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Wizja rozwoju gminy Podegrodzie:

Misja rozwoju gminy Podegrodzie:

Gmina Podegrodzie zapewnia wysoki standard życia
i bezpieczeństwo mieszkańców, w poszanowaniu dla
wielowiekowej tradycji i kultury regionu oraz bogactwa
miejscowej przyrody, a także stanowi miejsce rozwoju
przyjaznej dla środowiska działalności gospodarczej.

Misją gminy jest zapewnienie mieszkańcom oraz odwiedzającym
Podegrodzie wysokiej jakości życia, poprzez rozwój kapitału
ludzkiego i usług społecznych, rozbudowę infrastruktury technicznej, a także stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego, z poszanowaniem zasobów dziedzictwa przyrodniczego.

Szanowni Państwo!

Z

apraszam do lektury
kolejnego numeru
„Wieści Podegrodzkich”. Tradycyjnie znajdziecie w nim Państwo przegląd
najważniejszych wydarzeń,
które miały miejsce na terenie naszej gminy. „Wieści
Podegrodzkie” przekazują
także wiele przydatnych informacji dotyczących bieżących spraw takich jak: plany
budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, obowiązek instalowania skrzynek pocztowych, obniżenie
renty planistycznej, planowanych remontach dróg,
nowych naborów wniosków Lokalnej Grupy
Działania „Brama Beskidu” oraz realizacji projektu „Czas na aktywność społeczno–zawodową”.
Z największą przyjemnością informujemy o działaniach wolontariuszy angażujących się w pomoc potrzebującym. Mieszkańcy gminy Podegrodzie znani
są z wielkiego zaangażowania w sprawy społeczne
czemu dali wyraz podczas zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo Wam za to dziękuję. Budowanie wspólnoty to jedno z najważniejszych
zadań władz samorządowych. Kolejne miesiące udowadniają, że wspólnie udaje nam się osiągać coraz
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE NASZEJ GMINY STR. 5

więcej. Proszę o dalsze wsparcie i pomoc w realizacji rozwoju gminy.
Jest ku temu powód szczególny. Rada Gminy uchwaliła „Strategię Rozwoju Gminy Podegrodzie na lata 2013-2020”. To swoisty długofalowy kierunek działań
dla władz i mieszkańców gminy, które powinniśmy zrealizować, żeby wizja przyszłości naszej gminy, cytowana na wstępie, była faktem a nie tylko pustym zapisem.
Na podstawie analizy mocnych i słabych stron gminy,
oczekiwań społecznych, strategii rozwoju województwa
małopolskiego i subregionu nowosądeckiego określiliśmy obszary strategiczne oraz wyznaczyliśmy cele strategiczne i operacyjne. Strategia wyznacza 3 obszary
strategiczne rozwoju gminy: Obszar I – Kapitał ludzki
i społeczny, Obszar II – Gospodarka i przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich, Obszar III – Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska. Strategia określa wskaźniki do realizacji oraz przedstawia metody i narzędzia
do jej realizacji. Ze względu na objętość dokumentu
w „WP” wspominamy tylko o jej uchwaleniu, ale ze
względu na wagę dokumentu gorąco zachęcam do zapoznania się z jej zapisami (Strategia dostępna w wersji
papierowej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.podegrodzie.pl).
Szanowni mieszkańcy. Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i ciepła rodzinnego. Niech
upłyną w pogodnej atmosferze i – oprócz okazji do rodzinnych spotkań – będą również okazją do relaksu
i wypoczynku.
Z serdecznymi pozdrowieniami
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1 marca Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu otrzymał drugą dostawę żywności z krakowskiego „Banku Żywności”. W rozładowaniu blisko 20 ton towaru z tira pomogli wolontariusze.
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Kulig, zabawa na śniegu i pieczenie kiełbasek – to tylko nieliczne atrakcje wycieczki do Regietowa, którą dla dzieci z terenu gminy Podegrodzie zorganizowała świetlica wiejska w Podrzeczu.

KULTURA
Dziecięce kolędowanie
Czterdziestu kolędników
Bal dla szkoły
Zabawa w Kubalówce
Ferie z gospodyniami

18
19
19
20
20

21

EDUKACJA
Integracyjny karnawał
Zaproszenie na „DZIEŃ PIEROGA”
Szkolna wideokonferencja
Znawcy komputerów
Czy gimnazjalistom potrzebne rekolekcje?

21
22
22
22
23

Integracyjny karnawał
Tradycyjnie już, w okresie karnawału Gimnazjum w Podegrodziu gościło uczestników Ośrodka Terapii Zajęciowej „Promyk” z Gostwicy.
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Z Chełmca
do Naszacowic
po nowej drodze
Wszystko wskazuje na to, że lada chwila rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi powiatowej z Chełmca do Naszacowic. Są pieniądze, wybrano również wykonawcę.

Remont obejmie ok. 11 kilometrów drogi powiatowej
od Urzędu Gminy w Chełmcu do Naszacowic. Pieniądze
na modernizację pozyskało starostwo w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (3 000 000 zł.) Również Gmina Podegrodzie zdecydowała się wesprzeć tę inwestycję kwotą 835 000 zł.
– Czuję ogromną satysfakcję że wreszcie uda się wykonać ten
remont. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna dla nas wszystkich jest ta droga – mówi Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia.
Wszystko wskazuje na to, że prace ruszą tak szybko, jak tylko pogoda na to pozwoli. Rozstrzygnięto przetarg i wybrano
firmę, która zaoferowała najniższą cenę. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Nowego Sącza zaoferowało, że
wykona to zadanie za 6,5 mln zł.

Wolontariusze w Podegrodziu
transportu oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Olszanie Michałowi Bulzakowi za udostępnienie magazynów, gdzie
mieści się punkt wydawania żywności
– otwarty dwa razy w tygodniu we wtorki
i czwartki w godzinach od 12 do 14.
Doświadczenie wolantariackie można uzyskać oraz wzbogacić w ramach
realizacji projektu systemowego „Czas
na aktywność społeczno-zawodową

FOT. K. BOCHNIARZ
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1 marca Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu otrzymał drugą
dostawę żywności z krakowskiego
„Banku Żywności”. W rozładowaniu
blisko 20 ton towaru z tira pomogli
wolontariusze. Pracowali przy tym
blisko pięć godzin.
– Osoby chcące pomagać innym w ramach wolontariatu działają z potrzeba serca. Abstrahując od celu, z jakiego ktoś
angażuje się w wolontariat, musimy pa-
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miętać, że każda taka nieodpłatna praca
niesie za sobą korzyści. Warunkiem jest
jednak włączenie się w działania całym
sercem, danie cząstki siebie. Nasi wolontariusze chętnie uczestniczą w akcjach,
a ich pracowitość i gotowość pomocy jest
dla nas nagrodą i mobilizacją do dalszych
działań w sferze społecznej – mówi Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia, dziękując wszystkim za współpracę.
Szczególnie Agacie Zarabskiej i Sylwii
Maciuszek za pomoc w zorganizowaniu

– Nasi wolontariusze chętnie
uczestniczą w akcjach, a ich
pracowitość i gotowość pomocy jest dla nas nagrodą
i mobilizacją do dalszych działań w sferze społecznej.
w gminie Podegrodzie” współfinansowanego z EFS POKL. Wszyscy chętni
mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć
w działaniach środowiskowych, inicjować akcje zgodne z potrzebami społecznymi między innymi działać w Klubie
Wolontariusza oraz pożytecznie organizować czas dla siebie i dla innych. Każda inicjatywa będzie wspierana przez
OPS – serdecznie zapraszamy do Biura
Projektu, które mieści się w Instytucie
Sadowniczym w Brzeznej 1.
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Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
na terenie naszej gminy
Gmina Podegrodzie planuje budowę
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) przy udziale
środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Przygotowany przez gminę program
ma na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców
oraz zahamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego. Dlatego też
poza koncepcją zbiorczej kanalizacji,
która odprowadza ścieki do zbiorczych
oczyszczalni ścieków, planowane jest
zastosowanie innych rozwiązań, które
byłyby ekonomicznie uzasadnione,
oszczędne i skuteczne. Takim rozwiązaniem, uzupełniającym system kanalizacji zbiorczej są przydomowe
oczyszczalnie ścieków.
W kosztach inwestycji uczestniczyć
będą również mieszkańcy. Po wybudowaniu oczyszczalni, będą one własnością gminy, a następnie zostaną

nieodpłatnie przekazane właścicielom
nieruchomości, którzy będą zobowiązani do ponoszenia kosztów eksploatacji
PBOŚ (kosztów energii elektrycznej,
kosztów usuwania osadów itp.).
Planowany termin realizacji inwestycji szacuje się na lata 2013-2014, natomiast najbliższymi etapami działania
będzie przeprowadzenie badań geologicznych na nieruchomościach biorących udział w inwestycji, złożenie
wniosku do WFOŚ w Krakowie o udzielenie środków finansowych na realizację
zadania oraz w późniejszym czasie ogłoszenie przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Producenci przydomowej biologicznej
oczyszczalni ścieków będą musieli posiadać certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3,
wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.
PBOŚ to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych niepodłączonych
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i położonych na działkach o małej powierzch-

ni. Na terenach o rozproszonej zabudowie najprostsze rozwiązanie to budowa
szczelnego szamba – bezodpływowego
zbiornika, do którego spływają ścieki ze
wszystkich przyborów sanitarnych w domu. Czteroosobowa rodzina, swobodnie
korzystająca z wody, produkuje około 5 m sześc. ścieków na tydzień. Koszt
ich wywiezienia to około 1500-2000 zł
rocznie. Warto zastanowić się nad rozwiązaniem tańszym w eksploatacji. Ścieki z gospodarstw domowych to
w około 90% woda, reszta to najróżniejsze substancje organiczne i nieorganiczne. Nie można odprowadzić ich
bezpośrednio do gruntu, nie naruszając
równowagi biologicznej i nie zanieczyszczając wód gruntowych. Ścieki należy najpierw oczyścić i unieszkodliwić,
do tego służą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich instalacja jest droższa
od szamba, lecz w eksploatacji różnica
zwraca się bardzo szybko.

OPŁATA PLANISTYCZNA
W NOWEJ WYSOKOŚCI
Od 1 grudnia 2012 roku, na obszarze gminy
Podegrodzie obowiązuje nowa wysokość
renty planistycznej. Zgodnie z Uchwałą
nr 246 Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 31.10.2012 roku, jej wysokość została
obniżona i wynosi obecnie 10%. (red)
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Skrzynki na listy obowiązkowe
Znowelizowana ustawa o prawie pocztowym, nakłada na właścicieli nieruchomości
nowe obowiązki. Każdy zobligowany jest
do zainstalowania na swojej posesji skrzynki
pocztowej.
Nowy obowiązek dotyczy nie tylko budynków wielorodzinnych, ale także jednorodzinnych. W takim przypadku skrzynka
powinna być umieszczona przed drzwiami
wejściowymi do budynku lub w dostępnej części nieruchomości.

Oznacza to, że jeśli brama na posesję jest zamykana, to skrzynka powinna być umieszczona na ogrodzeniu – tak aby kurier lub listonosz mógł
dostarczyć przesyłkę pod nieobecność lokatorów.
Obowiązkiem instalacji skrzynek pocztowych
objęto również tereny wiejskie oraz obszary o rozproszonej zabudowie. Osoby, które nie wywiążą
się z obowiązku zainstalowania skrzynek w odpowiednim miejscu, mogą zapłacić karę od 50 zł
do 10 tys. zł.
Podstawa Prawna: Prawo Pocztowe, Dz.U.
(RED)
poz 1529 z 29 grudnia 2012 roku.

Dodatkowe zajęcia
dla uczniów
31 stycznia w ośmiu szkołach podstawowych zakończono realizację projektu pn. „Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uczniowie klas
od I-III wzięli udział
w dziewięciu typach zajęć:

l

l

l

l

l

l

w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
a także zagrożonych ryzykiem dysleksji (typ 1);
w zajęciach dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych (typ 2);
w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie (typ 3);
w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski (typ 4);
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l
l

l

w zajęciach dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematyczno–przyrodniczych (typ 5);
w zajęciach logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy (typ 6);
w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej
(typ 7);
w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo (typ 8);
w zajęciach rozwijających zaintereso-

wania matematyczno–przyrodnicze
uczniów uzdolnionych (typ 9).
Wsparciem w ramach projektu objęto 347 uczniów (152 dziewczynek i 195
chłopców) z klas I-III, uczęszczających
do dziesięciu szkół podstawowych na terenie gminy Podegrodzie.
Szkoły dzięki realizowanemu projektowi wzbogaciły swoje zaplecze dydaktyczne w wartościowe i ułatwiające
prace pomoce dydaktyczne.
Zgodnie z podpisanym aneksem,
projekt zakończy się w czerwcu br.
Na jego realizację gmina otrzymała
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie dofinansowania w wysokości 308242,36 zł.
W okresie od kwietnia do czerwca 2013 r. realizowane będą jeszcze zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski w Szkole Podstawowej w Podegrodziu oraz zajęcia
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji, i zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych matematycznie w Szkole Podstawowej im. Świętej
Kingi w Olszance.
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Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” tworzą dwie sąsiadujące ze sobą
gminy: Podegrodzie i Stary Sącz leżące
na terenie województwa małopolskiego
w powiecie nowosądeckim. Gminy partnerskie zajmują łącznie powierzchnię
165 km2 i zamieszkiwane są przez 34 068
osób. Granicą pomiędzy obiema gminami jest rzeka Dunajec, na której zbudowano dwa mosty łączące gminy partnerskie.
Obie gminy z racji spójności terytorialnej i usytuowania w pobliżu Miasta Nowego Sącza maja bardzo dobre układy

komunikacyjne. Na obszarze LGD Brama Beskidu odkryto jedne z najstarszych
wczesnośredniowiecznych śladów osadnictwa w Karpatach. Podegrodzie i pobliskie Naszacowice to kolebki osadnictwa
na Sądecczyźnie, a Stary Sącz jednym z
najstarszych miast Małopolski, siedzibą
sanktuarium Świętej Kingi. Jednolitość
kulturowa gmin partnerskich przejawia
się min. W kultywowaniu tradycji: zwyczajów, obrzędów, oraz w przenikaniu się
kultury i wzajemnym czerpaniu z dorobku poprzednich pokoleń. Wspólne trady-

cje kulturalne wyrażają się w zachowaniu
stroju ludowego Lachów Sądeckich podkreślającego lokalna tożsamość.
Zrównoważony rozwój gmin partnerskich oparty jest na drobnej wytwórczości, handlu i usługach oraz na rolnictwie.
Szans na rozwój obu gmin poza wspomniana agroturystyką należy upatrywać
w szeroko rozumianych tzw. „przemysłach” czasu wolnego.
Prawdziwym bogactwem obszaru LGD są
ludzie mieszkańcy silnie identyfikujący
się ze swoją małą ojczyzną.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Głównym zadaniem Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na swoim obszarze działania poprzez realizację dwóch głównych celów :
1. Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru,
2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD.
Zbliżający się koniec okresu programowania na lata 2007 – 2013 oraz efektywnie wdrożona większa część
dostępnych środków finansowych w ramach Programu LEADER przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich
objętych działalnością Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” sprawia, że w otaczającej nas rzeczywistości coraz
częściej spotykamy się z efektami zakończonych przedsięwzięć, które ułatwiają nam funkcjonowanie, uatrakcyjniają wolny czas i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD.
W dotychczasowych naborach, w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” Beneficjenci złożyli ponad 70 wniosków o dotacje na współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, przygotowania materiałów promocyjnych, doposażenie gospodarstw
agroturystycznych, wsparcie zespołów regionalnych, promocja produktu lokalnego, budowa modernizacja i
doposażenie świetlic wiejskich , budowa i modernizacja placów zabaw. Na koniec 2012 roku blisko połowa zaplanowanych inwestycji została zakończona i skutecznie rozliczona, dzięki czemu powstały nowe place zabaw,
świetlice wiejskie, boiska i inne miejsca użyteczności publicznej.
Podsumowując za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "Brama Beskidu" Beneficjenci z terenu
gmin Podegrodzie i Stary Sącz zrealizowali lub realizują wnioski na łączną kwotę : 3 220 127,57 zł.

UWAGA NABÓR !!!
Od 19.03.2013 do 05.04.2013 informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Brama Beskidu"
działającej na terenie gmin: Stary Sącz,Podegrodzie
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Małe Projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Nowa siedziba: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” mieści się obecnie
w Mostkach 86, tel: 18 547-66-80 , www.bramabeskidu.pl
Serdecznie zapraszamy!
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Wiele jest serc
w Podegrodziu…
– podczas WOŚP
zebrano 52 tys. zł

Po raz 10. w ZSPGW im. bł. O. St.
Papczyńskiego w Podegrodziu odbył się Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie
imprezę poprowadzili: Jacek Kula
i Jarosław Kowalski.
Tradycyjnie także i w tym roku
w przygotowaniach pomogli strażacy
z OSP w Podegrodziu oraz wolontariusze
– uczniowie gimnazjum. Przed imprezą
stroili salę, a wielu z nich wystąpiło również podczas trwania Orkiestry (13 stycznia) na scenie. Zespół Regionalny,, Małe
Podegrodzie”, szkolny chór Wiolino oraz
zespół Experyment zagrali koncert kolęd
i pastorałek, natomiast,, Kolędę z Turoniem” przedstawili chłopcy z klasy III c
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przygotowali wspaniałe wypieki. Dochód z ich sprzedaży, licytacji, loterii fantowej oraz bufetu zasilił WOŚP.
Głównym punktem programu było
wniesienie wielkiego, czerwonego tortu
wykonanego przez cukiernię,, Raj”
w Gołkowicach, na którym iskrzyło się 10
petard symbolizujących jubileusz. Krojenie tortu przy aplauzie zebranych rozpoczęły: gospodarz gminy Podegrodzie
Małgorzata Gromala oraz dyrektor szkoły Krystyna Dąbrowska. Warto wspomnieć, że to właśnie dla Podegrodzia
cukiernia Andrzeja Stawiarskiego z Gołkowic upiekła pierwszy wielki tort
w kształcie serca. Nikt się wtedy nie spodziewał, że będzie aż tak duży, by wystarczył dla pięciuset osób. W poprzednich
latach pan Stawiarski nie odmówił również innym sztabom. I w ten sposób co roku piecze po kilka WOŚP-owskich tortów.
– Impreza nie miałaby miejsca, gdyby nie nasi hojni sponsorzy, na których
co roku możemy liczyć – mówi Barbara
Skoczeń, szefowa sztabu.
Dwa wielkie, złote serca, będące odzwierciedleniem wielkoduszności jego
fundatora – właściciela hurtowni AGRO-HURT, a także srebrne,, Serduszko-Koniczynka” z wygrawerowanym logo
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
darowane przez Barbarę i Bogdana Buczków, były głównymi przedmiotami licytacji.,, Serduszko-Koniczynka”
zostało wylicytowane przez panią wójt,
która tradycyjnie przekazała je ponownie pod młotek. W kręgu zainteresowagimnazjum, którzy mogą pochwalić się nia znalazł się również sprzedany
zajęciem I miejsca w tegorocznym Prze- za 420 zł weekend dla dwojga w Hotelu
glądzie Grup Kolędniczych w Gminnym Spa,, Budowlani” w Szczawnicy, ufunOśrodku Kultury w Podegrodziu. Uczest- dowany przez właścicieli ośrodka – Manicy finału z niecierpliwością oczekiwali rię i Adama Gonciarzów, oraz kurs
również pokazu akrobatyki i sztuk walki prawa jazdy kat. B przekazany przez
w wykonaniu grupy Astral. W tym roku Małgorzatę i Ireneusza Kapustów – włauświetnił imprezę Regionalny Zespół Pie- ścicieli ośrodka szkolenia kierowców,,
śni i Tańca „Dolina Dunajca”. Można by- Formuła L” wylicytowany za 1000 zł.
ło też podziwiać popisy taneczne
Na aukcji dostępne były również koi wokalne uczniów szkoły podstawowej szulki z autografami Tomka Kowalskiez Olszany, taniec nowoczesny Agnieszki go, zwycięzcy tegorocznego,, Must Be
Bodziony, a także posłuchać muzyki The Music”, boksera Pawła Kołodzieja
w wykonaniu dobrze zapowiadającego oraz wielokrotnych medalistów olimpijsię zespołu Bluemen.
skich w szermierce na wózkach: ArkadiuW tym roku w akcję włączył się także sza Jabłońskiego i Stefana Makowskiego.
Zespół Szkół Zawodowych im. Św. KinWielkim wyróżnieniem dla wolontagi w Podegrodziu. Uczniowie szkoły riuszy WOŚP w Podegrodziu było
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otrzymanie od sztabu głównego w Warszawie limitowanej koszulki z wizerunkiem Einsteina, którą przyznaje się
najbardziej zasłużonym sztabom w Polsce. W przetargu uzyskano z niej sumę 200 zł.
– Podziękowania należą się także Grzegorzowi Baranowi z PHU,, BiurOwiec”
w Starym Sączu za wykonanie pamiątkowego złotego serca XXI Finału WOŚP,
z którego na aukcji uzyskano 300 zł, Ryszardowi Molowi – za przekazanie na licytację pamiątkowego złotego serca,
aptece,, Pilula”, firmie BAZ-PAL, firmie,,
Angraf”, BS w Podegrodziu, piekarni,,
Aspol” w Stadłach, firmie,, Tymbark”,
Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej
w Nowym Sączu, Marcie Dyrek, państwu
Wyskielom, Uzdrowisku Krynica Żegiestów, właścicielom restauracji „Toskania”
w Podegrodziu oraz wielu innym zakładom i osobom prywatnym, których nie
sposób wymienić – dodaje przewodnicząca sztabu.
Wiele atrakcyjnych nagród można
było wylosować na loterii fantowej. Tablet, miniwieżę, mikrofalówkę czy odtwarzacz mp4 ofiarowały firmy i osoby
prywatne.
O godz. 20.00 niebo rozświetliło
światełko, wystrzelone przez strażaków.
Następnie odbyła się zabawa taneczna,
której przygrywał zespół MarinO. O doskonałej zabawie świadczyła bardzo wysoka frekwencja.
W tym roku po raz kolejny z Podegrodziem grała Brzezna. Na hali sportowej przy gimnazjum odbył się turniej
piłki nożnej zorganizowany przez Łukasza Frączka.
Nie można też zapomnieć: o naszych dzielnych wolontariuszach, którzy od samego rana, nie zważając
na mróz, wytrwale kwestowali do późnego popołudnia; o strażakach OSP
z całej gminy dbających o porządek
podczas imprezy; o wielkim zaangażowaniu nauczycieli rodziców i wielu innych osób wielkiego serca.
Hasłem tegorocznej akcji WOŚP było: ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów.
Z Podegrodzia na konto Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wpłynęło 52 000 zł.

Życzenia dla babci i dziadka
W ostatni dzień stycznia w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej – Litaczu odbyło się spotkanie z okazji Święta
Babci i Dziadka. Na uroczystość przybyło, jak co roku, liczne grono zaproszonych gości. Odwiedziła nas także wójt Małgorzata Gromala.
W zastępstwie za nieobecną z powodu choroby dyrektor szkoły Magdalenę Górczyk zebranych powitała Agata Gonciarz, następnie dzieci
z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III wzruszyły do łez swoimi występami dziadków.

Podegrodzie sięga
po schetynówki
W tym roku gmina Podegrodzie
po raz kolejny zakwalifikowała się
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach
tzw. schetynówek zmodernizowany zostanie odcinek drogi w Stadłach, od remizy OSP
do obwodnicy.
W tegorocznym naborze jedynie 17
gmin z Małopolski mogło liczyć na dofinansowanie zgłoszonych przez siebie
inwestycji drogowych. Droga w Stadłach jest kolejną, która zostanie zmodernizowana w ramach rządowego

programu. W ubiegłym roku, kosztem
prawie 1 mln 300 tys. zł zmodernizowano drogę Brzezna – Chochorowice.
– Nie mogliśmy nie skorzystać w tym
roku z tego programu, tym bardziej że
warunki współfinansowania są korzystniejsze niż w ubiegłych latach. Obecnie
dofinansowanie wynosi 50 procent
kosztów inwestycji – mówi Małgorzata
Gromala, wójt Podegrodzia.
W ramach przebudowy droga zostanie poszerzona, wybudowane zostaną
chodniki oraz na całym odcinku położona zostanie nawierzchnia bitumiczna.
(RED)
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Czas na aktywność
społeczno-zawodową
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu od stycznia 2013 r. rozpoczął realizację projektu systemowego „Czas na aktywność społeczno-zawodową w Gminie Podegrodzie” Priorytet: VII – „Promocja integracji
społecznej”. Działanie: 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”. Poddziałanie: 7.1.1. – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w kilku
etapach, a jego zakończenie jest planowane na czerwiec 2015 r. Jest on skierowany do mieszkańców gminy Podegrodzie,
ze szczególnym uwzględnieniem osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo. Pośrednio w projekcie będą
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy poprzez program aktywności lokalnej
„Jestem częścią Podegrodzie”, który jest
uzupełnieniem działań zawartych w projekcie.
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno–zawodowej mieszkańców gminy poprzez:
l zwiększenie szans na zatrudnienie;
l zwiększenie kompetencji społecznych;
l wzrost integracji uczestników projektu ze społecznością lokalną;
l zwiększenie dostępu do informacji
o prawach i obowiązkach, a także
sposobach rozwiązywania ważnych
problemów życiowych.
W projekcie weźmie udział 100
uczestników, którym umożliwimy podniesienie kwalifikacji poprzez udział
w bezpłatnych szkoleniach, kursach zawodowych, warsztatach, treningach
kompetencji społecznych poprzedzonych indywidualną diagnozą potrzeb.
W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy edukacyjno-integracyjne,
imprezy środowiskowe oraz debaty/konferencje z udziałem lokalnego biznesu
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i liderów społeczności lokalnej. Zostanie
również uruchomione Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Brzezna,
które będzie służyć nie tylko uczestnikom projektu, ale także wszystkim
mieszkańcom. Liczymy, iż inicjatywa lokalna umożliwi wprowadzenie innowacyjnych metod pracy zgodnej
z potrzebami naszych mieszkańców.
W ramach CAL utworzony zostanie klub
wolontariusza, grupy samopomocowe,
których zadaniem będzie wdrożenie
działań wolontariackich umożliwiających aktywizację społeczną. W ramach
animacji zamierzamy pobudzić aktywność lokalnej społeczności, mając
na uwadze wzrost motywacji, budowania trwałych zasad solidarnego społeczeństwa, wzajemnego szacunku
i tolerancji oraz partnerstwa w celu
wspierania rozwoju gminy. Uczestnicy
skorzystają z szeregu treningów i szkoleń poprawiających własny wizerunek,
samoocenę, a także kontakty interpersonalne w kontekście poprawy relacji
i więzi rodzinnych, które są podstawą
poprawnego funkcjonowanie środowisk.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji
rodzinnej oraz pomoże znaleźć uczestnikom swoje miejsce na rynku pracy. Działania są innowacyjne na terenie gminy
i nie byłyby możliwe bez zaangażowania środków w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kobiety
w remizie
Okolicznościowy program artystyczny, słodki poczęstunek, kwiaty
i upominki były częścią obchodów
Dnia Kobiet w Brzeznej- Litaczu.
Uroczystość po raz drugi została
zorganizowana przez filię GOK.
MARZEC 2013
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7 marca do remizy OSP przybyło
ok. 60 pań. Wśród nich obecna była
wójt gminy Podegrodzie Małgorzata
Gromala, przedstawicielki „Caritas”
Brzezna i panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stadeł. Wszystkich powitała
Rachela Mordarska, która przygotowała program artystyczny i czuwała
nad całością imprezy.
Na scenie zaprezentowali się młodzi
artyści, którzy uczestniczą w zajęciach
świetlicowych w Brzeznej-Litaczu. Wy-

Na scenie zaprezentowali się
młodzi artyści, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych
w Brzeznej-Litaczu.
konali wiązankę folkowych utworów
oraz recytowali wiersze. Gościnnie dla
obecnych na sali wystąpiły panie
z KGW ze Stadeł.

Na uroczystości zjawili się również
panowie. Z życzeniami dla pań przybył
Krzysztof Bodziony, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu, a tulipany wręczyli druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzeznej-Litaczu.
Po zakończeniu programu artystycznego wszyscy goście zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Każdy otrzymał
też wiosenny upominek wykonany przez
filię GOK Brzezna-Litacz.
(RED)
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Tradycja przez pokolenia, 16 marca 2013
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Dzień Seniora
po raz piętnasty

Strategia
Rozwoju gminy
Podegrodzie
na lata 2013-2020
W 2011 r. gmina Podegrodzie przystąpiła z powiatem nowosądeckim
(Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich) do projektu pn. Nowosądecka Akademia Samorządowa,
w ramach którego wspólnie z 14 sądeckimi gminami (partnerami projektu) m. in. rozpoczęto proces
aktualizowania lub opracowywania
strategii rozwoju gminy na lata 2013-2020. Realizację zadania
zlecono Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie.

Już po raz piętnasty w remizie
OSP w Stadłach hucznie obchodzono Dzień Babci i Dziadka.
W środę, 30 stycznia spotkali się
tutaj najmłodsi i najstarsi mieszkańcy wsi i licznie przybyli seniorzy z okolicznych miejscowości.
W spotkaniu wzięli też udział: wójt
gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, sołtys wsi Stadła Czesława Ruchała, Rada Sołecka, Zarząd OSP
w Stadłach, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich, miejscowy twórca
ludowy Kazimierz Basta oraz duże grono rodziców.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Stadłach zaprezentowali jasełka, zagrali wiele kolęd na fletach, akordeonie i keyboardzie. Złożyli też
seniorom życzenia wyrażone w wierszach i piosenkach, przedstawili bajkę
„Calineczka” w wersji anglojęzycznej
oraz ciekawy układ taneczny. Część
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artystyczną uświetnił gościnny występ
pań z KGW.
Prężnie działająca Rada Rodziców
zaprosiła wszystkich gości na gorący
posiłek i pyszne ciasto, uczniowie natomiast, w pięknych przebraniach spędzali czas na zabawie karnawałowej.
Dyrektor szkoły – Elżbieta Kosińska
podziękowała wszystkim za przybycie.
– Dziękuję nauczycielom, rodzicom
i uczniom za ogromne zaangażowanie
i pracę włożoną w przygotowanie tej
uroczystości. Szczególne podziękowania należą się strażakom za to, że mogliśmy spotkać się u nich, gdyż szkoła
nie pomieściłaby wszystkich.
W tym roku samych seniorów i gości było ok. 100, nie licząc uczniów
i bardzo wielu rodziców. Ta uroczystość
integruje całe środowisko i pokazuje, że
wspólnymi siłami można dokonać bardzo wiele. Dyrekcja wraz z gronem nauczycielskim i rodzicami już teraz
zapraszają wszystkich Seniorów za rok.

Podkreślić należy, iż gmina Podegrodzie nie posiadała strategii rozwoju,
w związku z czym przystąpiono do jej
opracowania w oparciu m.in. o uchwalone plany odnowy poszczególnych miejscowości oraz „Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Podegrodzie na lata 2007-2013”.
Wójt
Podegrodzia
Zarządzeniem
Nr 330/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. powołała „Zespół zadaniowy ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Podegrodzie
na lata 2013-2020” pod przewodnictwem
sekretarza gminy.
Poza wkładem własnym w postaci
czasu pracy pracowników gmina nie poniosła kosztów finansowych związanych
z przygotowaniem przedmiotowego dokumentu strategicznego.
Strategia zawiera elementy, które będą w przyszłych okresach programowania współfinansowane i wspierane przez
samorząd wojewódzki oraz programy
krajowe, co w istotny sposób wpłynie
na zwiększenie możliwości pozyskania
przez gminę Podegrodzie środków zewnętrznych.
Na posiedzeniu 21 lutego Rada Gminy
Podegrodzie przyjęła Strategię Rozwoju
Gminy Podegrodzie na lata 2013-2020
(Uchwała Nr XXVIII/287/2013).
MARZEC 2013
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Świetlica bogatsza
o nowoczesny sprzęt
Za sprawą zrealizowanego projektu
w ramach „wdrażania lokalnych
strategii rozwoju” świetlica GOK
w Podrzeczu wzbogaciła się o nowe
wyposażenie. Wartość zakupionego
sprzętu przekracza 30 tys. zł.

Zadanie, w ramach wniosku złożonego
do Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu”, realizował Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. – Wyposażenie
świetlicy w Podrzeczu to kolejny wniosek
zrealizowany przez GOK. Wcześniej udało

nam się doposażyć filie w Naszacowicach
i Mokrej Wsi. Zakup nowego wyposażenia
z pewnością uczyni świetlicę miejscem,
gdzie każdy będzie mógł miło i przyjemnie
spędzić czas – mówi Krzysztof Bodziony,
dyrektor GOK w Podegrodziu.
Podobnego zdania jest Michalina Klimczak, instruktor świetlicy GOK
w Podrzeczu: – Jestem przekonana, iż
nowe wyposażenie sprawi, że więcej
osób będzie korzystało z naszej świetlicy. Wśród mieszkańców są rodziny w takiej sytuacji finansowej, że tylko
na świetlicy mogą skorzystać z darmowego internetu.
W ramach doposażenia zakupiono:
stoły oraz krzesła, telewizor LCD 50
cali, DVD, laptop, router, rzutnik z ekranem, mikrofony bezprzewodowe wraz
z zestawem nagłaśniającym tj. głośnikami i wzmacniaczem/mixerem.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny
potrafiliście w Podrzeczu wykorzystać fundusze europejskie. Po placu zabaw, to kolejny program współfinansowany z UE,
z którego skorzystaliście – gratuluję. Zawsze chętnie będę wspierać takie inicjatywy
– mówiła wójt Podegrodzia Małgorzata
Gromala podczas skromnej uroczystości
przekazania wyposażenia świetlicy.

Wycieczka do Regietowa
Kulig, zabawa na śniegu i pieczenie kiełbasek – to tylko nieliczne atrakcje wycieczki do Regietowa, którą dla dzieci z terenu gminy Podegrodzie zorganizowała świetlica wiejska w Podrzeczu. Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu wsparciu wójt Podegrodzia, Małgorzaty Gromali. Sporo dzieci i młodzieży z terenu gminy z przyczyn
finansowych nie wyjechała nigdzie na zimowe ferie. Wycieczka do Regietowa pozwoliła choć trochę urozmaicić
czas wolny. Był to również rodzaj nagrody dla uczniów biorących przez cały rok szkolny aktywny udział w różnego typu zajęciach i kołach zainteresowań organizowanych zarówno przez świetlicę w Podrzeczu, jak i pozostałe
filie Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach, Brzeznej-Litaczu i Mokrej Wsi.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Pod patronatem św. Kingi
W roku 1892 w czasie obchodów 600-lecia śmierci bł. Kunegundy (Kingi) patronki ziemi sądeckiej, zebrali się
w Starym Sączu okoliczni działacze społeczni, którzy postanowili uczcić tę rocznicę. Ustalono, że będzie to szkoła dla dziewcząt wiejskich pod wezwaniem bł. Kunegundy. Powołano Towarzystwo Zakład Błogosławionej Kunegundy, który gromadził fundusze na budowę szkoły. Szkołę Gospodyń Wiejskich oddano w 1912 roku.
Pierwszą kierowniczką szkoły została Maria Gostkowska. Obok nauki dla
dziewcząt prowadzone były kursy dla
kobiet z szycia, haftowania, gotowania
i przetwórstwa. W roku 1929 zmieniono
nazwę szkoły na Żeńską Szkołę Rolniczą. W 1930 roku kierowniczką została
Maria Rydlówna, a w 1934 Aldona Głębocka, która w 1938 roku zorganizowała obchody 25-lecia szkoły, połączone
z poświęceniem sztandaru.
W czasach wojennych (od roku 19401945) kierowniczką była Karolina Próchnicka. Po wojnie w 1946 roku szkołę
przeniesiono do Marcinkowic, a w opuszczonych budynkach w Podegrodziu została utworzona dwuletnia Szkoła
Przysposobienia Rolniczego. Szkołą

mgr inż. Anna Gąsiorowska. W 1976 r.
powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa obok działającej od ośmiu
lat Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
W 1977 roku jej staraniem szkoła otrzymała sztandar w 65. rocznicę istnienia,
ufundowany przez Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w Nowym Sączu.
W 1978 roku otwarto nowe kierunki:
Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących.
Szkoła cieszyła się dużą popularnością,
a więc dyrektorka podjęła starania o budowę nowej szkoły. Ze względu na brak
środków, inwestycji nie rozpoczęto.
W latach 1979-1981 dyrektorem
szkoły była inż. Anna Jabłońska.

Obok nauki dla dziewcząt prowadzone były kursy dla kobiet
z szycia, haftowania, gotowania i przetwórstwa. W roku 1929
zmieniono nazwę szkoły na Żeńską Szkołę Rolniczą.
wówczas zarządzali: Antoni Skowron
(1946-1949), Józef Batora (1949-1950).
W roku 1950 szkołę zlikwidowano,
a w 1954 roku utworzono w niej Państwowy Ośrodek Maszynowy.
W 1957 roku powstała przy Szkole
Podstawowej w Podegrodziu Szkoła
Przysposobienia Rolniczego. Szkołą
wtedy kierowali: Paweł Kozicki (19571959), Józef Selma (1959-1962) i Jakub
Widomski (1962-1973). W 1967r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego obchodziła 10-lecie istnienia.
W 1968 roku zmieniono typ szkoły
na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W 1970 roku przeniesiono ZSR
do świetlicy Gromadzkiej Rady Narodowej, a w 1973 roku GRN przekazała cały budynek szkole. Dyrektorem została
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W 1981 roku wróciła mgr inż. Anna Gąsiorowska i pełniła funkcję dyrektora do 1985 roku. Jej staraniem szkoła
powróciła do profilu rolniczego, został
także wprowadzony profil mechanizacji
rolnictwa w Zasadniczej Szkole Rolniczej. Szkoła została doposażona, zakupiono ciągniki, samochód do nauki
jazdy. Praktyki dla uczniów odbywały
się w różnych zakładach, młodzież wyjeżdżała także nad morze (województwo
szczecińskie).
W roku 1985 dyrektorem został mgr
inż. Antoni Śliwa.
W 1987 roku funkcję dyrektora objął
mgr inż. Jan Kożuch, który kontynuował
starania o budowę nowej szkoły, a następnie o odzyskanie pierwotnego budynku szkoły.

W 1991 roku dyrektorem szkoły został mgr inż. Grzegorz Baran. Jego staraniem powołano grupę inicjatywną, która
reaktywowała „Towarzystwo Zakład
Błogosławionej Kunegundy”, co dało
podstawę prawną do wystąpienia o zwrot
majątku Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Podegrodziu. Była to szansa na przetrwanie
obecnej szkoły zagrożonej likwidacją ze
względu na zły stan techniczny budynku,
w którym się mieściła.
W 1992 roku odbyła się uroczystość 80-lecia Oświaty Rolniczej w Podegrodziu.
Dzięki usilnym staraniom „Towarzystwa” w 1993 roku szkoła odzyskała
część budynku głównego, w którym
mieścił się upadający POM, a w 1996 roku udało się odzyskać cały budynek
szkolny, budynki warsztatowe oraz przyległą działkę, na której w późniejszym
czasie utworzono obiekty sportowe (korty tenisowe, boiska sportowe). Wokół
szkoły powstał ogród ozdobny z ciekawymi roślinami i oczkiem wodnym. Stanęły w nim rzeźby wykonane przez
absolwenta szkoły Kazimierza Bastę.
W 1996 roku powstał nowy typ szkoły Samorządowe Liceum Zawodowe
oraz Liceum Rolnicze. W tym okresie
szkoła cieszyła się dużą popularnością,
przybywało uczniów, zaadoptowano
więc budynek gospodarczy na sale lekcyjne, doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne. Warsztaty szkolne
wyposażone zostały w nowoczesne narzędzia, urządzenia i maszyny. Zakupiono nowy ciągnik i samochody do nauki
jazdy dla uczniów. Powstały nowe pracownie: informatyczna, kroju i szycia,
urządzania, higieny, kuchnia i jadalnia.
W tym czasie była to jedna z najlepiej
wyposażonych szkół zawodowych
w powiecie nowosądeckim. Szkoła
współpracowała aktywnie ze środowiMARZEC 2013
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skiem lokalnym, brała udział w różnych
uroczystościach gminnych, powiatowych, organizowała zawody i turnieje.
Młodzież zdobywała dyplomy i wyróżnienia w różnych konkursach, zarówno przedmiotowych, jak i sportowych,
a także w dziedzinie kultury. Największym osiągnięciem było dwukrotne zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej:
w 1996 roku w Limanowej i 1999
w Kołobrzegu. Szkoła kultywowała tradycje ludowe nie tylko poprzez udział
w przeglądach i konkursach, uczniowie
wyszywali na zajęciach praktycznych
gorsety, serwety, szyli stroje regionalne
dla zespołu szkolnego, który współpracował z Zespołem Regionalnym i GOK
w Podegrodziu.
W roku 2000 powstał Zespół Szkół
Zawodowych w Podegrodziu, któremu
nadano imię Św. Kingi – był to powrót
do imienia patronki szkoły sprzed lat.
Szkoła, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, wprowadziła nowe kierunki kształcenia. W 2000 roku
powołano 4-letnie Liceum Techniczne,
a w 2002 roku 3-letnie Liceum Profilowane.
W 2002 roku odbyła się uroczystość 90-lecia szkoły.
W 2003 roku powstała 2-letnia Szkoła Policealna – Technik Agrobiznesu,
a w 2004 roku 4-letnie Technikum Ży-

wienia i Gospodarstwa Domowego.
W 2008 roku zostaje także powołane 4letnie Technikum Informatyczne.
Od 1 października 2008 r. obowiązki
dyrektora pełnił mgr inż. Henryk Kula.

Szkoła, wychodząc naprzeciw
potrzebom rynku pracy, wprowadziła nowe kierunki
kształcenia. W 2000 roku powołano 4-letnie Liceum
Techniczne, a w 2002 roku
3-letnie Liceum Profilowane.
W roku 2010 zostało otwarte Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1 czerwca 2011 roku obowiązki dyrektora pełni mgr inż.
Bożena Mynarek.

Zachowaj trzeźwy umysł
Już po raz IX w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej-Litaczu został zorganizowany
MIXT SIATKARSKI. Tym razem 15 stycznia trzyosobowe drużyny damsko- męskie rywalizowały pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” – projektu, który jest częścią programu profilaktycznego. Zgłoszone drużyny przyjęły
swoje wymyślone nazwy. Po zaciętej rozgrywce i sportowej zabawie okazało się, że zwycięzcą turnieju jest drużyna Real Madrid w składzie: Wojciech Zawiślan, Katarzyna Drabik, Kinga Ogorzałek, II miejsce zajęła drużyna Smerfów: Tomasz Olszak, Anna Ogorzałek, Piotr Olszak; a miejsce III Fc Gol Barca reprezentowana przez
Krystiana Zyzaka i Sylwię Lorek. Drużyna Pilkoszał: Michał Iwański, Kinga Mordarska, Marcin Popardowski – pomimo zaciętej gry, uplasowała się poza podium. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody. Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca, uhonorowane zostały przez dyrektor medalami.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Dziecięce kolędowanie
Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, 26-27 stycznia,
spotkali się uczestnicy XVI PASTUSZKOWEGO KOLĘDOWANIA
– Ogólnopolskich Spotkań
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup
Kolędniczych.
W spotkaniach wzięło udział 28 grup
kolędniczych (300 osób), z czterech województw: 1 z woj. świętokrzyskiego, 1
z woj. śląskiego, 3 z woj. podkarpackiego, 23 z woj. małopolskiego; 8 powiatów
(1 z chrzanowskiego, 6 z limanowskiego, 1 z miechowskiego, 2 z myślenickiego, 6 z nowosądeckiego, 3 z suskiego, 3
z tarnowskiego, 1 z tatrzańskiego) – reprezentujących różne grupy etnograficzne
wytypowane na kilkunastu powiatowych
i regionalnych przeglądach odbywających
się na terenie całego kraju.
Można było zobaczyć tradycyjne formy kolędowania, począwszy od Grupy
z Gwiazdą, z Szopką, z Rajem, z Konikiem, z Bożkami, Szczodroki, Pastuszki,
Herody, Draby, Trzech Króli.
Pastuszkowemu Kolędowaniu towarzyszyły spotkania warsztatowe Komisji
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Artystycznej z kierownikami i opiekunami grup kolędniczych, stwarzające możliwość
wymiany
doświadczeń,
skorzystania z porad i konsultacji specjalistów w dziedzinie obrzędowości bożonarodzeniowej i noworocznej.

Komisja Artystyczna:
Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog
Jadwiga Adamczyk – muzyk
Danuta Cetera – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf

dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog
Organizatorzy:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu (dyr. Antoni MALCZAK, z-ca dyrektora
Małgorzata KALARUS)
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu (dyr.
Krzysztof BODZIONY)
Współorganizator:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (starosta
Jan GOLONKA)
MARZEC 2013
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Czterdziestu kolędników
Szkolny chór Wiolino wystąpił 9
stycznia z Koncertem Kolęd i Pastorałek w parafialnym kościele
w Podegrodziu.
Swoje zdolności wokalne i instrumentalne prezentowało 40 uczniów. Chór zaśpiewał kolędy w układzie na dwa głosy

przy akompaniamencie: Przemysława
Golonki i Kamila Jodłowskiego (akordeon); Wioletty Liber i Natalii Stachoń
(skrzypce), Justyny Buczek (flet poprzeczny) i Daniela Żelaski (trąbka).
Następny koncert chóru odbędzie się
w maju. Serdecznie zapraszam.
MAŁGORZATA LIBER

Bal dla szkoły
Na zakup szafek do szatni dla
uczniów klas I-III zbierano podczas XI balu karnawałowego, zorganizowanego przez Radę Rodziców,
której przewodniczy Franciszek Golonka, i dyrekcję Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu.
Impreza, której celem jest wsparcie finansowe szkoły, zainicjowana została
przez obecną wójt gminy – a wówczas
dyrektora szkoły – Małgorzatę Gromalę. 19 stycznia gości zabawiała orkiestra
Jakuba Ziomka. Podczas balu odbyła się
licytacja uczniowskich prac , zgromadzonych przez nauczyciela Jacka Kulę.
Aukcję wsparli państwo: Zofia i Wiesław Czopowie, Jadwiga i Józef Konstanty, Jolanta i Andrzej Bulzakowie,
Maria i Zenon Szewczykowie, Roman
Liber, Bogdan Stolarczyk, Zbigniew Zaremba, Jan Fryzowicz, Dariusz Duda
oraz Jerzy i Małgorzata Gromalowie.
Uczestnicy balu okazali się też nad wyraz hojni w walcu czekoladowym.
Dziękujemy za dobrą zabawę i wsparcie wszystkim ofiarodawcom.
KRYSTYNA DĄBROWSKA
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Zabawa w Kubalówce
20 stycznia na„Kubalówce” uroczyście podsumowano projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich. Zorganizowano warsztaty ginących zawodów: kowalstwa, garncarstwa, hafciarstwa, bibułkarstwa,
w których uczestniczyli nie tylko dzieci i młodzież, ale i dorośli. Była też okazja do nauczenia się pieczenia podpłomyka. Końcowym efektem projektu było przedstawienie „Wigilia”, a największą atrakcją imprezy – kulig. Zaprzęgi konne przez kilka godzin woziły chętnych uczestników. Zabawom na śniegu nie było końca.

Ferie z gospodyniami
Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach zorganizowało ferie dla najmłodszych. W„Feryjnej Frajdzie po raz drugi”
wzięło udział 50 dzieci ze Stadeł i Podegrodzia. Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla maluchów nie zabrakło: zabawy karnawałowej, filmu na dużym ekranie, a także kuligu. Dwa konne zaprzęgi ze saniami udostępnione przez Kazimierza Kowalkowskiego i Stanisława Zwolińskiego zabrały dzieci na niezapomnianą
przejażdżkę. Zabezpieczeniem trasy przejazdu zajęli się strażacy ze Stadeł, którzy pomogli też rozpalić ognisko
na śniegu. – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki ludziom
dobrej woli dzieci mogły przeżyć niezapomniane chwile – mówi Anna Konstanty.
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Integracyjny
karnawał
Tradycyjnie już, w okresie karnawału Gimnazjum w Podegrodziu gościło uczestników Ośrodka Terapii
Zajęciowej „Promyk” z Gostwicy.
W tym roku spotkanie miało szczególny wymiar, gdyż zbiegło się ze Światowym Dniem Chorego. Młodzież ze
szkolnego koła teatralnego „Bis” przygotowała inscenizację baśni „O dwunastu miesiącach”. Piękne dekoracje,
stroje, rekwizyty stworzyły niepowtarzalny nastrój. Goście mogli się przenieść w zaczarowany świat.
Impreza miała charakter integracyjny.
Po części oficjalnej nadszedł czas na rozrywkę. Uczniowie gimnazjum chętnie
włączyli się do wspólnej zabawy
przy muzyce. Dla gości przygotowano
herbatkę i ciasto oraz drobne upominki.
– Tego typu spotkania są doskonałą
lekcją wychowawczą dla dorastającej
młodzieży. Łączenie sprawnych z niepełnosprawnymi oznacza tworzenie jednego wspólnego społeczeństwa, w którym
burzy się bariery, rodzące lęki
przed wzajemnymi kontaktami – twierdzą pedagodzy.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Znawcy komputerów
17 gimnazjalistów wzięło udział
w konkursie informatycznym zorganizowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi
w Podegrodziu. Jego pomysłodawcami byli nauczyciele: Artur
Michalik oraz Tomasz Owsianka.

ZAPROSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. Św. Kingi w Podegrodziu serdecznie
zaprasza gimnazjalistów klas III
oraz rodziców na Dzień Otwarty Szkoły:

„DZIEŃ PIEROGA”
który odbędzie się 3 kwietnia 2013 r.
w godz. od 8.00 do 15.00
Podczas dnia otwartego będzie można:
l Degustować pierogi różnego rodzaju
l Uczestniczyć w lepieniu pierogów
l Zwiedzić szkołę
l Zapoznać się z naszą ofertą na rok
szkolny 2013/2014r.
l Poznać nauczycieli, którzy uczą w naszej
szkole
l Zobaczyć zajęcia

W konkursie wzięli udział uczniowie: Gimnazjum w Podegrodziu – 8
uczestników, Gimnazjum w Brzeznej
– 7 i Gimnazjum w Świniarsku – 2.
W pierwszym etapie musieli wykazać
się wiedzą z zakresu sprzętu komputerowego, multimediów, grafiki komputerowej, sieci internetowej. Pisali test,
który składał się z 30 pytań. Do drugiego etapu, podczas którego należało rozwiązać praktyczne zadanie na laptopie,
przeszło sześciu uczestników.
Sponsorem nagród w konkursie był
właściciel Biura Rachunkowo-Informatycznego – Tadeusz Wiśniowski z Nowego Sącza. Zwycięzca otrzymał laptop,
a pozostali m.in.: kamerę internetową,
myszki komputerowe, pady do gry
na komputerze, słuchawki z mikrofonem.
Każdy z uczestników ponadto otrzymał
dyplom oraz nagrody pocieszenia.

Klasyfikacja wyników:
Piotr Szczygieł – I miejsce (ZS Świniarsko);
Rafał Kaszuba – II miejsce (Gimnazjum
w Podegrodziu); Mariusz Perełka – III miejsce

(Gimnazjum w Podegrodziu); Radosław
Jurczak – IV miejsce (Gimnazjum w Brzeznej).
Dariusz Cabała – V miejsce (Gimnazjum
w Brzeznej); Piotr Gorczowski – VI miejsce
(Gimnazjum w Podegrodziu).
Pozostałe osoby: Wojciech Pasiut,
Tomasz Piękoś, Katarzyna Majda, Michał Dyrek, Bianka Kowalska, Karolina Kuchnia, Dominika Rola,
Paulina Zyzak, Kamil Migacz, Jacek
Łatka, Jakub Głuc – otrzymały dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród uczniowie ZSZ im. Św.
Kingi: Sylwia Stec, Justyna Olszak
oraz Patryk Merklinger, redagujący gazetkę szkolną „RING”, przeprowadzili
wywiady ze zwycięzcą Piotrem Szczygłem oraz sponsorem konkursu, który
wyraził nadzieję, że uda mu się jeszcze
wspomóc szkołę przy okazji organizowania kolejnych konkursów. – W tych
czasach zainteresowania informatyczne to normalna sprawa, informatyka
w naszym życiu jest bardzo użyteczna i przydatna – mówił szkolnym
dziennikarzom Tadeusz Wiśniowski.
Dyrektor ZSZ zaprosiła do udziału
w kolejnych konkursach, organizowanych przez szkołę, tym razem plastycznym pt. „Św. Kinga Pani Ziemi
Sądeckiej” oraz gastronomicznym.
Szczegóły na www.zszpodegrodzie.pl.

Szkolna wideokonferencja
Internet stwarza wiele możliwości. Wykorzystując je, uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeznej spotkali się 29
stycznia z kolegami z zaprzyjaźnionej
słowackiej palcówki z Zahradnem…
na skypie. Nie tylko rozmawiali, ale
również wzajemnie zaśpiewali dla siebie kolędy. Słowacy wykonali po polsku„Przybieżeli do Betlejem”, a polscy
uczniowie po słowacku„Povedzte
nam pastuskowie”.
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Czy gimnazjalistom
potrzebne rekolekcje?

ły radzą sobie różnie – rezygnują z tego
przywileju, bojąc się niesubordynacji
wychowanków, łączą zajęcia szkolne
z rekolekcyjnymi, wreszcie decydują się
na poświęcenie tych trzech dni dla autorefleksji.

Przemówić tak,
żeby chcieli słuchać

Od kilku lat szkołom przysługuje
prawo do trzech dni, podczas których można w okresie wielkopostnym przeprowadzić rekolekcje dla
młodzieży. Rodzi to różne opinie
wśród rodziców, nauczycieli, a nawet samych księży.

Obserwujemy
i wyciągamy wnioski
W kraju uważającym się za katolicki,
tradycja wielkopostnych rekolekcji jest
długa i raczej zrozumiała. Nie budzi kontrowersji w wypadku dorosłych, a nawet
spotyka się z licznym odzewem. Nikt nie
podważa potrzeby i sensowności takiej
formy przygotowania się do świąt. Skąd
tyle wątpliwości i dyskusji, jeśli chodzi
o rekolekcje dla uczniów?
Były organizowane od zawsze, także
w czasach komunistycznej walki z kościołem. Wtedy jednak odbywały się w godzinach popołudniowych, a za obecność
dzieci odpowiadali głównie rodzice.
Po przemianach ustrojowych to szkoła
i parafia przejęły na siebie obowiązek
kształtowania postaw młodzieży także

w dziedzinie duchowości. Od samego początku ta decyzja wywoływała sprzeczne
opinie.
Rekolekcje zaczęły się odbywać
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i liceach. Przed katechetami stanęło trudne zadanie, jak zmobilizować uczniów
do udziału w tej formie zajęć. Zwłaszcza
gimnazjum i szkoły średnie to prawdziwy poligon. Często te dni stawały się
okazją do dodatkowego „wolnego”. Jeśli pogoda była sprzyjająca, grupki młodych ludzi roiły się na plantach,
nad rzeką, w kafejkach. Zachowanie pozostawiało wiele do życzenia.
Nic dziwnego, że rodzi się pytanie
„Czy te dni są naprawdę potrzebne?”.
Gdy trzeba było poświęcić swój czas, by
uczestniczyć w rekolekcjach, każdy, kto
przyszedł, wiedział po co to robi. Jakikolwiek jednak przymus budzi odruch
sprzeciwu. Przemarsze z wychowawcami, sprawdzanie list obecności, kordony
nauczycieli nie wystarczą, by uczniowie
poczuli chęć przyjścia i posłuchania rzeczy trudnych, zwykle odbiegających
od treści, którymi żyją na co dzień. Szko-

Do młodzieży trafić niełatwo. Wiedzą
o tym nauczyciele, którzy stają
przed tym problemem codziennie. Nawiązać kontakt, skłonić do współpracy,
zainteresować tych, którzy przeżywają
okres buntu i negacji to prawdziwe mistrzostwo. Takich właśnie „mistrzów”
potrzeba, by przeprowadzić rekolekcje,
na które uczniowie przychodzą z chęcią,
bez groźby wpisania nieobecności.
Takie rekolekcje odbyły się w tym
roku w Brzeznej. Prowadził je zakonnik ze zgromadzenia ojców saletynów.
Pomagali mu młodzi postulanci, którzy
opowiedzieli o swojej drodze powołania. Pokazali, że nikt nie musi być ideałem, by wyrosnąć na wartościowego
człowieka. Brawa za odwagę i szczerość świadczyły o zainteresowaniu.
Podkreślana wartość dobra towarzyszyła wszystkim naukom. Rekolekcje miały swoją oprawę filmową i muzyczną,
którą zapewnił chór utalentowanych
uczniów.

Czas dla nauczyciela
Gimnazjalistom w czasie rekolekcji
towarzyszą nauczyciele. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo, zadbać o kulturę zachowania, dopilnować przyjazdów
i odjazdów. Siedząc z boku można zaobserwować, jaki wpływ na dziecko, jego
poziom i zainteresowania ma rodzina.
Jeżeli rodzice widzieli potrzebę „wysłania” dziecka do kościoła i uświadomili,
po co tam idzie, ono samo z większym
zainteresowaniem i z większą gotowością uczestniczyło w naukach. Niestety,
zdarzały się wypadki, gdy rodzice nie
wykazali zainteresowania tym, gdzie jest
i co robi ich pociecha w czasie, gdy mogła posłuchać rzeczy naprawdę wartościowych. A przecież tu, w Małopolsce
żywy jest jaszcze związek kultury i wychowania z szacunkiem do religii. I nie
ma powodu, by to zmieniać.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

23

