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GMINA PODEGRODZIE LAUREATEM III MIEJSCA W RANKINGU „OCENA AKTYWNOŚCI GMIN
SĄDECCZYZNY W 2012 R.”, OCENIAJĄCYM DYNAMICZNY ROZWÓJ GMINY
ORAZ POPRAWĘ WARUNKÓW ŻYCIA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI.

Szanowni Państwo!

P

rzekazujemy Wam
kolejny numer
„Wieści Podegrodzkich”, a w nim
przegląd najważniejszych wydarzeń z okresu
ostatnich trzech miesięcy,
które miały miejsce
na terenie naszej gminy.
To kolejne małe cegiełki
służące jej rozwojowi
i budowaniu wizerunku
– miejsca przyjaznego
mieszkańcom i ich gościom. I nie jest to już
tylko nasze subiektywne
odczucie. W rankingu
gmin nowosądeckich
za 2012 r., w kategorii
głównej „Oceny Aktywności Gmin Sądecczyzny”, gmina Podegrodzie
zajęła wysokie, III miejsce. Obiektywne wskaźniki, takie same dla wszystkich gmin, w kategoriach: dynamika rozwoju, generowanie dochodów i aktywność
inwestycyjna, potwierdziły, że wysiłek ostatnich
dwóch lat nie poszedł na marne. Radość jest tym większa, że realizujemy w większości te działania ze środków zewnętrznych. Mamy jeden z najniższych
wskaźników zadłużenia gmin w powiecie. Chcę po raz
kolejny podkreślić, że jest to nasz wspólny sukces:
mieszkańców, radnych, pracowników Urzędu Gminy
i jednostek gminnych, szkół, OSP, KGW, pozarządowych organizacji społecznych. To budujący przykład
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania mieszkańców, współgospodarzy gminy. Bardzo
Wam za to dziękuję. Nie zapominam jednak, że ten
sukces stawia nam wyżej poprzeczkę na przyszłość.
Musimy sprostać tym oczekiwaniom.

Dlatego nie zwalniamy tempa i w tym numerze znajdą Państwo informacje o planowanych i zakończonych
kolejnych inwestycjach: budowie sali gimnastycznej
w Gostwicy, termomodernizacji gminnych szkół, wyremontowanych drogach gminnych, remoncie remizy
w Stadłach oraz rozpoczęciu drugiego etapu projektu
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
gminy Podegrodzie.
Na sukces gminy składają się osiągnięcia jej mieszkańców. Z dumą prezentujemy wspaniały sukces Michała
Ziomka na krakowskim Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, osiągnięcia uczniów ZSPG na Przeglądzie Małych
Form Teatralnych, osiągnięcia sportowe naszych drużyn,
relację naszych młodych przedstawicieli z ław poselskich
Sejmu RP, sukces redaktorów szkolnej gazetki „King”
z Gimnazjum w Podegrodziu oraz wspaniałe przyjęcie
stoiska KGW w Stadłach i występ zespołu „Podegrodzie” podczas Pikniku Rodzinnego w Krakowie.
To tylko wybrane przykłady aktywności naszych
mieszkańców. Zachęcam do dokładnej lektury „Wieści
Podegrodzkich”, gdzie znajdziecie Państwo dużo więcej
informacji. Wiele z opisywanych przez nas wydarzeń ma
już charakter cykliczny. To kolejny powód do dumy i podziękowań dla ich animatorów. Pielęgnujmy te tradycje.
Pozytywne efekty tych działań już są widoczne.
Miło mi Państwa poinformować, że po wielomiesięcznych staraniach Komisja Heraldyczna zatwierdziła
wzór herbu, flagi i pieczęci gminy Podegrodzie. Od wieków herb i flaga stanowiły ważny element identyfikacyjny i integracyjny każdej grupy. Mam nadzieję, że tak
będzie również w przypadku naszej gminy. W oparciu
o zatwierdzone symbole zostaną opracowane materiały
promocyjne gminy Podegrodzie.
Szanowni mieszkańcy. Przed nami okres wakacyjny.
Nie zwalnia nas to od codziennej pracy, ale w tej codzienności życzę Państwu, żebyście znaleźli czas na relaks i odpoczynek i oderwali się, choć na chwilę,
od trudów bieżących spraw.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE
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Rowerowa debata

Ponad sto prezentacji podczas „Druzbacki”

Z propozycją urządzenia parku rowerowego wystąpiła młodzież z Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu.

Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych jak zwykle był niezwykłym artystycznym przedstawieniem.
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Podegrodzie
na podium
dla aktywnych
Wójt Małgorzata Gromala odebrała dyplom za trzecie
miejsce w piątej edycji „Oceny Aktywności Gmin Sądecczyzny w 2012 r.”.
Ranking organizowany przy współpracy Fundacji Sądeckiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu opiera się na jedenastu wskaźnikach, podzielonych na trzy
kategorie (dynamika rozwoju, generowanie dochodów i aktywność inwestycyjna). W każdej z nich wyłoniono zwycięzców, jednak najważniejsza jest ogólna ocena, która zawiera
wynik zbiorczy uzyskany na każdym powyższym szczeblu.
Nasza gmina we wskaźniku ogólnej oceny aktywności zajęła trzecie miejsce.
Już od dłuższego czasu w naszej małej ojczyźnie kładzie się
duży nacisk na rozwój. Dzięki rozbudowie infrastruktury dro-

gowej, kanalizacji czy modernizacji budynków użyteczności
publicznej poprawił się komfort życia mieszkańców.
Obecnie priorytetem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto stale poprawiają się standardy drogowe, dzięki wykorzystanym środkom w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”)
oraz odbudowanym z programu usuwania klęsk żywiołowych
kilkudziesięciu kilometrom dróg.

Już od dłuższego czasu w naszej małej
ojczyźnie kładzie się duży nacisk na rozwój.
Dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej,
kanalizacji czy modernizacji budynków
użyteczności publicznej poprawił się komfort
życia mieszkańców.
W ostatnim roku przyspieszono również inwestycje w dziedzinie modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Przebudowano centrum Podegrodzia i Brzeznej, odnowiono
budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz wykonano termomodernizację w Szkołach Podstawowych w Olszanie, Gostwicy i Długołęce-Świerkli. Oprócz tego dokonano przebudowy
budynku OSP w Stadłach. Nie zapomniano również o dzieciach i młodzieży, dla których wybudowano place zabaw
przy szkołach w Podegrodziu i Olszance.
Nasza gmina została uhonorowana za wysiłek i wszelkie
starania, włożone na rzecz poprawy warunków i komfortu życia mieszkańców. W przyszłości planowane są kolejne inwestycje, które uczynią nasz region jeszcze atrakcyjniejszym.
W najbliższym czasie rozpocznie się budowa biblioteki, żłobka i przedszkola w Podegrodziu, placu zabaw w Stadłach, a ponadto przy szkole w Gostwicy powstaje sala gimnastyczna.
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innych placówek z terenu gminy. Swój pomysł konsultowali również z Małgorzatą
Gromalą – wójt Podegrodzia, która wyraziła aprobatę dla podjętej inicjatywy.
Podczas debaty każdy mógł wyrazić
swoją opinię i większość chętnie angażowała się w dyskusję. Padały ciekawe
propozycje rozwiązania omawianej
kwestii. Pojawił się pomysł zorganizowania terenowego toru czy też wyścigowego dla rowerów oraz urządzenie
bezpiecznego miejsca do nauki jazdy.
Opracowano specjalną mapę, która zawierała poszczególne propozycje. Opiekunką projektu została Teresa Kulak,
nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z ZSPG w Podegrodziu.

Rowerowa debata
Z propozycją urządzenia parku rowerowego wystąpiła młodzież z Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu.
Na terenie szkoły, pod koniec marca
odbyła się debata, która dotyczyła możliwości utworzenia na terenie gminy
miejsca, gdzie miłośnicy rowerów mogliby rozwijać swoją pasję. Oprócz

Dzień Matki
i Dziecka
w Podrzeczu
Pięknie przygotowany program artystyczny oraz własnoręcznie wykonane kwiaty, to tylko niektóre
atrakcje, jakie swoim mamom przygotowały dzieci podczas Dnia Matki
i Dziecka w Podrzeczu.
Uroczystość zorganizowano w sobotę 1 czerwca. Organizatorami imprezy
był Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, Świetlica Środowiskowa
w Podrzeczu oraz działająca przy parafii Świniarsko schola „Serduszka”.

Na zakończenie sformułowano poniższe wnioski:

– zorganizowanie parku rowerowego w naszej
gminie jest celowe, aby poprawić bezpieczeństwo jazdy na rowerze i zachęcić do korzystania
uczniów, rodziców i nauczycieli pojawili z tego środka transportu;
się również zaproszeni goście m.in. Piotr – opracowanie wniosku, który powinien zawieLachowicz – sekretarz gminy, Andrzej rać konkretne propozycje urządzenia parku roPoręba – radny wsi Olszanka oraz werowego i złożenie go w Urzędzie Gminy;
dwóch przedstawicieli sądeckiej policji. – zaplanowanie lokalizacji tego miejsca; wstępMłodzież bardzo długo przygotowywa- nie ustalono, że może być to teren przy istniejąła się do projektu. Moderatorzy dyskusji, cym gminnym boisku sportowym;
uczniowie drugiej klasy gimnazjum: Bar- – kolejnym przedsięwzięciem jest prośba
tłomiej Potoczny (IIc) i Krystian Turek (IId) o opracowanie kosztorysu przez pracowników
zbierali opinie wśród uczniów szkoły oraz gminy zajmujących się podobnymi projektami.

Spotkanie rozpoczęła wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala, która złożyła
wszystkim maluchom oraz rodzicom
najlepsze życzenia z okazji ich święta.
Nie zapomniała oczywiście o słodkim
upominku dla milusińskich.
Następnie głos zabrały dzieci, które
w pięknie przygotowanym programie artystycznym zaprezentowały się swoim
rodzicom oraz wszystkim zgromadzonym gościom. Były wiersze i piosenki,
oczywiście poświęcone mamom.
Na zakończenie maluchy obdarowały rodziców własnoręcznie wykonanymi
kwiatami, które wcześniej przygotowały na zajęciach plastycznych prowadzonych przez świetlicę w Podrzeczu.
Każdy z maluchów otrzymał słodki
upominek od organizatorów uroczystości.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Uczestnicy festiwalu swoje umiejętności wokalne prezentowali przed wymagającym jury, któremu przewodniczył
Jacek Cygan. To właśnie piosenki, których autorem tekstów jest wspomniany
artysta były wykonywane podczas konkursu. Oprócz niego w gronie oceniających znaleźli się: Ewa Błaszczyk,
Urszula Dudziak, Monika Kuszyńska,
Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Piekarczyk, Zbigniew Preisner, Jerzy Stuhr,
Adam Sztaba i Magdalena Waligórska.

– Muzyka jest moją największą
pasją. Kocham ją i pierwszy raz
udało mi się wygrać w dziedzinie, która jest tak bliska
mojemu sercu.
MICHAŁ ZIOMEK

Głos Michała
Ziomka poruszył
jury krakowskiego
festiwalu
Michał Ziomek, 23-letni mieszkaniec Podegrodzia został laureatem IX Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty. Muzyk dzięki wspaniałym wykonaniom
dwóch utworów zdobył główną nagrodę w konkursie.
Warto podkreślić, że zwycięstwo
w prestiżowym festiwalu, organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, nie było łatwym
osiągnięciem. Do udziału w przeglądzie
zgłosiło się bowiem aż 223 osoby, które
musiały przebrnąć przez niezwykle trudne kwalifikacje, by uczestniczyć w kon-
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cercie finałowym, który odbył się 9
czerwca na krakowskim Rynku.
– Dla mnie było to wielkie i niezapomniane przeżycie – mówi laureat głównej
nagrody,
Michał
Ziomek
z Podegrodzia. – Pamiętam, że pierwsze
chwile po ogłoszeniu wyników były szczególnie radosne. Przyznam szczerze, że
na początku nie mogłem uwierzyć, że jury zdecydowało o moim zwycięstwie. Dopiero później, gdy już dotarło do mnie, że
zająłem pierwszą lokatę, pojawiła się
ogromna euforia. Muzyka jest moją największą pasją. Kocham ją i pierwszy raz
udało mi się wygrać w dziedzinie, która
jest tak bliska mojemu sercu.

Opiekunką artystyczną była, podobnie
jak wszystkich poprzednich edycji, Irena Santor.
Zgodnie z zasadami festiwalu wszyscy uczestnicy prezentowali po dwa
utwory. Jeden wykonywali wspólnie ze
znanym artystą, a drugi indywidualnie.
W tym roku z utalentowaną muzycznie
młodzieżą śpiewali: Katarzyna Groniec,
Kayah, Mrozu, Anna Ozner, Ryszard
Rynkowski oraz Grzegorz Turnau.
Michał Ziomek podczas występu solowego przedstawił wykonanie piosenki, pochodzącej z repertuaru Ryszarda
Rynkowskiego pt. „Nie budźcie marzeń
ze snu”. Z kolei wspólnie z Grzegorzem
Turnauem zaśpiewał „Naprawdę nie
dzieje się nic”.
Młody mieszkaniec naszej gminy, poza
tym, że znakomicie śpiewa, gra na instrumentach klawiszowych, gitarze basowej,
a w przeszłości również na perkusji.
Za zwycięstwo laureaci otrzymali
Statuetkę Zaczarowanego Ptaszka oraz
stypendium pieniężne. Za pierwsze miejsce, w obydwu kategoriach przyznawano po 24.000 zł. Wokaliści, którzy zajęli
drugą lokatę otrzymali po 10.000 zł, zaś
za najniższe miejsce na podium przewidziano 5.000 zł stypendium.
CZERWIEC 2013
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Piknik Rodzinny w Olszanie

Całe rodziny, liczni goście i mnóstwo konkursów. To
wszystko sprawiło, że II Piknik Rodzinny w Olszanie był
niezapomnianym przeżyciem dla lokalnej społeczności.
Piknik odbył się dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu
osób, wolontariuszy i sponsorów, wśród których znaleźli się:
Małgorzata Gromala – wójt Podegrodzia, Bank Żywności
w Krakowie, Sądeckie Stowarzyszenie Monar czy Zasadnicza
Szkoła Zawodowa im. św. Kingi w Podegrodziu.
Imprezę poprowadziły Barbara Grabiak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu oraz Agata Zarabska
– kierownik Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego
w Olszanie. Na scenie pojawiło się wiele zespołów i artystów,

Drogi w Olszanie
wyremontowane
Zniszczone przez powódź drogi „Jasna” i „Konieczny”
w Olszanie służą już kierowcom.
W maju zakończyły się prace remontowe, mające na celu odbudowę dróg, które podczas powodzi w 2010 roku zostały zniszczone. Gmina Podegrodzie, jako region szczególnie poszkodowany

którzy umilali czas uczestnikom pikniku. Można było podziwiać występy m.in. Kapeli Łącko, zespołu wokalno-instrumentalnego z ZSPG w Podegrodziu, solistów z Blue Men
pod kierownictwem Leszka Moryto czy Jolanty Mrówki. Ponadto przed publicznością zaprezentowały się zespoły: wokalno-instrumentalny Anetki Baziak, Czarne Potoczki, tancerze
z SP w Kadczy oraz kabaret ze Szkoły Podstawowej w Stadłach.
Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w wielu konkursach
i skorzystać z atrakcji, których nie brakowało podczas niedzielnej zabawy. Na dzieci czekała m.in. zjeżdżalnia oraz dmuchany zamek, a każdy, kto chciał, mógł przejechać się bryczką
zaprzężoną w dwa konie, prowadzoną przez Józefa Kotasa.
Ogromną popularnością wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy, tworzenie figur z balonów, masek gipsowych
czy chodzenie na szczudłach i nartach indiańskich.
Imprezy dla społeczności lokalnej to promocja wolontariatu jednorazowego i akcyjnego. Centrum Aktywności Lokalnej
w Brzeznej przeprowadziło naukę tańców integracyjnych, zabawy z chustą animacyjną, konkurencję strzelania bramek, wyścig w workach oraz konkursy: z szarfami i wiedzy o gminie.
Ponadto w trakcie trwania pikniku rozgrywano II Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar wójta Podegrodzia, Małgorzaty Gromali. W zawodach pierwsze miejsce przypadło drużynie
z Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, drugie – ekipie występującej pod nazwą Harmider, trzecie zaś dla Młodzików z Olszany.
Uroczystości były również świetną okazją do skorzystania
z przysmaków kulinarnych, które były serwowane bezpłatnie.
W bufecie kawowym, obsługiwanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. św. Kingi w Podegrodziu, przygotowano wspaniały poczęstunek. Można było spróbować kołaczy z serem
i jabłkami, smalcu do chleba na wypieczonym na łopacie chlebie, kawy i herbaty oraz przysmaków z grilla. Dodatkową atrakcją była pieczona na ognisku jagnięcina.

przez żywioł, znajdowała się na wysokim miejscu w rankingu zadań. Całość inwestycji została więc sfinansowana z funduszu „Odbudowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.
W Olszanie, koszt remontu drogi gminnej „Jasna” nr 293669,
na długości 575 metrów wyniósł łącznie 130 733,01 zł. Z kolei
drogę „Konieczny” nr 293653, na długości 840 metrów wyremontowano na łączną kwotę 131 965,22 zł.
Prace obejmowały remont podbudowy dolnej, wymianę nawierzchni bitumicznej oraz oczyszczanie rowów spływu wód
odpadowych. Inwestycja trwała wyjątkowo krótko, bowiem
miesiąc po podpisaniu umowy z wykonawcą droga była już
oddana do użytku.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Szczęśliwych
powrotów z akcji
Gospodarzem III obchodów Dnia
Strażaka była w tym roku OSP
w Olszance, która ugościła delegacje wszystkich trzynastu jednostek, znajdujących się
na terenie gminy.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy
świętej, która odprawiona została w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olszance.
Następnie strażacy udali się barwnym pochodem do remizy, gdzie rozpoczęła się
część oficjalna. Obchody „Dnia Strażaka”
zostały zorganizowane już po raz trzeci.
W dniu św. Floriana, patrona strażaków
druhowie mieli okazję do świętowania.
Nie zabrakło również podziękowań
za nienaganną i pełną poświęcenia służbę
oraz życzeń dalszej pomyślności w życiu
zawodowym i osobistym. Druhowie spo-

Wieści PODEGRODZKIE

Dzień Strażaka był również
obchodzony w poszczególnych
jednostkach z gminy
Podegrodzie. W Stadłach
w remizie OSP odbyła się
uroczysta akademia.
tkali się także z wieloma wyrazami społecznego uznania za wykonywaną pracę.
Na uroczystość przybyła wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. Ponadto
w obchodach III Dnia Strażaka udział
wzięli przedstawiciele zaprzyjaźnionych
jednostek ze Słowacji. Na specjalne zaproszenie Teodora Gargasa, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP,
przybyły delegacje wszystkich trzynastu

OSP, znajdujących się na terenie naszej
gminy.
Dzień Strażaka był również obchodzony w poszczególnych jednostkach z gminy Podegrodzie. W Stadłach w remizie
OSP odbyła się uroczysta akademia,
przygotowana przez uczniów i nauczycieli z tamtejszej Szkoły Podstawowej.
W obchodach udział wzięło wielu zaproszonych gości na czele z dyrektor
Elżbietą Kosińską, gminnym komendantem OSP Kazimierzem Witkowskim
oraz druhem Markiem Frączkiem, sekretarzem Zarządu Oddziały Powiatowego
ZOSP RP w Nowym Sączu.
Na wstępie dyrektor szkoły złożyła
wszystkim strażakom życzenia bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów
z akcji oraz podziękowania za strażacki
trud ponoszony w działaniach ratowniczych na rzecz społeczności lokalnych.
Następnie uczniowie zaprezentowali
program artystyczny oraz wręczyli symboliczny kwiatek członkom OSP. Później Marek Frączek przedstawił
prezentację multimedialną oraz przeprowadził pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Strażacy przygotowali dla uczniów
poczęstunek.
CZERWIEC 2013
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Dzień
Seniora
Już po raz trzeci Filia GOK Brzezna-Litacz, przy współpracy z „Caritas”
Brzezna zorganizowała Dzień Seniora. Spotkanie odbyło się w miejscowej remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej. Jak co roku nie zabrakło
występów artystycznych i życzeń.
Nie obyło się również bez wzruszeń.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy
świętej, koncelebrowanej przez ks. Władysława Pasiuta ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów oraz ks. Stanisława
Posłusznego, proboszcza parafii w Brzeznej. Za oprawę muzyczną liturgii odpowiedzialny był organista oraz młodzież.
Warto dodać, że tego typu święta są
jedyną okazją dla seniorów, by spotkali
się w jednym miejscu w tak licznym gronie. Po mszy przyszedł czas na program
artystyczny, przygotowany pod kierun-

kiem Racheli Mordarskiej. Młodzi artyści pokazali się z najlepszej strony, wprowadzając wszystkich w doskonały
nastrój. Za swoje popisy otrzymali
gromkie brawa i słodycze.
Atrakcją był pokaz ratownictwa medycznego, przygotowany przez młodzieżową grupą strażaków-ochotników
z Brzeznej-Litacza. Zaprezentowano,
jak udzielić pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku samochodowym.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do budynku, gdzie bardzo miło spędzili czas. Rozmowom i wspomnieniom
nie było końca, a gości częstowano wypiekami, przygotowanymi przez panie
z „Caritas”. Każdy z seniorów oraz zaproszonych otrzymał drobny upominek.
Były to bukieciki z bibuły, wykonane
przez filię GOK Brzezna-Litacz i laurki,
które wykonała młodzieżowa grupa
„Caritas” ze Szkoły Podstawowej
w Brzeznej.

Podegrodzkie
przysmaki
na krakowskich
Błoniach

wszyscy wnioskodawcy i beneficjenci,
działający na rzecz ochrony środowiska.
Ziemię podegrodzką reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Podegrodzie, który podczas swojego
występu zgromadził bardzo dużą publiczność. Gromkie oklaski były najlepszym
wyrazem zadowolenia i uznania.
Z kolei każdy, kto odwiedził podegrodzkie stoisko mógł skosztować regionalnych
potraw i produktów. Odwiedzający mogli
spróbować m.in. bigosu po staropolsku, tradycyjnie pieczonego na łopacie chleba oraz
barszczu czerwonego. Nie zabrakło również białego sera, smalcu czy wiejskiego
masła, jak również licznych wyrobów wędliniarskich.
Miłośnicy słodkich wypieków chętnie
kosztowali kołaczy drożdżowych, specjalnie przygotowanej mieszanki ciastek,
jabłecznik oraz placka makowo-drożdżowego. Można było również degustować lokalnych nalewek, w postaci
wiśniówki, cytrynówki oraz śliwowicy.

Stoisko naszej gminy cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
gości. Wystarczy podkreślić, że wszystkie produkty regionalne, które przygotowano dla blisko tysiąca osób, zniknęły
ze stołów w bardzo szybkim tempie.

Piknik rodzinny, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
był nie lada atrakcją dla mieszkańców stolicy Małopolski. Nie mogło
na nim zabraknąć przedstawicieli
gminy Podegrodzie.
Impreza odbyła się 8 czerwca na Błoniach krakowskich i została zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Swój region mogli reklamować
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Już
pływam
Pod koniec czerwca zakończył się
kurs nauki pływania dla dzieci z naszej gminy. Zajęcia odbywają się
w ramach realizacji projektu pt.
„Już pływam”.

Usportowiona klasa
Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego
w Olszanie był niezapomnianym
przeżyciem dla wszystkich uczestników. Moc atrakcji i konkursów
sprawił, że każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.

oraz pokazali, jak w praktyce wyglądają działania ratowniczo-gaśnicze. Ponadto każdy, kto chciał, mógł z bliska
zobaczyć, jak wygląda wóz strażacki
i poczuć się jak prawdziwy strażak.
Uczniowie ze szkoły mieli okazję
do wykazania się wiedzą i umiejętnościaCelem imprezy była integracja mi w wielu konkursach rekreacyjno-sporuczniów podczas konkursów i zabaw towych. Rywalizowano w konkurencjach
sportowych oraz wpajanie im zasad sportowych, zorganizowanych na boisku
zdrowej rywalizacji. Ponadto założeniem szkolnym (piłka nożna, biegi, rzuty piłką,
uroczystości było wdrożenie aktywnego wyścigi rzędów czy konkurencje zręczi zdrowego spędzania czasu wolnego.
nościowe). Jak zawsze uczniowskiej ryOrganizatorami Dnia Dziecka walizacji towarzyszyły spore emocje oraz
i Sportu, który odbył się przy Szkole świetna zabawa.
Podstawowej w Olszanie była Rada
Ważną nagrodą dla młodzieży ze
Rodziców oraz pracownicy Centrum szkoły podstawowej był puchar ufunKulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego, dowany przez kierownika Centrum
którzy czuwali nad prawidłowym i bez- Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego
piecznym przebiegiem zabawy.
w Olszanie. Ostatecznie piątoklasiści
Na uczniów czekało wiele atrakcji okazali się najbardziej usportowieni.
m.in. różnego rodzaju konkursy, gry, zaKażdy z uczniów otrzymał nagrody
bawy oraz turniej sportowy – „Najbardziej rzeczowe ufundowane przez wójt Pousportowiona klasa”. W imprezie wzięli degrodzia Małgorzatę Gromalę. Ponadrównież udział druhowie z Ochotniczej to paczki ze słodyczami ufundowała
Straży Pożarnej w Olszanie, pod dowódz- Rada Rodziców oraz Bank Żywności.
twem komendanta Jana Mikulca.
Na zakończenie wspaniałej zabawy
Zaprezentowali oni sprzęt, będący przygotowano dla wszystkich kiełbaskę
na wyposażeniu swojego samochodu z grilla.

Wieści PODEGRODZKIE

Kurs odbywał się w obrębie zadania
województwa małopolskiego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży”. Dzięki niemu trzydzieścioro dzieci ze szkół podstawowych,
znajdujących się na terenie naszej gminy, przystąpiło do zajęć. Odbywały się
one na terenie basenu, mieszczącego
się przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym
Sączu.
Zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora obejmowały
dwie grupy, po piętnaście osób. Ponadto
nad bezpieczeństwem dzieci i ich powrotem do domów za każdym razem
czuwało po dwóch opiekunów.

Budowa sali gi
Widoczne są już pierwsze efekty
prac budowlanych, rozpoczętych
pod koniec maja przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. Już za kilkanaście miesięcy będzie można
korzystać z sali gimnastycznej, która spełni wszystkie wymagania.
Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy ruszyła 28 maja a termin zakończenia prac przewidziano na 30
listopada 2014 roku. Obiekt, którego powierzchnia użytkowa będzie wynosiła 371,76 m2 powstanie przy szkole
podstawowej. Wartość inwestycji wyniesie ok. 2.377 mln zł.
Na potrzeby placówki powstanie budynek, który będzie spełniał wszystkie
wymagania dotyczące ewakuacji, BHP
CZERWIEC 2013
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W projekcie mogli uczestniczyć jedynie uczniowie z klas I-VI, którzy nie
umieli jeszcze pływać i skierowany był
on dla szkół podstawowych z Województwa Małopolskiego.
Mali pływacy oprócz nauki technik
pływackich mieli również okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych np. z zasadami korzystania
z kąpielisk. – Spędziliśmy wolny czas
w aktywny sposób, w bardzo miłym towarzystwie – mówiła siedmioletnia Łucja Mordarska, jedna z uczestniczek
kursu. – W zajęciach brały udział dzieci
z całej gminy, więc mam teraz wielu nowych znajomych. Bardzo mi się podobało, często korzystaliśmy ze zjeżdżalni
i uczyliśmy się nurkować. Niektóre ćwiczenia były trudne, ale mieliśmy przy tym
dużo radości i zabawy.
Ważną częścią programu była poprawa sprawności i kondycji fizycznej
dzieci, jak również profilaktyka zdrowotna, w tym korygowanie wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Ponadto
dzieci dowiedziały się, z jakimi niebezpieczeństwami mogą zmierzyć się
w wodzie oraz jak ich uniknąć i im zapobiec.

Z terenu gminy do projektu „Już pływam” przystąpiło łącznie trzydzieścioro
uczniów ze szkół podstawowych w: Brze-

znej, Brzeznej-Litaczu, Długołęce-Świerkli,
Gostwicy, Mokrej Wsi, Olszanie, Olszance,
Podegrodziu, Rogach oraz Stadłach.

mnastycznej w Gostwicy idzie pełną parą
i higieniczno-sanitarne. Będzie mógł
pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub
oświatowe, w zależności od odbywających się w nim spotkań.
Sala zostanie wyposażona w pełnowymiarowe boisko do siatkówki o wymiarach 9x18 m oraz niewymiarowe boisko
do koszykówki. Jednocześnie w obiekcie
będzie mogło przebywać 120 osób,
a w wydzielonym pomieszczeniu (małej
sali gimnastycznej) 10 osób.
Oprócz tego, na parterze budynku
będzie mieścił się m.in. pokój dla nauczycieli z kompletnym zestawem
do udzielania pierwszej pomocy, dwie
szatnie z umywalkami (umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym) oraz magazyn sprzętu
sportowego.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Będzie taniej, czyli
termomodernizacja
gminnych szkół
W Szkole Podstawowej w Rogach
oraz Szkole Podstawowej im. św.
Kingi w Olszance trwają prace termomodernizacyjne. Po ich wykonaniu użytkowanie budynków
przyniesie spore oszczędności.

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM.
grzewczym. Przyniesie to znaczne ko- ŚW. KINGI W OLSZANCE
rzyści ekonomiczne, które mogą spowodować, że inwestycje zwrócą się
w okresie kilku lat.

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SZKOŁY
Podobne inwestycje wykonano już PODSTAWOWEJ
w szkołach w Olszanie, Długołęce- W ROGACH
-Świerkli i Gostwicy, gdzie modernizacja objęła również Warsztaty Terapii
Zajęciowej.
Dzięki wykonanym zadaniom budynki będą znacznie tańsze w utrzymaniu
i eksploatacji. Przewiduje się, że dzięki
termomodernizacji zmniejszy się zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie

Wieści PODEGRODZKIE

obejmuje docieplenie styropianem
ścian zewnętrznych i fundamentowych
nad gruntem (90 400,00 zł). Ponadto
wykonuje się prace związane z dociepleniem wełną mineralną /iso-mata/
stropów nad najwyższą kondygnacją
z zabezpieczeniem folią paraprzepuszczalną (8 000 zł).

Zadanie dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Jego łączny koszt wynosi 98 400,00 zł, z czego 36 160,00 zł to
kwota pochodząca z dotacji WFOŚ.
Realizacja zadania rozpoczęła się 2
kwietnia, a potrwa do 15 lipca. Remont

Modernizacja wykonana w oparciu
o środki własne i dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
w Krakowie. Inwestycja rozpoczęła się 2
kwietnia, a jej zakończenie planowane
jest na 15 lipca. Całkowita wartość zadania wynosi 148 506,78 zł, z czego
kwota dotacji WFOŚ jest równa 54 447,94 zł. Termomodernizacja
obejmuje docieplenie ścian zewnętrznym styropianem (136 119, 84 zł) oraz
docieplenie stropów nad najwyższą kondygnacją wełną mineralną /iso-mata/
z zabezpieczeniem folią paraprzepuszczalną (12 386, 94 zł).

CZERWIEC 2013

INWESTYCJE

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Rozbudowa
remizy
w Brzeznej

Cybernetyczne
Podegrodzie
10 czerwca rozpoczęto instalację
zestawów komputerowych wraz
z drukarkami oraz dostępu do internetu w 150 gospodarstwach
z terenu gminy Podegrodzie.
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” realizowany przez
gminę współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.
Już pierwsze osoby otrzymały nowe
komputery, drukarki i bezpłatny dostęp
do sieci. Do 20 czerwca u wszystkich
beneficjentów projektu będzie sprzęt,
na którym mogą pracować, doskonalić
swoje umiejętności oraz zdobywać
wiedzę w zaciszu własnego domu. Pod-

czas montażu zestawów komputerowych mieszkańcom towarzyszyła
ogromna radość, szczęście z otrzymanego od gminy sprzętu i dostępu do sieci internetowej. Nie ukrywali swojej
wdzięczności, kierując podziękowania
do wójt Małgorzaty Gromali.
W związku z dużym zainteresowaniem projektem wśród mieszkańców
gminy, wójt Małgorzata Gromala złożyła
do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek aplikacyjny na realizację II etapu zadania w celu zwiększenia
dostępu do internetu i wyposażenie w zestawy komputerowe wśród 100 mieszkańców oraz trzech jednostek podległych
gminie tj. Szkół w Podegrodziu, Brzeznej
oraz Gostwicy.
Projekt jest całkowicie bezpłatny
– mieszkańcy gminy Podegrodzie nie
ponoszą żadnych kosztów związanych
z dostępem do sieci internetowej oraz
zakupem zestawów komputerowych.
Wartość projektu: 1 344 550, 00
PLN Okres realizacji: 2012 – 2015.

Już po raz czwarty Podegrodzie
znalazło się na liście gmin rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach konkursu
„Małopolskie Remizy”. 27 maja Zarząd Województwa Małopolskiego
zatwierdził wyniki konkursu na realizację prac budowlano–remontowych w remizach strażackich.
Ostatecznie w ramach programu
„Małopolskie Remizy 2013” dofinansowanie w wysokości 80% wnioskowanej
kwoty dotacji otrzymało 137 gmin. Gminie Podegrodzie na realizację zadnia pn.
„Rozbudowa i nadbudowa istniejącego
budynku OSP w Brzeznej” przyznano 40 tys. zł.
Realizacja inwestycji rozpocznie się
w najbliższym czasie i potrwa do 30 października. W ramach zadania wykonane
zostaną następujące prace:
– roboty przygotowawcze i ziemne;
– roboty fundamentowe;
– roboty izolacyjne i zasypy;
– elementy kanalizacji sanitarnej,
– ściany parteru.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:
WWW.EWYKLUCZENIE.PODEGRODZIE.PL
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Podczas odbywającej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu XXXIII sesji Rady Gminy, wójt
Małgorzata Gromala nagrodziła
uczniów za wybitne osiągnięcia
w roku szkolnym 2012/2013.

Uczniowie nagrodzeni
na XXXIII Sesji Rady Gminy
GIMNAZJUM

Dwudziestu sześciu uczniów z gminy
Podegrodzie otrzymało nagrody rzeczowe. Młodzież godnie reprezentowała naszą małą ojczyznę w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych.
XXXIII Sesja Rady Gminy była idealną okazją do wyróżnienia tych, którzy
w minionym roku szkolnym w szczególny sposób zasłużyli się dla szkół, zdobywając laury w konkursach i olimpiadach
wojewódzkich i ogólnopolskich. Warto
nadmienić, że zaproszenie na uroczystość otrzymali również rodzice, którzy
mogą być dumni ze swoich pociech.
Należy podkreślić, że uczniowie
z gminnych szkół brali udział w wielu
konkursach i olimpiadach z różnych
dziedzin oraz zawodach sportowych.
Wystarczy wymienić, że świetne wyniki uzyskiwali w matematyce, fizyce czy
informatyce oraz przedmiotach humanistycznych. Ponadto wyróżnienia zdobywali, prezentując swój talent artystyczny
czy umiejętności wokalne.
Wszystkim laureatom, finalistom
i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych
sukcesów i zaangażowania w rozwijanie
swoich pasji. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych uczniów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO
-GIMNAZJALNYCH IM. BŁ.
O. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
W PODEGRODZIU

SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Milena Jarosz – Finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego
2. Jakub Bodziony – kapitan drużyny piłki nożnej,
która w wojewódzkim finale Turnieju „Mała piłkarska kadra czeka” zajęła trzecie miejsce
3. Anna Adamczyk – kapitan drużyny piłki nożnej,
która zajęła trzecie miejsce w wojewódzkim finale „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”
4. Kinga Zaczyk – kapitan drużyny piłki nożnej,
które zajęła trzecie miejsce w Wojewódzkim Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Wieści PODEGRODZKIE

1. Patrycja Dyrek – Laureatka Małopolskiego
Konkursu Biblijnego, III miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie Językowym
„Bliżej Świata” w kategorii język niemiecki
2. Elżbieta Ligas – Laureatka Małopolskiego
Konkursu Biblijnego, III miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie Językowym
„Bliżej Świata” w kategorii język niemiecki
3. Michał Rams – Laureat Małopolskiego Konkursu Biblijnego
4. Justyna Buczek – Finalistka Małopolskiego
Konkursu Biblijnego
5. Magdalena Piechura – Finalistka Małopolskiego Konkursu Biblijnego
6. Anna Piszczek – Finalistka Małopolskiego
Konkursu Biblijnego, I miejsce w II Powiatowym
Konkursie Piosenki Angielskiej „Let’s sing and
play”, III miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie Językowym „Bliżej Świata” w kategorii język niemiecki
7. Bartłomiej Potoczny – Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego, Finalista Małopolskiego Konkursu Biblijnego, Finalista
Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie, I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „Let’s sing and play”
8. Rafał Kaszuba – Laureat Małopolskiego Konkursu Informatycznego, Finalista Małopolskiego
Konkursu Fizycznego, Laureat z matematyki
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
„Olimpus”
9. Krystian Turek – Laureat Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie, II miejsce
w XIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych
„Przebudzenie 2013” pt. „Współczesne zagrożenia wśród młodzieży – ja w teatrze życia, a moje
prawdziwe oblicze”
10. Wojciech Kulak – Finalista Małopolskiego
Konkursu Fizycznego, Laureat z matematyki
Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
„Olimpus”, I miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie Językowym „Bliżej Świata”
w kategorii język angielski
11. Maria Kwoka – Finalistka Małopolskiego Konkursu Fizycznego
12. Damian Poręba – Finalista Małopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego, Laureat z języka
angielskiego Ogólnopolskiej Olimpiady Przed-

miotowej „Olimpus”, I miejsce w II Powiatowym
Konkursie Piosenki Angielskiej „Let’s sing and
play”, I miejsce w XXI Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie Językowym „Bliżej Świata” w kategorii język angielski, II miejsce
w XIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych
„Przebudzenie 2013” pt. „Współczesne zagrożenia wśród młodzieży – ja w teatrze życia, a moje
prawdziwe oblicze”
13. Kaludia Kapusta – Finalistka Małopolskiego
Konkursu Matematycznego, II miejsce w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka innego
wymiaru”, III miejsce z matematyki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”,
bardzo dobry wynik w konkursie „Kangur Matematyczny”

Dwudziestu sześciu uczniów
z gminy Podegrodzie otrzymało nagrody rzeczowe. Młodzież
godnie reprezentowała naszą
małą ojczyznę w konkursach
przedmiotowych i zawodach
sportowych.
14. Agnieszka Błaszczyk – Finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego, I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie-Konkursie Językowym
„Bliżej Świata” w kategorii język angielski, I miejsce w II Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskim „Let’s sing and
play”, II miejsce w XIII Przeglądzie Małych Form
Teatralnych „Przebudzenie 2013” pt. „Współczesne zagrożenia wśród młodzieży – ja w teatrze
życia a moje prawdziwe oblicze”
15. Jakub Banach – Finalista wojewódzkiej XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI
KRÓLOWEJ POLSKI W BRZEZNEJ
1. Mateusz Pasiut – laureat Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów w roku
szkolnym 2012/2013
CZERWIEC 2013
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Informacja dotycząca zbiórki
odpadów komunalnych na
terenie Gminy Podegrodzie
Od 1 lipca 2013 r. w naszej gminie zacznie obowiązywać nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nim będą Państwo płacić tzw. podatek śmieciowy
i to Gmina zajmie się odbiorem i wywozem odpadów wytworzonych
na danej nieruchomości, poprzez firmę SITA Małopolska Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu, wyłonioną
w drodze przetargu.
Właścicielom nieruchomości, którzy
zadeklarowali prowadzenie segregacji
odpadów, firma SITA Małopolska Sp.
z o.o. Oddział w Nowym Sączu, tel. kontaktowy: 18 441-52-85 dostarczy nieodpłatnie kolorowe worki do segregacji.

Odpady należy wrzucać
do worków o odpowiedniej kolorystce:

2. Patrycja Dara – laureatka Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów w roku
szkolnym 2012/2013
3. Kamil Wolak – finalista Małopolskiego Konkursu z Geografii dla uczniów gimnazjów w roku
szkolnym 2012/2013, Finalista Małopolskiego
Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów w roku szkolnych 2012/2013
4. Dariusz Cabała – I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym „Konstytucja 3 maja
– Czasy Stanisławowskie”
5. Angelika Mordarska – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Konstytucja 3 maja – Czasy Stanisławowskie”
6. Mariusz Fornagiel – I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym „Konstytucja 3 maja
– Czasy Stanisławowskie”
7. Mariusz Ciągło – II miejsce w Wojewódzkich
Halowych Zawodach Piłki Nożnej.

– do worków niebieskich z napisem PAPIER wrzucamy odpady z papieru i tektury,
– do worków żółtych z napisem PLASTIK
wrzucamy odpady z tworzyw sztucznych, metale i odpady wielomateriałowe (np. kartony
z soków i mleka),
– do worków zielonych lub białych z napisem szkło wrzucamy opakowaniowe i nieopakowaniowe odpady ze szkła białego
i kolorowego,
– do worków brązowych z napisem BIOODPADY wrzucamy odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Nie należy mieszać
odpadów zielonych z pozostałymi odpadami
biodegradowlanymi.
Pozostałe po wysegregowaniu odpady
(np. popiół, pampersy, zmiotki, zużyte środki higieniczne, zanieczyszczone opakowania, itp.) będą zbierane wpojemniku, wktóry
każda nieruchomość winna być wyposażona, awuzasadnionych przypadkach wczarnych workach o odpowiedniej grubości
iwytrzymałości. Pojemniki (lub czarne worki) naodpady niesegregowane zapewnia we
własnym zakresie właściciel nieruchomości.

Od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregacje odpadów będą również
odbierane pozostałości po segregowaniu, tj.
odpady zmieszane. Odpady komunalne będą odbierane zposzczególnych nieruchomości według harmonogramu zamieszczonego
nastronie internetowej: Gminy Podegrodzie
(www. podegrodzie. pl) ifirmy SITA (www.
sitamalopolska. pl) oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych Sołectwach. Segregowane odpady będą odbierane
z nieruchomości pod warunkiem ich prawidłowego segregowania i gromadzenia
w workach lub pojemnikach.
Podczas I zbiórki tj. w miesiącu lipcu
odpady segregowane będą odbierane również w czarnych, odpowiednio opisanych
workach (plastik, szkło, papier, odpady
biodegradowalne (bio)), pod warunkiem
ich prawidłowego segregowania. Worki
z odpadami zmieszanymi prosimy również o opisanie np. „zmieszane komunalne”. Prosimy również dołączyć
do każdego worka karteczkę z informacją
zawierającą nazwę miejscowości wraz
z numerem budynku mieszkalnego.
Worki należy wystawić rano do granicy
posesji, w określony dzień podany w harmonogramie na godzinę 7.00 rano.
Informujemy również, że począwszy
od II zbiorki tj. zbiórki w miesiącu sierpniu obowiązywać będą tzw. kody kreskowe, które trzeba będzie umieszczać
na każdym oddawanym worku/pojemniku (zarówno z odpadami segregowanymi
jak i zmieszanymi). Kody kreskowe zostaną dostarczone mieszkańcom i podmiotom (tj. właścicielom nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych) wraz
z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminami płatności w 2013 r.
Odpady z remontów należy gromadzić
w workach lub kontenerach dostarczonych
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,
w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości. W przypadku, gdy masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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duża, a właściciel nieruchomości nie dysponuje odpowiedniej pojemności pojemnikiem
lub kontenerem, właściciel nieruchomości lub
dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik
u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe
odbierane będą raz wroku wramach tzw. wystawki. Odpady te będą dostarczane przez
właścicieli nieruchomości do kontenerów,
które na czas zbiórki będą zapewnione przez

firmę SITA Małopolska Sp. z o.o. w ilości co
najmniej 1 pojemnik na każde Sołectwo.
Wten sam sposób odbierane będą odpady popiołu, z zastrzeżeniem, że do końca 2013 r.
odbędą się dwie takie zbiórki. Odpady popiołu można również umieszczać
łącznie z odpadami niesegregowanymi.
O terminach organizowanych zbiórek zostaniecie Państwo poinformowanie w późniejszym terminie, w sposób zwyczajowo
przyjęty w naszej Gminę (strona internetowa, tablice ogłoszeń). W ramach uzupełnie-

nia systemu odbioru odpadów powstanie
punkt selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych
(m. in. zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte
opony,
odpady
wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe).
Punkt ten zostanie utworzony na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Podegrodziu i będzie świadczył usługi 1 raz
w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 800-1600.

Co wrzucać, do którego worka?
PLASTIK, METAL, WIELOMATERIAŁOWE
– WOREK ŻÓŁTY
Tutaj wrzucamy:
– plastikowe butelki po napojach, wodach mineralnych (butelki PET)
– opakowania wielomateriałowe tj. kartoniki po mleku i sokach itp.
– pojemniki po chemii gospodarczej i kosmetykach np. po szamponie,
płynie do mycia naczyń
– plastikowe koszyczki po owocach
– plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
– art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych
– folie opakowaniowe i naczynia jednorazowe
– worki, reklamówki, torby plastikowe
– opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po napojach i konserwach)
– zakrętki metalowe, kapsle
– drobny złom żelazny i metale kolorowe
Tutaj nie wrzucamy:
– butelek i pojemników po smarach i olejach
– opakowań i butelek po farbach i lakierach
– opakowań po rozpuszczalnikach
– opakowań po środkach ochrony roślin
– tworzyw sztucznych piankowych
– zabawek
– dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolu
– pojemników po farbach i lakierach
– zużytych akumulatorów i baterii
– starych patelni i garnków

SZKŁO – WOREK BIAŁY LUB ZIELONY
Tutaj wrzucamy:
szklane i umyte butelki po sokach i napojach
słoiki po dżemach i przetworach
opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
szklane butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach
Tutaj nie wrzucamy:
– luster, szkła okiennego i zbrojonego
– porcelany, ceramiki
– wyrobów ze szkła kryształowego
–
–
–
–
–

Wieści PODEGRODZKIE

–
–
–
–
–
–

zakrętek, kapsli, korków
żarówek, świetlówek, lamp jarzeniowych
płytek ceramicznych, doniczek
kineskopów
naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc itp.)
szyb okiennych i samochodowych

PAPIER – WOREK NIEBIESKI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tutaj wrzucamy:
gazety, czasopisma, katalogi, prospekty
książki w miękkich okładach lub z usuniętymi twardymi okładkami
papier szkolny i biurowy (zeszyty, wydruki komputerowe)
opakowania papierowe
kartony, tekturę, worki papierowe
Tutaj nie wrzucamy:
zatłuszczonego papieru np. po maśle lub margarynie
opakowań po mleku i sokach
opakowań z zawartością np. żywnością
jednorazowych naczyń
tapet
pampersów, podpasek i papierów higienicznych
papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywem sztucznym
papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
papieru termicznego i faksowego
worków po wapnie, cemencie

BIOODPADY – WOREK BRĄZOWY
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tutaj wrzucamy:
resztki z owoców i warzyw
trawę
liście
odpady kuchenne
Tutaj nie wrzucamy:
kamieni, ziemi, gruzu
popiołu, żużlu
resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości ryby)
reszek jedzenia w płynie
odchodów zwierzęcych
szkła, porcelany, fajansu
CZERWIEC 2013
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Wójt z absolutorium
14 maja, podczas sesji Rady Gminy,
wójt Małgorzata Gromala, niemal
jednogłośnie uzyskała absolutorium.
Przy jednym głosie wstrzymującym
się radni przyjęli sprawozdanie budżetowe za rok 2012.
Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Obecni na sali radni, sołtysi oraz zaproszeni goście
zapoznali się z prezentacją multimedialną, zawierającą dokonania, wynikające
z realizacji budżetu w 2012 roku.
Wynosił on ok. 40 mln zł, z czego blisko 16 mln przeznaczono na oświatę i wychowanie. To ponad 1/3 budżetu, jednak
należy nadmienić, że koszty związane
z edukacją w gminie z roku na rok się
zwiększają. Kwota pochodzi z subwencji
oświatowej, jednak od pewnego czasu jej
wysokość się nie zmienia, a potrzeby regionu w tej dziedzinie są coraz większe.
Prawie 7,7 mln zł z gminnych pieniędzy
wydano z kolei na pomoc społeczną
(ok. 1/5 całości budżetu), a na transport
i łączność blisko 6 mln.
Dzięki bardzo dobrze i szczegółowo
rozpisanym projektom, nasza gmina pozyskuje pieniądze ze środków europejskich,
co pozwala na realizację wielu inwestycji.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przebudowano centrum Podegrodzia (ok. 550 tys. zł) i Brzeznej (prawie 288 tys. zł). Ponadto za łączną kwotę
ok. 575 tys. zł zagospodarowano tereny
przy Szkole Podstawowej w Olszance.
Niemal gruntowny remont przeszedł
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, który obecnie czaruje urokiem i nowoczesnym wyglądem (ok. 550 tys. zł).
Oprócz tego budynek i otoczenie filii
GOK w Naszacowicach zostało zmodernizowane za kwotę ok. 150 tys. zł.
Ważną inwestycją gminną była rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w miejscowości Stadła
i części miejscowości: Brzezna, Gostwica i Podegrodzie, której koszt wyniósł
prawie 1. 328 mln zł. Oprócz tego,

Dzięki bardzo dobrze i szczegółowo rozpisanym projektom,
nasza gmina pozyskuje pieniądze ze środków europejskich,
co pozwala na realizację wielu
inwestycji.
za ok. 4,5 mln zł rozbudowano kanalizację sanitarną wraz z przyłączami wodociągowymi w Brzeznej.
Gmina Podegrodzie pozyskała również fundusze na zadania z zakresu polityki społecznej. Blisko 1,4 mln zł
przeznaczono na projekt „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”. Dla dużej
grupy osób zakupiono komputery oraz
objęto programem nauki korzystania
z internetu.
Ponadto część mieszkańców mogła
skorzystać ze szkoleń prowadzonych
w ramach aktywizacji społeczno–zawodowej (ok. 813 tys. zł). Realizowano
również projekt mający na celu indywidualizację nauczania dla dzieci z gminy

(ok. 309 tys. zł). Dzięki temu młodzież
zyskała możliwość korzystania z szeregu zajęć pozalekcyjnych, w tym umożliwiających rozwój ich zainteresowań.
Dodatkowo za kwotę prawie 44 tys.
zł w Brzeznej i Podrzeczu doposażono
świetlice. Dzięki temu w znaczący sposób podniósł się standard obiektów,
świadczonych usług oraz organizowanych imprez promocyjnych.
Władze gminy nie zapomniały również o tradycji i kulturze regionalnej.
Łącznie na ten cel w 2012 roku przeznaczono ponad 50 tys. zł. Doposażono Kapelę Podegrodzie oraz Orkiestrę Dętą
w Długołęce-Świerkli w instrumenty
muzyczne oraz zorganizowano imprezę
promocyjną, której celem jest kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów
i obrzędów. Ponadto zakupiono stroje regionalne dla Zespołu Podegrodzie.
Warto nadmienić, że podczas sesji absolutoryjnej, oprócz radnych pojawili się
również sołtysi podegrodzkich wsi, oraz
przedstawiciele powiatu, jak również
Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Za udzielone absolutorium, wójt podziękowała radnym, sołtysom, mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Gminy.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Artyści z całej Polski gościli w dworku w Brzeznej
Obchody Tysiąclecia Parafii i Ziemi Podegrodzkiej były okazją do zorganizowania pleneru malarskiego.
Pomysł zorganizowania imprezy powstał już w 2006 roku w trakcie prac przy polichromii kościoła parafialnego
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Z inicjatywą wyszło małżeństwo artystów – Bronisława i Kazimierz Twardowscy, którzy wraz z ks. prałatem Józefem Wałaszkiem opracowali plan zorganizowania pleneru.
Zaproszenie na malowniczą Ziemię Podegrodzką otrzymało wielu wybitnych artystów z całej Polski: Marta i Marek Andałowie z Kazimierza Dolnego, Emilia Domańska z Poznania, Andrzej Kacperek z Mysłowic, Anna Ksykiewicz z Radomia, Agnieszka Mitura z Kazimierza Dolnego oraz Michał Smółka z Poniatowej. Komisarzem
artystycznym uroczystości został jej współautor Kazimierz Twardowski, uznany w całej Europie akwarelista.
Plener był realizowany dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu wójt Podegrodzia Małgorzaty Gromali.
Twórcy gościli w dworze w Brzeznej. Dzieła zainspirowane pięknem ziemi sądeckiej będą eksponowane na wystawie uświetniającej obchody Tysiąclecia Parafii i Gminy Podegrodzie w roku 2014. Z tej okazji zostanie wydany
również specjalny katalog z powstałymi podczas pleneru pracami.

Młodzi artyści
na scenie GOK
Dwa dni trwało święto dzieci, które
prezentowały swoje talenty artystyczne. Występy oceniało jury, nagradzając szczególnie
uzdolnionych.
Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych Gminy Podegrodzie sprawił, że przez dwa dni Gminny
Ośrodek Kultury rozbrzmiewał muzyką
i śpiewem. Na scenie prezentowały się
zarówno przedszkola, szkoły podstawowe, jak i gimnazja.
Można było podziwiać prezentacje
kabaretowe, teatralne, pantomimiczne,
solowe, instrumentalne oraz zespołowe.
Młodzi artyści zadbali o każdy szczegół
swoich występów. Dekoracje oraz stroje
przygotowane przez opiekunów grup

Wieści PODEGRODZKIE

oraz rodziców budziły uznanie wśród
publiczności.
Wystąpili przedstawiciele 13 placówek przedszkolnych oraz 10 szkół podstawowych i 2 gimnazjów, co dało

łączną liczbę blisko 250 uczestników. Jury w składzie: Józefa Kunicka, Rachela
Mordarska, Jan Kożuch oraz ks. Tomasz
Piecuch miało bardzo trudny orzech
do zgryzienia.
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Z kulturą podegrodzką na ty
Wiedza o regionie – to nie edukacja
o przeszłości, lecz opisywanie naszego miejsca we współczesnej Europie i świecie. Motto to towarzyszy
warsztatom realizowanym w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu, a mających na celu zainteresowanie
dzieci kulturą i tradycjami regionu
Lachów.
Projekt „Z Kulturą Podegrodzką na ty
– historia, tradycja, nowoczesność” polega na organizowaniu cyklu warsztatów, są to m. in.:
• warsztaty archeologiczne;
• warsztaty mające na celu zapoznanie
z obrzędowością świąt;
• warsztaty plastyczne z bibułkarstwa;
• warsztaty doskonalące umiejętność
posługiwania się gwarą podegrodzką;
• warsztaty kulinarne, związane
z przyrządzaniem posiłków.
Odbyły się już warsztaty, na których
dzieci zapoznały się z obrzędami zwią-

Warsztaty archeologiczne –„W grodzie i podgrodziu”

W sąsiedztwie dzisiejszego Podegrodzia istniał już w wiekach
IX-X gród w Naszacowicach
– jeden z największych
ośrodków plemienia Wiślan.
zanymi ze Świętami Wielkanocnymi.
Efektem tych zajęć są palmy i stroiki
świąteczne.
Na początku uczestnicy warsztatów
z ciekawością zwiedzili Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, w którym prezentowane są znaleziska
archeologiczne z czasów cesarstwa
rzymskiego dowodzące tego, że Podegrodzie jest jedną z najstarszych osad
na Sądecczyźnie. W sąsiedztwie dzisiejszego Podegrodzia istniał już w wiekach
IX-X gród w Naszacowicach – jeden
z największych ośrodków plemienia Wiślan. W końcu X wieku gród spłonął a je-

Młodzi archeolodzy przy pracy lepienia garnków. W warsztatach
udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogach, których opiekunem jest Janina Buczek.
go funkcję przejęło Podegrodzie, gdzie
funkcjonowały dwa grody (Na Grobli
i Zamczysku) będące kolejno siedzibą
kasztelana, sprawującego w imieniu księcia władzę nad okolicznymi osadami.
Uczestnicy warsztatów zgłębili tajemnice budowy drewniano-ziemno-

-kamiennych wałów obronnych. Konstruowali wiele rodzajów nasypów, palisad czy ostrokołów, naprzemiennie
przekładane warstwami ziemi i drewna oraz drewniane skrzynie z beli układanych
na
zrąb,
wypełnione
kamieniami i ziemią.
Młodzi twórcy tworzyli te modele,
używając do tego celu patyków, wykałaczek i gliny. Choć wydawało się to
dość skomplikowane, dzieci szybko
udowodniły nam swoje zdolności konstrukcyjne, także sprawdziły się w sztuce garncarskiej – ręcznym lepieniu
naczyń.

Projekt realizowany jest przez Bibliotekę
Gminną w Podegrodziu w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek przy wsparciu Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce. Zakończenie
projektu przewidziane jest na koniec
czerwca 2013 r.
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Ponad sto prezentacji podczas
tegorocznej „Druzbacki”

XXXI Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów
Weselnych jak zwykle był niezwykle
barwnym i bogatym we wrażenia artystyczne przedstawieniem.
Impreza od 1998 r. jest organizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu i za każdym razem cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki wspólnym spotkaniom i zdrowej rywalizacji, poziom muzyczny utrzymuje
się na bardzo wysokim poziomie. Konkursowi towarzyszą zajęcia warsztatowe
uczestników i instruktorów z komisją artystyczną.
Celem „Druzbacki” jest ożywienie
poprzez przekaz sceniczny różnorodnych form tradycyjnego muzykowania,
przybliżenie młodemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego, popularyzacja
twórczości artystycznej oraz stworzenie
możliwości niekonwencjonalnego spędzania wolnego czasu dla szerokiej grupy odbiorców oraz budowanie
pokoleniowych i regionalnych więzi.

Wieści PODEGRODZKIE

znano Muzyce Spod Kicek z Mordarki.
W kategorii młodzieżowej pierwsze
miejsce zajęła Mała Ziemia Suska z Suchej Beskidzkiej. Również najlepiej zaprezentowali się reprezentanci powyższej
miejscowości wśród dzieci. Zespół Muzyka Duchac stanął na najwyższym stopniu podium.
Konkurs Instrumentalistów wygrał
w kategorii dorosłych Marian Tabaszewski z Nowego Sącza. W rywalizacji młodzieży najlepsza okazała się Agnieszka
Nowak, skrzypaczka i klarnecistka z Podrzecza, zaś w dziecięcym przeglądzie
wyłoniono trzech zwycięzców: Anetę
Sędzik z Siołkowej (skrzypce), Martę
Kosecką z Rojówki (skrzypce) oraz Samuela Guzika z Juszczyny (heligonka).
Wśród grup śpiewaczych pierwszą lokatę uzyskała Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju. Warto również dodać, że w tej
Organizatorami tegorocznej imprezy kategorii przyznano również pozaregulabyło Małopolskie Centrum Kultury „So- minową nagrodę grupie Piyrogi Łomnikół” w Nowym Sączu, Gminny Ośrodek cońskie z Łomnicy-Zdroju. Uhonorowano
Kultury w Podegrodziu oraz Stowarzy- ją za wierność tradycji wspólnego śpiewaszenie Lachów Podegrodzkich. Nagrody nia pokoleń starszych i młodszych.
dla uczestników ufundowało MinisterW konkurencji śpiewu solowego dostwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe- rosłych pierwsze miejsce zajęły Emilia
go, Urząd Marszałkowski Województwa Czaluśniak z Wójtowej oraz Wojciech
Małopolskiego, Gminny Ośrodek Kultu- Sułkowski z Podegrodzia. Z kolei nie
ry w Podegrodziu oraz Starostwo Powia- wyłoniono zwycięzcy w gronie solistów
towe w Nowym Sączu.
młodzieżowych. Drugą lokatę zajęła tuPodczas przeglądu zaprezentowało taj Karolina Jarzębak (Kokuszki). Najsię 28 muzyków, 42 instrumentalistów, 13 lepszym dziecięcym śpiewakiem został
grup śpiewających, 18 śpiewaków soli- Jakub Jasiński z Męciny.
stów, 7 mistrzów z uczniami i 9 drużbów
Konkurs na Mistrza i Ucznia ponowweselnych. Wszyscy uczestnicy zostali nie nie przyniósł wygranych. Drugie
przesłuchani przez komisję w składzie: miejsce ex aequo uzyskali Bronisław
Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomu- Kaczor z Poręby Wielkiej (uczniowie:
zykolog – przewodnicząca), Benedykt Gabriela Pitek i Łukasz Pitek – skrzypKafel (etnograf – MCK Sokół), Jadwiga ce), Krzysztof Repetowski z Nowego
Adamczyk (muzyk – MCK Sokół), Artur Sącza (uczniowie: Szymon Olesiak, JaCzesak (językoznawca – Uniwersytet Ja- kub Sromek, Martyna Siedlarz – klarnet)
gielloński) oraz Aleksandra Smaga (mu- oraz Grzegorz Horowski z Popardowej
zyk – MCK Sokół).
(uczeń: Łukasz Kowalik – klarnet).
W konkursie Muzyk Ludowych
Najlepszym drużbą weselnym został
wśród dorosłych nagrodę główną przy- Józef Tokarczyk z Mordarki. Laureat oraz
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Dokonania szkół
ginących zawodów
W połowie czerwca uroczyście zakończono działalność szkółek,
które przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu kształciły
dzieci w tzw. ginących zawodach.

Tadeusz Woźniak z Witowic Dolnych oraz
Stanisław Zrałka będą reprezentantami tej
konkurencji na „Sabałowych Bajaniach”.
Konkurs o charakterze ogólnopolskim,
który co roku gromadzi gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów
i starostów weselnych odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej.
Ponadto komisja zakwalifikowała:

GRUPY ŚPIEWACZE
– Dolina Popradu z Piwnicznej-Zdroju
– Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej
– Zbyrcok z Juszczyna
– Koninianki z Koniny
– grupa śpiewacza z Dębicy

INSTRUMENTALIŚCI
– dorośli: Marian Tabaszewski (heligonista),
Franciszek Tabaszewski (heligonista),
Władysław Obrzut (heligonista), Jakub Guzik
(skrzypek), Franciszek Krzysztofiak
(skrzypek), Piotr Kulig (skrzypek)
– młodzież: Agnieszka Nowak (skrzypaczka
i klarnecistka)
– dzieci: Marta Kosecka (skrzypaczka),
Samuel Guzik (heligonista)

Najmłodsi przez cały rok szkolny
uczestniczyli w zajęciach z zakresu ceramiki, haftu podegrodzkiego, malowania na szkle oraz ludowego
muzykowania. Dzięki dofinansowaniu
ze środków powiatu nowosądeckiego
i GOK w Podegrodziu warsztaty były
w całości bezpłatne.
Spotkanie było niezwykle barwnym
i różnorodnym wydarzeniem, podczas
którego dzieci prezentowały swoje całoroczne dokonania.
Jako pierwsi zaprezentowali się
członkowie szkółki ceramicznej, bardziej znanej pod nazwą „gliniarze”.
Prowadzony przez Monikę Zielińską
zespół przedstawił publiczności sposób
przygotowania z gliny pięknej, szkliwionej miski.
Następnie scenę przejęły dzieci
z kółka malowania na szkle pani Teresy Cabały. Po nich swoje dokonania zaprezentowała Janina Lorczyk, która
wraz z podopiecznymi pokazała wspaniałe hafty.

Całość spotkania uświetniła swoim
występem Szkółka Muzykowania Ludowego, Młodzieżowa Muzyka „Podegrodzie” pod kierownictwem Marka
Wastaga oraz Szkółka gry na trąbce
Macieja Matusika.

Najmłodsi przez cały rok
szkolny uczestniczyli w zajęciach z zakresu ceramiki,
haftu podegrodzkiego, malowania na szkle oraz ludowego
muzykowania.
– Kolejny rok pokazał jak wielkim
zainteresowaniem cieszą się zajęcia
prowadzone przez nasz ośrodek – mówi dyrektor GOK, Krzysztof Bodziony.
– W zajęciach uczestniczy ponad setka
dzieci w samym ośrodku. Nie liczę jednak zajęć, które prowadzone są w naszych filiach, czyli Mokrej Wsi,
Naszacowicach i Podrzeczu.
Dzieci, choć odebrały dyplomy
uczestnictwa w zajęciach, to czeka je
jeszcze porządkowanie pracowni i odbiór wykonanych prac.

ŚPIEWACY SOLIŚCI
– dorośli: Wojciech Sułkowski,
Katarzyna Sikorska
– dzieci: Jakub Jasiński

DRUŻBOWIE WESELNI
– Józef Tokarczyk
– Tadeusz Woźniak
– Stanisław Źrałka.
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Ja w teatrze życia
Uczniowie z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu zajęli drugie miejsce
podczas XIII Przeglądu Małych
Form Teatralnych.
Hasłem tegorocznego przeglądu były
współczesne zagrożenia wśród młodzieży – „Ja w teatrze życia”. XIII Przegląd
Małych Form Teatralnych zorganizowany został przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
a odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w stolicy powiatu.
W finale tegorocznego konkursu
udział wzięło osiem szkół gimnazjal-

Wszyscy uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania
maks. 20-min. sztuki teatralnej, poruszającej temat
współczesnych zagrożeń.
nych: Publiczne Gimnazjum w Skrzydlnej (gmina Dobra), Zespół Szkół
w Brzanie (gmina Bobowa), Gimnazjum
w Korzennej, Zespół Szkół nr 1 w Męcinie (gmina Limanowa), Gimnazjum
w Przyszowej (gmina Łukowica), Gim-

nazjum nr 3 w Nowym Sączu, Gimnazjum w Zadrożu (gmina Trzyciąż) oraz
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu.
Zgodnie z zasadami przeglądu, miał
on charakter edukacyjno-profilaktyczny.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani byli
do przygotowania maksymalnie 20-minutowej sztuki teatralnej, poruszającej
temat współczesnych zagrożeń, na jakie
narażona jest współczesna młodzież.
Gimnazjaliści z naszej gminy przygotowali scenkę dotyczącą anoreksji.
Jurorzy zmierzyli się z niezwykle
trudnym zadaniem, bowiem poziom
twórczy młodych artystów był bardzo
wysoki. Ostatecznie oceniający zdecydowali o zwycięstwie Zespołu Szkół nr 1
w Męcinie.
Druga lokata przypadła młodzieży
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu. Nasz zespół,
do występu przygotowały nauczycielki języka polskiego: Małgorzata Janur
i Maria Masternak. W swoim przedstawieniu poruszono problem anoreksji,
który w dzisiejszych czasach dotyczy
coraz większego grona młodych ludzi.
Sztuka bardzo przypadła jury do gustu,
które wysoko oceniło młodych artystów z naszej gminy.
Przegląd odbywał się pod patronatem
Ryszarda Nowaka, prezydenta Nowego
Sącza oraz sądeckich parlamentarzystów: Barbary Bartuś, Wiesława Janczyka i Arkadiusza Mularczyka.

Modlitwa szkół papieskich
XI Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II w Starym Sączu
było okazją do wspominania patrona i wspólnej modlitwy. 11 czerwca, klasa V Szkoły Podstawowej
w Brzeznej-Litaczu uczestniczyła w XI Spotkaniu Szkół
im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Tegoroczna uroczystość odbyła się z okazji XIV rocznicy kanonizacji bł.
Kingi i wizyty Ojca Świętego na Sądecczyźnie. Pielgrzymi zgromadzili się w kościele pw. Św. Trójcy (klasztor klarysek), gdzie modlono się przed relikwiami św.
Kingi. Następnie przy Bramie Seklerskiej, Jacek Lelek,
burmistrz Starego Sącza dokonał oficjalnego przywitania wszystkich uczestników. Później goście w barwnym korowodzie udali się w kierunku ołtarza
papieskiego, gdzie ks. infułat Adam Kokoszka odprawił
mszę św. za beatyfikację Jana Pawła II.

Wieści PODEGRODZKIE

CZERWIEC 2013

EDUKACJA

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Młodzi
w ławach
poselskich
Krystian Turek i Bartłomiej Potoczny, uczniowie drugiej klasy gimnazjum w ZSPG w Podegrodziu zostali
posłami XIX Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Tematyką omawianą
przez młodych parlamentarzystów
była ekologia i lokalny rozwój.
W obradach uczestniczyło 460
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z terenu całego kraju.
Warunkiem udziału w sesji było przeprowadzenie debaty dotyczącej zrównoważonego rozwoju, w której udział
wzięło szerokie grono uczestników. Nasi uczniowie przeprowadzili dyskusję
pod hasłem „Jak zorganizować park rowerowy w naszej gminie?”. Wzbudziła
ona duże zainteresowanie w lokalnym
środowisku, a wsparcia zespołowi
uczniowskiemu udzieliła nauczycielka
wiedzy o społeczeństwie, Teresa Kulak.
31 maja Bartłomiej Potoczny i Krystian Turek w stolicy najpierw uczestniczyli w warsztatach, by na drugi dzień
głosować nad uchwałą związaną z lokalnym ekorozwojem. Przyjęli ją jednogłośnie.
Sporą atrakcją dla młodzieży były
możliwość zwiedzenia budynku sejmu
oraz spotkania z przedstawicielami klubów poselskich. Każdy z młodych par-

lamentarzystów chciał uwiecznić się
na mównicy sejmowej w fotelu marszałka lub premiera.
Ostatnim punktem były pytania obradujących, skierowane do minister edukacji narodowej, Krystyny Szumilas.
Poruszano wiele kwestii m.in. podręcz-

ników z makulatury, ekorozwoju
w szkołach oraz e-podręczników.
– Całą wizytę w sejmu wspominam
pozytywnie. To ciekawe doświadczenie
i okazja do zwiedzenia świątyni prawodawstwa oraz do poznania wielu osób
– ocenił Bartłomiej Potoczny.

Gimnazjalna gazetka najlepsza w powiecie!
Gimnazjaliści z Podegrodzia pokazali swój talent
dziennikarski. Ich szkolna gazetka „KING” została wybrana najlepszą w swojej kategorii.
Konkurs, organizowany przez portal Sadeczanin. info
i miesięcznik „Sądeczanin” oraz przy wsparciu Sądeckiej
Biblioteki Publicznej obejmował wszystkie szkoły z terenu

powiatu nowosądeckiego. Nagrody przyznawano w dwóch
kategoriach: szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. W tej
drugiej młodzież z naszej gminy okazała się najlepsza, dzięki
czemu wygrała roczny druk gazetki. Młodym dziennikarzom
składamy serdeczne gratulacji i życzymy dalszych sukcesów
w rozwijaniu swojej pasji.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Gminny konkurs językowy
skim poprzez słuchanie, czytanie tekstów
ze zrozumieniem, literowanie, rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i quizów.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z Magdaleny Konar (lektor szkoły językowej
Małgorzaty Biskup) oraz Alicji Głuc (nauczyciel języka angielskiego).
Pierwsze miejsce zdobył zespół ze
Szkoły Podstawowej im. św. Kingi
w Olszance, który reprezentowali: Klaudia Fiut, Sylwia Wilk i Grzegorz Szabla.
Drugie miejsce uzyskały uczennice ze
Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli: Karolina Dara, Paulina Kożuch i Wioleta Kuchnia. Na trzeciej

Do drugiego szczebla
zakwalifikowały się po trzy
osoby z każdej placówki, które
uzyskały największą liczbę
punktów.
Pierwsza edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów
szkół podstawowych za nami. Zmagania były dobrą zabawą, podczas
której uczestnicy mogli wykazać
się swoją wiedzą i zdolnościami językowymi.
Konkurs okazał się świetnym pomysłem i organizatorzy – Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Olszance oraz
Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli – już zapowiadają jego kontynuację
w kolejnych latach. Przygotowaniem
i przeprowadzeniem imprezy zajęły się
nauczycielki języka angielskiego: Marta
Pustułka i Kornelia Potoniec-Szarek.
Główną ideą konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród
uczniów szkół podstawowych, motywowanie ich do nauki, poszerzanie wiedzy
oraz propagowanie wykorzystania multimediów w nauce języków obcych.
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W konkursie wzięło udział osiem
szkół podstawowych z gminy Podegrodzie: SP w Olszance, SP w Długołęce-Świerkli, SP w Olszanie, SP
w Gostwicy, SP w Brzeznej-Litaczu, SP
w Mokrej Wsi, SP w Stadłach oraz SP
w Podegrodziu. Podzielono go na dwa
etapy: szkolny i gminny. W pierwszym
z nich uczniowie rozwiązywali zadania
testowe, sprawdzające umiejętność
słownictwa, struktur gramatycznych
oraz czytania ze zrozumieniem.
Do drugiego szczebla zakwalifikowały
się po trzy osoby z każdej placówki, które
uzyskały największą liczbę punktów. Stworzono z nich zespoły, które zapreprezentowały się 17 kwietnia w finale,
odbywającym się na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance. Uroczystego otwarcia dokonała Katarzyna Plata,
dyrektor SP w Długołęce-Świerkli.
Finał polegał na sprawdzeniu umiejętności posługiwania się językiem angiel-

pozycji uplasowała się drużyna z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu, złożona z: Barbary
Śledź, Przemysława Golonki i Norberta
Niemca.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki – materiały do nauki języka angielskiego oraz dyplomy. Podczas
rozdania nagród obecni byli: sekretarz
gminy Podegrodzie Piotr Lachowicz
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im.
św. Kingi w Olszance Rozalia Ścianek.
Przeprowadzenie konkursu byłoby niemożliwe, gdyby nie pomoc sponsorów:
gminy Podegrodzie, Banku Spółdzielczego w Podegrodziu, Tomasza Kuliga – właściciela księgarni „MENTOR” w Nowym
Sączu, Wydawnictwa Pearson Central Europe Sp. z. o. o., Wydawnictwa Oxford
University Press, Józefa Nika – właściciela piekarni w Nowym Sączu, Danuty
i Wiesława Pasoniów, firmie Komperion,
Andrzeja Poręby – radnego Podegrodzia.
CZERWIEC 2013
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Matematyka jest
wśród nas
Pod takim hasłem odbyła się szósta
już edycja gminnego konkursu,
nad którym patronat objęła wójt
Podegrodzia Małgorzata Gromala.
Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami konkursu są Iwona Sasak z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu oraz Marzena Klimek ze
Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli.
Pod koniec kwietnia przeprowadzono
etap wewnętrzny, w którym udział wzięło dziewięć szkół. Oprócz ZSPG w Podegrodziu w konkursie wystartowały: SP
im. św. Kingi w Olszance, SP w Długołęce-Świerkli, SP im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie, SP w Mokrej Wsi,
SP w Stadłach, SP im. Batalionów
Chłopskich w Rogach, SP im. Narcyza Wiatra w Gostwicy oraz SP im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Brzeznej-Litaczu. Po eliminacjach do szczebla
gminnego zakwalifikowało się 25
uczniów z siedmiu szkół.
Każdy z uczestników etapu zmierzył
się z 17 zadaniami, w tym 14 zamknięty-

Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 18
czerwca w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu.

ZWYCIĘZCY
I miejsce (21 pkt) – Wioleta Kuchnia z SP
w Długołęce-Świerkli, w nagrodę otrzymała
pióro Parker oraz grę logiczną Rummikub;
II miejsce (20 pkt) – Maciej Bodziony z SP
w Stadłach;
III miejsce (17 pkt) – Natalia Kwoka-Wyżycka
i Alicja Dyrek z SP im. Batalionów Chłopskich
w Rogach;
IV miejsce (16 pkt) – Jakub Wojnarowski
z ZSPG im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu, Grzegorz Szabla i Agnieszka
Owsianka z SP im. św. Kingi w Olszance.

mi. Zmagania odbywały się w SP w Długołęce-Świerkli, 21 maja. Wszystkich
przybyłych uroczyście przywitała dyrektor szkoły Katarzyna Plata. Przez blisko 75 minut, najtęższe umysły z terenu
gminy mierzyły się z ćwiczeniami, które
wymagały zarówno wiedzy ogólnej,
umiejętności logicznego myślenia, jak
kreatywnego rozwiązywania problemów.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się 18 czerwca w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu. Zwycięzcy, wyłonieni przez
Gminną Komisję Konkursową otrzymali
nagrody, ufundowane przez wójt Małgorzatę Gromalę.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Uczniowie
z Podegrodzia
poskromili
na scenie rywali
z całej Małopolski

Przyszli pierwszoklasiści
poznali szkołę
Dzieci z Gminnego Przedszkola
w Podegrodziu zostały zaproszone
na dzień otwarty do Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu.
W przyszłym roku, obecni przedszkolacy będą uczniami pierwszej klasy. Wraz z rodzicami 23 maja mieli
okazję zapoznać się z proponowaną
ofertą edukacyjną na rok szkolny 2013/2014 oraz zwiedzić. Dzień
otwarty zorganizowała wicedyrektor
placówki Małgorzata Liber oraz szkolny pedagog Anita Karpierz.
Wizyta rozpoczęła się w gabinecie
dyrektora szkoły. Krystyna Dąbrowska zapewniała o dużych możliwościach rozwoju, jakie ZSPG
w Podegrodziu oferuje swoim
uczniom. Następnie szkolne koło teatralne pod opieką Jadwigi Frączek
zaprezentowało bajkę pt. „Śpiąca królewna”, która bardzo spodobała się
dzieciom i została przez nich nagrodzona gromkimi oklaskami.
Po bajce dzieci odwiedziły w klasach swoich starszych kolegów, zasiadły w ławkach oraz zapoznały się ze
szkolnymi pomocami dydaktycznymi.
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Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, dzieci
z zaciekawieniem wędrowały
po korytarzach szkolnych
i z uśmiechem angażowały się
w przygotowane dla nich
atrakcje.
Duże wrażenie na odwiedzających wywarła sala komputerowa, biblioteka
i nowe szatnie.
Później przedszkolaki ponownie pojawiły się w sali gimnastycznej, gdzie
obejrzały występ „Małego Podegrodzia”. Na zakończenie wizyty czekała
niespodzianka – zabawa z członkami
Szkolnego Koła Wolontariatu.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, dzieci z zaciekawieniem
wędrowały po korytarzach szkolnych
i z uśmiechem angażowały się w przygotowane dla nich atrakcje. Dzięki temu najmłodsi mogli nieco oswoić się
ze szkołą, by bez większego lęku i stresu 1 września przekroczyć jej progi.

Udział Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Wojewódzkim
Konkursie „Bliżej świata” stał się
już tradycją. 22 maja zespół Experyment pod opieką Grzegorza Krawczyka wystawił w SP nr 68
w Krakowie – gdzie odbyła się 20.
edycja imprezy – spektakl w języku
angielskim „The Taming of the
Shrew”, czyli komedię Williama
Shakespeare’a,, Poskromienie złośnicy”. 14 czerwca odebrał za jego
odegranie pierwszą nagrodę.
Skład grupy angielskojęzycznej tworzyli: Aneta Baziak 3b, Maciej Hejmej 3b, Damian Poręba 3b, Wojciech

Indywidualizacja
nauczania
Zakończyła się realizacja projektu
„Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą
na rozwój Gminy Podegrodzie” dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
CZERWIEC 2013
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Kulak 3b, Patryk Zbozień 3b, Agnieszka
Błaszczyk 3a, Anna Piszczek 2d, Patryk
Łatka 2d, Michał Szczygieł 2d, Krystian
Turek 2c, Bartłomiej Potoczny 2c, Kamil Kotas 2a, Sebastian Maciuszek 2a.
Do drugiego występu – nieco odmienionej wersji „Księcia i żaby” – przygotowywało się pięciu uczniów gimnazjum:
Bianka Kowalska w roli Narratora,
Agnieszka Błaszczyk i Patrycja Dyrek jako dwie Księżniczki, Ela Ligas w roli
Króla oraz Sebastian Maciuszek w przebraniu Żaby. Opiekunem tego przedstawienia była Joanna Kowalska,
nauczycielka języka niemieckiego.
Na scenie rywalizowali uczniowie
z 27 szkół podstawowych i 27 gimnazjalnych z całej Małopolski, popisując
się umiejętnościami językowymi (grali
w językach włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, a nawet esperanto), aktorskimi i wokalnymi. Oceniało
ich jury, w skład którego wchodzili nauczyciele języków obcych. Szczególną
uwagę zwrócono na poprawność językową i wymowę, natomiast za ciekawe dekoracje i pomysłowość można było
uzyskać dodatkowe punkty.

Na wyniki trzeba było poczekać do 14
czerwca. Na uroczystej ceremonii pierwszą
nagrodę w kategorii gimnazjum odebrali
uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu,
za anglojęzyczny program. Grający „Księcia i żabę” uplasowali się na również wysokim, trzecim miejscu.
To nie jedyne osiągnięcia ZSP-G
w Podegrodziu. Szkoła otrzymała również Tytuł Najlepszego Gimnazjum
w całym konkursie, zdobywając Złoty

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z klas I-III. Projekt realizowany był w okresie
od 01.02.2012 r. do 30.06.2013 r. wzięło w nim udział 347 uczniów
w tym 152 dziewczynki i 195 chłopców.
Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
z klas I-III z 10 szkół podstawowych
z terenu gminy Podegrodzie poprzez indywidualizacje procesu ich kształcenia.
Projekt realizowany był w okresie
od 01.02.2012 r. do 30.06.2013 r. wzięło w nim udział 347 uczniów w tym 152
dziewczynki i 195 chłopców. Zrealizowano łącznie 2760 godzin zajęć w tym:
– 1110 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem
dysleksji;
– 630 godzin zajęć dla dzieci z trud-

nościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych;
– 210 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych matematycznie;
– 180 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski;
– 270 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności

Puchar, ufundowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
– Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy
docenieni. Można powiedzieć, że czas
spędzony na wielogodzinnych próbach
i przygotowaniach do występu nie był
stracony – komentowali uczniowie.
W nagrodę szkoła otrzymała również
gadżety multimedialne w postaci magnetofonów i głośników.
ELŻBIETA LIGAS

matematyczno–przyrodniczych;
– 120 godzin zajęć logopedycznych;
– 120 godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
– 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo;
– 90 godzin zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno–przyrodnicze uczniów szczególnie uzdolnionych.
Ponadto szkoły uczestni czące
w projekcie otrzymały doposażenie
w materiały dydaktyczne niezbędne
do prowadzenia zajęć wynikających
z procesu indywidualizacji. Uzyskaliśmy wskaźniki na poziomie zakładanych rezultatów. Wszyst kim
zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy.
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Piłkarska kadra czeka
Gród Podegrodzie wystąpił
w następującym składzie: Bartłomiej
Białas, Adam Kwoka, Paweł Plata, Karol
Golonka, Jakub Kostrzewa, Piotr Wardęga,
Patryk Łatka, Michał Szczygieł, Marcin
Golonka, Przemysław Golonka, Konrad Ciągło,
Krystian Mordarski, Michał Duda, Grzegorz
Olchawa, Szymon Szabla, Jakub Szachnowski,
Aleksander Janur. Trener: Zygmunt Biel
Z równie dobrej strony pokazali się
podegrodzcy młodzicy, którzy pod wodzą trenera Marka Fiuta zapewnili sobie
udział w finale wojewódzkim turnieju

Drużyna z Podegrodzia znakomicie poradziła sobie
z rywalami, zwyciężając w półfinale gospodarzy z Zyndrama
Łącko 8-0.
Do finałów wojewódzkich awansowały zespoły młodzieżowe Grodu
Podegrodzie, które w dwóch turniejach rejonowych pozostawiły rywali
na pokonanym polu.
Ekipa trampkarzy w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra
Czeka” w każdym spotkaniu nie pozostawiała rywalom złudzeń i wysoko pokonywała
przeciwników.
Zespół
prowadzony przez trenera Zygmunta
Biela będzie walczył w Krakowie
o awans do turnieju ogólnopolskiego.
Na drodze do wspomnianego finału wojewódzkiego musiał przebrnąć przez
dwa etapy rozgrywek.
Najpierw na szczeblu powiatowym
ekipy Ludowych Klubów Sportowych
rywalizowały w Łącku o awans do dalszego etapu. Drużyna z Podegrodzia
znakomicie poradziła sobie z rywalami,
zwyciężając w półfinale gospodarzy
z Zyndrama Łącko 8-0. W finale zano-
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towała jeszcze lepszy rezultat i rozgromiła rówieśników z Nawoju Nawojowa 14-1.
Turniej międzypowiatowy, który odbywał się na terenie obiektu LKS Gród
stał pod znakiem zdecydowanej dominacji miejscowego zespołu. Zawodnicy trenera Zygmunta Biela w dwóch
spotkaniach zdobyli aż jedenaście bramek, tracąc przy tym zaledwie jedną.
W zawodach wystąpili zwycięzcy z powiatów: limanowskiego (LKS Rupników) i gorlickiego (LUKS Ropa).

WYNIKI
Gród Podegrodzie – LUKS ROPA 3: 0
LKS Rupniów – LUKS Ropa 4: 0
Gród Podegrodzie – LKS Rupniów 8: 1

TABELA
(kolejno: miejsce, klub, mecze, punkty, bilans bramkowy)

1. Gród Podegrodzie 2
2. LKS Rupniów
2
3. LUKS Ropa
2

6
3
0

11-1
5-8
0-1

„Mała Piłkarska Kadra Czeka”. W turnieju rejonowym, rozgrywanym w Ropie okazali się najlepsi i będą
reprezentowali nasz region na krakowskim szczeblu. Stawką zawodów będzie
Puchar Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych w Krakowie.
Drużyna młodzików wystąpiła w następującym składzie: Patryk Baziak, Jakub Bodziony, Maciej Fiut, Sebastian
Łatka, Szymon Łatka, Tomasz Matiaszek, Norbert Niemiec, Sławomir Niemiec, Dawid Szabla, Mariusz Zieliński.
Trener: Marek Fiut.
Należy wspomnieć, że obydwa zespoły młodzieżowe, które przystąpią
do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim będą miały okazję (w przypadku
zwycięstwa) do wystartowania w turnieju krajowym. W kategorii trampkarzy
zawody będą się odbywały w Słubicach,
z kolei młodzicy będą walczyli o wygraną w Opolu.
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Integracja pokoleń
na turnieju piłki siatkowej
Wspaniała zabawa i rywalizacja
sportowa na wysokim poziomie.
Tak w skrócie można podsumować
turniej siatkówki, organizowany
w połowie marca w sali gimnastycznej w Olszanie.
W zawodach wystartowało dziewięć
zespołów, które walczyły o puchar kierowników Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olszanie.

Zwycięzcą turnieju została ekipa Gród-Czop Podegrodzie, która okazała się najlepsza na tle rywali. Drugą lokatę zajęli
zawodnicy „Tazman Volley” z Nowego
Sącza, a na najniższym stopniu podium
uplasowali się siatkarze reprezentujący
drużynę gospodarzy z Olszany.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i stała na wysokim poziomie
sportowym. W turnieju mogli wziąć
udział wszyscy chętni miłośnicy piłki
siatkowej.

– Miłe zaskoczenie. Takich imprez
sportowych powinno być więcej – skomentował Łukasz Wiewiór, kapitan drugiej drużyny zawodów z Tazman Volley.
– W Nowym Sączu nie ma takich inicjatyw, trudno tam szukać podobnych form
spędzania czasu wolnego. Barierą dla
wielu młodych ludzi jest wpisowe.
Warto dodać, że impreza była jednocześnie swojego rodzaju integracją pokoleń, bowiem najstarszy jej uczestnik
miał 73 lata. Najmłodsi z kolei to uczniowie gimnazjum. Ponadto można odnotować lokalny sukces, w postaci
zaproszenia na treningi do klubu z Nowego Sącza młodego zawodnika Grzegorza
Olchawy. Czternastolatek na co dzień jest
uczniem I klasy Gimnazjum w Brzeznej.

Zespół Gród Czop Podegrodzie będzie bronił
tytułu sprzed roku
emocji sportowych oraz zabawy
przy muzyce. Wszyscy obecni, zarówno
sportowcy, jak i kibice będą mieli zapewniony poczęstunek. Będzie można
spróbować kiełbasek z rusztu czy karczku z grilla. Ponadto organizatorzy zapewniają słodycze oraz napoje.
Piknik niesie ze sobą wiele atrakcji,
z których najciekawszą wydaje się być
konkurencja tzw. „gwoździa”. Zawodnicy będą walczyć o miano najlepiej zbijającego piłkę siatkarza. Ponadto

Rozgrywki będą miały charakter minifestynu. Stanowią
świetne połączenie emocji
sportowych oraz zabawy
przy muzyce.
V Piknik Siatkarski „Pożegnanie wakacji” zostanie rozegrany na boisku
Orlik w Podegrodziu. Zawody zaplanowano na 28 sierpnia.
Gród Czop Podegrodzie, zwycięzca
poprzedniego turnieju, który był rozgry-

wany przed rokiem, stanie do zawodów
o obronę tytułu. Oprócz emocji siatkarskich na uczestników będzie czekało
wiele atrakcji. Początek rywalizacji
wstępnie zaplanowano na godzinę 14.
Rozgrywki będą miały charakter minifestynu. Stanowią świetne połączenie

zgromadzeni będą mogli wziąć udział
w wielu konkursach.
Wybrani, bądź wylosowani kibice będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, a najlepsi otrzymają ufundowane
przez sponsorów nagrody. Odbędą się
również loterie fantowe.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Sportowy rok dzieci
i młodzieży
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań sportowych dokonań
dzieci i młodzieży. W naszej gminie
uczniowie rywalizowali w kilku dyscyplinach i należy przyznać, że zawody stały na wysokim poziomie.
W roku szkolnym 2012/2013 w zawodach gminnych udział wzięły 833
szkoły podstawowe oraz 332 gimnazja.
Z tych placówek wystartowało łącznie 1165 uczniów.
Rywalizacja odbywała się cyklicznie,
zgodnie z harmonogramem ustalonym
we wrześniu przez Małopolski Szkolny
Związek Sportowy. Szkoły podstawowe
uczestniczyły w zawodach w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, z kolei ich
starsi koledzy z gimnazjów w Gimnazjadzie.
Na szczeblu gminnym odbyło się
w roku szkolnym 2012/2013 po dziewięć
imprez sportowych, które zorganizował
Organizator Sportu w Gminie Podegrodzie, Leszek Kożuch. Zwycięzcy tych
zawodów startowali następnie w rozgrywkach międzygminnych. Osoby, które przedostały się do dalszego etapu,
mierzyły się w konkursach powiatowych,
a później rejonowych.
Należy zaznaczyć, że rywalizacja pomiędzy uczniami szkół podstawowych
i gimnazjów przebiegała w duchu sportowej, uczciwej walki. Młodzi sportowcy,
we wszystkich zawodach, prezentowali
duże zaangażowanie i poświęcenie.

INDYWIDUALNE BIEGI
PRZEŁAJOWE GIMNAZJUM
KLASY I – DZIEWCZĘTA
1. Klaudia Kurowska – Podegrodzie
2. Natalia Wójcik – Podegrodzie
3. Agnieszka Mamala – Podegrodzie
KLASY I – CHŁOPCY
1. Sylwester Mordarski – Brzezna
2. Adrian Kulak – Podegrodzie
3. Karol Golonka – Podegrodzie

Wieści PODEGRODZKIE

KLASY II – DZIEWCZĘTA
1. Marcelina Strzałkowska – Brzezna
2. Magdalena Maciuszek – Podegrodzie
3. Klaudia Fryzowicz – Brzezna
KLASY II – CHŁOPCY
1. Przemysław Golonka – Brzezna
2. Damian Lompard – Brzezna
3. Marcin Golonka – Podegrodzie
KLASY III – DZIEWCZĘTA
1. A. Gomółka – Podegrodzie
2. M. Orzeł – Podegrodzie
3. A. Baziak – Podegrodzie
KLASY III – CHŁOPCY
1. Daniel Kurowski – Podegrodzie
2. Rafał Koszuba – Podegrodzie
3. M. Rams – Podegrodzie

HALOWA PIŁKA NOŻNA
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE – DZIEWCZĘTA
1. Podegrodzie
2. Olszanka
SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY
1. Podegrodzie
2. Długołęka-Świerkla
GIMNAZJA – DZIEWCZĘTA
1. Brzezna
2. Podegrodzie
GIMNAZJA – CHŁOPCY
1. Podegrodzie
2. Brzezna

TENIS STOŁOWY
INDYWIDUALNY
SZKOŁY PODSTAWOWE – DZIEWCZYNY
1. Natalia Dara – Długołęka-Świerkla
2. Angelika Matyaszek – Długołęka-Świerkla
3. Katarzyna Mordarska – Długołęka-Świerkla
4. Aneta Adamczyk – Podegrodzie
5. Paulina Łatka – Olszanka
6. Maria Kasprzyk – Stadła
SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY
1. Jakub Dadał – Długołęka-Świerkla
2. Jakub Bodziony – Podegrodzie
3. Dariusz Plata – Długołęka-Świerkla
4. Jan Świechowski – Gostwica
5. Radosław Mróz – Długołęka-Świerkla

6. Kamil Maciuszek – Stadła

PIŁKA NOŻNA SIÓDEMEK
SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY
1. Podegrodzie
2. Mokra Wieś
3. Gostwica

BIEGI PRZEŁAJOWE
– SZTAFETA
SZKOŁY PODSTAWOWE – DZIEWCZYNY
1. Olszana
2. Podegrodzie
3. Brzezna
4. Gostwica
5. Stadła
6. Olszanka
7. Długołęka-Świerkla
SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY
1. Podegrodzie
2. Brzezna
3. Brzezna-Litacz
4. Olszana
5. Olszanka
6. Stadła
7. Gostwica
8. Długołęka-Świerkla
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13.Urugwaj
14.Portugalia
15.Niemcy
16.Chorwacja

15
15
15
15

11
6
4
1

14-55
16-78
15-72
8-104

Faza Pucharowa
Brazylia – Irlandia 1-0 (półfinał)
Irlandia – Włochy 1:3 (mecz o 3. miejsce)
W starszej grupie wiekowej w
turnieju wystartowało więcej zespołów,
w tym dwa z terenu naszej gminy. Dla
chłopców urodzonych w latach 20022003 rywalizacja zakończyła się na
piątym (Portugalia) i piętnastym
(Argentyna) miejscu. Pierwszy zespół
ustąpił o zaledwie dwa oczka, czwartej
Jamajce i ostatecznie nie awansował do
rundy medalowej.

Młodzi zawodnicy
Grodu walczyli
w Turnieju
Deichmanna
Dzieci z młodszych grup wiekowych
LKS Gród Podegrodzie wystartowały w Turnieju Deichmanna na szczeblu nowosądeckim. Świetnej
zabawie towarzyszyła rywalizacja
i wiele sportowych emocji.
W młodszej grupie wiekowej wystartowała jedna drużyna, złożona z chłopców urodzonych w większości
w roku 2004 i dwóch w 2005. Zespół
z Podegrodzia występował jako Irlandia
i w swojej lidze zajął bardzo wysokie,
czwarte miejsce, co dało awans do fazy
pucharowej.
W półfinale, podopieczni trenera
Zygmunta Biela nieznacznie (0-1) ulegli
zwycięzcy ligi, drużynie Brazylii. Ostatni mecz zawodów rozegrali z ekipą
Włoch. Po bardzo zaciętym spotkaniu,
w którym najmłodsi podegrodzcy piłkarze zaprezentowali ogromną ambicję
i wolę walki, przegrali z rywalami 1-3.
Ostatecznie na szczeblu nowosądeckim
nasz zespół uplasował się na czwartym

miejscu. Należy zaznaczyć, że z regionu do rywalizacji przystąpiło szesnaście
ekip.

KADRA: Krystian Ciapała (ur. 2004 r.),
Kacper Słaby (2004), Maciej Rumin (2004),
Karol Łatka (2005), Kamil Łatka (2005),
Stanisław Jurczak (2004), Kamil Rostocki
(2004), Piotr Zaremba (2004), Filip Kmiecik
(2004). Trener: Zygmunt Biel

TABELA
(kolejno: miejsce, zespół, mecze, punkty, bilans bramkowy)

1.Brazylia
2.Holandia
3.Włochy
4.Irlandia
5.Hiszpania
6.Czechy
7.Meksyk
8.Argentyna
9.Polska
10.Anglia
11.Francja
12.Grecja

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

42
40
40
39
28
28
25
22
19
18
15
12

99-6
92-8
87-8
69-12
39-24
40-27
38-30
42-24
29-45
26-44
14-42
16-65

KADRA PORTUGALII: Bartłomiej Górecki
(ur. 2002 r.), Artur Szczygieł (2002), Dawid
Lorek (2002), Igor Mastalski (2005), Krystian
Zyzak (2002), Miłosz Kołaciak (2002), Piotr
Olszak (2002), Patryk Wygoński (2002),
Szymon Kmiecik (2002), Wiktor Gomółka
(2003). TRENER: Leszek Kożuch
KADRA ARGENTYNY: Kamil Olszak
(2003), Kacper Dyrek (2002), Jakub Dyrek
(2002), Bartłomiej Zaczyk (2003), Filip Łatka
(2003), Wojciech Zaremba (2002), Dawid
Maciuszek (2002), Dawid Dara (2003), Daniel
Sapalski (2003). TRENER: Zygmunt Biel

TABELA
(kolejno: miejsce, zespół, mecze, punkty, bilans bramkowy)

1.Polska
2.Niemcy
3.Nigeria
4.Jamajka
5.Portugalia
6.Dania
7.Grecja
8.Hiszpania
9.Norwegia
10.Francja
11.Brazylia
12.Anglia
13.Włochy
14.Urugwaj
15.Argentyna
16.Finlandia
17.Japonia
18.Szwecja
19.Holandia

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

52
51
49
39
37
35
33
29
28
26
24
23
21
18
16
6
6
6
3

99-14
106-8
176-8
89-24
55-36
62-27
59-34
44-37
54-44
37-35
37-60
43-61
38-66
25-59
23-64
16-143
10-91
9-100
18-89
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Młodzi
zawodnicy
z Podegrodzia
w 23 seriach gier
aż 21 razy
pokonywali
przeciwników,
dwukrotnie
przy tym
remisując.

Trampkarze Grodu
blisko piłkarskiej
elity w Małopolsce
Zespół trampkarzy Grodu Podegrodzie bardzo dobrze
radzi sobie w rozgrywkach I Ligi Trampkarzy, na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu.

I LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
(kolejno: miejsce, klub, mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy)

1.Poprad Muszyna
2.Hart Tęgoborze
3.Gród Podegrodzie
4.Kolejarz Stróże
5.Barciczanka Barcice
6.Sokół Stary Sącz
7.Helena Nowy Sącz
8.Mszalnica
9.Hańczowa

16
16
16
15
15
14
16
14
16

46
29
28
26
19
15
14
12
10

15
9
9
8
6
4
3
4
3

1
2
1
2
1
3
5
0
1

0
5
6
5
8
7
8
10
12

67-15
24-29
41-30
49-32
37-47
19-21
19-35
33-50
28-58

65
58
49
35
29
27
25
25
24
22
21
20
9

21
18
16
11
9
8
7
8
7
7
6
6
3

2
4
1
2
2
3
4
1
3
1
3
2
0

0
2
4
9
10
11
9
11
12
12
13
15
19

136-25
97-38
90-20
61-66
47-56
49-46
44-65
40-54
46-67
44-56
48-71
30-95
25-98

47
40
36
34
33
31
25
17
13
12
4

15
13
11
11
10
10
7
5
4
3
1

2
1
3
1
3
1
4
2
1
3
1

1
5
6
7
5
7
7
10
12
13
17

58-6
66-29
62-48
67-36
67-26
54-26
33-38
29-51
26-65
35-60
10-122

I LIGA TRAMPKARZY
Dzięki świetnej postawie w sezonie 2012/2013, drużyna prowadzona przez Zygmunta Biela zdeklasowała przeciwników.
Młodzi zawodnicy z Podegrodzia w 23 seriach gier aż 21 razy
pokonywali przeciwników, dwukrotnie przy tym remisując.
Ponadto młodzi piłkarze mogą pochwalić się świetnym bilansem bramkowym. Na jedną kolejkę przed zakończeniem
rozgrywek mają na swoim koncie aż 136 strzelonych bramek.
Rywalom udało się znaleźć drogę do siatki Grodu 25 razy.
Warto zaznaczyć, że to drugi wynik w całej lidze, a mniej goli
stracili jedynie gracze gorlickiego Glinika. Trzeci zespół I ligi
ma jednak do rozegrania jeszcze trzy mecze.
Trampkarze z Podegrodzia dzięki dobrej postawie w bieżących rozgrywkach wystąpią w barażach o awans do Małopolskiej Ligi Trampkarzy, tzw. ligi wydzielonej.
Inne grupy młodzieżowe w podegrodzkim klubie również
nieźle radzą sobie w swoich ligach. Grający na tym samym
szczeblu rozgrywek juniorzy starsi są bliscy zakończenia sezonu na trzecim miejscu. Podopiecznym trenera Sylwestra Krupy
może zagrozić jedynie ekipa juniorów pierwszoligowego Kolejarza Stróże, która ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie.
Dobrze spisali się również najmłodsi w tym gronie młodzicy, prowadzeni przez trenera Marka Fiuta. Ich zespół zajmuje w
I lidze piątą lokatę i wspólnie z II drużyną nowosądeckiego
Dunajca może pochwalić się najlepszym wynikiem strzelonych
bramek. Naszym graczom pozostały jeszcze dwa mecze, więc
ta statystyka może jeszcze zostać poprawiona.

Wieści PODEGRODZKIE

1.Gród Podegrodzie
2.Biegoniczanka Nowy Sącz
3.Glinik Gorlice
4.Zawisza Rożnów
5.Kolejarz Stróże
6.Sokół Stary Sącz
7.Helena Nowy Sącz
8.Sandecja II Nowy Sącz
9.Grybovia Grybów
10.Dunajec II Nowy Sącz
11.Nawoj Nawojowa
12.Barciczanka Barcice
13.Poprad Rytro

23
24
21
22
21
22
20
20
22
20
22
23
22

I LIGA MŁODZIKÓW
1.Sokół Stary Sącz
2.Sandecja II Nowy Sącz
3.Biegoniczanka Nowy Sącz
4.Dunajec II Nowy Sącz
5.Gród Podegrodzie
6.Grybovia Grybów
7.Glinik Gorlice
8.Kolejarz Stróże
9.Helena Nowy Sącz
10.Barciczanka Barcice
11.Nawoj Nawojowa

18
19
20
19
18
18
18
17
17
19
19
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