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Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.
Ze szczęściem czasem bywa tak, jak z okularami, szuka się ich,
a one siedzą na nosie. Szczęścia nie można kupić. Na szczęście.
OJCIEC PHIL BOSMAN

Szanowni Mieszkańcy!

W

kolejnym świątecznym
okresie
zachęcam
do oderwania się choć
na chwilę od domowych obowiązków i zagłębienia się w lekturze „Wieści Podegrodzkich”.
Tradycyjnie poproszono mnie
o przygotowanie do nowego wydania numeru kilku słów komentarza na temat aktualnej sytuacji
w gminie Podegrodzie. Wszystkie
opisywane wydarzenia i sukcesy
naszych mieszkańców zasługują
na szacunek i gratulacje. Jednak
szczególną uwagę chcę poświęcić
trzem sprawom.
Pierwsza, należy do kategorii
smutnych w perspektywie teraźniejszości, ale jednocześnie
wielkiej w perspektywie wieczności. Z ogromnym smutkiem
przyjęłam informację o śmierci
nestorki zespołu regionalnego
„Podegrodzie” Bronisławy Zimowskiej. O jej zasługach, historii życia, pogodzie ducha napisano wiele.
Była legendą i dobrym duchem gminy Podegrodzie.
W kwietniu obchodziłaby jubileusz 95. urodzin. Byłaby to świetna okazja do wysłuchania barwnych gadek z czasów przeszłych, być może wspólnego tańca
i nie tylko… Życie napisało inny scenariusz. To ta
smutniejsza część tej historii. Ale jest też radośniejsza. Pamięć o Pani Bronisławie i jej dziedzictwo kulturowe pozostanie i będzie się rozwijać. Wierzę, że
Pani Bronisława, patrząc na nas z nieba, bo innej możliwości nie ma, będzie nas w tym wspierać.
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Drugim, ważnym wydarzeniem ostatnich miesięcy jest
reforma oświatowa. Zostaliśmy postawieni przed faktem
dokonanym i musimy dostosować sieć szkół do wymogów ustawowych. Niestety, z przyczyn ideologicznych
zburzono coś, co wysiłkiem kilkunastu lat stworzono
od podstaw, czyli gimnazja. I co zaczęło funkcjonować,
wyrównując szanse rozwojowe dzieci z mniejszych miejscowości. Chciałabym zapewnić, że pomimo realnych
błędów systemowych ustawy, dołożymy wszelkich starań, żeby jej skutki były jak najmniej odczuwalne dla dzieci i rodziców, zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak
i nauczania. W miarę naszych możliwości finansowych
i obiecanych przez rząd, chociaż na dzień dzisiejszy jeszcze nieznanych, dodatkowej subwencji oświatowej.
Ostatnia sprawa, którą chciałabym poruszyć, to nowo uruchomione połączenia autobusowe MPK Nowy
Sącz do Olszany i Mokrej Wsi. Zyskaliśmy dodatkowe
możliwości skomunikowania się ze stolicą subregionu
i przemieszczania się do Nowego Sącza. Dzisiaj testujemy siatkę połączeń i trasy przejazdu. Bardzo proszę
o uwagi dotyczące godzin przejazdu, tras, itp. Proszę
o zgłaszanie ich do swoich radnych lub bezpośrednio
do urzędu gminy. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy korygować połączenia, dostosowując je do oczekiwań
mieszkańców.
Szanowni mieszkańcy.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, jak
co roku 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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Gmina Podegrodzie rozgorzała na wiosnę

Palmy pierwszeństwa

Z nastaniem słonecznych dni rozpoczął się znany nam co roku
proceder związany z wypalaniem traw. Nie ominął on również nasze
gminy gdyż jednostki OSP uczestniczyły w blisko 40 interwencjach!
związanych z tą bezmyślną praktyką. Miejmy nadzieję że deszcze które
wystąpiły w ostatnich dniach spowodują że ziemia „zazieleni się”
i problem przestanie być aktualny.

Grupa walontariuszy, rozpoczynająca działalność w Szkole Podstawowej
w Olszanie, zorganizowała konkurs palm, które później przekazano
na sprzedaż do koła Caritas w parafii Czarny Potok. Dochód z nich zasilił
działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku.
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MPK wraca na stare tory
Od 1 kwietnia autobusy MPK znów
wożą mieszkańców gminy na trasach do Olszanej, Olszanki i Mokrej
Wsi. Nowy rozkład jazdy to 19 dodatkowych kursów dziennie oraz
gwarancja przewozów w dni wolne
od pracy i święta.

Od niespełna dwóch tygodni uruchomione zostały nowe, regularne połączenia z Olszaną, Olszanką i Mokrą Wsią.
Na prośbę mieszkańców, którzy wielokrotnie podnosili problem z komunikacją, wróciły linie 33 i 34, które jeżdżą
w kierunku Chełmca. Ponieważ dotychczas nie doszło do porozumienia pomiędzy Chełmcem a Nowym Sączem,
autobusy nie zatrzymują się na przystankach na terenie gminy Chełmiec.
– Chcę podkreślić, że dla nas najważniejsze jest zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz gminy oraz powiązanie
jej z miastem. Nowy Sącz jest miejscem
w którym znaczna część naszych mieszkańców pracuje, uczy się, bądź robi zakupy – mówi Małgorzata Gromala, wójt

Podegrodzia. – Teraz dajemy sobie czas
na to, żeby ocenić, czy rozwiązania, które przyjęliśmy, sprawdzają się. Tak naprawdę to pasażerowie zdecydują, czy ta
forma komunikacji im odpowiada. Cały
czas jesteśmy jednak otwarci na sugestie
i wsłuchujemy się w głosy mieszkańców
– dodaje wójt.
Powrót komunikacji miejskiej na teren gminy niesie za sobą wiele pozytywnych zmian.

Pożegnaliśmy Bronisławę
Zimowską, ikonę kultury
lachowskiej
12 stycznia odeszła na zawsze. Związana z Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca Podegrodzie przez
osiemdziesiąt lat. Była prawdziwym autorytetem,
posiadała ogromną wiedzę na temat tradycji regionalnych, gwary, strojów, obyczajów. Przez wszystkie
lata przekazywała ją młodszym pokoleniom, upowszechniając kulturę lachowską.
Bronisława Zimowska posiadała naturalny talent. Tańczyła w zespole, pisała scenariusze, pomagała w tworzeniu
programów artystycznych. Była pełna pasji, a wyniesione
z domu zamiłowanie do tradycji i regionu czyniły Bronisławę Zimowską prawdziwą skarbnicą wiedzy, którą chętnie
się dzieliła z młodszymi pokoleniami.

Wieści PODEGRODZKIE

Najważniejsze to dostęp do stałej, niezawodnej i wygodnej komunikacji. Autobusy niskopodłogowe dostosowane
do przewozu osób niepełnosprawnych
i wózków dziecięcych. Kolejny argument to szeroka oferta ulg dla seniorów
i młodzieży. Wreszcie, konkurencyjne
ceny przejazdów i możliwość wcześniejszego zakupu biletu (również elektronicznego) w wyznaczonych punktach
na terenie gminy.

Wiedziała niemal wszystko o gwarze, tańcach, pieśniach
czy obyczajach ludowych. Przez lata współpracowała z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i Sądeckim Parkiem
Etnograficznym, organizując liczne wystawy czy pokazy.
Jej doświadczenie wykorzystywane było również w środkach masowego przekazu (telewizja, radio). Była współtwórcą i głównym konsultantem dokumentalnego filmu
realizowanego przez Telewizję Polską o tradycyjnym zwyczaju lachowskim „Wiązowiny”.
Urodziła się w 1922 r. w Podegrodziu. Jeszcze przed wojną ukończyła szkołę powszechną, a po jej zakończeniu kurs
przedszkolanek i kurs reżyserski. Z Regionalnym Zespołem
Pieśni i Tańca „Podegrodzie” związała się w roku 1937
i z małymi przerwami, była jego członkinią przez kolejne
osiemdziesiąt lat.
Pogrzeb odbył się 14 stycznia 2017 r. O godzinie 13 odprawiono mszę w kościele pw. św. Jakub Apostoła Starszego w Podegrodziu. Bronisława Zimowska spoczęła
na cmentarzu komunalnym w rodzinnej miejscowości. Żegnał ją tłum mieszkańców naszej gminy.
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Nowe szanse
z Bramą Beskidu
LGD Brama Beskidu jest już po pierwszych naborach
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski składać można było
w terminie od 24 listopada do 9 grudnia 2016r. i mogły
dotyczyć następujących zakresów: – „Podejmowanie
działalności gospodarczej” – „Rozwijanie działalności
gospodarczej”. W tym roku zakończyły się także nabory
na projekty dotyczące:
– Inwestycji w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
– Inwestycji w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.
– Ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.
W najbliższym czasie LGD Brama Beskidu planuje ogłoszenie naborów na projekty grantowe (projekty skierowane
szczególnie dla organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD). Planowane są także nabory na podejmowanie
oraz rozwijanie działalności gospodarczej.
LSR 2016-2023 realizowana przez LGD Brama Beskidu
współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.
Więcej informacji na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów można uzyskać w biurze LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340
Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stronie internetowej
oraz portalu facebook.pl.
LGD Brama Beskidu zaprasza na bezpłatne konsultacje
i doradztwo, a także na spotkania informacyjne oraz szkolenia
organizowane przez pracowników LGD Brama Beskidu.
LGD Brama Beskidu ruszyła również z kolejnym projektem, tym razem realizowanym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region
spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe,
Typ A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w partnerstwie
z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z Tarnowa,
pod nazwą KIS – Nowa Szansa.

Projekt skierowany jest do osób, które pragną wprowadzić
zmiany w swoim życiu, zarówno na polu zawodowym, jak
i społecznym. KIS – Nowa szansa zakłada kompleksowe
wsparcie dla uczestników, dzięki wprowadzeniu szeregu działań odnoszących się do stopniowego pokonywania barier społecznych. Pomagamy Uczestnikom Projektu w wyzbyciu się
barier fizycznych oraz barier psychologicznych, zachęcamy
do wyjścia z domu i podjęcia aktywności zawodowej. Nasi
specjaliści wspierają beneficjentów w poszukiwaniu pracy,
rozwijając umiejętności teoretyczne i praktyczne. Uczestnikom Projektu damy możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia
zawodowe oraz pośrednictwo pracy (zapewniamy możliwość
korzystania z sali informacji zawodowej, dostęp do komputera, warsztaty grupowe lub indywidualne z zakresu pisania CV
itp.). Beneficjentom dajemy możliwość udziału w spotkaniach
w ramach samopomocowych grup wsparcia, które skierowane są na wspólne pokonywanie wszelkich problemów, ale także pozwalają na korzystanie z dóbr społecznych jak np. kino,
teatr, wizyty w restauracji czy w salonie kosmetycznym. Końcowym efektem podejmowanych działań jest podjęcie stażu/pracy zgodnych z zainteresowaniami uczestnika.
Osoby, które zostaną uczestnikami projektu mają zagwarantowane bezpłatne szkolenia i staże, a także zwrot kosztów dojazdu na wszystkie rodzaje wsparcia i dużo, dużo więcej...
Rekrutacja drugiej grupy rozpoczęła się 3 kwietnia w Starym Sączu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, w godz. od 8:00
do 16:00. Więcej informacji pod numerem telefonu 786 917 272 lub w siedzibie projektu oraz na stronie
www.kisnowaszansa.pl i na plakatach.
LGD Brama Beskidu dostała także dofinansowanie na projekt: Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery w ramach konkursu nr RPMP. 10.01.03-IP. 01-12-032/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej
Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne. Kwota dofinansowania: 3 142 730,86 zł,
całkowita wartość projektu: 3 326 120,86 zł.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Gmina Podegrodzie
rozgorzała na wiosnę
Z nastaniem słonecznych dni rozpoczął się znany nam co roku proceder związany z wypalaniem traw.
Nie ominął on również nasze gminy
gdyż jednostki OSP uczestniczyły
w blisko 40 interwencjach! związanych z tą bezmyślną praktyką. Miejmy nadzieję że deszcze które
wystąpiły w ostatnich dniach spowodują że ziemia „zazieleni się”
i problem przestanie być aktualny.

Proceder, o którym piszemy rozpoczyna się wraz z nadejściem wiosny. Nie
pomagają żadne, powtarzane corocznie
apele o zaprzestanie tych praktyk. Wypalanie traw w naszym regionie jest niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają
się strażacy, służby leśne i ochrony środowiska. W świadomości jeszcze wielu
ludzi zakorzeniony jest mit, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest rodzajem nawożenia i użyźniania jej oraz

Dzieci z gminnych
szkół uczą się pływać
„Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” cieszy
się sporą popularnością w naszej gminie. W programie
uczestniczy 30 uczniów z klas I-VI szkół podstawowych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w limanowskim basenie. Uczestnicy odbędą łącznie 20 godzin zajęć w pływalni
w dniach 17 marca 2017 r. – 23 czerwca 2017 r. Nad bezpieczeństwem podopiecznych czuwają wykwalifikowani instruk-
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zwalcza chwasty. Tymczasem już wiele
lat temu udowodniono że takie pożary są
szkodliwe.
Ponadto wypalanie suchych traw jest
też zabronione. Mówi o tym jeden z artykułów Ustawy o ochronie przyrody. –
Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych... podlega karze aresztu
lub grzywny do 500 zł. – przypomina komendant gminny ZOSP RP Gminy Podegrodzie Kazimierz Witkowski.
Niestety, ciągle jeszcze dla wielu osób
sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach jest ogień. Pomimo wielu zagrożeń
nadal utrzymuje się moda na bezmyślne
podpalanie wszystkiego, co porośnięte
jest suchą trawą.

torzy oraz szkolni opiekunowie. Realizacja przedsięwzięcia
jest możliwa dzięki środkom z budżetu województwa małopolskiego, gminy Podegrodzie oraz wpłat rodziców.
Głównym celem projektu jest podniesienie kondycji fizycznej i poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów,
w szczególności zaś opanowanie podstawowych technik
pływackich, wdrożenie do systematycznego uczestnictwa
w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz poprawa stanu
bezpieczeństwa dzieci korzystających z różnego rodzaju
kąpielisk.
Oprócz nauki pływania, dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami, którymi powinien kierować się każdy pływak.
Dowiedzą się również, jak korzystać z kąpielisk, by uniknąć
nieszczęśliwych wypadków.
KWIECIEŃ 2017
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Termomodernizacja kolejnych szkół
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowych, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Gmina Podegrodzie
otrzymała dofinansowanie w wysokości 779 786,97 zł.
Dzięki wsparciu zrealizowane zostanie zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie”. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zostanie on
osiągnięty poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków, szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
jak również poprzez wprowadzenie zasad energooszczędnego
użytkowania budynków oraz sterowanie użytkowaniem energii.

Tym razem termomodernizacja obejmie Szkołę Podstawową w Brzeznej-Litaczu, gdzie również zostanie wyremontowana kotłownia oraz Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu.
W budynkach zostanie zmniejszone zapotrzebowanie
na energię dzięki ich dociepleniu, wymianie okien i drzwi oraz
wymiany źródła ciepła. Pozwoli to na znacznie zmniejszenie
kosztów utrzymania w/w szkół w przyszłości. Ponadto zyskają one wartości estetyczne, a dodatkowo ich sposób ogrzewania będzie mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.
Zakończenie zadania jest planowane na listopad 2017 r.
Warto przy tym wspomnieć, że to już kolejne placówki
oświatowe w naszej gminie, które przejdą termomodernizację.
W latach poprzednich wykonano już podobne inwestycje
w szkołach podstawowych w Długołęce-Świerkli, Gostwicy,
Olszanie, Olszance, Rogach, Morej Wsi i Stadłach.

Miserium Męki Pańskiej
6 kwietnia w Podegrodziu, dzięki inicjatywie proboszcza parafii księdza Józefa Wałaszka odbyło się przedstawienie
Misterium Męki Pańskiej, w którym pod okiem księży wspólny udział brał Gminny Ośrodek Kultury wraz z mieszkańcami naszej małej ojczyzny. Przedstawienie cieszyło się dużą popularnością, a na widowni pojawił się tłum widzów,
który ze sporym entuzjazmem oglądał blisko dwugodzinną prezentację. GOK zadbał o odpowiednie nagłośnienie sali
i scenografię. ZOBACZ RÓWNIEŻ NA STR. 16-17
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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ca z filmem, rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, krzyżówki, zagadki językowe oraz gramatyczne, rozwiązywanie
quizów, gier językowych oraz zadania
sprawdzające wiedzę o geografii, kulturze
i życiu codziennym w Kanadzie.
Uczniowie z wypiekami na twarzy
i zaangażowaniem podjęli się trudu walki o czołowe miejsca. Każdej drużynie
przyświecał jeden wspólny cel – miejsce
na podium. W czasie przerwy zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie
mogli odpocząć i poczęstować się przygotowanymi przekąskami.
Po zakończonej rywalizacji zespołów,
komisja konkursowa przystąpiła do oceniania prac, a potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wójt Małgorzata
Gromala wręczyła wszystkim uczestnikom nagrody oraz dyplomy.

Witamy w Kanadzie
23 marca w Szkole Podstawowej
w Dlugołęce-Świerkli odbył się etap
finałowy Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół
podstawowych z terenu Podegrodzia. V edycja konkursu nosiła nazwę „Welcome to Canada” i została
wzbogacona o elementy geografii,
historii, kultury oraz życia codziennego tego anglojęzycznego kraju.
Celem konkursu było: zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, koncentrowanie ich uwagi na rozwoju
sprawności językowych, zainteresowanie
różnicami kulturowymi, popularyzacja
języka angielskiego wśród uczniów
szkół podstawowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do nauki, propagowanie
wykorzystania technologii komputerowej w nauce języków obcych oraz umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą
szkolną i pozaszkolną.
Pomysł zorganizowania konkursu to
inicjatywa dwóch nauczycielek języka
angielskiego Marty Pustułki ze Szkoły

Wieści PODEGRODZKIE

Podstawowej im. św. Kingi w Olszance
oraz Kornelii Potoniec-Szarek ze Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli.
28 lutego w dziewięciu szkołach podstawowych gminy Podegrodzie odbyły
się eliminacje szkolne mające na celu
wyłonienie trzyosobowego zespołu, który 23 marca reprezentował szkołę w etapie finałowym.
W tym roku szkolnym w konkursie
udział wzięły następujące szkoły: Szkoła
Podstawowa w Brzeznej, Szkoła Podstawowa w Brzeznej- Litaczu, Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli, Szkoła
Podstawowa w Gostwicy, Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi, Szkoła Podstawowa
w Olszance, Szkoła Podstawowa w Olszanej, Szkoła Podstawowa w Stadłach.
Uroczystego otwarcia V Gminnego
Konkursu Języka Angielskiego dokonała dyrektor SP w Długołęce-Świerkli
mgr Katarzyna Plata, Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Adsum Urszula Potoniec-Mędoń.
Po części oficjalnej rozpoczął się konkurs, który trwał około dwóch godzin.
Składał się on z następujących zadań: pra-

A oto wyniki rywalizacji:
miejsce I – SP w Stadłach, w składzie:
Kamil Rostocki, Jakub Potoczny, Maciej
Rumin;
miejsce II – SP im św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu,
w składzie: Oliwia Bochniarz, Mateusz
Konar, Mateusz Żelasko;
miejsce III – SP im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej, w składzie: Stanisław Jurczak, Emilia Kulig, Aleksandra Monica.
Konkurs dostarczył uczestnikom wielu pozytywnych emocji, a dla nauczycieli
był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Rywalizacji drużynowej towarzyszyła przyjazna atmosfera.
Na zakończenie wręczono podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji konkursu dla: Małgorzaty Gromali,
wójta Podegrodzia, Magdaleny Konstanty, prezesa Banku Spółdzielczego w Podegrodziu, Katarzyny Platy, dyrektora
Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli, Wioletty Oleksy, dyrektora
Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance oraz Urszuli Potoniec-Mędoń,
prezesa Stowarzyszenia Adsum.
Słowa uznania skierowano, także
w kierunku nauczycieli za zainteresowanie i przygotowanie uczniów oraz pracę
w komisji konkursowej.
Tegoroczny konkurs realizowany był
w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych na tereKWIECIEŃ 2017
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nie gminy w 2017 r. Organizatorami V Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Welcome to Canada”, który
miał na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, były
Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli, Szkoła Podstawowa im. św. Kingi
w Olszance oraz Stowarzyszenie Adsum
z Brzeznej.
Organizacja konkursu oraz zakup nagród dla wszystkich uczestników możliwy był dzięki wsparciu sponsorów: Bank
Spółdzielczy Podegrodzie, Zenon Siwulski –Firma Handlowa „Siwulski” –, Firma SKILLEDBIKE – Olszanka, Firma
Duet – Producent Drzwi i Mebli, Małgorzata i Marek Piękoś – Apteka „Pilula”
w Podegrodziu, Janusz Rusnak – Firma
Inter-Styl, Wiolraf Foto-Video Rafał Małek, Firma Gastronomiczna Raj, Firma
KOMPERION Projekty graficzna, serwis
i sklep komputerowy Łącko.
Partnerami konkursu byli: Urząd
Gminy Podegrodzie oraz Stowarzyszenie Adsum z Brzeznej.

Czarny Orzeł
3 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbył się spektakl
ekologiczny dla klas pierwszych gimnazjum z terenu gminy. Krakowskie
Biuro Promocji Kultury przedstawiło
sztukę pod nazwą „Czarny Orzeł”.
Spektakl miał na celu rozbudzić
świadomość ekologiczną oraz rozwinąć
aktywne postawy wobec przyrody i jej
ochrony. Aktorzy przedstawili zagrożenia dla środowiska naturalnego, które
powstają z niskiej emisji.
Czas akcji dzieje się w 2572 roku.
„Czarny Orzeł” to nazwa statku, którym podróżują przez odległe galaktyki
bohaterowie – Adam i Ewa, szukając
nowych miejsc do kolonizacji. Dotychczas żyli w przeświadczeniu, że na Zie-

mi przez zanieczyszczenia, a także
przez rabunkową gospodarkę człowieka, nie ma warunków do życia. W czasie podróży statek ulega awarii, co
zmusza bohaterów do nieplanowanego
lądowania na obcej planecie. Przynosi
to szereg niespodziewanych zdarzeń
i śmiesznych sytuacji.
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.

Integracyjny bal karnawałowy
W dzień św. Walentego uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy zaprosili do wspólnej zabawy w ramach Integracyjnego Balu
Karnawałowego podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu „Gniazdo” w Starym Sączu.
W karnawałowy nastrój w Dworze
w Brzeznej wprowadziły podopiecznych
dzieci ze szkół podstawowych w Podegrodziu i Olszanie, które przedstawiły
bajkę „Królowa śniegu” w reżyserii Agaty Zarabskiej. Wszyscy byli zachwyceni
piękną scenografią, muzyką i rekwizytami, a przede wszystkim radosnym zaangażowaniem uczniów, których gra
aktorska zasłużyła na owacje na stojąco.
Bal rozpoczął się wspólnym wykonaniem poloneza, po którym odbył się koncert karaoke. Do tańca przygrywał
zespół Muzyka Rodziny Liszków.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

9

10

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Uchwała antysmogowa
Jakość powietrza na terenie całej Polski, a szczególnie na terenie województwa małopolskiego jest bardzo zła.
Dlatego w ramach troski o zdrowie i życie mieszkańców Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia
2017 roku przyjął jednogłośnie uchwałę antysmogową.
Uchwała w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla Małopolski zacznie w pełni obowiązywać od 1 lipca br.

Główne założenia Uchwały antysmogowej dla mieszkańców Małopolski:

Ograniczenie
powstawania nowych
źródeł emisji
zanieczyszczeń

Wyznacza długie okresy
przejściowe dla obecnie
użytkowanych kotłów na
węgiel lub drewno

• Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce instalacja kotła
lub kominka o parametrach nie spełniających wymagań ekoprojektu.
• Mieszkaniec, który buduje nowy dom, przeprowadza remont z wymianą
kotła lub kominka albo wymienia kocioł lub kominek na nowy, będzie
zobowiązany zainstalować nowoczesne urządzenia spełniające wymogi
ekoprojektu.
• Dla mieszkańców, którzy posiadają już ekologiczne ogrzewanie np. gaz, olej,
ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła uchwała nie wprowadza żadnych
nowych obowiązków lub ograniczeń. Jednak jeżeli chcą zrezygnować
z obecnego źródła ogrzewania na rzecz węgla lub drewna są zobowiązani
do zainstalowania nowoczesnych kotłów spełniających wymagania
ekoprojektu.
• Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub na
drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
• Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie
spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4.
• Kotły spełniające 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012, które są już
eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku
będą mogły być użytkowane bezterminowo.

Wprowadza wymagania
dla jakości stosowanych
paliw, aby zlikwidować
odpady węglowe i mokre
drewno

• Całkowity zakaz stosowania do palenia mułów i flotów węglowych oraz
paliw, które zawierają więcej niż 15% frakcji węgla o uziarnieniu mniejszym niż
3 mm (ma to uniemożliwić dodawanie drobnej frakcji do grubszego węgla),
• Zakaz stosowania drewna i innej biomasy o wilgotności większej niż 20%
(sezonowanie minimum 2 lata).

Wprowadzenie obowiązku
doposażenia kominka w
urządzenie redukujące
emisję

• Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (także tzw. ogrzewacze
pomieszczeń, piece kaflowe lub „kozy”) będą musiały spełnić wymagania
ekoprojektu. Ta regulacja dotyczy również instalowania kominka
w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
• Od roku 2023 dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających
wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co
najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać
dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
• Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności
cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać
wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego
z wymaganiami ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Wieści PODEGRODZKIE
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Kontrola przestrzegania
wprowadzonych
ograniczeń

• Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie będzie
ograniczać handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, ponieważ
sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym
zakresie. Odpowiednie regulacje powinny powstać na szczeblu krajowym.
• Kontrola przestrzegania przepisów uchwały będzie przeprowadzana przez
odpowiednie służby (straż miejską i gminą, policję, upoważnionych
pracowników urzędu gminy) na podstawie posiadanych przez mieszkańca
dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania,
wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie
wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeżeli mieszkaniec nie będzie
posiadał takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia
wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały,
mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną
do 5 000 zł.

Czym różnią się kotły spełniające wymagania ekoprojektu od kotłów 5. klasy?
W obu przypadkach maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą nie może być wyższa niż 40 mg/m3. Natomiast kotły zgodne z ekoprojektem gwarantują dotrzymanie tej samej emisji także w trakcie pracy przy niższym obciążeniu kotła. To ważne, gdyż kocioł rzadko pracuje na pełnej mocy, a przy niższym obciążeniu warunki spalania są gorsze, co powoduje
wyższą emisję pyłu. Wymagania ekoprojektu ograniczają również emisję toksycznych tlenków azotu z kotła. Ważny jest fakt,
że wymagania ekoprojektu zostały wprowadzone jednolicie dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły
dopuszczone do sprzedaży na obszarze UE. Natomiast norma PN-EN 303-5: 2012, która określa wymagania dla kotłów 3, 4 i 5
klasy jest normą dobrowolną, którą stosują tylko niektórzy producenci kotłów.
Lista zawierająca zgłoszone urządzenia grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania
ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 dostępna jest na stronie internetowej: www. powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.
Dodatkowo należy podkreślić, iż jest to pierwsza regulacja w Polsce, która wprowadza standardy emisji dla kotłów i kominków dopuszczonych do użytkowania, a także eliminuje spalanie paliw złej jakości na poziomie całego województwa.
Głównym zadaniem i celem wprowadzenia uchwały antysmogowej jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz
możliwość swobodnego oddychania czystym powietrzem, które ma wpływ na zdrowie i życie mieszkańców całego wojewódzŹródło: Informacje pochodzą ze strony internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/
twa małopolskiego.

Problem niskiej emisji – problem, który pojawia się
również na terenach wiejskich
NISKA EMISJA – nazywamy wydobywanie się pyłów
i gazów szkodliwych, które pochodzą z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.
Spalaniu paliw np. węgla towarzyszy zazwyczaj powstawanie dużej ilości gazów spalinowych i pyłów zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim
tlenki azotu, tlenek węgla, pył i dwutlenek siarki.
W czasie spalania odpadów – np. butelek plastikowych, starych ubrań i butów, opon do powietrza trafiają niebezpieczne
związki, którymi w następstwie oddychamy. Są to m. in. furany, dioksyny, pyły, WWA – wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, metale ciężkie i tlenki węgla.

Pochodzenie zanieczyszczeń
Substancje zanieczyszczające znajdujące się w powietrzu
pochodzą głównie z procesów spalania paliw ciekłych, stałych
i gazowych dla celów energetycznych, grzewczych oraz technologicznych.
Podstawowym produktem powstającym podczas spalania
jest dwutlenek węgla.

Przyczyny występowania niskiej emisji:
– spalanie złej jakości paliw energetycznych (niskokalorycznych węgli, zwłaszcza mułów węglowych), a także odpadów
(śmieci z gospodarstw domowych) w piecach przez mieszkańców wsi oraz miast,
– wadliwe i wysokoemisyjne urządzenia grzewcze,
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Co mogę zrobić jako mieszkaniec,
by poprawić jakość powietrza?
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– nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i instalacji kotłowych,
– transport komunikacyjny,
– nieodpowiedni stan techniczny instalacji kominowych np.
brak czyszczenia.

W jaki sposób NISKA EMISJA wpływa
na nasz organizm:
• Nawracające bóle głowy,
• Podrażnienie oczu (szczypanie, swędzenie, pieczenie,
zaczerwienienie) oraz błon śluzowych,
• Pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia,
• Zmiany skórne i uciążliwe alergie prowadzące do astmy,
• Niedotlenienie organizmu,
• Większa zapadalność na choroby dolnych i górnych dróg
oddechowych,
• Uszkodzenia wątroby, śledziony oraz wpływ na krew,
• Zaburzenia hormonalne – niepłodność, problemy
z zajściem w ciążę i jej donoszeniem,
• Niska waga urodzeniowa dzieci,
• Mutacje genetyczne (DNA),
• Większa zapadalność na choroby nowotworowe np. płuc,
gardła, krtani itp.
• Choroby układu nerwowego,
• Zmniejszenie odporności organizmu na choroby, w tym
ich ostrzejszy przebieg,
• Bezsenność oraz depresja.
Proces zachorowania z powodu zanieczyszczenia powietrza
jest etapem długofalowym, dlatego nasza czujność oraz możliwość wpływu na zmianę czystości powietrza jest bardzo mała. Długotrwałe wystawianie organizmu na szkodliwe
substancje występujące w powietrzu powoduje odkładanie się
w poszczególnych narządach substancji szkodliwych, które
po wielu latach będą dawać znać o sobie w postaci konkretnej
choroby np. nowotworu. Dlatego już dziś zadbajmy o zdrowie
naszych rodzin i znajomych, przystąpmy do walki o czyste
i zdrowe powietrze. Nagrodą za trud i wysiłek włożony w poprawę stanu powietrza będzie przede wszystkim zdrowie naszych dzieci, jak również czyste powietrze.

Wieści PODEGRODZKIE

• Jeśli masz stary i niesprawny piec, wymień go na inny,
bardziej nowoczesny i przyjazny środowisku,
• Decydując się na nowy piec, zwracaj uwagę na obecność
świadectwa zgodności normy dotyczącej sprawności
cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń,
• Do ogrzewania domu wykorzystuj tylko dobrej jakości
węgiel (nisko zasiarczony, wysokokaloryczny, bez mułu),
• Regularnie wykonuj kontrole i czyszczenie komina (usługa kominiarska),
• Segreguj odpady, nie wrzucaj ich do pieca (przecież i tak
jako mieszkaniec płacisz gminie za odbiór śmieci),
• Postaraj się przeprowadzić termomodernizację swojego
domu, dzięki temu ograniczysz straty ciepła,
• Możesz skorzystać z bardziej przyjaznych środowisku
form transportu np. komunikację zbiorową, rower, wspólny dojazd do pracy z kolegą, sąsiadem itp.

Czego nie wolno spalać:
• Odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET,
worków foliowych,
• Opakowań po sokach, mleku itp.
• Odpadów z gumy,
• Lakierowanego drewna oraz mebli,
• Opakowań po farbach i lakierach oraz ich pozostałości,
• Zużytych pampersów,
• Kolorowych gazet,

W piecu domowym możesz tylko spalać:
• Węgiel lub koks,
• Drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i innymi powłokami ochronnymi,
• Odpadami drewnianymi z tartaku, drewnianymi paletami,
odpadami drewnianymi pochodzącymi z budowy (nieimpregnowane szalunki itp.),
• Odpady z kory i korka,
• Papier, tekturę, kartony.

Jakie konsekwencje mogą Ciebie
spotkać gdy będziesz spalał odpady?
• Palenie śmieci w domu grozi wysoką grzywną do 5 000
złotych, a w niektórych przypadkach podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni).
• Mogą powstać też koszty innego rodzaju: spalanie śmieci
w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji
i przewodów kominowych (odkładanie tzw. mokrej sadzy).

Przepisy prawne, które normują
powyższe działania to:
• Art. 379 ustawa Prawo Ochrony Środowiska
• Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych
organów.
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• Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub
funkcjonariuszy straży gminnych.
• Kontrolujący, wykonujący kontrolę, jest uprawniony do:
– wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą
dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6
do 22 – na pozostały teren,
– przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
– żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
-żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych
mających związek z problematyką kontroli.
• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach
o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego
kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie
mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
• Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli,
a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w pkt 3.
• Art. 380 ustawa Prawo Ochrony Środowiska
• Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego
jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
• Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego
podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść
do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
• W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący
umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu
może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub
marszałkowi województwa.
• Art. 9u ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.
• Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379
i art. 380ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).
• Art. 225 Kodeksu Karnego – Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska (…)
• Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie
ochrony środowiska lub osobie przybranej do jej pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

Kwiaty i upominki
dla wszystkich kobiet!
Okolicznościowy program artysty, słodki poczęstunek, kwiaty i upominki uświetniły Dzień Kobiet zorganizowany przez filię Gminnego Ośrodka Kultury
Brzezna-Litacz. Na spotkanie, które odbyło się
w Szkole Podstawowej w Brzeznej-Litaczu przybyło
kilkadziesiąt przedstawicielek płci pięknej, a także
panowie którzy tego dnia nie szczędzili życzeń, komplementów i pięknych tulipanów.
Podczas uroczystości obecna była wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, a także radni: Teresa Matiasz, Jan Kożuch,
Jerzy Jasiński oraz Magdalena Górczyk, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Brzeznej-Litaczu. W tym dniu nie mogło zabraknąć także dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu Krzysztofa Bodzionego, który jak co roku przybył
na spotkanie z pięknymi życzeniami oraz słodkim upominkiem. Życzenia i tulipany na ręce pań złożyli także radni.
Wszystkich obecnych powitała Rachela Mordarska z filii
GOK Brzezna-Litacz, która czuwała nad całością wydarzenia: – Chciałabym, aby słowa Józefa Maciejewskiego były
mottem przewodnim spotkania. W dniu naszego święta życzę wszystkim kobietom wiele piękna i radości, a także zapraszam do obejrzenia oraz wysłuchania młodych artystów,
którzy zaprezentują się na scenie.
Podczas uroczystości zaprezentowali się chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy z opiekunem Pawłem Ciągło przygotowali kabaret. Młodzi wykonawcy pod kierunkiem
Racheli Mordarskiej zaprezentowali natomiast wiązankę
dawnych, ludowych piosenek oraz gawędę mówioną gwarą
lachowską.
Występ wprowadził wszystkich w doskonały nastrój i miłą atmosferę. Po zakończeniu programu artystycznego wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek,
przyniesiony przez panie i na przepyszne kanapeczki. Każda
jubilatka otrzymała także wiosenny upominek wykonany
przez filię GOK Brzezna–Litacz.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Dekanalne kolędowanie
W kościele parafialnym w Czarnym Potoku odbyło się Dekanalne Spotkanie Opłatkowe. Brali w nim udział nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz emerytowani nauczyciele dekanatu łąckiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Podczas nabożeństwa wystąpiła kościelna schola, do której należą również uczniowie Szkoły Podstawowej
w Olszanie. Dzieci z zerówki przygotowały jasełka. Uczniowie klas starszych towarzyszyli im grą na fletach. Na koniec
wszyscy wspólnie kolędowali.

Andrzej
Cierniewski
z pastorałkami
W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbył się koncert Andrzeja
Cierniewskiego, współfinansowany
przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
w ramach „VI Małopolskich Dni Świętego Jana Pawła II”.
W sali GOK, wypełnionej po brzegi
rozbrzmiewały kolędy i cudowne pastorałki. Piękne wykonanie każdego utworu niosło ogromną radość i spokój.
Można było choć na chwilę oderwać się
od trosk życia codziennego, zapomnieć
o kłopotach i smutkach.
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Gimnazjaliści oddali
hołd żołnierzom
wyklętym
Młodzież Gimnazjum w Podegrodziu była współorganizatorem uroczystości upamiętniającej Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca na cmentarzu w Nowym Sączu przy ul. Rejtana wspominano
ofiary terroru komunistycznego, zamordowane na Sądecczyźnie, pochowane w nieznanych mogiłach.
Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” Stadła, które reprezentowali Marek
Uszko i Leszek Konstanty. Z Podegrodzkiej placówki w uroczystościach wzięli udział uczniowie z klasy III c: Zuzanna Duda,
Paulina Sopata, Szymon Kożuch oraz Mateusz Bienias i Jarosław Zaryczny, którzy wyczytali nazwiska żołnierzy wyklętych.
Melodie dwóch pieśni „Być bliżej Ciebie chcę” i „Schowaj
mnie” na saksofonie i trąbce zagrali Michał Śledź i Łukasz Jurkowski. Wszyscy podopieczni Gimnazjum w Podegrodziu wystąpili w strojach regionalnych.
Apel poległych odbył się przy symbolicznych pomniku
– miejscu upamiętniającym walkę z okupantem niemieckim

oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na Sądecczyźnie. To z tych formacji partyzanckich wywodził się ruch
podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego
po 1945 r. w naszym regionie.
Pomnik jest symboliczną mogiłą, upamiętniającą poległych.
Niezłomni – bo tak ich nazywano, podejmowali nierówną walkę w obronie wolności, wiary, nie godząc się z władzą komunistyczną narzuconą Polakom. Zapłacili za to najwyższą cenę.
Wytrzymując tortury, ginęli pochowani w bezimiennych mogiłach. Pozostali w naszej pamięci, bowiem niezłomność jest
nieśmiertelna.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik gen.
Józefa Kustronia i zapalili znicze na jego grobie. Józef Kustroń
poległ podczas kampanii wrześniowej. Kolejnym miejscem,
do którego udała się delegacja z gimnazjum, była Wojskowa
Komisja Uzupełnień przy ulicy Stefana Czarnieckiego, gdzie
w czasach stalinowskich torturowano więźniów politycznych.
Młodzież mogła zobaczyć cele, w których więziono żołnierzy
wyklętych. Opiekę nad przygotowaniem uczniów do uroczystości objęły: Małgorzata Liber – zastępca dyrektora, nauczyciel muzyki oraz Teresa Kulak – nauczyciel historii.
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie
poszukuje świadków, posiadających informacje mogące pomóc w odnalezieniu miejsc tajnych pochówków ofiar terroru komunistycznego, zamordowanych na Sądecczyźnie
i pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu
przy ul. Rejtana.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Miserium Męki Pań
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Teraz pora
na seniora
Ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie współpracy gminy Podegrodzie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego.
Jak co roku gmina wspiera powyższe organizacje, w realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologii społecznej (rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii), ochrony i promocji
zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działalności ruchowo-sportowej dla osób znajdujących się w wieku
emerytalnym.

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 1000 zł
(„Ćwicz na zdrowie”);
2. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – 1500 zł (Wyjazd na basen – promocja
zdrowego spędzania wolnego czasu), 1500 zł (DINOLANDIA
miejsce propagowania ruchu na świeżym powietrzu), 1000 zł
(Turniej sportowy o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie), 1000 zł
(Noc Świętojańska), 1500 zł (VI Piknik Rodzinny), 1500 zł
(Wycieczka przedszkolaków do RABKOLANDU), 4000 zł
(XVII Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy), 1000 zł (Rodzinne pożegnanie lata);
3. Stowarzyszenie – Klub Sportowy „GRÓD CZOP PODEGRODZIE” – 3000 zł (Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Drużyn Amatorskich w piłce siatkowej), 3000 (Wspieranie
poprawy warunków uprawiania sportu KS GRÓD CZOP PODEGRODZIE i wzrostu wyników we współzawodnictwie
sportowym ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej), 1500 (IX Piknik Siatkówki – „Na pożegnanie wakacji”),;
4. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu
– 68500 zł (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy Podegrodzie).

cyjnego propagującego zdrowy styl życia wśród młodzieży
z kl. IV B SP w Podegrodziu);
3. Stowarzyszenie ADSUM – 1600 zł (Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację V Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „Welcome to
Canada” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie), 1700 zł (Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację Gminnego Święta
Matematyki w tym X Gminnego Konkursu Matematycznego
„Matematyka jest wśród nas” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie);
4. Fundacja Homo Homini – 4500 zł (Realizacja programu
edukacyjno-profilaktycznego DEBATA z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży);
5. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu – 1500 zł
(V Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Podegrodzie Małgorzaty Gromali), 4500 (Wolni od nałogów);
6. Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” – 2500 zł (Organizacja cyklu
spotkań integracyjnych „Różnicy ale tacy sami – zajęcia sportowo-artystyczne dla młodzieży gimnazjalnej i podopiecznych
Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK), 3000 zł (Gminne Dni Godności Osób
z Niepełnosprawnością).

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM TJ.
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła
– 2000 zł (Sport to zdrowie, używki to wróg);
2. Fundacja Homo Homini – 2000 zł (Realizacja programu
edukacyjno-profilaktycznego „Smak życia czyli debata o dopalaczach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży);
3. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu – 3000 zł
(Sport lekiem na patologię).

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
1. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 3000 (Uczmy
się żyć zdrowiej);
2. Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Ojca Papczyńskiego – 2000 zł (Śladami św. Ojca Stanisława Papczyńskiego zakonnika, patrona dzieci poczętych, męża stanu,
orędownika trzeźwości, który świadom plagi alkoholizmu słowem i własnym przykładem uczył trzeźwości).

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
1. Stowarzyszenie Razem dla Kultury – 1000 zł (PodtrzyI PATOLOGII SPOŁECZNYM TJ. ROZWIĄZY- mywanie i wzmacnianie tożsamości i tradycji regionalnej oraz
WANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu);
1. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 1200 zł (Żyjmy bez nałogów);
2. Fundacja „NOWA GALICJA” – 2000 zł (Ruch to zdrowie, używki to śmieci – organizacja rajdu turystyczno-eduka-
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2. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 700 zł (Poznajemy zabytki z czasów naszych przodków);
3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła
– 2800 zł (Nie ma przyszłości bez przeszłości);
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4. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – 500 zł (Śpiewam, tańczę i recytuję).

3. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu – 2500 zł
(Wakacje na sportowo).

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU
EMERYTALNYM

1. Stowarzyszeni Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła
– 1500 zł (Zuchy wypoczywają aktywnie w wakacje);
2. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – 1000 zł (Jesteśmy kulturalni – uczymy
się przez zabawę);

1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła
– 1500 zł (Emeryt a wciąż aktywny);
2. Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków – 1500 zł (Teraz pora na seniora).

Jak dbamy w domu
o czyste powietrze
Projekt „Czyste Powietrze, Czysta
Sprawa” w gminie Podegrodzie
miał na celu edukację ekologiczną
w zakresie ograniczenia przyczyn
prowadzących do zanieczyszczeń
powietrza.
Projekt realizowany był w klasach
trzecich szkół podstawowych z terenu
Nowego Sącza oraz powiatu nowosądec-

kiego przez Centrum KANA w Nowym
Sączu. W każdej klasie były prowadzone lekcje na tematy związane z zanieczyszczeniem
powietrza,
został
przeprowadzony konkurs wiedzy z omawianych tematów, a także konkurs plastyczny pn. „Jak dbamy w naszym domu
o czyste powietrze”
Głównym celem projektu była edukacja ekologiczna w zakresie ograniczenia

przyczyn prowadzących do powstawania
zjawiska smogu i ograniczenia niskiej
emisji na terenie Kotliny Sądeckiej.
W ramach projektu opracowano i przeprowadzono system ankiet diagnozujących poziom wiedzy mieszkańców oraz
kampanię medialną pod hasłem „Śmieci?
Nie palę, nie truję, nie zabijam!”.
W gminie Podegrodzie wolontariusze
pojawili się łącznie w 10 szkołach, 12
klasach i prowadzili zajęcia dla 171
uczniów.
Działania projektu będą kontynuowane w latach 2017-2019, obejmując swoim zakresem uczniów ze starszych klas
szkół podstawowych.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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40 Gminny Przegląd
Grup Kolędniczych
w Podegrodziu

Pójdziemy bracia w drogę z wieczora,
Wstąpimy najprzód do tego dwora
I będziemy śpiewać wszędzie o tak
wesołej kolędzie
Hej nam kolęda!

mownikom pomyślności, dobrobytu, obfitych plonów. Na scenie – podarowanie
trochę radości, śmiechu, rozrywki. Ale
i przypomnienie zwyczajów ojców.
Tradycje przywoływane są na konkursie kolędniczym. Na początku grup nie
było wiele. Repertuar zmieniał się i poszerzał. Grupy pokazywały coraz różnorodniejsze przedstawienia.
Od samego początku, przez 40 lat,
podczas przeglądu sala Gminnego
Ośrodka Kultury jest wypełniona po brzegi. Mali i duzi kolędnicy zawsze mogą liczyć na serdeczne
zainteresowanie i życzliwość publiczności. Wiedzą, jak tradycja kolędnicza regionu jest bliska miejscowym ludziom.

Trzydzieści dziewięć lat temu zawitały
do podegrodzkiego domu kultury.
I zaglądają tam do dziś. Zmieniła się
funkcja ich obchodów, ale zwyczaj żyje.
W dawnej tradycji podstawowym celem kolędowania było przyniesienie do-

Okres Bożego Narodzenia to czas
szczególny, oczekiwany przez cały
rok. Świętujemy narodziny Bożego
Dzieciątka, cieszymy się, bo dzisiaj
w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła Syna... Ten czas
w tradycyjnej kulturze ludowej naznaczony był wielkim bogactwem
zwyczajów, obrzędów, wróżb i działań magicznych, wśród których wyróżniają się obrzędy kolędnicze.
We wsiach Lachów Sądeckich jeszcze
do niedawna zimową nocą grupy kolędujących przebierańców biegały od domu do domu, niosąc mieszkańcom
serdeczność życzeń, wprowadzając
śmiech, radość i niezwykłe przeżycia.

Wieści PODEGRODZKIE
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Kolędnicy z naszej gminy najlepsi
w Bukowinie Tatrzańskiej
45 Karnawał Góralski w Bukowinie
Tatrzańskiej odbywał się w dniach
9-12 lutego. Od czwartku do soboty
o najwyższe trofeum - złotą spinkę
góralską na bukowiańskiej scenie
rywalizowało 50 dorosłych grup kolędniczych z całej Polski.
Dom Ludowy wypełniony muzyką i
kolędniczymi występami . Dookoła niósł
się specyficzny śmiech „żyda”, słychać

skich. Komisja artystyczna miała pełne ręce roboty ponieważ występujące grupy
kolędnicze prezentowały bardzo wysoki
poziom artystyczny. Skład komisji przewodnicząca Aleksandra Bogucka – etnobyło kłapanie „capa”. Barwne gwiazdy, muzykolog, dr Artur Czesak –
szopki, tęgie chłopy ubrane w słomę i językoznawca, Benedykt Kafel – etnostroje regionalne, „śmierć”, „królowie” to graf - Dorota Majerczyk – etnolog, dr hab.
tylko niektóre z postaci prezentacji, nio- Stanisław Węglarz – antropolog kulturosące radość, śmiech, śpiew zarówno orga- wy. Sukcesem okazały się występy grup
nizatorom, jury jak i zgromadzonej kolędniczych działające przy Gminnym
publiczności. Uczestnicy prezentowali Ośrodku Kultury w Podegrodziu z Heroswoje umiejętności w tańcu zbójnickim. dem oraz Gwiazdą, którzy zdobyli pierwOklasków na widowni było co nie miara. sze miejsce. Natomiast szopka rodzinna
Góralska radość zagościła w sercach tu- Zgrzeblaków zajęła II miejsce, a szopka
rystów, którzy oglądali popisy par góral- Adama Kwoki wyróżnienie.

Ferie z GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu przygotował dla dzieci i młodzieży ciekawą propozycję zajęć podczas ferii: artystyczne, taneczne, świetlicowe. Były też warsztaty ginących zawodów – hafciarskie, ceramiczne i z malowania na szkle.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Budki dla ptaków
Uczniowie klas II i III w Szkole Podstawowej w Olszanie słuchały wykładu na temat ptaków i wykonywały dla nich budki lęgowe. Prelekcję „Powitanie wiosny – budka dla ptaków” przygotowała dla uczniów Iwona Szczygieł z Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie wiedzą już, że ptaki na wiosnę szukają miejsc do bezpiecznego złożenia jaj
i wychowania piskląt. Wiele z nich potrzebuje naturalnych dziupli w starych pniach drzew. Jednak tych miejsc jest coraz mniej, dlatego takie zadanie spełnia dobrze przygotowana budka lęgowa. Warto wiedzieć, że od tego, gdzie ją powiesimy zależeć będzie, czy zamieszkają w niej ptaki i czy w spokoju będą się rozmnażać. Uczniowie bardzo uważnie
słuchali wykładu. Następnie, wraz z rodzicami, wzięli się do pracy i wykonali budki dla ptaków. Zostaną powieszone
na drzewach w okolicach szkoły.

Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz
Zasad bezpiecznego korzystania
z sieci uczyli się uczniowie Szkoły
Podstawowej w Olszanie w ramach
Dnia Bezpiecznego Internetu. Były
zajęcia komputerowe, apele oraz
konkursy.
DBI wyszedł z inicjatywy Komisji
Europejskiej w 2004 r. Tegoroczny
uczniowie z Olszany obchodzili pod hasłem: „Razem zmieniamy internet
na lepsze”. Głównym zadaniem Dnia
Bezpiecznego Internetu jest zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa
dzieci w sieci oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
– W oparciu o materiały edukacyjne
dostępne na stronie www.dzieckowsieci.pl
nauczyciele zapoznali uczniów ze stroną
Sieciaków, na której obejrzeli serię filmików edukacyjnych „Owce w sieci”.
Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagro-
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żeniami mogą spotkać się w sieci, poznali
zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w internecie i gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa
– relacjonują koordynatorzy akcji.
Dzieci poznały również zasady kulturalnego zachowania w internecie. 9 marca
odbyła się akademia przygotowana przez
Ewę Mrówkę, podczas której uczniowie
z klasy 4 i 6, wyrecytowali rymowane zasady na temat netykiety. Ostrzegały

przed podawaniem swoich danych osobowych nieznajomym czy też przed umawianiem się na spotkania z osobami
poznanymi w sieci, odgrywając scenki pt.
„Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz, więc
uważaj!” oraz „Sprzeczki braterskie, czyli
o wyzyskiwaniu starszego rodzeństwa”.
Na tablicy multimedialnej wyświetlono
dwa krótkie filmy „Kim jesteś?” oraz „Zasady bezpieczeństwa w internecie” z serii
sieciaki.pl.
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Gimnazjalista z Podegrodzie
najlepiej zna język ojczysty
Kinga Zaczyk, uczennica Gimnazjum w Podegrodziu,
znalazła się w gronie 22 uczniów, którzy zdobyli tytuł
laureata Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. Jego uroczyste zakończenie odbyło się 7 kwietnia w Czytelni Głównej Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
W zmaganiach organizowanych przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie nasza reprezentantka miał sporą konkurencję.
W etapie szkolnym wzięło bowiem udział aż 3379 uczniów
z terenu Małopolski. Na szczeblu rejonowym swoją wiedzą wykazało się już 559 uczestników. Ostatni, najtrudniejszy etap
zgromadził już tylko 76 osób, z czego zaledwie 22 z nich osiągnęło tytuł laureata. Wymagania były bardzo wysokie. Zgodnie z nowym regulaminem, honorowano tylko tych uczniów,
którzy zadania konkursowe wykonali na poziomie 90 proc. Kingę Zaczyk do konkursu przygotowała nauczycielka języka polskiego Małgorzata Janur.

Karnawał z teatrem
Koło Teatralne BIS Gimnazjum im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu wraz z samorządem uczniowskim 28 lutego zaprosiło na coroczne karnawałowe spotkanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy.
Ostatkowa impreza rozpoczęła się od obejrzenia spektaklu teatralnego pt. „Śpiąca Królewna”. Następnie goście zobaczyli inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Kolejnym punktem programu był występ Jolanty Mrówki,
która zaśpiewała „Hallelujah”, oraz widowiskowy taniec Emilii Mamali. Po części artystycznej wszyscy wspólnie bawili
się w tańcu i przy stole pełnym smakołyków.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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duet – Klaudia Rostocka i Nikola Potoniec (piosenka „Tamta dziewczyna”
przy dźwiękach na cymbałkach), Rafał
Porębski (lepienie figurek z plasteliny);
– z klasy IV: kabaret Biedronka
w składzie: Oliwier Gierczyk, David Kulak, Sebastian Zięba, Bartek Talar, Piotr
Zagórowski i Dominik Błaszczyk;

– Niektórzy mówią, że szkoła
zabija talent. Ale nie nasza,
która, jak się dzisiaj państwo
przekonacie, jest kuźnią
talentów – mówili
konferansjerzy konkursu.

Mają talent
Już po raz kolejny uczniowie Szkoły
Podstawowej w Olszanie mieli okazję zaprezentować swoje zdolności
muzyczne, taneczne, teatralne,
plastyczne czy sportowe. 22 marca
odbyła się trzecia edycja konkursu
Mam Talent.
Występy uczestników oceniało jury
w składzie: dyrektor Urszula Waligóra,
Alfreda Maciuszek i Kamila Oziembłowska.
– Niektórzy mówią, że szkoła zabija
talent. Ale nie nasza, która, jak się dzisiaj państwo przekonacie, jest kuźnią talentów. Nie można zamknąć naszych
artystów w jakiekolwiek ramy, bo nie są
schematyczni – mówili konferansjerzy
konkursu.
Swoje talenty zaprezentowali:
– z klasy „0”: Mikołaj Potoniec (granie na keyboardzie melodii „Kurki
trzy”), Lena Malinowska (piosenka
„Mam tę moc” z filmu „Kraina Lodu”),
Natalia Potoniec (piosenka „Stokrotka”),
Amelka Potoniec (piosenka „Alleluja”);
– z klasy II: Natasza Rostocka (piosenka „Dałem Ci kamień z wielkim lo-
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– z klasy V: kabaret Olszaniaki
w składzie: Dawid Kulak, Adrian Kurzeja, Julia Lenartowicz, Dominika Wójcik;
– z klasy VI: Monika Błaszczyk (piosenka „Alleluja”), Maria Mamala (piosenka „Bongo cha cha cha”), Agnieszka
Pawłowska (gra na skrzypcach melodii
z filmu „Piraci z Karaibów”), Julia Mrozek (rysowanie zwierząt pastelami), duet – Maria Mamala i Monika Błaszczyk
(układ taneczny).
Spośród uczestników klas młodszych jury wyłoniło następujących
zwycięzców:
miejsce I: Oliwia Nowak (kl. „0”)
miejsce II: Amelia Potoniec (kl. „0”)
miejsce III: Klaudia Rostocka i Nikola Potoniec (kl. III)

ve”), Oliwia Chełmecka (recytacja wiersza „Samochwała” J. Brzechwy), Adam
Rams (piosenka „Dach”), Oliwia Nowak
(artystyczny taniec do piosenki „Laleczka z saskiej porcelany”);
– z klasy III: Malwina Chochorowska
(zagranie melodii „Jesienny szkic”
na pianinie), Magdalena Mamala (piosenka „Biała dama”), duet – Amelia
Skoczeń i Dominika Poparda (piosenka
„Szkolna cha cha cha”), Piotr Dąbrowski
(talent sportowy – układ DAN-GUN),

Natomiast spośród uczestników
z klas starszych na podium znalazły się:
miejsce I: Agnieszka Pawłowska (kl. VI)
miejsce II: Maria Mamala (kl. VI),
Monika Błaszczyk (kl. VI) – śpiew
miejsce III: duet: Maria Mamala
i Monika Błaszczyk (kl. VI) – taniec
Tylko odważni potrafią wykorzystać
talent we właściwy sposób. Uczestnicy,
mimo młodego wieku, zachwycili
wszystkich swoją niepowtarzalnością.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji.
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Palmy
pierwszeństwa
Grupa walontariuszy, rozpoczynająca działalność w Szkole Podstawowej w Olszanie, zorganizowała
konkurs palm, które później przekazano na sprzedaż do koła Caritas
w parafii Czarny Potok. Dochód z nich
zasilił działania Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Czarnym Potoku.
W konkursie swoje palmy zaprezentowali uczniowie: Dominika Poparda,
Przemysław Król, Nikola Potoniec, Damian Gancarczyk, Natalia Potoniec, Mikołaj Potoniec, Piotr Zagórowski,
Sebastian Zięba, Martyna Porębska i Kamil Król-Kolasa. Wszystkie wykonane
były z niezwykłą starannością. – Dziękujemy za zaangażowanie w akcję i okazane serce – mówią wolontariusze.

Modelki z Olszany
Czarny Potok obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Z tej okazji tamtejsza szkoła organizuje różne konkursy, do których zaprasza również uczniów Szkoły Podstawowej w Olszanie. 21 marca zorganizowała pokaz mody „Eko-moda
w Czarnym Potoku za 100 lat”. SP w Olszanie reprezentowały dwie uczennice: Amelka Potoniec z zerówki oraz Oliwia
Nowak z klasy II. Dziewczynki wraz z rodzicami przygotowały stroje, które zaprezentowały podczas pokazu. Kreacje
wykonane zostały z materiałów recyklingowych. Modelki i projektantki zostały docenione. Otrzymały wyróżnienie
i nagrody rzeczowe.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Realizacja projektu
„Debata” dla uczniów
SP w Olszanie
22 marca br. w Szkole Podstawowej im. Mieczysława
Wieczorka w Olszanie odbyło się spotkanie w ramach
projektu: „Realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego DEBATA z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży”. Projekt był
współfinansowany ze środków Gminy Podegrodzie.
W programie brały udział klasy 5 i 6.

Program ten, poza dostarczeniem wiedzy o skutkach używania alkoholu, odwołuje się do wewnętrznego pozytywnego
potencjału tkwiącego w młodych ludziach, do wartości, do poszukiwań związanych z sensem życia. Program promuje również zdrowy styl życia.
Dzięki „Debacie” uczniowie uzyskali wiedzę na temat alkoholu w kontekście negatywnego wpływu na organizm ludzki. Mają też świadomość skutków długofalowych w innych
obszarach życia człowieka. Dostali także pozytywny przekaz,
że warto rozwijać swoje pasje i dbać o zdrowie.
Udział w takim spotkaniu pomoże uczestnikom ukształtować umiejętności, kompetencje i postawy pomocne w unikaniu alkoholu. Wpłynie także zapewne na budowanie ich
systemu wartości.

Wieści z SP w Mokrej Wsi
Pierwszy dzień wiosny
Wiosna to najpiękniejsza pora roku,
dlatego jej pierwszy dzień jest bardzo
wyczekiwany przez wszystkie dzieci.
Od wielu lat w naszej szkole zgodnie
z tradycją uroczyście świętujemy nadejście wiosny. Często ten dzień jest dla
uczniów okazją do wagarów. Dzieci naszej szkoły pokazały, że to szczególne
święto można spędzić inaczej. Każda
klasa wraz z wychowawcą przygotowała krótki występ składający się z piosenek i wierszy zwiastujących nadejście
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nowej pory roku. Uczniowie wzięli też
udział w konkursie na najładniejszy strój
wiosenny. Dzieci przebrały się za motyle, bociany, krokusy, przebiśniegi czy panią wiosnę.

Konkurs – Mam Talent
21 marca odbyła się pierwsza edycja
konkursu Mam Talent. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, teatralne, taneczne, jak również
sztuczki magiczne, które cieszyły się
największym zainteresowaniem. Bez-

konkurencyjni okazali się przedstawiciele z oddziału zerowego: Julitka Tokarczyk i Adrian Kita, którzy
przedstawili układ taneczny wraz z podkładem muzycznym. Dzieci pięknie
ubrane w regionalne stroje lachowskie
zaśpiewały i zatańczyły do utworu „Takiego Janicka”. Wszyscy uczestniczy
otrzymali słodkie upominki, a zwycięzcy dodatkowo pamiątkowe dyplomy
i możliwość pokazania swoich umiejętności w drugiej edycji konkursu, która
odbędzie się w maju.
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Jazda na lodzie
15 marca uczniowie klasy III i IV Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach ruchowych zorganizowanych na lodowisku w Chełmcu. Już od samego rana dzieci nie mogły doczekać się wyjazdu. Chociaż większość z nich po raz pierwszy założyła łyżwy na nogi, to radziły sobie naprawdę nieźle.

Czyste powietrze – czysta sprawa
Oskar Tokarczyk uczeń SP w Olszanie zdobył II miejsce, a jego szkolne koleżanki Malwina Chochorowska i Klaudia
Rostocka wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Organizatorem imprezy było Katolickie
Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Nowym Sączu. Konkurs adresowany był do uczniów klas III szkół podstawowych z
gminy. Zrealizowany został w ramach projektu. "Czyste powietrze - czysta sprawa w gminie Podegrodzie". Wzięło w
nim udział 18 uczniów. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
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Liga Klas
w Olszanie
Szkoła Podstawowa w Olszanie
realizuje pomysł Ligi Klas.
Organizuje konkursy o różnej
tematyce i przyznaje za nie punkty.
Klasa, która na koniec roku
zdobędzie ich najwięcej, otrzyma
nagrodę. Pierwszy konkurs odbył
się 19 grudnia ub.r. i dotyczył
wystroju świątecznego sal.
Uczniowie dokładali wszelkich starań,
ujawniając przy tym swoje plastyczne
zdolności, by to ich klasa prezentowała
się najlepiej. Drugi konkurs miał miejsce
25 stycznia i związany był z ze
znajomością
zasad
kulturalnego
zachowania. Miesiąc później, w
Międzynarodowym
Dniu
Języka

Ojczystego (21 lutego), odbył się konkurs
dotyczący
poprawnej
pisowni.
Uczniowie musieli uporać się z
krzyżówkami ortograficznymi. Kolejno
9 marca przedstawiciele klas brali udział
w quizie dotyczącym wiedzy na temat

bezpiecznego korzystania z internetu.
Był on poprzedzony apelem na ten temat.
Natomiast 20 marca odbył się konkurs
związany z językiem angielskim,
sprawdzający wiedzę uczniów o Irlandii
oraz Dniu Świętego Patryka.

Gostwica czyta
Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy zakupiła 429 książek za 5 tys. zł, jakie otrzymała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci oraz uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej.
W ramach projektu uczniowie kl. II-VI z Gostwicy brali udział w licznych konkursach, otrzymując dyplomy i drobne
nagrody rzeczowe.
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Wiosna
w szkole
21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Gostwiy wzięli udział w kolorowym pochodzie, a później
uczestniczyli w konkursach z okazji
pierwszego dnia wiosny.
Tego dnia przedszkolaki ubrały się
na biało, drugoklasiści na zielono, trzecioklasiści na żółto. Klasa czwarta z kolei założyła różowe koszulki, piąta
czerwone, a szósta niebieskie. W szkole
zrobiło się kolorowo i wiosennie.
Dzieci z oddziału przedszkolnego
oraz klasa druga i trzecia przygotowały
plakaty przedstawiające Panią Wiosnę.
Uczniowie klas starszych musieli wymyślić najciekawszy strój dla niej. Wszyscy

wykazali się pomysłowością i inwencją
twórczą. Zdecydowanie jednak najładniejszy plakat wykonały przedszkolaki,
a najładniejsze przebranie wymyśliła kasa szósta. Następnie przedstawiciele klas
IV-VI wzięli udział w międzyklasowym

turnieju podczas, którego odpowiadali
na pytania związane z wiosną. W tej
konkurencji klasa czwarta zdobyła najwięcej punktów. Każdy z uczniów otrzymał słodki upominek, a zwycięskie klasy
pamiątkowe dyplomy.

Oskar i pani Iga
Jolanta Mrówka, gimnazjalistka z Podegrodzia, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę im. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Nagrodę odebrała 18 marca w Częstochowie
podczas XXXVII pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę. Uczennica przygotowała pod kierunkiem Agaty Nawojowskiej scenariusz sztuki „Oskar i pani Iga” na podstawie książki Érica – Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża”.
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Mateusz Klimek 4 kwietnia spotkał
się z uczniami klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Olszanie, by opowiedzieć o zasadach zdrowego
odżywiania.
Młodzież miała okazję poszerzyć
swoją wiedzę na ten temat i dowiedzieć,
jakie produkty bogate są w witaminy,
węglowodany, tłuszcze i białka oraz jak
istotna jest zbilansowana dieta. Dietetyk
mówił również, jakie witaminy rozpuszczają się w wodzie, a jakie w tłuszczach,
które tłuszcze i cukry są lepsze dla naszego organizmu oraz o tym, że produkty w niewielkim stopniu przetworzone są
najbardziej wartościowe.
Zaprezentowana przez Mateusza
Klimka piramida żywieniowa zobrazowała uczniom, jakie posiłki są niezbędne dla zdrowego rozwoju organizmu niowych nie musi być trudna i można
oraz rozwoju intelektualnego, a których wprowadzać ją powoli.
należy unikać. Podopieczni dowiedzieli
Uczniowie brali aktywny udział
się również, że zmiana nawyków żywie- w spotkaniu, rozwiązywali quizy i krzy-
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żówki dotyczące omawianych zagadnień.
Dzielili się informacjami na temat swoich nawyków żywieniowych, a pod koniec prelekcji chętnie zadawali pytania.
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Dzielny
mały strażak
Jak wygląda dom po pożarze i jak rozprzestrzenia się
dym? Czym gasić palący się olej? Jak wezwać strażaków? – to tylko część z pytań, na które odpowiedź znają
już uczniowie najmłodszych klas, biorący udział w projekcie „Bezpieczny dom”.
W jego ramach dzieci odwiedziły Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Tam strażacy przeprowadzili z nimi zajęcia teoretyczne i praktyczne
w pomieszczeniu symulującym dom. Dzieci mogły m.in. sprawdzić temperaturę drzwi, za którymi jest ogień. Zadzwonić
pod numer 998 lub 112 i wezwać pomoc. Uczyły się też ewakuować z zadymionego pomieszczenia. Po zakończeniu zajęć każde dziecko otrzymało certyfikat „Dzielny Mały Strażak”.

Długołęka-Świerkla – tenis stołowy
Niemal wszyscy uczniowie w szkole w Długołęce-Świerkli grają w tenisa stołowego. Najlepsi biorą udział w zawodach
i udowadniają, że potrafią wygrywać. W roku szkolnym 2016/2017 wygrywali zawody na szczeblu gminnym,
międzygminnym, powiatowym i zatrzymali się w półfinałach Małopolski. Brali udział w zawodach w Podegrodziu,
Kamionce Wielkiej, Gródku nad Dunajcem, Ropie i Limanowej, wygrywając albo awansując do dalszych gier
indywidualnie i drużynowo. Martyna i Zuzia Plata wicemistrzynie powiatu nowosądeckiego zdobyły piąte miejsce
w półfinałach Małopolski w Ropie, indywidualnie Zuzia była siódma a Martyna dziewiąta w połfinałach województwa
małopolskiego. W zawodach chłopców Kacper Krzak i Wojciech Krajewski zdobyli czwarte miejsce na mistrzostwach
powiatu. Szkoła po tych sukcesach plasuje się na ósmym miejscu w powiecie nowosądeckim w klasyfikacji
na najbardziej usportowioną szkołę.
KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI
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Gimnazjada w piłce ręcznej
21 marca w hali sportowej
przy Gimnazjum w Brzeznej odbył
się finał powiatu nowosądeckiego
w piłce ręcznej chłopców. Celem
imprezy jest popularyzacja sportu
wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowania podczas rozgrywek
sportowych oraz wyłonienie mistrza powiatu nowosądeckiego, reprezentanta na zawody rejonowe.

Tabela końcowa:
1. Gim. w Mogilnie
3 5 32:13
2. Gim. w Podegrodziu 3 3 11:19
3. Gim. w Powroźniku 3 2 9:19
4. Gim. w Łącku
3 2 14:15
Nasza drużyna, która zajęła bardzo
dobre II miejsce występowała w składzie:
Kamil Maciuszek, Piotr Konstanty, Jakub

Kotas, Piotr Ciągło, Mateusz Bodziony,
Patryk Klag, Jakub Bodziony, Paweł Perełka, Piotr Baranowski, Arkadiusz Homoncik, Damian Maciuszek oraz Kacper
Dyrek. Opiekun: Marek Fiut.
Drużyny nagrodzono pucharami i dyplomami.
MAREK FIUT

Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu
Nowosądeckiego. Awansowały do nich
cztery zespoły. W sumie 64 zawodników, zwycięzców zawodów międzygminnych z: Gimnazjum w Mogilnie
Gimnazjum w Powroźniku Gimnazjum
w Łącku, Gimnazjum w Podegrodziu.
Zespoły grały systemem każdy z każdym, dwa razy po 12 minut.

Wyniki poszczególnych
spotkań:
1. Mogilno – Podegrodzie 14:4
2. Powroźnik – Łącko 5:4
3. Podegrodzie – Łącko 3:3
4. Mogilno – Powroźnik 11:2
5. Podegrodzie – Powroźnik 4:2
6. Łącko – Mogilno 7:7
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