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Zbawienie
przyszło
przez krzyż...

60 MLN NA KANALIZACJĘ W GMINIE
PODEGRODZIE I CHEŁMIEC STR. 4

POMYSŁ NA GMINNE FORUM
INTERNETOWE STR. 5

SOŁTYSI ŚWIĘTOWALI PODCZAS
SESJI STR. 12
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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.

Z

apraszając Państwa do lektury kolejnych numerów
„Wieści Podegrodzkich”
starałam się poprzedzać swoje słowa motywem przewodnim, nawiązującym do najważniejszych
wydarzeń na terenie Naszej Gminy. Różnorodność i ilość wydarzeń
powodowała, że nigdy nie miałam
z tym problemu. Nie inaczej jest
i tym razem. Jednak zdecydowałam się przypomnieć Państwu słowa wyjęte z „konstytucji” Gminy
Podegrodzie czyli: wizję rozwoju
Gminy Podegrodzie oraz misję
rozwoju Gminy Podegrodzie.
Okazja jest ku temu szczególna.
W bieżącym numerze zamieszczone są trzy relacje, które opisują inwestycje stanowiące milowe kroki
w rozwoju gminy. Pierwsza, będąca na ukończeniu, to budowa
Gminnej Biblioteki, Żłobka i Przedszkola w Podegrodziu.
Z dumą obserwuję postęp prac. Powstaje bardzo funkcjonalny obiekt, który już we wrześniu przyjmie naszych milusińskich do dwóch oddziałów żłobka i czterech oddziałów
przedszkolnych. Miłośnicy literatury również poczują
znaczne zmiany w standardzie obsługi. Drugą ważną inwestycją jest kanalizacja. Sukcesywnie i konsekwentnie porządkujemy gospodarkę wodno-ściekową w Gminie
Podegrodzie. Zakończyliśmy I etap kanalizacji w Stadłach.
W tym samym czasie, podpisując umowę z Gminą Chełmiec na wspólną inwestycję, rozpoczynamy kolejny zakres
prac – II etap kanalizacji Stadeł oraz kanalizację Podegrodzia i części Gostwicy. Obie ekoinwestycje realizowane są
w znacznej mierze ze środków unijnych i krajowych.

Należy kolejny raz podkreślić, że oprócz inwestycji
zmieniających na lepsze nasze codzienne życie realizujemy szereg innych, mniej spektakularnych ale niezwykle
ważnych i koniecznych. Wszystkie te inwestycje prowadzimy przy rozsądnej polityce finansowej, dzięki której jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych gmin w regionie.
Daje nam to możliwość pozyskania kolejnych środków
zewnętrznych na realizację naszych planów i marzeń
w następnych latach.
Bardzo się cieszę, że wysiłki Rady Gminy i Władz
Gminy zmierzające do poprawy życia w Gminie Podegrodzie są dobrze odbierane. Nie ma bardziej wymiernej, pozytywnej oceny niż fakt, że na teren Gminy Podegrodzie
z każdym rokiem sprowadza się coraz więcej mieszkańców oraz kolejne firmy przenoszą tu swoją działalność
i wiążą swoje losy z naszą Gminą. W perspektywie kilku
lat te działania na pewno spowodują znaczny awans Gminy Podegrodzie w rankingu przychodów z podatków.
Poza wspomnianymi wydarzeniami „Wieści Podegrodzkie” tradycyjnie przekazują wiele przydatnych informacji dotyczących bieżących spraw. Jak w każdym
numerze informujemy Państwa o inicjatywach i osiągnięciach mieszkańców. Zawsze będę wspierała takie inicjatywy traktując to jako przejaw naszej świadomości
obywatelskiej i poczucia wspólnoty.
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 rodzinny spotkań będą również okazją do relaksu i wypoczynku.
Z serdecznymi pozdrowieniami
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE
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Komputery dla mieszkańców i szkół

Najlepsi w Bukowinie Tatrzańskiej

Rozpoczął się już drugi etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu gminy Podegrodzie”. Jego uczestnicy otrzymają łącznie 130
zestawów komputerowych.

Bukowina Tatrzańska 5 lutego stała się stolicą grup kolędniczych, które
rywalizowały o złotą spinkę w 42. Karnawale Góralskim. Na scenie
pojawiło się 50 grup kolędniczych z całej Polski.

Doktor Dolittle z przyjaciółmi odwiedził
dzieci w Podrzeczu
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60 mln na kanalizację

FOT. WWW.CHELMIEC.PL
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4 kwietnia w Urzędzie Gminy Chełmiec podpisana została umowa
na budowę kanalizacji. Na terenie
gminy Podegrodzie wykonanie prac
będzie kosztowało około 20 mln zł.
Cały koszt inwestycji przekroczy 60
mln zł. Chełmiec wyda ok. 45 mln zł. Warto dodać, że dla obydwu gmin uporządko-

wanie gospodarki wodno-ściekowej już
od dłuższego czasu było priorytetem.
– Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrealizować niezwykle ważne
zadanie – zaznacza wójt Podegrodzia,
Małgorzata Gromala. – Dwadzieścia milionów dofinansowania pozwolą na wykonanie kanalizacji w całym zakresie.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z wój-

Jest nas coraz więcej
Jak niedawno informował ogólnopolski dziennik
„Rzeczpospolita”, Polacy coraz częściej wybierają życie na wsi. Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest u nas.
Czy w naszej gminie przybywa czy też odwrotnie – ubywa mieszkańców? Wnioski są budujące, z roku na rok
jest nas coraz więcej.
Aktualnie w naszej gminie mieszka 12 tys. 600 osób. Jest
to efekt nie tylko dodatniego przyrostu naturalnego, ale coraz częściej, są to świadome decyzje migracyjne. Rok do roku liczba osób osiedlających się na terenie gminy wzrasta
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tem Bernardem Stawiarskim zrealizujemy niezwykle istotny projekt, również
z ekologicznego punktu widzenia.
Inwestycja w znacznym stopniu pozwoli skanalizować naszą gminę. Niestety, ze względu na topografię nie wszędzie
będzie możliwa do zrealizowania. Rozwiązaniem alternatywnym jest więc budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
do których władze gminy starają się o dofinansowanie.
Na terenie gminy Podegrodzie powstaną około 24 kilometry sieci kanalizacyjnej. Jej budowa przyczyni się m.in.
do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, które przedostają się do wód
i gleb. Dodatkowo zniwelowane zostaną
niedobory gospodarki wodno-ściekowej,
dzięki czemu polepszą się warunki życia
mieszkańców. W perspektywie powinno
się to przyczynić do rozwoju budownictwa jednorodzinnego.
Nie ulega również wątpliwości, iż inwestycja w znacznym stopniu zwiększy
atrakcyjność obydwu gmin. Zarówno
pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym. Do tego mieszkańcy już niedługo nie będą musieli martwić się
niedoborami wody w okresach suchych,
której jakość również w znacznym stopniu się poprawi.

o ok. 100. Biorąc pod uwagę niż demograficzny w kraju oraz
emigrację zarobkową, jest to naprawdę dobry wynik.
– Coraz więcej osób świadomie decyduje się zamieszkać
na terenie naszej gminy – zauważa Małgorzata Gromala, wójt
Podegrodzia.
– Jestem przekonana, że młodzi ludzie świadomie decydują
się zamieszkać na terenie gminy, bo ma ona niezłą ofertę dla
dzieci i młodzieży. Są boiska sportowe i place zabaw a już
wkrótce otwarty zostanie w Podegrodziu nowoczesny kompleks:
żłobek-przedszkole-biblioteka.
Większa liczba mieszkańców oznacza większe wpływy
z podatków, a więc i większe możliwości inwestycyjne budżetu gminy. Z pewnością zachętą do osiedlania się na terenie
gminy było także uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego i obniżenie do 10% tzw. renty planistycznej.
KWIECIEŃ 2014
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Pomysł na gminne
forum internetowe
Już po raz dwudziesty z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
(1 czerwca) w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zostanie
zorganizowana sesja Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Kandydaci na posłów
debatowali o aktywności społecznej
młodych również w Podegrodziu.

Szkolnym koordynatorem realizacji projektu była Teresa Kulak, nauczycielka
historii i wiedzy o społeczeństwie.
3 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu odbyła się debata pt. „Jak młodzież naszej gminy może
wpływać na rzeczywistość i aktywnie
uczestniczyć w demokracji”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawicieCo roku 460 posłów zwalnia swoje le władz samorządowych, m.in. radny
miejsca na rzecz młodych-zdolnych. powiatu nowosądeckiego Zenon SzewSejm Dzieci i Młodzieży to jedyna taka czyk, przewodniczący Rady Gminy Daokazja, aby chociaż przez jeden dzień riusz Kowalczyk, sekretarz gminy Piotr
młodzi ludzie mogli zostać najpraw- Lachowicz, gminny radny Sławomir
dziwszymi posłami i posłankami.
Czop, dyrekcja ZSPG w Podegrodziu
W tegorocznej rekrutacji na powyższe Krystyna Dąbrowska i Małgorzata Liber,
obrady udział wzięli uczniowie gimna- współzałożycielka WTZ w Gostwicy
zjum im. bł. O. St. Papczyńskiego w Po- – Maria Krężołek i Agata Zarabska
degrodziu. Warunkiem kwalifikacji było – współzałożycielka CKSR w Olszanie.
przeprowadzenie debaty, skłaniającej
Debatę otworzyła dyrektor Zespołu
do refleksji nad tym, co daje możliwość Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
funkcjonowania w demokratycznym w Podegrodziu, Krystyna Dąbrowska,
społeczeństwie europejskim. Młodzież która powitała wszystkich przybyłych
dyskutowała o tym, jakie widzą dla sie- gości i uczestników dyskusji. Następnie
bie szanse, jakie są trudności i ogranicze- zgromadzeni zapoznali się z wynikami
nia oraz w jaki sposób mogą sondy przeprowadzonej przez Bartłouczestniczyć w życiu społeczno-poli- mieja Białasa i Adama Kwokę, dotyczątycznym regionu, Polski i Europy.
cej niskiej frekwencji w wyborach
Gimnazjaliści Adam Kwoka i Bartło- do Europarlamentu.
miej Białas podjęli wyzwanie i zgłosili
Później uczestnicy przeanalizowali
swoją kandydaturę na mandat poselski. dotychczasowe działania, których celem

była aktywizacja młodzieży i włączenie
ich w aktywne życie społeczne. Okazało się, że gimnazjaliści mają się czym
pochwalić. Zorganizowali bowiem szereg akcji, które przyczyniły się do włączenia ich w aktywne życie gminy.
W dalszej kolejności młodzież przystąpiła do pracy w zespołach.
Zadaniem każdego z nich było wypracowanie możliwości współpracy młodych
na różnych płaszczyznach z poszczególnymi podmiotami w gminie Podegrodzie.
Efekty pracy poszczególnych zespołów
pokazały, że istnieje wiele możliwości.
Wspólnym pomysłem była idea stworzenia gminnego forum internetowego,
na którym młodzi ludzie mogliby rozmawiać z posłami i samorządowcami.
Uczestnicy dyskusji ponadto przedstawili wiele propozycji, m.in. uczestnictwo
w sesjach Rady Gminy i przyglądanie się
pracy tego podmiotu. Istotne jest również
kontynuowanie dotychczasowych działań
związanych z samorządnością młodzieży
na terenie szkoły. Najważniejszym jednak
efektem wspólnej rozmowy zaproszonych
gości było uświadomienie, że wszystkie
strony zauważają konieczność podejmowania wysiłku na rzecz przygotowania
młodzieży do aktywności w życiu społecznym. Wszyscy byli zainteresowani
podjęciem działań w tym kierunku.
Uczniowie mają dużo pomysłów, jednak
nie zawsze wiedzą, komu mogą o nich
mówić, dlatego przeprowadzona debata
była idealnym sposobem na podzielenie
się własnymi spostrzeżeniami.
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Dzień dla babci
i dziadka
Zgodnie z tradycją w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Seniora, na które dzieci z miejscowej podstawówki
przygotowały program artystyczny dla swoich babć
i dziadków.
W uroczystościach wzięła udział wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. Obecni byli także: radny wsi Stadła – Stanisław Banach, sołtys – Czesława Ruchała oraz przedstawiciele
Rady Sołeckiej, Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Stadłach.
Zgromadzonych, w liczbie blisko 80, powitała dyrektor szkoły Elżbieta Kosińska, która wszystkim gościom życzyła dużo
zdrowia i samych słonecznych dni. Wyraziła również serdeczne
podziękowania dla rodziców, którzy specjalnie na tę uroczystość
przygotowali wyjątkowy poczęstunek. Następnie wójt Małgorzata Gromala przekazała seniorom najserdeczniejsze życzenia.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej zaprezentowali bogaty
program artystyczny. Nie zabrakło piosenek, tańców, gry na in-

Wypoczynek w plenerze
Jazda na koniach, gry i zabawy w plenerze – to tylko
niektóre z atrakcji, towarzyszących uczestnikom wycieczki do Żeleźnikowej Wielkiej.
Świetlica w Podrzeczu, stanowiąca filię Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, zorganizowała 11 lutego wycieczkę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Czas wolny spędzono
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strumentach i wierszyków. Ponadto uczniowie przygotowali
przedstawienie „Podegrodzka Wigilia”, w którym przekazali
gwarą dawne zwyczaje związane z przygotowaniem i spożywaniem wieczerzy wigilijnej.
Po zakończeniu części artystycznej, sołtys wsi Czesława
Ruchała podziękowała uczniom i nauczycielom za piękne
i wyjątkowe przedstawienie, a seniorom wręczyła pamiątkowe upominki.

w gospodarstwie agroturystycznym „U Wacka”. Program przewidywał również zajęcia edukacyjno-informacyjne, dotyczące
szkodliwości nałogów i niebezpieczeństw z nich wynikających.
Uczestnicy wycieczki mogli skorzystać z wielu atrakcji,
w tym przejażdżki bryczkami po okolicach Żeleźnikowej Wielkiej, jazdy na konikach huculskich oraz gier i zabaw zorganizowanych w plenerze i chacie biesiadnej. Wspólna zabawa
zakończyła się pieczeniem kiełbasek, a każdy z uczestników
otrzymał na rozgrzanie kubek gorącej herbaty. Ponadto wycieczkowicze dostali pamiątkowe gadżety i prezenty.
KWIECIEŃ 2014
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Najbiedniejsze
gminy w Polsce

2009
Miejsce

Kod gminy

GMINA

1
2

02
02

01
01

01
02

KLESZCZÓW
NOWE WARPNO

3

02

01

03

POLKOWICE

Wskanik G
na 2009 r.
33 455,43 z
19 152,86 z
5 200,75 z

…

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów
sprawozdaniu wpływów z podatków per capita gmina Podegrodzie zajęła 2409. miejsce. Niezmiennie
od lat najbiedniejszą gminą w Polsce jest sąsiednia
Łukowica.

1228

14

32

01

CHEMIEC

1990

26

09

02

STARY SCZ

776,80 z

…
556,93 z

…
2208

30

10

02

LIMANOWA

483,19 z

…

W rankingu, uwzględniającym wszystkie gminy w Polsce,
Łukowica uplasowała się na ostatnim miejscu z dochodem 343,59 zł przypadającym na jednego mieszkańca. Gmina Podegrodzie zajęła 2409. miejsce, osiągając
dochód 506,93 zł. W notowaniu z 2009 r. Łukowica również
zamykała stawkę, jednak ze znacznie mniejszym dochodem
(258,73 zł). Co ciekawe, Podegrodzie, mimo wyższego dochodu (wówczas 405,55 zł), spadło w dół o 13 miejsc (2386). Jak
widać, w tym samym czasie inni wzbogacili się bardziej.
Z pozostałych sąsiednich gmin wszystkie zwiększyły swoje przychody, tracąc przy okazji zajmowane miejsca. Wyjątkami są jedynie gminy: Łącko (2452. miejsce,
a wcześniej 2458.) oraz Limanowa (2080. i 2208.).
Na przeciwległym biegunie znajdują się najbogatsze polskie gminy: Kleszczów (woj. łódzkie), Krynica Morska (woj.
pomorskie) i Nowe Warpno (woj. zachodniopomorskie). Niespełna 4,5-tysięczny Kleszczów utrzymuje się na szczycie,
głównie dzięki zlokalizowanych na terenie gminy kopalni węgla brunatnego oraz Elektrowni Bełchatów (podatki od nieruchomości stanowią niemal 50% budżetu gminy). Krynica
Morska i Nowe Warpno największe korzyści czerpią z podatków za grunt pod zalewami. Są to także typowo turystyczne,
nadmorskie miejscowości.
Ten ranking pokazuje także, że najbiedniejsze gminy leżą
w Małopolsce. Na 10 ostatnich miejsc sześć zajmują gminy
z naszego regionu.
KAMIL STRÓŻYŃSKI

KRÓTKO
W Długołęce-Świerkli stanie remiza
Podegrodzie otrzyma 40 000 zł dofinansowania na budowę remizy strażackiej
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce-Świerkli. To już czwarta w gminie OSP, która otrzymała wsparcie z województwa małopolskiego.
Konkurs „Małopolskie remizy 2014” na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego został
rozstrzygnięty. Łącznie wsparcie otrzyma 129 jednostek OSP z terenu Małopolski. W gminie Podegrodzie dofinansowanie obejmie budowę remizy strażackiej w Długołęce-Świerkli. Zadanie umożliwi budowę remizy w technologii
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tradycyjnej o powierzchni użytkowej 256,70 m2 gdzie powierzchnia zabudowy wyniesie 145,00 m2. Powierzchnia całkowita obiektu będzie równa 297,00
m2. Budynek zostanie wykonany od fundamentów aż po konstrukcję i pokrycie dachu. Do tej pory Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce-Świerkli nie posiadała typowej remizy, azaledwie blaszany garaż. Już niedługo strażacy będą
mogli pochwalić się nowym budynkiem, spełniającym wszelkie wymagania.
Przypomnijmy, że członkowie OSP w Długołęce-Świerkli biorą udział i organizują szkolenia oraz kursy dla strażaków, tj. szkolenia podstawowe, szkolenia BHP, kursy dla strażaków ratowników czy kursy z ratownictwa
technicznego. Ponadto OSP uczestniczy w gminnych i powiatowych zawodach sportowych oraz turniejach wiedzy pożarniczej. Ciekawostką jest również fakt, iż w jednostce funkcjonuje orkiestra dęta.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Rozpoczął się już drugi etap projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu gminy Podegrodzie”.
Jego uczestnicy otrzymają łącznie 130 zestawów komputerowych.

Kolejne sukcesy uczniów
z gminnych szkół
Podegrodzka młodzież może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce, czego najlepszym
dowodem są sukcesy w lokalnych,
wojewódzkich czy ogólnopolskich
konkursach.
Gimnazjalistki z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu:
Gabriela Chochorowska i Weronika Kapusta zostały finalistkami wojewódzkimi
w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, który został zorganizowany
przez łódzkiego kuratora oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty
w Polsce.
Była to V edycja konkursu „Papież
Słowianin”, zatytułowana „Jan Paweł II – powołanie do świętości. Świętość jako wartość osobowa i społeczna”.
Uczennice przygotowane zostały przez
nauczycielki języka polskiego: Małgorzatę Janur i Agatę Nawojowską.
Sukcesami mogą pochwalić się
również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach.
Szóstoklasiści
zostali
finalistami Małopolskiego Konkursu

Wieści PODEGRODZKIE

Przyrodniczego, który składał się
z trzech etapów. W październiku rywalizowano na szczeblu szkolnym.
Następnie w grudniu odbył się etap
rejonowy, po którym wyłoniono osoby z najlepszymi wynikami.
Dwoje uczniów SP w Rogach zakwalifikowało się do konkursu wojewódzkiego, który odbył się 10 marca
w Krakowie. Kinga Jodłowska i Jan
Bobak, dzięki posiadanej wiedzy i znakomitej postawie zdobyli wysokie lokaty i otrzymali tytuły finalistów.
To nie jedyne sukcesy uczniów powyższej placówki. W odbywającym
się 20 marca Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej uczennice szóstej klasy: Karolina Witkowska i Natalia
Błaszczyk zajęły kolejno pierwsze
i drugie miejsce. Rywalizacja odbywała się na terenie OSP w Stadłach.
Oprócz pięknych pucharów uczennice zostały zakwalifikowane do konkursu na szczeblu powiatowym pt.
„Młodzież zapobiega pożarom”, który
odbył się 10 kwietnia w remizie OSP
w Moszczenicy Niżnej, gmina Stary
Sącz. Życzymy naszym reprezentantkom kolejnych sukcesów.

Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– exclusion, „Dotacje na innowacje”,
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Będzie realizowany do 31 grudnia 2015,
a jego całkowita wartość wynosi 117 505,00 zł. Gmina nie dopłaci ze
swojego budżetu ani grosza.
W ramach zadania do mieszkańców
trafi sto komputerów wraz z drukarką
i bezpłatnym dostępem do internetu. Ponadto trzy gminne placówki oświatowe:
Gimnazjum w Brzeznej, Szkoła Podstawowa w Gostwicy oraz Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu otrzymają łącznie trzydzieści zestawów.
Urząd Gminy Podegrodzie zaprosił
przedstawicieli rodzin i szkół, które
otrzymają sprzęt. Do głównych kryteriów, na podstawie których przyznawano punkty przy weryfikacji należała

Eleni wprowadza
w świąteczny
nastrój
Niecodzienny koncert odbył się
w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu. 26
stycznia wystąpiła Eleni. Mieszkańcy tłumnie przybyli na jej koncert.
Niedzielne, zimowe popołudnie było
idealną okazją do spędzenia go razem z rodziną, wsłuchując się w przepiękne wykonanie kolęd i pieśni bożonarodzeniowych,
które zaśpiewała znana w całym kraju piosenkarka Eleni. Artystka była wielokrotnie
KWIECIEŃ 2014

WIADOMOŚCI

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Komputery dla
mieszkańców i szkół

m.in. trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność członka rodziny.
Brano pod uwagę gospodarstwa domowe, spełniające kryterium dochodowe, zgodnie z którym otrzymywały
wsparcie materialne z ośrodka pomocy

nagradzana za swoją postawę i serdeczność, została m.in. Kawalerem Orderu
Uśmiechu, przyznawanego przez dzieci.

społecznej. Dochód na jednego członka
rodziny nie mógł przekraczać 456,00 zł,
a w przypadku osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe 542,00 zł.
Ponadto punkty były przyznawane
gospodarstwom domowym, otrzymują-

cym pomoc finansową w ramach świadczeń rodzinnych. Dochód netto nie mógł
w tym przypadku przekraczać 539 zł
na osobę, a w sytuacji gdy w rodzinie
jest dziecko niepełnosprawne 623 zł.
Kwalifikacja obejmowała również dzieci i młodzież uczącą się do 25. roku życia z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej, dającej
podstawy do korzystania ze stypendiów
socjalnych.
Oprócz tego weryfikacja dotyczyła
osób niepełnosprawnych ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz rodzin zastępczych,
posiadających sądowe postanowienia
o ustanowieniu rodziny zastępczej lub podobne zaświadczenie wystawione przez
powiatowe centrum pomocy rodzinie.
Punkty otrzymywali również samotni rodzice, posiadający zaświadczenie
z OPS o posiadaniu takiego statusu,
osoby powyżej pięćdziesiątego roku
życia, wśród których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie mógł być wyższy
niż 831,15 zł. Ponadto, pod uwagę
wzięto również dzieci i młodzież uczącą się i osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. W tym przypadku dochód
opodatkowany na jednego członka rodziny za rok poprzedzający nie mógł
przekroczyć 1270,00 zł.

Wszystkich obecnych przywitał ks.
Józef Wałaszek, proboszcz parafii pw.
Św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu.

Nawiązano również do obchodów tysiąclecia podegrodzkiej parafii. Na uroczystości nie zabrakło wójt Małgorzaty
Gromali.
Koncert rozpoczął się od występu orkiestry dętej z Długołęki-Świerkli. Następnie w wyjątkowy klimat Bożego
Narodzenia wprowadziła wszystkich
obecnych Eleni. Mieszkańcy gminy
wspólnie z wokalistką śpiewali kolędy,
a ogromną radość najmłodszym sprawiło zaproszenie ich na scenę. Koncert zakończył się gromkimi oklaskami
na cześć Eleni i długimi podziękowaniami. Już po zakończeniu występu ustawiała się do piosenkarki długa kolejka.
Wszyscy chcieli zdobyć jej autograf
i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Pieniądze dla zdrowych inicjatyw
Początkiem marca w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbyło się uroczyste podpisanie
umów ze stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi. Wsparcie finansowe z gminy oznacza dla
organizacji pozarządowych możliwość realizacji zgłoszonych przez
nie projektów.
Komisja, w skład której wchodzili
przedstawiciele gminy i osoba zgłoszona przez organizację pozarządową, przyjęła łącznie dwadzieścia siedem ofert.
Przewodniczącą komisji weryfikującej
była Maria Matiaszek. Konkurs miał
charakter otwarty.
Głównym kryterium było podejmowanie przez powyższe organizacje
przedsięwzięć o charakterze społecznym
oraz takich, które mają na celu rozwiązywanie problemów czy promocję zdro- ty te mogą obejmować ochronę dóbr kulwia poprzez sport oraz inne formy turowych czy przeciwdziałanie narkozdrowego trybu życia. Ponadto, projek- manii i rozwiązywanie problemów

Z bryczki
na kucyka
Siedemdziesięcioro dzieci z gminy
Podegrodzie wzięło udział w przygotowanym przez Stowarzyszenie
Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach aktywnym wypoczynku podczas zimowych ferii. Nawet brak
śniegu nie przeszkodził uczestnikom w świetnej zabawie.
Aktywny wypoczynek feryjny zorganizowano dla dzieci i młodzieży w wieku od trzech do piętnastu lat. Wszyscy
mogli wziąć udział w świetnej zabawie,
podczas której nie zabrakło wielu atrakcji. Gospodynie prześcigały się w pomysłach na gry i inne formy spędzania
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wolnego czasu. Wszystko odbywało się
w Szkole Podstawowych w Stadłach,
Gminnym Ośrodku Kultury oraz obok
remizy miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Atrakcji nie było końca i każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Oprócz gier sportowo-rekreacyjnych przygotowano dla
podopiecznych m.in. zabawę przebierańców, różnego rodzaju malowanki,
mnóstwo konkursów z nagrodami oraz
projekcję filmu na dużym ekranie. Warto zaznaczyć, że nawet brak śniegu nie
przeszkodził uczestnikom w świetnej
zabawie i niezwykle miłym spędzeniu
wolnego od nauki czasu.
Dzięki uprzejmości gospodarzy, panów: Zwolińskiego, Kowalkowskiego
i Ruchały można było nawet zorganizować… nietypowy kulig. Przystosowano
wóz i bryczkę do bezpiecznego przejazdu zaprzęgami konnymi. Sprawiło to
ogromną radość, zwłaszcza najmłod-

alkoholowych. Zgłoszenia na realizację
zadań publicznych kierowały stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe,

szym uczestnikom, a warto dodać, że każdy mógł jeździć bez ograniczeń. Ponadto dzieci mogły przejechać się obraną
przez siebie trasą, by później przesiąść
się na grzbiet kucyka.
KWIECIEŃ 2014
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ochotnicze straże pożarne i inne jednostki z terenu gminy Podegrodzie.
Z pieniędzy skorzystają: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi
Stadła, Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM”, Wiejskie Stowarzyszenie
Sportowe „EXPERYMENT”, Stowarzyszenie Klub Sportowy „Gród” Podegrodzie, Ludowy Klub Sportowy „Gród”,
Ochotnicza Straż Pożarna w Chochorowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Sędziów Piłkarskich, Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków oraz Sądeckie
Wodne Pogotowie Ratunkowe. Wyniki
otwartego konkursu ogłosiła wójt Małgorzata Gromala.
– Co roku wspieramy organizacje,
które realizują zadania, mające na celu
poprawienie i uatrakcyjnienie życia naszym mieszkańcom – mówi Małgorzata
Gromala. – Dofinansowanie dotyczy tych
jednostek, które swoim działaniem promują również aktywne i zdrowe spędzanie czasu oraz prezentują postawy godne
uwagi. Do takich inicjatyw potrzebne
jest jednak wsparcie i ich inicjatorzy zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony
władz gminy.

Wszystkim obecnym zapewniono
ciepły posiłek, gorącą herbatę oraz soki. Na zakończenie dzieci i młodzież
wraz z gospodyniami wspólnie piekły
kiełbaski.

Teatralnie i konkursowo
Uczniowie Gimnazjum im. Bł. O.
Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu dynamicznie rozpoczęli
drugie półrocze roku szkolnego 2013/2014. Tuż po dwutygodniowym odpoczynku intensywnie
wzięli się do pracy i teraz mogą pochwalić się sporymi sukcesami.
Już na początku marca Koło Teatralne „BIS” wraz z Samorządem
Uczniowskim zorganizowało, zgodnie
z tradycją, spotkanie karnawałowe dla
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy. Konferansjer – Sebastian Maciuszek zaprosił wszystkich
do przeniesienia się w bajkowy świat.
Goście mogli obejrzeć dwa spektakle
teatralne: „Kota w butach” i „Kopciuszka XXI wieku”. O tym, czy występ się
im podobał, mówiły gromkie brawa
i salwy śmiechu, które co jakiś czas
rozlegały się po sali. Z wielkim aplauzem spotkało się zaproszenie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
do udziału w drugim spektaklu
– wspólnej zabawie ze współczesnym
Kopciuszkiem.
Sympatycznym akcentem spotkania
było wręczenie przez Jerzego Ślazyka,
kierownika WTZ płyty z nagraniem
spektaklu, przygotowanego przez
członków Warsztatów z Gostwicy. Następnie, po obejrzeniu artystycznych

popisów, zaproszono wszystkich na poczęstunek i zabawę karnawałową.
Kolejną inicjatywą Samorządu
Uczniowskiego i Koła Teatralnego
„BIS” był spektakl „Kot w butach”,
zorganizowany w ramach cyklu „wiosna z bajką” dla uczniów klas I-III ze
Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.
Dzieci bawiły się doskonale, podziwiając umiejętności gry aktorskiej swoich
starszych kolegów i koleżanek.
Warto również wspomnieć o osiągnięciach naukowych uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
im. Bł. O. Stanisława Papczyńskiego
w Podegrodziu. Trzy uczennice gimnazjum z klas drugich: Gabriela Chochorowska, Kinga Ciągło i Oliwia Król
wspaniale reprezentowały szkołę podczas II Międzynarodowego Konkursu
Czytelniczego dla Gimnazjalistów
– Aleksander Fredro „Zemsta”, który
został zorganizowany przez Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Honorowy patronat nad konkursem objął
burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek,
a patronem medialnym został miesięcznik i portal informacyjny „Sądeczanin”
oraz RDN Nowy Sącz. Do rywalizacji
przystąpiło dziewięćdziesiąt osób
z trzydziestu gimnazjów z czterech powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Sołtysi świętowali
podczas sesji

XL sesja Rady Gminy Podegrodzie,
11 marca, była okazją do uczczenia
obchodzonego w tym czasie Dnia
Sołtysa.
Sołtysom z naszej gminy wręczono
dyplomy oraz specjalnie przygotowane
na tę okazję upominki. Wójt Podegrodzia, Małgorzata Gromala, oraz przewodniczący Rady Gminy, Dariusz
Kowalczyk, złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta
oraz wyrazili słowa uznania za codzienną pracę na rzecz rozwoju lokalnych
miejscowości.
– Dzisiejsze święto jest przede
wszystkim okazją do złożenia słów
uznania dla Waszej ciężkiej pracy
na rzecz swoich środowisk – mówiła
wójt. – Pragnę życzyć, aby czas upływał pod znakiem aktywnej działalności
i wytężonej pracy. Aby Wasze dążenia
do realizacji zamierzonych celów nie
napotykały przeszkód, a zdrowie i doskonała kondycja towarzyszyły nieodłącznie.
Sołtysi nie kryli radości i zaskoczenia z powodu uhonorowania ich podczas sesji Rady Gminy.
– Swoją funkcję sprawuję blisko
piętnaście lat, ale takie wyróżnienie
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spotkało mnie po raz pierwszy – mówił
sołtys wsi Naszacowice, Stefan Śledź.
Przypomnijmy, że 11 marca swoje
święto obchodzili: sołtys Brzeznej
– Marek Pierzchała, sołtys Chochorowic – Bronisław Ciurka, sołtys
Długołęki-Świerkli – Jan Szewczyk,
sołtys Gostwicy – Bronisław Plata, sołtys Juraszowej – Józef Laciuga, sołtys
Mokrej Wsi – Czesław Hejmej, sołtys
Naszacowic – Stefan Śledź, sołtys Olszany – Bożena Pawłowska, sołtys Olszanki – Stanisława Rams, sołtys
Podegrodzia – Marek Migacz, sołtys
Podrzecza – Kazimierz Klimczak, sołtys Rogów – Marek Maciuszek oraz
sołtys Stadeł – Czesława Ruchała.

Już pływam
4 kwietnia uczniowie z gminnych
szkół podstawowych rozpoczęli naukę pływania na pływalni limanowskiej. W programie bierze udział
trzydzieścioro dzieci.
Całkowity koszt zadania wynosi 9 390,00 zł z czego wysokość wsparcia
finansowego ze środków województwa
małopolskiego – 2 400,00 zł. Projekt „Już
pływam” odbywa się w ramach zadania
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Z naszej gminy naukę
pływania rozpoczęło trzydzieścioro dzieci w wieku 7-10 lat z gminnych szkół
podstawowych.
Zajęcia odbywają się na basenie
w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 37. Dysponuje ona bardzo dobrym
zapleczem do uprawiania sportu. Obiekt
posiada wiele atrakcji, w tym sześciotorowy basen pływacki, wyposażony
m.in. w podnośnik dla niepełnosprawnych oraz basen szkoleniowo-rekreacyjny zawierający kaskadę, podwójny
natrysk do masażu, gejzer oraz leżankę
powietrzną. Dodatkowo młodsze dzieci
mogą skorzystać z basenu-brodziku
o mniejszej głębokości z grzybkiem
wodnym. Największą atrakcją jest dla
najmłodszych użytkowników pływalni
zjeżdżalnia wodna długości 50 m.
Do 27 czerwca dzieci z gminy będą
pobierały nauki podstaw technik pływackich pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora oraz pod czujnym
okiem szkolnych opiekunów. Ponadto
nad bezpieczeństwem uczniów przez
cały czas będą czuwali ratownicy.
Projekt „Już pływam” w opinii Samorządu Województwa Małopolskiego
ma zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Jego celem jest prawidłowy rozwój
fizyczny młodego pokolenia oraz jak
największa rekreacja ruchowa. Ma
za zadanie także wyedukowanie najmłodszych.
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Słownik Lachów
Sądeckich
na tysiąclecie
Blisko 13 000 haseł będzie zawierał Słownik Lachów
Sądeckich (Podegrodzkich), którego wydanie planowane jest na czerwiec 2014 r.
Opracowanie będzie spełniało wszystkie wymagania nowoczesnej leksykografii i będzie odzwierciedlało odchodzący
w przeszłość obraz dawnej kultury materialnej i duchowej Lachów Podegrodzkich. Przygotowaniem słownika do publikacji
zajmuje się dr Zenon Szewczyk i będzie to istotny element programu obchodów jubileuszu tysiąclecia parafii Podegrodzie.
Publikacja będzie zawierała 13 000 haseł, zaopatrzonych
w konteksty zaczerpnięte z żywej mowy mieszkańców głównie
gminy Podegrodzie, zapisanych w ujednoliconym systemie półfonetycznym tak, by ci, którzy nie są specjalistami w zakresie
językoznawstwa, mogli również z niego korzystać. W zgodnej
opinii recenzentów naukowych, którymi byli prof. dr hab. Bogusław Dunaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Halina Pelcowa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, przygotowana do druku praca jest szczególnie wa-

Doktor Dolittle
z przyjaciółmi
odwiedził dzieci
w Podrzeczu
Odpowiadając na zaproszenie opiekunów świetlicy, dr Dolittle z przyjaciółmi odwiedził dzieci w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzeczu. Wszystko za sprawą aktorów ze Studia Małych Form
Teatralnych ART-RE z Krakowa.

żnym dobrem narodowym. Dokumentuje część dziedzictwa kulturalnego naszego regionu, jaką jest język.
Uzupełnieniem słownika będzie blisko 200 fotografii, przywołujących świat dawnej kultury, często nieznany młodemu
pokoleniu. Do publikacji dołączone będą również nagrania
mowy mieszkańców naszej gminy, którzy w codziennych kontaktach posługują się jeszcze prawdziwą gwarą podegrodzką.

Pewnego dnia nasz bohater dostaje
list i rusza w podróż do Afryki, aby wyleczyć chore małpy. W czasie podróżny
spotyka go wiele zabawnych przygód.
Dzięki magii bohatera, dzieci uczestniczące w przedstawieniu w niecałą godzinę odwiedziły Afrykę, a w niej
ciężko chorą małpkę. Aktorzy angażowali dzieci do aktywnego uczestnictwa
w spektaklu poprzez zagadki, tańce
i wspólne zabawy. Spektakl niósł ze so-

bą pozytywne wartości, takie jak przyjaźń, pomoc innym i okazywanie ciepła
drugiej osobie.
– Wszystkim, (także dorosłym) spektakl bardzo się podobał. Nie zabrakło
śmiechu i gromkich braw. Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne
przedstawienia – dodaje Ania.
Po zakończeniu sztuki wszyscy czekali, aby Doktor Dolittle i przyjaciele ponownie pojawili się na scenie.

Dzieci miały okazję poznać niezwykłego lekarza, znającego mowę wszystkich zwierząt. Pierwszą pacjentką była
papuga, następnie wąż, hipopotam, świnka, zebra, szczurek, żyrafa, krokodyl i lew.
– Adaptacja powieści H. Loftinga, której głównym bohaterem jest doktor Dolittle, rozbawiła nas do łez. Jak się okazało
nasz weterynarz nie tylko leczy zwierzęta,
ale rozumie ich mowę i z nimi rozmawia
– mówi uczestnicząca w spektaklu Ania.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Budowa kanalizacji
sanitarnej w Stadłach
zakończona
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej już od dłuższego czasu jest priorytetowym zadaniem
dla władz gminy. W Stadłach zakończono już budowę pierwszego
etapu sieci kanalizacyjnej.
Zadanie pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie
w Gminie Podegrodzie. Etap I – Brzezna, Stadła – Kolektor A” zostało dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
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Obszarów Wiejskich. Kwota dotacji
wyniosła 520 104,00 zł, a beneficjent
(gmina Podegrodzie) inwestycję w ramach Programu, osi 3 „Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej”, działanie 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.
Koszt całkowity obejmował wykonanie robót budowlanych w kwocie 1 247 232,80 zł oraz dokumentację
w wysokości 15 817,57 zł i nadzór inwestorski równy 37 515,00 zł. Całość przedsięwzięcia została wykonana przez firmę
Krzysztofa Machnika Przedsiębiorstwo

Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmowało roboty ziemne, roboty montażowe, przekroczenie dróg powiatowych
i gminnych oraz roboty odtworzeniowe
dróg asfaltowych i żwirowych. Łącznie
powstało 2891,69 m kanalizacji sanitarnej
o średnicy 400 mm, 1475,95 m kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm
oraz 355,62 m kanalizacji sanitarnej
o średnicy 160 mm.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Podegrodzie jest od dłuższego czasu jedną z ważniejszych
inwestycji. W ubiegłym roku roboty
w tym zakresie wykonano na terenie
Brzeznej. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonanie II etapu kanalizacji w Stadłach
oraz miejscowości Podegrodzie.
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Szczodroki, Turonie i inne
Okres Bożego Narodzenia to czas szczególny, oczekiwany przez cały rok. Ten czas w tradycyjnej kulturze
ludowej Lachów Sądeckich naznaczony był wielkim
bogactwem zwyczajów, obrzędów, wróżb i działań
magicznych, wśród których wyróżniają się obrzędy
kolędnicze.
We wsiach lachowskich zimową nocą grupy kolędujących
przebierańców biegają od domu do domu, niosąc mieszkańcom serdeczność życzeń, wprowadzając śmiech, radość i niezwykłe przeżycia. Trzydzieści siedem lat temu zawitały
do Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu i zaglądają tu
do dziś. Kolędnicy na scenie – przynoszą radość, śmiech
i rozrywkę. Ale przede wszystkim przypominają zwyczaje
ojców i dziadów.
5 stycznia w sali widowiskowej GOK Podegrodzie odbył
się XXXVII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Wystąpiło
w nim osiem grup kolędniczych z gminy Podegrodzie. Komisja oceniała i kwalifikowała najlepsze grupy na Powiatowy
Przegląd Zespołów Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”
w Mystkowie. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody pieniężne
oraz pamiątkowe dyplomy.

Ponadto wystąpili uczestnicy szkółki muzykowania ludowego na trąbce: Maciej Zaremba, Jakub Śledź i Bartłomiej Zaczyk oraz gościnnie wystąpił chór z Gołkowic.
Występy oceniała komisja artystyczna w składzie: Magdalena Kroh, etnograf – przewodnicząca jury; Aleksander Smaga, muzyk – MCK „Sokół” w Nowym Sączu; Benedykt Kafel,
muzyk – MCK „Sokół” w Nowym Sączu; Stanisław Węglarz,
etnolog – Uniwersytet Śląski.
W konkursie wystąpiły następujące grupy: „Szczodroki”,
grupa dziecięca ze świetlicy Brzezna-Litacz; „Szopka lalkowa”, rodzina Zgrzeblaków z Podegrodzia, grupa dorosła; „Kolędowanie z gwiazdą”, grupa dziecięca z SP w Stadłach;
„Turoń”, grupa młodzieżowa przy GOK w Podegrodziu;
„Szopka”, grupa dorosła Adama Kwoki; „Gwiazda”, grupa dorosła z Podegrodzia; „Herod”, grupa dorosła z Podegrodzia.
Występy oklaskiwała i podziwiała licznie zgromadzona publiczność. Jury, po dokładnej ocenie, na Powiatowy Przegląd
Grup Kolędniczych w Mystkowie zakwalifikowało grupy: „Kolędowanie z gwiazdą” z SP w Stadłach, „Szopkę Lalkową” rodziny Zgrzeblaków z Podegrodzia, „Gwiazdę” z GOK
w Podegrodziu, „Szopkę” Adama Kwoki z Podegrodzia oraz
„Herod” z GOK w Podegrodziu.

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

17

18

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Wieści PODEGRODZKIE

KWIECIEŃ 2014

19

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

20

KULTURA

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

Najlepsi w Bukowinie Tatrzańskiej
Bukowina Tatrzańska 5 lutego stała się stolicą grup
kolędniczych, które rywalizowały o złotą spinkę w 42.
Karnawale Góralskim. Na scenie pojawiło się 50
zespołów z całej Polski.
Dom Ludowy wypełnił się muzyką i kolędniczymi występami. Barwne szopki, stroje regionalne i biblijne postaci wprawiły wszystkich obecnych, od jury po licznie zgromadzoną
publiczność, w znakomity nastrój.
Wieczorem odbył się pokaz tańca zbójnickiego, co dla turystów było nie lada atrakcją. Górale z Kacwina, Starego Bystrego i Łącka po zaprezentowaniu swoich umiejętności

otrzymali burzę oklasków od widowni, która nie mogła wyjść
z podziwu.
Komisja artystyczna w składzie: Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, Artur Czesak – językoznawca, Benedykt Kafel
– etnograf, Dorota Majerczyk – etnolog, dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy, miała pełne ręce roboty, bowiem
wszystkie występy stały na bardzo wysokim poziomie.
Sukcesem zakończyły się pokazy grup kolędniczych „Herod” oraz „Gwiazda”, działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Podegrodziu, które zdobyły pierwsze miejsce. Warto dodać, że szopka rodziny Zgrzeblaków zdobyła drugie miejsce, zaś szopka Adama Kwoki otrzymała wyróżnienie.

Na wesoło i na słodko,
czyli Dzień Kobiet na Litaczu!
Wyjątkowy program artystyczny,
pyszny poczęstunek, kwiaty i upominki. To wszystko przygotowano
w Filii Gminnego Ośrodka Kultury
Brzezna-Litacz z okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie odbyło się już po raz trzeci.
Na uroczystość, 6 marca, przybyło kilkadziesiąt pań, wśród których nie mogło
zabraknąć wójt Podegrodzia Małgorzaty
Gromali. Nie zabrakło również przedstawicielek „Caritas” Brzezna na czele z Janiną Pietrzak oraz Magdaleny Górczyk,
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dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu. Obecne były również panie
z kwiaciarni Gardenia z Brzeznej. Tradycyjnie na spotkaniu pojawił się Krzysztof Bodziony, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu, który
złożył wszystkim obecnym przepiękne
życzenia i przekazał słodki upominek.
Spotkanie rozpoczęła Rachela Mordarska z Filii GOK Brzezna-Litacz, która powitała gości oraz czuwała
nad całością imprezy, przygotowując
na tę okazję specjalny program arty-

styczny. Na scenie zaprezentowali się
młodzi artyści, na co dzień uczestniczący w zajęciach świetlicowych ośrodka.
Wykonali najnowsze przeboje, recytowali wiersze oraz przedstawili kilka scenek z życia mieszkańców Litacza
w dawnych czasach. Ich występy wprowadziły wszystkich w znakomity nastrój, a humorystycznie przedstawione
scenki rozbawiły publiczność do łez.
Gościnnie pojawiła się również kapel
pod kierunkiem Marka Wastaga.
Gdy program artystyczny dobiegł
końca, wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Każdy otrzymał także wiosenny upominek
przygotowany przez Filię GOK Brzezna-Litacz.
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Leonardo
z Gostwicy
W 2014 roku przypada 140. rocznica urodzin i 70. rocznica śmierci Wojciecha Migacza, zwanego Leonardem
da Vinci z Gostwicy. Mieszkaniec ziemi podegrodzkiej
znany był ze swoich wynalazków i pasji do fotografii.
Urodził się 7 września 1874 roku w Gostwicy, jako pierwszy z czworga dzieci Józefa i Marii z domu Szczygieł. Ukończył szkołę elementarną w 1890 roku, po której rozpoczął
naukę w C-K Zawodowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. W tej szkole o artystyczno-rzemieślniczym charakterze zdobył szeroką wiedzę oraz umiejętności obróbki
i wykorzystania drewna. Przede wszystkim zdobył jednak
umiejętność wykonywania fotografii dzięki nauczycielowi Antoniemu Święchowi. Od tamtej chwili ta dziedzina stała się jego wielką pasja, która towarzyszyła mu do końca życia. Gdy
miał 18 lat, wykonał swoje pierwsze zdjęcie.
Po ukończeniu szkoły zawodowej odbył obowiązkowe trzyletnie szkolenie wojskowe w Krakowie, po którym pracował
jako tokarz pod Wawelem i w Nowym Sączu. W 1902 roku
na stałe osiedlił się w rodzinnej Gostwicy, gdzie zajął się pracą w gospodarstwie. Nie zapomniał jednak o swojej pasji, organizując w domu pracownię fotograficzną. Zdjęcia
wykonywał własnoręcznie skonstruowanym aparatem i przez
przeszło czterdzieści lat dokumentował otaczający go świat.
Bogactwo jego twórczości fotograficznej jest doceniane przez
współczesnych naukowców oraz zwykłych ludzi, dla których

jego twórczość jest kopalnią wiedzy o życiu, obyczajach i patriotyzmie sądeckiej wsi.
Wojciech Migacz oprócz swojej pasji, angażował się bardzo
również w działalność społeczną. Dzięki jego staraniom powstała w Gostwicy Czytelnia Krakowskiego Towarzystwa
Oświaty Ludowej, a w jego domu odbywały się projekcje filmów kina objazdowego. Był on także inicjatorem założenia
w swojej rodzinnej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej,
w której przez dwadzieścia lat sprawował funkcję komendanta. Najstarsi mieszkańcy wspominają, że za własne pieniądze
zakupił dla strażaków mundury i hełmy. W 1912 roku z jego
zaangażowania w ruch niepodległościowy została powołana Drużyna Bartoszowa.
W chwili wybuchu I wojny światowej, pomimo ukończenia 40 lat, został powołany do wojska i wysłany na front, z którego jednak szybko powrócił w wyniku poniesionych ran.
Po wojnie nadal prowadził aktywną działalność społeczną i polityczną w ugrupowaniu PSL „Piast”. W 1926 roku był delegatem na Kongresie PSL „Piast” w Krakowie. W okresie
międzywojennym był również lokalnym radnym oraz członkiem Zarządu Kasy Stefczyka w Podegrodziu.
Prowadząc działalność społeczną i patriotyczną, Wojciech
Migacz znajdował jeszcze czas na projektowanie i konstruowanie wynalazków: samolotów, maszyn rolniczych, aparatów fotograficznych i innych przedmiotów, przeznaczonych
do użytku codziennego.
Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w 1944 roku po krótkiej chorobie. Pochowany jest na cmentarzu w Podegrodziu.
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Spotkanie
pełne
wzruszeń
21 stycznia w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu pojawili się wyjątkowi goście. Z okazji Dnia Babci i Dziadka
dzieci z gminy przygotowały specjalny występ.
Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu,
Krystyna Dąbrowska serdecznie przywitała przybyłych gości oraz złożyła seniorom najserdeczniejsze życzenia,
przede wszystkim dużo zdrowia i radości z okazji ich święta. Ponadto podziękowała rodzicom i dzieciom, którzy
zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku. Nie obyło się również bez
wyrazów uznania dla dyrektor Zespołu

Szkół Zawodowych im. Św. Kingi
w Podegrodziu, który zapewnił profesjonalną obsługę kelnerską podczas
uroczystości.
Następnie głos zabrała wójt Podegrodzia, Małgorzata Gromala, która wszystkim babciom i dziadkom z terenu
życzyła wszelkiej pomyślności i wytrwałości oraz radości na każdy dzień.

Występy przygotowane przez panie:
Beatę Pancerz, Jadwigę Frączek oraz
Małgorzatę Liber wzbudziły ogromną radość wśród obecnych na sali. Gdy program artystyczny dobiegł końca, dzieci
z najmłodszych klasy wręczyły swoim
babciom i dziadkom przygotowane wcześniej upominki. Spotkaniu towarzyszyła
wspaniała atmosfera i chwile wzruszeń.

wie razem z aktorami uczestniczyli
w teatrzyku, a możliwość pojawienia się
na scenie była dla nich jedną z największych atrakcji.
Warto dodać, że znana baśń niesie
za sobą niezwykle ważne przesłanie.
Dzięki niemu dzieci mogły zwrócić
uwagę na istotne znaczenie przyjaźni,
szacunku i odpowiedzialności. Perypetie głównego bohatera, potraktowane
w sposób humorystyczny, idealnie przemawiały do widzów. Tytułowy kot z każdej opresji potrafił wyjść cało. Chęć
niesienia pomocy innym w połączeniu
z wyjątkowym sprytem okazała się
przydatne.
Przedstawienie wzbudziło wśród
Gminna Biblioteka w Podegrodziu
dzieci ogromne zainteresowanie. Naj- oprócz spektaklu organizowała w zimomłodsi z zapartym tchem obserwowali we dni i inne atrakcje dla dzieci. Odbywydarzenia na scenie. Spektakl, opo- wały się zajęcia plastyczne, komputerowe
wiadający o sprytnym i sympatycznym oraz czytano książki. Hasło przyświecakocie, opatrzony wyjątkową scenogra- jące tegorocznym feriom brzmiało: „Jest
fią, muzyką i kostiumami przeniósł nudno, mało śniegu, ziąb na dworze, bidzieci w baśniowy świat. Mali widzo- blioteka Ci pomoże”.

Biblioteka Ci pomoże

Najmłodsi mieszkańcy gminy, 4 lutego tłumnie wypełnili salę główną
Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Specjalnie dla nich wystawiono na scenie teatrzyk pt. „Kot
w butach” na podstawie znanej
wszystkim dzieciom bajki Charles’a Perrault’a.
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„Psotnik” na scenie Słowackiego
Grupa teatralna Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Gostwicy została laureatem 14. Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” i zaprezentowała
się na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
W tegorocznej edycji festiwalu udział
wzięło 76 ośrodków z pięciu regionów
Polski. Łącznie do konkursu przystąpiło 28 wokalistów oraz 64 zespoły. Organizatorem, jak co roku, była Fundacja
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” we
współpracy z Fundacją im. Brata Alberta. Zwycięzcy pojawili się 10 marca
na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Gala festiwalu
była również okazją do wręczenia Medali
Świętego Brata Alberta, przyznawanych
za szczególne zaangażowanie w pracę
społeczną. W tym roku otrzymały je
m.in. Irena Santor, Alina Perzanowska
oraz Agnieszka i Urszula Radwańskie.
Grupa teatralna „Psotnik” Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Gostwicy powstała w 2011 r. w ramach projektu „Kraina
wyobraźni – integracja przez teatr”. Aktorzy Teatru Każdej Sztuki z Nowego
Sącza pomogli niepełnosprawnym pod-

opiecznym rozwinąć ich talent sceniczny i otworzyć się w pełni na tę formę rehabilitacji. Przygotowano opowieść
o perypetiach leśnych zwierząt, wśród
których szczególną postacią stał się lis
Witalis, żądny władzy i życia w luksusie. To właśnie przedstawienie okazało
się przełomowym w działalności gostwickiej grupy. Wielu aktorów odkryło
w sobie ogromne możliwości i ukryte
dotąd talenty. Najważniejsze jest jednak
to, że wszyscy czerpią głęboką radość

z realizowania się na scenie, czego efekty są widoczne w większej otwartości
i śmiałości tych osób.
Artyści z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy powrócili z Krakowa
z cennym trofeum – Maską, przyznaną
przez Teatr Bagatela. Warto zaznaczyć,
że została ona wykonana przez podopiecznych WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Lublinie. Ponadto gostwiczanie
zostali zaproszeni do wzięcia udziału
w kolejnej edycji Festiwalu.
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Zawsze coś się dzieje
Chwalą Boga nie tylko modlitwą,
ale zabawą i śpiewem. A ostatnio
zorganizowali nawet rekolekcje internetowe…
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
skupia młodych ludzi przy kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu. Uczestnicy spotykają się na „starej
plebanii” w każdy piątek o godzinie 19.00.
W zgromadzeniach uczestniczą osoby
w różnym wieku, od gimnazjalistów
po studentów, jednak dzięki wspaniałej atmosferze spotkań różnica wieku w żaden
sposób nie jest widoczna.
– Nigdy nie jest nudno – relacjonuje
Natalia Stachoń. – Zawsze coś się dzieje. Bawimy się, śpiewamy, poznajemy

Wieści PODEGRODZKIE

wiele osób, a przy tym nie zapominamy
o modlitwie. Niedawno zorganizowaliśmy akcję pod hasłem „Wracaj”. Są to
rekolekcje internetowe dla wszystkich,
dużych i małych.
Przy KSM funkcjonuje również mała
Schola, która występuje na mszach czy
drodze krzyżowej. Wiele młodych osób
z podegrodzkiej organizacji uczestniczy
również w Diecezjalnych Warsztatach
Muzycznych, dzięki którym może
w piękny sposób przygotować oprawę
mszy świętej lub Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Młodzież uczestniczy ponadto w wielu spotkaniach ogólnopolskich, m.in.
w Spotkaniu Młodych na Dębowcu,
gdzie przez kilka dni świetnie się bawi.

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży skupia młodych
ludzi przy kościele parafialnym
w Podegrodziu. Uczestnicy
spotykają się w każdy piątek
o godzinie 19.00.
– Wracamy tutaj co roku – dodaje Natalia Stachoń. – Oczywiście nie może nas
zabraknąć również na Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej, gdzie podkreślamy swoją obecność śpiewem i tańcem. Poza tym
lubimy chodzić po górach, posiedzieć
przy ognisku i wspólnie pośpiewać.
KWIECIEŃ 2014
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W naszym
życiu nie ma
przypadków
Rozmowa z Justyną Gomółką,
uczestniczką spotkań Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży
Czym dla Ciebie jest KSM?
– Tutaj czuję się jak w domu. KSM
jest dla mnie bardzo ważne, dzięki niemu umacniam swoją wiarę i rozwiewam
wszelkie wątpliwości, które jej dotyczą.
Stowarzyszenie stało się częścią mojego
życia. Nie potrafiłabym nie uczestniczyć
w jego spotkaniach. Przyzwyczaiłam się
już do piątków z nieszporami, młodzieżowymi pieśniami religijnymi oraz
do wtorkowych adoracji i wszystkiego,
co się tam dzieje.

Dlaczego organizacja jest aż tak
ważna dla Ciebie?
– Tworzy moje życie, więc jest dla
mnie bardzo istotna. To właśnie tutaj dowiedziałam się o kwestiach dotyczących
wiary, których nie byłam w stanie zrozumieć. O tym, jak przeżywać każde święto oraz o tym, jaka jest symbolika
niektórych gestów podczas mszy. Nauczyłam się inaczej postrzegać wiarę.
Nie żałujesz przystąpienia do stowarzyszenia?
– Nigdy nie żałowałam! Tak naprawdę spotkanie KSM było czymś, czego
oczekiwałam już od szkoły podstawowej. Prawdopodobnie to jedna z moich
najlepszych decyzji. Wyznaję zasadę, że
w naszym życiu nie ma przypadków,
a Pan Bóg jest jego reżyserem. Tylko
od nas zależy czy zechcemy zagrać według scenariusza, jaki dla nas napisał.
Zrozumiałam, że chce dla nas tego, co
najlepsze, więc musimy temu zaufać.
Właśnie tutaj nauczyłam cieszyć się ma-

łymi rzeczami, dzięki czemu czuję się
szczęśliwym człowiekiem. Polecam każdemu!
Co dały Ci spotkania Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży?
– Dały mi naprawdę wiele. Przede
wszystkim dowiedziałam się, czym jest
prawdziwa wolność. Tutaj właśnie poznałam, czym jest zrozumienie. Prowadzący zajęcia ksiądz zawsze służy radę
i zawsze jest gotowy na rozmową w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wiary. Uwielbiam jeździć również
na szkolenia KSM, organizowane przez
naszą diecezję. Celem stowarzyszenia
jest działanie i to mi się bardzo podoba.
Jestem osobą aktywną, więc cieszę się,
że przebywamy w różnych miejscach
i na różne sposoby poznajemy wiarę.
Nasz Bóg nie jest dziadkiem z siwą brodą, który karze nas za każdy grzech. Jest
naszym przyjacielem, a więc nie kimś,
kogo się należy bać, lecz kochać. Chcę
z nim spędzić jak najwięcej czasu, jak
również dzielić się wszystkimi dobrymi
i złymi rzeczami w moim życiu.
Jakie relacje panują w grupie? Co
najbardziej Ci się w niej podoba?
– Najpiękniejsze jest to, że mogę tutaj z każdym swobodnie porozmawiać
o Bogu. Wiem również, że wszyscy, którzy mnie otaczają, wyznają te same co ja
wartości. To jest budujące, tym bardziej,
że w szkole średniej spotykam różnych
ludzi, nie zawsze wierzących, albo takich, którzy zmieniają zasady wiary
pod siebie i dla swojej korzyści. Pamiętam, jak podczas jednego ze spotkań,
gdy omawialiśmy Pismo Święte, każdy
miał powiedzieć, co najbardziej go uderzyło i jak to rozumie. Zobaczyłam wiele różnych sposobów patrzenia na jeden
fragment i zdałam sobie sprawę, jak mało czasami jestem w stanie dostrzec. To
utwierdziło mnie w przekonaniu, że Pismo Święte jest cały czas aktualne i pasuje do każdej chwili. Cieszy mnie
również to, że w naszej grupie panują
świetne relacje. Każdy jest tutaj
uśmiechnięty i skory do pomocy drugiej
osobie. Mimo iż jesteśmy w różnym
wieku, od gimnazjalistów po studentów,
to wszyscy potrafią się ze sobą dogadać
i to właśnie jest cudowne.
Rozmawiała NATALIA STACHOŃ
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Dziesięcioletni
piłkarze Grodu
najlepsi na Słowacji

Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów. Oprócz naszych reprezentantów
w zawodach walczyły ekipy Junosport
Club „A”, Podolinec, Spisska Bela, Junosport Club „B”, Lendak, Poprad oraz
Spisska Nova Ves.
Pierwsze spotkanie, w którym nasi
zawodnicy zmierzyli się z Lendakiem
okazało się bardzo pechowe. Po zaciętej
i pełnej sportowej walki rywalizacji Orliki Grodu uległy 2-3. W następnym meczu rywalem podopiecznych trenera
Zygmunta Biela byli rówieśnicy z Podolinca. Tym razem Podgrodzianom dopisało szczęście i po znakomitych
zawodach ograli przeciwników aż 6-1.
Kolejny mecz z gospodarzami turnieju,
drużyną Junosport „A” znowu zakończył
się bardzo wysokim zwycięstwem. Gród
po raz kolejny wygrał w stosunku 6-1.
W meczu o pierwsze miejsce w rozgrywkach, młodzi piłkarze z Podegrodzia zmierzyli się z Popradem.
Spotkanie było bardzo zacięte i emocjonujące. Nie brakowało sytuacji pod obydwoma bramkami, jednak bramkarze
spisywali się znakomicie. Ostatecznie
w regulaminowym czasie gry na tablicy
wyników widniał remis 1-1. O zwycięstwie w rozgrywkach zadecydowały

Podopieczni trenera
Zygmunta Biela po raz kolejny
udowodnili, iż drzemie
w nich ogromny potencjał.

W odbywającym się 15 marca na Słowacji, Halowym Turnieju o Puchar Junosport Stara Lubovna drużyna Orlików Grodu Podegrodzie zajęła pierwsze miejsce. Podopieczni trenera Zygmunta Biela po raz kolejny
udowodnili, iż drzemie w nich ogromny potencjał.

Wieści PODEGRODZKIE

więc rzuty karne. W tym aspekcie piłkarskiego rzemiosła lepsze okazały się nasze Orliki, które zwyciężyły 2-0.
Wartym odnotowania jest fakt, iż najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Krystiana Ciapałę z Grodu.
Gród Podegrodzie podczas słowackiego turnieju reprezentowali: Kamil
Rostocki, Krystian Ciapała, Karol Łatka,
Kamil Łatka, Igor Mastalski, Filip Kmiecik, Piotr Zaremba, Kacper Słaby, Stanisław Jurczak, Miłosz Winczowski oraz
Radosław Plata. Trenerem zwycięskiej
ekipy jest Zygmunt Biel.
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Rodzice kontra rodzice
1 marca zorganizowano turniej piłki
siatkowej i piłki nożnej dla rodziców
dzieci uczęszczających do gminnych szkół. Organizatorem zawodów był dyrektor Gimnazjum
w Brzeznej im. Św. Jadwigi Królowej w Brzeznej, Stanisław Mazur.
Ideą zawodów jest propagowanie
sportu wśród dorosłych mieszkańców
gminy.
Turniej Piłki Siatkowej oraz Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum odbył się przy wsparciu Rady Rodziców
oraz UKS „TEN-HOC”. Patronat nad imprezą objęła wójt Małgorzata Gromala.
Przed rozpoczęciem rywalizacji, chwaliła inicjatywę i zachęcała wszystkich
do korzystania z bazy sportowej, która
w ostatnich latach bardzo rozwinęła się
na terenie gminy.
Turniej prowadzili i odpowiadali
za stronę techniczną nauczyciele wychowania fizycznego: Zygmunt Biel i Leszek Kożuch. Najpierw do zawodów
przystąpili siatkarze. Wystartowały dwa
zespoły, po jednym z Podegrodzia
i Brzeznej. Silniejsi okazali się reprezentanci Podegrodzia i to im ostatecznie
przypadło zwycięstwo.

Następnie rozpoczęły się rozgrywki
piłkarskie, które przeprowadzono
w systemie „każdy z każdym”. Cztery
drużyny z: Brzeznej, Długołęki-Świerkli, Mokrej Wsi i Podegrodzia rywalizowały zacięcie o zwycięstwo.
Na widowni zasiadały rodziny zawodników, które głośno dopingowały swoich faworytów. Najliczniejszą grupę
kibiców stanowili mieszkańcy Mokrej
Wsi, wśród których znalazła się również dyrektor Balbina Olszak. W nagrodę za sportowy i głośny doping

otrzymali nagrodę dla najaktywniejszych kibiców.
Każde spotkanie było zacięte, nie brakowało walki o każdy centymetr boiska,
jednak towarzyszyła mu sportowa atmosfera. Mecze odbywały się zgodnie z zasadami fair-play i co warte podkreślenia
nie doszło do żadnych nieprzyjemności,
psujących atmosferę sportowego święta.
Ostatecznie o końcowym wyniku zadecydowała przewaga bramek, co
świadczy o zaangażowaniu sportowców
podczas rywalizacji. Pierwsze miejsce
przypadło drużynie z Podegrodzia. Tuż
za nią uplasowała się ekipa z Brzeznej.
Na trzeciej lokacie ostatecznie znaleźli
się piłkarze z Mokrej Wsi, na czwartej
zaś z Długołęki-Świerkli.
Wśród uczestników najstarszym okazał się Stanisław Kurowski, który mimo 63 lat dorównywał młodszym
kolegom energią i kondycją. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały
z rąk dyrektora Gimnazjum, Stanisława
Mazura pamiątkowe puchary, a zwycięzcy medale z herbem gminy Podegrodzie.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził zarówno na parkiecie, jak i trybunach wielu mieszkańców
naszej gminy. Warto zaznaczyć, że w Podegrodziu i okolicznych miejscowościach powstało wiele obiektów
sportowych, na których można uprawiać
różne dyscypliny. Takie zawody to idealna okazja do zdrowego i aktywnego
spędzania wolnego czasu, do czego serdecznie zachęcają organizatorzy imprezy oraz władze gminy.
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Wesołych Świąt!
Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych,
spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Niech będą pełne nadziei i wiary, radosnych spotkań
przy wielkanocnym stole oraz smacznego jajka.
Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

BANK SPÓŁDZIELCZY W PODEGRODZIU

DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O TOBIE

KREDYT MIESZKANIOWY MIESZKANIE DLA MŁODYCH
Warunki kredytu:
• Wiek kredytobiorcy do 35 lat
• Kredyt w PLN
• Kwota kredytu od 10 000,00 zł
• Okres kredytowania od 15 do 25 lat
• 20% wkładu własnego

Wysokość dofinansowania:
• 10 % – dla rodzin bez dzieci,
• 15 % – dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
• dodatkowo 5 % po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub
kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zawarcia umowy kredytowej,
z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej
w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²)
i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej.

Przyjdź, zadzwoń, zapytaj o szczegóły w naszych placówkach
Centrala w Podegrodziu: 18 447 77 20

POK Brzezna: 18 445 85 67

POK Olszana: 18 449 02 70

Serdecznie zapraszamy 7:00 – 18:00

