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„Najchwalebniejszą rzeczą umysłu szlachetnego jest poświęcenie sprawom publicznym swego majątku i życia”
„Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla Ojczyzny. Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko dla siebie,
chociaż z trudem da się powiedzieć o kimś, że żyje dla siebie, jeśli nie żyje dla nikogo innego”
„Można by znaleźć ludzi prowadzących bardzo pobożne życie i słynących z dokonywania cudów , a odrzuconych przez Boga.
Nie znajdziesz natomiast żadnego pokutnika , który by nie został zbawiony.
błogosławiony o. Stanisław Papczyński

Szanowni Państwo!

P

rzekazujemy Wam wakacyjny
numer „Wieści Podegrodzkich”, awnim tradycyjnie przegląd najważniejszych wydarzeń, które
miały miejsce naterenie naszej Gminy.
Serdecznie zapraszam do ich lektury.
Ponieważ „Wieści Podegrodzkie” to nie tylko miejsce prezentacji najważniejszych osiągnięć
społeczności naszej Gminy ale także ważny element budowania
wspólnoty obywatelskiej pozwoliłam sobie na rozpoczęcie naszego
spotkania od cytatów zaczerpniętych z myśli naszego najwybitniejszego krajana Błogosławionego
Ojca Stanisława Papczyńskiego. Wielokrotnie pisałam,
że tylko dzięki wspólnym działaniom osób, które czują
się współgospodarzami Gminy Podegrodzie, a więc:
mieszkańcom, radnym, pracownikom Urzędu Gminy
i jednostek gminnych, pracownikom szkół, społecznikom z Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń
Wiejskich oraz pozarządowych organizacji społecznych
jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, którym jest stały
rozwój Naszej Gminy. Po prawie czterech latach kadencji, z radością stwierdzam, że dla zdecydowanej większości mieszkańców przesłania Błogosławionego Ojca
Stanisława Papczyńskiego są ciągle aktualne i są motorem ich działań. Rozumieją, że są rzeczy i sytuacje
ważniejsze niż dobro własne i własne interesy. Z radością stwierdzam, że można w duchu zrozumienia i kompromisu, z zachowaniem podstaw kultury osobistej
prowadzić dyskusje i spory, przedstawiać swoje argumenty i przekonywać do swoich racji. Demokracja to
ustrój, w którym decyduje większość ale to nie znaczy,
że rozsądne opinie mniejszości nie znajdą posłuchu i nie
zostaną zrealizowane. Na pewno w Gminie, w której jestem Wójtem, dialog i budowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia i zaufania jest i będzie podstawą
funkcjonowania.
Szanowni mieszkańcy.
Po raz kolejny w tej kadencji otrzymałam absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok. Ale po raz
pierwszy otrzymałam je jednogłośnie – z poparciem
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wszystkich radnych Rady Gminy Podegrodzie. Serdecznie im za to dziękuję. Po raz kolejny chcę jednak podkreślić, że to Nasz wspólny sukces i że to Wam
Wszystkim należy się szczególne uznanie. Jestem dumna nie tylko z otrzymanego poparcia ale przede wszystkim z zauważalnego nowego „ducha” panującego
w Gminie i zrobię wszystko, żeby ten kierunek działań
i ta atmosfera została utrzymana. Jest to o tyle łatwiejsze,
że sytuacja finansowa Gminy Podegrodzie z każdym rokiem się polepsza. Zastałam Gminę Podegrodzie z zadłużeniem na poziomie 10,34% budżetu i deficytem
w wysokości 4,259 mln zł. Za 2013 rok Gmina Podegrodzie może się pochwalić nadwyżką budżetową w wysokości 1,355 mln zł i spadkiem długu do poziomu 8,37%.
Ta twarda polityka finansowa, oglądanie każdej wydanej złotówki nie zatrzymała żadnej inwestycji. Jeszcze w wrześniu oddamy mieszkańcom do używania
siedem wybudowanych lub zmodernizowanych placów
zabaw: w Brzeznej, Brzeznej – Litaczu, Gostwicy, Mokrej Wsi i Rogach, w Długołęce – Świerkli i Stadłach
oraz zagospodarowany teren wokół szkoły w Brzeznej-Litaczu. Planuje się przeprowadzić termomodernizację dwóch szkół: w Stadłach i Mokrej Wsi. Otwieramy
nowy obiekt Gminnej Biblioteki, Żłobka i Przedszkola
w Podegrodziu oraz salę gimnastyczną w Gostwicy. To
tylko przykłady z ostatnich miesięcy. Przed nami rozpoczęty II etap kanalizacji Stadeł oraz kanalizacji Podegrodzia i części Gostwicy.
W perspektywie następnej kadencji wysoka zdolność finansowa Gminy Podegrodzie pozwala zaplanować kolejne inwestycje, o których napiszę już niedługo,
a które tak jak dotychczasowe będą realizowane
w większości z pozyskanych środków zewnętrznych:
krajowych i unijnych.
Szanowni mieszkańcy.
Jesteśmy w środku okresu wakacyjnego. Zapewne
część z Was jest już po zasłużonym urlopie a dla innych
to dopiero przyjemna wizja przyszłości. Wszystkim życzę, aby promienie słoneczne nie tylko odmieniły Wasz
wygląd zewnętrzny ale przede wszystkim naładowały
Was pozytywną energią na kolejne miesiące.
Z serdecznymi pozdrowieniami
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE
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Jubileuszowy dzwon

Czarująca szewcowa po angielsku

Brak źródeł pisanych z najdawniejszej historii Podegrodzia uniemożliwia
dokładne przyjrzenie się obchodom jubileuszowym parafii w minionych
wiekach. Na kilka faktów z przeszłości naszej małej ojczyzny należy jednak
zwrócić szczególną uwagę.

Uczniowie Gimnazjum im. bł. o. St. Papczyńskiego w Podegrodziu
zwyciężyli w XXI Wojewódzkim Konkursie Językowym „Bliżej Świata”. Jury
doceniło młodych artystów, którzy, posługując się językiem angielskim,
zaprezentowali swoje talenty aktorskie.
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Promocja
1000-lecia!
Tłumy mieszkańców i miłośników
kultury ludowej uczestniczyły w niezwykłym wydarzeniu – promocji
Słownika Gwary Lachów Sądeckich.

Absolutorium
dla wójt
Podegrodzia
Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójt
Gminy Podegrodzie, Małgorzacie
Gromali. Sesja odbyła 16 maja w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium zostało poprzedzone prezentacją
multimedialną, w której przedstawiono
m.in. znikome zadłużenie gminy (8%),
nadwyżkę budżetową (ok. 1.3 mln zł).
W porównaniu do 2010 roku znajduje
się w znacznie lepszej sytuacji finansowej. Tuż po nim Przewodniczący Rady
Gminy, Dariusz Kowalczyk pogratulował Pani Wójt i wyraził podziękowania
za realizację wielu inwestycji, dzięki
którym stale podnosi się atrakcyjność
Gminy Podegrodzie.
Za udzielone absolutorium, Pani
Wójt podziękowała radnym z terenu
Gminy Podegrodzie oraz sołtysom
za dobrą współpracę oraz duże zaanga-
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żowanie w pracę na rzecz mieszkańców. Słowa uznania przekazała również wobec Skarbnik – Agnieszki
Pacholarz, Doradyc ds. Inwestycyjnych
– Tomasza Dąbrowskiego, Sekretarza
– Piotra Lachowicza oraz Ewy Janur
za przygotowanie, realizację i rozliczanie projektów. Swoje podziękowania
wyraziła również wobec dyrektorów
gminnych placówek oświatowych oraz
wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu
Gminy.
Ponadto podczas sesji absolutoryjnej
zapoznano się m.in. z informacjami dotyczącymi porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy oraz
podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za rok 2013 oraz zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki
Gminnej w Podegrodziu za rok 2013.

Uroczystość odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu, którego sala wypełniła się po brzegi pasjonatami tradycji regionalnych. O pracy
nad słownikiem i jego zawartości opowiadał autor, dr Zenon Szewczyk,
mieszkaniec Podegrodzia.
Publikacja, której przygotowanie pochłonęło kilka lat stanowi dokument mówiony Lachów Podegrodzkich. Dzieło
pozwala wydobyć wiele zapomnianych
nazw i wyrażeń oraz utrwalić i ocalić
gwarę regionu, która stanowi niezwykle
cenny element kultury.
Publikacja zawiera blisko dziewięćset
stron, na których zapisano 13 000 haseł, 278 ilustracji oraz teksty gwarowe,
utrwalone na załączonej do słownika
płycie, które zostały opracowane przez
Krzysztofa Korala z Podegrodzia.
Słownik adresowany jest do wszystkich miłośników dziedzictwa regionu.
W założeniu autora nie jest to jedynie
forma uczczenia milenijnego jubileuszu,
ale swojego rodzaju pokłon dla społeczności, z której sam się wywodzi.
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„Małe Podeg rodzie”
już 60 lat tańczy i śpiewa
W niedzielę, 22 czerwca, w Zespole
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
im. bł. o. St. Papczyńskiego w Podegrodziu odbyła się historyczna uroczystość. Zespół Regionalny „Małe
Podegrodzie” obchodził 60-lecie
istnienia.
Uroczystości rozpoczął korowód zespołów „Małe Podegrodzie” i „Małe
Łącko” do kościoła, gdzie odbyła się
msza św., prowadzona przez ks. Tomasza Piecucha. Następnie wszyscy obecni udali się do Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu. Dyrektor
ZSPG w Podegrodziu, Krystyna Dąbrowska, oraz Stanisław Turek, przedstawiciel Rady Rodziców, powitali
zaproszonych gości.
Później przedstawiono sześćdziesięcioletnią historię zespołu i jego wielkie
osiągnięcia, wśród których na szczególną uwagę zasługuje niezwykła podróż
koncertowa do Chin. Wielką atrakcją dla
wszystkich obecnych był koncert jubileuszowy „Małego Podegrodzia”. Trzy
grupy wiekowe zaprezentowały zabawy
dziecięce, wiązanki tańców i śpiewów
lachowskich.
Wyjątkowa atmosfera udzielała się
widowni, która nie mogła wyjść z zachwytu nad talentem młodych artystów.
Serdeczne gratulacje dla zespołu przekazała wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala oraz licznie zebrani goście, m.in.
zastępca kuratora, Grzegorz Baran, oraz
senatorowie Stanisław Kogut i Ireneusz
Niewiarowski.
Atrakcji nie było końca. Na scenie pojawiło się również „Małe Łącko”, szkolne koło teatralne „Bis”, zespół muzyczny
„Experyment” oraz szkółka muzykowania Ryszarda Mola. Ponadto odbywały
się zabawy z wodzirejem, Jerzym Stachoniem. Uroczystości zakończył
o 21.00 Apel Jasnogórski, poprowadzony przez ks. Jaromira Buczaka.

Występ jubileuszowy w wykonaniu 82 członków „Małego Podegrodzia” wywołał zachwyt i wzruszenie
wśród licznie zgromadzonej publiczności. Przy tej okazji starosta nowosądecki Jan Golonka uhonorował Jabłkami
Sądeckimi osoby zasłużone dla działalności Zespołu: Zofię Sułkowską, Alinę

Mrozek i Magdalenę Śledź. Natomiast
nagrodę specjalną otrzymała Małgorzata Liber, która kieruje Zespołem
od 2004 roku.
Na pochwałę zasługuje również zaangażowanie Rady Rodziców w organizację
uroczystości oraz przygotowanie poczęstunku. Za co serdecznie dziękujemy.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, któremu towarzyszyły zawody
sportowe, pożarnicze oraz test wiedzy.
Udział w nich wzięło 46 siedmioosobowych drużyn, w których skład wchodziło
po pięciu młodych strażaków, kierowca
oraz opiekun. Uczestnicy musieli wykonać
m.in. zadania terenowe oraz wykazać się
wiedzą z zakresu pożarnictwa.
Dzień później, na boisku sportowym
w Podegrodzie rozegrano IV Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji stanęły 22 zespoły, w tym 14 drużyn chłopców i 8 dziewcząt, wyłonionych
w gminnych eliminacjach, które odbywały się pod koniec 2013 roku.

Ochotnicy walczyli
o najwyższe lokaty
Druhowie z gminnych jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej mieli
wiele okazji, by zaprezentować
swoje umiejętności. Czerwiec obfitował bowiem w różnego rodzaju
zawody sportowe i pożarnicze.
22 czerwca odbyły się zawody gminne.
Rywalizacja była zacięta. Uczestnicy
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do końca walczyli o najwyższe lokaty.
Ostatecznie najlepszą ekipą okazała się
OSP Olszanka, która zarówno w kategorii
kobiet, jak i mężczyzn zdobyła pierwsze
miejsce. Zwycięzcom i wszystkim druhom
wspaniałej, sportowej postawy i znakomitej kondycji fizycznej gratulowała wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala. 28
czerwca odbył się z kolei II Powiatowy

KATEGORIA CHŁOPCÓW
I miejsce – OSP Ptaszkowa
II miejsce – OSP Mogilno
III miejsce – OSP Florynka

KATEGORIA DZIEWCZĄT
I miejsce – OSP Ptaszkowa
II miejsce – OSP Korzenna
III miejsce – OSP Przydonica
Zawody zorganizowała Komenda
Miejska PSP w Nowym Sączu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Nowym Sączu przy współudziale Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Podegrodziu. Puchar i nagrody rzeczowe dla najlepszych ekip ufundowało
Starostwo Powiatu Nowosądeckiego.
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FOT. ARTUR PAWŁOWSKI

Piknik obfity w atrakcje

Dmuchany zamek, przejazdy bryczką,
liczne konkursy i Turniej Piłki Siatkowej – to tylko jedne z licznych atrakcji,
jakie czekały na uczestników Pikniku
Rodzinnego w Olszance.
Imprezę dla mieszkańców gminy Podegrodzie 8 czerwca zorganizowali i przygotowali: Stowarzyszenie „Sercom”, Bank
Spółdzielczy w Podegrodziu, Centrum
Kulturalno–Sportowo–Rekreacyjne w Olszanie, Stowarzyszenie „Eksperyment”,
OSP w Olszance oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej w Podegrodziu. Zabawa nie
byłaby tak udana, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wolontariuszy i sponsorów.
Imprezę poprowadzili Agata Zarabska, kierownik Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Olszanie,
oraz dyrektor MONAR w Nowym Sączu
Maciej Weber. Mieszkańcy bawili się,
oglądając i słuchając występów przygotowanych przez dzieci m.in. z Gminnego Przedszkola w Podegrodziu, Szkoły
Podstawowej w Rogach czy grupy tanecznej Cheer Dance ze Szkoły Podstawowej w Olszance oraz solistek Jolanty
Mrówki i Anety Baziak. Brali również

Zenon Siwulski ufundował bony: I miejsce – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł,
do realizacji w sieci handlowej Siwulski
Groszek i Delikatesy Centrum.
Tego typu imprezy to także doskonała
okazja, by promować wolontariat jednorazowy czy akcyjny. Klub wolontariusza
z Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Brzeznej poprowadził zabawy
z chustą animacyjną, konkurs z szarfami,
malowanie twarzy, wyścigi w workach.
W trakcie trwania Pikniku rozgrywał
się również III Turniej Piłki Siatkowej
udział w licznych atrakcjach; kosztowali o Puchar Wójta Gminy Podegrodzie Małprzygotowanych na Piknik smakołyków. gorzaty Gromali. W turnieju siatkówDzieci bawiły się na dmuchanym zamku ki I miejsce zajęła drużyna Ochotniczej
czy jeździły bryczką zaprzężoną w dwa Straży Pożarne w Olszance, II miejsce
konie, którą powoził Józef Kotas.
Brzezna VI, III –Polisz Mafia z OlszanOgromną popularnością wśród uczest- ki. Sędziowali: sędzia główna – Beata
ników Pikniku cieszyły się konkursy Tokarczyk i sędzia Ewa Sobczyk.
ogłoszone przez Bank Spółdzielczy
Dodatkową atrakcją była zabawa taw Podegrodziu oraz Zenona Siwulskie- neczna, do której przygrywał zespół Bago. Nagrodami ufundowanymi przez BS ciary z Olszany.
w Podegrodziu były: rower szosowy, dwa
Pragniemy wszystkim serdecznie poaparaty fotograficzne, cztery telefony ko- dziękować za wielki trud i zaangażowamórkowe, torba podróżna, plecaki tury- nie w przygotowanie tej imprezy.
AGATA ZARABSKA
styczne, torby fitness, zegary na biurko,
BARBARA GRABIAK
portfele, pluszaki, słodycze. Natomiast
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Uczniowie, którzy podnoszą pr
Konkursu Języka Niemieckiego
6. Bartłomiej Potoczny – Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego, Finalista Małopolskiego Konkursu Biblijnego
7. Kamil Migacz – Finalista Małopolskiego
Konkursu z Fizyki
Tradycyjnie już, ostatnia sesja przed wa- 8. Patrycja Zygmunt – Finalistka Małopolskiekacjami jest pewnym ukłonem w stronę go Konkursu Chemicznego
uczniów i ich rodziców. Wtedy to władze 9. Łukasz Rams – Tytuł KAON w Polsko-Ukraińgminy przekazują nagrody tym, którzy skim Konkursie Fizycznym „LWIĄTKO”
w roku szkolnym godnie reprezentowali 10. Przemysław Golonka – Laureat małopolgminę podczas różnego rodzaju konkur- skiego konkursu historycznego „Ziemia Sąsów przedmiotowych i tematycznych oraz decka od przeszłości do współczesności”
przyczynili się do podniesienia prestiżu 11. Konrad Ciągło – Finał wojewódzki „Piłkarska
Kadra Czeka” w Krakowie – kapitan drużyny
szkół, w których się uczą.
Wójt Podegrodzia Małgorzata Gro- 12. Klaudia Kurowska – II miejsce w Powiatomala oraz przewodniczący Rady Gminy wych Biegach Przełajowych – awans na zawoDariusz Kowalczyk gratulowali uczniom dy wojewódzkie, III miejsce w Małopolskim
wspaniałej postawy i wyników, które po- Biegu Forum Ekonomicznego w Krynicy
przedziła bardzo ciężka praca i wiele 13. Anna Piszczek – I miejsce w wojewódzkim
konkursie językowym „Bliżej Świata”
wyrzeczeń.
Reprezentanci gminy Podegrodzie 14. Bartłomiej Białas – uczestnik XX Sesji Sejmogą pochwalić się licznymi osiągnięcia- mu Dzieci i Młodzieży
mi w różnych dziedzinach: matematyce, 15. Adam Kwoka – uczestnik XX Sesji Sejmu
fizyce, chemii oraz przedmiotach huma- Dzieci i Młodzieży
nistycznych i językach obcych. Młodzież 16. Alina Maciuszek – Nagroda Główna – GRAND
wykazała się ogromnym talentem także PRIX w XXI Wojewódzkim Przeglądzie – Konkursie Językowym „Bliżej Świata” w Krakowie
na polu artystycznym i sportowym.
Sala główna Gminnego Ośrodka
Kultury po brzegi wypełniła się
uczniami, którzy wraz ze swoimi rodzicami pojawili się na XLIII posiedzeniu Rady Gminy Podegrodzie.

LISTA NAGRODZONYCH
ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH
W PODEGRODZIU – GIMNAZJUM
1. Michał Szczygieł – Laureat Małopolskiego
Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
2. Klaudia Kapusta – Finalistka Małopolskiego
Konkursu Matematycznego, Finalistka Małopolskiego Konkursu z Fizyki, Finalistka Małopolskiego Konkursu Chemicznego
3. Weronika Kapusta – Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie
Karola Wojtyły – Janie Pawle II – „Papież Słowianin” – etap wojewódzki
4. Gabriela Chochorowska – Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie
Karola Wojtyły – Janie Pawle II – „Papież Słowianin” – etap wojewódzki; I miejsce
w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„O Złote Pióro 2014”
5. Bianka Kowalska – Finalistka Małopolskiego

Wieści PODEGRODZKIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH
W PODEGRODZIU – SZKOŁA
PODSTAWOWA
1. Mateusz Bienias – Laureat Małopolskiego
Konkursu Historycznego „Ziemia Sądecka od
przeszłości do współczesności”
2. Jakub Wojnarowski – Ogólnopolski Konkurs
Logicznego Myślenia – II miejsce w Polsce
3. Kinga Zaczyk – finał wojewódzki „Piłkarska
Kadra Czeka” – kapitan drużyny piłki nożnej
dziewczyn
4. Justyna Pawlik – finał wojewódzki „O Puchar
Premiera Donalda Tuska” – kapitan drużyny
GIMNAZJUM W BRZEZNEJ
1. Kamil Wolak – Laureat Małopolskiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum
w roku szkolnym 2013/2014; Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów
Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

2. Mateusz Pasiut – Finalista Małopolskiego
Konkursu Geograficznego dla uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014
3. Adam Cabała – Laureat Małopolskiego Konkursu historycznego dla uczniów gimnazjum w
roku szkolnym 2013/2014
4. Anna Monica – Finalistka Małopolskiego
Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014; Finalistka
Małopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym
2013/2014
5. Karolina Kuchnia – Finalistka Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów
SIERPIEŃ 2014
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estiż szkół
gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014
6. Paweł Plata – Finalista Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej „Coca Cola Cup 2014” – kapitan drużyny
7. Sylwia Iwańska – Finalistka etapu wojewódzkiego indywidualnych biegów przełajowych
8. Przemysław Golonka – Finalista etapu wojewódzkiego indywidualnych biegów przełajowych; Finalista Wojewódzkiego Turnieju Piłki
Nożnej „Coca Cola Cup 2014”
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZNEJ
1. Miłosz Kołaciak – Finalista Małopolskiego
Konkursu Biblijnego
SZKOŁA PODSTAWOWA
BRZEZNA-LITACZ
1. Katarzyna Fiut – III miejsce w Małopolskim
Konkursie Plastycznym dla szkół noszących
imię Jana Pawła II
2. Krzysztof Remiasz – I miejsce w kategorii
wiekowej – klasy 0-3 w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na
wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”
3. Artur Plata – I miejsce w kategorii wiekowej
– klasy 4-6 w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsie – nie
zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”
4. Angelika Podolak – II miejsce w kategorii
wiekowej – klasy 4-6 w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na
wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”
5. Damian Zawada – III miejsce w kategorii wiekowej – klasy 4-6 w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi
– nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”
SZKOŁA PODSTAWOWA
DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA
1. Katarzyna Mordarska – I miejsce w tenisie
stołowym w rejonie powiatów
2. Angelika Wastag – I miejsce w tenisie stołowym w rejonie powiatów
SZKOŁA PODSTAWOWA ROGI
1. Jan Bobak – Finalista Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego
2. Kinga Jodłowska – Finalistka Małopolskiego
Konkursu Przyrodniczego
(RED)

Zabawa
w limanowskim
basenie
30 dzieci z gminy Podegrodzie
wzięło udział w nauce pływania
w ramach projektu „Już pływam”.
Zajęcia odbywały się pod czujnym
okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz szkolnych opiekunów.
Projekt pod nazwą „Już pływam” realizowany był w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży”. Jego całkowity koszt wyniósł 9 390 zł. Na jego realizację wsparcia finansowego w wysokości 2400 zł
udzieliło województwo małopolskie.
Łącznie w projekcie udział wzięło 30 dzieci w wieku od 7 do 10 lat ze
szkół podstawowych z terenu gminy.

Zajęcia odbywały się w Pływalni Limanowskiej. Na młodych pływaków czekało wiele dodatkowych atrakcji m.in.
gejzer, leżanka powietrzna, brodzik
oraz zjeżdżalnia wodna.
Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, pobierały nauki podstaw technik
pływackich pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. Ponadto nad bezpieczeństwem najmłodszych
czuwali szkolni opiekunowie oraz zatrudnieni w obiekcie ratownicy.
Projekt „Już pływam” w opinii Samorządu Województwa Małopolskiego ma
zachęcić dzieci do uprawiania sportu. Celem jego jest prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia oraz jak największa
rekreacja ruchowa. Realizacja zadania
oprócz nauki podstaw ma również zadanie edukacyjne. Uczestnicy programu poznali również dodatkowe zasady
korzystanie z kąpielisk. Zajęcia na basenie były również bardzo istotne z punktu
widzenia profilaktyki zdrowotnej.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Boisko dla
mieszkańców
Brzeznej
-Litacza
W Brzeznej-Litaczu zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne.
Mieszkańcy już niedługo będą mogli korzystać z obiektu, który umożliwi uprawianie różnych dyscyplin
sportowych.

Jabłka dla strażaków
Z życzeniami dla OSP w Brzeznej
przyjechali zaprzyjaźnieni strażacy ze
Słowacji, z którymi podpisano specjalne porozumienie o współpracy.
Obecni na uroczystościach włodarze: wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala oraz starosta nowosądecki, Jan
Golonka, podziękowali druhom za trud
i zaangażowanie w ciężką pracę dla
drugiego człowieka. Starosta wyróżnił
ochotników Złotymi i Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi.
Nagrody wręczył sekretarz powiatu
nowosądeckiego – Witold Kozłowski.
Złotym Jabłkiem uhonorowano Jana Mastalskiego, Srebrne otrzymali: Mirosław Doniec, Bartłomiej Gałęziowski,
Daniel Gonciarz, Stanisław Kołacik,
Adam Mordarski oraz Wojciech Żelasko.
Ponadto wyróżniono Władysława
Gminny Dzień Strażaka, odbywają- Burdackiego, Michała Głowę, Marcicy się 4 maja, był idealną okazją
na Koseckiego, Bartłomieja Kolata,
do uczczenia jubileuszu 20-lecia
Macieja Kumora, Katarzynę Leśniak,
Ochotniczej Straży Pożarnej
Marcina Mordarskiego, Jerzego Olesia,
w Brzeznej.
Andrzeja Popardowskiego, Grzegorza
Popardowskiego, Wojciecha PoparUroczystości rozpoczęły się od mszy dowskiego, Jacka Samka, Artura Szaświętej w kościele parafialnym w Brze- jewskiego, Krzysztofa Żelasko oraz
znej. Następnie strażacy ochotnicy oraz Pawła Żelasko.
zaproszeni goście przemaszerowali
Jednostka otrzymała również upodo remizy, gdzie kontynuowano świę- minek na 20-lecie – prądownicę oraz
towanie jubileuszu.
sześć węży strażackich.

Wieści PODEGRODZKIE

Zadanie „Odnowa i rozwój wsi” realizowane jest w ramach Programu osi 4
„Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wyniósł 227 022,95 zł.
Wysokość dofinansowania była równa 110 000,00 zł.
Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców Brzeznej-Litacza poprzez stworzenie możliwości
aktywizacji i integracji ludności wiejskiej oraz zaspokojenie ich potrzeb w zakresie sportu i rekreacji. Właściwe
zagospodarowanie terenu poprzez budowę boiska nie tylko wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi, ale
także poprawi jej estetykę.
W ramach zadania wykonano płytę
boiska, na której będzie można rozgrywać mecze piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki i piłki ręcznej. Miłośnicy tenisa i badmintona również będą mogli realizować swoje pasje.
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Płynny ruch na Wygonie
Gmina otrzymała dofinansowanie,
dzięki któremu możliwe będzie wykonanie modernizacji drogi gminnej
„Wygon” w Podegrodziu.
Program współfinansowany jest ze
środków budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 298 991,01 zł,
z czego wysokość dofinansowania jest
równa 649 495,00 zł.
Zakres prac zawiera remont chodnika
i kanalizacji deszczowej, która będzie
obejmowała wymianę zniszczonych rur
betonowych i ścianki betonowej na nowe w tych samych miejscach i o tych samych
parametrach.
Ponadto
zmodernizowana zostanie nawierzchnia
jezdni wraz z całą jej konstrukcją oraz
wykonane oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych.

Celem inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej „Wygon”
nr 293797K, stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej 969
do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Podegrodzie”, jest poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz uporządkowanie
układu komunikacyjnego. Ponadto

znacznie podniesie się komfort jazdy
wszystkich użytkowników drogi. Ważnym czynnikiem jest oddzielenie ruchu
pieszych od samochodowego, co zmniejszy ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych. Poprawi się również płynność
ruchu, dzięki czemu pojazdy nie będą
musiały się zatrzymywać, by przepuścić
inne samochody.

Kolejne boisko wielofunkcyjne
Już niedługo mieszkańcy Mokrej
Wsi będą mogli korzystać z nowego
obiektu sportowego, którego budowa rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Zadanie współfinansowane będzie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu
Rozwoju
Bazy
Sportowej

Województwa Małopolskiego. Wysokość
dotacji wynosi 100 000 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu gminy.
Celem inwestycji jest rozwój kultury
fizycznej oraz poprawa warunków życia
mieszkańców Mokrej Wsi. Stworzy to
możliwości integracji ludności wiejskiej
oraz zaspokojenie ich potrzeb w zakresie sportu i rekreacji. Ponadto właściwe
zagospodarowanie terenu poprzez budo-

wę boiska nie tylko wpłynie na zwiększenie atrakcyjności wsi, ale również poprawi jej estetykę.
Boisko wielofunkcyjne, które powstanie na jednej z działek w Mokrej Wsi będzie służyło mieszkańcom do rozgrywania
meczów piłkarskich, koszykówki, piłki
siatkowej czy piłki ręcznej. Ponadto z powodzeniem będą mogli korzystać z niego
miłośnicy tenisa i badmintona.

Ruszają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadła i Podegrodzie.Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum Lider:
P. H. U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spóła Jawna z siedzibą ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz
Partner: TRANSWIERTEL sp. z o.o. z siedzibą Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze, tel. 18/ 444 36 53, 606 746 280, 602 354 414
Inspektor nadzoru (koordynator) Mieczysław Marciniec – tel. 606 803 920.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej inwestycji udziela: Jan Sadowy, tel. 18/ 448 49 65, Tomasz Dąbrowski, tel. 18/ 445 90 33 wew. 52
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Kapliczka w Naszacowicach
odzyska blask

Gmina Podegrodzie pozyskała dofinansowanie na realizację zadania
w zakresie ochrony zabytków. Dzięki temu kapliczka słupowa, położona w miejscowości Naszacowice
zostanie odrestaurowana.

Środki pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach
konkursu „Kapliczka” – dla jednostek
samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących
prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkowych kapliczkach. Zadanie będzie realizowane w systemie
dwuletnim, a pierwszy etap zostanie
zakończony w październiku br. Drugi
zaplanowany jest na rok 2015.
Celem zadania jest poprawa wyglądu
kapliczki poprzez przywrócenie jej walorów estetycznych i artystycznych, które z biegiem lat uległy zniszczeniu.
Obecnie, obiekt znajduje się w złym stanie i wymaga rozpoczęcia prac renowacyjnych. Kapliczka posiada widoczne
ubytki, kamień zarówno w partii płaskorzeźb, jak i postumentu jest silnie wypłukany, co widoczne jest zwłaszcza
w dolnej partii. Obiekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi, przez co jest regularnie narażony na różnego rodzaju
zanieczyszczenia.
W ramach zadania zakłada się rozebranie kapliczki, a następnie przeprowa-

dzenie jej pełnej konserwacji i późniejsze jej zamontowanie. Ponadto teren
znajdujący się wokół kapliczki zostanie
uporządkowany.

700 tysięcy dla najmłodszych mieszkańców
Dziesięć oddziałów przedszkolnych, znajdujących się
przy dziewięciu szkołach podstawowych skorzysta na kolejnym unijnym dofinansowaniu, jakie otrzyma gmina.
Projekt pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Podegrodzie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość wsparcia jest równa 680 758,90 zł. Powyższa
kwota obejmuje całość zadania, a gmina nie dołoży ze swojego budżetu ani złotówki.
Dzięki dofinansowaniu modernizacji ulegnie dziesięć oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy dziesięciu szko-

Wieści PODEGRODZKIE

łach podstawowych na terenie gminy Podegrodzie. Dzieci już
niedługo będą mogły korzystać z nowoczesnych i dobrze wyposażonych placów zabaw. Pojawią się w nich m.in. karuzele,
bujaki czy specjalne obiekty do zabaw sprawnościowych.
Wszystko ustawione będzie na bezpiecznych podłożu ze
sztucznego tworzywa.
Prace, które potrwają do końca listopada, zmienią oblicze
gminnych placówek. Otrzymane środki pozwolą ponadto
na doposażenie szkół w meble, zabawki czy niezbędne pomoce dydaktyczne.
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Gospodynie ze Stadeł
promowały gminę
w Krakowie
VII Małopolska Giełda Agroturystyczna promuje tradycję i kulturę
poszczególnych obszarów naszego
województwa. Nie mogło na niej zabraknąć stoiska przygotowanego
przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Stadłach, które jak
zawsze cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Panie ze Stadeł owocnie promowały
naszą gminę. Otrzymały dwa dyplomy.
W jednym wyróżniono KGW za pokaz

i degustację potraw regionalnych oraz
pokaz rękodzieła. Drugi dyplom, nasze
reprezentantki otrzymały za występ śpiewaczek, które zaprezentowały wszystkim obecnym regionalne przyśpiewki.
Na stole nie zabrakło znakomitych
wyrobów kulinarnych oraz wypieków,
które wszyscy obecni chętnie kosztowali. Oprócz tego grupa śpiewacza Koła Gospodyń Wiejskich wykonała
regionalne piosenki, co spotkało się
z dużą aprobatą i aplauzem ze strony
publiczności.

VII Małopolska Giełda Agroturystyczna odbywała się na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie, który już
tradycyjnie był głównym organizatorem
przedsięwzięcia. Tegoroczną edycję
współorganizowali ponadto: Małopolskie
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego,
Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Stowarzyszenie
Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie
Towarzystwo Agroturystyczna.
Jej głównym celem było przedstawienie oferty agroturystycznej w Małopolsce
oraz prezentacja tradycji i kultur poszczególnych obszarów województwa. Giełdzie towarzyszyły liczne pokazy,
prezentacje gospodarstw regionalnych,
konkursy dla dzieci, a nawet wystawa
zwierząt gospodarskich.

OGNISKO
W NASZACOWICACH
18 czerwca na boisku sportowym w Naszacowicach w ramach zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbyło się ognisko dla dzieci
i młodzieży, uczęszczających na zajęcia plastyczne do świetlicy w Naszacowicach, filii
Gminnego Ośrodka Kultury.
Dzięki wspaniałej pogodzie impreza była
udana. Dzieci wraz z rodzicami radośnie spędziły czas podczas zabaw i pieczeniu kiełbasek. Po skończonej imprezie sportowej,
spragnione dzieci poczęstowały się napojami, a potem otrzymały dyplomy. Zmęczeni,
ale zadowoleni wrócili do domów.
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Druzbacka 2014

Do tegorocznej XXXII edycji Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych zgłosiło się 137 prezentacji, w tym: 22
muzyk, 44 instrumentalistów, 22 grup śpiewaczych dorosłych, 34 śpiewaków solistów, 9 mistrzów z uczniami i 6 drużbów weselnych.

Druzbacka jest przeglądem dorobku
ludowego muzykowania, śpiewu (solowego i zespołowego), popisu drużbów
weselnych z regionów: Lachów, Zagórzan, Pogórzan, Górali Łącko-Kamienickich,
Rytersko-Piwniczańskich,
Babiogórskich, Kliszczaków i Łemków.
Impreza kiedyś „wędrująca” – od 1998
roku organizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu, cieszy się
dużym powodzeniem. Dzięki wspólnym
spotkaniom i wzajemnej, „pozytywnej”
rywalizacji uczestników poziom imprezy stoi wysoko. Konkursowi towarzyszą
zajęcia warsztatowe uczestników i instruktorów z Komisją Artystyczną.
Celem imprezy jest ożywienie poprzez przekaz sceniczny różnorodnych
form tradycyjnego muzykowania, przybliżenie młodemu pokoleniu etnograficznej prawdy o realiach tradycyjnego
dziedzictwa kulturowego, popularyzacja
twórczości artystycznej, stworzenie możliwości niekonwencjonalnego spędzania wolnego czasu dla szerokiej grupy
odbiorców oraz budowanie pokoleniowych i regionalnych więzi.

„Dwie Dorotki”
na scenie
w Podegrodziu
Aktorzy krakowskiego teatru Art-Re po raz kolejny wystąpili dla najmłodszych na scenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu.
Gminna Biblioteka w Podegrodziu z okazji Dnia Dziecka
zorganizowała dla najmłodszych przedstawienie pt. „Dwie Dorotki”. Sala główna podegrodzkiego GOK po brzegi wypełniła się widzami, którzy z niecierpliwością wyczekiwali
na rozpoczęcie spektaklu. Artyści z teatru Art-Re w Krakowie
stworzyli wyjątkowy klimat, co w połączeniu z barwnie udekorowaną sceną i muzyką wywoływało zachwyt publiczności.
Przedstawienie opowiadało historię dwóch dziewczynek
– bardzo pracowitej i uczynnej Dorotki Sierotki oraz leniwej
i złej Dorotki Pieszczotki, które wychowywały się w jednej
chacie. Historia pierwszej z nich bardzo się skomplikowała
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w chwili, w której macocha wypędziła ją z domu. Na szczęście spotkała na swojej drodze dobrą Panią. Pracowała u niej
przez cały rok, by w nagrodę za swoją uczynność otrzymać
suknię ze złota. Gdy macocha dowiedziała się o tym, z zazdrości wysłała również swoją córkę, by i ona przyniosła do domy
skarb. Ta jednak z uwagi na lenistwo i zły charakter została surowo ukarana.
Spektakl był tak wyreżyserowany, że mali widzowie mogli
w nim aktywnie uczestniczyć, dzięki czemu można mieć nadzieję, iż morał płynący z opowieści zapamiętają na długie lata.
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Skoro talonty momy
to je rozwijomy

Niezwykle udane były Zielone
Świątki, które zorganizowały panie
ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń
Wiejskich w Stadłach. W zabawie
uczestniczyło blisko 150 osób
z Gminy Podegrodzie.

Plac obok budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stadłach wypełnił się
mieszkańcami. Nie zabrakło również wójt
Podegrodzia, Małgorzaty Gromali, oraz
przewodniczącego Rady Gminy, Dariusza
Kowalczyka. Na uczestników spotkania

czekało mnóstwo atrakcji – każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Wspaniała zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Skoro talonty momy to je rozwijomy” rozpoczęło cykl spotkań, które w przyszłości będą
organizowane przez KGW. Tego dnia
w Stadłach można było świętować również Dzień Dziecka oraz Dzień Strażaka.
Panie z KGW przygotowały różnego
rodzaju gry, konkursy, opowiadania i dialogi w tradycyjnej gwarze. Ponadto
uczniowie Szkoły Podstawowej w Stadłach
przygotowali program artystyczny, który
spotkał się ze sporym uznaniem zgromadzonych na widowni mieszkańców.
Dzieciom największą frajdę sprawiło
uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i zabawach, jak np. rozpoznawanie
starodawnych wyrazów. Słodka nagroda
za każdym razem wywoływała na twarzach najmłodszych ogromny uśmiech,
a warto dodać, że tego dnia słodyczy było co nie miara.
Dużym powodzeniem cieszyły się tradycyjne potrawy. Wszyscy uczestnicy
zajadali się jajecznicą na lubczyku, chlebem ze smalcem czy pieczoną kiełbaską.
Nie brakowało również napojów, z których największą atrakcją wśród dorosłych okazała się modola. Dzieci zaś
raczyły się herbatką oraz sokami.
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Nowy krążek Podegrodzia
30 kwietnia w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbyła się promocja płyty
młodzieżowej kapeli Podegrodzie,
działającej pod kierunkiem Marka
Wastaga.
Młodzieżowa Muzyka Podegrodzie
powstała w 2010 roku. Był to spontaniczny pomysł trójki, dziś już absolwentów, Szkółki muzykowania ludowego
zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a działającej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu: Agnieszki Nowak, Anny
Piszczek i Krystiana Kolasy. Z czasem
do zespołu dołączyli pozostali muzykanci, także uczący się grać na „ludowo”
w Szkółce. Od początku pomysł popierał dyrektor GOK w Podegrodziu,
Krzysztof Bodziony, oraz opiekun i nauczyciel młodych muzykantów, Marek
Wastag. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości członków kapeli
i ich opiekuna, udało się zebrać materiał
i wydać drugą płytę zespołu. Płyta zawiera melodie do tańców z regionu Lachów Sądeckich: krakowioki, polki,
sztajerki, walczyki, tramelki oraz dwie
piosenki z innych regionów Polski.
Ogromnym walorem tego krążka,
oprócz bardzo dobrej gry na instrumen-

tach, jest doskonały śpiew czterech
dziewczyn: Agnieszki, Oli, Ani i Kasi.
Wszyscy grający w kapeli bardzo dobrze
czują, mimo młodego wieku, charakter
muzyki lachowskiej.

Skład zespołu:
– pierwsze skrzypce (prym) – Agnieszka Nowak
– drugie skrzypce (sekund) – Aleksandra
Kunicka i Katarzyna Kolasa
– basy – Krzysztof Skoczeń

– klarnet – Anna Piszczek
– trąbka – Krystian Kolasa
Opiekunem grupy jest Marek Wastag.
Młodzieżowa Muzyka Podegrodzie
dziękuje za pomoc w wydaniu płyty:
Krzysztofowi Bodzionemu, Jerzemu
Pietruszce, Jackowi Kuli, Wackowi
Wawrzyniakowi oraz Annie i Bogusławowi Wawrzyniakom.
Nagranie dostępne jest w biurze GOK
w Podegrodziu.

Artystyczny dorobek uczniów
W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu zakończyło się dwudniowe
święto dzieci i młodzieży, czyli Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych Gminy Podegrodzie. Na scenie prezentowały się zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowe i gimnazja. Były
prezentacje kabaretowe, teatralne, pantomimiczne, występy chórów
i solistów, instrumentalistów i zespołów muzycznych. Podziw licznie
zgromadzonej publiczności budziły zarówno dekoracje, jak i stroje
przygotowane przez opiekunów grup i rodziców. Występy oceniało jury,
które miało za zadanie wyłowić szczególnie uzdolnione osoby i je nagrodzić. Komisja konkursowa, podsumowując występy, podkreśliła wysoki poziom prezentacji, różnorodność tematyczną oraz różne formy
wyrazu artystycznego. Wszystkim uczestnikom, małym artystom, ich
opiekunom i rodzicom serdecznie dziękujemy za wielki wkład pracy
i gratulujemy wspaniałych występów.
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Dzieci przejmują ginące zawody
W zajęciach ceramicznych, malowania na szkle, haftu podegrodzkiego
i muzykowania ludowego uczestniczyli uczniowie przez cały rok szkolny, w ramach szkółek ginących
zawodów. Warsztaty uroczyście zakończono 17 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu.
Dzięki dofinansowaniu ze środków
Powiatu Nowosądeckiego i GOK w Podegrodziu zajęcia były całkowicie bezpłatne. Podczas spotkania uczestnicy
warsztatów dumnie prezentowali zaproszonym rodzicom i gościom swoje prace i umiejętności. Pierwsza wystąpiła
Szkółka muzykowania ludowego
– na trąbce pod kierownictwem Macieja
Matusika,
na
skrzypcach
pod kierownictwem Małgorzaty Łukasik–Kogut i Jarosława Słabego oraz
szkółka Marka Wastaga, która uświetniała swoim pięknym graniem całość
spotkania. Kolejną szkółką prezentującą swoje prace było koło hafciarstwa,

prowadzone przez Janinę Lorczyk. Następnie zaprezentowała się szkółka ceramiczna, bardziej znana pod nazwą
„gliniarze”, prowadzona przez Monikę
Zielińską-Klimczak. Później scenę prze-

jęły dzieci z kółka malowania na szkle
prowadzonego przez Teresę Cabałę.
Po prezentacji wręczono dyplomy
oraz upominki i zaproszono wszystkich
na poczęstunek.

Dzieci i aktorzy poszukiwali leśnego szumu
Tłum uczniów, który wypełnił po brzegi salę główną Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, zachwycił się spektaklem edukacyjnym, który niósł za sobą
niezwykle ważne przesłanie. Historia opowiada o borsuku Grzegorzu oraz jego przyjaciółce Poziomce, którzy zamieszkują las. Pewnego dnia po przebudzeniu uświadamiają sobie, że nie słyszą charakterystycznego dla tego miejsca szumu oraz odgłosów jego mieszkańców. Na dodatek spostrzegają, że ktoś zaśmiecił ich dom, co sprawiło głównym bohaterom wiele przykrości. Przedstawienie z fantazją i humorem niosło za sobą pouczający morał. Uczniowie
dowiedzieli się, jak należy segregować śmieci i dbać o czyste środowisko. Spektakl pod tytułem „W poszukiwaniu leśnego szumu” poprzez świetną zabawę
trafił do widowni. Mnóstwo radości, uśmiechów i zabawnych scen sprawiły, że widowisko na długo pozostanie w pamięci młodych widzów.
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Jubileuszowy dzwon

Brak źródeł pisanych z najdawniejszej historii Podegrodzia uniemożliwia dokładne przyjrzenie się obchodom
jubileuszowym parafii w minionych wiekach. Na kilka
faktów z przeszłości naszej małej ojczyzny należy jednak zwrócić szczególną uwagę.
„[…] 1714 Na początku roku tego po godach, wyszły palety ciężkie Saskie na całą Polskę; ażeby z każdego dymu dano
na króla po tynfów 26; jakoż musieli ubodzy ludzie wydać
wszędzie…
Roku tego był przednówek wielki, drogie było zboże, ubogich ludzi wiele chodziło po jałmużnę.
Roku tego na końcu żniw i prawie przez wszystkie zbiórki
jare, były częste i ustawiczne deszcze i niepogody; dla których
wiele ludzi, wiele zboża częścią w kopach, częścią pokosach
pognoili, – pozrastało im zboże.
Roku tego bydło bardzo zdychało między ludzi i na wielu
miejscach…”.

Wieści PODEGRODZKIE

Taki zapis widnieje w roczniku ks. Jana i ks. Stanisława
Owsińskich, proboszczów Jazowska, którzy spisywali dzieje
Podtatrza i Spiżu między rokiem 1680 a 1748.
Dokuczliwa pogoda, nieurodzaj, kontrybucja oraz wcześniejsza epidemia dżumy w latach 1708-1710, podczas której zmarło
ok. 150 mieszkańców, zapewne dały się znacznie odczuć mieszkańcom Podegrodzia, mimo to, zapewne obchody jubileuszu 700lecia parafii odbyły się, na co wskazują dwa ciekawe zabytki,
jakimi są dzwon w kaplicy św. Anny i chrzcielnica w kościele św.
Jakuba Apostoła.
Na dzwonie widnieje inskrypcja,, FUNDI ME BENIAMIN
WITWERCK 1714” (tzn. ulał mnie Beniamin Wittwerck), który żył w latach 1666-1729 i był synem mistrza Absalona, osiadłym w Gdańsku w roku 1664. Ufundowanie dzwonu przez
mieszkańców świadczy o dużym ich poświeceniu i patriotyzmie.
Przywiezienie go z tak daleka musiało na tamte czasy być bardzo kosztowne, jak i ryzykowne. Z dzwonem związana jest historia, co prawda późniejsza, ale na tyle ciekawa, że warto w tym
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miejscu ją wspomnieć. W czasie okupacji niemieckiej wiele
kościelnych dzwonów w Polsce zostało zrabowanych. I ten zabytek mógł podzielić taki los, gdyby nie Stanisław Plata z Podegrodzia, który dzwon przechował w swojej studni.
Drugi zabytek możemy podziwiać w kościele, a jest nim jak
wyżej wspomniałem, chrzcielnica z czarnego marmuru, fundacji ówczesnego proboszcza Podegrodzia ks. Józefa Jordana z Zakliczyna h. Trąby, żyjącego w latach 1670-1729 (był
synem Krzysztofa i Anny Proszkowskiej h. Łada). Zabytek
na stopie sześciobocznej opatrzony jest herbem Trąby oraz monogramem: I. F. – D. Z. – K. K. Niestety podstawa została osadzona we współczesnej marmurowej posadzce, toteż data dzisiaj
nie jest widoczna.
Obchody jubileuszowe parafii podegrodzkiej w 1914 roku zbiegają się z wybuchem I wojny światowej. Niepewność
jutra uniemożliwiła mieszkańcom zapewne świętować tak
ważne wydarzenie. Nie udało się również Wojciechowi Migaczowi uchwycić owego święta na fotografii, gdyż został powały do wojska i wysłany na front, z którego niebawem
powrócił w wyniku poniesionych ran. Mimo niefortunnego
zbiegu okoliczności z tą datą powiązać można jeden niewielki, acz wymowny zabytek, jakim jest obrazek wydany przez
ówczesnego proboszcza parafii ks. Jana Oleksika.
Niewiele niestety pozostało po obchodach jubileuszu parafii podegrodzkiej do naszych czasów. Powyższe to jedynie
kropla w morzu wszystkich zabytków i relacji historycznych,
które czekają, by je odkryć i opisać. W tym roku musimy
szczególnie pamiętać o dziedzictwie naszych pradziadków
i jako parafianie powinniśmy pielęgnować naszą tradycję i historię, by za tysiąc lat można było o nas wspomnieć.

Animaniacy
roztańczyli
przedszkolaków
Wiele atrakcji i niespodzianek czekało na najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Z okazji Dnia Dziecka, Gminne Przedszkole w Podegrodziu
zorganizowało dla nich wspaniałą zabawę.
Przedszkolaków przywitała specjalnie wynajęta na tę okazję grupa animacyjna z Nowego Sącza „Animaniak”. Już
po chwili dzieci zachwycały się ogromnymi bańkami mydlanymi, które fruwały nad Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu, gdzie odbywała się zabawa.
Następnie najmłodsi z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach ruchowych ze śpiewem, których celem
było wskazanie poszczególnych części ciała. Później „Animaniacy” przygotowali dla nich kolejne atrakcje, jak zabawa
w kole oraz w parach, m.in. „Nie chcę Cię” czy „Dwóm tańczyć się zachciało”.
To nie koniec niespodzianek, których tego dnia było co nie
miara. Dzieci świetnie spisywały się w zajęciach inspirowanych ruchem, jak: „Deszczyk”, „Krasnoludki” oraz „Pociąg”,
czyli zwiedzanie różnych krajów w rytm charakterystycznej
dla danego państwa muzyki i tańców narodowych.
W przerwie na przedszkolaków czekał słodki poczęstunek, po którym najmłodsi przenieśli się do „bajkowego balonowego zoo”. Animatorki wyczarowały dla chłopców szable
i miecze. Dziewczynki otrzymały zaś kwiatki, kotki, pieski
i inne zwierzątka. Na koniec odbył się grupowy konkurs piosenki i zabawa taneczna przy muzyce disco. Wszystkie dzieci opuściły spotkanie bardzo zadowolone i uśmiechnięte.
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Wypalanki, hafty, mozaiki

W Dziecięcej Galerii im. Stanisława
Szafrana w sądeckim Pałacu Młodzieży odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych
uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Gostwicy.
Po niedawnych sukcesach teatralnych
przyszedł czas na prezentację kolejnych
talentów podopiecznych Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Podegrodziu. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy
po raz kolejny pokazali, że ich możliwo-
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ści artystyczne są wbrew pozorom nieograniczone.
Warto dodać, że prace wykonywane
były różnymi technikami. Na szczególne
wyróżnienie zasługują hafty gobelinowe
Roberta Wójsa i Rafała Pietruchy. Z kolei
Zofia Brdej i Ewa Wiktor, które pracowały pod okiem Małgorzaty Tomaszek, zaprezentowały
kartki
świąteczne
i okolicznościowe w technice haftu matematycznego. Kolorową mozaikę przedstawiały obrazy z kulek zwiniętych z bibuły
i naklejanych na karton, których autorką
jest m.in. Marianna Wójcik.

Swoje wypalanki przedstawili Monika Smoter i Wojciech Szewczyk, autor
obrazu „Jezu Ufam Tobie”. Wspaniale
prezentowały się prace, które ukazywały
Trójcę Świętą i Matkę Bożą. Wymagały
bardzo dużej dokładności i estetyki
z uwagi na trudność wykonania. Artystą,
który podjął się tak misternego zadania
był Dawid Tenerowicz – zastosował technikę usypywania kolorowych ziaren.
Na wystawie prezentowano również
prace malarskie oraz wyszyte haftem
krzyżykowym na kanwie, wykonane
przez pozostałych uczestników WTZ
w Gostwicy. Całość dopełniły kwiaty
z bibuły, ułożone w piękne, wielobarwne kompozycje.
Swoje prace malarskie przedstawiał
również Szczepan Owsianka, który pracuje jako terapeuta zajęciowy od 2008
roku. Malowaniem obrazów farbami
olejnymi i akrylowymi na płótnie zajmuje się od 2010 roku. – Chciałem pracować jako terapeuta. Jednak by móc
pomagać swoim podopiecznym, konieczne było opanowanie różnych technik
– zaznacza. – Wcześniej zajmowałem się
rzeźbą i ceramiką. Z zamiłowania jestem
stolarzem. W moich pracach można znaleźć między innymi pejzaże, ale też inspirują mnie motywy religijne.
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy, Jerzy Ślazyk, podkreślił, że dla jego podopiecznych
wykonywanie prac jest dużym wyzwanie.
– Bardzo się cieszę, że wszyscy w prace
wkładali całe swoje serce i zaangażowanie. Ich wartość jest więc szczególna – podkreśla. – Uczestnicy warsztatów
to osoby, które mają umiarkowany lub
znaczny stopień niepełnosprawności.
W bardzo wielu przypadkach są to niepełnosprawności sprzężone, co dodatkowo
utrudnia wykonywanie prac plastycznych.
Otwarciu wystawy towarzyszyła wyjątkowa atmosfera. Oprawę muzyczną
przygotował Maciej Liszka. Na wernisażu obecni byli uczestnicy WTZ oraz ich
rodzice, opiekunowie, terapeuci i przyjaciele oraz zaproszeni goście.
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Nie spoczywają
na laurach
Mnóstwo pracy, wyrzeczeń i dodatkowych godzin spędzonych
nad książkami zaowocowały sporymi sukcesami uczniów Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Podegrodziu.

znakomite wyniki w nauce. W Małopolskim Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie – Michał Szczygieł uzyskał tytuł
laureata. Bardzo pracowity rok należał
do Klaudii Kapusty, która została finalistką małopolskich konkursów z matematyki, chemii i fizyki. Jej siostra – Weronika
W roku szkolnym 2013/2014 uczest- to z kolei finalistka Ogólnopolskiego
niczyli w wielu konkursach przedmioto- Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie
wych i tematycznych, w których osiągali Karola Wojtyły – Jana Pawła II pt. „Paznaczące wyniki, sławiąc tym samym pież Słowianin”. W tym samym konkurswoją placówkę oraz całą gminę.
sie tytuł finalistki wywalczyła Gabriela
Jednym z laureatów był Mateusz Bie- Chochorowska, która ponadto zajęnias, uczeń szkoły podstawowej, który ła I miejsce w XII Ogólnopolskim Konz powodzeniem wziął udział w Małopol- kursie Literackim „O Złote Pióro 2014”.
skim Konkursie Historycznym pt. „ZieZnakomitymi umiejętnościami posłumia
Sądecka
od
przeszłości giwania się językiem niemieckim popido współczesności”. Duży sukces odno- sała się Bianka Kowalska, która doszła
tował również Jakub Wojnarowski. do finału na szczeblu wojewódzkim.
W Ogólnopolskim Konkursie Logiczne- Z kolei Bartłomiej Potoczny został finago Myślenia zajął II miejsce w Polsce, listą Małopolskiego Konkursu Histouzyskując tytuł mistrza. Sporymi sukce- rycznego i Biblijnego. Wiedzą z fizyki
sami mogą pochwalić się również dziew- błysnął Kamil Migacz (finalista), a z checzęce drużyny piłkarskie, występujące mii Patrycja Zygmunt (finalistka).
w finałach wojewódzkich turniejów „Pił- W Polsko-Ukraińskim Konkursie Fikarska Kadra Czeka” (kapitan Kinga Za- zycznym „LWIĄTKO”, Łukasz Rams
czyk) oraz „O Puchar Premiera Donalda uzyskał tytuł KAON.
Tuska” (kapitan Justyna Pawlik).
Przemysław Golonka został laureatem
Uczniowie Gimnazjum nie ustępowali małopolskiego konkursu historycznego
swoim młodszym kolegom i osiągnęli „Ziemia Sądecka od przeszłości

do współczesności”. Spory sukces odnotowali uczniowie gimnazjum w Wojewódzkim Konkursie Językowym „Bliżej
Świata”, a Sebastian Maciuszek, zdobywca nagrody głównej – Grand Prix
wyjedzie na Sycylię na obóz językowy.
Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu uczestniczyli 1 czerwca w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dla
Adama Kwoki i Bartłomieja Białasa było
to niezwykle cenne doświadczenie, poprzedzone ciężką pracą.
Na arenach sportowych podegrodzcy
gimnazjaliści również mogą poszczycić
się dużymi osiągnięciami. Klaudia Kurowska zajęła drugie miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych, dzięki
czemu uzyskała awans do zawodów wojewódzkich. Ta sama uczennica świetnie
spisała się w Małopolskim Biegu Forum
Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, zajmując tam trzecią lokatę. Drużyna piłkarska, której kapitanem był Konrad Ciągło
awansowała z kolei do finału wojewódzkiego turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”.
Gimnazjaliści z Podegrodzia znakomicie zaprezentowali się również
od strony artystycznej. Uczniowie z koła teatralnego „Bis”, przygotowani przez
nauczycielki języka polskiego – Małgorzatę Janur i Agatę Nawojowską – zajęli
drugie miejsce za spektakl pt. „W sieci
uzależnień”, przedstawiony w ramach XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych „Przebudzenie 2014”.
Warto nadmienić, że również w poprzednim roku szkolnym uczniowie
z Podegrodzia osiągnęli bardzo dobre
wyniki w nauce. Tym większe uznanie
należy się naszej młodzieży, iż nie spoczywa na laurach.
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Muzyka i język

Joanna Albrzykowska-Clifford, sopranistka, absolwent Akademii Muzycznej w Tilburgu (Holandia), popularna w Polsce
i poza granicami śpiewaczka operowa, nauczycielka muzyki i śpiewu w Pałacu
Młodzieży.

WYNIKI KONKURSU

III Powiatowy Konkurs Piosenki Angielski „Let’s sing and play” odbył
się 5 czerwca w sali głównej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Jego jury miało trudny orzech
do zgryzienia – poziom występów
był naprawdę wysoki.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonała dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu,
Krystyna Dąbrowska. Wszyscy obecni
nie mogli doczekać się występów młodzieży, która oprócz talentu artystycznego musiała wykazać się umiejętnością
płynnego posługiwania się językiem angielskim. Entuzjaści śpiewu i tańca mieli
okazję do wspólnej zabawy. Talenty wokalne podziwiała również wójt Podegrodzia Małgorzata Gromala.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest
Grzegorz Krawczyk, nauczyciel języka
angielskiego w podegrodzkim gimnazjum. W tym roku wsparcia przy organizacji udzielili również nauczyciele:
Monika Weremczuk, Anna Wideł, Małgorzata Stelmach i Agata Pasiut. To już
trzecia edycja konkursu, który gromadzi
młodzież z terenu całej Sądecczyzny.

Wieści PODEGRODZKIE

Szkoły Podstawowe (klasy 4-6)
I miejsce – Karolina Łosowska (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej)
II miejsce – Jolanta Mrówka (Szkoła
Podstawowa w Olszanie)
III miejsce – Martyna Petrażycka (Szkoła
Podstawowa im. St. I. J. Potoczków
w Rdziostowie)
Wyróżnienie – Patrycja Hajduk oraz Julia Oleksy
(Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Łososinie Dolnej) i Miłosz
Haza (Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Kadczy)
Nagroda dyrektora ZSPG w Podegrodziu
– Karolina Łosowska (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej)
Nagroda publiczności (100 zł)
– Karolina Łosowska (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej)

Wszyscy obecni nie mogli
doczekać się występów młodzieży, która oprócz talentu
artystycznego musiała wykazać się umiejętnością
płynnego posługiwania się
językiem angielskim.
Uczestników zmagań oceniało jury
pod przewodnictwem dr Renaty Jonakowskiej-Olszowskiej, nauczycielki
śpiewu solowego w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka
Chopina w Nowym Sączu, dyrygenta
Chóru Kameralnego Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz członka
Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu. Ponadto jest
cenioną w kraju i za granicą śpiewaczką
operową.
Razem z nią młodych muzyków oceniały: Jadwiga Rysiewicz, lektor języka
angielskiego w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, oraz

Gimnazja
I miejsce – Anita Dudczak (Samorządowe
Centrum Edukacji Szkolnej – Publiczne
Gimnazjum w Bereście)
II miejsce (ex aequo) – Anna Kita (Gimnazjum
nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu)
oraz Zespół EXPERYMENT (ZSPG w Podegrodziu)
III miejsce (ex aequo) – Edyta Dobroszek
(Publiczne Gimnazjum w Nawojowej) oraz
Justyna Zawiślan i Grzegorz Sroka (Gimnazjum
im. gen. J. Gizy w Wielogłowach)
Wyróżnienie – Karolina Pietrzak (Gimnazjum
nr 5 im. św. Kingi w Nowym Sączu) oraz Emilia
Rucińska (Zespół Szkolno-Gimnazjalny
w Zagorzenie)
Nagroda publiczności (100 zł)
– Justyna Zawiślan (Gimnazjum im. gen. J. Gizy
w Wielogłowach)
Warto również wspomnieć, że konkurs nie mógłby się odbyć bez pomocy
sponsorów, takich jak: Urząd Gminy
w Podegrodziu, radny wsi Olszanka
– Andrzej Poręba, Adam Poręba, radny
wsi Gostwica – Stanisław Plata, Bank
Spółdzielczy w Starym Sączu, Bank
Spółdzielczy w Podegrodziu, Spółka
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Jawna AGRO-HURT w Nowym Sączu,
państwo Małgorzata i Marek Piękoś
– Apteka „Pilula” w Podegrodziu, Rada
Rodziców działająca przy Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu, Tomasz Kulig – właściciel księgarni językowej „MENTOR” w Nowym
Sączu, Andrzej Stawiarski – Firma Gastronomiczna „RAJ” w Gołkowicach
Dolnych, Wydawnictwo Pearson Central
Europe Sp. z o. o., Wydawnictwo Nowa
Era, państwo Zofia i Wiesław Czop – Firma Handlowo-Usługowa GRÓD, Renata Krajewska – manager Domu
Weselnego TOSKANIA w Podegrodziu,
Zakład Masarski ZDRÓJ Spółka Jawna Adam Gonciarz i Tomasz Gonciarz,
Piekarnia ASPOL w Stadłach, Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. Krynica
Zdrój, Katarzyna Kawik – nauczyciel języka angielskiego w ZSPG w Podegrodziu, Beata Kukiełka-Król – wykładowca
w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, dyrektor Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu – Krystyna Dąbrowska oraz Bank
PeKaO S.A. w Nowym Sączu.

Godziny nauki
i treningów
Bardzo dobrymi wynikami w nauce
mogą pochwalić się uczniowie
gimnazjum w Brzeznej. Zawdzięczają je swojej ciężkiej pracy,
przy wsparciu nauczycieli.
Kamil Wolak został laureatem Małopolskiego Konkursu Historycznego
dla uczniów gimnazjum. Podobny wynik uzyskał z geografii, co świadczy
o jego sporym zaangażowaniu w naukę
oraz pracowitości. Wiedzą z geografii
popisał się również Mateusz Pasiut,
który dotarł do finału konkursu.
W konkursie historycznym znakomity wynik był dziełem Adama Cabały, który uzyskał tytuł laureata.
Powyżsi uczniowie dzięki znakomitej
postawie w Powiatowym Konkursie
Historycznym (II miejsce) w nagrodę
otrzymali kiklukniowy wyjazd do Warszawy. Dzięki ciężkiej pracy i sporemu
zaangażowaniu, świetny rezultat osiągnęła Anna Monica, która rywalizowała z powodzeniem w konkursach
z języka polskiego i języka angielskiego. W obydwu przypadkach zakończyła zmagania z tytułem finalistki.

Znakomicie zaprezentowała się również Karolina Kuchnia, która została finalistką Małopolskiego Konkursu
Matematycznego dla uczniów gimnazjum.
Uczniowie Gimnazjum w Brzeznej
wykazali się również na polu sportowym. Sylwia Iwańska reprezentowała
swoją szkołę na szczeblu wojewódzkim
w biegach przełajowych, gdzie wywalczyła tytuł finalistki.
Świetnie prezentował się również zespół piłkarski w Wojewódzkim Turnieju
„Coca Cola Cup 2014”. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje postawa na boisku dwóch kluczowych graczy. Paweł
Plata, jako kapitan poprowadził swój zespół do sukcesu, a z kolei Przemysław
Golonka należał do czołowych zawodników w niemal każdym spotkaniu.
Jak pokazują powyższe wyniki, miniony rok szkolny był niezwykle owocny dla uczniów Gimnazjum w Brzeznej.
Warto zaznaczyć, że tak dobre rezultaty
poprzedziła ciężka praca. Wiele godzin
dodatkowej nauki oraz treningów w połączeniu z cenną pomocą ze strony nauczycieli przyniosły efekty.
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Welcome to Britain
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Św. Kingi w Olszance zajęli pierwsze miejsce w II Gminnym Konkursie Języka Angielskiego.

Po zakończeniu rywalizacji zespoły z dużym zaciekawieniem wyczekiwały ogłoszenia wyników. Najlepszą
trójką okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w OlPatronat nad imprezą objęła Gmina Po- szance. Drugą lokatę zajęli uczniowie
degrodzie. Konkurs pod nazwą „Welcome ze Szkoły Podstawowej w Długołęceto Britain” odbywał się w dwóch etapach. -Świerkli, a trzecie miejsce przyznano
Najpierw, 25 marca uczniowie musieli zespołowi Szkoły Podstawowej im.
przebrnąć przez eliminacje wewnętrzne, Jana III Sobieskiego w Brzeznej. Nado których przystąpiło dziewięć szkół pod- grody oraz dyplomy wręczyła uczeststawowych z terenu naszej gminy. Po nim nikom wójt Podegrodzia, Małgorzata
wyłoniono trzyosobowe zespoły, które Gromala.
przystąpiły do rywalizacji w etapie finałowym, który odbył się w Szkole Podstawo- SZKOŁY PODSTAWOWE
REPREZENTOWALI
wej w Długołęce-Świerkli 29 kwietnia.
Zadania konkursowe przybierały ró- I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi
żne formy. Tegoroczna edycja została po- w Olszance (Natalia Gołąb, Grzegorz Szabla,
nadto wzbogacona o elementy wiedzy Kamil Wojnarowski)
kulturoznawczej. Uczniowie zmagali się II miejsce – Szkoła Podstawowa
z filmami wideo, nagraniami audio, w Długołęce-Świerkli (Michał Kuchnia, Jakub
krzyżówkami, zagadkami językowymi Plata, Łucja Matyaszek)
oraz innymi zadaniami, dzięki którym III miejsce – Szkoła Podstawowa im.
sprawdzono znajomość słownictwa, gra- Jana III Sobieskiego w Brzeznej (Eryk Tomaszek,
Sebastian Szczygieł, Filip Ogorzały)
matyki oraz funkcji językowych.

Wieści PODEGRODZKIE

SPONSORZY
n Wydawnictwo Pearson
n Wydawnictwo Oxford University Press
n POLANGLO – Sieć księgarni
edukacyjno-językowych
n Szkoła Językowa PERFECT ENGLISH
Nowy Sącz
n PASE – Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Jakości w Nauczaniu
Języków Obcych
n Firma Handlowo Usługowa „GRÓD” Zofia
i Wiesław Czop
n Alojzy Bulanda – Stacja Paliw Olszanka
n Danuta i Władysław Pasoń – Tartak
Olszanka – Gołkowice
n Barbara i Piotr Pawlik – Firma
Transportowa Barbara Trans
n KOMPERION Serwis i sklep komputerowa
– Łącko
n „Mentor” – Księgarnia
lingwistyczna w Nowym Sączu
n Bank Spółdzielczy w Podegrodziu.
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Czarująca szewcowa po angielsku
Uczniowie Gimnazjum im. bł. o. St.
Papczyńskiego w Podegrodziu zwyciężyli w XXI Wojewódzkim Konkursie Językowym „Bliżej Świata”.
Jury doceniło młodych artystów,
którzy, posługując się językiem angielskim, zaprezentowali swoje talenty aktorskie.
Uczniowie z samorządowych szkół
podstawowych i gimnazjów z Małopolski rywalizowali ze sobą 21 maja. Konkurs „Bliżej Świata” był organizowany
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Krakowie-Witkowicach. Honorowy
patronat nad nim objęli wojewoda Małopolski, prezydent Krakowa oraz małopolski kurator oświaty. Jego głównym
założeniem jest przedstawienie małej
formy teatralnej w języku obcym.
Uczniowie z Podegrodzia, pamiętając
sukcesy z ostatnich lat, przygotowali
dwa przedstawienia, po jednym w języku angielskim i niemieckim. Grupa angielska, która pracowała pod kierunkiem
nauczyciela Grzegorza Krawczyka
przedstawiła „Czarującą szewcową z Podegrodzia” na motywach sztuki hiszpańskiego pisarza Federico Garci Lorci.

Z kolei grupa „niemiecka” pod okien Joanny Kowalskiej zaprezentowała spektakl „Na jarmarku”.
Warto dodać, że podegrodzka placówka
została zaproszona na ceremonię ogłoszenia wyników jako jedyna z województwa. 13 maja w Krakowie ogłoszono
zwycięzców, co spotkało się z kolejnym,
sporym sukcesem naszych uczniów.
W kategorii gimnazjów zwyciężyła
grupa, która zaprezentowała scenkę
w języku angielskim, a drugą lokatę za-

jęła „niemiecka” ekipa naszego gimnazjum. To wielkie osiągnięcie zarówno
dla uczniów, jak i ich opiekunów.
Szkoła ponadto może poszczycić się
już po raz kolejny tytułem Najlepszego
Gimnazjum w całym konkursie, dzięki
czemu została uhonorowana Złotym Pucharem, ufundowanym przez małopolskiego kuratora oświaty. Dodatkowo,
Sebastian Maciuszek otrzymał nagrodę
główną – wyjazd na dwutygodniowy
obóz językowy na Sycylii.
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Dobra wielkanocna babka wróży
szczęście przez cały rok
14 kwietnia w Brzeznej-Litaczu stał
pod znakiem wypieków . Dzieci
uczęszczające do Szkoły Podstawowej pojawiły się w filii Gminnego
Ośrodka Kultury wraz z wychowawczynią Agatą Gonciarz.
Celem spotkania było poznanie
zwyczajów wielkanocnych. Najmłodsi
z zapartym tchem wsłuchiwali się
w opowieści Racheli Mordarskiej z filii GOK w Brzeznej-Litaczu. Dowiedziały się o dawnych tradycjach
i przygotowaniach do Świąt Wielkiej
Nocy. Kluczową rolę odgrywała babka,
czyli znane do dziś świąteczne ciasto.
Zgodnie ze zwyczajami, dobrze upieczona wróży szczęście przez cały rok.
Dzieci na spotkaniu w GOK uczestniczyły w dekorowaniu wielkanocnych
ciast i stołu, a także poznały wiele ciekawostek i zwyczajów.
– W dawnych czasach wierzono, że
udana baba wielkanocna przyniesie
szczęście i powodzenie przez cały rok
– podkreśla Rachela Mordarska. – Podobnie zresztą jest i dzisiaj. Aby ciasto
było udane, należy je długo wyrabiać,
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musi pozostać w ciepłym miejscu, a żeby
wyrosła trzeba włożyć w jej przygotowanie całe swoje serce.
Po wysłuchaniu wszystkich ciekawostek i obejrzeniu wypieków, dzieci wraz
z wychowawczynią zabrali się do wałkowania ciasta kruchego. Następnie wykrawali z niego różnego rodzaju kształty jak
pisanki, baranki, króliczki, kwiatuszki
czy kurczaki. Tak wykonane ciasteczka
powędrowały do piekarnika. Jedna z mam, Jolanta Maciuszek czuwała
nad tym, by wypieki się nie przypaliły.
Po wyjęciu z pieca można je było dekorować, co sprawiło najmłodszym

ogromną radość i przyjemność oraz pokazało, że duża fantazja może zdziałać
cuda. Pojawiały się różnego rodzaju wzory i rysunki, które nawiązywały do Świąt
Wielkiej Nocy oraz wiosny. Punktem
kulminacyjnym spotkania było lukrowanie cukrowej baby, która już wcześniej
została upieczona. Gdy polewa zastygła,
wszyscy uczestnicy zajadali ciasto ze
smakiem.
– Myślę, że wszystkim smakowało
– dodaje Rachela Mordarska. – Odnosząc się do tradycji powinno przynieść
nam to radość, zadowolenia i pomyślność przez cały rok.
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XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży z udziałem
gimnazjalistów z Podegrodzia!
Bartłomiej Białas i Adam Kwoka, uczniowie Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu
przez chwilę poczuli się jak prawdziwi politycy i zasiedli w ławach poselskich w Dniu Dziecka.
Już tradycyjnie, 1 czerwca organizowana jest sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zorganizowanie debaty, która odbyła się kilka
tygodni wcześniej w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Obrady poprzedziły warsztaty tematyczne, w których uczestniczyli młodzi parlamentarzyści. 460 młodych
posłów zostało powitanych przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz, która nawiązała w swoim przemówieniu do wydarzeń
z ostatnich tygodni na Ukrainie. – Widzimy wszyscy, że nic
nie jest dane raz na zawsze. Ani bezpieczeństwo, ani demokracja. Chociaż jest najlepszym z ustrojów, jak wszystko wymaga pielęgnowania.
Później głos zabrali Wiceminister Edukacji – Ewa Dudek
oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak. Następnie

głos oddano młodym politykom, którzy debatowali nad postawami obywatelskimi swoich rówieśników.
W ławach poselskich zasiadło dwóch gimnazjalistów z Podegrodzia. – Udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży był
dla mnie wielkim wydarzeniem – mówi Bartłomiej Białas.
– Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu miałem idealną okazję
do zgłębienia mojej wiedzy politycznej. Przekonałem się jaka
odpowiedzialność towarzyszy posłom w ich codziennej pracy.
Ponadto mieliśmy możliwość do zwiedzenia wnętrza Sejmu
o raz poznania wielu wspaniałych ludzi.
Podobnie wypowiedział się Adam Kwoka. – Wyjazd do Warszawy to wyjątkowo cenne doświadczenie w tak młodym wieku
– zaznacza. – Wydarzenie to na długo zapadnie w mojej pamięci.
Mogliśmy poznać wielu ciekawych ludzi oraz zobaczyć niektórych
posłów, których na co dzień możemy oglądać jedynie w telewizji.
Wyjazd do Warszawy jest więc sporym sukcesem dla młodzieży, która w ten sposób jest nagradzana i mobilizowana do dalszej pracy. Ponadto była to idealna okazja do promocji
naszej placówki oświatowej, jak również całej gminy.

Siatkówka odrywa uczniów od komputerów
50-osobowa grupa trenuje siatkówkę pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Chłopcy w przyszłości mają
zasilić szeregi seniorskiego Grodu, a dziewczęta być może utworzą własny zespół, który będzie rywalizował
w rozgrywkach ligowych. Wszyscy uczestnicy zajęć mieszkają na terenie gminy Podegrodzie. Frekwencja wskazuje, że treningi cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto dodać, że dzięki pomocy ze strony gminy i Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnajzalnych w Podegrodziu, uczniowie trenują za darmo. Zajęcia prowadzone są
pod okiem wykwalifikowanego trenera piłki siatkowej oraz zawodników drużyny siatkarskiej Gród Czop Podegrodzie. Sekcja powstała, by oderwać młodzież od komputerów oraz złego towarzystwa.
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