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„Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel
tego świata Odkupiciel”.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
proszę przyjąć najlepsze życzenia.
Niech zbliżający się czas
Zmartwychwstania Pańskiego
rozpromieni Wasze dni i sprawi, że każdy z nich
przyniesie radość i siłę do
podejmowania kolejnych życiowych wyzwań.
Życzymy, aby te święta spędzone w cieple domowego
ogniska były źródłem nadziei i miłości
dla Was i Waszych najbliższych.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYBORY
SOŁTYSÓW W NASZEJ GMINIE STR. 4

BUDOWA KANALIZACJI W STADŁACH
ZAKOŃCZY SIĘ W CZERWCU STR. 11

III EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU
„MAM TALENT” STR. 17
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Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko
jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu
dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia
i stagnacji. Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia
i osądu, rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia, jak rozwój
Albert Einstein
jednostki poza żyzną glebą społeczności.

Szanowni Mieszkańcy!

K

olejny numer „Wieści Podegrodzkich” poświęcony jest w większości
osiągnieciom i sukcesom naszych
najmłodszych mieszkańców. Inwestowanie w kapitał ludzki,
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży to myślenie wybiegające
w przyszłość, które przyniosą
nam radość i konkretne korzyści
w przyszłości. Niezmiernie się
cieszę, że przedstawiciele naszej
Gminy osiągają sukcesy uczniowskie na wszystkich szczeblach
krajowych. To ich osobisty sukces
i z całego serca gratuluję im osiągniecia tych sukcesów. To jednak
jedna strona medalu. Druga, nie
mniej ważna, jest taka, że w Gminie Podegrodzie sukcesywnie podnosi się poziom nauczania. To zasługa dobrej
współpracy Urzędu Gminy z rodzicami, dyrektorami szkół,
nauczycielami, wychowawcami. Bardzo im za to dziękuję
i nie muszę dodawać, że w tej dziedzinie zawsze będą
u mnie mieli ogromne wsparcie.
Rozwój kapitału społecznego i wsparcie ciekawych
inicjatyw znalazło odzwierciedlenie w kolejnym dofinansowaniu przez Gminę Podegrodzie organizacji pozarządowych. Dofinansowanie zadań proponowanych
i organizowanych przez kluby, stowarzyszenia, fundacje
lokalnych społeczników wzbogaci i uzupełni ofertę Gminy Podegrodzie. Od lat takie działanie przynosi wspaniałe efekty. Bardzo liczę na dalsze rozwijanie tej współpracy.
Nagromadzenie takiej ilości wydarzeń i informacji
niezwiązanych z tzw. polityką nie jest przypadkowe.
Okres wyborczy dostarczył nam dużych, niekoniecznie
pozytywnych emocji. Ponieważ w życiu bilans zawsze
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wychodzi na zero mam nadzieję, że teraz w spokoju będziemy dobudowywać pozytywne więzi międzyludzkie i przyjazną atmosferę w Gminie.
Zakończeniem okresu wyborczego były wybory sołtysów poszczególnych sołectw. Byłam obecna na wszystkich zebraniach wyborczych. Z prawdziwą przyjemnością
zauważyłam duże zainteresowanie tymi wyborami,
zwiększoną frekwencję na zebraniach i co niezmiernie
mnie cieszy wysoką kulturę spotkań. Serdecznie gratuluję wybranym sołtysom. Jestem przekonana, że wspólnie
z Radą Gminy i pracownikami UG tworzymy kompetentny i zgrany zespół, który spełni oczekiwania mieszkańców naszej Gminy w kolejnej kadencji.
Z kronikarskiego obowiązku i z poczucia przyzwoitości chcę także przekazać informację, że zgodnie
z tym co mówiłam w okresie kampanii wyborczej żadna instytucja państwowa nie prowadziła przeciwko
Gminie Podegrodzie żadnych postępowań. Wszystkie
pomówienia i oszczerstwa głoszone w okresie przedwyborczym nie znalazły potwierdzenia. CBA po przeprowadzeniu, na podstawie donosu, postępowania
wyjaśniającego nie znalazła podstaw do wszczęcia postępowania kontrolnego. Ostatnim etapem tych wydarzeń jest proces sądowy o ochronę dóbr osobistych
Gminy Podegrodzie z redakcją TTV i dziennikarzami,
autorami nierzetelnego reportażu przedwyborczego.
Szanowni mieszkańcy.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych tradycyjnie składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia,
spokoju i ciepła rodzinnego. Niech upłyną w pogodnej
atmosferze i oprócz okazji do rodzinny spotkań będą
również okazją do relaksu i wypoczynku.
MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Wydawca: Urząd Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie
tel. (18) 445-90-66, 445-90-41, Skład i druk: IPRESS STUDIO WWW.IPRESS.PRO
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Budowa kaplicy na finiszu

Karnawał z „BIS”

Dobiegają już końca roboty budowlane związane z powstaniem kaplicy
cmentarnej w Podrzeczu. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, już w maju można spodziewać się zakończenia głównego etapu prac.

12 lutego Koło Teatralne „BIS”, wraz z Samorządem Uczniowskim i opiekunami Małgorzatą Janur i Agatą Nawojowską zaprosiło na spotkanie karnawałowe uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy
z kierownikiem Urszulą Potoniec-Mędoń i wychowawcami .
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Zakończyły się wybory sołtysów
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Podegrodzie nowi
sołtysi przyjęli gratulacje i zaświadczenia o wyborze
na kolejną kadencję. W większości przypadków funkcję
tę będą sprawowały te same osoby.
– Byłam obecna na wszystkich trzynastu zebraniach wyborczych – mówi wójt Małgorzata Gromala. – Wszędzie była wysoka frekwencja i zainteresowanie wyborami, co świadczy
o tym, że dla mieszkańców sołtys w dalszym ciągu pozostaje
ważną osobą we wsi.
W większości funkcję gospodarza wsi będą nadal pełniły te
same osoby. Do zmiany doszło jedynie w Brzeznej, gdzie funkcję radnego i sołtysa łączył będzie Jerzy Jasiński, oraz w Olszance, gdzie dotychczasową wieloletnią i zasłużoną sołtys
Stanisławę Rams zastąpił Bogdan Śledź.
– Fakt, iż tylko w dwóch miejscowościach doszło do zmiany
sołtysów, świadczy o dużym zaufaniu mieszkańców dla sprawujących tę funkcję. Niektórzy pełnią swoją rolę już kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, co zasługuje na szczególne wyrazy
uznania – dodaje Małgorzata Gromala.

LISTA SOŁTYSÓW
– Sołectwo Brzezna – Jerzy Jasiński
– Sołectwo Podegrodzie – Marek Migacz
– Sołectwo Gostwica – Bronisław Plata
– Sołectwo Długołęka-Świerkla – Jan Szewczyk
– Sołectwo Olszana – Bożena Pawłowska
– Sołectwo Olszanka – Bogdan Śledź
– Sołectwo Naszacowice – Stefan Śledź
– Sołectwo Chochorowice – Bronisław Ciurka
– Sołectwo Stadła – Czesława Ruchała

– Sołectwo Juraszowa – Laciuga Józef
– Sołectwo Mokra Wieś – Hejmej Czesław
– Sołectwo Podrzecze – Klimczak Kazimierz
– Sołectwo Rogi – Maciuszek Marek
Wszystkim sołtysom życzymy zadowolenia z pełnionej
funkcji oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Ziarnko Gorczycy na 15-lecie „Promyczka”
Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” w Podegrodziu za swoją
działalność otrzymało statuetkę
Ziarnko Gorczycy 2015. Na uroczystej gali to niezwykłe wyróżnienie
odebrała prezes Maria Krężołek.
Kapituła plebiscytu, uzasadniając
swój wybór, odniosła się do szczególnych osiągnięć podegrodzkiego stowarzyszenia. Podkreślono „profesjonalizm
i wytrwałość w objaśnianiu świata, pomoc w oswajaniu bliźnich i tak zwanych
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zwykłych spraw tym, dla których one nie
są zwykłe i proste”.
Przypomnijmy, że w ramach rehabilitacji uczestnicy biorą udział w zajęciach
w pracowniach: plastyczno-technicznej,
ogrodniczo-przyrodniczej, hafciarsko-tkackiej, przystosowania do życia oraz
gospodarstwa domowego. Do stowarzyszenia, oprócz rodziców należą również
przyjaciele, którzy z pomocy innym
czerpią satysfakcję.
Oprócz powyższych form działalności, „Promyk” organizuje dla wszystkich
podopiecznych różnego rodzaju imprezy

towarzyskie czy sportowe. Udział w nich
biorą zaprzyjaźnione Warsztaty Terapii
Zajęciowej, wspólnoty Wiary i Światła.
W zajęciach uczestniczy również
młodzież z miejscowych placówek
oświatowych. Dzięki takiej integracji
przełamywane są bariery, a osoby niepełnosprawne są akceptowane w środowisku,
w którym żyją. Każde tego typu wydarzenia pokazują wszystkim uczestnikom, że
poprzez różnorodne formy rehabilitacji
można poprawić swoją kondycję, zdobyć
nowe umiejętności oraz dobrze się bawić
i pożytecznie spędzać wolny czas.
KWIECIEŃ 2015
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Podpisano
umowy ze
stowarzyszeniami
Wspierając inicjatywy, z których korzystają mieszkańcy naszej małej ojczyzny, w Gminnym Ośrodku Kultury
w Podegrodziu podpisano umowy ze stowarzyszeniami, organizacjami samorządowymi oraz klubami sportowymi. Pomoc finansowa umożliwi realizację
zgłoszonych przez powyższe jednostki zadań.
Komisja, której przewodniczącą była Maria Matiaszek z Urzędy Gminy w Podegrodziu, przyjęła oferty. Konkurs miał charakter otwarty, a swoje zgłoszenia mogły składać różnego rodzaju
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, kluby sportowe itp.
Celem organizacji, które składały oferty, jest realizacja projektów i zadań z różnych dziedzin życia społecznego, czyli
m.in. rozwój kultury fizycznej, rozwiązywanie problemów alkoholowych, promocja kultury, przeciwdziałanie nałogom czy
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
Wójt Małgorzata Gromala, ogłaszając wyniki konkursu,
podkreśliła istotną rolę stowarzyszeń i organizacji w życiu społecznym gminy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i ciekawych pomysłów.

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – 95 000 zł
1. Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” w Podegrodziu – Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz
dorosłych mieszkańców gminy Podegrodzie – 62 400 zł
2. Wiejskie Stowarzyszenie Sportowe „EXPERYMENT”
– 5 000 zł
3. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – XV Jubileuszowy Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy – 4 000 zł
4. Stowarzyszenie – Klub Sportowy Gród Czop Podegrodzie
– Wspierania poprawy warunków uprawiania sportu KS
Gród Czop Podegrodzie i wzrostu wyników we współzawodnictwie sportowym ze szczególnym uwzględnieniem
piłki siatkowej – 3 500 zł
5. Stowarzyszenie – Klub Sportowy Gród Czop Podegrodzie
– Szukamy talentów wśród młodzieży Gminnej – sekcja
piłki siatkowej – 3 500 zł
6. Fundacja „Będzie dobrze” Stary Sącz – 3 000 zł
7. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – IV Piknik Rodzinny – 2 500 zł
8. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – Noc Świętojańska Olszana 2015
– 2 000 zł

9. Stowarzyszenie – Klub Sportowy Gród Czop Podegrodzie
– III Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Podegrodzie Małgorzaty Gromali – 2 000 zł
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej – 1 500 zł
11. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła
– My seniorzy starości mówimy powolutku, bo sport to
zdrowie – 1 500 zł
12. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – Turniej sportowy o Puchar Wójta
Gminy Podegrodzie – 1 500 zł
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu – 1 500 zł
14. Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB FUN RIDE TEAM – Popularyzacja sportu poprzez organizację zajęć dla
dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych – 1 000 zł
15. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Piłkarskich Zarząd Krajowy – 100 zł

KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– 5 000 zł
1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła
– Z przeszłości do przyszłości – 5 000 zł
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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30 dzieci
już pływa
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
– 5 000 zł
1. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu – Wakacje z piłką nożną – 2 000 zł
2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła
– „Wakacje w obcowaniu z przyrodą” – 1 500 zł
3. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Społeczności Lokalnych „SERCOM” – Jesteśmy – uczymy się przez zabawę – 1 500 zł

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH – 25 000 zł
1. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu – Wolni
od nałogów – 17 200 zł
2. Stowarzyszenie Klub Sportowy Gród Czop Podegrodzie
– VII Piknik Siatkówki „Na pożegnanie wakacji – 4 500 zł
3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła – Integracja pokoleń nie wymaga wysiłku – 2 500 zł
4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wietrznice” w Zabrzeży – 500 zł
5. Międzyszkolna Rada Rodziców w Nowym Sączu – 300 zł

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII – 7 000 zł
1. Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu – Sport lekiem na patologię – 4 250 zł
2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Stadła
„Zdrowie tak, używki to wróg” – 2 250 zł
3. Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB „FUN RIDE
TEAM” Brzezna – Bez nałogów żyje się lepiej – 500 zł

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
– 3 000 zł
1. Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” Podegrodzie – Organizacja
Gminnych Dni Godności Osób Niepełnosprawnych
– propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałanie dyskryminacji – 2 500 zł
2. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Nowy
Sącz – Ratuj odważnie ale rozważnie – 500 zł.
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Już po raz trzeci dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy biorą udział w nauce pływania.
Warto zaznaczyć, że dwie poprzednie edycje cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Projekt „Już pływam” jest dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Łącznie
dwudziestogodzinną naukę pływania rozpoczęło trzydzieścioro dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie w wieku 7 – 10 lat.
W zajęciach w Pływalni Limanowskiej, mieszczącej się
przy ulicy Zygmunta Augusta 37 biorą udział uczniowie ze
szkół w: Brzeznej, Brzeznej-Litaczu, Długołęki-Świerkli,
Gostwicy, Mokrej Wsi, Olszanie, Olszance, Rogach oraz Stadłach. Na wszystkich uczestników czekają liczne atrakcje.
Program obejmuje dzieci nieumiejące pływać, zarówno
dziewczęta, jak i chłopców, którzy pobierają nauki
pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Ponadto nad ich
bezpieczeństwem czuwają szkolni opiekunowie oraz ratownicy limanowskiego obiektu. Do dyspozycji najmłodszych
jest nowoczesna pływalnia z pełnym wyposażeniem.
Zajęcia podzielono na trzy etapy. W pierwszym mali pływacy zapoznają się z ćwiczeniami oswajającymi z wodą oraz
poznają podstawowe ruchy pływackie. Drugi obejmuje poznanie poszczególnych stylów sportowych. W ostatnim dzieci będą doskonalili swoje umiejętności.
Do głównych założeń projektu należy zaliczyć poprawę
i podniesienie poziomu ogólnej sprawności fizycznej
uczniów szkół podstawowych, a w szczególności: opanowanie podstawowych umiejętności pływackich, wdrożenie
do systematycznego uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-sportowych, kształtowanie podstawy samokontroli i samooceny rozwoju sprawności psychofizycznych, zwiększenie
ilości dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach rekreacyjno-sportowych, wzrost poziomu umiejętności pływackich oraz poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci
korzystających z różnego rodzaju kąpielisk.
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Atrakcje feryjne z KGW Stadła
Dzieci z naszej gminy już poraz czwarty
wzięły udział w zimowym wypoczynku
zorganizowanym przez panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich
w Stadłach. Jak zwykle nie zabrakło
licznych atrakcji, a najmłodsi wrócili
dodomów niezwykle zadowoleni.
Gospodynie starały się połączyć aktywny wypoczynek z edukacją młodych
mieszkańców naszej gminy. 16 lutego
przedstawiciel policji w Starym Sączu
opowiadał uczestnikom o zagrożeniach

wynikających z nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa. Ponadto przedstawił
słuchaczom szkodliwość i negatywne
skutki nadużywania alkoholu oraz innych używek.
Kolejny dzień był związany z licznymi atrakcjami, o których dzieci będą długo pamiętały. Właśnie wtedy wyjechały
na ranczo „U Wacka w Żeleźnikowej”,
by mogły jak najdłużej cieszyć się śniegiem i zabawą na świeżym powietrzu.
Bez ograniczeń najmłodsi mogli korzystać z kuligu. A chyba największą

atrakcją okazała się jazda na grzbiecie
hucułów.
Dzieci z wielką uwagą przyglądały
się zwierzętom i kolorowym ptakom
w gospodarstwie, by po wspaniałej zabawie przenieść się do chaty biesiadnej,
w której czekały na nich kolejne niespodzianki przy grillu i gorącej herbacie
z sokiem.
Wszyscy z szerokimi uśmiechami
na buziach powrócili do domów, dziękując gospodyniom za miło i aktywnie spędzony czas w okresie ferii zimowych.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Ferie z biblioteką
Jak co roku Biblioteka Gminna w Podegrodziu organizuje liczne
atrakcje dla najmłodszych mieszkańców w czasie wolnym od nauki.
W ferie na dzieci czekało więc wiele
niespodzianek.
Wszyscy uczestnicy zajęć mieli znakomitą okazję do rozwijania swoich
zdolności i umiejętności. Warsztaty organizowano w każdy poniedziałek, śro-

dę i piątek, tak by każde dziecko mogło
znaleźć coś dla siebie.
Bibliotekarki przygotowały całe
mnóstwo ciekawych zadań, które pomagały najmłodszym w rozwijaniu
umiejętności i pobudzeniu pasji. Każdym zajęciom towarzyszył inny temat
przewodni, do którego czytany był odpowiedni tekst literacki.
Podczas „ferii z biblioteką” dzieci
z gminy Podegrodzie z wielką radością

i zapałem tworzyli „małe dzieła sztuki”.
Można było podziwiać żabki, łódki, pieski czy motylki.
Ponadto na najmłodszych czekały poranki filmowe. Oprócz tego dawkę świetnego
humoru i wspaniałej zabawy dostarczyły
godziny pełne różnorodnych gier i zabaw
planszowych. Zdecydowanie najwięcej
emocji wzbudzały z kolei różnorodne zabawy ruchowe. Dzięki nim ćwiczono zręczność i refleks, a przede wszystkim uczono
dzieci współpracy i koleżeństwa w grupie.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy zmagali się z kalamburami, zagadkami oraz
wykonywali różne ćwiczenia edukacyjne, łączące zabawę i naukę.

Wkrótce remont kolejnej drogi
Do 50 procent wartości zadania
– tyle nasza gmina może otrzymać
na remont drogi gminnej w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Do końca września 2015 r. zakończy się
remont drogi gminnej nr 293924K Strzyganiec – Litacz w km 0+000,00 – 1+635,00
i nr 293937K Strzyganiec – Chochorowice

Wieści PODEGRODZKIE

w km 0+915,00 – 2+310,00 km w miejscowości Brzezna. Łącznie wyremontowanych
zostanie 3,03 km.
W ramach zadania wykonany zostanie
remont chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Nowa nawierzchnia jezdni będzie
teraz komfortowa i bezpieczniejsza, a modernizacja obejmie również przepust
i ścianki czołowe. Oprócz tego remont
obejmie również oświetlenie uliczne.
Zadbano również o bezpieczeństwo pie-

szych. Na drodze powstanie też próg
zwalniający wraz z oznakowaniem oraz
stalowe bariery ochronne.
To już kolejna droga w naszej gminie, która zyska nowe oblicze. Warto
przy tym zaznaczyć, że po podegrodzkich drogach kierowcy mogą poruszać
się w coraz bardziej komfortowych warunkach, które sprzyjają również bezpieczeństwu przechodzących wzdłuż
drogi pieszych.
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Kolektory słoneczne
w urzędzie i szkołach
Do połowy kwietnia zakończą się
prace związane z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach
użyteczności publicznej.
Umowa, na mocy której nasza gmina otrzymała wsparcie finansowe z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś
Priorytetowa 7. Infrastruktura Ochrony

Nowe oblicze
centrum
Rogów
Gmina otrzymała dofinansowanie
ze środków unijnych, które pozwoli
na przebudowę centrum miejscowości. Realizacja zadania w dużym
stopniu poprawi jakość życia mieszkańców.

Środowiska. Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została podpisana w październiku ubiegłego roku.

Dzięki temu w pięciu budynkach
użyteczności publicznej zostaną zainstalowane kolektory słoneczne. Dotyczy to
obiektów Urzędu Gminy w Podegrodziu
oraz szkół podstawowych w Brzeznej,
Mokrej Wsi, Olszance i Stadłach. Ponadto do czerwca wykonana zostanie
wymiana centralnego ogrzewania
w Urzędzie oraz placówkach oświatowych w Brzeznej i Olszance.
Wartość zadania wyniesie ok. 600 tys.
zł z czego wysokość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 879 450,01 zł. Gmina Podegrodzie
otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Projekt będzie realizowany w ramach Programu, Oś 3 „Jakość życia
na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki
wiejskiej”,
działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój
wsi”. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Rogów, jak również wzrost atrakcyjności

turystycznej oraz poprawa estetyki wsi,
poprzez odnowę jej centrum.
W ramach inwestycji powstanie plac
zabaw oraz uporządkowane zostaną tereny zielone, znajdujące się wokół niego. Ponadto zostanie wybudowane
boisko wielofunkcyjne, gdzie wykonana zostanie płyta boiska wraz z ogrodzeniem. Oprócz tego wykonany zostanie
remont schodów terenowych oraz remont odwodnienia istniejącej studni
o średnicy 1000 mm. Dodatkowo nowe
oblicze zyska chodnik i ścieżka spacerowa wraz z kanalizacją deszczową.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Budowa kaplicy na finiszu
Dobiegają już końca roboty budowlane związane z powstaniem kaplicy cmentarnej w Podrzeczu. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, już w maju można
spodziewać się zakończenia głównego etapu prac.
Przypomnijmy, iż rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja
będzie kosztowała ok. 320 tys. zł. Ponieważ cmentarz służy
również mieszkańcom Świniarska, prawie jedną trzecią tej
kwoty (100 tys. zł) postanowił dołożyć z budżetu wójt Chełm-

Wieści PODEGRODZKIE

ca Bernard Stawiarski. W ramach prowadzonych prac wykonany zostanie budynek kaplicy cmentarnej wraz z chłodnią,
przystosowaną do przechowywania zwłok.
– Obecnie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz kaplicy – zaznacza Kazimierz Klimczak, sołtys Podrzecza. – Gdy ten etap zostanie zrealizowany oraz
warunki pogodowe będą korzystne, możliwe będzie wykonanie elewacji oraz ułożenie kostki brukowej wokół budowanego obiektu.
KWIECIEŃ 2015
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Budowa kanalizacji w Stadłach
zakończy się w czerwcu
Obecnie realizowany jest projekt pn.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec
i Gminy Podegrodzie”. Wartość inwestycji przekroczyła 22 mln zł, jednak
dzięki dofinansowaniu w wysokości
prawie 12 mln jej koszty udało się
zmniejszyć o ponad połowę.
Dzięki współpracy obydwu gmin,
wspólnymi siłami doszło do podpisania
umowy. Dzięki temu na terenie naszej
gminy powstanie ponad 20 km sieci kanalizacyjnej.
Realizacja
zadania

w znacznym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców Stadeł i Podegrodzia.
Najważniejszym jest jednak fakt, iż
znacznie poprawi się jakość wody pitnej,
a problemy, z którymi mieszkańcy borykają się od dłuższego czasu, zostaną
wkrótce rozwiązane.
Projekt jest istotny również z punktu widzenia oddziaływania na środowisko. Powstanie sieci kanalizacyjnej
przyczyni się do zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji, które przedostają się do wód i gleb. Ponadto realizacja zadania będzie sprzyjała

warunkom dla rozwoju budownictwa
jednorodzinnego. Zwiększy się również atrakcyjność gminy zarówno turystyczna, jak i inwestycyjna.
Prace w Stadłach powoli zbliżają się
do końca. W czerwcu powinny już zostać zakończone. Zgodnie z projektem
powstanie 6 200 m sieci kanalizacyjnej
o średnicach: Fi 315 (1 984 m), Fi 250
(1 792 m), Fi 200 (2 215 m) oraz Fi 160
(209 m). Warto zaznaczyć, że trwają
również intensywne prace w Podegrodziu, gdzie zakończenie zadania planowane jest na listopad 2015 r.
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Świąteczne
widowiska
Rzeźba Pastuszka i 700 zł trafiła do grupy Droby z Rzepiennika Suchego. W Podegrodziu odbyło się Pastuszkowe Kolędowanie.

Komisja w składzie:
•
•
•
•
•

mgr Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog
mgr Maria Cetera – etnograf
mgr Jadwiga Adamczyk – muzyk – MCK SOKÓŁ
mgr Benedykt Kafel – etnograf – MCK SOKÓŁ
dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 24 grup kolędniczych,
w tym 17 grup dziecięcych oraz 7 grup młodzieżowych z następujących województw: 22 z woj. małopolskiego (z ośmiu
powiatów: 1 z chrzanowskiego, 5 z limanowskiego, 2 z miechowskiego, 5 z nowosądeckiego, 3 z suskiego, 4 z tarnowskiego, 1 z tatrzańskiego, 1 z bocheńskiego), 2 z woj.
podkarpackiego (pow. rzeszowski), postanowiła przyznać:
NAGRODĘ GŁÓWNĄ w postaci rzeźby PASTUSZKA
i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł młodzieżowej grupie
DROBY z Rzepiennika Suchego (pow. tarnowski)

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCYCH
n
n
n
n

cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Zasadnego (pow. limanowski)
Z RAJEM z Gwoźdźca (pow. tarnowski)
PASTUSZKI z Sadku-Kostrzy (pow. limanowski)
PASTUSZKI z Juszczyna (pow. suski)

Wieści PODEGRODZKIE

n
n
n
n
n
n
n

siedem równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Ujanowic (pow. limanowski)
Z SZOPKĄ z Siekierczyny (pow. limanowski)
TRZEJ KRÓLOWIE z Rąbkowej (pow. nowosądecki)
FEDORY z Zakopanego (pow. tatrzański)
Z GWIAZDĄ ze Skawicy (pow. suski)
HERODY z Rozdziela (pow. bocheński)
Z TURONIEM z Podegrodzia (pow. nowosądecki)

n
n
n
n
n

pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Zalasowej (pow. tarnowski)
Z GWIAZDĄ z Mystkowa (pow. nowosądecki)
HERODY z Trzebosi (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski)
HERODY z Janowic (pow. miechowski)
Z GWIAZDĄ z Luszowic (pow. chrzanowski)

n

wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymuje grupa:
HERODY ze Swojczan (pow. miechowski)
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W KATEGORII GRUP MŁODZIEŻOWYCH
n
n

dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł otrzymują grupy:
Z GWIAZDĄ z Sadku-Kostrzy (pow. limanowski)
DRABY z Boguszy (pow. nowosądecki)

n

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymuje grupa:
HERODY z Marcinkowic (pow. nowosądecki)

n
n
n

trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymują grupy:
Z TURONIEM z Gwoźdźca (pow. tarnowski)
Z GWIAZDĄ z Górna (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski)
Z GWIAZDĄ z Budzowa (pow. suski)

Komisja składa podziękowanie uczestnikom i instruktorom
grup kolędniczych, podkreślając wysoki poziom widowisk.
Coroczna wymiana poglądów pomiędzy instruktorami i komisją konkursową przynosi pożądane efekty. Komisja wyraża
uznanie instruktorom grup, którzy od wielu lat z ogromnym
zaangażowaniem i talentem przygotowują przedstawienia kolędnicze. Widowiska prezentowane na PASTUSZKOWYM
KOLĘDOWANIU są świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej, służą podtrzymywaniu zwyczajów bożonarodzeniowych oraz mają ogromne znaczenie edukacyjne, stanowiąc
wzorzec dla młodego pokolenia wykonawców. Komisja wyraża nadzieję, że w następnych latach spotkania będą – z korzyścią dla zachowania lokalnej, regionalnej i narodowej
tożsamości – kontynuowane oraz nadal będą przynosić radość
wykonawcom i widzom.
Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu za przygotowanie i sprawną organizację konkursu, a Rafałowi Kasieczce – konferansjerowi przeglądu – za sympatyczną prezentację wszystkich
uczestników. Dziękujemy również za obsługę techniczną i logistyczną – pracownikom GOK w Podegrodziu i MCK
„Sokół” w Nowym Sączu.
NAGRODA GŁÓWNA w postaci rzeźby PASTUSZKA,
(autorstwa artysty plastyka Franciszka Palki) ufundowana została przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu.
Każdy zespół biorący udział w przeglądzie otrzymuje SERCE PODEGRODZKIE ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Podegrodziu oraz dyplom i słodycze ufundowane
przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Fundatorami nagród pieniężnych są: Małopolskie Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – 8 800,00 i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 3 000,00.
Organizatorzy: Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.
Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W PODEGRODZIU

Walka Perełki
o wolną Polskę
Stanisław Perełka miał 19 lat, gdy przyłączył się
do oddziału Batalionów Chłopskich „Juhas”. Podczas
swojej działalności wykazał się ogromnym patriotyzmem i odwagą.
Mieszkaniec Podegrodzia dołączył do oddziału w lecie 1944 r. Wiązało się to z posiadaniem przez niego karabinu, ładownicy i amunicji. Ekwipunek zdobył, zabierając go
członkowi organizacji TODT, która pilnowała przymusowych robotników podczas prac wykonywanych na zlecenia
niemieckiego okupanta.
Perełka od samego początku wykazywał się ogromną odwagą, sprawiając jednocześnie pewne problemy z dyscypliną. Pod koniec roku został zwolniony z oddziału, jednak tuż
przed wkroczeniem Armii Czerwonej na sądeckie tereny, ponownie znalazł się w jego szeregach.
Warto zaznaczyć, że z wykształcenia był krawcem i właśnie tym fachem zajmował się po ujawnieniu. Ponadto pomagał swoim rodzicom w gospodarstwie do czasu, gdy
zmuszony był do ucieczki w obawie przed wcieleniem do komunistycznego wojska.
Przyłączył się do oddziału „Grom”, w którym pod dowództwem Stanisława Piszczka (pseudonim „Okrzeja”) brał
czynny udział w kilku akcjach wymierzonych w komunistów. W jednej został nawet postrzelony, przez co musiał spędzić dłuższy czas na leczeniu.
Komunistyczne służby starały się zwerbować Stanisława
Perełkę, by w ten sposób zdobywać informacje, co jednak
nigdy się nie udało. Jak się później okazało, kluczowym wydarzeniem było wesele w 1951 r. w Podegrodziu, podczas
którego wypadł mu z kieszeni pistolet. Doszło do awantury.
Informacje o tym wydarzeniu szybko rozniosły się po okolicy, przez co Perełka zaczął się ukrywać.
Jego dalsza działalność nadal była wymierzona w komunistów. Był współzałożycielem Polskiej Armii Odwet.
Po aresztowaniu jego głównych współpracowników ukrywał
się w lasach pod Przehybą, wspólnie z Walentym Sajdakiem,
Józefem Walkoszem i Józefem Oleksym, przeprowadzając
z nimi różne akcje.
Z uwagi na stale pogarszające się warunki bytowe (ukrywali się w zbudowanym przez siebie drewnianym schronie)
i brak żywności, zmuszeni byli do grabienia prywatnych gospodarstw. To właśnie po jednym z nich ich kryjówka została ujawniona. UB i MO przygotowali obławę, w której
Stanisław Perełka poniósł śmierć.
By uczcić pamięć o Żołnierzach Niezłomnych ukrywających się w lasach szczawnickich, w czerwcu 2014 r. odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca poległych
i wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę.
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13

14

KULTURA

WWW.PODEGRODZIE.PL

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

XXXVIII Gminny Przegląd
Grup Kolędniczych w Podegrodziu
Jury XXXVIII Gminnego Przeglądu
Grup Kolędniczych w Podegrodziu
nie przyznało pierwszego miejsca
w kategorii dziecięcej, za to dwa
w kategorii grup dorosłych.
Komisja w składzie: Jadwiga Adamczyk – muzyk – MCK „Sokół” w Nowym Sączu i Stanisław Węglarz – etnolog
– Uniwersytet Śląski, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 6 grup kolędniczych z gminy Podegrodzie, w tym 4 grup dorosłych, 2
dziecięcych postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

W KATEGORII GRUP DZIECIĘCYCH:
I miejsca nie przyznano
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje:
• „Turoń” – GOK Podegrodzie
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł otrzymuje:
• „Gwiazda” – SP w Stadłach

W KATEGORII GRUP DOROSŁYCH:
Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł
otrzymują:
• „Turoń” z Podegrodzia / GOK Podegrodzie /
• „Herod” GOK Podegrodzie
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 250 zł
otrzymuje
• „Szopka Lalkowa” Adama Kwoki
z Podegrodzia
• „Szopka Lalkowa” Zgrzeblaków
z Podegrodzia
Ponadto na XI Powiatowy Przegląd
Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie zakwalifikowano:
• Dziecięcą Grupę Kolędniczą z „Turoniem” z GOK Podegrodzie
• Dorosłą Grupę Kolędniczą z „Turoniem”
z GOK Podegrodzie
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• Dorosłą Grupę Kolędniczą z „Herodem”
z GOK Podegrodzie
Jury dziękuje uczestnikom, instruktorom oraz organizatorom za zorganizowa-

nie i sprawne przeprowadzenie XXXVIII
Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PODEGRODZIU
KWIECIEŃ 2015
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Liczne atrakcje
dla odwiedzających
Wspólne
pieczenie
faworków
Zapusty to czas radości, zabawy,
a także moment, kiedy bez wyrzutów sumienia można sobie pozwolić na łakomstwo. W filii GOK
Brzezna-Litacz postanowiono
wspólnie świętować, wykonując
smaczne wypieki.
Dzieci pod czujnym okiem mam dekorowały ciasteczka i pomagały w przygotowaniu faworków. Zabawy i radości
przy wspólnym pieczeniu i biesiadowaniu było całe mnóstwo, a wypieki wyszły
wyśmienite. Jak widać, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki potrafią władać
wałkiem i być może w przyszłości zostaną znakomitymi cukiernikami.
Warto dodać, że do świętowania przyłączył się także dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Podegrodziu,
Krzysztof Bodziony, który tego dnia pojawił się w filii i spróbował faworków.
Ponadto podczas pieczenia łakoci
uczestnicy zajęć zapoznali się z genezą
Tłustego Czwartku. O zwyczaju tym
opowiedziała Rachela Mordarska z filii
GOK Brzezna-Litacz.
Również w okresie ferii zimowych
przygotowano dla najmłodszych liczne
atrakcje, by w ten sposób zagospodarować im czas wolny od nauki. Dzieci
i młodzież bardzo licznie i chętnie brały
udział w przedsięwzięciu połączonym
z tańcem, śpiewem i muzyką. Odbywały
się konkursy i zabawy m.in. na najciekawsze nakrycie głowy, strój bajkowy,
jedzenie pączków na czas, wyścigi z piłeczkami, wyścigi w workach czy konkursy plastyczne.

Niedawno otwarty obiekt kusi czytelników swoją ofertą i bogatym
wyposażeniem. Pomieszczenia są
bardzo funkcjonalne i nowoczesne, przystosowane do twórczych
działań, zwłaszcza z dziećmi.
Nowy budynek biblioteki jest ogólnodostępny i mogą z niego korzystać
wszyscy mieszkańcy gminy Podegrodzie. Na czytelników czeka m.in. kącik
internetowo-prasowy, natomiast dla
najmłodszych miejsce zabaw.
Każdy będzie mógł odnaleźć przestrzeń dla siebie i zaszyć się z ulubioną

książką. Ponadto w czytelni ogólnej
znajdują się stanowiska do pracy, a biblioteka zapewnia również katalogi online. Dzięki szerokiej ofercie wszyscy
mogą rozwijać swoje książkowe pasje.
Warto nadmienić, iż regularnie
w czasie wolnym od nauki bibliotekarki starają się zaprosić do siebie
dzieci, by rozwijać ich zainteresowania, pasje i zdolności. Organizowane
są wycieczki edukacyjne oraz zajęcia
praktyczne.
Biblioteka serdecznie zaprasza
wszystkich od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 – 18.00.

Teraz jeszcze lepsza zabawa!
Dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Stadłach mogą
już uczyć się i bawić w odnowionej sali. W oparciu o środki unijne z projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie” klasa została wymalowana oraz
wyposażone w nowe, kolorowe meble. Do tego zakupiono stoliki i profilowane krzesełka, dostosowane do wzrostu i wygody maluchów. Na nowej, wymienionej podłodze pojawił się kolorowy dywan, a w oknach
rolety. Ponadto placówka została wyposażona w sprzęt komputerowo-medialny oraz programy do tablicy interaktywnej, dzięki której nauczyciele będą mogli uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Radość najmłodszym
sprawiły różnorodne zabawki edukacyjne, w bardzo atrakcyjnej formie
i kolorystyce. Klasa jest barwna, przyjazna i przytulna. Teraz nauka i zabawa w zerówce jest jeszcze ciekawsza i przyjemniejsza.
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Sportowe ferie
w gimnazjum
w Brzeznej
Placówka w Brzeznej postanowiła otworzyć drzwi dla
tych, którzy dwa tygodnie odpoczynku od lekcji postanowili spędzić aktywnie i towarzysko, choć w... szkole.
Hala pękała w szwach, gdy początkiem zimowych ferii rozgrywano turniej halowej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum, w którym udział wzięli uczniowie z Brzeznej wraz
z rówieśnikami z Podegrodzia.
Zawody odbywały się 17 lutego. Celem imprezy było zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, propagowanie aktywnego wypoczynku oraz integracja uczniów sąsiednich
szkół. Turniej prowadzony był przez nauczycieli wychowania
fizycznego.

Organizatorem przedsięwzięcia było Gimnazjum w Brzeznej we współpracy z Radą Rodziców, która ufundowała pamiątkowe medale, wręczane podczas finału rozgrywek.
Dzień później odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt.
Wzięły w nim udział cztery zespoły z Brzeznej, które zacięcie
walczyły o zwycięstwo w zawodach. Tuż po zakończeniu rywalizacji wręczono młodym zawodniczkom medale, które podobnie jak w przypadku piłkarskiego turnieju, ufundowała
Rada Rodziców.
Placówka z Brzeznej wyszła również naprzeciw dorosłym
mieszkańcom naszej małej ojczyzny. 28 lutego w hali sportowej odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Rodziców, w którym udział wzięli ojcowie uczniów z terenu gminy
Podegrodzie.
W rywalizacji wystartowały ekipy z Mokrej Wsi, Łąk Gostwickich, Podegrodzia i Brzeznej. Rozgrywki odbywały się
w bardzo miłej atmosferze, przy zachowaniu zasad fair play.
W trakcie każdego meczu nie brakowało sportowych emocji
– walki o każdy punkt.
Emocje udzieliły się również widowni, na której zasiadły
rodziny zawodników. Świetny i kulturalny doping niósł rywalizujących na parkiecie. Ostatecznie najlepsi okazali się piłkarze z Brzeznej.

Ogólnopolski sukces gimnazjalistek z Podegrodzia
Dziewczęta z klasy III Gimnazjum im. bł o. St. Papczyńskiego w Podegrodziu – Gabriela Chochorowska i Alicja
Turek pod kierunkiem polonistki Agaty Nawojowskiej
wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie poświęconym osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pt. „Jerzy Popiełuszko – człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał”.
Honorowy patronat nad konkursem objął J. E. kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski. Gimnazjalistki zakwa-
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lifikowały się do II etapu konkursu, który odbędzie się 28
kwietnia. w Warszawie na terenie parafii pw. św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu. Praca literacka Gabrieli oraz plastyczna Alicji zostały ocenione bardzo wysoko. Warto podkreślić,
iż w konkursie wzięło udział blisko 1470 uczestników z 262
szkół z terenu całej Polski.
Tym większy jest sukces naszych gimnazjalistek, za które
serdecznie trzymamy kciuki z nadzieją, iż w kwietniowej edycji zaprezentują się równie dobrze.
KWIECIEŃ 2015
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III edycja szkolnego
konkursu „Mam talent”
10 lutego odbyła się prezentacja talentów uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Olszance.
Rozpoczynając imprezę, klasa szósta
zaprezentowała przedstawienie pt.
„Czerwony Kapturek uczy wzywać pomocy”. W rolę Czerwonego Kapturka
wcieliła się Katarzyna Olchawa. Pojawił
się Strażak (Grzegorz Rams), Pani Doktor (Wioletta Olchawa), Policjant (Karol
Święs) oraz Babcia, za którą przebrana była Wioletta Wojnarowska. Wilk
(Mateusz Kulak) oraz Leśniczy (Patryk
Łatka) znakomicie odegrali swoje role.
Piosenką „Czerwony Kapturek” zakończyli swój występ. Piękną dekorację lasu, rekwizyty i kostiumy młodzież
wykonała samodzielnie.
Następnie na scenie pojawili się uczniowie z klas I, II, III, IV, V. Jako pierwszy zaśpiewał Piotr Pawlik, za co otrzymał
gromkie brawa. Iwonka Kozik oraz Julia
Siwulska z klasy pierwszej w pięknych kostiumach zaprezentowały układ baletowy
do piosenki „Laleczka z saskiej porcelany”. Trzecioklasiści zagrali na gitarach
znaną piosenkę „Hej Sokoły”.
Uczniowie mieli możliwość zaprezentowanie swoich prac plastycznych.

Ciekawy pomysł oraz staranną estetyką
wykonania zaprezentowała Patrycja
Owsianka z klasy czwartej – słoiczki
ozdobione suszonymi kwiatami oraz różnymi dodatkami wzbudziły zachwyt
widzów. Wystawa prac konkursowych
powstawała przez kilka dni, szczególną
uwagę przykuwały prace ucznia klasy
piątej – Szymona Jaskowiaka. Wykonane ołówkiem szkice podziwiali wszyscy.
To prawdziwy talent, dlatego Złota
Gwiazda powędrowała w jego ręce.
Wśród uczniów klasy czwartej nie
brakuje talentów wokalnych: Kacper,

Zuzia, Sylwia, Patrycja, Kamila, Krystian, Dominik i Patryk zaśpiewali najnowsze polskie przeboje i zachęcali
pozostałych do wspólnego śpiewu. Trenujący karate Patryk Kozik, również zaprezentował swoje umiejętności.
Konkurs prowadziła uczennica klasy
trzeciej – Emilia Zbożeń. W jury zasiadali: Krystyna Florek, Małgorzata Piksa
oraz przewodnicząca szkoły Katarzyna Owsianka. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki.
Wielkie brawa za talent, odwagę
do zaprezentowania się przed publicznością, należą się wszystkim uczestnikom
i oby w przyszłym roku również było ich
jak najwięcej. Rozwijajcie swoje talenty,
spełniajcie marzenia i wytrwałą pracą
osiągajcie cele. Pamiętajcie „Wrodzony
talent jest jak siła dla sportowca. Można
się urodzić z większymi lub mniejszymi
zdolnościami, ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że jest
wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni
kogoś sportowcem lub artystą, jest praca... Talent to rzecz cudowna, ale nie posłuży temu, komu brak wytrwałości”.

Wyniki:
Miejsce I: Szymon Jaskowiak, Julia Siwulska,
Iwona Kozik
Miejsce III: Piotr Pawlik
Wyróżnienia: Wiktoria Olchawa, Iza Pasiut,
Ewelina Tokarczyk, Kacper Poręba, Martyna Kurowska, Tomasz Wilk, Kamil Olchawa
Nagroda specjalna: Klasa VI – karnet na lodowisko,
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ŚW. KINGI W OLSZANCE
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Karnawał z „BIS”
12 lutego Koło Teatralne „BIS”, działające przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St.
Papczyńskiego w Podegrodziu, wraz z Samorządem
Uczniowskim i opiekunami Małgorzatą Janur i Agatą
Nawojowską zaprosiło na spotkanie karnawałowe
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy z kierownikiem Urszulą Potoniec-Mędoń i wychowawcami .
Wspólną „ostatkową” imprezę rozpoczęła dyrektor Krystyna Dąbrowska, która powitała przybyłych gości. Oddała później głos konferansjerowi – Bartłomiejowi Białasowi. Zachęcił
on zebranych do przeniesienia się w bajkowy świat wróżek.
Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Wróżki”. Przedstawienie spodobało się gościom, czego potwierdzeniem były gromkie brawa. Uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej zaproszono na ostatkowy bal.
Aktorzy, w swych barwnych strojach, podrywali do tańca przybyłych gości.
Przy tłustym czwartku nie zabrakło również tradycyjnego
poczęstunku , czyli pączków i chrustu.

Tuż przed feriami zimowymi – 13 lutego, Koło Teatralne
„BIS” z Samorządem Uczniowskim zaprosiło uczniów klas
I-II ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu wraz z opiekunami do obejrzenia bajkowej inscenizacji pt. „Wróżki”.

Bezcenny prezent od najmłodszych
Tradycją w Szkole Podstawowej im.
św. Kingi w Olszance są obchody
Dnia Babci i Dziadka. Również
i w tym roku dzieci z oddziału
przedszkolnego przygotowały
wspaniały program artystyczny.
Uroczystości rozpoczęła dyrektor
szkoły, Wioletta Oleksy, która wszystkim
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babciom i dziadkom złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji święta. Później
swoje talenty aktorskie i wokalne zaprezentowały dzieci, czym wprawiły
wszystkich obecnych na sali w znakomity nastrój.
Wiele babć i dziadków z sentymentem słuchało przebojów muzycznych ze
swej młodości, z dumą podziwiając wy-

stępy swoich wnucząt. Warto dodać, że
przedszkolaki bardzo sumiennie podeszli
do swoich obowiązków, czym stworzyli
niepowtarzalny klimat.
Po programie artystycznym nadszedł
czas na wręczenie ukochanym babciom
i dziadkom własnoręcznie wykonanych
laurek oraz specjalnie przygotowany
na tę okazję przez rodziców poczęstunek.
KWIECIEŃ 2015
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Szkoła pełna sukcesów
Wychowankowie placówki w Długołęce-Świerkli biorą udział w konkursach organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Dzięki dobrym wynikom udało im się
zakwalifikować do kolejnych etapów.
Na szczeblu rejonowym zaprezentowali się: Michał Kuchnia (Małopolski
Konkurs Języka Angielskiego oraz Małopolski Konkurs Matematyczny), Jakub
Plata (Małopolski Konkurs Języka Angielskiego oraz Tematyczny Małopolski
Konkurs Przyrodniczy pn. „Skarby przyrody i ich ochrona”) oraz Łucja Matyaszek (Tematyczny Małopolski Konkurs
Przyrodniczy pn. „Skarby przyrody i ich
ochrona” oraz Małopolski Konkurs Humanistyczny).
Wszyscy wykazali się sporą wiedzą
i pracowitością, a wartym odnotowania
jest fakt, iż uczennica Łucja Matyaszek
została finalistką Małopolskiego Konkursu Humanistycznego i reprezentowała
szkołę w etapie wojewódzkim konkursu.
Placówka z Długołęki-Świerkli może poszczycić się również licznymi

sukcesami sportowymi. Uczniowie Paweł Liber i Jakub Plata, jako jedyni
z naszej gminy wzięli udział w zawodach tenisa stołowego na szczeblu powiatowym.

Laury dla gimnazjum
Świetnie zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu, którzy
brali udział w konkursach z języka
niemieckiego.
Najpierw w organizowanym przez
Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego pn. „Deutch Diktat” zajęli
kolejno pierwsze, trzecie i piąte miejsce.
Do rywalizacji przystąpili uczniowie
pięciu gimnazjów z terenu powiatu nowosądeckiego: nr 2 i nr 10 w Nowym Sączu
oraz Nawojowej, Powroźniku i Podegrodzia. Reprezentantów naszej placówki

wyłoniły eliminacje szkolne. Byli to: Gabriela Chochorowska (5. miejsce), Julia
Kotas, Bianka Kowalska (1. miejsce), Michał Banach oraz Tomasz Piękoś. Cała
piątka wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad ortografii niemieckiej,
o czym świadczą miejsca, które zajęli.
Warto odnotować, że zwyciężczyni
konkursu międzyszkolnego wzięła również udział w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów,
w którym oprócz znajomości języka trzeba było się jeszcze wykazać wiedzą na temat krajów niemieckojęzycznych.
Tematem przewodnim tegorocznej
edycji, która odbyła się 14 marca, była

Ponadto szkoła jest współorganizatorem dwóch lokalnych konkursów: Gminnego Konkursu Matematycznego pn.
„Matematyka jest wśród nas” oraz Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.

Austria. W etapie ogólnopolskim wzięło udział 113 uczniów, którzy na szczeblu regionalnych uzyskali najwięcej
punktów.
Województwo małopolskie było reprezentowane przez dwoje uczniów,
w tym reprezentantkę Podegrodzia, Biankę Kowalską, zwyciężczynię konkursu
regionalnego. Liczymy na równie dobry
wynik na szczeblu ogólnokrajowym.
Należy również wspomnieć o kolejnych sukcesach naukowych podegrodzkich gimnazjalistów. Łukasz Rams
(IIIA) zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu z fizyki. Również
na tym szczeblu znalazł się Damian Zbożeń (III A – matematyka), Weronika Kapusta (III D – język polski), Kinga
Ciągło (III D – chemia) oraz Bartłomiej
Biała (III D – WOS).
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Dzień kobiet na sportowo
7 marca w hali sportowej w Brzeznej odbył się siódmy już Kobiecy
Turniej Piłki Siatkowej. Patronat
nad imprezą objął Krzysztof Bodziony, radny powiatu nowosądeckiego.
Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn
(Gimnazjum w Podegrodziu, Gimnazjum
w Brzeznej, Absolwentki, 6-Brzezna, Siatkareczki. pl oraz Iskry Chełmiec), a turniej
rozgrywany był w systemie „każdy z ka-
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żdym”. Zawody są już swojego rodzaju
tradycją – w taki właśnie aktywny sposób
płeć piękna, ta młodsza i starsza spędza
swoje święto.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż
po raz kolejny „skrzyknęły się” absolwentki Gimnazjum w Podegrodziu, które studiują w różnych miastach Polski.
Różnica wieku między najmłodszą,
a najstarszą zawodniczką turnieju wyniosła 44 lata.
KWIECIEŃ 2015

