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ROK 2013 – KOLEJNY UDANY WSPÓLNY ROK: MIESZKAŃCÓW, RADNYCH, PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK
GMINNYCH, NAUCZYCIELI SZKÓŁ, OSP, KGW, POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH. KOLEJNY ROK ROZWOJU
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW, WSPÓŁGOSPODARZY GMINY.

Szanowni Państwo!

R

ok 2013 – kolejny udany
wspólny rok: mieszkańców, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek
gminnych, nauczycieli szkół, OSP,
KGW, pozarządowych organizacji
społecznych. Kolejny rok rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
i zaangażowania mieszkańców,
współgospodarzy Gminy.
Szanowni Mieszkańcy!
Mam przyjemność i zaszczyt
zaprosić Państwa do lektury kolejnego numeru „Wieści Podegrodzkich”. Jak zwykle znajdziecie
w nim przegląd najważniejszych
informacji na temat bieżących
wydarzeń związanych z Naszą
Gminą i jej mieszkańcami. Wielokrotnie wspominałam, że rozwój Gminy to nie tylko
inwestycje w infrastrukturę ale
również, lub przede wszystkim, inwestycja w człowieka,
na każdym etapie jego życia. Aktualny numer „Wieści Podegrodzkich” jest wyjątkowy pod jednym względem. W dużej
części przedstawia osiągnięcia naszych najmłodszych mieszkańców, ich sukcesy, zaangażowanie w akcje społeczne, patriotyczne, osiągnięcia sportowe i pozasportowe. To z myślą
o nich realizujemy kolejne inwestycje: budowę placu zabaw
w Stadłach, boisko wielofunkcyjne w Długołęce-Świerkli, budowę Sali gimnastycznej w Gostwicy czy Gminnego Żłobka,
Przedszkola i Biblioteki w Podegrodziu, termomodernizację
obiektów szkolnych.
Sukcesy naszych dzieci nie byłyby możliwe bez zaangażowania dyrekcji i nauczycieli szkół. Serdecznie im za to dziękuję. Nie
tylko dlatego, że byłam nauczycielką staram się stwarzać jak najlepsze warunki do pracy naszym pedagogom. Wychowanie następnych pokoleń to nasz wspólny obowiązek. Te starania są
również dostrzegane przez innych, stąd nagrody i wyróżnienia dla

nich. Z przyjemnością przyłączam się do gratulacji dla Pani Dyrektor Krystyny Dąbrowskiej za otrzymanie Nagrody Ministra
Edukacji Narodowej, Pani Barbarze Bodziony za otrzymanie Brązowego Krzyża Zasługi oraz nauczycielom uhonorowanymi Medalami Komisji Edukacji Narodowej i innymi nagrodami.
„Wieści Podegrodzkie” nie mogły pominąć sukcesów naszych
przedstawicieli w dziedzinie kultury. „Zespół Podegrodzie” zebrał kolejne zasłużone laury: Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie oraz w plebiscycie
Sądeczanina na zespół roku.
KGW w Stadłach kolejny raz zachwycało swoimi potrawami
i poczuciem humoru stając się obok „Zespołu Podegrodzia” flagowym ambasadorem naszej Gminy. Dziękuję i gratuluję.
Koniec roku to również dobra okazja do podsumowań. Z przyjemnością informuję, że w roku 2013 wspólnymi siłami radnych,
nauczycieli, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania. Wykaz
wszystkich inwestycji gminnych znajdą Państwo w numerze. Pomimo nagromadzenia różnorodnych zadań, projektów i inwestycji udaję się utrzymać finanse Gminy w doskonałej kondycji.
Przychody rosną, trzymamy wydatki pod kontrolą. Dzięki temu
zadłużenie Gminy, wynikające głównie z rozpoczętych inwestycji, nie przekracza 13%.
Pozwala nam to z optymizmem patrzeć w przyszłość. Możemy ze spokojem planować i realizować kolejne inwestycje. Stabilna sytuacja finansowa Gminy, czyli zapewnienie tzw. wkładu
własnego, umożliwia staranie się o nowe inwestycje. W 2014 roku, wspólnie z Gminą Chełmiec, rozpoczynamy nowy projekt
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Chełmiec i Podegrodzie”. Za 19 mln zł, w naszej Gminie, zostanie wybudowane 24 km nowej sieci kanalizacyjnej. Ekoinwestycje stają
się powoli kolejną wizytówką Gminy.
Szanowni mieszkańcy. Przed nami okres Świąt Bożego
Narodzenia i Nowy Rok 2014. Niezmiennie z tej okazji życzę
wszystkim spełnienia ich marzeń, tych najbardziej indywidualnych
i osobistych. Dużo zdrowia, spędzenia Świąt w gronie rodziny i
przyjaznych nam osób. Dużo pogody ducha i optymizmu aby w
Nowym Roku nie zabrakło nam sił na realizację marzeń.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE
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Bukiety z ziół

W międzynarodowym towarzystwie

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu zorganizował warsztaty tworzenia
bukietów zielnych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbyły się w przededniu
Święta Matki Boskiej Zielnej.

Już po raz kolejny Zespół „Podegrodzie” poza granicami kraju rozsławia naszą gminę. Tym razem gościł we francuskim Bourg-Saint-Maurice, gdzie
6-15 lipca odbywał się międzynarodowy festiwal Feses de l’Edelweiss.
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Niech żyje,
żyje nam…
Moc życzeń i wspomnień. To
wszystko towarzyszyło setnym
urodzinom Wojciecha Błaszczyka,
mieszkańca Podegrodzia. W kolejce
do jubilata ustawiło się mnóstwo
osób, które życzyły mu zdrowia
i kolejnych stu lat życia.
Wojciech Błaszczyk przyszedł na
świat 30 października 1913 r. Z uwagi
na stan zdrowia przebywa obecnie
pod opieką rodziny w Barcicach (gmina Stary Sącz), ale warto wspomnieć,
że jeszcze w poprzednim roku mieszkał sam w Podegrodziu.
W dniu urodzin jubilata odwiedzało
bardzo wiele osób, które spieszyły
z najserdeczniejszymi życzeniami. Nie
zapomniano również o odpowiedniej
oprawie spotkania – panu Wojciechowi odśpiewano „dwieście lat”
przy akordeonie.

O swoim mieszkańcu nie zapomniały również władze gminy, które reprezentował sekretarz Piotr Lachowicz oraz
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Monika Hałas. Na ręce jubilata złożono kwiaty oraz upominek.
Ponadto pan Wojciech otrzymał list gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów,
Donalda Tuska, oraz wojewody mało-

polskiego, Jerzego Millera. W uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Barcicach.
Ks. proboszcz Józef Wałaszek pamiętał również o swoim parafianinie.
Przekazał mu obraz bł. o. Stanisława
(RED)
Papczyńskiego.

Poczuć się jak Indianin
47 dzieci z naszej gminy wzięło udział w wakacyjnej
wycieczce do Szczyrzyca. Piękna pogoda i ciekawy program wycieczki sprawiły, że najmłodsi długo wspominali wyjazd do „wioski indiańskiej”.
Wycieczka została zorganizowana 16 lipca przez Świetlicę
w Podrzeczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.
Do szczyrzyckiej „wioski indiańskiej” pojechały dzieci oraz
opiekunowie z Podegrodzie, Mokrej Wsi, Naszacowic, Podrzecza, Brzeznej, Olszany i Stadeł.
Dzięki wielu atrakcjom pobyt w gminie Jodłownik (powiat
limanowski) był wspaniałym przeżyciem dla wszystkich
uczestników. Przewodniczka opowiedziała najmłodszym o życiu i zabawach Indian oraz oprowadziła grupę po wiosce. Zdecydowanie największym powodzeniem cieszyło się strzelanie
z prawdziwego indiańskiego łuku do tarczy. Każdy chciał spróbować swoich sił i poczuć się jak prawdziwy Indianin.
W wolnej chwili dzieci mogły korzystać z wszystkich atrakcji parku w tym placu zabaw. Następnie, po zaopatrzeniu się
w liczne pamiątki, uczestnicy udali się do klasztoru ojców cystersów w Szczyrzycu. Wraz z przewodnikiem zwiedzili
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obiekt, muzeum oraz kościółek. Kolejną atrakcją była pieczona kiełbaska na ognisku oraz gry i zabawy, które odbywały się
na boisku sportowym w Naszacowicach. Wszystkie dzieci bardzo zmęczone, ale – co najważniejsze – szczęśliwe wróciły
do swoich domów.
GRUDZIEŃ 2013
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Akademia młodego odkrywcy
Partnerzy wizytowali w gminach najważniejsze miejsca lokalizacji etapów
i elementów „gry terenowej”, w której
weźmie udział z każdej strony po dwudziestu uczniów gimnazjów. Niestandardowa forma (gra terenowa) z elementami
questingu (turystyka z zagadkami) jest
najbardziej atrakcyjną dla młodych ludzi
formą poznawania tożsamości miejsca,
jego odkrywania i zapamiętywania.
Idea projektu opiera się na wspólnym
dziedzictwie kulturowym obydwu gmin,
wiążącym się nieodłącznie z postacią
świętej Kingi. Projekt ma na celu m.in.
wzmocnienie więzi młodych mieszkańców z miejscem zamieszkania, opartych
na zbiorowej świadomości i kulcie wspólnych wartości, wzrost zaangażowania
młodzieży w lokalne życie społeczne, a także wspólną promocją obszaru obydwu
LGD i atrakcji turystycznych związanych
ze wspólnym dziedzictwem. Realizacja
projektu będzie zaczątkiem budowania
nowego produktu turystycznego „Szlak
świętej Kingi”, obejmującego jeszcze dalszych kilka gmin Małopolski.

Funkcjonujące na terenie gmin Podegrodzie i Stary Sącz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Beskidu” realizuje Lokalną
Strategię Rozwoju, korzystając ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi Leader.
Jedną z podstawowych zasad działania metodą Leader jest współpraca polegająca na podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć z innymi Lokalnymi Grupami Działania z Polski lub zagranicy
dla osiągania wspólnych celów. Takim
przedsięwzięciem jest realizowany projekt „Akademia młodego odkrywcy
– wspólne dziedzictwo kulturowe Ziemi
Sądeckiej i Wielickiej”. Partnerem jest

LGD „Wielicka Wieś”. To stowarzyszenie działające na terenie gminy miejsko-wiejskiej Wieliczka, w której skład
wchodzi obok miasta również 29 wsi.
Odbył się już etap prac przygotowawczych, w którego ramach przedstawiciele LGD Wielicka Wieś złożyli
wizytę w Starym Sączu i Podegrodziu,
a z kolei osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony LGD Brama
Beskidu odbyli rekonesans w Wieliczce
i niektórych wsiach tej gminy. Obydwa
spotkania służyły zapoznaniu się partnerów z proponowanymi scenariuszami
przebiegu realizacji projektu współpracy, doprecyzowaniu szczegółów, rozwiązań organizacyjnych, logistycznych
i technicznych.

KONCEPCJA GRY
TERENOWEJ NA
OBSZARZE LGD
„BRAMA BESKIDU”
Młodzież z Wieliczki w pierwszym dniu pobytu zwiedzi Miasteczko Galicyjskie w Nowym
Sączu, a tam starosądecki ratusz, rynek wraz
z zabytkową studnią oraz weźmie udział
w warsztatach garncarstwa. W godzinach
popołudniowych będą uczestniczyć w grze
terenowej po Starym Sączu. Zadaniem
uczestników gry będzie zdobycie jak najwięcej informacji o wyznaczonych na mapie
miejscach, rozwiązanie zadań, odnalezienie
słów-kluczy, które pomogą w rozszyfrowaniu
hasła i zdobyciu nagrody. Z kolei w drugim
dniu pobytu goście z Wieliczki wezmą udział
w drugiej części gry terenowej, która będzie
dotyczyła historii Podegrodzia oraz ginących
zawodów z naszego terenu.
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Odblaskowi uczniowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi przystąpili we wrześniu do akcji Odblaskowa Szkoła, nad którą
patronat objęło Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Agata Popardowska, opiekunka kampanii, na początku roku szkolnego poinformowała o jej głównych celach i zadaniach. W klasach IV-VI ogłoszono konkurs plastyczny
na plakat promujący bezpieczeństwo w szkole, jak również poza jej murami. Podczas zajęć kółka teatralnego przygotowano

przedstawienie pt. „Bądź bezpieczny na drodze”. Występ odbył się 5 listopada podczas apelu szkolnego.
Dzieci z młodszych klas przygotowały piosenki o bezpieczeństwie na drodze. W ramach akcji przeprowadzono również
praktyczne ćwiczenia przechodzenia przez jezdnię oraz rozmowy z uczniami na temat właściwego poruszania się po drodze.
Ponadto w klasach oraz kąciku dla rodziców umieszczono prace plastyczne wykonane przez wychowanków.
Wszystkich uczęszczających do szkoły zaopatrzono w kamizelki odblaskowe. Dodatkowo posiadają oni również różnego rodzaju znaki odblaskowe na plecakach, kurtkach, butach,
opaski na rękach, które mają obowiązek nosić nie tylko w pochmurne dni. Do akcji włączyli się również rodzice.

Bukiety z ziół
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu zorganizował warsztaty
tworzenia bukietów zielnych dla
dzieci i młodzieży. Zajęcia odbyły
się w przededniu Święta Matki Boskiej Zielnej.
Na terenie naszej gminy bardzo mocno kultywowane są tradycje związane ze
świętami maryjnymi, w tym także te,
która dotyczą Święta Matki Boskiej Zielnej. By chronić ten piękny zwyczaj
od zapomnienia, odbyły się warsztaty,
które zorganizowano w Tradycyjnej Zagrodzie Lachowskiej „Kubalówka”.
14 sierpnia dzieci i młodzież z naszej gminy pod okiem Janiny Nawalaniec i Marii Migacz uczyły się
wykonywania przepięknych bukietów
zielnych. Tworząc dekoracje, uczestnicy zapoznali się ze zwyczajami oraz
symboliką, przypomniano również, ja-
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kie wierzenia ludowe związane były
z tym świętem i jakie właściwości
przez cały następny rok spełniał poświęcony bukiet.
Dzieci i młodzież z zaciekawieniem
wsłuchiwały się w opowieści i przyglądały się technikom wykonywania kompozycji z ziół, a później z zapałem

wykonywały swoje, które następnego
dnia przynieśli do kościoła.
Zainteresowanie młodszych pokoleń
takimi spotkaniami pokazuje, że kultura
ludowa naszego regionu może być ciekawym i interesującym tematem. Dlatego w przyszłości planowane jest
organizowanie kolejnych warsztatów.
GRUDZIEŃ 2013
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Podegrodzie gościło dzieci
z Polonii ukraińskiej
Piętnastoosobowa grupa młodzieży
z Włodarska-Wołyńskiego Obwodu
Żytomierskiego na Ukrainie gościła
w niedzielę, 1 września, w Zespole
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu.
Grupa, która przebywała pod opieką
Żanny Szyszkiny, prezesa rejonowego
Oddziału
Kulturalno-Oświatowego
Związku Polaków im. Władysława Reymonta w Żytomierzy była zauroczona ziemią podegrodzką.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia
wiązanki kwiatów w Nowym Sączu
– Biegonicach, w miejscu pamięci
ofiar II wojny światowej, gdzie w grudniu 1939 r. Niemcy rozstrzelali m.in.
dwóch mieszkańców Podegrodzia (licealistów Jana Chmielaka i Antoniego Łatkę). Następnie goście z Ukrainy udali się
na mszę św. w kościele parafialnym
w Podegrodziu, podczas której wykonali
kilka pieśni.
Przybyszów zza wschodniej granicy
powitano później w progach szkoły,
a kapela „Małe Podegrodzie” pod kie-

Nie zapomniano również o wyrazach
wdzięczności wobec osób, które zaangażowały się w przyjazd do Polski grupy
dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Serdecznie powitano przedstawicielkę Fundacji „Więcej Serca” z Krakowa
oraz członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla
Ziemi Sądeckiej”. Na spotkaniu pojawił
się również Grzegorz Baran, małopolski
wicekurator oświaty.
Następnie Małgorzata Liber, wicedyrektor placówki oprowadziła gości po
budynku szkoły. Na młodzież, która

na co dzień uczęszcza do IX, X i XI klasy największe wrażenie wywarło wyposażenie sal, zadbane wnętrza oraz
rozbudowane kompleksy sportowe.
Spotkanie zakończyło się w sali gimnastycznej, gdzie przedstawicielki Fundacji „Więcej Serca” wręczyły gościom
wyprawki szkolne. Również władze gminy i dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. O. St.
Papczyńskiego w Podegrodziu przygotowały upominki dla dzieci z Włodarska,
które zostały wręczone przez przedstawicieli „Małego Podegrodzia”.

Spotkanie rozpoczęło się
od złożenia wiązanki kwiatów
w Biegonicach, gdzie
w grudniu 1939 r. Niemcy
rozstrzelali m.in. dwóch
mieszkańców Podegrodzia.
runkiem Tomasza Kulaka sprawiła gościom miłą niespodziankę. Wspólnie
wykonano piosenkę „Hej Sokoły”, a następnie dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu,
Krystyna Dąbrowska serdecznie przywitała miłych gości.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

7

8

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Uczniowie mówią
„NIE” pijanym kierowcom

wstrzymywania kierowców przed jazdą
w stanie po spożyciu alkoholu oraz
uświadomić ludziom, że zmiana nastawienie wobec tego typu zachowań i brak
akceptacji może przynieść wiele korzyści dla nas wszystkich.
Patronat nad kampanią objęli marszałek województwa małopolskiego, małopolski komendant wojewódzki policji,
małopolski kurator oświaty oraz wójt
Podegrodzia, Małgorzata Gromala. Koordynatorem przedsięwzięcia był Urząd
Gminy Podegrodzie, a ambasadorem akcji Aneta Dziedzic.
Uczniowie z gminnych szkół wraz
z nauczycielami aktywnie włączali się
w przygotowanie i przeprowadzenie działań w środowisku zarówno szkolnym, jak
i lokalnym. Wykonywano również różnego rodzaju prace plastyczne, które prezentowane były również na wystawie.
Powstawały m.in. plakaty, komiksy czy
znaki drogowe. Ponadto prezentowane
były także scenki, które uczyły prawidłowego zachowania oraz przedstawiały
wszystkie zagrożenia, jakie niesie ze sobą jazda w stanie nietrzeźwym.
Ważnym elementem kampanii było
wyjście młodzieży i nauczycieli na ulice i przekazanie lokalnej społeczności
głównych założeń akcji. Transparenty,
skandowane hasła oraz zaangażowanie
uczestników sprawiły, że mieszkańcy
z zainteresowaniem przyglądali się

Uczniowie z gminnych szkół
wraz z nauczycielami aktywnie
włączali się w przygotowanie
i przeprowadzenie działań
w środowisku zarówno szkolnym, jak i lokalnym.
Szkoły z terenu gminy Podegrodzie
przystąpiły do akcji „No promil, no
problem”. Kampania skierowana
jest przeciwko kierowcom, którzy
prowadzą pojazdy pod wpływem
alkoholu.
Ideą „No promil, no problem” jest
uświadomienie społeczeństwu niebezpie-

Wieści PODEGRODZKIE

czeństwa, jakie niesie za sobą jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Ważna
jest przy tym zmiana mentalności i zwiększenie odwagi cywilnej, by sprzeciwić się
tym, którzy prowadzą pojazdy „po jednym piwie”.
Dzieci i młodzież z gminnych szkół
chętnie przystąpili do akcji i starali się
wypracować skuteczne sposoby po-

uczniom i ich antyalkoholowej postawie. Odwiedzano sklepy, stacje benzynowe, rozmawiano z kierowcami.
Istotne było również przekazanie deklaracji, która zobowiązywała każdego,
kto ją podpisywał, do sprzeciwienia się
prowadzeniu samochodów „pod wpływem” oraz reagowania, jeśli do takiej
sytuacji dojdzie.
GRUDZIEŃ 2013
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uczestnicy wrócili do domów późnym
popołudniem, pełni wrażeń i bardzo
szczęśliwi.
Pierwszym celem wycieczki był
Ogród Zoologiczny w Krakowie, położony w samym centrum Lasu Wolskiego. Podczas zwiedzania dzieci
i młodzież mogli podziwiać wiele gatunków zwierząt, w tym pochodzące z egzotycznych
zakątków
świata.
Pod kierunkiem przewodnika zapoznano się z wieloma interesującymi faktami
z życia zwierząt. Z bliska można było
zobaczyć m.in. lwy, tygrysy, słonie czy
hipopotamy. Ponadto duży podziw
wzbudziły piękne i kolorowe ptaki. Dużą atrakcją była możliwość pogłaskania
i nakarmienia kucyków, miniaturowych
królików, świnek morskich, żółwi, świnek wietnamskich czy osiołków.

Parki pełne rozrywki

Bardzo miło rozpoczęły się wakacje
dla dzieci i młodzieży z Brzeznej-Litacza i okolic. W pierwszej połowie
lipca pojechały na wycieczkę do krakowskiego ZOO oraz Rabkolandu.

Wyjazd został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Filię GOK z Brzeznej-Litacza.
Wycieczka ponadto została dofinansowana przez Urząd Gminy. Wszyscy

Wycieczka do ZOO była bardzo
udana, o czym świadczyły
uśmiechnięte buzie wszystkich
jej uczestników. Krakowski
Ogród Zoologiczny okazał się
nie tylko wspaniałym miejscem
spędzania czasu wolnego, ale
także prawdziwą skarbnicą wiedzy przyrodniczej.
Wycieczka do ZOO była bardzo udana, o czym świadczyły uśmiechnięte buzie wszystkich jej uczestników.
Krakowski Ogród Zoologiczny okazał
się nie tylko wspaniałym miejscem spędzania czasu wolnego, ale także prawdziwą skarbnicą wiedzy przyrodniczej.
Następnym punktem wycieczki była
wizyta w Rodzinnym Parku Rozrywki
– Rabka Zdrój czyli w Rabkolandzie. Jest
to największy w Małopolsce park rozrywki, oferujący atrakcje typowe dla wesołego miasteczka, a więc wszelkiego
rodzaju karuzele, gokarty czy też loterie
fantowe. Można tam zobaczyć odwrócony dom, dom rekordów i osobliwości,
muzeum Orderu Uśmiechu, a także park
ruchomych figur. W Rabkolandzie wszyscy bawili się wyśmienicie.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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W Długołęce
-Świerkli
powstało boisko
wielofunkcyjne
Można na nim grać w piłkę nożną,
ręczną, siatkówkę, koszykówkę,
badmintona czy tenisa. 18 listopada
dokonano uroczystego otwarcia
niedawno oddanego do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Długołęce-Świerkli.

Dzieci miały swoje małe święto
– piknik rodzinny w Stadłach
Gry, konkursy i pyszne jedzenie.
To wszystko czekało 22 września
na uczestników uroczystości oddania do użytku placu zabaw, który mieści się na placu przy Szkole
Podstawowej w Stadłach.
Obiekt wykonany w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych
mieszkańców Stadeł. Jego otwarciu towarzyszył piknik rodzinny, który zgromadził w niedzielne popołudnie wielu
uczestników. Łączny koszt inwestycji
to 40 734,55 zł z czego wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich jest równa 23 607,66 zł.
W gronie zebranych na tę uroczystość znalazły się władze gminy reprezentowane przez Panię Wójt,
Małgorzatę Gromalą oraz Radę Gminy z jej Przewodniczącym Dariuszem
Kowalczykiem. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich Pan Grzegorz Baran, Małopolski Wicekurator Oświaty.
Jak zwykle nie zabrakło również strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stadłach na czele z Komendantem
Gminnym, Kazimierzem Witkowskim,
którzy czuwali na bezpieczeństwem
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uczestników oraz przeprowadzili pokaz ratownictwa medycznego. Społeczność lokalną reprezentowała Pani
Czesława Ruchała oraz Rada Sołecka
wsi Stadła. Na uroczystość przybyli
licznie starsi mieszkańcy jak również,
co zrozumiałe duże grono dzieci.
Oficjalnego powitania wszystkich
gości dokonała Pani dyrektor Elżbieta
Kosińska, która podziękowała tym,
którzy przyczynili się do powstania
obiektu. Ks. Tomasz Paluch, katecheta
parafii św. Jakuba w Podegrodziu poświęcił i pobłogosławił otwarty plac zabawa oraz jego wyposażenie, życząc
udanych i bezpiecznych zabaw.
W tym dniu, uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny, nad którym pracowali pod czujnym okiem
nauczycielek. Złożyły się na niego krótkie inscenizacje, śpiewy, tańce, gry, zabawy i konkursy. Pyszny poczęstunek
przygotowany przez Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich uprzyjemnił
imprezę. Wielką atrakcją była dmuchana zjeżdżalnia, na której mogły bawić się
do woli wszystkie dzieci.
Starania samorządu gminnego
przy wsparciu unijnym przyniosły zadowalające efekty. Dzieci mogą już bezpiecznie korzystać z huśtawek, karuzeli
i zjeżdżalni, a cały obiekt ogrodzono
dbając przy tym o bezpieczeństwo naszych maluchów.

To był szczególny dzień dla wszystkich uczniów szkoły. Uroczystego
otwarcia boiska dokonała wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. Obecny był
również ks. Marcin Zawiślak z parafii
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Długołęce-Świerkli. Uczniowie
przygotowali program artystyczny oraz
złożyli podziękowania dla pani wójt.
Po uroczystościach, wszystkich gości zaproszono na specjalnie przygotowany
na tę okazję poczęstunek.
Obiekt przy szkole podstawowej powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”, realizowanego w ramach
Programu, osi 4 „Leader”, działanie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
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Inwestycje
zrealizowane przez
gminę Podegrodzie
w 2013 r.
1. Budowa placu zabaw w Stadłach oraz
promocja projektu wartość zadania 40 734,55 zł w tym dofinansowanie
w wysokości 23 607,66 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie” – wartość zadania 1 175 050,00 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 1 175 050,00 zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
3. Rozbudowa i nadbudowa istniejącego
budynku OSP w Brzeznej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013” – wartość zadania 84 870,00 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł
4. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Gostwicy” – wartość zadania 2. 376.999,99 zł w tym dofinansowanie
w wysokości 595.000,000 zł ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
5. Budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu – wartość zadania
2.963.761,40 zł w tym dofinansowanie
w wysokości 1.875.000,00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego
Kultura + Priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek” oraz 50 000,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego
6. Budowa i wyposażenie gminnego żłobka
w Podegrodziu na działkach
nr 664/1, 665/1, 666/1 – wartość zadania 979.248,05 zł w tym dofinansowanie
w wysokości 260.676,00 zł z budżetu wojewody małopolskiego w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch – edycja I”
7. „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Rogach” – wartość zadania 100.277,23 zł w tym dofinansowanie

w wysokości 40.110,89 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
8. „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej im. Św. Kingi w Olszance”
– wartość zadania 150.975,28 zł w tym
dofinansowanie w wysokości
60.390,11 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
9. „Odbudowa drogi gminnej koło Bodzionego nr 293870K w miejscowości Gostwica – wartość zadania 124 002,45 zł
w tym dofinansowanie 124 002,45 zł
(usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
10.”Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długołęce – Świerkli” – wartość zadania 239949,73 zł w tym
dofinansowanie 110 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
11. Zagospodarowanie terenu przy boisku
sportowym w Naszacowicach – wartość
zadania 97 354,13 zł
12. Remont drogi gminnej „Za Rzeką”
cz. IV w miejscowości Gostwica – wartość zadania 45 260,16
13. Remont drogi gminnej „Pod Dąbrową”
cz. III w Długołęce – Świerkli – wartość
zadania 57575,89 zł
14. Remont drogi gminnej „Krzywa” w przysiółku Tłoki (Podrzecze) cz. II – wartość
zadania 34 016,44 zł
15. Remont drogi gminnej do Ludwika Wastaga – Gostwica oraz remont drogi
gminnej do Józefa Wastaga – Brzezna
– wartość zadania 52 141,00 zł
16. Remont drogi gminnej Osowie Rogi
cz. I – wartość zadania 217 854,46 zł
17. Remont drogi gminnej Łątka Juraszowa
w miejscowości Podegrodzie – wartość
zadania 67 440,94 zł
18. Remont drogi gminnej koło Konstantego
i Wardęgi cz. VII w miejscowości Pode-

grodzie – wartość zadania 44 926,37 zł
19. Remont drogi gminnej koło Apteki
w miejscowości Podegrodzie
cz. VI – wartość zadania 38 028,40 zł
20. Remont drogi gminnej Ogrodowa (Do Pasonia) w miejscowości Olszanka
cz. V – wartość zadania 35 800,13 zł
21. Remont drogi gminnej „Do Zygmunta”
w miejscowości Mokra Wieś – wartość
zadania 55 071,41
22. Remont Drogi gminnej Bania w miejscowości Mokra Wieś cz. III – wartość zadania 81 653,25 zł
23. Remont drogi gminnej Granica w miejscowości Juraszowa – wartość zadania 52 938,68 zł
24. Remont drogi gminnej od Lizonia w kierunku Klaga cz. I w miejscowości Chochorowice wartość zadania 33 982,60 zł
25. Remont drogi rolniczej Graniczna w miejscowości Naszacowice – wartość zadania 77 487,05 zł w tym
dofinansowanie w wysokości 15 928, 00 zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych
26. Remont drogi rolniczej Średni Potok
w miejscowości Naszacowice – wartość
zadania 92 567,00 w tym dofinansowanie w wysokości 46 283,00 zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
27. Przebudowa drogi gminnej
nr 293842K Remiza Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi
wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec – Naszacowice w miejscowości Stadła – wartość
zadania 744 051,49 w tym dofinansowanie w wysokości 372.026,49 zł z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych
28. Odbudowa drogi gminnej Konieczny
nr 293653 K w miejscowości Olszana – cz. II – wartość zadania 131 965,22 zł
w tym dofinansowanie 131 965,00 zł
(usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
29. Odbudowa drogi gminnej Jasna
nr 293669K w miejscowości Olszanka
cz. I – wartość zadania 130 733,01 zł
w tym dofinansowanie 130 733,00 zł
(usuwanie skutków klęsk żywiołowych)
30. Remont drogi rolniczej Osowie Juraszowa koło Dyrka w Podegrodziu – wartość
zadania 31 765,61 zł w tym dofinansowanie 5 000,00 zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Gospodarka wodno-ściekowa
priorytetem dla naszej gminy
Już niedługo na terenie naszej gminy ruszy budowa kanalizacji sanitarnej. Dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w Podegrodziu i Stadłach w niedalekiej przyszłości
rozpoczną się prace budowlane.
Warto zaznaczyć, że o dotacje starano się wspólnie z Gminą Chełmiec.

obecnie priorytetem na terenie naszej
gminy – mówi wójt Małgorzata Gromala. – Rozbudowa gospodarki wodno ściekowej już od dłuższego czasu była dla nas
bardzo ważna. Dzięki wsparciu, jakie
otrzymamy, będziemy mogli wybudować
kanalizację sanitarną w miejscowościach
Podegrodzie i Stadła. Wspólnie z Chełmcem staraliśmy się o dotację, a dzięki
bardzo dobrej współpracy z wójtem Bernardem Stawiarskim zrealizujemy proProjekt zostanie zrealizowany dzięki jekt. Warto również dodać, że
dofinansowaniu ze środków Europejskie- z ekologicznego punktu widzenia owe zago Funduszu Spójności w ramach: Prio- danie jest bardzo istotne.
rytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa,
Całkowita wartość inwestycji wyniedziałanie 1.1. – Gospodarka wodno-ście- sie na terenach obu partnerujących gmin
kowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. ponad 60 mln zł. W Podegrodziu koszt
RLM projektu pn.: „Poprawa gospodar- jej realizacji będzie sięgał ok. 19 mln zł,
ki wodno-ściekowej na terenie Gmin z kolei dla Chełmca będzie ona oznaczaChełmiec i Podegrodzie”.
ła koszt rzędu 45 mln zł. Łącznie w na– Przyznane dofinansowanie pozwoli szej gminie powstaną 24 kilometry sieci
nam na realizację zadania, które jest kanalizacyjnej.

Trzy pompy ciepła
Nowo budowane obiekty sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy oraz Gminnego Żłobka,
Przedszkola i Biblioteki skorzystają z ekologicznych
rozwiązań, ograniczających emisję dwutlenku węgla.
Gmina Podegrodzie już od dłuższego czasu, realizując nowe inwestycje, kieruje się w swoich działaniach ekologicznymi rozwiązaniami, które korzystnie wpłyną na środowisko
naturalne. W tym celu, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery przy nowo budowanych obiektach w Gostwicy (sala gimnastyczna) i Podegrodziu (Gminny Żłobek,
Przedszkole i Biblioteka) powstaną specjalne pompy ciepła.
Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest
na 482 545,62 zł z czego wysokość dofinansowania wyniesie 77 952,00 zł.

Wieści PODEGRODZKIE

Projekt jest bardzo ważny z ekologicznego punktu widzenia. Budowa
nowych odcinków przyczyni się
do zmniejszenia szkodliwych substancji, przedostających się do wód
i gleb, dzięki czemu widoczne będzie
jej pozytywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto dzięki zniwelowaniu
niedoborów
gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji
przyczyni się do polepszenia się warunków życia mieszkańców.
Zadanie, dzięki realizacji przyczyni
się również do zmniejszenia strat w środowisku oraz poprawi warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego.
Może również zwiększyć atrakcyjność
gmin, zarówno turystyczną, jak i inwestycyjną. Oprócz tego znacznie poprawi
się jakość wody pitnej, a zgłaszane przez
mieszkańców od blisko kilkudziesięciu
lat problemy zostaną zlikwidowane.

Ze względu na korzystne oddziaływanie na środowisko budowa pomp ciepła jest niezwykle istotna. Z danych Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
wynika że, nasze województwo należy do najbardziej zanieczyszczonych w skali całego kraju. Owe zjawisko w znacznym stopniu spowodowane jest przez proces spalania paliw
stałych w celach grzewczych.
Warto dodać, że powiat nowosądecki jest regionem, w którym zanieczyszczenie staje się coraz poważniejszym problemem. Jakość powietrza ma wpływ zarówno na zdrowie
mieszkańców, jak również na atrakcyjność turystyczną regionu. Dlatego konieczne jest wypracowanie rozwiązań opartych
o odnawialne źródła energii.
Dzięki wykorzystanemu rozwiązaniu w w/w obiektach
zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery dzięki ograniczeniu
zużycia energii. Również ograniczone zostanie przedostanie
się szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń. Inwestycja zakłada
budowę trzech pomp ciepła o łącznej mocy 67,2 kW. Zadanie
będzie również miało istotny wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców wsi z terenu gminy dzięki dostępowi do infrastruktury społecznej wysokiej jakości.
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Inwestycja, która
rozwiąże wiele
problemów
W Podegrodziu powstaje już budynek Gminnego Żłobka, Przedszkola i Biblioteki. Obiekt będzie pierwszym
w regionie, który zostanie wybudowany w systemie pasywnym, co oznacza, że jego użytkowanie będzie
w znacznym stopniu ograniczało emisję szkodliwych
dla środowiska substancji.
Całkowita wartość projektu wyniesie 6 730 100,00 zł. Powyższa kwota zawiera również dotacje, które pochodzą m.in.
ze środków programu rządowego „Maluch”, Programu Wie-

Przydomowe
oczyszczalnie
ścieków w ochronie
środowiska
Niemal w każdym sołectwie naszej
gminy powstaną przydomowe
oczyszczalnie ścieków. 45 właścicieli nieruchomości podpisało z Urzędem Gminy umowy, dzięki którym
inwestycja dojdzie do skutku.
Budowa będzie możliwa dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków

loletnia Kultura i Województwa Małopolskiego. Gmina Podegrodzie również partycypuje w kosztach.
Cały obiekt wraz z wyposażeniem powinien być oddany
do użytku pod koniec 2014 roku. Podczas budowy stosuje się
nowe, często innowacyjne rozwiązania technologiczne, które
coraz częściej stosowane są w naszym kraju. Metoda jest droższa niż standardowa, jednak w przyszłości powinna mieć korzystny wpływ, głównie na środowisko naturalne.
Poprzez budowę solarów (energia odnawialna) do ogrzewania wody czy centralnego ogrzewania oraz wykorzystanie
energii pochodzącej z ziemi (pompy ciepła) w znacznym stopniu zmniejszą się koszty eksploatacyjne w/w budynku.
Inwestycja oznacza, że problem, który od dłuższego czasu
stawał się coraz poważniejszy w naszej gminie, wkrótce zostanie rozwiązany. W gminnych przedszkolach zaczęło brakować miejsc dla dzieci, co powodowało, że rodzice swoje
pociechy kierowali do sąsiednich gmin bądź Nowego Sącza.
Już niedługo dzieci z naszej małej ojczyzny będą mogły korzystać z nowego, w pełni wyposażonego obiektu, który bę(RED)
dzie spełniał wszystkie wymagania.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wysokość pożyczki będzie
równa 432 tys. zł. Zgodnie z przewidywaniami całkowita wartość zadania będzie sięgała ok. 870 tys. zł. Różnica
zostanie sfinansowana z gminnego budżetu. Już niedługo rozpisany zostanie
przetarg, który wyłoni wykonawcę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Podegrodzie.
Inwestycja jest niezwykle istotna zwłaszcza z punktu widzenia tych
mieszkańców, których gospodarstwa nie
są położone w bliskiej odległości od istniejących już bądź planowanych w przy-

szłości sieci kanalizacyjnych. Również
w ekonomicznym aspekcie przyniesie
ona znaczne korzyści, a przewiduje się,
że w okresie 2-3 lat budowa tzw. „przydomówek” zwróci się w całości, gdyż
każdy, kto podpisał umowę z Urzędem
Gminy, zobowiązany jest do wpłaty 50%
wartości inwestycji, jednak w wysokości nie większej niż 7 tys. zł.
Ponadto zadanie przyczyni się
do znacznej poprawy środowiska.
Mieszkańcy skorzystają więc na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa pierwszych z nich
powinna rozpocząć się na wiosnę 2014
roku.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ W GOSTWICY

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gostwicy już niedługo będą mogły korzystać z nowego, spełniającego wszystkie wymogi obiektu sportowego.
Koszt całej inwestycji to 2 377 000,00 zł.
Gmina Podegrodzie otrzymała na budowę dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 595 000,00 zł. Budynek jest
zgodny z założeniami „Strategii rozwoju sportu
w Polsce do roku 2015”. Zostanie oddany do użytku
pod koniec 2014 roku.
Dzięki wykonaniu inwestycji poprawi się poziom nauczania w zakresie wychowania fizycznego, a ponadto sala będzie spełniała rolę centrum

Wieści PODEGRODZKIE

sportowo-wypoczynkowego miejscowości. Oprócz
zajęć szkolnych obiekt będzie przeznaczony do rozgrywania zawodów sportowych na różnych szczeblach (gminnym, regionalnym czy powiatowym)
i różnych dyscyplinach sportowych. Ponadto budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, by umożliwić im uprawianie sportu.
Sala gimnastyczna wyposażona zostanie w zaplecze
sanitarne i techniczne, niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Pod względem bezpieczeństwa
będzie spełniała wszelkie wymagania. W zależności
od odbywających się w niej spotkań będzie mogła
pełnić funkcje sportowe, kulturalne czy oświatowe.
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5267 głosów za Podegrodziem
W I plebiscycie SKT Sądeczanin główną nagrodę w kategorii „instytucja, zespół, grupa” zdobył Zespół „Podegrodzie”. Za zwycięstwo w klasyfikacji otrzymał
nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł.
Plebiscyt, którego organizatorem jest Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin obejmował dwie kategorie.
W pierwszej z nich głosowano na osoby fizyczne, a w drugiej
na instytucje, zespoły i grupy. Do udziału w konkursie zgłoszono po osiemnastu kandydatów do każdej klasyfikacji, którzy poprzez swoją działalność zasłużyli się dla krzewienia
tradycji i kultury regionu.
Nagrody zostały wręczone w Starym Sączu podczas I Zjazdu Sądeczan. Pierwszą lokatę w kategorii „instytucja, zespół,
grupa” zajął Zespół „Podegrodzie”, który od lat słynie z kultywowania tradycji lachowskich. Występuje zarówno w Pol-

sce, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. – Bardzo się cieszymy z sukcesu – mówi Krzysztof Sułkowski, kierownik artystyczny zespołu. – Dziękujemy
wszystkim, którzy na nas głosowali.
– Łącznie oddano na nas 5 267 głosów, co okazało się najlepszym wynikiem w tej kategorii – mówi Krzysztof Bodziony, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
– Pieniądze bardzo się przydadzą. Najprawdopodobniej zostaną przeznaczone na zakup bądź renowację strojów.
Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin powstało
na początku 2013 roku z inicjatywy Zygmunta Berdychowskiego. Jego głównym założeniem jest kultywowanie tradycji
regionalnych oraz rozwój społeczny i kulturalny Sądecczyzny.
W tym roku po raz pierwszy postanowiono uhonorować tych,
którzy poprzez swoją działalność i dokonanie w szczególny
sposób przysłużyli się ziemi sądeckiej.

Bibliotekarki w roli Pawła i Gawła
Biblioteka Gminna w Podegrodziu włączyła się do zainicjowanej przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolskiej akcji pt. „Narodowe Czytanie”. Tegoroczna akcja poświęcona była twórczości Aleksandra Fredry – pisarza, twórcy wielu komedii i krótkich form literackich. Od jego narodzin mija właśnie 220 lat. Narodowe
Czytanie 2013 rozpoczęło się od bajkowego teatrzyku „Paweł i Gaweł”. W tytułowe postaci wcieliły się bibliotekarki: Maria Szewczyk oraz Małgorzata Oleś, a narratorem była Bożena Pasiut. Kolejnym elementem akcji było
czytanie „Zemsty” i„Ślubów Panieńskich” z podziałem na role. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży
z Gimnazjum w Brzeznej oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu przedsięwzięcie okazało się niezapomnianym przeżyciem. Następnie dzieci ze szkół podstawowych w Rogach i Gostwicy czytały swoje ulubione wiersze. Z upływem czasu nabywały śmiałości, wchodziły w role i bawiły się słowem. Wszyscy,
którzy przynieśli książki Aleksandra Fredry mogli przybić w nich pamiątkową pieczęć, którą otrzymano z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Grand Prix dla Podegrodzia
20 października w Rzeszowie odbył się Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Podegrodzie” już po raz kolejny znakomicie się zaprezentował, zdobywając główną nagrodę w swojej kategorii.
Tradycja konkursu sięga już 29 lat i skupia wielu uczestników z terenu całej Polski, którzy z zamiłowaniem i pasją
przedstawiają folklor swojego regionu. W turnieju biorą udział pary i grupy taneczne, których układy nie zostały
wcześniej ułożone przez choreografa. Do jego głównych założeń zaliczyć należy ochronę przed zanikaniem tradycyjnego tańca ludowego, jego upowszechnianie i dokumentowanie. Zadaniem jury jest ocena odwzorowania elementów poszczególnych tradycji regionalnych. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie” zajął
pierwsze miejsce w swojej kategorii. Najcenniejsza dla formuły konkursu była autentyczność oraz kultywowanie
wiejskiej tradycji tanecznej. Ponadto wśród par II miejsce zajęli Janina Lorczyk i Józef Koral z„Podegrodzia”.

„W stronę
światła”
z Zofią Marcinek
Malarstwo na płótnie i dekoracje
florystyczne to największe pasje
Zofii Marcinek. 24 października odbył się wernisaż wystawy malarskiej, na którym można było
podziwiać prace artystki.
Wernisaż odbył się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Far-

by, ich niezwykła gama kolorystyczna oraz światło, którymi operuje artystka tworzą niezwykłą aurę wokół jej
obrazów. Do każdego z nich pani Zofia dodaje cząstkę siebie, co w połączeniu z emocjami sprawia, że jej
dzieła są niepowtarzalne i jedyne
w swoim rodzaju.
Wszystko, co tworzy, jest ściśle związane z pasją i wielką przyjemnością. To
dlatego z jej obrazów można czerpać
pozytywną energię, a zadowolenie
klienta jest największą nagrodą dla autorki. Jej prace można podziwiać w internecie na stronie www.sofiart.pl lub
na wystawach.

Artystka uważa, że sztuka malarska
i florystyka mają charakter duchowy,
dlatego jest niezwykle trudna w ocenie. Nie można jej mierzyć, punktować czy ważyć. W jej przekonaniu
powinna wzbogacać wnętrze i pobudzać doznania estetyczne poprzez oddziaływanie na wyobraźnię. Ma
nadzieję, że wszystko, co tworzy, właśnie takie jest.
Zofia Marcinek ukończyła studia artystyczne, uzyskując dyplom z malarstwa
u prof. dr. hab. Janusza Orbitowskiego
w Instytucie Pedagogicznym. Swoje inspiracje czerpie z otaczającego świata oraz
natury.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Pieczęć Juraszowej

gły być zdobione np. krzyżem, wypełniającym wówczas część środkową tłoczni.
Przedmiot jest o tyle ciekawy, że jest
to unikat w swoim rodzaju. Zabytki tego typu są na Sądecczyźnie nieliczne.
Czas powstania zabytku, z racji na niezachowane dokumenty mogące go datować, należy umiejscowić w ramach
XVIII-XX w. Są to czasy wielkich przemian w środowisku wiejskim, jak cho-

ciażby wprowadzenie reformy cesarza
Józefa II Habsburga, zgodnie z którą
wsie (również wsie galicyjskie), podzielono na część dominalną, czyli dworską,
i część rustykalną, czyli gromadzką.
Jedna i druga prowadziła własną kancelarię, która do uwierzytelnienia aktów
prawnych posługiwała się właśnie pieczęciami.
W czasach przedrozbiorowych wieś
Juraszowa należała do własności klasztoru klarysek w Starym Sączu. Obejmowała ona wówczas trzy łany kmiecie,
karczmę i kilka zagród, jedno łanowe sołectwo oraz folwark puszczany w arendę, czyli dzierżawę szlachcie. Dekret
Józefa II z 1782 roku zmienia akt prawny wsi. Po kasacie majątku klasztornego
wieś Juraszowa, jak szereg innych wsi
na Sądecczyźnie do niego należących,
przeszła pod zarząd funduszu religijnego i wówczas najprawdopodobniej powstał znaleziony tłok pieczęci, który był
wykorzystywany przez sołtysa do sygnowania różnych dokumentów wsi.
Bardzo wiele archiwaliów, czyli dokumentów z pieczęcią wiejską z terenu
obecnej gminy Podegrodzie zaginęło.
Może stało się tak dlatego, że treść ich
była na ogół mało ważna i po jakimś czasie ulegała niszczeniu.

w krzewieniu tradycji i rękodzieła ludowego.
Ośrodek regularnie organizuje warsztaty, które związane są z różnorodnymi
technikami układania kwiatów oraz artystycznego wykorzystania papieru i bibuły.
W okresie Bożego Narodzenia powstają
ozdoby choinkowe, a uczestnicy zapoznają się z obrzędami ludowymi oraz uczą się
kolęd i pastorałek. Przed Świętami Wielkanocnymi powstają z kolei barwne pisanki, kraszanki oraz palmy.
Ponadto do cyklicznych form działalności należy zaliczyć czytanie bajek
oraz baśni dla dzieci oraz nauka wierszy.
Organizowane są również konkursy recytatorskie dla młodzieży. Dodatkowo
każdy uczestnik zajęć może udoskonalić swoje umiejętności w tenisie stołowym, by wystartować w zawodach
sportowych.

Świetlica zajmuje się także organizacją
imprez środowiskowych takich jak:
„Dzień Seniora”, „Spotkanie pokoleń”,
„Wieczór z wróżbami” czy „Zabawa karnawałowa”. W ramach działalności filii
GOK odbywają się wycieczki, np. śladami przydrożnych kapliczek, podczas których uczestnicy zapoznają się z historią
swojej miejscowości. W wakacje można
wziąć udział w zajęciach plenerowych
z wykonywania wianków z ziół i kwiatów
polnych oraz kompozycji kwiatowych.
Od początku swojej działalności ośrodek współpracuje z grupą „Caritas”
Brzezna. W 2013 roku już po raz czwarty wykonywano okolicznościowe wiązanki na Dzień Wszystkich Świętych.
Młodzież, która działa przy szkolnej grupie „Caritas”, przyłączyła się do wykonywania wiązanek. Tradycyjnie prace
odbywały się na plebanii w Brzeznej.

WYKOPALISKA. Spacerując tego
roku po podegrodzkich polach,
w trakcie wiosennej orki (to najlepszy czas wycieczek archeologicznych, jakie prowadzę tu od czasu
do czasu w nadziei znalezienia
przedmiotu z zamierzchłych czasów), w przysiółku Kucowa, w jednej ze skib natrafiłem na ciekawy
przedmiot. Po wstępnym odczyszczeniu okazał się tłokiem pieczęci
wykonanej z mosiądzu.
Owalny tłok pieczęci o wymiarach 35x30 mm i grubości 4 mm
na stemplu posiada napis JURASZOWA, nad którym znajduje się serce
z rozpostartymi skrzydłami, a całość
otoczona jest dwoma gałązkami związanymi w dolnej części.
W części środkowej znajduje się
otwór po mocowaniu rączki, której ślad
widoczny jest na drugiej stronie pieczęci. Rączka do pieczęci mocowana była
najprawdopodobniej za pomocą nitu,
gwoździa lub śruby, których główki mo-

Czego to GOK
nie wymyśli
Rozbudzenie zainteresowań kulturalnych oraz krzewienie folkloru
i rękodzieła ludowego. To tylko niektóre z zadań, jakie przyświecają
działalności filii Gminnego Ośrodka
Kultury w Brzeznej-Litaczu.
Do głównych założeń świetlicy zaliczyć należy dotarcie do jak największego grona mieszkańców Brzeznej-Litacza,
jak również zainteresowanie ich aktywnym uczestnictwem w działalności kulturalnej. Filia Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu prowadzi szereg
zajęć mających na celu zwiększenie
uczestnictwa lokalnej społeczności
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Młodzież
nie zapomina
o świętach
narodowych
W dzisiejszych czasach niezwykle
ważne jest uczenie młodych ludzi
postaw patriotycznych. Gminne
szkoły starają się wzbudzić
w uczniach przywiązanie do tradycji i burzliwej historii Polski. 11 listopada był idealną okazją
do przypomnienia trudnych i pełnych poświęcenia chwil dla naszego narodu.
W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu poranek patriotyczny był najlepszym sposobem
na przypomnienie podopiecznym tragicznych losów naszej ojczyzny i jej naznaczonej krwią drogi do odzyskania
niepodległości.
Tradycje regionalne i patriotyczne są
szczególnie pielęgnowane w tej placówce. Z okazji Święta Niepodległości od-

Warto zaznaczyć, że dochód ze sprzedaży przeznaczony został na pomoc dla
najbardziej potrzebujących rodzin.
Niedawno Rachela Mordarska z filii
GOK w Brzeznej-Litaczu zorganizowa-

była się niezwykła lekcja historii, która
nie stanowiła jedynie przypomnienia
faktów. Nie zabrakło poezji, pieśni narodowych oraz prezentacji multimedialnych, ukazujących różne rozdziały
dramatycznych losów Polski i żołnierzy
o nią walczących.
Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów, przepiękne i symboliczne w swojej wymowie dekoracje oraz
pieśni udowodniły, że w XXI wieku patriotyzm nie jest tylko pustym słowem,
ale zawiera głębokie treści. Należy jedynie umieć je dostrzec i wydobyć.
Również gimnazjaliści z Brzeznej
przypomnieli o najważniejszych rzeczach i wartościach, które w dzisiejszych
czasach są tak lekceważone. Uroczysta

akademia, stanowiąca formę żywej, poglądowej lekcji historii, która w tym roku odbyła się nie w olbrzymiej szkolnej
hali sportowej, lecz świetlicy, gdzie kameralna atmosfera sprzyjała lepszemu
odbiorowi treści, okazała się najlepszym
sposobem na upamiętnienie ważnych dla
Polski momentów.
Program artystyczny opowiadał
o polskiej drodze do niepodległości. Pojawili się zaborcy, bezlitośnie odbierający naszemu państwu terytorium, oddział
piechoty oraz szkolne talenty wokalne.
Uczniowie słowami poetów i pięknymi
pieśniami mówili, czym jest wolność,
niepodległość i patriotyzm. Dodatkowo
podniosły klimat stworzyła nastrojowa,
listopadowa scenografia.

ła dla uczniów klasy IV zajęcia z archeologiem. Podczas spotkania opowiadano o specyfice pracy, źródłach
archeologicznych i metodach badawczych. Uczniowie dowiedzieli się co naj-

częściej jest obiektem badań. Następnie
wszyscy uczestnicy udali się w teren,
gdzie na własne oczy mogli przekonać
się, jak wygląda warsztat pracy archeologa. Cała prezentacja wzbudziła bardzo
duże zainteresowanie.
Kolejnym ciekawym zadaniem realizowanym przez ośrodek było pieczenie
ciasteczek, w które bardzo zaangażowały się dzieci z II i III klasy Szkoły Podstawowej
w
Brzeznej-Litaczu.
Wałkowały ciasto, wykrawały z niego
gwiazdki i choinki, piekły, by na koniec
pięknie udekorować. Uczniowie ochoczo podeszli do nowej pracy, a gdy ich
wypieki znalazły się w piekarniku,
wsłuchiwali się w opowieści o zwyczajach i tradycjach świątecznych. Jak się
okazało, każdy ma spory talent kulinarny. Ciasteczka smakowały wyśmienicie.
(RED)
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Podegrodzianie
w międzynarodowym
towarzystwie
Już po raz kolejny Zespół „Podegrodzie” poza granicami kraju rozsławia naszą gminę. Tym razem gościł we
francuskim Bourg-Saint-Maurice, gdzie 6-15 lipca odbywał się międzynarodowy festiwal Feses de l’Edelweiss.
Do Francji przyjechali przedstawiciele zespołów z niemal
wszystkich stron świata. Swoje występy prezentowały ekipy
z Brazylii, Bułgarii, Chin, Kongo, Polski, Turcji i Włoch. Odbywały się one od poniedziałku do niedzieli, dzięki czemu
na uczestników czekało wiele atrakcji.
W miejscowości turystycznej nie zabrakło również Zespołu „Podegrodzie”, który cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce. Druhny prowadziły warsztaty bibułkarskie w miejscowym
przedszkolu, ucząc dzieci sztuki wykonywania kwiatów. Zajęcia bardzo spodobały się maluchom, które chętnie zabierały
wykonane dekoracje do domów.

Ostatniej sobocie festiwalu towarzyszył uroczysty korowód,
który przeszedł ulicami miasta. Jak co roku festiwal przyciągnął
tłumy turystów. W niedzielę podczas mszy św. zespół zaśpiewał m.in. „Barkę” oraz „Madonnę”. Ponadto podegrodzianie
pojechali na wycieczkę do Lasalette, gdzie w 1848 roku objawiła się dzieciom Matka Boska. Obecnie zbudowano tam sanktuarium, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata.

Faszerowana golonka i kabaret Wesółka

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Stadłach, jako jedyne z powiatu
i województwa wzięły udział
w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół
Gospodyń Wiejskich, który odbywał
się w Licheniu.

Wieści PODEGRODZKIE

Dwudniowy pobyt rozpoczął się
od Jarmarku Kulturowego nad Jeziorem
Licheńskim. Bardzo licznie zgromadzeni pielgrzymi i turyści mogli skosztować
regionalnych potraw, pochodzących
z różnych stron naszego kraju.

Panie z KGW w Stadłach przygotowały tradycyjne wiejskie wyroby. Największym powodzeniem cieszyła się
faszerowana golonka, która została wytypowana do konkursu. Potrawa została
bardzo wysoko oceniona przez komisję
– zajęła drugie miejsce.
Podczas wręczania nagród i dyplomów
grupa z naszej gminy została uhonorowana również za występ zespołu śpiewaczek
ludowych i kabaretu Wesółka, który licznie zgromadzoną publiczność wprawił
w znakomity nastrój. Dodatkową atrakcją
była obecność znanej z roli babki w popularnym serialu „Ranczo” aktorki Grażyny
Zielińskiej, która odwiedziła panie ze Stadeł. Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej i radosnej atmosferze.
Podobnie jak w zeszłym roku Koło
Gospodyń Wiejskich ze Stadeł poprowadziło piękny korowód do Bazyliki Licheńskiej, w darze niosąc kosz owoców.
W niedzielę wysłuchano z kolei wykładu
dr Wandy Półtawskiej pt. „Rola matek
i babć w chrześcijańskim wychowaniu
młodego pokolenia”.
GRUDZIEŃ 2013
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Muzeum
zabawne, czyli
podegrodzkie
wesele
Z ceremoniałem przygotowań
do tradycyjnego ślubu można było
zapoznać się podczas pokazu filmu
„Wesele Podegrodzkie”, który odbył
się 8 listopada w nowosądeckim
Miasteczku Galicyjskim.
Premiera filmu, zrealizowanego przez
Jerzego Niecia w reżyserii Krzysztofa
Sułkowskiego i Krzysztofa Bodzionego,
to niezwykle cenna pozycja, opowiadająca o tradycyjnych zaślubinach Lachów
Sądeckich. Zarówno film, jak i książka
to jedna z najcenniejszych form kultywowania tradycji. Materiały były skrupulatnie gromadzone w różnych źródłach.
Pokaz poprzedziło słowo wstępne
znanej etnograf Magdaleny Kroh, autorki książki „Wesele Podegrodzkie”. Promocję filmu zakończył spektakl pt.
„Zmówiny” oraz regionalna biesiada,
stylizowana na ucztę weselną. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu
„Kulturalny Nowy Sącz – muzeum zabawne, muzeum poważne – jesień 2013”.

Nauczyciele i dyrektorzy
z honorami
W piątek, 11 października w sali
głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbyły się uroczystości związane z Dniem
Edukacji Narodowej.
W obchodach święta wzięli udział
dyrektorzy, nauczyciele z gminnych
placówek oświatowych oraz emeryci
i renciści. Gościem honorowym uroczystości była wójt Małgorzata Gromala, która wszystkim zgromadzonym
złożyła najserdeczniejsze życzenia.
Program artystyczny, przygotowany
przez uczniów uczęszczających
do Gimnazjum im. św. Kingi – Królowej Polski w Brzeznej wywołał burzę
oklasków. Ponaddwudziestoosobowa
grupa drugo i trzecioklasistów włożyła
w przygotowania sporo serca, co sprawiło, że występy spotkały się z dużymi
wyrazami sympatii. Młodzi artyści
przedstawili trudy oraz ciężkie i pełne
poświęcenia chwile towarzyszące nauczycielom w ich codziennych obowiązkach zawodowych.
Spotkanie było również okazją
do uhonorowania nagrodami dyrektorów
i nauczycieli z gminnych szkół. Wśród
nagrodzonych znaleźli się: Jadwiga Sza-

jewska (dyrektor Przedszkola w Brzeznej), Barbara Bodziony (dyrektor
Przedszkola w Podegrodziu), Władysław
Kozik (dyrektor Szkoły Podstawowej
w Brzeznej), Magdalena Górczyk (dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu), Katarzyna Plata (dyrektor
Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli), Ewa Szabla (dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostwicy),
Balbina Olszak (dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi), Michał Bulzak
(dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszanie), Rozalia Ścianek (dyrektor Szkoły
Podstawowej w Olszance), Stanisław
Krzyżak (dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rogach), Elżbieta Kosińska (dyrektor
Szkoły Podstawowej w Stadłach), Stanisław Mazur (dyrektor Gimnazjum
w Brzeznej), Krystyna Dąbrowska (dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu) oraz
nauczyciele: Danuta Sułkowska (Gimnazjum w Brzeznej), Dorota Gorlach-Łatka (Szkoła Podstawowa w Gostwicy),
Grzegorz Krawczyk (Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu) oraz Jacek Kula (Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu).
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W Gimnazjum w Podegrodziu
nie lubią nudy, czyli słowo
o aktywności młodzieży

Niedawno po raz pierwszy zabrzmiał szkolny dzwonek, a już
wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Społeczność
uczniowska Gimnazjum im. Bł. O.
St. Papczyńskiego w Podegrodziu
bierze aktywny udział w życiu placówki. Poniżej przedstawione zostały niektóre inicjatywy Rady
Samorządu Uczniowskiego oraz Koła Teatralnego „BIS”, podjęte w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu uroczyście
obchodzono 10 października Dzień Edukacji Narodowej. W jego przygotowaniu
wzięła udział m.in. nowa Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Koło Teatralne
„BIS”. W sali gimnastycznej zgromadziło się grono pedagogiczne z dyrekcją,
pracownikami administracyjnymi szkoły, przedstawicielami Rady Rodziców
oraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej i
młodzieżą z Gimnazjum.
Prezentem z okazji święta dla grona
pedagogicznego był występ artystyczny,

Wieści PODEGRODZKIE

nych. Po przedstawieniu Sebastian Maciuszek wyrecytował wiersz Juliana Tuwima pt. „Nauka”. Na zakończenie
życzenia dla pedagogów złożył przewodniczący Rady Rodziców – pan Golonka.
W październiku koło teatralne „BIS”
było bardzo zapracowane. Jego członkowie wzięli udział w przygotowaniu do
dwóch konkursów. Pierwszym z nich był
spektakl pt. „Demon kalorii”, przedstawiony w ramach Internetowego Przeglądu
Szkolnych Zespołów Teatralnych w obrębie Internetowego Teatru TVP dla szkół.
Drugą podjętą inicjatywą było nagranie trailera przedstawienia pt. „Przebudzenie serca”, które przygotowane zostało
do konkursu „COOLtura Porozumienia”.
Został on zorganizowany przez Teatr im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie, Małopolski Ogród Sztuki oraz Fundację
Bractwo Sympatyków Wielkiego Budynku przy Placu św. Ducha. Jego celem była
promocja
idei
empatycznej
komunikacji, porozumiewania się bez barier, rozumienia konfliktu jako procesu
wychowawczego i rozwojowego, alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, a szczególnie mediacji. Ponadto jego
składający się z montażu poetycko-te- założeniem było zainteresowanie młoatralno-muzycznego, który zaprezento- dzieży sztuką poprzez aktywne działania
wany został przez dzieci i młodzież ze twórcze, kształtujące nowoczesne kody
szkoły. Młodych artystów przygotowali kultury porozumienia bez przemocy.
nauczyciele z ZSPG w Podegrodziu: Młodzi ludzie biorący udział w przedsięMałgorzata Liber, Małgorzata Kunicka- wzięciu wykazali się kreatywnością i
-Hajduga, Małgorzata Janur, Agata Na- ogromną wręcz aktywnością.
wojowska oraz Grzegorz Krawczyk.
Listopad z kolei upłynął pod znakiem
Wcześniej wszystkich obecnych powitał zaczarowanej zabawy. Rada Samorządu
Sebastian Maciuszek, członek uczniow- Uczniowskiego zorganizowała obchody
skiego samorządu, zaś przewodnicząca, dnia św. Andrzeja.
Magdalena Potoniec złożyła najserdecz„Listopad, gdy już kończy się dzień
niejsze życzenia nauczycielom i pracowI gwiazdka się pokaże
nikom szkoły.
Spotkamy się przy blasku świec
Uroczystość uświetnił występ szkolneTak, jak tradycja każe.
go chóru pod kierunkiem Daniela ŻelaZaszczeka pies,
sko, który wykonał utwory również ‘a’
Gęś złapie ser
capella. Wsłuchiwano się również w meI buty staną w rzędzie.
lodie zagrane na fletach przez uczniów
Na wodę wosk wyleje się
klas V oraz w piękne recytacje wierszy. Z
I tajemniczo będzie.
kolei Koło Teatralne „BIS” z Gimnazjum
Niech wieczór ten obieca nam
zaprezentowało spektakl pt. „Kopciuszek
Dni piękne i los nowy.
XXI w.” Scenariusz został oparty na moNiech spełnią się najlepsze z wróżb
tywach baśni. Finałową piosenkę „Windą
W ten wieczór Andrzejkowy”.
do nieba” wykonał zespół Experyment.
Pełna humoru część artystyczna wywołaSą takie chwile, kiedy ogarnia nas cieła wiele radości i uśmiechów wśród obec- kawość tego, co ukryte i magiczne. NajGRUDZIEŃ 2013
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lepszą okazję, by zgłębić tajemnice przyszłości stanowią obchody dnia św. Andrzeja. Wtedy też próbujemy zmierzyć się
z przeznaczeniem, odsłonić kurtynę czasu, oczywiście z przymrużeniem oka.
Chętni, by poznać swój przyszły los,
wchodzili do sali wróżb, gdzie czekały
na nich wróżki, w które wcieliły się
Dagmara Poręba i Agata Wojtowicz.
Uczestnicy imprezy swoją przyszłość
usiłowali poznać na kilka sposobów
m.in. poprzez przebijanie szpilką papierowego serca z napisami imion, rzucali
kośćmi do gry i odczytywali symboliczne znaczenie cyfr.
Ponadto na parkiecie odbywała się
wspaniała zabawa, w rytm tanecznych
przebojów. Młodzież bawiła się doskonale przy akompaniamencie spontanicznego śmiechu, oklasków i muzycznych
hitów, zapewnionych przez DJ-a imprezy – Sebastiana Ziębę. Samorząd
Uczniowski na czele z przewodniczącą
Magdaleną Potoniec oraz przewodniczą-

cą sekcji imprez, Sandrą Groń zaprosił
wszystkich zebranych do uczestnictwa w
rozmaitych konkurencjach. Próbowano
swoich sił w jedzeniu cytryny bez kwaśnej miny, jabłek zawieszonych na
sznurkach oraz wybierano Króla i Kró-

lową Balu. Zwycięzców nagrodzono słodyczami. W roli wodzireja zobaczyliśmy
Kamila Kotasa z III a, który ze swojej roli wywiązał się doskonale. Magiczna atmosfera towarzyszyła andrzejkowym
imprezowiczom przez cały czas.

Gimnazjaliści z Brzeznej najaktywniej
sprzeciwili się pijanym kierowcom
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Solny Gwarek"
w Wieliczce w ramach kampanii "No promil, no problem"
przyznało główną nagrodę w kategorii Zespołu Klasowego Gimnazjum w Brzeznej.
Młodzież bardzo sumiennie podeszła do założeń akcji i opracowała bardzo szeroki program działania przeciwko kierowcom,
którzy wsiadają za kierownicę znajdując się pod wpływem alkoholu. Głównym zadaniem gimnazjalistów w Brzeznej była zmiana mentalności ludzi oraz wypracowanie u nich społecznej
odpowiedzialności i braku przyzwolenia dla tych, którzy stanowią
ogromne zagrożenie dla innych użytkowników dróg.
Właśnie taką postawę próbowano wykształcić wśród mieszkańców miejscowości, uzmysławiając tym samym powagę sytuacji oraz poważne konsekwencje, wynikające z tak
nieodpowiedzialnych zachowań. Warto zaznaczyć, że owe
działania nie zostały skierowane jedynie do kierowców, którym wręczano ulotki ostrzegające przed możliwymi skutkami
jazdy pod wpływem alkoholu, ale także do uczniów czy lokalnej społeczności spotkanej podczas marszu.
Grupa wolontariuszy pod opieką nauczycieli przygotowywała materiały do lekcji wychowawczych związanych z pro-

gramem „Trzeźwa Małopolska”. Wykonano m.in. okolicznościowe plakaty, które później wzięły udział w konkursie oraz
zostały zaprezentowane na wystawie, jak również ulotki i prezentację multimedialną pt. „Alkoholizm choroba duszy, alkohol zabija”. Ponadto zaprezentowano niezwykle przejmującą
piosenkę o tematyce antyalkoholowej.
Gimnazjaliści wcielili się również w rolę aktorów podczas scenki profilaktycznej „Alkohol=Śmierć”. Ogromną
pracą i zaangażowaniem wykazali się również podczas kręcenia filmu pt. „Wózek”, który powstał przy pomocy rodziców oraz absolwentki szkoły.
Podsumowaniem akcji był happening w postaci przemarszu,
podczas którego młodzież zachęcała mieszkańców Brzeznej
do zmiany zgubnych nawyków. Przygotowano specjalne dekoracje, rozdawano ulotki oraz wznoszono hasła i transparenty, mówiące o skutkach prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym.
Akcja objęła również edukowanie rodziców. Podczas zebrania
uczniowie rozdawali deklaracje świadomego kierowcy i pasażera, której podpisanie zobowiązuje do powstrzymania znajomych
przed jazdą „po jednym piwie”. Ponadto rozmieszczono na szkolnych korytarzach materiały, prezentowano film oraz plakaty, które uświadamiały o powadze prowadzonych działań.
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Uczniowie z Brzeznej
w Starej Lubowni

W ramach współpracy między
Szkołą Podstawową im.
Jana III Sobieskiego w Brzeznej
i Zakladną Szkolą w Zahradnem
(Słowacja) odbyła się 5 czerwca
wspólna wycieczka uczniów
z obydwu szkół do Skansenu
i Zamku w Starej Lubowni.
Ze Szkoły Podstawowej w Brzeznej
w wycieczce wzięło udział 29 uczniów
z klas I-IV pod opieką nauczycieli:
Ewy Jarek, Zofii Kozik, Marty Dudzik,
rodziców oraz dyrektora szkoły Władysława Kozika. Ze Szkoły w Zahradnem
w wycieczce wzięli udział wszyscy
uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorem Marianem Fabianem. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem
Skansenu Lubowniańskiego. Uczniowie obu szkół z zainteresowaniem słuchali opowieści o dawnym życiu
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Ze Szkoły Podstawowej
w Brzeznej w wycieczce wzięło
udział 29 uczniów z klas
I-IV pod opieką nauczycieli:
Ewy Jarek, Zofii Kozik, Marty
Dudzik, rodziców oraz
dyrektora szkoły Władysława
Kozika.
na spiskiej wsi. Podziwiali drewnianą
cerkiew grekokatolicką św. Michała
Archanioła z 1833 r. Obok drewnianych domów mieszkalnych mogli zobaczyć starą szkołę i usiąść w jej
ławkach. Ponadto zwiedzali budynki
gospodarskie: stajnie, spichlerze czy
relikty techniki np. kuźnie, warsztat

stolarski, młyn, w którym próbowali
wypieków.
Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie Zamku w Starej Lubowni.
Wychowankowie obu szkół, pod opieką
przewodników
przebranych
w XVII-wieczne stroje, zwiedzali
komnaty, w których znajdowały się
przedmioty poświęcone historii zamku, cechom, rzemiosłom, ostatnim prywatnym właścicielom zamku tj.
Zamoyskim, a także repliki polskich
klejnotów koronacyjnych.
Na zakończenie całej przygody podziwiano pokaz sokolnika, który prowadzi na zamku w Starej Lubowni jedyną
na Słowacji szkołę tresury sokołów.
Kilkanaście minut przed odjazdem
uczestnicy wycieczki spędzili czas
na wymianie wrażeń, zawieraniu nowych znajomości. Z żalem wracali
w swoje strony.
GRUDZIEŃ 2013
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Nagroda ministra
dla Krystyny
Dąbrowskiej
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” gościło 22 października pracowników oświaty. Uroczystość była idealną okazją do wręczenia wyróżnień, medali i nagród
dla dyrektorów i nauczycieli.
Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu, Krystyna Dąbrowska, została uhonorowana,
jako jedna z trzech osób Nagrodą Ministra Edukacji Narodo-

wej. Z terenu naszej gminy Medalem Komisji Edukacji Narodowej Odznaczono Elżbietę Kosińską, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Stadłach, Balbinę Olszak, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Mokrej Wsi oraz nauczycieli z ZSPG w Podegrodziu: Joannę Janik (wychowanie fizyczne), Małgorzatę Kunicką-Hajduga (język polski) oraz Joannę Stachoń
(edukacja wczesnoszkolna). Ponadto dyrektor Przedszkola
w Podegrodziu, Barbara Bodziony, otrzymała Brązowy
Krzyż Zasługi.
W uroczystościach w nowosądeckim MCK „Sokół” wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się: Grzegorz Baran – małopolski wicekurator oświaty, Andrzej Herężlak
– wicewojewoda małopolski oraz Stanisław Szudek – dyrektor delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym
Sączu. Urząd Miasta Nowego Sącza reprezentowała wiceprezydent Bożena Jawor, a powiat nowosądecki członek zarządu,
Ryszard Poradowski.

Uznanie dla trampkarzy
Władze gminy Podegrodzie uhonorowały trampkarzy Grodu, którzy w Finale 29. Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza zajęli drugie miejsce. XXXIV sesja Rady Gminy Podegrodzie była
idealną okazją do nagrodzenia młodych zawodników. Na samym początku wójt Małgorzata Gromala oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Kowalczyk serdecznie pogratulowali młodym graczom, którzy rozsławiają swoją małą ojczyznę na arenach sportowych, budując w ten sposób jej pozytywny wizerunek. Ponadto życzyli im
kolejnych sukcesów i dobrych wyników w rozgrywkach. Dla zawodników wyróżnienie ze strony władz gminy
było sporym przeżyciem i kolejną nagrodą za wspaniałe wyniki.
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Nie dali wygrać gospodarzom
W rozgrywkach piłkarskich „Ligi
Popradzkiej” w kategorii U-10
świetnie zaprezentowali się najmłodsi gracze z Podegrodzia. Organizatorem zawodów jest UKS
„Sokoliki” Stary Sącz.
Rozgrywki rozpoczęły się w listopadzie i potrwają do końca marca. Każda
kolejka polega na rozegraniu dwóch turniejów po cztery zespoły. Każdy z nich
rozgrywany jest w różnym miejscu.
W lidze wystartowało osiem drużyn:
UKS „Sokoliki” Stary Sącz, Ogniwo
Piwniczna, Gród Podegrodzie, Poprad
Muszyna, Grybosia Grybów, Krynica-Mochnaczka, Lipany (Słowacja) oraz
„Juno Sport” Stara Lubovnia.
Pierwszy turniej odbył się 23 listopada w Starym Sączu, a jego zwycięzcą
okazała się ekipa z Podegrodzia. Warto
zaznaczyć, że kategoria wiekowa obejmuje chłopców do dziesiątego roku życia. Jak widać już teraz, pomimo bardzo
młodego wieku świetnie spisują się w rywalizacji sportowej.
Podopieczni trenera Zygmunta Biela
w pierwszym spotkaniu pokonali zespół
gospodarzy (UKS „Sokoliki” Stary
Sącz) 5-2. W drugim meczu rywalem
młodziutkich piłkarzy z Podegrodzia by-

li rówieśnicy z Ogniwa Piwniczna. I tym
razem nasi zawodnicy zaprezentowali
się znakomicie, nie dając szans przeciwnikom (6-3).
Warto odnotować, że również nagroda dla najlepszego zawodnika rozgrywek trafiła w ręce piłkarza Grodu. Został
nim Szymon Kmiecik, zdobywca aż pięciu goli. To już kolejny sukces młodych
podegrodzkich zawodników, którzy

Łatkę zaproszono
na testy do Lecha Poznań
Trampkarze z Podegrodzia wzbudzili zainteresowanie
klubów Ekstraklasy. Dla prowadzonych przez trenera
Zygmunta Biela graczy, którzy w Finale 29. Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” zajęli drugie
miejsce, to wspaniała nagroda za ciężką pracę na treningach i zaangażowanie w spotkaniach.
Wysoka forma i wspaniałe wyniki sportowe nie mogły ujść
uwadze wysłannikom klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Jak wiadomo, turnieje młodzieżowe mogą być kopalnią talentów, dlatego nie brakuje na nich przedstawicieli drużyn, które chcą
pozyskać młodych piłkarzy.
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okazują się w swojej kategorii wiekowej
bezkonkurencyjni.
Skład drużyny Grodu:
Bartłomiej Zaczyk, Kamil Rostocki,
Krystian Ciapała, Filip Kmiecik,
Szymon Kmiecik, Bartłomiej
Mastalski, Igor Mastalski, Artur
Szczygieł, Przemysław Kumor, Piotr
Zaremba, Kamil Olszak, Wiktor
Gomółka. Trener: Zygmunt Biel.

Tytuł najlepszego zawodnika w Finale 29. Ogólnopolskiego
Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” sprawił, że Patryk Łatka został zaproszony na testy do klubu aktualnego wicemistrza kraju, Lecha Poznań. Popularny Kolejorz zainteresował się ponadto
dwoma innymi utalentowanymi graczami z Podegrodzia. Konrad Ciągło i Krystian Mordarski dzięki bardzo dobrym występom zostali wpisani do notesu wysłannika poznańskiej drużyny.
Już od pewnego czasu młodzieżowe zespoły Grodu coraz
śmielej poczynają sobie na piłkarskich boiskach. Wystarczy
wspomnieć, że wyżej wymienieni nie są pierwszymi graczami, którzy dobrymi występami zwrócili uwagę piłkarskiej elity w Polsce. Najlepszym przykładem jest Kamil Kurowski,
który najpierw trafił do młodzieżowych drużyn Legii Warszawa, mistrza kraju. Młody pomocnik zdążył już zadebiutować
na najwyższym szczeblu rozgrywek w kraju w barwach Podbeskidzia Bielsko-Biała, gdzie od początku sezonu 2013/2014
przebywa na wypożyczeniu.
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Kolejny
sukces młodych
piłkarzy Grodu

sobie drogę do półfinału. Warto podkreślić, że znów młodzi zawodnicy nie dali
sobie strzelić ani jednego gola.
Półfinał był bardzo zaciętym i wyczerpującym spotkaniem. Zawodnicy
Gryfa Kamień Pomorski bardzo wysoko
zawiesili poprzeczkę i do ostatnich chwil
gracze prowadzeni przez Zygmunta Biela walczyli o zwycięstwo. Ostatecznie
pokonali rywali 3-2 i awansowali do finału turnieju.
Mecz o zwycięstwo w rozgrywkach
był niezwykle trudny. Przeciwnicy z druProwadzeni przez trenera ZygmunPierwszym rywalem podopiecznych żyny Środy Wielkopolskiej od samego
ta Biela trampkarze Grodu mogą po- trenera Zygmunta Biela byli zawodnicy początku narzucili bardzo szybkie temchwalić się kolejnym już sukcesem
ze Słubic. Zacięte spotkanie, które za- po gry. Piłkarze Grodu, którzy w pona arenie krajowej. W Finale 29.
kończyło się remisem 2-2 przyniosło przednim spotkaniu stracili sporo sił,
Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarwiele emocji. W kolejnym meczu mło- przegrali niestety 0-4.
ska Kadra Czeka” im. Stanisława
dzi piłkarze z Podegrodzia zmierzyli się
Zawodnikom z Podegrodzia należą
Tymowicza zajęli drugą lokatę.
z rówieśnikami z Pasjonata Dankowi- się serdeczne gratulacje, a trenerowi poce. I w tym przypadku musieli zadowo- dziękowania za osiem lat pracy. Wyrazy
Turniej finałowy zgromadził najlepsze lić się podziałem punktów (1-1). Ostatnie wdzięczności należy również skierować
zespoły z poszczególnych województw. zawody rozstrzygnęły się już po myśli do rodziców i sponsorów, bez których
Trampkarze Grodu po zwycięstwach graczy Grodu. W rywalizacji z zespołem sukces, jeden z największych w historii
w zawodach powiatowych, rejonowych Dobrzeń Wielki rozgromili przeciwni- klubu byłby niemożliwy. Trampkarzy
i wojewódzkich do rywalizacji przystąpili ków aż 7-0 i pewnie awansowali do fazy Grodu wspierali: Urząd Gminy Podegroz nadziejami na sukces. Rywalami na- pucharowej.
dzie, Starostwo Powiatowe w Nowym
szych zawodników były drużyny Polonii
W ćwierćfinale nasi piłkarze utrzyma- Sączu, Nadleśnictwo Państwowe w StaSłubice (województwo lubuskie), Pasjonat li formę strzelecką i odnotowali kolejne rym Sączu, Bank Spółdzielczy w PodeDankowice (województwo śląskie) i Do- bardzo wysokie zwycięstwo. Pokonując grodziu oraz Adam Pasiut, Wiesław
brzeń Wielki (województwo opolskie).
Polonię Środa Śląska aż 9-0 otworzyli Czop oraz Jacek Szachnowski.
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