanowi pożyczka
zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z możliwością umorzenia do 20% pożyczonego kapitału.

– terminowym zakończeniu zadania
termomodernizacyjnego w pełnym
jego zakresie rzeczowym, a tym
samym osiągnięciu efektu
ekologicznego.
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria
formalne:

1. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2. W momencie spłaty ostatniej raty
wiek każdego z wnioskodawców nie
może przekraczać 75 lat,
3. Posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Szczegóły pożyczki:
– do 90% kosztów kwalifikowanych
brutto, pozostałe 10% stanowi wkład
własny wnioskodawcy,
– oprocentowanie preferencyjne 2,0%
w skali roku,
– minimalna kwota pożyczki
20 000,00 zł,
– maksymalna kwota pożyczki
100 000,00 zł,
– okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat,
– brak opłat i prowizji.
Umorzenie pożyczki w wysokości
20% następuje przy:
– okres spłaty pożyczki powyżej 3 lat,
– terminowej spłacie rat kapitałowo-odsetkowych,
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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4. W przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim wniosek
musi być złożony przez oboje małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek
uzyskuje dochody za granicą zdolność
kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Maksymalna liczba wnioskodawców nie może przekraczać czterech osób.

Do programu nie mogą być
zgłaszane:
1. Zadania/elementy zadań zakończone przed decyzją o przyznaniu dofinansowania (uchwała Zarządu WFOŚiGW
w Krakowie),
2. Budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2009 r.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie: www. wfos. krakow. pl/oferta/programy/jawor

Spalanie odpadów szkodzi
Ponownie przypominamy mieszkańcom naszej gminy o całkowitym zakazie
spalania odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na powierzchni ziemi.
Niestety część osób ulega pokusie,
pozbycia się śmieci, paląc je w piecach
i kotłowniach. Pozornie ta metoda dogrzewania budynków, nie pomaga zaoszczędzić na kosztach opału,
ponieważ wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a skutki ich spalania mogą wiązać
się z poważnym uszkodzeniem komina i samego pieca. Powodem jest bardzo niska temperatura spalania

odpadów w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach, która wynosi
do 200 do 500 stopni C. Ten czynnik
powoduje powstawanie tzw. korozji niskotemperaturowej, niszczącej piece
oraz osadzanie się w kominach smoły
i sadzy, których nadmiar może prowadzić do zapalenia się komina i pożaru
budynku. Przy niskiej temperaturze
spalania z domowych palenisk do atmosfery, wydostają się szkodliwe dla
zdrowia substancje chemiczne. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem
siarki powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma
negatywny wpływ na centralny układ
nerwowy. Niekontrolowany proces
spalania śmieci prowadzi także
do przedostania się do atmosfery
związków nazywanych dioksynami
i furanami. Substancje te kumulują się
w organizmie, uszkadzając komórki
oraz narządy wewnętrzne i wcześniej
czy później mogą dać o sobie znać np.
w postaci chorób nowotworowych. Poniżej zamieszczamy krótką informację
na temat opału, który może być wykorzystywany do ogrzewania naszych domów. Pragniemy zauważyć również, iż
bardzo ważne jest, by opał charakteryzował się odpowiednią wilgotnością,
najlepiej jak najniższą. Ma to szczególne znaczenie przy spalaniu drewna i jego nieprzetworzonych pochodnych.

Na koniec przypominamy, że z prawnego punktu widzenia, kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów, podlega karze
grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Spektakl „Baron Smog”
W poniedziałek, 12 marca 2018 roku
o godzinie 10 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Podegrodziu odbył się spektakl ekologiczny dla dzieci pt. „Baron
Smog” organizowany przez Krakowskie
Biuro Promocji Kultury. Udział w przedstawieniu wzięły dzieci z klas trzecich
gminnych szkół podstawowych.
Najważniejsze tematy poruszone
w spektaklu dotyczyły segregacji odpadów na nowych zasadach obowiązujących od 1 lipca b.r. w ramach Wspólnego
Systemu Segregacji Odpadów oraz recykling. Ważnym również tematem był
zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie
i ruch na świeżym powietrzu. Zagadnienia były przedstawione w zabawny sposób, a dzieci brały czynny udział
w przedstawieniu.
Spektakl zorganizował Urząd Gminy
Podegrodzie w ramach programu
„Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
– Małopolska w zdrowej atmosferze”
LIFE – IP MALOPOLSKA/LIFE14 IPE
PL 021 dofinansowanego ze środków
LIFE Unii Europejskiej.
Serdecznie dziękujemy za udział!

ANKIETA gazyfikacja
Szanowni Mieszkańcy Gminy Podegrodzie, Polska Spółka Gazownictwa zwraca się z uprzejmą prośbą
o wypełnienie ankiety, która ma na celu poznanie zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki zostaną
wykorzystane przez PSG sp. z o.o. Oddział w Krakowie do opracowania możliwości gazyfikacji naszej gminy.
Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w Urzędzie Gminy Podegrodzie, dziennik podawczy oraz
drogą elektroniczna e-mail: gmina@podegrodzie.pl do dnia 31maja 2018 r.
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Ruszyła budowa ośrodka
zdrowia w Brzeznej
Rozpoczęła się budowa nowego Ośrodka Zdrowia
w Brzeznej. Obiekt będzie gotowy już jesienią tego roku.
Nowa inwestycja powstanie na miejscu, w którym wcześniej funkcjonował zburzony stary ośrodek zdrowia. Nowy budynek będzie obiektem opieki zdrowotnej budowanym
w najnowocześniejszej technologii, w pełni dostosowanym
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycję podzielono na trzy etapy: I etap obejmuje
swym zakresem prace związane z rozbiórką budynków:
ośrodka zdrowia i gospodarczego istniejącego na działce 521/2. II etap to budowa nowego ośrodka zdrowia z instalacjami o powierzchni użytkowej 707,60 m2, budynku
apteki 123,51 m2. III etap to zagospodarowania terenu: wy-

konane zostaną chodniki, parkingi dla pacjentów, tereny zielone. Do czasu oddania nowego ośrodka zdrowia mieszkańcy Brzeznej oraz sąsiednich wsi będą korzystać z placówki
w Podegrodziu.
Koszt budowy nowego obiektu ośrodka zdrowia i apteki
zgodnie z kosztorysem ofertowym wnosi 4.431.424,32 zł.
Wykonawcą robót jest firma PABUD Adam Pasiut z Brzeznej. Gmina stara się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne.
Koncepcja budowy ośrodka zdrowia przez dotychczasowego najemcę nie doszła do skutku ze względu na odmowę zawarcia porozumienia przez NZOZ Praktyka Grupowa
Lekarzy Sp. z o. o. w Brzeznej. Bez względu na źródła finansowania otwarcie nowego ośrodka zdrowia planowane jest
na IV kwartał 2018 r.

Nowa kaplica cmentarna w Podegrodziu
Do końca 2018 r. na cmentarzu w Podegrodziu powstanie kaplica cmentarna. Nowa inwestycja powstanie
na miejscu, w którym wcześniej stał budynek gospodarczy. Inwestycje podzielono na dwa etapy. I etap obejmuje
swym zakresem prace związane z rozbiórką budynku oraz niwelacją terenu, prace zostaną wykonane do 12 kwietnia
br. II etap to budowa nowej kaplicy cmentarnej.
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Małe Podegrodzie kolędowało w kościele
W niedzielę 21 stycznia Zespół Regionalny Małe Podegrodzie zaprezentował się w Kościele parafialnym w Podegrodziu.
Świąteczny wystrój kościoła oraz barwne lachowskie stroje, w które ubrane były dzieci, stworzyły wyjątkowy nastrój. Zespół wystąpił przed mszą św. z Koncertem Kolęd i Pastorałek. Koncert ten dedykowany był babciom i dziadkom z okazji
ich święta. Tłumnie zgromadzona publiczność nagrodziła gromkimi brawami występujących. Następnie 75 obecnych
wtedy Małych Podegrodzian zaśpiewało podczas mszy św. o godz. 11. Do śpiewu przygrywała kapela lachowska. Członkowie zespołu odczytali również czytania i modlitwę wiernych. Psalm zaśpiewała Wiktoria Kruczek. Koncert i występ przygotowała opiekunka Małego Podegrodzia.
MAŁGORZATA LIBER

Spacerkiem po historii
i legendach o Polsce
W setną rocznicę odzyskania niepodległości Biblioteka Gminna w Podegrodziu planuje serię
spotkań w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Cotygodniowe spotkania, na które zaprasza dzieci z Gminnego i Prywatnego Przedszkola
w Podegrodziu, mają na uwadze wychowanie patriotyczne młodego człowieka, zaznajomienie
się z tradycją i kulturą własnego narodu, wzbudzenie szacunku do symboli narodowych. Pierwsze spotkania odbyły się 7 i 14 marca.
W Bibliotece Gminnej przedszkolaki poznali legendę o Lechu, Czechu i Rusie ukazującą początki państwa polskiego. Okazało się, iż dzieciom
doskonale znany jest wiersz Władysława Bełzy
„Katechizm polskiego dziecka”. Układanie puzzli
z symbolami narodowymi, praca plastyczna ilustrująca flagę oraz wspólne odśpiewanie hymnu
narodowego miało na celu utrwalenie symboli
narodowych oraz ukazanie ich wartości.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

13

14

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Wsparcie dla organizacji
pozarządowych
Gmina Podegrodzie przeznaczyła
środki na dofinansowanie dla podmiotów realizujących zadania
z zakresu pożytku publicznego.

na rzecz osób niepełnosprawnych i osób
starszych, edukację i wychowanie czy
zapewnienie wypoczynku dzieciom
i młodzieży.

Konkurs obejmował m.in. wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie
uzależnieniom i nałogom, ochronę
i promocję zdrowia, działalność

Oferty można było składać do 31
stycznia br. Łącznie 11 organizacji złożyło 37 ofert, a uroczyste podpisanie
umów miało miejsce 8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie.
Udział w nim wzięli wszyscy oferenci
oraz wójt gminy, Małgorzata Gromala.
Wysokość środków przeznaczonych
na poszczególne zadania w 2018 przedstawia poniższe zestawienie.
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II Koncert Noworoczny
w wiedeńskim stylu
Po raz drugi w Szkole Podstawowej w Podegrodziu pani Małgorzata Liber, nauczycielka muzyki, zorganizowała Koncert Noworoczny w wiedeński stylu, z cyklu
spotkań z „żywą muzyką”.
Koncert poprowadzili: Barbara Pasoń z klasy II C gimnazjum i Jakub Pajor z klasy VII b.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły, a jest ich ponad 400, mogli uczestniczyć w koncercie wzorowanym na Koncercie Noworocznym Filharmoników Wiedeńskich.
Repertuar obejmował:
– taniec zgromadzonej publiczności do najbardziej znanego walca Johana Strauss syna pod tytułem „Nad pięknym modry Dunajem”. Ruch do muzyki prezentował sekstet taneczny
stworzony specjalnie na tę okazję.
– Pastorałkę pt. „Od serca do ucha” w wykonaniu uczennicy klasy I a Nadii Dudy,

– pokaz i opis ksylofonu przez ucznia klasy VII b Kacpra
Porębę, który następnie zagrał melodię „Joy to the World”.
– prezentację zabawy zręcznościowej „Speed stack” przez
Karolinę Stolarczyk uczennicę klasy IV a,
– fragment Serenady „Eine Kleine Nacht Musik” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu kwintetu skrzypcowego w składzie: Olga Skut kl. V b, Emilia Mynarek kl. VI a,
Wiktoria Fryzowicz kl. VI b, Anna Bodziony kl. III C oraz Jerzy Jurkowski kl. III A.
– oraz występ chór Wiolino pod dyrekcją pani Małgorzaty
Liber, który wykonał kolędę „Dzisiaj w Betlejem” w układzie
na dwa głosy oraz pieśń Zulusów pt. „Siyahamba”. Chórowi
akompaniował Kacper Poręba na bongosie.
Zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła
występujących a następnie opuszczała salę w rytmie „Marsza
Radetzkiego” Johanna Straussa ojca.
MAŁGORZATA LIBER
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Klub Gier Planszowych Granna
W Bibliotece Gminnej w Podegrodziu rozwija swoją działalność Klub
Gier Planszowych Granna. Spotkania odbywają się w każdy piątek
w godz. 13-15. Mamy nadzieję, że
w Bibliotece powstanie miejsce,
w którym dzieci, również z rodzicami, dziadkami przyjemnie będą spędzać czas.
Poprzez gry planszowe dzieci nie tylko dobrze się bawią, lecz również nawiązują pozytywne relacje społeczne, uczą
się współdziałania i przestrzegania
w grupie określonych reguł. Rozwijają
również sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks oraz pamięć. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem
„planszówek”, jest dla dzieci atrakcyjniejsza. Pociechy są bardziej zaangażowane i zainteresowane zajęciami,
szybciej uczą się nowych treści. Do dys-

pozycji „klubowiczów” dostępne są między innymi takie gry jak: Kot w worku,
gra o dźwiękach Bim-bom, puzzelki
Samsam, Od Helu do Wawelu, Spaghet-

ti, Winnica, Rachmistrz, Quiz Wiem
Wszystko, Cvilizacje. Gry planszowe
udostępniane są również w godzinach
pracy biblioteki.

Biblioferie
Biblioteka Gminna w Podegrodziu podczas ferii organizowała dzieciom warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe,
a także maraton gier planszowych w ramach Klubu Gier Planszowych Granna. Uczestnicy Biblioferii wykazali się niezwykłą pomysłowością, co zaowocowało powstaniem pięknych, oryginalnych prac. Podczas każdego spotkania
na dzieci czekał słodki poczęstunek i ciepły napój. W godzinach pracy biblioteki młodzież mogła też korzystać z tenisa
stołowego, piłkarzyków oraz ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

Wieści PODEGRODZKIE

MARZEC 2018

WWW.PODEGRODZIE.PL

KULTURA

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

„Kapitan Mero”
– opowiadanie o marzeniach
Uczniowie zerówek ze szkół w Olszanie i Gostwicy
uczestniczyli w spotkaniach w filiach Biblioteki Gminnej, podczas których słuchali opowiadania Wioletty
Piaseckiej „Kapitan Mero”. Książka zachęca do realizacji marzeń.
Opowiada o przygodach małego stateczka, który w latach
swej świetności wypływał w wielkie rejsy po morzach i oceanach, ale pewnego dnia po wielkim sztormie uległ zniszczeniu i od tej pory stał w porcie, a upływający czas zostawiał
na nim ślady. Los stateczka skończyłby się bardzo źle, gdyby
nie chłopiec o imieniu Sebastian, który spędzał wakacje
nad morzem. Wraz z rodzicami wybrał się na spacer do portu.
Wtedy to zauważył maleńki bardzo zniszczony stateczek, który spojrzał na niego swoimi smutnymi oczkami i chłopcu zro-

biło mu się go okropnie żal. Sebastian całą noc nie mógł spać.
Jego myśli krążyły wokół stateczka. Wczesnym rankiem pobiegł do swojego kolegi Tomka i opowiedział mu o małym
biednym statku. Chłopcy postanowili go odremontować. Podczas prac usłyszeli cichy głosik. Okazało się, że to duszek tego statku. Duszek statku opowiadał im o przygodach, jakie
przeżywał podczas rejsu oraz o jego kapitanie Mero.
Każdy ma marzenia które mogą się spełnić, wystarczy tylko chcieć i razem z przyjaciółmi je realizować, a opowiadanie
to uczy, że dzięki swojej wytrwałości nasze marzenia staną się
rzeczywistością. Razem więc z dziećmi bibliotekarka i wychowawcy rozpoczęli realizację małych marzeń od budowy statków z papieru. Potem dzieci podzielone na grupy udały się
w rejs po papierowych planszach. Bawiły się również w zabawę orientacyjną morze ląd.
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Nie daj się wciągnąć w sieć!
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Mieczysława Wieczorka w Olszanie
po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji Dnia Bezpiecznego
Internetu. Przygotowali tematyczne gazetki i projektowali plakaty
promujące DBI.
Dzień Bezpiecznego Internetu w całej
Europie obchodzony jest 9 lutego. Zainicjowała go w 2004 r. Komisja Europejska. Tegoroczne działania podejmowane
w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Tworzymy kulturę w sieci!”.
Uczniowie z Olszany pod opieką Ewy
Mrówki przygotowali m.in. tematyczne
gazetki, na których zamieszczono materiały dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci.
Na zajęciach komputerowych w klasach IV-VII odbyły się z kolei pogadanki
na temat bezpieczeństwa w internecie i cyberprzemocy. Wykorzystano materiały
edukacyjne „Owce w sieci”. Dzieci klas
czwartych z nauczycielem informatyki zaprojektowały i wykonały plakaty przedstawiające historię powstania internetu, dobre
i złe strony korzystania z sieci, a także plakat promujący tegoroczny DBI.
Klasy starsze tworzyły prezentacje
multimedialne promujące zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Uczniowie klasy siódmej i czwartej za-

prezentowali przedstawienie pt.: „Martwy przedmiot (komputer) ciekawszy
od człowieka?”
Treść przedstawienia ukazywała wpływ
internetu na młodego człowieka, sposób
postrzegania świata oraz zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z mediów.
Wychowankowie wykazali się ogromnym
zaangażowaniem, samodzielnie wykonali
rekwizyty i stroje.
Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować
podczas surfowania w internecie, gdzie

uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w internecie. Pod koniec zajęć
dyskutowali z rówieśnikami oraz nauczycielem prowadzącym, dzielili się swoimi
doświadczeniami i wyciągali wnioski.
W trosce o bezpieczeństwo udostępniono dzieciom adresy stron internetowych,
na których można szukać informacji lub
pomocy w razie nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji: www.dbi.pl,
www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl,
www.bezpiecznyinternet.pl.
EWA MRÓWKA

Kiermasz wielkanocny
W Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Olszance odbył się kiermasz wielkanocny. W niedzielę, 18 marca,
od rana wszyscy chętni mogli podziwiać i nabyć
wielkanocne cudeńka wykonane przez uczniów i ich
rodziny. Każdy odwiedzający był przy wejściu
na kiermasz częstowany pysznym ciastem. Na kolorowych stołach można było znaleźć to, z czym kojarzymy nadchodzące święta – palmy, stroiki, pisanki,
koszyczki czy kartki świąteczne. Pomysłów na dekoracje wielkanocne było mnóstwo – od tradycyjnych
po nowoczesne. W prowadzenie kiermaszu zaangażowali się rodzice, którzy czuwali nad przebiegiem
przedsięwzięcia.
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Palmy i pająki w Muzeum
w Podegrodziu

Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich
w Podegrodziu zorganizowało dla
dzieci i młodzieży warsztaty z zakresu rękodzieła ludowego.

W czasie ferii zimowych uczniowie
Szkoły Podstawowej w Podegrodziu
mieli szansę zapoznać się z ludowymi
„pająkami”, czyli dawnymi ozdobami
zawieszanymi w wiejskich izbach

pod powałą. Uczestnicy zajęć pt. „Szczęśliwy dom, gdzie pająki są” poznali tajniki wykonywania pająków z wysnutych
wstążek w formie żyrandoli. Dowiedzieli
się, co te dekoracje symbolizowały, a także skąd wzięła się ich nazwa.
Miesiąc marzec z kolei stał się doskonałą okazją do nauki robienia palm wielkanocnych. Zajęcia cieszyły się dużym
zainteresowaniem zarówno wśród przedszkolaków, młodzieży ze szkół średnich
jak i osób dorosłych. Palmy wykonane
zostały z tradycyjnych materiałów: gałązek wiklinowych, bazi, bukszpanu oraz
barwinku. Całość dopełniły bibułkowe
wstążki i kwiatki.
Zajęcia rękodzielnicze były przygodą
dla starszych i młodszych. Pozwoliły
rozwinąć umiejętności manualne, a także wzbogaciły wiedzę uczestników
o życiu naszych przodków. Warsztaty
stały się dla biorących udział inspiracją
do tworzenia własnych kompozycji, a także twórczą i miłą formą spędzania
wspólnie czasu.
W nadchodzących miesiącach ukażą
się kolejne oferty muzealnych warsztatów.

Panowie w kobiecym wydaniu
Dzień Kobiet w szkole w Mokrej Wsi obchodzony był bardzo uroczyście. Uczniowie przygotowali dla swoich koleżanek krótkie humorystyczne scenki oraz kabaret. Przebrani za kobiety, prezentowali różne typy pań. Na zakończenie
wspólnie zatańczyli, wręczając kwiaty i słodkości wszystkim zebranym paniom. Nad imprezą czuwała wychowawczyni: Gabriela Olszak.
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Śniadanie daje moc
Szkoła Podstawowa im. M. Wieczorka w Olszanie
po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskim programie
„Śniadanie Daje Moc”. W październiku wychowawcy
kl. 0 i kl. I założyli „Klub Śniadaniowy”.
Działalność klubu miała na celu przekazanie najmłodszym
cennych informacji na temat zdrowego odżywiania. Wszyscy
uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się wraz z bohaterami Misji Śniadaniowej: Tolą, Maksem i Wszystkojadem
do zadań specjalnych. Było to zasady obejmujące 12 reguł zdrowego odżywiania. Realizując je, dzieci wykonywały wiele ćwiczeń i zadań. Interaktywna forma przeprowadzanych zajęć
w przyjazny sposób przybliżyła dzieciom zasady zdrowego
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odżywiania oraz nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych. Zajęcia te odbywały się cyklicznie, a finałem tej kosmicznej przygody i Misji Śniadaniowej było zorganizowanie 8
listopada wspólnego zdrowego śniadania. Akcja rozpoczęła się
rano, kiedy to zerówczaki, pierwszaki, wychowawcy oraz kilku rodziców wkroczyli na stołówkę. Najpierw nastąpiło wykładanie na stół wszystkich „skarbów”: owoców, warzyw, wędlin,
serów i dodatków. Następnie odbyła się segregacja i wreszcie
ruszyła akcja: obierania, wyciskania soków, krojenia (tutaj pomoc dorosłych była niezbędna). Dzieci natomiast robiły sałatki
owocowe, szaszłyki, kanapki i koreczki. Na stół trafił również
świeżo wyciskany sok z owoców i warzyw. Wszystko nie tylko
pysznie wyglądało, ale także smakowało.
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Pomysłowa skarbonka
O korzyściach płynących z oszczędzania rozprawiali uczniowie Szkoły Podstawowej w Gostwicy podczas
uroczystego apelu poświęconego
SKO. Wzięli w nim udział wszyscy
członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności oraz wychowawcy i nauczyciele.
Uczniowie klas I oraz IV, przedstawiając scenki, uświadamiali, że oszczędzanie jest inwestycją w przyszłość.
Natomiast uczniowie klasy V samodzielnie przygotowali i wykonali inscenizację
na temat historii pieniądza. Przy pomocy wehikułu czasu przenieśli się do przeszłości, przybliżając wszystkim kolejne

sposoby zakupu towarów na przestrzeni
wieków. Do poszczególnych scenek
przygotowali ciekawe dekoracje i stroje,
co w sposób obrazowy oddało klimat
minionych lat.
Na koniec uroczystości rozstrzygnięto, ogłoszony jeszcze przed feriami konkurs, na najładniejszą skarbonkę i plakat
promujący oszczędzanie. Na konkurs
wpłynęło 14 skarbonek oraz trzy plakaty. Jury przyznało następujące miejsca:

SKARBONKA
Kategoria: klasy I-III
I miejsce – Kamil Studziński – klasa 1
II miejsce – Emilka Fryzowicz – klasa 3

oraz Amelia Baran – klasa 3
III miejsce – Krystian Bodziony – klasa 3
oraz Magdalena Kubacka – klasa 3

Kategoria: klasy IV-VII
I miejsce – Oliwia Bodziony – klasa 5
II miejsce – Beata Fryzowicz – klasa 5
III miejsce – Jakub Wastag – klasa 7

PLAKAT
I miejsce – Magdalena Żelasko – klasa 5
Wyróżnienie – Klaudia Śmierciak – klasa 3
oraz Piotr Śmierciak – klasa 1
Zwycięzcy oraz biorący udział w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Podegrodziu pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Piotra Śledzia
wzięli udział w V Turnieju Strzeleckim w Barcicach.
Zawody rozegrano 1 marca, by uczcić Narodowy Dzień
Żołnierzy Niezłomnych. Turniej odbył się przy wsparciu posła

Jana Dudy, starosty Marka Pławiaka, burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka i przewodniczącej Rady Miasta Ewy Zielińskiej. Młodzież wzięła też udział w prezentacji „Bo chcieli być
wolni…”. Oglądała eksponaty broni palnej z okresu II wojny
światowej, prezentowane przez członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni „Vis 35”.
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Wieści ze szkoły
podstawowej
w Stadłach
WIANIE. Pieniądze przekazywane są
polskim misjonarkom w Kigera-Etuma
(Tanzania) oraz w Burhinyi (Kongo Demokratyczne) na produkty żywnościowe
dla dzieci przychodzących na posiłek
do prowadzonych przez siostry Ośrodków Dożywiania. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
WATOTO-DZIECI AFRYKI.

Szlachetna Paczka
połączyła SP Stadła
i SP Olszana
Dzień katechetyczny
W październiku w Szkole Podstawowej w Stadłach, w ramach dnia katechetycznego dekanatu Stary Sącz, odbyła się
katecheza ćwiczeniowa: „Kościół
na wzór Chrystusa”. Prowadzącym był
ks. Piotr Kruczyński, który w ramach katechezy wraz z klasami V-VI omówił
kwestie związane z V Synodem Diecezji Tarnowskiej. Dotyczyły one przede
wszystkim wyjaśnienia istoty synodu, jego celu, jak również uświadomienia
wszystkim potrzeby osobistego zaangażowania się oraz modlitwy za synod.
Gośćmi, którzy obserwowali przebieg
katechezy byli: dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. dr Tomasz Lelito, dyrektor SP
Stadła Elżbieta Kosińska oraz trzydziestu kapłanów, siostry zakonne i katecheci świeccy z dekanatu Stary Sącz.
Wszyscy zebrani, podsumowując, pod-
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kreślili wysoki poziom wiedzy religijnej
uczniów oraz ich kulturę osobistą.

Watoto – Dzieci Afryki
16 listopada SP Stadła i SP Olszana zakończyły wspólną akcję charytatywną polegającą na zbiórce środków
na dożywianie dzieci w najuboższych
krajach Afryki. Akcja jest jedną z wielu,
które prowadzi Fundacja Watoto – Dzieci Afryki. Wspólnymi siłami, grosik
po grosiku, w ciągu trzech tygodni udało
się nam zebrać łącznie 338 zł. Każda ze
szkół wysłała środki oddzielnie. Po trzech
miesiącach otrzymaliśmy podziękowanie
– małe rękodzieło od dzieci objętych pomocą. Akcja, mimo że zakończona w naszych szkołach, trwa przez cały rok
i w każdej chwili można dokonywać dowolnych wpłat na konto Fundacji: 43 1140 1010 0000 5839 2900 1001
z dopiskiem (tytułem wpłaty) DOŻY-

Na przełomie listopada i grudnia
ubiegłego roku obydwie szkoły po raz
drugi zjednoczyły siły w szlachetnym celu, aby stworzyć wspólne dzieło: „Szlachetną Paczkę”. Akcja od czterech lat
cieszy się ogromną popularnością w SP
Stadła, a w zeszłym roku dołączyła SP
Olszana.
Szlachetna Paczka 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.
Przez okres trzech tygodni obydwie
szkoły gromadziły zapasy żywnościowe,
odzież, chemię, tekstylia, środki higienicznej, które trafiły do samotnej, chorej
osoby objętej akcją.
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Dzień Seniora
Styczniowe święto – Dzień Babci
i Dziadka – w naszej szkole jest zawsze
wielkim wydarzeniem i wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w przygotowaniu repertuaru dla swoich dziadków.
Program artystyczny zawsze wywołuje
uśmiech na twarzach zgromadzonych
gości, ale również wiele wzruszeń.
W tym roku uroczystości dla 70 senio-

rów odbyły się 30 stycznia w miejscowej
OSP. Na spotkaniu obecna była również
wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala,
radny wsi Stadła Andrzej Padula oraz
sołtys Czesława Ruchała.
Uczniowie klas 0-I prezentowali piosenki i tańce, klasa III przygotowała
dwie scenki tematyczne, klasa IV wyrecytowała wzruszające wiersze, natomiast
piątoklasiści wystawili przedstawienie

„Rzepka”, a szóstoklasiści – Jasełka.
Dodatkowo gościnnie wystąpiły panie
z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich,
które zaprezentowały scenkę kabaretową.
Po tej dawce śmiechu przyszedł czas
na wspólne biesiadowanie przy stole. Panie z Rady Rodziców przygotowały pyszny poczęstunek, przy którym seniorzy
mogli porozmawiać i wymienić wrażenia.
IRENA ORCZYKOWSKA SP STADŁA

Spotkanie z kolejarzem
W lutym, jeszcze przed feriami, uczniowie klas O-III Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej wzięli
udział w spotkaniu z pracownikami PKP z Nowego Sącza w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczny przejazd”. Projekt ten jest realizowany przez Polskie Linie Kolejowe SA przy wsparciu Funduszy Europejskich. W trakcie spotkania
dzieci poznały zagrożenia związane z liniami kolejowymi oraz zasady przekraczania przejazdów kolejowych. Uczyły
się bezpiecznego zachowania na stacji, w pociągu oraz w pobliżu torów kolejowych. Na zakończenie każdy uczestnik
szkolenia otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych dla siebie i dla rodziców.
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Szkolna
stypendiada
Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Podegrodziu uczestniczyli w Ogólnopolskiej Stypendiadzie
Wczesnoszkolnej.
46 dzieci zmagało się w konkursach z zakresu edukacji czytelniczej „Abecadło”, ortograficznej „Ortografek”, matematycznej „Plusik” i plastycznej „Plastuś”.

Z klasy II: dyplom, tytuł finalisty
i medale otrzymali:
Marcelina Fiut z klasy II a w konkursie plastycznym;
Krystian Ciapała z klasy II b w konkursie matematycznym;
Nadia Różańska z klasy II b w konkursie plastycznym.

Z klasy III: dyplom, tytuł finalisty
i medale otrzymali:
Julia Kapusta z klasy III b w konkursie czytelniczym;
Bartosz Król z klasy III b w konkursie plastycznym;
Tymoteusz Lebda z klasy III b w konkursie plastycznym.
Szkolnymi koordynatorami Stypendiady Wczesnoszkolnej
w roku szkolnym 2017/2018 były Anna Klimczak i Elżbieta
Głuc.

Wolontariusze
w akcji
41 539, 85 zł – tyle
dokładnie udało się
zebrać 49 wolontariuszom
ze Szkoły Podstawowej
w Podegrodziu podczas
tegorocznej akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
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Święto dziadków
Jak co roku w styczniu
w Szkole Podstawowej im.
Jana III Sobieskiego w Brzeznej odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Uroczystość została przygotowana przez dzieci z oddziału przedszkolnego. Swoim
gościom recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały
piosenki, a następnie złożyły
życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Występ uczniów z SP
Olszana na gminnej Wigilii
Jak co roku wójt gminy Podegrodzia zaprosiła przedstawicieli różnych środowisk z terenu naszej gminy na spotkanie wigilijne. Odbyło się ono na hali
sportowej w Brzeznej 21 grudnia ub.r. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M.
Wieczorka w Olszanie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe.

W spektaklu opracowanym przez Katarzynę Piekarę i koordynowanym przez
Ewę Mrówkę wzięli udział:
– z klasy VII – Agnieszka Pawłowska, Maria Mamala, Kinga Błaszczyk,
Monika Błaszczyk i Kacper Seredyński;

– z klasy V – Oliwer Gierczyk, Dawid
Kulak, Bartosz Talar i Sebastian Zięba;
– z klasy IV – Malwina Chochorowska, Klaudia Rostocka, Nikola Potoniec,
Amelia Skoczeń, Dominika Poparda,
Norbert Berowski, Oskar Tokarczyk,
Przemysław Król;

Z klasy III – Oliwia Chełmecka, Oliwia Nowak, Natasza Rostocka, Anita
Stachoń, Jakub Kulak, Patryk Kulak,
Marcin Wojnarowski i Adam Rams.
Spektakl został przygotowany dzięki wparciu muzycznemu grupy „Experyment” pod kierunkiem Grzegorza
Krawczyka z gimnazjum w Podegrodziu. Starsi koledzy śpiewem i grą
przydali piękną oprawę do tekstu prezentowanego przez naszych uczniów.
Ale i nasi uczniowie pokazali, że potrafią zaistnieć muzycznie – pod kierunkiem Celiny Zwolińskiej odegrali
na fletach kolędę „Pójdźmy wszyscy…
”. Agnieszka Pawłowska odegrało
na skrzypcach kolędę „Bóg się rodzi”,
a Monika Błaszczyk, Maria Mamala
i Agnieszka Pawłowska odśpiewały
na zakończenie kolędę „Cicha noc….”
– była to tylko pierwsza zwrotka, ale
śpiewana po polsku, angielsku i niemiecku. Nasi uczniowie włączali się też
we wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, zaś Agnieszka Pawłowska cały
czas akompaniowała muzyce.
Nadmienić trzeba, że wspomniane
wcześniej elementy przedstawienia, jak
i taniec Oliwii Nowak do kolędy „Mizerna cicha…” oraz brawurowe wykonanie
utworów: „Pastuszkowie bracia mili….”
i „Gore gwiazda” (te dwa ostatnie to
głównie zasługa zespołu gimnazjalistów),
zyskały gorący aplauz zgromadzonych
na wigilii gości.
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Turniej tenisa stołowego

W sobotę, 3 lutego, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Podegrodziu odbył się Towarzyski
Turniej Tenisa Stołowego 40 +
pod hasłem: „Wikariówka” – czy to
jeszcze pamiętasz?
Punktualnie o godzinie 10 dyrektor
szkoły Krystyna Dąbrowska powitała
zebranych licznie sympatyków tenisa
stołowego oraz zacnych gości w osobach księży Józefa Grabca i Stanisława
Porębskiego. Sponsor turnieju Jacek
Pietruszka powitał kolegów sprzed lat
oraz poprosił o uczczenie chwilą ciszy
pamięci przedwcześnie zmarłego śp. Jana Porębskiego, pasjonata tej dyscypliny sportu.
Gość honorowy turnieju ks. Józef
Grabiec, który był podegrodzkim wikarym na początku lat 70. ubiegłego wieku, zachęcał młodzież do aktywnego
spędzania czasu wolnego chociażby
przez grę w tenisa stołowego. Również
ks. Stanisław Porębski, wychowanek ks.
Grabca, zachwalał tę dyscyplinę sportu,
którą uprawia do dzisiaj. Krystyna Dąbrowska wręczyła symboliczne podziękowanie w formie statuetki i dyplomu ks.
Józefowi Grabcowi, a następnie Małgorzata Liber odczytała zebranym cele turnieju, którymi były:
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– spotkanie po latach bywalców przykościelnej „Wikariówki”, gdzie rozwijały się talenty sportowe i nie tylko,
– towarzyskie rozgrywki miedzy pasjonatami tenisa stołowego,
– oraz propagowanie tej dyscypliny
sportu wśród dzieci i młodzieży.
Do rywalizacji stanęły dwie panie i 24
panów. Komisja sędziowska w składzie:
Marek Fiut, Joanna Janik i Tomasz Kożuch czuwała nad właściwym przebiegiem gry. Przy stołach sędziowali
uczniowie szkoły.
Wyniki rozgrywek przedstawiają się
następująco:
– Honorowe I miejsce zdobył ks. Stanisław Porębski, który ze względy na ograniczenia czasowe związane z pełnionymi
obowiązkami mógł rozegrać tylko dwa pojedynki, jak się okazało zwycięskie.
Wśród pań:
– I miejsce Bożena Ciągło,
– II miejsce Ewa Zaremba.
Wśród panów:
– I miejsce Sławomir Rams,
– II miejsce Grzegorz Hamiga,
– III miejsce Zbigniew Zaremba,
– IV miejsce Andrzej Pasoń,
– V miejsce Roman Ruchała,
– VI miejsce Jacek Pietruszka.
Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy, a następnie

snuli plany na następne rozgrywki pingpongowe, zajadając się pysznym bigosem i kołaczem podegrodzkim.
Sponsor turnieju Jacek Pietruszka nie
krył zadowolenia po zakończeniu spotkania. Jako właściciel Firmy Ferros, produkującej sprzęt do wysiłku siłowego
i akcesoria fitness powziął sobie za cel
promowanie tenisa stołowego wśród
współczesnej podegrodzkiej młodzieży.
W tej dyscyplinie sportu jako młody chłopak osiągał wielkie sukcesy. Ma nadzieję,
że turniej będzie impulsem dla rodziców,
by zachęcali swoje dzieci do spędzania
czasu wolnego właśnie w taki sposób.

KRÓTKO
Siatkarze z Brzeznej
zwyciężyli w zawodach
powiatowych
14 lutego na dwóch salach sportowych
w Chełmcu odbyły się zawody międzygminne
o awans do finału Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w Minisiatkówce Szkół Podstawowych. Rywalizowali zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta. Uczniowie z Brzeznej zajęli I miejsce i będą reprezentować powiat nowosądecki na zawodach w Piwnicznej, 9
kwietnia.
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