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Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie
Matka Teresa z Kalkuty

Szanowni Mieszkańcy!

T

ym pięknym cytatem z tekstu o działalności Stowarzyszenia „Promyk”, dzięki Waszej decyzji, kontynuuję tradycję zapraszania Was do lektury kolejnego numeru „Wieści Podegrodzkich”.
Zarówno dla mnie, jak i dla Was, ostatni kwartał był kresem szczególnym. Mogliśmy
się przekonać, że czas biegnie nieubłaganie i nadszedł moment podsumowania czteroletniej kadencji mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Podegrodzie oraz kadencji radnych Rady Gminy Podegrodzie. Finałem tego podsumowania były wybory
i Wasza decyzja o wyborze władz Gminy. Bardzo się cieszę, że zdecydowana większość uznała, że kampania wyborcza to nie miesięczny okres taniego populizmu i z braku własnych pomysłów, negowanie dokonań konkurentów.
Kampania wyborcza to czteroletni okres wytężonej pracy, budowania wiarygodności Gminy i rozwiązywania problemów jej mieszkańców. Tak, aby każdy dzień
mógł być dla nich swoistym „Bożym Narodzeniem”. Jeszcze raz Wszystkim serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i obiecuję, że tego zaufania nie zawiodę.
Trzymacie w rękach numer zawierający relacje z wielu wydarzeń, które odbyły się w Naszej Gminie lub których uczestnikami byli nasi przedstawiciele.
To najlepszy dowód, że wybory to tylko mały epizod w naszym życiu. Życie
toczy się dalej i warto być przyzwoitym, żeby zachowania z tego krótkiego epizodu nie zaważyły na dalszym funkcjonowaniu we wspólnocie jaką jest gmina.
Warto też pamiętać, że nie ma takich celów, które mogą przesłonić zasadę każdego przyzwoitego człowieka – przede wszystkim nie szkodzić. Bo dobre uczynki
zawsze się zwracają.
Życząc Państwu przyjemnej lektury chcę podkreślić, że te sukcesy naszych
mieszkańców to powód do dumy nas wszystkich. Zachęcam Państwa do aktywnego działania i prezentowania swych dokonań na stronach „Wieści Podegrodzkich”. To dla Was i z myślą o Was tworzymy te wydania. Moim marzeniem jest
aby każdy mieszkaniec Gminy Podegrodzie dopisał cząstkę historii Gminy.
Szanowni mieszkańcy.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku tradycyjnie życzę wszystkim spełnienia ich marzeń, tych najbardziej indywidualnych
i osobistych, dużo zdrowia, spędzenia Świąt w gronie rodziny i przyjaznych
osób. I dużo pogody ducha i optymizmu aby w Nowym Roku nie zabrakło nam sił
na realizację tych marzeń. Warto marzyć.
Z serdecznymi pozdrowieniami
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE
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Pierwsza sesja nowej
Rady Gminy Podegrodzie

Szukanie talentów

1 grudnia sala główna Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu
wypełniła się niemal po brzegi. Wszystko za sprawą pierwszej sesji nowo
wybranej Rady Gminy Podegrodzie, podczas której wybrano jej
przewodniczącego oraz zastępców.
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Gimnazjum to miejsce nie tylko do zdobywania wiedzy, umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu, ale także wyszukiwania uczniów obdarzonych
szczególnymi uzdolnieniami. Wiele razy zdarzało się, że dopiero podczas pożegnania absolwentów z zaskoczeniem słuchano pięknego śpiewu czy gry
kogoś, kto przez trzy lata cichutko przemykał się zupełnie niezauważony.
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DRODZY MIESZKAŃCY
GMINY PODEGRODZIE,
Serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyliście
mnie na kolejne cztery lata. Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo wasze poparcie przywróciło mi
wiarę w sens współpracy z ludźmi i dla ludzi. Wasza
liczna obecność podczas głosowania 16 listopada
i udzielone mi prawie 75% poparcie to najlepszy dowód, że cztery lata naszej znajomości i wspólnych
działań miało sens, że kierunki rozwoju gminy Podegrodzie były właściwe.
Przez cztery poprzednie lata starałam się do gminy Podegrodzie wprowadzić normalność, przejrzyste zasady postępowań,
otwartość na sprawy mieszkańców. Starałam się podejmować
działania, które sprawią, że będziemy dumni z tego, że jesteśmy

mieszkańcami tej gminy. Wynik, który otrzymałam utwierdza
mnie w przekonaniu, że te działania zyskały akceptację.
Serdecznie dziękuję za wybór 11 radnych z mojego komitetu wyborczego. Stabilna większość w Radzie Gminy to gwarancja dobrej współpracy z wójtem gminy i wspólnego
działania na rzecz jej mieszkańców.
Zawsze podkreślałam, że współpraca z mieszkańcami Gminy Podegrodzie jest moim największym osiągnięciem. Ta pozytywna energia jest impulsem do dalszych działań i podejmowania
kolejnych wyzwań. Dzisiaj mogę to po stokroć powtórzyć.
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Podegrodzie za spełnienie swojego obywatelskiego obowiązku i wzięcie udziału w wyborach.
Jeszcze raz dziękując za udzielone poparcie, pragnę podkreślić, że traktuję to jako zobowiązanie do jeszcze większej
pracy dla dobra gminy Podegrodzie.
MAŁGORZATA GROMALA
Wójt Gminy Podegrodzie

Kolejne boisko wielofunkcyjne
12 listopada przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II odbyło się uroczyste otwarcie
boiska wielofunkcyjnego i przyszkolnego parkingu.
Do placówki przybyło tego dnia wielu znakomitych gości, wśród których
znaleźli się wójt Podegrodzia – Małgorzata Gromala, sołtys Brzeznej – Marek
Pierzchała, wykonawca – Józef Wójcik
oraz księża z Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Brzeznej, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli,
a także emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły.
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Najpierw wszystkich obecnych powitała dyrektor placówki – Magdalena Górczyk. Następnie nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi przez wójt, wykonawcę obiektu, dyrektor, przewodniczącą Rady Rodziców oraz przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego. Później
ksiądz proboszcz Stanisław Posłuszny
dokonał poświęcenia nowoczesnych
obiektów.
Dalsza część uroczystości odbywała
się już w sali gimnastycznej placówki,
gdzie uczniowie przygotowali program
artystyczny, przed którym wójt Małgorzata Gromala skierowała kilka słów
do społeczności szkolnej, rodziców

i obecnych gości na temat wykonanych
prac i planowanych inwestycji m.in. placu zabaw dla dzieci.
Swój występ zaprezentowali pierwszoklasiści, po których starsi uczniowie
poprzez poezję i śpiew przypomnieli zebranym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa sport. Zgodnie z dekalogiem
młodego sportowca przedstawiciele klas
złożyli przyrzeczenie współzawodniczenie w oparciu o poszanowanie zasad
uczciwej rywalizacji, dla chwały sportu
i honoru szkoły.
Bojowy duch nie opuszczał również
występujących podczas prezentacji humorystycznej scenki, dotyczącej pokazu
rycerskich manier we współczesnym
świecie. Następnie podane zostały wskazówki, jak być sprawnym i zdrowym,
a także zaprezentowano kilka dyscyplin,
które będzie można bez przeszkód uprawiać na nowym boisku wielofunkcyjnym. Atrakcją programy był również
występ cheerleaderek.
Spotkanie zakończyło się degustacją ciast i posiłków przygotowanych
przez Radę Rodziców. Oddanie
do użytku boiska wielofunkcyjnego to
stworzenie uczniom nowych możliwości rozwoju, propozycja ciekawego
wypełnienia czasu wolnego, a także
element niezbędny w promowaniu
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.
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Nauka
komputera
dla seniorów
Dziesięć gospodyń ze Stadeł wzięło
udział w bezpłatnym kursie w zakresie obsługi komputerów. To już kolejna inicjatywa aktywizująca seniorów,
w której udział biorą panie z KGW.

Dbając o środowisko,
gmina zaoszczędzi
pieniądze
26 listopada władze gminy podpisały umowę na wsparcie finansowe zadania „Ograniczenie zużycia
energii w obiektach użyteczności
publicznej w gminie Podegrodzie”.
Popisanie umowy miało miejsce
w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, a dzięki dofinansowaniu wykonane zostaną instalacje
solarne w pięciu budynkach użyteczności publicznej. Ze strony gminy umowę
parafowała wójt – Małgorzata Gromala
oraz Skarbnik – Agnieszka Pacholarz.
Z ramienia Województwa Małopolskiego podpis złożył Stanisław Sorys – członek zarządu.
Środki europejskie przyznane zostały w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013. Poprzez realizację projektu możliwe będzie zainstalowanie kolektorów słonecznych oraz
remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy
oraz szkołach w Brzeznej i Olszance.
Ponadto w niektórych obiektach wy-

konane zostanie m.in. docieplenie
ścian, poddaszy czy wymiana grzejników. Wartość zadania to blisko 925
tys. zł, z czego wysokość wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to
ok. 786 tys. zł.
Realizacja projektu przyniesie długofalowe korzyści. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne wykorzystanie
surowców energetycznych. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w dużym stopniu pozwoli na zmniejszenie
kosztów ogrzewania oraz zredukuje
ilość emitowanych zanieczyszczeń
do atmosfery, uwalnianych w procesie
dostarczania ciepła i ciepłej wody
do różnego rodzaju obiektow.
Dofinansowanie przyznane zostało
w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20072013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura
Ochrony Środowiska. Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zajęcia, odbywające się w ramach
projektu 50+ „e-akademia – podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT”, umożliwiły uczestnikom
zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie
obsługi komputera.
Inicjatywa skierowana dla seniorów
zgromadziła dziesięć osób ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach. Poprzez szkolenie, w ramach
programu zajęć zapoznały się z podstawowymi zasadami użytkowania komputerów. Ponadto zdobyły cenną wiedzę
w zakresie tworzenia tekstów, arkusza
kalkulacyjnego oraz usług w sieciach
komputerowych.
Dzięki działalności KGW, seniorzy
z gminy Podegrodzie mogą prowadzić
aktywny tryb życia. Regularnie organizowane są spotkania oraz liczne wycieczki, dzięki czemu osoby powyżej
pięćdziesiątego roku życia mogą zdrowo
spędzać czas wolny.
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Pierwsza sesja nowej
Rady Gminy Podegrodzie
1 grudnia sala główna Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu wypełniła się niemal po brzegi.
Wszystko za sprawą pierwszej sesji
nowo wybranej Rady Gminy Podegrodzie, podczas której wybrano jej
przewodniczącego oraz zastępców.
Otwarcia sesji dokonał radny senior
– Teofil Matyaszek z Gostwicy, który powitał wszystkich obecnych, w tym
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. poseł na sejm RP – Arkadiusz Mularczyk oraz członek zarządu
Województwa Małopolskiego – Leszek
Zegzda.

Wieści PODEGRODZKIE

Następnie radnym oraz wójt gminy
– Małgorzacie Gromali wręczono nominacje na stanowiska. Po złożeniu
uroczystego ślubowania radni przystąpili w tajnym głosowaniu do wyboru przewodniczącego. Po raz drugi z rzędu
funkcję tą będzie pełnił Dariusz Kowalczyk z Podrzecza, którego wybrano jednogłośnie. Jego zastępcami zostali Jerzy
Jasiński z Brzeznej oraz Andrzej Poręba z Olszanki.

RADA GMINY PODEGRODZIE
2014-2018
1. Czop Sławomir – Podegrodzie
2. Golonka Franciszek – Gostwica

3. Jasiński Jerzy – Brzezna
(wiceprzewodniczący)
4. Kowalczyk Dariusz – Brzezna
(przewodniczący)
5. Kożuch Jan – Brzezna
6. Matiasz Teresa – Brzezna
7. Matyaszek Teofil – Gostwica
8. Mordarski Czesław – Chochorowice
9. Olszak Jerzy – Mokra Wieś
10. Padula Andrzej – Stadła
11. Pawłowski Artur – Olszana
12. Plata Stanisław – Długołęka-Świerkla
13. Plata Stanisław Krzysztof – Gostwica
14. Poręba Andrzej – Olszanka
(wiceprzewodniczący)
15. Śledź Stefan – Naszacowice
GRUDZIEŃ 2014
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KOMISJA ROZWOJU
GOSPODARCZEGO,
INFRASTRUKTURY I BUDŻETU
1. Śledź Stefan – przewodniczący
2. Czop Sławomir
3. Golonka Franciszek
4. Jasiński Jerzy
5. Kożuch Jan
6. Padula Andrzej
7. Pawłowski Artur

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY
ŚRODOWISKA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO
1. Pawłowski Artur – przewodniczący
2. Czop Sławomir
3. Jasiński Jerzy
4. Matiasz Teresa
5. Olszak Jerzy
6. Plata Stanisław Krzysztof
7. Śledź Stefan

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY,
SPORTU, ZDROWIA I SPRAW
SOCJALNYCH

Każdy znajdzie
coś dla siebie
w Bibliotece Gminnej
27 listopada odbyło się uroczyste
otwarcie Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. Nie zabrakło licznych
gości, a dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich
w Rogach specjalnie na tę okazję
przygotowały program artystyczny.
Swoją obecnością uroczystość
uświetnili: wójt gminy – Małgorzata
Gromala oraz ks. prałat Józef Wałaszek – proboszcz parafii pw. św. Jakuba
Apostoła
Starszego
w Podegrodziu, który pobłogosławił
wszystkich obecnych, jednocześnie

zachęcając mieszkańców do czytania
książek i korzystania z obiektu.
Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach zaprezentowali scenkę,
w której przedstawili sąd nad książką.
Młodzi artyści za swoje zaangażowanie
i barwnie przedstawioną historię otrzymali od obecnych na sali gromkie oklaski.
Warto wspomnieć, iż Biblioteka
Gminna w Podegrodziu jest wyjątkowo
nowoczesnym obiektem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tu specjalnie przystosowany kącik dla
najmłodszych, czytelnia czy stanowiska
komputerowe.

1. Kożuch Jan – przewodniczący
2. Golonka Franciszek
3. Matiasz Teresa
4. Olszak Jerzy
5. Padula Andrzej
6. Plata Stanisław
7. Poręba Andrzej

KOMISJA REWIZYJNA
1. Czop Sławomir – przewodniczący
2. Golonka Franciszek
3. Pawłowski Artur
4. Plata Stanisław Krzysztof
5. Śledź Stefan

KOMISJA INWENTARYZACYJNA
DS. KOMUNALIZACJI MIENIA
1. Kożuch Jan – przewodniczący
2. Jasiński Jerzy
3. Matyaszek Teofil
4. Mordarski Czesław
5. Padula Andrzej
6. Plata Stanisław Krzysztof
7. Poręba Andrzej
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Co nowego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
„Promyk” w Gostwicy?
razem z dziećmi ze Szkoły Podstawowej
z Gostwicy. Nadleśniczy – Paweł Szczygieł jak zwykle barwnie opowiadał
o znaczeniu lasów w naszym życiu
– o konieczności ich ochrony i odnawiania. Wspólną pracę zakończyliśmy
przy ognisku.
„Dobra władza to do siebie przecież
ma – że pomagać, a nie szkodzić wszystkim ma...”. Takie przesłanie usłyszeli
zgromadzeni na XLVI Radzie Gminy Podegrodzie radni i sołtysi Gminy Podegrodzie. Sztukę zaprezentowali aktorzy
teatru „Psotnik”, działającego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Gostwicy.
Ponadczasowa – i polityczna – sztuka
„Szelmostwa Lisa Witalisa” mistrza Jana Brzechwy spotkała się z gorącym
przyjęciem publiczności, pełnej uznania
dla umiejętności aktorskich i ekspresji
Ostatnie trzy miesiące działalności
Wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia podopiecznych WTZ. Żądny władzy Lis
WTZ obfitowały w wiele wydarzeń.
Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Nie- Witalis, specjalista od PR obiecujący
2 października wzięliśmy udział
pełnosprawnych „Promyk” świętowali- w swojej kampanii wyborczej drzewa obw I Jesiennym Wyjeździe Integraśmy Dzień Wychowawcy, a także Dzień fitujące w schab surowy i pieczony wycyjnym – wyjechaliśmy na platforTerapeuty i Pracownika Socjalnego.
wołał uśmiechy wśród zgromadzonych.
mę widokową w Woli Kroguleckiej,
Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Słodkimi bukietami podopieczni WTZ
która zrobiła na nas duże wrażenie
w Gostwicy, księdzem proboszczem Jó- podziękowali wójt Małgorzacie Gromali
pomimo gęstej mgły. W Stodole
zefem Wałaszkiem oraz wójt Małgorza- za zaproszenie na tę wyjątkową sesję.
w Odnozynie braliśmy udział zabatą
Gromalą
wzięliśmy
udział
Istotnym elementem rehabilitacji spowach integracyjnych, przygotowaw inauguracji akcji „1000 drzew na ty- łecznej podopiecznych naszego Warsznych przez Patrycję Sojkę –
siąclecie parafii Podegrodzie”. Akcja ta tatu jest uczestnictwo w różnego rodzaju
psycholog pracującą w naszym
wpisuje się w projekt Lasów Państwo- uroczystościach. Obchody Święta NieWTZ, oraz w zabawie tanecznej.
wych pt. „Odnowa cisa pospolitego i je- podległości były okazją do wspólnego
go restytucja na terenie RDLP opracowania programu uroczystości. RaW październiku nasi podopieczni brali w Krakowie”. Na zaproszenie nadleśni- zem z zaproszonymi gośćmi – prezes
udział w zawodach sportowych. Krzysz- czego Pawła Szczygła nasi uczestnicy Stowarzyszenia „Promyk” Katarzyną
tof, Monika, Olga, Rafał, Maria, Grzegorz pojechali również do Rdziostowa, gdzie Rogowską i Zbigniewem Tokarskim,
i Wojciech – przygotowani przez Wioletę spacerowali ścieżką edukacyjną, wzięli który nam towarzyszył z gitarą, wysłuRams – reprezentowali nasz Warsztat udział w krótkiej pogadance na temat la- chaliśmy okolicznościowych wierszy,
na VIII Sądeckim Integracyjnym Turnie- su i utrzymywania porządku w lesie, śpiewaliśmy pieśni legionowe, obejrzeju Bocci oraz w Jesiennej Zintegrowanej oraz smażyli kiełbaski na ognisku. Ostat- liśmy film „Polak Mały”, i wzięliśmy
Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepeł- nią wspólną akcją było zasadzenie drzew udział w quizie ze znajomości historii
nosprawnej w Stróżach.
na Łąkach Gostwickich – pracowaliśmy związanej z odzyskaniem niepodległo-
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ści. Zarówno dla uczestników Warsztatu, jak i pracowników było to wzruszające wydarzenie…
Zgodnie z tradycją, w listopadzie Stowarzyszenie „Promyk” po raz kolejny
zorganizowało imprezę, na którą wszyscy czekają cały rok – zabawę andrzejkową ze św. Mikołajem. Sto osób
– podopiecznych Stowarzyszenia, ich rodziców i opiekunów wspólnie obejrzało
film „Karolina” w kinie Sokół w Nowym Sączu, a następnie wzięło udział
w zabawie w restauracji „Żak”, gdzie
do tańca przygrywał zespół „Omega”.
Zabawę sfinansowało Stowarzyszenie
„Promyk” przy dużym wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Św. Mikołaj odwiedził naszych podopiecznych jeszcze raz – na zaproszenie
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach wzięliśmy udział
w XI edycji akcji „Zostań Świętym Mikołajem”.
W listopadzie i grudniu w Warsztacie
pojawiło się wielu gości. Pracę naszych
podopiecznych podpatrywali sąsiedzi zza
ściany – uczniowie klasy IV VI Szkoły
Podstawowej w Gostwicy. Najpierw

zwiedzili wszystkie pracownie – największy entuzjazm wzbudził sprzęt rehabilitacyjny oraz chomik, żółwie i papugi.
Dzieci z niedowierzaniem kręciły głowami, patrząc na prace Roberta, Rafała,
Ewy... Wszyscy wyszli z własnoręcznie
zrobionymi kartkami – i pomysłami
na nowe prace.
Kolejną grupą była młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu zaangażowana w projekt
„Lepiej zrozumieć niż znienawidzić”.
Uczniowie przedstawili nam zagrożenia
związane z nieumiejętnym korzystaniem
z internetu. Coraz więcej uczestników
naszego WTZ ma konta na facebook'u,
dlatego z zainteresowaniem obejrzeli prezentację. W trakcie zajęć teatralnych nasi goście pracowali nad kartkami
świątecznymi – pomagali w wypieku
pierników. Gościliśmy również w naszym Warsztacie dwójkę studentów
– praktykantów, których do Polski
zaprosiła organizacja studencka AIESEC. Jaba Nikolaishvili z Gruzji i Vicky
Liu z Chin realizują w projekt „Enjoy my
origin”, w ramach którego odwiedzają
szkoły w Nowym Sączu i okolicach opowiadając o swoich krajach. Podopiecz-

nym – i pracownikom – naszego WTZ
bardzo podobały się prezentacje, zdjęcia
i filmy przedstawiające tradycję, kulturę
i życie współczesne Chin i Gruzji. Jaba
i Vicky uczestniczyli w pracy Warsztatu,
pomagając przy tworzeniu kartek świątecznych i choinek, odwiedzili również
szkołę podstawową w Dlugołęce-Świerkli i w Gostwicy
Nasi podopieczni z sukcesem wzięli
udział w konkursach artystycznych.
Ewie Wiktor – opiekun Małgorzata Tomaszek – gratulujemy wyróżnienia
w VIII Regionalnym Przeglądzie Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami
Anioła”, organizowanym przez Pałac
Młodzieży w Nowym Sączu, natomiast
Kasi Rogowskiej – opiekun Emilia
Kmak – wyróżnienia w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Plastycznym
„Anioł”.
„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.” Matka Teresa
z Kalkuty. Czytelnikom „Wieści Podegrodzkich” życzymy błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia!
URSZULA POTONIEC-MĘDOŃ
Kierownik WTZ w Gostwicy
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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„Lachoskie Godonie”
na scenie GOK

7 grudnia w sali głównej Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu
odbył się XIII konkurs gwary lachowskiej. Jak zwykle cieszył się
ogromnym zainteresowaniem,
łącznie odbyły się aż 22 występy.
Uczestnicy startowali w trzech kategoriach: dzieci, młodzieży i dorosłych.
Poziom był bardzo wysoki, przez co komisja, w składzie której znalazły się regionalistki: Maria Szabla, Zofia
Skwarło i Jan Smoleń miały trudny
orzech do zgryzienia. Ostatecznie
po gruntownym omówieniu wszystkich 22 występów przyznano nagrody.

Kategoria dzieci (do lat 13)
1) przyznano trzy równorzędne I miejsca:
– Górka Julia (Mszalnica),
– Kasprzycka Marlena (Przyszowa),
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– Jurkowski Łukasz, Dawid Maciuszek
(Juraszowa)
2) dwa równorzędne II miejsca zdobyli:
– Mróz Katarzyna (Klęczany),
– Rembiarz Krzysztof (Brzezna- Litacz)
3) cztery równorzędne III miejsca otrzymują:
– Kruczek Faustyna (Kamionka Wielka)
– Chochorowski Dawid (Rogi)
– Szabla Grzegorz (Naszacowice)
– Zieliński Adrian (Rogi)

23 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Działacza Kultury. Zaproszonych gości witała młodzieżowa kapela lachowska oraz
gospodarze imprezy: Wójt Gminy
– Małgorzata Gromala i dyrektor
GOK – Krzysztof Bodziony.
W spotkaniu udział wzięło wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli
się: dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu – Antoni Malczak, radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego – Leszek
Zegzda, Witold Kozłowski – sekretarz
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, zastępca burmistrza Starego Sącza
– Kazimierz Guzicki, dyrektor biura posła
Andrzeja Czerwińskiego – Bożena Borkowska, dyrektor Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu – Robert Ślusarek oraz
ksiądz dziekan Józef Wałaszek.
Ponadto sala główna GOK wypełniła
się mieszkańcami działającymi na rzecz
kultury w naszej gminie, którzy na co
dzień oddają się pracy na rzecz krzewienia tradycji naszej małej ojczyzny.
Wśród przybyłych znaleźli się artyści ludowi, rzeźbiarze, hafciarki, gawędziarze,
jak również artyści profesjonalni, nauczyciele, ludzie biznesu, wspierający finansowo wydarzenia czy imprezy
artystyczne i kulturalne w gminie.
Szczególnie zasłużeni dla kultywowania i rozwoju kultury w gminie zostali
wyróżnieni nagrodami: Krzysztof Sułkowski, Józef Koral, Bronisław Golonka,
Maria Migacz, Janina Lorczyk, Jerzy
Nieć, Władysław Szkarłat, Stanisław Banach. Nagrody wójta gminy Podegrodzie
w postaci koszuli lachowskiej otrzymali:
Kazimierz Kowalkowski, Stanisław Zwoliński, Józef Wnęk, Jan Skrzymowski,

Kategoria młodzieżowa
(14–20 lat)
1) dwa równorzędne I miejsca zdobyli Rola
Dawid z Boguszy oraz Michalik Damian
z Kamionki Wielkiej
2) II miejsca nie przyznano
3) III miejsce otrzymuje Kiełbasa Dawid
z Kamionki Wielkiej

Kategoria dorosłych
1) miejsce zdobywa Lorek Jan z Przyszowej
II oraz III miejsca nie przyznano

„Królowa śniegu”
w gminnej bibliotece
Przepięknie ukazany motyw przyjaźni był głównym celem przedstawienia zorganizowanego dla
przedszkolaków. Spektakl odbył
się w niedawno otworzonym budynku biblioteki.
GRUDZIEŃ 2014
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Pełna sala
w gminnym GOK
Józef Kotas. Wśród nagrodzonych byli
laureaci Złotych Siekierek – nagrody Dyrektora GOK Podegrodzie. Złote Siekierki otrzymali: Franciszek Pasiut, Jerzy
Bodziony, Grzegorz Zygmunt, Zenon
Szewczyk, Kazimierz Plata, Dariusz Duda, Józef Pietruszka.
Z okazji tego pięknego dnia starosta
nowosądecki wręczył trzy „Nagrody Starosty”, a otrzymali je: Stanisława Duda,
Maria Migacz i Józef Lorczyk. „Złote
Jabłka Lachowskie” zasłużonym dla kultury ludowej Lachów Sądeckich wręczył
Witold Kozłowski, a otrzymali je: Zofia

Czop, Teresa Cabała, Ludwika Klimek,
Małgorzata Liber, Bernadeta Konstanty,
Michalina Klimczak, Anna Duda, Rachela Mordarska. „Pasy Podegrodzkie”
otrzymali Antoni Malczak, Janina Nawalaniec, Bronisława Zimowska, Magdalena Kroh, Maria Migacz, Kinga
Waśko, które wręczyła wójt gminy Małgorzata Gromala oraz dyrektor GOK
Krzysztof Bodziony.
Przy poczęstunku, muzyce kapeli lachowskiej, przyśpiewkach drużbów zaproszeni goście i działacze kultury
bawili się do późnego wieczora.

9. grudnia dzieci miały okazję zobaczyć dobrze znany teatrzyk, pt. „Królowa Śniegu”, na podstawie baśni H. Ch.
Andersena. Widowisko przedstawiono
w budynku Gminnej Biblioteki w Podegrodziu, której oficjalne otwarcie odbyło się 27 listopada.
Adaptacja baśni opowiadała historię pary dzieci – Gerdy i Kaja, którzy żyli w wiel-

kiej przyjaźni. Wszystko zmieniło się
w dniu, w którym do oka chłopca dostał się
odłamek roztrzaskanego, zaczarowanego
zwierciadła. Nie było to jednak zwykłe lustro, bowiem na skutek złych mocy ukazywało jedynie zły świat, pozbawiony
dobroci. Gdy okruch dostał się do oka Kaja jego serce zmieniło się w bryłę lodu, który należał do Królestwa Pani Śniegu.

Kto z nas nie wzruszył się losem małej Gerdy, która w poszukiwaniu przyjaciela wędrowała w głąb skutego lodem
królestwa? Mimo upływu lat baśń wciąż
kształtuje wrażliwość najmłodszych oraz
uczy ich, jak wielka jest siła oddania
i przyjaźni. Udowadnia ponadto, że kochający człowiek jest w stanie osiągnąć
wszystko.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Jak osiągnąć sukces zawodowy?
– pytają gimnazjaliści z Podegrodzia

Nasza szkoła dba o to, by stworzyć
dobre edukacyjne środowisko i modę
na uczenie się. W takim środowisku
bardzo wielu uczniów zaczyna rozwijać edukacyjne skrzydła. Wartością
nie do przecenienia są spotkania
obecnych uczniów z jej absolwentami. 31 października br. swoją obecnością zaszczycił nas nasz absolwent
z roku 2005/2006 Marcin Bodziony.
Ukończył on Wydział Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobył
aplikację radcowską, jest w trakcie
przewodu doktorskiego.
Najlepszym wsparciem dla uczącej
się młodzieży w ich poszukiwaniu celowości nauki i innych rozterkach szkolnych jest doświadczenie osób, którzy
szkołę ukończyli. O ile przekazywanie
własnego doświadczenia przez rodziców
i nauczycieli nie wzbudza zbyt dużego
zainteresowania wychowanków, o tyle
słowa absolwentów, którzy ukończyli tę
samą szkołę trafiają celnie do ucznia.
Z myślą o tym Gimnazjum w Podegrodziu zaplanowało spotkania z absolwen-
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tami, gdyż ich osiągnięcia, sukcesy, kariera i piastowane stanowiska są najlepszym drogowskazem dla uczącej się
młodzieży. Marcin Bodziony na spotkaniu „Z Podegrodzia do kariery…, czyli
jak nie dać się zmanipulować i osiągnąć
sukces?” zwrócił uwagę na to, że mamy
wpływ na przebieg naszego życia, a los
jest w naszych rękach. Podzielił się też
własnymi wspomnieniami i refleksjami
z czasów jego nauki w naszej szkole. Zaznaczył, jakie umiejętności i kwalifikacje wykształciła w nim szkoła, które
pomagają mu dziś w pracy.
Na początku spotkania krótko opowiedział o tym, co aktualnie robi, jakie
ukończył szkoły. Następnie opowiedział
bajkę o ołówku, chcąc uświadomić słuchających, że chcąc osiągnąć sukces należy zrozumieć prawidła gospodarki
i znaleźć w niej swoje miejsce. Mówił
o roli wiedzy i umiejętności oraz ich nierozerwalnym związku. Podkreślał, jak
ważny jest samorozwój, tłumaczył czemu ma on służyć.
Nasi uczniowie mogli się przekonać, że
także młodzież z małych szkół i miejsco-

wości może osiągnąć sukces edukacyjny
oraz zawodowy. Studiując w prestiżowych
uczelniach, czy pracując w dobrych firmach. Ważne, by mieć cel i do niego odpowiedzialnie dążyć, nie zaniedbując
nauki, gdyż sukces wymaga trudu, uporu,
a osiągnięcie celu daje ogromną radość
i satysfakcję. – Okazuje się, że wybór drogi zawodowej nie jest taki prosty i trzeba
go bardzo dobrze przemyśleć. Dobrze, że
w szkole organizuje się takie spotkania,
podczas których słyszymy podpowiedzi
– co robić, aby ustrzec się różnych błędów
– mówiła po spotkaniu Oliwia, jedna z uczennic klasy III.
Jesteśmy przekonani, że spośród szeregów naszych uczniów, zainspirowanych trudem nauki „wyrosną tacy, którzy
ku gwiazdom wzlecieć zapragną…”. Liczymy, że ta pierwsza wizyta zapoczątkuje szereg dalszych spotkań uczniów
z absolwentami. Zapraszamy wszystkich
byłych uczniów gimnazjum w Podgrodziu, którzy chcą podzielić się własnymi
doświadczeniami i powiedzą, jak osiągnąć sukces oraz jak on smakuje.
Dziennikarze szkolnej gazetki KING
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Zabawa
andrzejkowa
w Podegrodziu
Samorząd uczniowski podegrodzkiego gimnazjum
wraz z opiekunkami – Małgorzatą Janur i Agatą Nawojowską zorganizował zabawę andrzejkową, podczas
której nie zabrakło licznych atrakcji.
Impreza odbyła się we wtorkowy wieczór, 18 listopada.
Podczas magicznego wieczoru nie zabrakło wróżb i zabaw.
Próbowano m.in. zmierzyć się z przeznaczeniem, przy zachowaniu oczywiście dużej dozy dystansu.
Wszyscy, którzy chcieli poznać swoją przyszłość udawali
się do sali wróżb, gdzie czekały wróżki z klas pierwszych
w osobach Natalii Gołąb, Katarzyny Stachoń, Kingi Jodłowskiej, Klaudii Błaszczyk, Klaudii Seredyńskiej i Iwony Maciuszek. Wróżby polegały na przebijaniu szpilką papierowego
serca z napisanymi imionami, rzucaniem kośćmi do gry, odczytywaniu symbolicznego znaczenie cyfr czy losowaniu kolorowych karteczek z różnymi znaczeniami.
Nie mogło również zabraknąć zabawy tanecznej, w rytm
energetyzujących przebojów. Młodzież doskonale bawiła się
przy akompaniamencie spontanicznego śmiechu, oklasków
i muzycznych hitów zapewnionych przez DJ-ów imprezy:
Michała Krajewskiego (III D) oraz Sławomira Niemca
(II D). Samorząd uczniowski na czele z przewodniczącą Sandrą Groń, zaprosił również zebranych do uczestnictwa w rozmaitych konkursach.
Uczestnicy imprezy mogli zmierzyć się m.in. jedzeniem
jabłek zawieszonych na sznurkach bez pomocy rąk, zjedzeniem cytryny bez grymasu na twarzy czy zjedzeniem bez

pomocy rąk rurek z kremem. Kolejną konkurencją było zajmowanie krzesełek, gdy muzyka przestanie grać. Na koniec
spośród pięciu par wybrano królową i króla balu. Los
uśmiechnął się do Katarzyny Stachoń z I B oraz Kamila
Owsianki z III D. Zgodnie z tradycją nastąpiła koronacja
zwycięzców i obdarowanie ich słodkim upominkiem, a królewska para zatańczyła popisowy taniec.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Z kulturą za pan brat!
W dniu 27 listopada br. w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu obchodzony był dzień
kultury pod hasłem „Z kulturą za pan brat”, zorganizowany przez pedagoga szkolnego i wolontariuszy ze
Szkolnego Koła Wolontariatu.
Celem happeningu było przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre w rożnych sytuacjach, kształtowanie postawy
wzajemnej życzliwości, rozwijanie empatii, prawidłowych relacji międzyludzkich i stwarzanie okazji do przeżywania przyjemnych uczuć.
Uśmiech, miłe słowo, pomocny gest … i świat od razu staje
się piękniejszy! Tak niewiele trzeba, aby znaleźć się wśród życzliwych. W tym dniu namawialiśmy do tego gorąco! W ramach
akcji uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wysłuchali
przez radiowęzeł audycji, potem wolontariuszki chodziły po korytarzach i odczytywały rożne hasła np. „Przepraszam, proszę,
dziękuję – nic nie kosztuje”, „Kultura zdobi i ułatwia życie”.
Na korytarzach rozklejono ciekawe hasła. Wszystkie dotyczyły kultury zachowania, kultury osobistej, zasad współpracy i współżycia z innymi. Po przerwie wolontariuszki
wchodziły do klas I-VI szkoły podstawowej i odczytywały „Kodeks kulturalnego ucznia”. Dzień upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze, a życzeniem organizatorów jest to, abyśmy
na co dzień potrafili życzliwie patrzeć na ludzi. To naprawdę
ułatwia życie!

Szkolne wieści
z Mokrej Wsi
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Mokrej Wsi nie zapominają
o świętach narodowych czy ciężkiej
pracy. Za swój trud nagrodzeni zostali 6 grudnia, gdy do placówki zawitał św. Mikołaj.
Bardzo uroczyście obchodzone było
święto 11 listopada. Z tej okazji przygotowano inscenizację, upamiętniającą
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach zaborów.
Uczniowie bardzo sumiennie podeszli
do swoich obowiązków, za co należą im
się brawa.
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Również w listopadzie odbywał się
w szkole tradycyjny konkurs recytatorski, w którym udział wzięli uczniowie
klas III-VI. Wszyscy chętni mogli wziąć
w nim udział i zmierzyć się z utworami
Juliana Tuwima. Walka była zacięta, bowiem dzieci bardzo poważnie podeszły
do rywalizacji konkursowej. Ostatecznie
komisja wyłoniła trzech zwycięzców.
W tym gronie znaleźli się: Mariola
Lech, Damian Gomółka oraz Natalia
Pietruszka.
Za ciężką pracę i zaangażowanie zostali nagrodzeni 6 grudnia. Na ten dzień
wszyscy wyczekiwali z dużą niecierpliwością. Wtedy to w budynku szkoły zawitał prawdziwy św. Mikołaj, który
obdarował uczniów prezentami. Dwa tygodnie wcześniej młodzi artyści wykonywali z bibuły jego portret.
GRUDZIEŃ 2014
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Szukanie talentów
Gimnazjum to miejsce nie tylko do zdobywania wiedzy, umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu, ale także wyszukiwania uczniów obdarzonych
szczególnymi uzdolnieniami. Wiele razy zdarzało się, że dopiero podczas pożegnania absolwentów z zaskoczeniem słuchano pięknego śpiewu czy gry
kogoś, kto przez trzy lata cichutko przemykał się zupełnie niezauważony.
Od trzech lat jest inaczej. Anna Kuśnierz wspierana przez ks. katechetę już
na początku roku, a nawet przed „werbuje” spośród pierwszoklasistów grających i śpiewających i dołącza
do szkolnego zespołu, który odgrywa
znaczącą rolę przy wszelkiego typu imprezach. Na naszych oczach jego członkowie nabierali wyrazu artystycznego
i pewności siebie.
Częste występy, nie tylko na terenie
szkoły, ale także parafii, wymagają wysiłku, godzenia wielogodzinnych prób
z bieżącą nauką, lecz efekty są widoczne gołym okiem.
Kilkoro gimnazjalistów, należących
do zespołu muzycznego wzięło udział
w konkursie wokalno-instrumentalnym

„GramMy na tak”, organizowanym
przez ZS w Świniarsku.
Przebiegał on w dwóch etapach.
Do drugiego zakwalifikowali się: Karolina Iwańska, Emilia Madej, Patrycja
Krajewska, Jakub Burdacki, Piotr Kostrzewa.
II etap odbył się 22 listopada, wzięło
w nim udział około 50 wykonawców,
z grona których wyłoniono 7 zwycięzców
z tytułem „Artysta 2014” i 10 wyróżnień.
Tytuł „Artysta 2014” i nagrodę pieniężną otrzymała Karolina Iwańska,
a wyróżnienie Jakub Burdacki.
Dodatkową nagrodą dla Karoliny był
występ podczas koncertu charytatywnego z udziałem Łukasza Zagrobelnego 22
listopada przed salą pełną gości!
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Święto szkoły w Gimnazjum w
Jak co roku, w październiku odbyła
się uroczystość poświęcona patronce placówki, św. Jadwidze
– Królowej Polski. Wydarzeniu
towarzyszy ślubowanie klas pierwszych oraz barwna oprawa, której
przygotowanie trwa kilka tygodni.
Młodzi adepci gimnazjum solidnie
przygotowali się do złożenia ślubowania,
zapoznali się z życiem i ideałami wyznawanymi przez św. Kingę. Wzięli udział
w cyklu lekcji poświęconych jej dokonaniom, prowadzonych przez uczennice
klasy II: Aleksandrę Brotoń, Paulinę
Brotoń i Kingę Oleś. Swoją wiedzę
utrwalili ponadto, zapoznając się z otrzymanymi materiałami, czytając legendy,
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którymi obrosła działalność patronki
i pisząc opowiadania.
Podsumowaniem lekcji był konkurs
pod tytułem „Awantura o Jadwigę”, podczas którego każda z klas musiała wystawić swoją reprezentację. Rywalizacja
odbywała się w trzech etapach i dotyczyła popisania się wiedzą o czasach średniowiecza i życia patronki. Najlepsi
okazali się uczniowie klasy I B. Otrzymali nagrody, które wręczył im dyrektor
placówki, Stanisław Mazur.
Święto szkoły odbywało się 13 października na tle średniowiecznego Krakowa namalowanego na olbrzymim
płótnie rozpostartym na ścianie. Zgromadzeni goście obejrzeli przedstawienie
ukazujące dylematy młodej władczyni

związane z poślubieniem starszego i nieznanego jej zupełnie Jagiełły. Ważną rolę odegrała gromada zabawnych
diabełków zastawiających sidła na niewinną duszyczkę królowej. I tym razem
poczucie obowiązku zwyciężyło. Znaczącym elementem dekoracji oprócz
tronu i sali tronowej był barwny, czerwono-czarny obraz piekła.
Pierwszoklasiści złożyli na sztandar
ślubowanie, przemówił do nich dyrektor,
wójt również powiedziała kilka ciepłych
słów i zakończyła się część oficjalna.
Święto Szkoły to okazja do zaprezentowania się szkolnych talentów
wokalnych, tanecznych, estradowych.
Przygotowaniom występów towarzyszyła atmosfera tajemniczości i wszyGRUDZIEŃ 2014
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Akademia Integracji.
Praca. Edukacja. Sport”
1 i 2 października Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu po raz drugi odwiedzili
wyjątkowi goście z Warszawy, przedstawiciele Fundacji „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport”.
Zaproszeni goście, szermierze
na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści
Mistrzostw Świata i Europy, w osobach prezesa fundacji Arkadiusza Jabłońskiego oraz Radosława Stańczuka
i Rafała Tretera zaprosili społeczność
szkolną do programu „Pasja, integracja, bezpieczeństwo”.
Program AMS dla Integracji był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą

Media Trendy 2012 w kategorii marketing społeczny/CSR, a AMS – nagrodą
Lodołamacze. Program w sposób odpowiedni do wieku uczniów biorących
udział w spotkaniu poruszał zagadnienia dotyczące: pasji, odwagi, tolerancji,
integracji i odpowiedzialności. Pokaz
szermierki przeplatany był filmami edukacyjnymi oraz pogadanką z dyskusją.
Uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum dowiedzieli się, jak eliminować niebezpieczne
sytuacje ze swojego życia i jak im zapobiegać, co przyczyniło się do wzrostu
ich świadomości na temat bezpieczeństwa. Spotkania były wspaniałymi lekcjami tolerancji, integracji oraz nauki
o drugim człowieku.

Brzeznej
scy oczekiwali niespodzianek. Nie zawiedli się. Brawurowe układy taneczne do znanych piosenek zaśpiewanych
profesjonalnie przez dziewczyny z zespołu, trzech Wiśniewskich pojawiających się wśród pochodni, koncert
instrumentalistów przygotowany przez
p. Obtułowicza, grający światowe standardy. Ponadto kostiumy, choreografia,
oprawa każdego z występów zrobiły
wrażenie.
Na zakończenie połączono to święto
z Dniem Nauczyciela, złożono życzenia
i cały tłum artystów odśpiewał gromkie
sto lat. Takie przeżycia zawdzięczmy p.
Bodziony, p. Klimek, p. Gasparskiej i wychowawcom klas pierwszych: p. Ogorzałek i p. Sułkowskiej oraz p. Galarze.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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I Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance
uczestniczyli w I edycji konkursów ekologicznych w ramach projektu „Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli Powiatu Nowosądeckiego”.

Patronat nad konkursem objęła Fundacja Sądecka oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”. 15 października
odbył się konkurs w dwóch kategoriach: oddziały przedszkolne
oraz szkoły podstawowe.
Grupa naszych przedszkolaków w składzie: Weronika Wójcik, Mikołaj Święs oraz Jakub Święs uczestniczyła w szkoleniu i konkursie „Suszone owoce lepsze niż chipsy”. Dzieciaki
wzięły udział w quizie: „Wiem, co jem” oraz w konkurencji
przygotowania zdrowego posiłku. Zajęcia promowały zdrową
żywność wśród najmłodszych oraz były źródłem doskonałej
zabawy. Do udziału w konkursie przedszkolaków przygotowała Maria Zygmunt.
Uczniowie szkół podstawowych wzięli z kolei udział
w szkoleniu i przystąpili do konkursu artystycznego „Żyj
z przyrodą w zgodzie”. Czwartoklasiści zaprezentowali przygotowane przez siebie piosenki o tematyce proekologicznej
oraz plakat „Ekologia to podstawa – ochrona przyrody to NASZA sprawa”. Ich występ zdobył uznanie komisji konkursowej, która przyznała im drugie miejsce. Opiekunem grupy była
Sylwia Ścianek.
Uczniowie otrzymali cenne nagrody dla swojej klasy, natomiast wszystkim uczestnikom wręczono upominki.

Kolejne sukcesy gimnazjalistów
Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu po raz kolejny potwierdzili, iż
ciężka praca prowadzi do sukcesów. Tradycyjnie już zanotowali
bardzo dobre wyniki w nauce.
Uczennice z ZSPG zwyciężyły
w Konkursie Dziennikarskim „Moja
Mała Ojczyzna” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla
Ziemi Sądeckiej” w Stadłach, pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Założenia konkursowe
zakładały napisanie przez ucznia artykułu prasowego o tematyce społecznej,
kulturalnej lub gospodarczej związanej
z naszą gminą oraz opublikowanie go
na łamach serwisu podegrodziak.info.
Placówka może pochwalić się dwoma
pierwszymi miejscami, które zajęły Ga-
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briela Chochorowska (III B), która
pod kierunkiem Agaty Nawojowskiej napisała felieton oraz Izabela Kumor (I B)
za wywiad, który przeprowadziła pod kierunkiem Moniki Weremczuk. Zwycięskie
prace będzie można przeczytać w grudniowym wydaniu szkolnej gazety KING.
Dyplomy oraz nagrody zostały wręczone zarówno uczennicom, jak i ich
opiekunkom podczas uroczystej sesji nowej Rady Gminy Podegrodzie, odbywającej się w sali głównej Gminnego
Ośrodka Kultury.
Ponadto Gabriela Chochorowska została laureatką etapu diecezjalnego ogólnopolskiego konkursu poświęconemu
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Kulminacyjnym punktem spotkania, które odbyło się 23 listopada w auli im.
Jana Pawła II przy tarnowskiej katedrze,
był diecezjalny finał ogólnopolskiego

konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanego przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we
współpracy z Telewizją Polską S.A. pn.
„Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.
Nasza uczennica jest autorką listu
do bł. ks. Jerzego, który napisała
pod opieką Agaty Nawojowskiej. Praca
ta została wytypowana do etapu ogólnopolskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2015 roku.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrioty, społecznika, obrońcy
godności w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw
chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności
duszpasterskiej Błogosławionego.
GRUDZIEŃ 2014
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Gród piątym zespołem w Amatorskich
Mistrzostwach Polski siatkarzy
22 drużyny przystąpiły do rywalizacji w siatkarskich
Amatorskich Mistrzostwach Polski. Turniej odbywał
się w dniach 17-19 października w Jarocinie. Zawodnicy zespoły Gród „Czop” Podegrodzie ostatecznie,
po zaciętej walce na parkiecie, zajęli piątą lokatę.
Wszyscy siatkarze z Podegrodzia po zakończonych rozgrywkach mobilizowali się do dalszej ciężkiej pracy, by
w przyszłorocznej edycji ulokować się na podium. Warto
wspomnieć, iż piąte miejsce jest świetnym wynikiem, bowiem poziom sportowy wszystkich spotkań był niezwykle
wysoki, a w poprzednim turnieju, odbywającym się przed rokiem, nasi reprezentanci zajęli 13. miejsce.
Zgodnie z założeniami organizatorów do zawodów dopuszczono zawodników i drużyny, które na co dzień występują na poziomie III ligi, co znacznie zwiększyło
prestiż rywalizacji. O zwycięstwo w każdym meczu było
więc wyjątkowo trudno, jednak podegrodzcy siatkarze nie
przestraszyli się rywali i zaprezentowali wysokie umiejętności, dzięki czemu zbliżyli się do czołowej trójki.
Warto podkreślić, iż drogę do walki o najwyższe lokaty
zamknął reprezentantom naszej gminy zespół Siatkarza Ja-

rocin, który jak się później okazało tryumfował w całych zawodach. Dla samych zawodników Grodu końcowy rezultat
był sporym sukcesem. Co ciekawe, była to jedyna drużyna spoza miasta, która wystąpiła w tegorocznych mistrzostwach. Tym bardziej cieszy fakt, iż godnie zaprezentowano
naszą miejscowość, a nazwa Podegrodzie stała się bardziej
rozpoznawalna w kraju.

Dziewczęta z Podegrodzia najlepsze!
12 listopada na hali sportowej
w Brzeznej rozegrano Mistrzostwa
Powiatu Nowosądeckiego w halowej
piłce nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Rywalizacja dostarczyła
bardzo wielu sportowych emocji.
W zawodach wystąpiły mistrzynie powiatów – limanowskiego: Gimnazjum
w Dobrej, nowosądeckiego: Gimnazjum
w Podegrodziu i miasta Nowy Sącz: Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Drużyny
rozgrywały spotkania systemem „każdy
z każdym”, dwa razy po dziesięć minut.
Mecze stały na niezłym poziomie, a zawodniczki walczyły o każdą piłkę. O końcowym sukcesie decydowała większa
liczba zdobytych bramek w całym turnieju, gdyż drużyny z Podegrodzia i Nowego Sącza pokonały dziewczęta z Dobrej,
a w bezpośrednim pojedynku zremisowa-

zajęło Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu,
trzecie Gimnazjum w Dobrej.
Zwycięska drużyna występowała
w składzie: Katarzyna Turek, Anna Adamczyk, Sylwia Duda, Agnieszka
Ciuła, Alina Maciuszek, Alicja Dyrek,
Kinga Zaczyk, Joanna Olchawa, Patrycja
Baranowska, Klaudia Kurowska. Opiekun: Marek Fiut.
Organizatorem zawodów jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu
Nowosądeckiego. Podczas zakończenia
turnieju drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i dyplomami.
Wybrano również najlepszą zawodniczkę, którą została Kinga Zaczyk z Gimnazjum w Podegrodziu.
ły. Tak więc Mistrzostwo Rejonu zdobyło
Gimnazjum w Podegrodziu, które uzyskało awans na Mistrzostwa Małopolski
(24.11.2014 r. – Tuchów). Drugie miejsce

Wyniki spotkań:
Nowy Sącz Podegrodzie 1-1; Dobra Nowy Sącz 02; Podegrodzie Dobra 4-1.
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