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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Niech te najpiękniejsze w roku święta upłyną w ciepłej atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół.
A zbliżający się Nowy 2013 Rok spełni wszystkie Państwa pragnienia, zamysły i oczekiwania.

„WITOSOWY KAPELUSZ”
DLA MAŁGORZATY GROMALI STR. 6

ŚMIECIOWA REWOLUCJA – NOWY SYSTEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI STR. 7

CÓRKI KONTRA OJCOWIE,
CZYLI PIKNIK RODZINNY STR. 17
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WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI GMINY JEST MOIM NAJWIĘKSZYM OSIĄGNIĘCIEM
NA PÓŁMETKU KADENCJI. TA POZYTYWNA ENERGIA JEST IMPULSEM
DO DALSZYCH DZIAŁAŃ I PODEJMOWANIA KOLEJNYCH WYZWAŃ.

Szanowni Państwo!

Z

apraszam do lektury najnowszego
numeru „Wieści
Podegrodzkich”. Znajdziecie w nim Państwo
przegląd najważniejszych
wydarzeń, które miały
miejsce na terenie naszej
Gminy. Jest to dla mnie
szczególny moment – 14
grudnia 2010 r. zostałam
zaprzysiężona na wójta
Gminy Podegrodzie. Półmetek kadencji to dobry
czas na podsumowania
i rozliczenia, wyciąganie
wniosków i korygowanie
planów na przyszłość.
W moim przekonaniu
zrealizowałam większość
obietnic złożonych dwa
lata temu. Mogą Państwo
przeczytać o tym w trzymanym numerze „Wieści Podegrodzkich”, informowaliśmy o tym także w dodatkach
lokalnej prasy. Nigdy nie ukrywałam, że jest to możliwe dzięki Wam – Mieszkańcom. Współpraca z mieszkańcami Gminy jest moim największym osiągnięciem
na półmetku kadencji. Ta pozytywna energia jest impulsem do dalszych działań i podejmowania kolejnych wyzwań na następne dwa lata. Serdecznie za to dziękuję.
Jedną z takich osób był mój poprzednik Wójt Ryszard Marcinek – wielki społecznik, samorządowiec.
Przypominamy sylwetkę zasłużonego dla Gminy człowieka – oddając hołd jego postawie i dokonaniom.
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” to
najbardziej znane słowa księdza Jana Twardowskiego.
To jeden z tych aforyzmów, który może i powinien być
myślą przewodnią na całe życie. I nie powinniśmy so-

bie o tym przypominać tylko w takich smutnych chwilach. W dzisiejszym świecie, w którym ujawnia się coraz więcej złych emocji brakuje zwykłej życzliwości
i serdeczności dla drugiego człowieka. Przyszłości nie
jesteśmy w stanie przewidzieć a na refleksje może być
czasami za późno. Więc za księdzem Twardowskim:
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.”
Dlatego z dumą prezentujemy wszystkie tegoroczne dokonania naszej Gminy: małe i duże, indywidualne i zespołowe, inwestycyjne i społeczne, kulturowe
i sportowe. Osiągane przez różne grupy: od najmłodszych mieszkańców naszej Gminy po seniorów.
Wszystkim, którzy dołożyli małą cegiełkę do wspólnego dobra, za ich zaangażowanie i wysiłek bardzo dziękuję. Tym, którym zabrakło na to czasu zapraszam
do współpracy lub przynajmniej do życzliwych podpowiedzi. Dobrego słowa i uśmiechu nigdy za dużo.
„Wieści Podegrodzkie” zamieszczają także informację dotyczącą rewolucji śmieciowej. Od 1 lipca 2013 r.
zmienią się zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Właścicielem śmieci przestaną być osoby fizyczne
a stanie się gmina. W artykule przedstawiono dokładnie ten problem. Z pewnością, obok inwestycji, będzie
to jedno z najważniejszych przyszłorocznych zadań
Gminy.
Szanowni mieszkańcy. Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2013. Życzenia zawsze powinny mieć charakter indywidulany dlatego życzę
wszystkim spełnienia ich marzeń. Z wartości ogólnych
najważniejsze jest zdrowie, rodzina i grono przyjaznych
nam osób. Tego Państwu Życzę, a wtedy Święta przebiegną w pogodnej atmosferze a w nowym roku nie zabraknie nam sił na realizację marzeń.
Z serdecznymi pozdrowieniami
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RYSZARD MARCINEK (1946-2012)

Jego czyny i zasługi
widzimy w każdym miejscu
8 kwietnia 2012 roku w Niedzielę
Zmartwychwstania Pańskiego
na cmentarzu komunalnym w Brzeznej odbył się pogrzeb wieloletniego naczelnika, a potem wójta gminy
Podegrodzie Ryszarda Marcinka.
Byłego włodarza gminy w świąteczne popołudnie żegnali najbliżsi,
mieszkańcy gminy, władze samorządowe.
Zmarły 5 kwietnia br. Ryszard Marcinek
całe swoje życie zawodowe poświęcił
pracy w administracji samorządowej,
służąc ludziom.
Urodził się 5 stycznia 1946 roku w Żołyni koło Łańcuta (województwo podkarpackie) jako syn Józefa i Janiny
z domu Cieśla. W 1953 roku rozpoczął
naukę w Szkole Podstawowej w Żołyni
i ukończył ją w 1960 roku. W tym samym roku został uczniem Technikum
Ogrodniczego w Bielsku-Białej i po okresie pięcioletniej edukacji (1965) otrzymał
dyplom oraz tytuł technika ogrodnika.
Po ukończeniu szkoły średniej został
skierowany do Instytutu Sadownictwa
w Brzeznej celem odbycia rocznego stażu pracy (1965-1966). W opinii sporządzonej dnia 29 lipca 1966 roku przez
doktor Hannę Profic, pracownika naukowego Instytutu Sadowniczego
w Brzeznej, a zarazem opiekuna stażysty, czytamy: „Ryszard Marcinek... był
pracownikiem bardzo dobrym, wykazywał zaradność, pracowitość i sumienność, biorąc jednocześnie czynny udział
w pracach społecznych”.
W 1966 roku podjął naukę w Studium
Nauczycielskim w Nowym Sączu na wydziale rolnictwo. Po ukończeniu dwuletniego Studium 15 września 1968 roku
rozpoczął pracę na stanowisku agronoma w ówczesnym Prezydium Gromadz-
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kiej Rady Narodowej w Podegrodziu.
Od 1 stycznia 1973 roku, po reorganizacji administracji państwowej, został kierownikiem gminnej służby rolnej.
W 1967 roku zawarł związek małżeński ze Stefanią Porębską, zamieszkał
na stałe w Brzeznej i stał się Lachem
z wyboru. Wójt Marcinek był ojcem wielodzietnej rodziny. Miał dwóch synów
(Adama i Tomasza) i trzy córki (Beatę,
Lucynę i Elżbietę).
Ryszard Marcinek w samorządzie
gminy Podegrodzie najpierw pełnił obowiązki naczelnika gminy (styczeń 1982
rok), a następnie 15 lutego 1982 roku powołany został przez wojewodę nowosądeckiego
Antoniego
Rączkę
na stanowisko naczelnika gminy Podegrodzie. Funkcję tę piastował do 1990 roku. Po przełomie ustrojowym objął
funkcję zastępcy wójta (5 lipca 1990 roku), a od 1994 do 2006 roku pracował
nieprzerwanie na stanowisku wójta Podegrodzia.
Z gminą Ryszard Marcinek związany
był zawodowo trzydzieści osiem lat,
a na stanowisku naczelnika i wójta gminy pracował dwadzieścia pięć lat.
Był człowiekiem całkowicie oddanym
pracy w samorządzie terytorialnym. Zarządzanie i kierowanie gminą było jego
pasją. Podczas uroczystości pogrzebowej
podkreślano zasługi zmarłego dla gminy i jej mieszkańców. Zwracano uwagę
to, że potrafił szanować każdego człowieka, nawet przeciwnika.
Ryszard Marcinek był wójtem, który
całym sercem służył drugiemu człowiekowi i nikogo nie pozostawiał bez pomocy. Drzwi jego gabinetu otwarte były dla
każdego mieszkańca gminy bez względu na jego status społeczny i pozycję materialną. W sytuacjach, w których nie
mógł w żaden sposób pomóc, nie odpra-

Ryszard Marcinek
wiał nikogo z kwitkiem, lecz wysłuchał,
poradził, obiecał, że udzieli wsparcia,
kiedy tylko nadarzy się możliwość. Był
wrażliwym i czułym na potrzeby innych. To podejście do potrzebujących,
pełne troski i otwartości na ich oczekiwania, było miarą jego człowieczeństwa.
W okresie dwudziestu pięciu lat kierowania gminą inicjował i podejmował
działania, dzięki którym wizerunek gminy ulegał wielkim zmianom. Jeden z byłych sołtysów (Stanisław Oleksy),
wypowiadając się na temat dokonań
wójta Marcinka porównał go do Kazimierza Wielkiego i powiedział: „Pan
Marcinek zastał Brzezną, która topiła się
w błocie, a zostawił wyremontowane,
wybudowane i wyasfaltowane drogi”.
Słowa te są świadectwem tego, że wójt
Marcinek był postacią nietuzinkową,
wielce zasłużoną dla ziemi podegrodzkiej, a jego dokonania widoczne są w każdym miejscu.
Dodać należy, że w czasach jego zarządzania miał miejsce historyczny przełom ustrojowy i na wójcie, jako
GRUDZIEŃ 2012

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

gospodarzu samorządu najniższego
szczebla, spoczął obowiązek dostosowania zasad funkcjonowania gminy do nowej ustawy o samorządzie terytorialnym
w zakresie organizacyjnym, kadrowym,
bazowym. Realizacja zadań w tym zakresie wymagała od wykonawcy wiedzy, umiejętności organizacyjnych, taktu
i asertywności. Dużym wyzwaniem dla
wójta i ówczesnej Rady Gminy było również wdrożenie reformy systemu oświaty, zabezpieczenie dróg i parkingów dla
pielgrzymów w związku z wizytą ojca
św. Jana Pawła II w Starym Sączu, także
likwidacja szkód popowodziowych
w roku 1997, 2001 i 2003.
Wójt Ryszard Marcinek myślał koncepcyjnie i miał pomysły na modernizowanie działań gminy w zakresie
infrastruktury drogowej, gospodarki
wodno-ściekowej, działalności kulturalno–rekreacyjnej i sukcesywnie je wprowadzał w życie.
Za czasów jego „wójtowania” zrealizowano wiele ważnych inwestycji, dzięki którym gmina Podegrodzie ulegała
pozytywnym przeobrażeniom we
wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Między innymi zasobniejsza infrastruktura w coraz większym stopniu
zaspakajała potrzeby i oczekiwania
mieszkańców gminy i wpływała na podniesienie jakości ich życia. Niezwykle
ważnymi przedsięwzięciami były:
• budowa dróg (ponad 200 km nawierzchni bitumicznych na drogach
gminnych), mostów, chodników, parkingów obok kościołów i cmentarzy, szkół
(Olszana, Długołęka – Świerkla, Gostwica), gimnazjów (Brzezna, Podegrodzie),
strażnic OSP (Olszana, Stadła, Juraszowa, Mokra Wieś, Brzezna), budynku
UG, hali sportowej w Podegrodziu, hali
widowiskowo–sportowej w Brzeznej,
boisk przyszkolnych, pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej,
• stała modernizacja istniejących
szkół, ośrodków zdrowia, strażnic, powołanie do życia nowych jednostek OSP,
• stała modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej,
• telefonizacja i oświetlenie miejscowości gminy,
• budowa gminnego wodociągu (Stadła, Gostwica, Brzezna, Chochorowice),

• budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie Podrzecza,
• budowa i utrzymanie gminnego
składowiska odpadów,
• budowa obwodnicy: Stary Sącz
– Brzezna (I etap),
• rozpoczęcie budowy obwodnicy:
Brzezna – Stadła – Podegrodzie.
Powyższe wyliczenie jest rejestrem
najważniejszych działań, które realizowane były w czasie pełnienia przez niego funkcji wójta gminy. Zasługą
pana Marcinka, nie budzącą żadnych
wątpliwości, było to, że za jego rządów
gmina uzyskała infrastrukturę drogową,
dzięki której wszystkie wioski miały połączenie z Urzędem Gminy w Podegrodziu i Nowym Sączem. Także
baza lokalowa oświaty zyskała nowoczesne obiekty szkolne, zmodernizowa-

Ryszard Marcinek myślał koncepcyjnie i miał pomysły
na modernizowanie działań
gminy w zakresie infrastruktury drogowej i gospodarki...
no i wyremontowano szkoły już
istniejące. Przyspieszenie inwestycji
oświatowych wymusiła nie tylko reforma oświatowa, ale także realne potrzeby
w tym zakresie poszczególnych sołectw.
Nakłady na oświatę pochłonęły wówczas miliony złotych, które pochodziły
z różnych źródeł finansowania.
Ryszard Marcinek jako wójt nie tylko
dbał o rozwój gospodarczy gminy Podegrodzie, ale także angażował się w działalność mającą na celu integrację
lokalnego środowiska wokół wartości
tkwiących w tradycjach, zwyczajach
i obrzędach Lachów Sądeckich. Był patronem licznych przeglądów i konkursów organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Podegrodziu, dzięki
którym rodzima kultura lachowska była
promowana, kultywowana i rozsławiała bogactwo kulturowe i przyrodnicze
ziemi podegrodzkiej w regionie, Polsce
i świecie.
Patronat i wsparcie, jakie udzielał wielu inicjatywom i działaniom podejmo-

wanym przez instytucje kulturotwórcze
gminy, rodzimych twórców ludowych,
artystów, zespoły ludowe, młodzież
szkolną przyczyniły się do tego, że gmina Podegrodzie z całym swoim bogactwem była ambasadorem Sądecczyzny.
Przedmiotem jego oddziaływań była także troska o rozwój życia sportowego,
zdrowotnego środowiska, którym zarządzał. Współorganizowanie różnorodnych imprez i ich inicjowanie
przyczyniało się do podniesienia kultury zdrowotnej, zmiany stylu życia, edukacji społeczeństwa.
Wójt Marcinek bardzo dobrze i skutecznie reprezentował interesy i potrzeby wszystkich mieszkańców Gminy
Podegrodzie i miał na uwadze ich dobro.
Działania, które podejmował zawsze służyły ludziom i w końcowym rezultacie
przyczyniały się do poprawy warunków
ich życia. Był człowiekiem, który kochał
to, co robił, bez względu na to, jaką płacił za to cenę. Jeden z internautów napisał: „Odszedł wielce zasłużony człowiek
dla ziemi podegrodzkiej. Jego czyny i zasługi widzimy w każdym miejscu, będziemy pamiętać o Tobie”.
O wójcie Ryszardzie Marcinku musimy pamiętać, bo na wieczną pamięć zasłużył sobie długoletnią, rzetelną
i aktywną pracą na rzecz nas – mieszkańców gminy. Pozostawił po sobie materialne dokonania, z których korzystamy
i będą korzystać następne pokolenia.
Za długoletnią i owocną pracę otrzymał wiele odznak i medali. Do najcenniejszych zaliczyć należy Brązowy
(1976), Srebrny (1985) i Złoty Krzyż Zasługi (1998).
Za działalność na rzecz Sądecczyzny
otrzymał złote odznaki: „Zasłużony
w rozwoju Sądecczyzny” (1974), „Za zasługi dla województwa nowosądeckiego” (1988).
W 2011 roku otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla ziemi sądeckiej”.
Doceniając jego działania na rzecz sportu, przyznano mu srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”
(1990). Wójt Ryszard Marcinek otrzymał
także Medal 40-lecia Polski Ludowej
(1984) i brązowy medal „Za zasługi dla
pożarnictwa”.
IRENA KUROWSKA
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„Witosowy kapelusz”
dla Małgorzaty Gromali
Wójt Podegrodzia, Małgorzata Gromala, znalazła się w gronie laureatów 13.
plebiscytu na Najpopularniejszego Wójta Małopolski 2012, zorganizowanego
przez „Gazetę Krakowską” i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
Uroczysta gala odbyła się 20 listopada w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

Wieści PODEGRODZKIE

w Krakowie. Do walki o ten zaszczytny
tytuł stanęło 28 wójtów i 17 burmistrzów.
Oddano łącznie 28 tys. głosów.
„Witosowe kapelusze” otrzymało 10
wójtów: gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski, gminy Korzenna Leszek Skowron, gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, gminy Podegrodzie
Małgorzata Gromala, gminy Skrzyszów
Marcin Kiwior, gminy Szczurowa Marian
Zalewski, gminy Gnojnik Sławomir Paterek, gminy Łapanów Jan Kulig, gminy
Łapsze Niżne Paweł Dziuban oraz gminy
Lipnica Murowana Tomasz Gromala.
Honorowe insygnia wręczono również najlepszym burmistrzom, otrzymali
je: burmistrz Krynicy-Zdrój Dariusz Reśko, burmistrz Miasta i Gminy Radłów
Zbigniew Mączka, burmistrz Miasta
i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz
burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.

Medal 90-lecia
Krakowskiego Związku
Piłki Nożnej
Małopolski Związek Piłki Nożnej
uhonorował Urząd Gminy i Radę Gminy Podegrodzie za zasługi dla rozwoju

piłkarstwa krakowskiego i małopolskiego medalem 90–lecia Krakowskiego
Związku Piłki Nożnej.
31 października podczas XXV Sesji
Rady Gminy medal na ręce wójt Małgorzaty Gromali przekazał Marian Kuczaj
– Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu.

Podegrodzie w gronie
laureatów „Moja
Ojczyzna”
15 listopada zakończyło się głosowanie w konkursie „Rzeczpospolitej” „Mała Ojczyzna”. Gmina Podegrodzie
znalazła się w gronie laureatów tego plebiscytu. W województwie małopolskim
Podegrodzie uznano za najbardziej przyjazną gminę.
„Moja Ojczyzna” to konkurs, którego
celem było wskazanie gmin, które dzięki różnym czynnikom m.in. takim jak
sprawne władze, zorganizowane społeczności, przyroda, miejsca pracy stają
się atrakcyjnymi miejscami dla życia Polaków.
Oficjalny finał plebiscytu odbył się 21
listopada w Poznaniu podczas Kongresu Samorządów GMINA 2012.
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Śmieciowa rewolucja
Od 1 lipca 2013 r. w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy system
gospodarowania odpadami. Wdrożenie nowego systemu obejmującego między innymi wprowadzenia
opłaty śmieciowej nie jest pomysłem wójtów, tylko ustawowym
obowiązkiem nałożonym na samorządy, który należy zrealizować.
Nowe regulacje prawne mają na celu
między innymi ograniczenie masy odpadów kierowanych na składowiska,
zwiększenie odzysku odpadów o walorach surowców wtórnych, a także ograniczenia procederu spalania odpadów
w piecach domowych, jak również wyrzucanie odpadów na tereny zielone.
Na składowiska nie będą przyjmowane odpady zmieszane, tylko wyłącznie
te, które powstaną po przesortowaniu
odpadów wymieszanych – tzw. balast.
Odpady odebrane z poszczególnych nieruchomości w pierwszej kolejności będą
kierowane do wskazanych sortowni,
a dopiero po przesortowaniu do spalarni odpadów lub w przypadku jej braku
– na składowiska. Miejsca, do których
mogą trafiać w nowym systemie odpady zostały wskazane w Planie Gospodarki
Odpadami
Województwa
Małopolskiego. Odpady z naszego terenu po przesortowaniu mogą trafić
na składowisko w Nowym lub Starym
Sączu. Składowisko Odpadów w Podegrodziu zostało przewidziane do zamknięcia do końca 2012 r.
Kolejną bardzo ważną zmianą w nowych przepisach jest wprowadzenie
w całej Polsce podatku śmieciowego, który będą płacić wszyscy mieszkańcy. Gmina zajmie się odbiorem i wywozem
wytworzonych na danej nieruchomości
odpadów. W zamian za uiszczaną opłatę, od mieszkańców w ustalonych terminach będą odbierane wszystkie rodzaje
odpadów, w tym m. in.: odpady zmieszane, segregowane, odpady zielone, bu-

Na składowiska nie będą przyjmowane odpady zmieszane, tylko wyłącznie te, które powstaną
po przesortowaniu odpadów wymieszanych

Odpady odebrane z poszczególnych nieruchomości
w pierwszej kolejności będą kierowane do wskazanych
sortowni, a dopiero po przesortowaniu do spalarni.
dowlane, wielkogabarytowe. Dzięki temu, że wszyscy będą płacić podatek
śmieciowy, z lasów i innych terenów zielonych powinny zniknąć dzikie wysypiska oraz ograniczony zostanie proceder
spalania odpadów w piecach domowych. Koszt odbioru odpadów będzie niższy dla segregujących odpady, bowiem
za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do gminy
podlegać będzie przepisom Ordynacji
podatkowej, co oznacza, że wobec osób
zalegających z przedmiotowymi opłata-

mi będą wyciągane takie same konsekwencje, jak w przypadku niepłacenia
podatków od nieruchomości.
Na najbliższej Sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbędzie się 21 grudnia 2012 r. zostaną podjęte uchwały
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym między innymi zostanie wybrana metoda naliczania
opłaty oraz uchwalona stawka za odbierane od właścicieli nieruchomości
odpady.
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Przebudowa centrum wsi Brzezna

Przebudowa centrum wsi Podegrodzie

Remont GOK w Naszacowicach

Inwestycje zrealizowane
przez Gminę Podegrodzie w 2012 r.
1.
2.
3.

„Przebudowa centrum wsi Podegrodzie” całkowita wartość zadania: 541 977,65 zł – dofinansowanie: 274 948,00 zł
Urząd Marszałkowski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Przebudowa centrum wsi Brzezna” całkowita wartość
zadania: 280 534,01 zł – dofinansowanie: 171 057,00 zł
Urząd Marszałkowski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
w Olszance” – całkowita wartość zadania 573 637,09 zł
– dofinansowanie: 359 491,00 zł Urząd Marszałkowski Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka
Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) – całkowita wartość zadania 147 474,02 zł – dofinansowanie: 95 918,00 zł
Urząd Marszałkowski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Remont Pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu”- całkowita wartość zadania: 672 100,33 zł
w tym dofinansowanie: 199 082,00 zł Urząd Marszałkowski
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Stadła i części miejscowości: Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I- Brzezna,
Stadła – Kolektor A – całkowita wartość zadania: 1 350 520,78 zł
– dofinansowanie 515 001,00 zł Urząd Marszałkowski Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie” całkowita wartość zadania: 331 113,30 zł
– dofinansowanie: 331 113,30 zł Wojewódzki Urząd Pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4.
5.
6.
7.

Wieści PODEGRODZKIE

8.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” – całkowita wartość zadania: 1 344 550,00 zł – dofinansowanie 1 142 867,50 zł Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
„Jeżdżę z głową”- całkowita wartość zadania: 12 531,40 zł
– dofinansowanie w wysokości 3 597,00 zł ze środków
Województwa Małopolskiego
„Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stadłach” w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012” – całkowita wartość zadania 145 902,49 zł – dofinansowanie: 35 000,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce – Świerki” wartość zadania: 185 730,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 74 143,00 zł. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy” wartość
zadania 224 247,73 zł w tym dofinansowanie: 80 168,56 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Olszanie” wartość zadania: 244 770,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 94 000,00 zł. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
„Przebudowa drogi gminnej nr 293937 K StrzyganiecChochorowice w miejscowości Brzezna, Przebudowa
drogi Gminnej nr 293940 K Zapadliska w miejscowości Brzezna, Przebudowa drogi gminnej nr 293960K do Kościoła
w miejscowości Chochorowice” w ramach „Narodowego Pro-

9.
10.
11.

12.
13.
14.
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gramu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój” wartość zadania 1 398 388,44 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 419 501,00 zł
Remont drogi rolniczej dz. nr 25 w miejscowości Podrzecze wartość zadania: 63 381,75 zł, dofinansowanie 36 469,09 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Odbudowa drogi gminnej nr 293914K „Pod Wysokim”
w km 0+000-0+780 w miejscowości Brzezna wartość
zadania: 168 015,72 zł, dofinansowanie: 133.000,00 zł środki
na usuwanie klęsk żywiołowych
Odbudowa drogi gminnej nr 293624K „Do Zakonnic”
w km 0+000-1+320 w miejscowości Olszana wartość
zadania: 356 787,92 zł, dofinansowanie 301 062,00 zł środki
na usuwanie klęsk żywiołowych
Odbudowa drogi gminnej nr 293942K „Do Starej Szkoły” w km 0+000-1+450 w miejscowości Brzezna wartość zadania: 163 178,52 zł – dofinansowanie: 130 000,00 zł
środki na usuwanie klęsk żywiołowych
Odbudowa drogi gminnej nr 293710K „Do Wsi
od Krawcówki” w km 0+150-0+510 miejscowości Juraszowa wartość zadania: 117 223,94 zł, dofinansowanie: 69 153,00 zł środki na usuwanie klęsk żywiołowych
Odbudowa drogi gminnej nr 293675K „Szkolna”
w km 0+000-0+450 w miejscowości Olszanka wartość
zadania: 395 073,54 zł, dofinansowanie: 140 000,00 zł środki
na usuwanie klęsk żywiołowych
Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J.
Lorka wartość zadania 123.052.91 zł
Budowa drogi gminnej od Olszaka w kierunku Pana J.
Żelazko nr 32 – wartość zadania: 48.239,16 zł
Odwodnienie i poprawa drogi asfaltowej do osiedla
Burdak Góry – wartość zadania: 36.067,53 zł
Remont drogi gminnej Dulańskie w stronę Platy w m.
Gostwica – wartość zadania: 10.553,40 zł
Remont przepustu przez Suchy Potok z Łąk Gostwickich do Brzeznej Litacza – wartość zadania 31.662,51 zł
Remont drogi gminnej koło Zwolińskiego w miejscowości Gostwica – wartość zadania 6.088,50 zł

15.

16.
17.
18.
19.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach
gminnych Mokra Wieś – Długołęka -Świerkla, Sokowiny, Wzory – wartość zadania: 32.250,60 zł
Remont drogi gminnej Krawcówka w miejscowości Juraszowa – – wartość zadania: 45.962.64 zł
Poprawa nawierzchni drogi w kierunku Pana S. Bodzionego – wartość zadania 58.009,91 zł.
Remont odwodnienia drogi gminnej Bystra w m. Olszanka – wartość zadania 51 308,07 zł
Remont drogi gminnej Górki w miejscowości Podegrodzie – wartość zadania 12.782,50 zł
Remont odwodnienia drogi gminnej Łazy w miejscowości Podegrodzie wartość zadania: 15.557,04 zł
Odwodnienia drogi k. Pana Kroczka za wysypiskiem
wartość zadania 11.182,42 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 293881K „Podegrodzie”
w km 0+440 – 1+100 w miejscowości Gostwica – wartość zadania 229.086,02 zł
Odbudowa drogi gminnej nr 29364K „Do Smuga”
w km 0+000-0+450 w miejscowości Olszana – wartość
zadania 133.217,29 zł w tym dofinansowanie w wysokości 102.981,00 zł.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
25.

Prace przy Szkole Podstawowej w Olszance

Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu

Przebudowy Dróg Lokalnych

Przebudowa budynku OSP w Stadłach
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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ręźlak, członek zarządu województwa
małopolskiego Stanisław Sorys, radni
sejmiku województwa: Marta Mordarska i Andrzej Bulzak, starosta nowosądecki Jan Golonka, przewodniczący rady
powiatu Wiesław Basta, sekretarz powiatu Witold Kozłowski, wiceburmistrz
Starego Sącza Kazimierz Gizicki oraz dyrektor powiatowego zarządu dróg
Adam Czerwiński. W wydarzeniu
uczestniczyli również radni i sołtysi gminy Podegrodzie, dyrektorzy placówek

Dzięki dofinansowaniu z Unii
Europejskiej udało się zakończyć realizację projektów
za ponad 2 170 000 zł.

Remonty za miliony
W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyło się uroczyste
otwarcie inwestycji wykonanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej udało się zakończyć realizację
projektów za ponad 2 170 000 zł. Za tę
kwotę wykonano między innymi przebudowę centrum wsi Podegrodzie

Wieści PODEGRODZKIE

i Brzezna, remont Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu oraz jego filii
w Naszacowicach, zagospodarowania
terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance.
Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych za kwotę ponad 1 300 000 zł przebudowano trzy
drogi, dwie w miejscowości Brzezna
i jedną w Chochorowicach.
Na uroczystość 5 listopada przybyli:
wicewojewoda małopolski Andrzej Ha-

oświatowy, księża oraz przedstawiciele
wykonawców realizujących inwestycje.
Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia
przywitała gości, a następnie dokonano
prezentacji inwestycji zrealizowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Na zakończenie pani wójt wspólnie z przewodniczącym
Rady
Dariuszem
Kowalczykiem podziękowali włodarzom województwa i powiatu za okazane wsparcie, dzięki któremu udało się
zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Podziękowania otrzymali
również wykonawcy za rzetelne i terminowe wykonanie prac budowlanych.
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Boisko poświęcone, pierwszoklasiści pasowani
Baza Szkoły Podstawowej im. św.
Kingi w Olszance w okresie wakacji
wzbogaciła się o wielofunkcyjny zespół boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz skocznie do skoku
w dal, a także bardzo atrakcyjny
plac zabaw dla maluchów.
5 października w program Święta Szkoły wkomponowano uroczyste poświęcenie nowej inwestycji.
Do Szkoły w Olszance przybyli: Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia, Tomasz Dąbrowski, doradca wójta
do spraw inwestycji, Wiesław Czop, właściciel Zakładu Remontowo–Budowlanego w Podegrodziu – główny wykonawca
boisk, Andrzej Poręba, radny gminy, Stanisława Rams, sołtys wsi Olszanka.
W obecności gości oraz dyrektora
szkoły Rozalii Ścianek, przewodniczącej
Rady Rodziców Anastazji Waśko i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego poświęcenia dokonał proboszcz parafii
Olszanka, ks. Jan Majerski.

Wiesław Czop wręczył młodzieży symboliczną piłkę do siatkówki. Odebrała ją uczennica klasy szóstej Paulina Łatka, utalentowana uczestniczka turniejów siatkarskich w tej kategorii wiekowej, organizowanych w powiecie nowosądeckim i województwie małopolskim.
Wkolejnym punkcie programu ślubowanie złożyło osiemnaścioro uczniów klasy
pierwszej (wychowawca – Małgorzata Zyg-

munt). Pierwszoklasiści otrzymali nagrody
ufundowane przez Bank Spółdzielczy wPodegrodziu i radnego Andrzeja Porębę.

od starosty nowosądeckiego Jana Golonki i Wiesława Basty – przewodniczącego
Rady Powiatu Nowosądeckiego wręczył

pani Anieli Krzysztof Bodziony – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego i dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Pani Aniela otrzymała też listy gratulacyjne od wojewody małopolskiego Jerzego Millera oraz prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska. Z życzeniami
przybyli strażacy ochotnicy: Stanisław
Iwański prezes OSP Brzezna-Litacz i Stanisław Oleksy naczelnik OSP Brzezna Litacz, a także Janina Pietrzak i Teresa
Pasiut z „Caritas” Brzezna oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Zebrani goście odśpiewali gromkie
„Dwieście lat”, a przygrywała im kapela zespołu „Podegrodzie”. Program artystyczny dla Jubilatki przygotowała
młodzież z Filii GOK Brzezna – Litacz
pod kierunkiem Racheli Mordarskiej.
Anieli Fiut życzymy zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa.

200 lat
dla Anieli Fiut
7 października swoje setne urodziny
obchodziła Aniela Fiut. Ten dzień jubilatka spędziła w gronie rodziny
i licznie przybyłych do niej gości.
Urodzinowe obchody rozpoczęto w budynku OSP Brzezna-Litacz od mszy św.,
której przewodniczył ks. Stanisław Posłuszny – proboszcz parafii Brzezna i ks.
Stanisław Piszczek.
Po niej do dostojnej jubilatki w długiej
kolejce do złożenia życzeń ustawiło się
mnóstwo osób. Wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala życzyła stulatce wielu
lat w zdrowiu i otoczeniu życzliwych jej
ludzi oraz wręczyła upominki i kosz
kwiatów. Bukiet kwiatów i upominek
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Wesele Podegrodzkie
To tytuł filmu i książki, autorstwa
Magdaleny Kroh, których promocja miała miejsce 13 listopada
w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi gośćmi
zainteresowanymi nową publikacją i projekcją.

Sesja
z podziękowaniami
25 września w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu odbyła się kolejna już
– XXIV sesja Rady Gminy Podegrodzie. Spotkanie to miało szczególny
charakter.
Pani Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia, w imieniu własnym i mieszkańców
złożyła podziękowania Bernadecie Konstanty za pełną poświęcenia i zaangażowania pracę na stanowisku prezesa
Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu.
Wójt podkreśliła, że to właśnie
pod kierownictwem Bernadety Konstanty lokalny bank stał się stabilną,
nowoczesną instytucją, z silną pozycją
na konkurencyjnym rynku finansowym. Dzięki działalności filantropijnej
pani prezes podegrodzki bank kojarzony jest nie tylko z realizacją zadań biznesowych, ale także z otwartością
i wrażliwością na potrzeby lokalnej
społeczności. Wyrażając wdzięczność
za całokształt dorobku zawodowego
Bernadety Konstanty wręczono jej
kwiaty i upominek.
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Na promocję przybyli m.in. wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, Józef
Broński, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Grzegorz Baran, kurator
Małopolski, właściciel Drukarni KWADRAT w Nowym Sączu – Paweł Sierotowicz, właściciel firmy NOKOM
– Stanisław Nowogórski, przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie – Dariusz Kowalczyk oraz sponsorzy
wydawnictwa – BS Podegrodzie, Firma
„Gród” Zofia i Wiesław Czopowie.
Wszystkich witała kapela Zespołu
Podegrodzie oraz drużbowie, którzy
w tradycyjnych strojach zapraszali gości na wesele tzw. „prosacką”. Nie mogło zabraknąć najważniejszych osób,
czyli pary młodej oraz ich rodziców.
Autorka książki „Wesele Podegrodzkie” Magdalena Kroh, w skrócie przedstawiła zwyczaje, obrzędy, tradycje
weselne w gminie Podegrodzie sprzed
kilkudziesięciu lat.

Film, który została dołączony
do książki został nagrany przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Podegrodzie, przy współpracy z Jerzym
Nieciem.
Środki na publikację książki oraz
płyty zostały pozyskane ze Środków
Unijnych, starostwa oraz prywatnych
sponsorów. Dzięki temu udało się wydrukować ich tysiąc sztuk.
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Czas dla seniorów
Blisko stu seniorów wzięło udział
w organizowanym po raz drugi
przez filię Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeznej – Litaczu i Grupę
Caritas Brzezna – „Dniu seniora”.
Uroczystość rozpoczęła msza święta
w intencji seniorów, koncelebrowana przez ks. Władysława Pasiuta ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów i ks. Stanisława Posłusznego proboszcza parafii Brzezna. Oprawę
muzyczną liturgii przygotował organista z Brzeznej Marian Mordarski.
Po mszy świętej, która została odprawiona w auli remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzenej – Litaczu, seniorzy
i wszyscy zaproszeni goście udali się
na piętro budynku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Najlepsze życzenia długich lat
w zdrowiu i radości oraz kolejnego spotkania w tym samym gronie za rok życzyła seniorom Małgorzata Gromala,
wójt Podegrodzia. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się także m. in.: radni gminy Podegrodzie – Jan Kożuch i Jerzy Jasiński, sołtys Brzeznej Marek Pierzchała
i Stanisław Iwański, prezes OSP Brzezna–Litacz.
Dopisała piękna pogoda i dobre humory. Rozmowom i wspomnieniom
przy kawie i pysznych wypiekach nie
było końca. Czas umilały występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Seniorom przygrywała także
ludowa kapela pod kierunkiem Marka
Wastaga. Każdy z seniorów, a także
z zaproszonych gości otrzymał drobny
upominek. Były to lilie z bibuły, a także

bukiety z cukierków i laurki. Upominki
przygotowała filia GOK Brzezna – Litacz i młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Brzeznej.
Po raz pierwszy „Dzień seniora” odbył się w maju 2011r. Jest to wspaniała
okazja dla osób starszych, aby spotkać
się w tak licznym gronie. Organizatorzy
zapowiadają więc kolejną edycję za rok.
Również z okazji Dnia Seniora 1 października w Zespole Szkół Podstawowo–
Gimnazjalnych im. Bł. O. Stanisława
Papczyńskiego zorganizowano po raz
pierwszy spotkanie dla emerytowanych
pracowników naszego urzędu, Gminnego Ośrodka Kultury i Ośrodka Pomocy
Społecznej. Organizatorem imprezy była
wójt Małgorzata Gromala, która przywitała zgromadzonych na tej uroczystości
i życzyła wszystkim zdrowia, dalszej wytrwałości w zmaganiu się z trudami dnia
codziennego. Podczas spotkania zaprezentował się zespół młodzieżowy „Experyment”.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Strażacy z Olszany mają nową siedzibę. Budynek remizy uroczyście
przekazano 26 sierpnia.

Dzień nauczycieli
11 października w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu odbyły się gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W spotkaniu wzięli
udział dyrektorzy, nauczyciele
czynni i emerytowani ze wszystkich szkół z terenu gminy. Z tej
okazji, co roku wójt przyznaje wyróżniającym się pracownikom
oświaty nagrody za szczególne
osiągnięcia dydaktyczno–pedagogiczne oraz rzetelną pracę.
Witając przybyłych gości Małgorzata Gromala, mówiła: – Dzień Nauczyciela, to właściwy moment, aby
spotkać się i podziękować Wam za pracę, trud, wyrozumiałość i serce oraz
za przewodnictwo na trudnej drodze
zdobywania przez młode pokolenie
wiedzy. Osiągane przez Was efekty
pracy przekładają się na rozwój oświaty w naszej gminie. Zatem życzę Wam
wielu niezapomnianych i pięknych
chwil w pracy zawodowej, cierpliwości i wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z mozolnego wysiłku
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kształtowania serc, ducha i pamięci
swoich uczniów.
Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kowalczyk w imieniu własnym
i Rady podziękował wszystkim nauczycielom za dotychczasową pracę,
dobre wyniki oraz złożył najserdeczniejsze życzenia, podkreślając, że dla
Rady priorytetem są szkoły i nadal będą prowadzone inwestycje na rzecz
ulepszania bazy oświatowej.
Podczas spotkania uhonorowanych
zostało 13 dyrektorów oraz 7 nauczycieli.
Podczas uroczystości wystąpił zespół teatralny „BIS”, muzyczny „Experyment” oraz chór szkolny „Wiolino”.
Warto przypomnieć, że Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto państwowe związane z oświatą i szkolnictwem
wyższym. Obchodzi się je uroczyście 14
października, na pamiątkę powołania
w 1773 r. z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej.
Serdecznie dziękujemy dyrektor Krystynie Dąbrowskiej oraz nauczycielom
z Zespołu Szkół w Podegrodziu za gościnność, miłą atmosferę i życzliwość.

– Kochani druhowie strażacy! Stoicie
dziś w tych pięknych galowych mundurach, stoicie ze sztandarami, tak jak zawsze przychodzicie na patriotyczne,
państwowe i kościelne uroczystości,
na Święto Bożego Ciała, aby trzymać
straż przy Grobie Pańskim na Święta
Wielkanocne, na Odpust w Parafii, czy
na inne święta w naszej społeczności. I jest to bardzo wymowne! I wszyscy jesteśmy wam za to wdzięczni.
– Ale jeszcze bardziej jesteśmy wam
wdzięczni za to, że, na co dzień, już bez
galowych strojów, na głos syreny spieszycie z pomocą wszędzie tam, gdzie jawi się cierpienie, już to ogień czy woda,
już to wypadki drogowe czy inne nieszczęścia wśród ludzi. Wyrażamy wam
za to nasze szczere uznanie – mówił tego dnia podczas kazania na uroczystej
mszy św. na placu przed budynkiem
OSP, proboszcz parafii w Olszanie Leszek Babraj
Podkreślił, że strażnica została wybudowana trudem i staraniem strażaków
oraz mieszkańców Olszany i im powinna służyć: – Remiza ma być więc miejscem spotkań, w którym powinny rodzić
się dobre, twórcze i trwałe inicjatywy;
ma być miejscem kulturalnego odpoczynku i godziwej zabawy; ma być miejscem
umacniania
wzajemnych,
międzyludzkich więzi; ma być ośrodkiem
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Siedziba
strażaków
i miejsce spotkań
krzewienia dobra i piętnowania zła; ma
być miejscem formowania patriotycznych i prawowiernych postaw! Ma być
otwarta i dla młodzieży, i dla ludzi
w wieku produkcyjnym, i dla zasłużonych rencistów i emerytów! Remiza,
wraz z kościołem i szkołą, powinna w środowisku lokalnym tworzyć tę,
powiedzmy, instytucjonalną „triadę”,
skąd ludzie powinni zawsze wychodzić
lepszymi – mówił proboszcz.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowej remizy.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Podegrodzia Małgorzata
Gromala, przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kowalczyk oraz druh Teodor
Gargas, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Podegrodziu.
Uroczystość była też okazją do uhonorowania druhów medalami „Zasłużo-

ny Dla Pożarnictwa”, Złotymi Jabłkami
Sądeckimi oraz odznakami Wzorowy
Strażak.
Kończąc część oficjalną Józef Malinowski, prezes OSP w Olszanie podziękował Radzie Gminy i wójtowi
Podegrodzia za sfinansowanie i wsparcie

Uroczystość była też okazją
do uhonorowania druhów medalami „Zasłużony Dla
Pożarnictwa”, Złotymi Jabłkami Sądeckimi oraz odznakami
Wzorowy Strażak.
budowy nowej siedziby jednostki OSP,
następnie mieszkańcy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek, a później rozpoczęła się zabawa taneczna, która
trwała do późnych godzin nocnych.

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

15

16

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Przybywa chętnych do zabawy
Mieszkańcy Gostwicy oraz pobliskich miejscowości bawili się 22 lipca na festynie rodzinnym. Imprezę zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy. – To doskonała okazja do oderwania się od codziennych zajęć
na rzecz czynnego spędzania czasu z całą rodziną – mówiła wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. – Z roku na rok
przybywa chętnych do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, szczególnie dzieci, które z ogromną pasją rywalizują
ze sobą w różnych konkursach. Na scenie zaprezentowali się: kapela zespołu Podegrodzie, grupa kabaretowa,
grupa wokalna„Podegrodzcy Chłopcy” oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Dla najmłodszych niezwykłą frajdą były dmuchane zamki, konkursy z nagrodami oraz pokaz przygotowany przez strażaków. Po wyczerpującej
zabawie można było zregenerować siły, zjadając grillowane przekąski. Do wieczora trwała doskonała zabawa taneczna przy muzyce, prowadzona przez zespół KAMA-BAND.

Złote gody
Trzydzieści osiem par z terenu naszej gminy obchodziło jubileusz 50lecia małżeństwa. Uroczystość
wręczenia medali „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” odbyła się 11
listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.
Życzenia oraz gratulacje przekazali jubilatom zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Monika Hałas, wójt
Podegrodzia Małgorzata Gromala
i przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Kowalczyk. Jubilaci oprócz medali dostali pamiątkowe listy gratulacyjne,
kwiaty oraz upominki.

Lista Jubilatów: Bronisława i Bronisław Bodziony z Podrzecza; Anna i Antoni Dąbrowscy
z Naszacowic; Stefania i Józef Gomółkowie
z Mokrej Wsi; Stanisława i Władysław Gonciarzo-
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wie z Brzeznej; Maria i Józef Gutowscy z Chochorowic; Zofia i Hieronim Iwańscy z Brzeznej;
Władysława i Ignacy Janikowie z Gostwicy; Ludwika i Józef Kmiecikowie z Brzeznej; Zofia i Józef Konstanty z Brzeznej; Teresa i Mieczysław
Kostrzewa z Chochorowic; Stanisława i Michał
Król z Gostwicy; Barbara i Wincenty Król z Gostwicy; Helena i Władysław Król z Naszacowic;
Zofia i Jan Krzyśko z Podegrodzia; Józefa i Jan
Kuchnia z Brzeznej; Janina i Jakub Kuchnia
z Długołęki – Świerkla; Anna i Jan Lechowie
z Mokrej Wsi; Barbara i Józef Lorkowie z Brzeznej; Weronika i Władysław Łatka z Olszanki;
Stanisława i Heronim Łojek z Podrzecza; Zofia
i Eberhard Makoszowie z Brzeznej; Janina i Stanisław Mordarscy z Brzeznej; Maria i Stanisław
Nieciowie z Podrzecza; Stefania i Maksymilian
Olszakowie z Mokrej Wsi; Maria i Stanisław Pasiutowie z Podrzecza; Maria i Ignacy Pietrzakowie ze Stadeł; Ludwika i Stanisław Plata
z Olszanki; Barbara i Jan Plata z Rogów; Maria
i Piotr Potońcowie z Olszany; Stanisława i Władysław Sobczakowie z Długołęki – Świerkla; Maria i Józef Stachoniowie z Olszany; Zofia
i Maksymilian Szelec z Naszacowic; Janina i Jó-

zef Tokarczykowie z Olszany; Zofia i Henryk Waligóra z Podegrodzia; Zofia i Michał Wojnarowscy z Naszacowic; Helena i Józef Zbożeń
z Olszanki; Maria i Zbigniew Zgrzeblakowie z Gostwicy; Stanisława i Władysław Zielińscy z Gostwicy.
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Córki kontra ojcowie,
czyli piknik rodzinny

dmuchany i trampolina, kiełbasa z grilla dla wszystkich, natomiast dla dzieci dodatkowo wata cukrowa, frytki, coca cola
oraz darmowa loteria fantowa oraz nagrody w formie wiatraków i piłek. Piknik zakończył się dyskoteką.
– Pragniemy złożyć gorące podziękowania tym wszystkim,
którzy przyczynili się do uświetnienia imprezy – dziękuje Agata Zarabska.

Na boisku przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława
Wieczorka w Olszanie odbył się I Piknik Rodzinny. W organizację imprezy włączyli się: Rada Rodziców działająca przy placówce, Centrum KulturalnoSportowo-Rekreacyjne w Olszanie, a także OSP w Olszanie, która zadbała o dekoracje i bezpieczeństwo
podczas zabawy.
Impreza łączyła w sobie trzy uroczystości: Dzień Matki, Dzień
Dziecka i Dzień Ojca, a jej celem była integracja szkoły z środowiskiem lokalnym i promowanie wartości, jaką jest rodzina.
Piknik otworzyli, wjeżdżając uroczyście na plac apelowy
przy szkole bryczką zaprzężoną w konie, wójt Podegrodzia
Małgorzata Gromala, wicekurator Małopolski Grzegorz Baran
oraz dyrektor szkoły Agata Zarabska. Po przywitaniu gości,
głos oddano dzieciom. Uczniowie klas 0-6, oraz przedszkolaki pod opieką swoich wychowawców, przygotowali specjalny
program artystyczny, ukazujący wiele życiowej mądrości, humoru i radości. Dzieci miały również okazję zaprezentować
przed rodzicami, rodzeństwem i dziadkami swoje umiejętności taneczne, za które otrzymały gromkie brawa.
Cały program imprezy nosił znamiona rywalizacji. Niezwykłe emocje wzbudzały mecze piłki nożnej w kategoriach: córki – tatusiowie, synowie – mamusie, nauczyciele – strażacy,
rodzice – samorządowcy. Odbyły się także konkursy: malowanie twarzy i włosów, slalom, biegi przełajowe, rzuty przedmiotami na odległość, konkursy z piłką i skakanką. Dodatkowymi
atrakcjami były: przejażdżka bryczką, jazda na kucyku, zamek
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Roztańczone i rozśpiewane
Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach
jako jedyne z powiatu nowosądeckiego oraz Małopolski wzięło udział
w II Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu, który
odbył się w dniach 8-9 września.

– Największa furorę zrobiła
nasza kaszanka, za którą
zdobyłyśmy nagrodę – chwalą
się gospodynie.

Koło na Jarmarku Kulturowym prezentowało produkty regionalne, które rozeszły
się w mgnieniu oka. Na stoisku gospodyń
ze Stadeł królowały wiejskie wyroby, drożdżówki ze śliwkami, kołacze ze serem,
podpłomyki, ciasteczka nazwane „mieszanką Podegodzką” oraz chleb domowy
ze smalcem. – Jednak największa furorę
zrobiła nasza kaszanka, za którą zdobyłyśmy nagrodę – chwalą się gospodynie.
KGW w Stadłach wzięło również
udział w konkursie śpiewaków

i za wyśpiewywanie podegrodzkich
przyśpiewek zostało nagrodzone. Występy Koła porwały licznie zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy.
– Byliśmy najbardziej rozśpiewaną
i roztańczoną grupą uczestniczącą
w Jarmarku, co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, jako że działamy
dopiero półtora roku. Komisja konkursowa uznała także, że mamy najpiękniejsze stroje. Dodamy, że same je
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szyjemy i haftujemy – z dumą podkreślają panie ze Stadeł.
Ponieważ w Podegrodziu urodził się
założyciel Zakonu Marianów Ojciec Stanisław Papczyński, Koło z podegrodzkiej
miejscowości zostało wyróżnione, wprowadzając przepiękny korowód Kół Gospodyń Wiejskich do Bazyliki Licheńskiej
na uroczystą mszę św. kończącą Ogólnopolski Zjazd KGW. Panie wzięły też
udział w procesji z darami ołtarza, niosąc
przepiękny kosz z owocami.
– Serdeczne podziękowania składamy
na ręce pani wójt, która nigdy nie odmówiła nam pomocy oraz wsparcia i współfinansowała nasz wyjazd na Ogólnopolski
Zjazd KGW w Licheniu przez co mogłyśmy promować naszą gminę Podegrodzie
– podkreśla prezes KGW Anna Konstanty.
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Ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy
Na stadionie sportowym w Podegrodziu, 16 września, zostały rozegrane zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF-u.
Do rywalizacji sportowej stanęli młodzi
strażacy z terenu pięciu gmin: Podegrodzia, Łącka, Gródka n/Dunajcem,
Chełmca i Łososiny Dolnej. Naszą gminę reprezentowały drużyny: MDP z OSP
Brzezna, MDP z OSP Brzezna-Litacz,
MDP z OSP Gostwica, MDP z OSP Mokra Wieś, OSP z OSP Olszanka i MDP
z OSP Stadła.
Rywalizowano w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy.
Sędzią głównym zawodów był młodszy
brygadier Arkadiusz Nosal zastępca naczelnika Wydziału Szkoleniowo-Operacyjnego KM PSP w Nowym Sączu.

Klasyfikacja zawodów:
1. MDP Brzezna-Litacz; 2. MDP Olszanka; 3. MDP
Stadła; 4. MDP Gostwica; 5. MDP Brzezna; 6. MDP
Mokra Wieś
Sportową rywalizację strażaków
obserwowała licznie zgromadzo-

na publiczność. Atrakcją imprezy był
występ Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Olszanki, chłopców w wieku 5-6 lat.

Zwycięzcom puchary i dyplomy wręczali: wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala i prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Podegrodziu dh Teodor Gargas.

Nożne zmagania strażaków
Na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Olszanie rozegrany został II Turniej Piłki Nożnej Strażaków.
4 drużyny z gminy Podegrodzie: OSP Podegrodzie, OSP Olszanka, OSP Olszana oraz młodzieżowa grupa mieszana walczyły o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie i Prezesa
Stowarzyszenia „SERCOM”.
W finałowej czołówce kolejne miejsca zajęli: I miejsce – OSP Olszanka, II miejsce – OSP Olszana, III miejsce – Podegrodzie.
Organizatorzy i zaproszeni goście w osobach: wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, prezes Stowarzyszenia Barbara Łatka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszanie Agata Zarabska,
radni gminy Podegrodzie oraz społeczność wsi Olszana i okolicznych wiosek, życzyli wszystkim, a szczególnie zwycięzcom,
jeszcze większych sukcesów. Rozgrywki odbywały się w systemie „każdy z każdym”. Mecze trwały po 15 minut.
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– Utworzenie najlepszych warunków do korzystania z sieci internetowej, wyrównanie szans w dostępie do sprzętu komputerowego oraz do wiedzy z zakresu obsługi komputera
i korzystania z internetu dla 150 gospodarstw domowych to
cel, do którego gmina dąży – informuje Małgorzata Gromala,
wójt Podegrodzia.
Wzrost umiejętności, zwiększenie szans związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, korzystanie z nowych możliwości informatycznych oraz wzrost miejsc z powszechnym
dostępem do internetu będą miały bezpośredni wpływ
na zmniejszenie gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt jest całkowicie bezpłatny – mieszkańcy gminy nie
ponoszą żadnych kosztów związanych z dostępem do sieci Internetowej oraz zakupem zestawów komputerowych.

Przeciwdziałamy
wykluczeniu
cyfrowemu
Internet wkradł się w nasze życie, zajmując swoje miejsce w szkole, sklepie, urzędzie i naszych domach.
Z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej czyni z nas
uzależnionych od nowych technologii. Są jednak osoby, których wciąż nie stać na luksus posiadani dostępu
do internetu. Gmina Podegrodzie walczy ze zjawiskiem
wykluczenia cyfrowego swoich mieszkańców, realizując projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy
Podegrodzie, w szczególności:
• Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy
społecznej,
• Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń
rodzinnych,
• Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego,
• Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również
osób nieletnich legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności, reprezentowanych przez swoich opiekunów
prawnych,
• Rodzin zastępczych, które przedstawią postanowienie sądu
o ustanowieniu rodziny zastępczej.
Projekt przewiduje:
• dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
• szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu,
• opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania,
• dostarczenie bezpłatnej usługi dostępu do internetu.
Wartość projektu: 1 344 550, 00 PLN Udział Unii Europejskiej: 1 142 867,50 PLN Okres realizacji: 2012 – 2015
Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.ewykluczenie.podegrodzie.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA,
8. OŚ PRIORYTETOWA: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI, DZIAŁANIE 8.3. – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU – EINCLUSION
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
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Asystent rodziny
Gmina Podegrodzie została zakwalifikowana do otrzymania dotacji
w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pt. „Asystent
rodziny 2012”, ogłoszonego przez
Ministeria Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887, z późn. zm.).
Celem programu jest wspomaganie
jednostek samorządu terytorialnego
szczebla gminnego w budowaniu systemu wsparcia rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, rozwijanie
działań na rzecz dziecka i rodziny oraz
propagowanie dobrych praktyk i wzorów inicjatyw w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.
W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny z dużym doświadczeniem zawodowym i praktyka pracy
z rodzinami w kryzysie.
Głównym celem projektu realizowanego w 2012 roku jest wdrażanie modelowego działania asystenta rodzinnego.
Celem pracy asystenta rodziny jest
wzmocnienie rodziny, służenie radą, odbudowanie więzi rodzinnych i poprawienie relacji między członkami rodziny.
Asystent rodziny dąży również do podniesienia umiejętności rodziców w zakresie:
• prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu
wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny,
rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu
szkolnym dziecka);
• dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja,
w razie potrzeby leczenie i rehabilitacja);
• gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wy-

datków, oszczędne gospodarowanie mediami);
• wykonywania prac na rzecz domu
oraz ich podziału na członków rodziny
(sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.);
• pozyskiwania usług na rzecz domu
i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwieniem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą
zdrowia);
• usamodzielnienia się poprzez uzupełnienie wykształcenia i podjęcie pracy,
dbałości o edukację i rozwój dzieci.
Asystent rodziny propaguje wzorce
prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia
społecznego. Ponadto, przekazuje informacje rodzinie niezbędne do podjęcia
odpowiedniego wyboru, dostarcza
klientowi informacje związane z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać.

Asystent rodziny pracuje z całą rodziną, ponieważ problemy poszczególnych
jej członków są zwykle ściśle powiązane.
Każda rodzina jest inna i potrzebuje innego postępowania. Asystent rodziny
unika też arbitralności, oceniania i pouczania.
Podstawą pracy z rodziną jest zaufanie i dobry kontakt podopiecznych

W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny z dużym
doświadczeniem zawodowym
i praktyka pracy z rodzinami
w kryzysie.
z asystentem, a gdy zostaną rozwiązane
podstawowe problemy, wspólne ustalenia: określenie dalszych potrzeb i perspektyw oraz zawarcie partnerskiego
kontraktu na temat ich realizacji.
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetowej www.ops-podegrodzie.pl.
MGR BARBARA GRABIAK
KIEROWNIK OPS PODEGRODZIE

FOT. ARCHIWUM
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Z bibliotecznej półki
Głośne czytanie dziecku wpływa
pozytywnie na jego rozwój, kształtuje nawyk czytania i zdobywania
wiedzy na całe życie.
25 czerwca 2012 roku dobiegły końca
spotkania w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.
Dbając o prawidłowy rozwój mowy,
słownictwa, uwagi słuchowej, wyobraźni Biblioteka Gminna w Podegrodziu organizowała co dwa tygodnie spotkania
z przedszkolakami w czytelni Biblioteki
Gminnej w Podegrodziu i filiach bibliotecznych w Olszanie i Gostwicy.
Biblioteka Gminna w Podegrodziu
włączyła się do tej akcji w roku 2003.
Rok 2012 był dziesiątym rokiem głośnego czytania dzieciom.

Wieści PODEGRODZKIE

Dodatkową atrakcją spotkań
czytelniczych były zajęcia
plastyczne związane
z postaciami z bajek. Każde
spotkanie kończyło się słodkim
poczęstunkiem oraz
pamiątkowym zdjęciem.
W bibliotece gościli bohaterowie bajek i książeczek dla dzieci: Bolek i Lolek. Żółwik Franklin, Plastuś,
Potworek Dyzio, Kot Filemon. Nie
sposób wymienić wszystkich przeczytanych i opowiedzianych historii, ale
każda z nich pomagała małym czytel-

nikom otworzyć się na nowy świat
wrażeń i doznań.
Dodatkową atrakcją spotkań czytelniczych były zajęcia plastyczne związane
z postaciami z bajek. Każde spotkanie
kończyło się słodkim poczęstunkiem
oraz pamiątkowym zdjęciem.
Biblioteka stara się rozszerzać ofertę
kulturalną dla najmłodszych czytelników nie tylko poprzez czytanie dzieciom, ale także przez edukację teatralną,
która pozwala kształtować wrażliwość
na sztukę i świat. Z okazji Dnia Dziecka
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola
i Niepublicznego Przedszkola w Podegrodziu wspólnie mogły obejrzeć przedstawienie „Wilk i Zając.” W trzech
zabawnych epizodach: Zając w roli właściciela restauracji, dentysty i policjanta,
spotyka się z Wilkiem. Pełen komicznych sytuacji i humoru słownego spektakl rozśmieszał, a zarazem uczył dzieci
odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach.
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Nowe stroje dla „Podegrodzia”
19 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyła się impreza promocyjna projektu „Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego w Podegrodziu oraz organizacja imprezy promocyjnej”, na której zostały przekazane stroje regionalne dla
Zespołu „Podegrodzie” w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W imprezie brali udział władze gminy Podegrodzie, członkowie zespołu „Podegrodzie”, zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani. Prezentowane były stroje regionalne,
wykonane przez miejscowe hafciarki ludowe.

Wakacje w „Karpackiej Troi”
Jest takie miejsce w Europie, które nazywa się Karpacką Troją. Znajduje się w Trzcinicy koło Jasła, w południowo-wschodniej Polsce. Jest to obiekt o szczególnej wartości historycznej i kulturowej, położony tuż nad doliną rzeki Ropa, na wzgórzu posiadającym z trzech stron wyjątkowo strome stoki. Ze względu na istniejące tu sztucznie
uformowane, wysokie nasypy ziemne, od wieków nazywany jest Wałami Królewskimi. I właśnie ten niepowtarzalny w skali europejskiej skansen archeologiczny mogły obejrzeć dzieci, podczas wakacji zorganizowanych już
po raz dziewiąty przez Bibliotekę Gminną w ramach programu Bezpieczne Wakacje z Biblioteką. Podczas wycieczki dzieci uzupełniły swoją wiedzę o cywilizacji z epoki brązu i kulturze dawnych Słowian ich życiu codziennym, sposobach produkcji i wznoszenia obiektów obronnych, a opowieść o odnalezionym skarbie
prasłowiańskiego księcia rozbudziły u niektórych pasję poszukiwacza i odkrywcy.
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Święto dzieci i młodzieży
Coroczny Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych
gminy Podegrodzie, organizowany w Gminnym Ośrodku Kultury, jest
świętem dzieci i młodzieży. Podczas dwudniowej imprezy 9 i 10 maja
uczniowie zaprezentowali zróżnicowane tematycznie scenki edukacyjne, kabaretowe, przedstawienia teatralne i montaże słowno- muzyczne.

Wystrojone palmy
Konkurs podtrzymujący tradycję
wykonywania palm na Niedzielę
Palmową cieszy się szczególną popularnością wśród najmłodszych.

Wizyta w Skalnym Mieście
Jak co roku, zorganizowano wycieczkę dla najmłodszy uczestników kółek
zainteresowań, które w ciągu roku szkolnego prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu oraz filiach w Podrzeczu, Mokrej
Wsi, Naszacowicach. W tym roku dzieci zwiedziły jedno z najsłynniejszych miejsc – Skamieniałe Miasto – znajdujące się na terenie Ciężkowic.

Wieści PODEGRODZKIE

Ocenie podlegają sposoby konstrukcji
i wystrój palm oraz technika ich wykonania.
• I miejsce – Bartosz, Maria Kasprzyk
• II miejsce – Łukasz Jurkowski
• III miejsce – Jakub Maciuszek
• Marcin Duda
• Maksymilian Turek
• Jakub Pajor
• Elżbieta Banach
• Kamil Bodziony
• Marta Lech
• Andrzej Gąsior
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Złote słowiki z Podegrodzia
Od 17 do 20 maja w sali GOK odbywała się „Druzbacka” – konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Ideą tego konkursu jest podtrzymywanie dawnych tradycji weselnego muzykowania, śpiewu ludowego i zainteresowania nią dzieci i młodzieży, które przejmą ideę kultywowania folkloru.
Festiwal ten jest też okazją do spotkania się miłośników kultury ludowej. W tym roku wśród osób i zespołów
z gminy Podegrodzie nagrody zdobyli: Zespół Podegrodzie, Marek Wastag z Brzeznej oraz w konkursie grup
śpiewaczych nagrodę główną – Złotego Słowika – przyznano Podegrodzkim Chłopcom.

Szkółka ginących zawodów
28 czerwca uroczyście zakończono zajęcia szkółki ginących zawodów. W imprezie, na sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu, wzięło udział 60 uczestników ze Szkółki Ceramicznej, prowadzonej przez Monikę Zielińską, Malowania na Szkle, którą prowadzi Teresa Cabała, Hafciarskiej – Kazimiera Lorczyk oraz Muzyki Ludowej
prowadzonej przez Marka Wastaga. Prezentacji przyglądali się rodzice oraz zaproszeni goście.
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Mali artyści z Przedszkola w Brzeznej
Rok szkolny 2011/2012 przyniósł
w Gminnym Przedszkolu w Brzeznej wiele nagród i wyróżnień. Wysokie miejsca w ogólnopolskich
i powiatowych konkursach przedszkolaków z Brzeznej były ukoronowaniem ich niezwykłych talentów
oraz pracowitości i wytrwałości
w dążeniu do celu.
Swoje talenty przedszkolaki z Brzeznej
w ciągu całego roku szlifowały na dodatkowych zajęciach kółka plastycznego
oraz zajęciach rytmiki. Dzieci wykazujące szczególne predyspozycje muzyczne
pod kierunkiem Izabeli Skoczeń doskonaliły warsztat wokalno-taneczny, co zaowocowało
dużym
sukcesem
na Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Nowym Sączu w kwietniu br. Iza Kubacka
i Karol Kumor z grupy młodszej oraz
duet Zuzanna Basiaga i Dawid Banach
z grupy starszej zaprezentowali swoje talenty wokalne w świetle reflektorów
przed licznie zgromadzoną publicznością w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Kraina Marzeń. Zmagania
podopiecznych z Brzeznej oraz kilkudziesięciu pozostałych małych śpiewaków oceniało jury Festiwalu.
Bieżący rok szkolny w Gminnym
Przedszkolu w Brzeznej zapisał się również w historii placówki, jako okres nie-

Czteroletnia Beatka Jurkowska laureatka nagrody głównej i czteroletni Karol Kumor zdobywca II miejsca Powiatowego Konkursu
Plastycznego „To co najpiękniejsze” organizowanego pod patronatem starosty powiatu nowosądeckiego
zwykłych sukcesów dziecięcych odniesionych w konkursach plastycznych.
Dzieci uzdolnione plastycznie pod kierunkiem nauczycieli Aliny Łęczyckiej,
Barbary Pasiut oraz Izabeli Skoczeń
podczas zajęć kółka plastycznego przygotowały prace na konkursy o zasięgu

regionalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Efektem twórczych zmagań małych artystów były następujące sukcesy:
– czteroletnia Beatka Jurkowska
– laureatka Powiatowego Konkursu
Plastycznego „To co najpiękniejsze” organizowanego pod patronatem starosty powiatu nowosądeckiego,
– czteroletni Karol Kumor – II miejsce
na Powiatowym Konkursie Plastycznym
„To co najpiękniejsze” organizowanym
pod patronatem starosty powiatu nowosądeckiego,
– czteroletnia Martynka Ciapała
– III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Portrety dzieci”
pod patronatem czasopisma „Bliżej
Przedszkola”,
– wyróżnienie dla czteroletniej Izy
Kubackiej w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Moja Rodzina” pod patronatem burmistrza gminy Wola miasta
stołecznego Warszawa,
– nagrody dla dwojga sześciolatków
Michała Majerskiego i Dawida Banacha
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pejzaż sądecki – pejzaż baśniowy”, organizowanym pod patronatem
rektora PWSZ w Nowym Sączu.
Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym małym artystom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w twórczych działaniach.

Koncertowali dla Bartka
15 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbył się koncert charytatywny dla ucznia Zespołu
Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu – Bartka Maciaszka. Całkowity dochód został przeznaczony na
leczenie i rehabilitację chłopca.
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Matematyka wśród nas
Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych rywalizowali w V Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyka
jest wśród nas” pod patronatem wójt
Podegrodzie Małgorzaty Gromali.
Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami konkursu są Iwona Sasak – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O.
St. Papczyńskiego w Podegrodziu oraz
Marzena Klimek – nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Długołęce–Świerkli.

Piknikowe
szaleństwa
W Gminnym Przedszkolu w Brzeznej hucznie świętowano Dzień
Matki i Ojca. Dyrekcja, Rada Rodziców wraz z gronem pedagogicznym
zorganizowały już po raz drugi
Wielki Piknik Rodzinny.
W uroczystości, na której licznie stawiły się rodziny przedszkolaków, udział
wzięli również wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kowalczyk. Dzieci

W roku szkolnym 2011/2012 odbyła
się piąta edycja konkursu, a w zastępstwie za Marzenę Klimek w organizacji
pomogła Beata Wojnarowska.
19 kwietnia 2012 r. został przeprowadzony etap szkolny, w którym wzięli
udział uczniowie klas piątych i szóstych
z siedmiu szkół z terenu naszej gminy; tj.
ZSP-G im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu, SP im. św. Kingi w Olszance,
SP w Długołęce – Świerkli, SP im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie, SP
w Mokrej Wsi, SP w Stadłach oraz SP im.

Batalionów Chłopskich w Rogach. Zwycięzcy etapu szkolnego zmierzyli się
z zadaniami eliminacji gminnych 23 maja 2012 r. w ZSP-G im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu. Wszystkich
przybyłych przywitała uroczyście dyrektor Krystyna Dąbrowska. Przez 75
minut 28 uczniów zmagało się z zadaniami wymagającymi zarówno wiedzy
ogólnej, jak i umiejętności logicznego
myślenia i kreatywnego rozwiązywania
problemów.
15 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie
nagród dla zwycięzców. Spotkanie rozpoczęła dyrektor SP w Długołęce–Świerkli Katarzyna Plata. Wójt pogratulowała
zwycięzcom i wręczyła nagrody, których
była fundatorem.

Zwycięzcy to:
I miejsce (31 pkt.) Angelika Gądek z SP w Długołęce – Świerkli, która uzyskała tytuł Laureata Konkursu; I miejsce (28 pkt.) Maciej
Bodziony z SP w Stadłach; III miejsce (27
pkt.): Damian Zbożeń z SP im. św. Kingi w Olszance, Węgrzynowski Daniel z SP w Mokrej
Wsi, Łukasz Rams SP im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie; IV miejsce (26 pkt.): Kinga Ciągło z ZSP – G im. bł. O. St. Papczyńskiego
w Podegrodziu, Łukasz Poparda z SP im. Batalionów Chłopskich w Rogach, Wioleta Kuchnia
z SP w Długołęce – Świerkli.
IWONA SASAK

zaprezentowały przedstawienie wokalno–taneczne pt. „Magiczna podróż
Krzysia” oraz układy taneczne przygotowane w ramach dodatkowych zajęć
prowadzonych w przedszkolu. Swoje talenty wokalne prezentowali też laureaci
Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Przedszkolaki złożyły życzenia rodzicom
i wręczyły własnoręcznie wykonane
upominki, a następnie zaprosiły na ogrodowe szaleństwa.
Wolontariusze ze Stowarzyszenia
Sursum Corda w ogrodzie bowiem prowadzili zabawy na dmuchanym zamku
i zjeżdżalni, malowali kolorowe tatuaże.
Wesoły klaun wyczarowywał ogromne
bańki mydlane i zapraszał dzieci
do wspólnej zabawy z kolorową chustą.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Widziałem
oczy dziecka
porzuconego…

nym pragniemy zwrócić uwagę na to
niepokojące zjawisko. W ramach akcji
uczniowie oraz rodzice otrzymują materiały edukacyjne. Ponadto młodzież
uczestniczy w zajęciach i konkursach
profilaktycznych, przygotowuje inscenizację, materiały tematyczne i ulotki.
Mocnym akcentem tej akcji był występ uczniów gimnazjum koła teatralnego „BIS”, działającego od początku
istnienia szkoły, tj. od 1999 r. pod kierunkiem polonistek M. Masternak i M.
Janur. Koło przygotowuje różnorodne
spektakle na uroczystości szkolne i pozaszkolne. Bierze udział w konkursach
i przeglądach nie tylko o charakterze lokalnym, ale rejonowym i powiatowym,
odnosząc sukcesy. Do takich należy
uzyskanie tytułu najlepszego aktora
w Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanych przez Sądecki
Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej, III miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim. Duże znaczenie
dla budzenia wrażliwości na niepełnosprawność ma organizowanie spotkań
z osobami z Ośrodka z Terapii Zajęciowej w Gostwicy.
Na spotkanie z rodzicami młodzi artyści przygotowali spektakl pt. „Dzwonek”, który pokazał tragedię, jaka
rozegrała się w rodzinie, w której ojciec
nadużywa alkoholu. Przedstawienie
zwróciło uwagę na wyniszczające całą
rodzinę konsekwencje tej choroby. Dopełnieniem niezwykłej lekcji były recytacje wierszy, które ukazywały losy
dzieci odrzuconych przez rodziców:

Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych w Podegrodziu po raz
czwarty przystąpił do kampanii
społecznej Trzeźwa Małopolska
„no promil – no problem” pod patronatem wójta gminy Małgorzaty
Gromali. 28 listopada odbyła się
niecodzienna lekcja profilaktyki,
w której uczestniczyli również rodzice uczniów.

„…Widziałem oczy dziecka
porzuconego przez własną matkę.
Wybrała melinę i kolegów od kieliszka.
Jego oczy były takie smutne!
Takie tragiczne!
Takie dorosłe!
Takie bezradne!
Poczułam się winna, że przychodzę
tak obojętna wobec zła,
że uciekam przed nim, że zamykam
oczy, by tego nie widzieć!”

Celem kampanii jest zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych
kierowców. Poprzez działania podejmowane w szkole i środowisku lokal-

Spotkanie zakończyło się wezwaniem, apelem zawartym w wierszu poety ks. J. Twardowskiego: „Śpieszmy
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Wieści PODEGRODZKIE

Sukcesy uskrzydlają, motywują
do dalszego działania. Bycie najlepszym w klasie, świadectwo z czerwonym paskiem nie zawsze są
przez szkolną brać traktowane
z szacunkiem. Jednak już zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium
Oświaty jest powodem do dumy
– wszak to mój kolega, moja koleżanka.
Przede mną siedmioro uczniów Gimnazjum w Brzeznej, którzy nie wahali się
podjąć wyzwania, stanąć w szranki, by
zwyciężyć – zostać finalistą, laureatem.
Wyłonieni spośród tysięcy uczniów startujących w konkursach o swym sukcesie
mówią z wielką pokorą, która cechuje ludzi wielkich.
Sylwia Krzak to wysoka, szczupła
dziewczyna o ciemnych oczach. W finale
Małopolskiego Konkursu Polonistycznego zdobyła V miejsce i tytuł laureata, pisząc esej zatytułowany właśnie „W walce
o marzenia”. – Temat eseju nie był prosty
– zauważa – 133 uczestników etapu wojewódzkiego musiało ustosunkować się
do słów Alberta Einsteina „Wybitne
umysły są zawsze atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może
odmówić ślepego hołdowania panującym
przesądom, decydując się w zamian za odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów”. Olimpiada nauczyła mnie nie
tylko nowych form wypowiedzi – kontynuuje – pozwoliła mi też krytycznie oceniać literaturę światową, walczyć
o własne zdanie, docenić wartość pracy.
Tytanem pracy jest z pewnością laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – Mariusz Fornagiel. Na liście
uplasował się na trzecim miejscu. Ten
skromny, spokojny, choć niepozbawiony
poczucia humoru chłopak jest wśród historyków niczym Justyna Kowalczyk
wśród sportowców. Dziennie poświęca
historii kilka godzin. Nie ma dla niego
tematów nudnych – każdy pomnik, budynek, łuska z pistoletu, podręcznik
– słowem wszystko, co ma wartość
historyczną, jest ważne.
Drużyna historyków – bo tak można
śmiało powiedzieć o trójce uczestników
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Każdy człowiek ma swoje marzenia, pragnie być szczęśliwy,
akceptowany, spełniony

W walce o marzenia

etapu wojewódzkiego – prowadzona pod kierunkiem Stanisławy Bodziony
– podkreśla, że to jej w dużej mierze zawdzięcza sukces. – Pani Bodziony była
najlepszym opiekunem, jakiego mogliśmy sobie wymarzyć – mówi Patrycja
Dara, finalistka tego konkursu. – Poświęcała nam wiele godzin w tygodniu, spotykała się z nami nawet w ferie,
przygotowywała różnego rodzaju pomoce, motywowała i pocieszała, gdy już nie
mieliśmy sił. Patrycja jest uczennicą klasy drugiej i już teraz planuje walczyć
o tytuł laureata w przyszłym roku.
Takiej możliwości w gimnazjum nie
będzie miała już Angelina Krzysiowska
– również finalistka z historii. W tym roku zdała egzamin. Od pierwszego
września kontynuuje naukę w sądeckim I Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Długosza. – Jestem bardzo dumna,
że znalazłam się w gronie finalistów
– mówi urocza gimnazjalistka – bo Angelina oprócz wiedzy i umiejętności,
życzliwości wobec innych i wrodzonego optymizmu posiada również nieprzeciętną urodę. W przyszłości

chciałaby zostać psychologiem, ale historia nadal będzie jej pasją.
Angelika Mordarska to ubiegłoroczna finalistka, a tegoroczna laureatka Małopolskiego Konkursu Biblijnego. Pytam,
jak to się stało, że zdecydowała się startować właśnie w konkursie biblijnym,
który nie zwalnia z pisania egzaminu
gimnazjalnego, gdy zdobywa się tytuł
laureata. Odpowiada, że są to zagadnienia bliskie jej sercu, każdego dnia poświęcała około 3 godzin, by posiąść
wiedzę, która pozwoliła jej uzyskać 97%
punktów w etapie wojewódzkim.
Ksiądz Michał Mikulski – opiekun
– udostępniał materiały i tłumaczył trudne zagadnienia teologiczne.
Kasia Jurczak – koleżanka z klasy Sylwii – jest wszechstronnie uzdolniona, ale
marzyła, by zostać laureatką konkursu
geograficznego. Wraz z Martą Zaweracz
– jej opiekunem naukowym – każdego
tygodnia wspólnie omawiały poszczególne zagadnienia. Obie poświęciły wiele godzin, by odnieść sukces – 87%
punktów zdobytych przez Kasię w województwie. Cała rodzina Kasi, klasa IIIc
i wszyscy jej życzliwi mieli nadzieję, że
tak dobry wynik zapewni laur zwycięzcy. Tak się jednak nie stało. – Było mi
przykro, gdy nie znalazłam swojego nazwiska na liście laureatów – mówi nastolatka. – Wydaje mi się, że regulaminy
konkursów powinny być identyczne we
wszystkich województwach. W województwie śląskim laureatami są wszystkie osoby, które zdobyły 80% – myślę, że
tak samo powinno być u nas.
O gimnazjalistach z Brzeznej można
rzec – siedmioro wspaniałych. Do tej siódemki należy też Agnieszka Bodziony
– finalistka Małopolskiego Konkursu
Polonistycznego, do którego przygotowywała się wraz z Sylwią pod kierunkiem Elżbiety Klimek. Ta drobna,
czarnooka dziewczyna – miss gimnazjum – ma duży polot pisarski i… nadzieję, że w przyszłym roku zachwyci

jury swoim esejem. Konkursy przedmiotowe to wielkie wyzwanie – stwierdza
z przekonaniem i dodaje – sukces każdego etapu okupiony jest sporym wysiłkiem, poświęceniem czasu prywatnego,
a nawet rezygnacją z wysokich ocen z innych przedmiotów. Uczniowie więc kalkulują, czy to się opłaci. Ważny jest nie
tylko zapał, ale też wytrwałość i systematyczność, tymczasem prawdziwe są
słowa piosenki – „a my tak łatwopalni”.
Dyrektor Gimnazjum w Brzeznej
– Stanisław Mazur jest dumny
i z uczniów, i z ich opiekunów naukowych. Podkreśla, że wszyscy nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia ze
swoich przedmiotów. Każdy, kto chce,
ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania, bowiem oferta zajęć pozalekcyjnych jest bardzo bogata. Od początku
funkcjonowania gimnazjum szkoła jest

– Wydaje mi się, że regulaminy
konkursów powinny być identyczne we wszystkich
województwach.
MARTA ZAWERACZ
reprezentowana w konkursach przedmiotowych na wszystkich etapach. Sukces rodzi kolejne, więc pomimo tendencji
do minimalizmu wśród uczniów ciągle
znajdują się śmiałkowie, którzy podejmują wyzwania. Ważne, że znajdują
wsparcie w rodzinach i w szkole.
Opiekunowie młodych naukowców
niejednokrotnie podkreślają, że nie jest
łatwo rywalizować z dużymi miastami,
które mają lepszy dostęp do źródeł i pomocy naukowych, wydarzeń kulturalnych, muzeów, archiwów. Co roku
kuratorium oświaty ogranicza ilość osób,
które mogą zdobyć tytuł laureatów. To
bardzo podcina skrzydła. Zmniejszono
także ilość dodatkowych punktów
do świadectwa. Może trzeba bardziej dowartościować pracowitość? Promować
ambitnych i myślących? Nagłaśniać sukcesy? Zauważyć, że w polskiej szkole są
wybitne umysły i wśród uczniów,
i wśród nauczycieli. Po prostu pomóc
„w walce o marzenia”.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Przebudzenie
młodych
aktorów
Członkowie koła teatralnego „BIS”
z Gimnazjum w Podegrodziu wzięli
udział w Przeglądzie Małych Form
Teatralnych pn. „Przemoc w szkole
– epizod czy norma”.
Organizatorem imprezy, już po raz 12.,
był Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Przegląd odbył się 29 maja w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
Honorowymi gośćmi byli posłanka
Barbara Bartuś i poseł Marian Cycoń. Patronat nad Przeglądem Małych Form Teatralnych objął prezydent Nowego Sącza
Ryszard Nowak, a także parlamentarzyści: Barbara Bartuś, Marian Cycoń, Andrzej Czerwieński, Wiesław Janczyk,
Arkadiusz Mularczyk, Piotr Naimski,
Anna Paluch, Andrzej Romanek, Stanisław Kogut oraz Jerzy Wituszyński
– przewodniczący Rady Miasta Nowego
Sącza. Oprócz uczniów z naszego Gimnazjum reprezentujących gminę Podegrodzie w przeglądzie wzięli udział
przedstawiciele siedmiu gmin: Dobrej,
Jodłownika, Korzennej, Limanowej, Łukowicy, Nowego Sącza i Trzyciąża.
Warunkiem udziału w Przeglądzie
było przygotowanie maksymalnie 20minutowego spektaklu, do którego scenariusz mieli napisać sami uczniowie.
Autorką większości scen naszej inscenizacji była Agnieszka Bodziony. Pomiędzy występami grup studenci
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu prowadzili różnego rodzaju zajęcia o tematyce profilaktycznej,
sportowej, muzycznej itp. Największą
aktywność wykazali nasi uczniowie, którzy chętnie zgłaszali się do konkursów
i zdobyli najwięcej nagród. Tytuł najlepszego aktora w XII Przeglądzie Małych
Form Teatralnych „Przebudzenie 2012”
otrzymał Damian Poręba.
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Ze sportem na co dzień
Wraz z nowym rokiem szkolnym
rozpoczęły się nowe znajomości,
nowe obowiązki, a także nowe
zmagania umysłowe i sportowe.
Kadra najlepiej wyszkolonych
uczniów w różnych dziedzinach
sportu ruszyła do boju.

dwójka naszych uczniów, Patrycja Chochorowska i Łukasz Matyaszek, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Przejdźmy może teraz do wyczynów piłkarskich, które miały miejsce 24
października. Odbył się wówczas turniej międzygminny w Żegiestowie
Zdroju, w którym wzięli udział ucznioNauczyciele wychowania fizyczne- wie z gimnazjów: Podegrodzie, Muszygo – Zygmunt Biel oraz Leszek Kożuch na, a także naszego gimnazjum
– zabrali się ostro do pracy. Dokładnie w Brzeznej. Zawody te były organizosprawdzili, czy po dwóch miesiącach wane przez ks. Jana Bosko, na plebani,
leniuchowania forma naszych sportow- a dokłanie na nowo otwartym boisku
ców nadal jest tak doskonała. Mówiąc obok budynku. Rozegrano kilka mesprawdzili, mam na myśli ostrą i wy- czów między szkołami i ostatecznie
czerpującą rozgrzewkę, która, uwierz- do ćwierćfinału awansowała gmina Pocie, potrafi powalić na ziemię degrodzie.
niejednego twardziela. Było to konieczDobra passa miesiąca października
ne, ponieważ już 8 września po dwie na tym się nie skończyła się. Rozpoczędrużyny dziewcząt i chłopców miały ły się eliminacje z halowej piłki dziewzagrać w gminnym turnieju o „Puchar cząt i chłopców. Pierwszy szczebel
Donalda Tuska” (Orlik 2011r.), w któ- gminny chłopcy przeszli bez problemu,
rym to chłopcy zdobyli II miejsce. Nie- dziewczęta natomiast musiały pożedługo potem, bo zaledwie trzy dni gnać się z dalszym udziałem po przepóźniej, nasi uczniowie wzięli udział granym meczu z Podegrodziem.
w Festiwalu Biegowym Forum Ekono- Po zawodach międzygminnych nasi
micznego, gdzie nie tylko walczyli chłopcy w składzie: Wojciech Samek,
o medale, ale i wiernie kibicowali star- Sebastian Kubacki, Artur Kostrzewa,
szym zawodnikom, służąc im kubkiem Damian Mordarski, Łukasz Szabla, Dazimnego napoju podczas długiej drogi. wid Migacz, Marek Chochorowski,
W tym samym miesiącu odbyły się też Krystian Plata, Mariusz Ciągło, Przeindywidualne
biegi
przełajowe mysław Golonka, Paweł Plata i Jakub
na szczeblu powiatowym, w których to Pajor, po długich i męczących meczach
GRUDZIEŃ 2012
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z Łososiną, Kamionką Wielką oraz
Chełmcem, wrócili jako zwycięzcy. Wiązał się z tym oczywiście awans do zawodów powiatowych, gdzie znowu
pokazali, na co ich stać. Nasze gimnazjum mogło poszczycić się kolejnymi
świetnymi wynikami w meczach.
Chłopcy z kwitkiem „odesłali do domu”
szkoły ze Stróż, Starego Sącza i Krynicy,
zdobywając I miejsce. Etap rejonowy odbył się w naszej hali. Pokonali wówczas
Gimnazjum w Siedliskach (powiat gorlicki), jedno gimnazjum z powiatu limanowskiego oraz Gimnazjum nr 11
z Nowego Sącza. Wojciech Samek zdobył wtedy nagrodę najlepszego bramkarza, statuetka zajęła w jego pokoju
zaszczytne miejsce. Awans do zawodów
wojewódzkich budził nie lada szacunek,
chłopaki nie przestawali nas zaskakiwać.
Mecze zagrali w Tuchowie, gdzie przydzielono ich do grupy z gimnazjum
z Bochni i Tuchowa. Nie zawiedli nas
i wówczas udało się zająć I miejsce
w grupie. W finale przegrali z Wadowicami, ale trzeba przyznać – dali z siebie
wszystko. Tak więc wymęczeni po paru
tygodniach treningów i meczów wrócili
do nas ze srebrem.
Podczas trwania zawodów w piłce
nożnej odbył się także turniej szachowy. 25 października miały miejsce zawody powiatowe w Łącku, w których
wzięli udział Damian Fiut i Michał
Szkarłat. Damian został wicemistrzem
powiatu.
Tenis stołowy też cieszy się w szkole
powodzeniem. Zawody w tej dyscyplinie
odbyły się na dwóch szczeblach: gminnym i międzygminnym. Uczniowie rozegrali je w hali w Brzeznej. Z naszej szkoły
byli to między innymi Marcin Lorek, Piotrek Lorek, Mirosław Dara oraz Wojciech
Wiechowski, który zdobył I miejsce. Jeśli
chodzi o żeńską drużynę – udział brały
między innymi: Magdalena Żelasko, Karolina Majda, Magdalena Szajewska i Angelika Mikulec.
Końcem stycznia odbyły się gminne
zawody w koszykówkę. Drużyna dziewcząt i chłopców zmierzyła się z uczniami
z Gimnazjum w Podegrodziu. Dziewczyny niestety wróciły jako przegrane, chłopcy
awansowali
do
zawodów
międzygminnych. Kolejne mecze grali

w Świniarsku. Tak więc męska część idealnie rozpoczęła nowy rok kalendarzowy.
Dwa miesiące później, bo już pod koniec
marca zakomunikowano naszym sportowcom, że znów muszą wejść na boisko,
tym razem do siatkówki. Podjęli się tego
Damian Fiut, Rafał Borek, Dawid Migacz,
Marek Chochorowski, Grzegorz Żelasko,
a także Magdalena Szajewska, Magdalena Żelasko, Katarzyna Łatka i Agnieszka
Bodziony z całą resztą członków drużyn.
W tym wypadku nie było się czym jednak
chwalić, zawodnicy wrócili do szkoły
z nieciekawymi minami, nie trudno było
się domyślić, że jednak się nie udało.
Chłopcy za to odkuli się w zawodach
w piłce ręcznej, kiedy to wygrali z rywalami z Podegrodzia. Dziewczyny nie ruszyły z miejsca, nadal lądowały jako
przegrane na szarym końcu. Chłopcy
na zawodach międzygminnych zdobyli III pozycję.
17 kwietnia – parę dni przed kompetencjami trzecioklasistów – odbyły się
sztafetowe biegi przełajowe na szczeblu
powiatu w Łososinie Dolnej. Drużyna chłopców zdobyła wówczas VI miejsce, zaś dziewczyny IX. Pięć tygodni
później, bo nie dalej niż 21 maja, męska
drużyna piłkarska wzięła udział w turnieju o nazwie „Piłka nożna 6-stek” wygrana z Podegrodziem 5: 4, jednak
zaledwie trzy dni później dobry start zaprzepaściła przegrana z Rożnowem 3: 1
i remis z Tęgoborzą 1: 1. To jeszcze nie jest
koniec sportowych wyczynów – zmotywowani sportowcy wzięli udział
w ostatnich już tegorocznych zawodach.
A mianowicie była to Olimpiada Młodych Lachów, zmagania trwały 3 dni. 31
maja rozpoczęto rywalizację zawodników uroczystym otwarciem turnieju. Jako pierwsza odbyła się sztafeta
do zapalenia znicza. Z naszego gimnazjum udział wziął Sebastian Kubacki.
Później był wyścig rowerowy dla gimnazjów – 8 km to nie lada wysiłek. Sebastian znów doskonale sobie poradził,
zajmując III miejsce. Drugi dzień – nie
mniej emocjonujący. Tego dnia odbyły
się zawody piłki nożnej i piłki siatkowej.
Dwie drużyny zawodników z Brzeznej
pojechały do Barcic, gdzie odbywał się
turniej siatkówki. Drużynę chłopców reprezentowali między innymi: Marek

Chochorowski, Jakub Pajor, Dawid Migacz, Damian Fiut i Rafał Borek. Nasz
żeński zespół reprezentowały: Wioleta
Świechowska, Agnieszka Bodziony, Katarzyna Łatka, Karolina Majda, Sylwia
Kubacka, Joanna Plata, Emilia i Marcelina Strzałkowskie oraz Wioleta Rodak.
Na miejscu zmierzyli się z drużynami ze
Starego Sącza, Barcic i Podegrodzia.
Po paru godzinach dziewczyny zdobyły
dla nas brąz, a chłopcy byli na IV miejscu. W tym samym czasie w hali w Brzeznej odbywały się zacięte mecze piłki
nożnej. Brali w nich udział również
uczniowie naszej szkoły. Pierwszą drużynę tworzyli: Sebastian Kubacki, Wojciech Samek, Damian Mordarski, Łukasz
Szabla, Krystian Plata, Jakub Kostrzewa,
Paweł Plata. Druga drużyna – dziewcząt
– wystąpiła w składzie: Magdalena Szajewska, Ewelina Janik, Natalia Brotoń,
Angelika Mikulec, Justyna Kożuch,
Elżbieta Klag oraz Karolina Zaremba.
Chłopcy po emocjonującym meczu
i serii karnych wygrali ze Starym Sączem
w walce o I i II miejsce. W meczu nie
wziął udziału kontuzjowany podczas
klubowych rozgrywek Artur Kostrzewa.
Dziewczyny w pierwszym meczu
z Przysietnicą zwyciężyły 3-0, drugi ze
Starym Sączem wprawił wszystkich
w zachwyt – nasze zawodniczki pokonały starosądeczanki, już po pierwszej połowie było 6-0 dla Brzeznej. W ten
sposób nasi uczniowie stanęli na podium, do domu wracali z medalami
i wielkimi uśmiechami. Trzeciego dnia
odbyła się konkurencja w strzelaniu,
udział w niej wzięli: Elżbieta Klag,
Agnieszka Gutowska, Wojciech Pasiut,
Jakub Kożuch, Aleksander Dara i Andrzej Kotlarz.
Przez ostatnie 10 miesięcy nasi
uczniowie nieźle się namęczyli nie tylko
psychicznie, ale i fizycznie. Możemy być
z nich dumni, ponieważ dali radę i dzielnie walczyli we wszystkich meczach
oraz wszystkich konkurencjach. Pokazali, że stać ich na wiele. Oby tak dalej.
Dziękujemy naszym nauczycielom
wychowania fizycznego – Annie Biel oraz
Leszkowi Kożuchowi i Zygmuntowi Bielowi. Żelazna konsekwencja i odpowiednia motywacja przyniosły rezultaty.
JUSTYNA KOŻUCH
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Olimpiada Młodych Lachów

W ramach projektu Fundacji Rozwoju Ziem Górskich odbyła się
pierwsza Olimpiada Młodych Lachów. Organizatorami trzydniowej
imprezy (31 maja – 2 czerwca) było
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania i Zespół Szkół w Barcicach.
Otwarcie olimpiady odbyło się poprzez zapalenie znicza olimpijskiego
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pod Ołtarzem Papieskim na starosądeckich błoniach. W tym dniu odbyły się
wyścigi rowerowe i zwinnościowy tor
przeszkód. Na zakończenie pierwszego
dnia imprezy wręczono medale i nagrody zwycięzcom. W drugim dniu odbywały się równocześnie finały z gier
zespołowych, piłki siatkowej i piłki nożnej. Zawody piłki nożnej rozgrano
w Gimnazjum w Brzeznej, a siatkówki

– w Gimnazjum w Barcicach. Trzeci
dzień olimpiady rozpoczął turniej strzelecki. Strzelano z karabinka pneumatycznego do tarczy oddalonej o 10 metrów.
Zawodnicy brali też udział w trójboju
lekkoatletycznym (bieg na 60 m, skok
w dal, rzut piłką lekarską). Równocześnie odbywały się minimaratony, gdzie
trasy i odległości dostosowane były
do wieku uczestników (od 400 m dla
klas I-III szkół podstawowych do 1500 m
dla chłopców z gimnazjów). Na zakończenie ostatniego dnia Olimpiady Młodych Lachów przed budynkiem
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania wystąpił zespół „Małe Podegrodzie”.
W organizację oraz udział w imprezie
zaangażowanych było bardzo wielu wolontariuszy i nauczycieli, którzy w swoim wolnym czasie sprawowali opiekę
nad dziećmi poszczególnych szkół. Dzięki tej imprezie dzieci i młodzież z prawego i lewego brzegu Dunajca miała
możliwość nawiązać nowe znajomości
z rówieśnikami i wspólnej rywalizacji
w duchu fair play.
Patronat honorowy nad zawodami objęli Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza
i Małgorzata Gromala wójt Podegrodzia.
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