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Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
życzymy Państwu pogody i radości
z rodzinnych spotkań, obfitości
smaków na stole oraz dużo
wiosennego optymizmu.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Niech nadchodzące Święta przyniosą
spokój i harmonię,poczucie spełnienia
i satysfakcji, wiele radosnych chwil
w rodzinnym gronie, spełnienia
nadziei oraz świątecznego
nastroju przez cały rok.

REKORDOWA WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY STR. 6

MOŻESZ POMÓC KUBUSIOWI STANĄĆ
NA WŁASNYCH NOGACH STR. 14

PO RAZ CZWARTY DZIEŃ KOBIET NA
SPORTOWO STR. 27
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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Wieści Podegrodzkich”, a w nim przegląd wydarzeń
z życia kulturalnego, gospodarczego i sportowego naszej gminy.
Mamy dla Państwa porcję dobrych wieści: przedsiębiorca z Podegrodzia zdobył statuetkę Ziarnka Gorczycy; mieszkańcy hojnie wsparli 20. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, pobijając ubiegłoroczny
rekord przekazanych funduszy na ratowanie zdrowia
i życia innym; gmina uzyskała dofinansowanie na realizację kolejnych inwestycji, które przyczynią się
do wzrostu komfortu życia mieszkańców. W numerze
także znajdziecie Państwo wykaz dotychczasowych
prac, jakie przeprowadzono w ubiegłym roku.
Sporo miejsca „Wieści Podegrodzkie” poświęcają
w tym wydaniu placówkom oświatowym i działaniom
przez nich podejmowanym. Sprzyjają one nie tylko
zdobywaniu przez uczniów wiedzy, ale dają możliwość
rozwijania ich różnorodnych zainteresowań. Uczą wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych.
Miejmy nadzieję, że wiedza, jaką dziś otrzymują,
przekuje się na troskę o naszą małą ojczyznę. Wielu dorosłym brakuje bowiem tej dziecięcej wrażliwości, za to
zasłaniają się dziecinnym brakiem wyobraźni i niszczą
nasze wspólne dobro. „Wieści” alarmują o destruktywnym wpływie praktyk wypalania traw. Radzą także,
w jaki sposób dbać o środowisko, by nie ugrzęznąć
pod warstwą nieodpowiednio składowanych odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych.
Myślimy o przyszłości, ale nie zapominamy i o tym,
co było wczoraj. Jak głosi motto wprowadzające
do jednego z artykułów: „Podwaja własne życie, kto
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MAŁGORZATA GROMALA
WÓJT GMINY PODEGRODZIE

BRZEZNA | CHOCHOROWICE | DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA | GOSTWICA
JURASZOWA| MOKRA WIEŚ | NASZACOWICE | OLSZANA| OLSZANKA
PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

KWIECIEŃ 2011 Nr 1 [2] MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY

Wieści PODEGRODZKIE

WWW.PODEGRODZIE.PL

MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
życzymy Państwu pogody i radości
z rodzinnych spotkań, obfitości
smaków na stole oraz dużo
wiosennego optymizmu.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Niech nadchodzące Święta przyniosą
spokój i harmonię,poczucie spełnienia
i satysfakcji, wiele radosnych chwil
w rodzinnym gronie, spełnienia
nadziei oraz świątecznego
nastroju przez cały rok.

REKORDOWA WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY STR. 6

przeszłość rozważa”. Miło poinformować, że po przeszło 50-letniej przerwie mieszkanki wsi Stadła reaktywowały Koło Gospodyń Wiejskich i przywracają
do życia dawne zwyczaje, kulturę oraz smaki. Z pewnością już przygotowują się do świąt.
Drodzy mieszkańcy, w związku ze zbliżającymi się
Świętami Wielkanocnymi pragnę złożyć wszystkim
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i spokoju.
Niech zaduma nad sensem życia łączy się w tym świątecznym okresie z nadzieją, miłością i radością.
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W tym roku mija 5 lat od uroczystego nadania naszej Szkole Podstawowej w Brzeznej
– Litaczu imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
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Gospodarka odpadami
w gminie Podegrodzie
Składowisko odpadów
Odpady komunalne, w szczególności
odpady niesegregowane pochodzące
z gospodarstw domowych, można przekazywać na gminne składowisko odpadów w Podegrodziu. Składowisko
otwarte jest codziennie od poniedziałku
do soboty w godzinach od 9.00-17.00.
Od 23 lutego br. cena za przyjęcie odpadów na składowisko od mieszkańców
lub podmiotów gospodarczych wynosi 200 zł za 1 tonę. Na składowisko nieodpłatnie przyjmowane są odpady
z tworzyw sztucznych,
szkła i papieru. Do składowania nie są dopuszczone
wszystkie
rodzaje
odpadów pochodzące z gospodarstw domowych. Każde składowisko posiada
bowiem zatwierdzoną instrukcję eksploatacji składowiska, określającą rodzaje
odpadów, które mogą zostać zeskładowane i na jej podstawie pracownicy składowisk dokonują wstępnej
weryfikacji odpadów. Odpady nie dopuszczone instrukcją do składowiska nie
mogą zostać na nie przyjęte. Na składowisko nie przyjmujemy między innymi
styropianu, papy, opon, odpadów z robiórki
samochodów,
opakowań
po środkach ochrony roślin, wyrobów
zawierających azbest oraz wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji. Pampersy należą do odpadów
komunalnych i należy je oddawać z innymi odpadami na składowisko, nie
stanowią one bowiem odpadów o walorach surowców wtórnych.
W związku z licznymi zapytaniami
składanymi telefonicznie, informujemy,
że worki na odpady niesegregowane należy zakupić we własnym zakresie.
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Składowisko, jak i inne firmy zajmujące się odbieraniem odpadów od mieszkańców, pobierając opłatę za wykonanie
usługi, wystawiają potwierdzenie wpła-

Podegrodzie można nabyć u sołtysów lub
w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie.
Właściwie posegregowane odpady o walorach surowców wtórnych można również nieodpłatnie oddać na składowisko
odpadów w Podegrodziu. Informujemy,
że tylko sporadycznie i w wyjątkowych
przypadkach zostaną odebrane odpady
zebrane i pozostawione w opisanych workach innych niż z logo urzędu.

Harmonogram najbliższej zbiórki odpadów selektywnie zebranych w miesiącu
czerwcu przedstawia się następująco:
n 8 czerwca (piątek) w miejscowo-

ty, które należy przechowywać rok, zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania
czystości i porządku w gminie Podegrodzie, w celu udokumentowania zgodnego z prawem pozbycia się odpadów.
O takie kwity mogą pytać instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Selektywna zbiórka
odpadów
Odpady, które wytwarzamy w naszych gospodarstwach domowych,
w pierwszej kolejności należy poddać segregacji „u źródła”. Posegregowane odpady należy umieszczać w pojemnikach lub
workach na nie przeznaczonych. Worki
na surowce wtórne z logo Urzędu Gminy

ściach: Olszana (Budzyń, Stanęcin),
Olszanka, Naszacowice (za lasem
i Podglinka) n 9 czerwca (sobota)
w miejscowościach: Podegrodzie,
Naszacowice, Rogi, Juraszowa,
Mokra Wieś, Gostwica, Stadła n
15 czerwca (piątek) w miejscowościach: Długołęka – Świerkla, Łąki Gostwickie, Podrzecze n 16
czerwca (sobota) w miejscowościach:Brzezna, Brzezna – Litacz, Chochorowice.
Bardzo prosimy o przyłączenie się
do selektywnej zbiórki odpadów już
w naszych domach i mieszkaniach. Selektywna zbiórka odpadów „u źródła”
to nie tylko oszczędności ekonomiczne,
ale przede wszystkim niewymierne korzyści ekologiczne.

Baterie i akumulatory
Każdy punkt sprzedający ma obowiązek nieodpłatnie odebrać zużyte baterie
i akumulatory. Ciągłą zbiórkę prowadzą
placówki oświatowe na terenie naszej
gminy, a także Urząd Gminy Podegrodzie (pojemnik znajduje się na parterze
budynku, koło pokoju numer 5) oraz
składowisko odpadów.
KWIECIEŃ 2012
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Elektrośmieci
Elektrośmieci to inaczej zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są
nimi między innymi zużyte lub popsute pralki, lodówki, komputery, monitory, mikrofalówki, telefony i inne sprzęty
zasilane na prąd lub na baterie. Odpadów tego typu nie można umieszczać
łącznie z innymi odpadami. Pamiętajmy, że, wrzucając elektrośmieci
do śmietnika, nie tylko łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, ale przede
wszystkim stwarzamy zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt. Zużyty
sprzęt zawiera bowiem wiele szkodliwych substancji, takich jak np. rtęć, freony, kadm, związki bromu, które
po przedostaniu się do środowiska
mogą być przyczyną wielu poważnych
schorzeń.
Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych należy przekazać
podmiotom go zbierającym. Informujemy, że elektrośmieci pochodzące ze
strumienia odpadów komunalnych
mają obowiązek również odbierać firmy posiadające stosowne zezwolenia
wydane przez wójta gminy Podegrodzie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej. Zużyty sprzęt można oddać również w sklepie
przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju (w stosunku 1: 1, np. telewizor za telewizor). Jednocześnie
informujemy, że w połowie bieżącego
roku w wyznaczonych miejscach na terenie naszej gminy, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Podegrodziu zorganizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacja
dotycząca akcji zbierania „elektrośmieci” zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w naszej gminie tj. poprzez
umieszczenie informacji na tablicach
ogłoszeń i ogłoszenia parafialne.

Odpady organiczne
Bardzo prosimy o zagospodarowywanie odpadów organicznych w miarę
posiadanych możliwości we własnym
zakresie poprzez kompostowanie na terenie posesji.

Zmiana ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
1 stycznia br. weszła w życie ustawa
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw. Każda gmina ma 18 miesięcy
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który polegać będzie na przejęciu
odpowiedzialności za odpady przez
gminę. Właściciele nieruchomości będą
ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostanie podjęta między innymi
uchwała w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od mieszkańca, a także uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców. Mieszkaniec będzie obowiązany uiszczać opłatę w ustalonej
wysokości i wskazanych terminach, natomiast odpady (wytworzone przez
mieszkańców zarówno zmieszane i selektywnie zebrane) odbierane będą
przez podmiot wyłoniony w drodze
postępowania przetargowego, a następnie przewożone do miejsc zagospodarowania odpadów.
Wszelkie informacje dotyczące przygotowań do wdrożenia obowiązków
wynikających z ww. ustawy będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Zakaz spalania
odpadów w piecach
W związku z licznymi interwencjami
mieszkańców dotyczącymi spalania odpadów komunalnych w piecach domowych, a w szczególności plastików,
ponownie apelujemy o zaprzestanie tego niebezpiecznego procederu w naszej
gminie. Dym ze spalanych śmieci w naszych domach jest niebezpieczny dla
zdrowia i życia ludzi. Z procesu spalania odpadów w piecach domowych
do atmosfery przedostają się niebezpieczne związki, które są przyczyną
wielu groźnych chorób, w tym chorób
nowotworowych.

Blisko
20 kilometrów
kanalizacji
W Brzeznej zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejski na lata 2007 -2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Podstawowym załażeniem projektu
była poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Brzezna poprzez
rozbudowę kanalizacji wraz z przyłączami oraz rozbudowę wodociągu wraz
z przyłączami. Projekt realizowany był
w latach 2010-2012. Jego całkowita wartość wynosiła ponad 5 mln zł, z czego ponad 3 mln zł pochodzą ze środków
unijnych. Projekt obejmował wykonanie:

a) Kanalizacja sanitarna
– roboty ziemne;
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 400 mm)
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 315 mm)
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 250 mm)
– roboty montażowe (kanały z rur PCV 200 mm)
– roboty montażowe – rurociąg tłoczny z rur
PE 75 mm
– przejścia przez drogi asfaltowe – przewiertem
– odtworzenie nawierzchni
– pompowanie wody
– przyłącz energetyczny do przepompowni
ścieków P1 i P2
b) sieć wodociągowa
– roboty ziemne
– roboty montażowe – rurociąg z rur PE 110 mm
– roboty montażowe – rurociąg z rur PE 90 mm
– roboty montażowe – rurociąg z rur PE 63 mm
– przekroczenia dróg i rury ochronne
– roboty odtworzeniowe
W wyniku realizacji projektu w miejscowości Brzezna wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości
ok. 19.9 km oraz sieć wodociągową
o długości ok. 2 km. Wykonawcą inwestycji była firma Transwiertel sp. z o.o.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Rekord WOŚP
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu im. bł. O.
St. Papczyńskiego po raz dziewiąty
wziął udział w Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, której XX finał odbył się 8 stycznia. Wolontariusze uzbierali rekordową sumę
59 026,34 zł. W tym roku pieniądze
zostaną przeznaczone na zakup
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych chorujących na cukrzycę.
Na miesiąc przed finałem rozpoczęły
się przygotowania. Zaczęliśmy od zbierania złomu ze złota i srebra, aby przetopić go na serduszka, które potem były
licytowane na aukcji. Wszystkim zajmowała się Barbara Skoczeń oraz inni nauczyciele:
Małgorzata
Stelmach,
Joanna Janik, Teresa Kula, Joanna Kowalska, Anita Karpierz, Agata Pasiut, Kata-
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rzyna Owsianka, Katarzyna Piekara i Jadwiga Nieć. Chętni uczniowie zapisywali się na liście wolontariuszy, która z dnia
na dzień była coraz dłuższa. 2 dni
przed finałem zaczęło się dekorowanie
sali. Przyszło wielu uczniów i strażaków
OSP Podegrodzie, którzy pracowali
z wielkim zapałem i zaangażowaniem.
Efekt końcowy był zachwycający.
W dzień finału wolontariusze wczesnym
świtem wyruszyli w różne miejsca, aby
kwestować. Impreza rozpoczęła się
w sali gimnastycznej Gimnazjum w Podegrodziu o godz. 13. Początkowo przyszło niewiele osób, ale już po godzinie
zrobiło się tłoczno.
Stały uśmiech na twarzy zapewniali
nam prowadzący imprezę: Jarek Kowalski i Jacek Kula. W roli prowadzących
debiutowały też absolwentki naszego
gimnazjum: Martyna Owsianka i Sabi-

na Skoczeń. Między występami odbywały się licytacje. Można było wylicytować miedzy innymi 2 złote serduszka
ufundowane przez naszą wójt i państwo
Barbarę i Bogdana Buczków, strój atakującej Muszynianek Joanny Kaczor, piłkę
z autografami Muszynianek, wielkiego
pluszowego misia i wiele innych atrakKWIECIEŃ 2012
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cyjnych rzeczy, za które darczyńcom serdecznie dziękujemy. Równolegle odbywała się też loteria fantowa ciesząca się
ogromnym zainteresowaniem. Tym razem również nie zawiodła ciastkarnia
Raj z Gołkowic, która ufundowała wielki tort WOŚP dla wszystkich uczestników akcji.
Finał zakończył się światełkiem
do nieba, czyli tradycyjnym pokazem fajerwerków.
W naszej gminie swą życzliwością
i chęcią niesienia pomocy innym wyróżniło się także Gimnazjum w Brzeznej,
które po raz drugi włączyło się do akcji
WOŚP. Równolegle odbyła się tam impreza zamknięta, której organizatorem
był Łukasz Frączek oraz nauczyciele wychowania fizycznego z tamtejszego gimnazjum. Na hali sportowej rozegrano
charytatywny turniej piłki nożnej, który

Swą życzliwością i chęcią
niesienia pomocy innym
wyróżniło się także Gimnazjum
w Brzeznej, które po raz drugi
włączyło się do akcji WOŚP.
zapewnił zawodnikom oraz kibicom
wspaniałą zabawę i niepowtarzalną atmosferę. Ponadto odbyła się tam licytacja piłek z autografami Muszynianek,
a także piłkarzy Wisły Kraków. W tym
samym czasie wolontariusze z Brzeznej
kwestowali na zajętych przez siebie terenach. Wszystkie wysiłki przyniosły
owoc w postaci około 18 000 zł.
– Jeżeli szukasz ludzi o wielkim sercu,
szukaj ich w gminie Podegrodzie.
59 026,34 zł to kolejny rekord, w którym
mają swój udział uczniowie, nauczyciele, hojni sponsorzy, których nie brakuje,
a przede wszystkim mieszkańcy Podegrodzia i okolicznych wiosek, na których
zawsze można liczyć, którym za wsparcie Sztab Organizacyjny XX finału
WOŚP serdecznie dziękuje. Bijmy kolejne rekordy – mówiła Barbara Skoczeń,
szef sztabu.
ELŻBIETA LIGAS
Klasa II Gimnazjum w Podegrodziu

Na targu nie kupisz
już psa ani kota
Od początku tego roku nie można
już handlować zwierzętami na targach, giełdach czy targowiskach.
Prawo zakazuje też przycinania
psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Kary finansowe także będą znacznie
dotkliwsze. Do tej pory sąd mógł orzec
kwotę od 25 do 2,5 tys. zł. Teraz sąd może orzec karę finansową od 500
do 100 000 zł.

Na dłuższym łańcuchu
Od 1 stycznia, jeżeli ktoś chce kupić
psa albo kota, musi udać się w tym celu do schroniska, lub do hodowli, która jest zarejestrowana w związku
kynologicznym. Mówią o tym znowelizowane przepisy ustawy o ochronie
zwierząt.
Zwiększone zostały również kary
za znęcanie się nad zwierzętami, za zadawanie bólu i cierpienia. Osoby, które
zabijają zwierzęta lub znęcają się
nad nimi, mogą otrzymać karę finansową lub trafić do więzienia nawet na 2
lata (przedtem maksymalnie na rok).

Życie psów zmienia zapis, który mówi, że zakazane jest przycinanie im
ogonów i uszu dla celów estetycznych.
Nowelizacja reguluje również trzymanie psów w gospodarstwach na uwięzi. W myśl nowego prawa, pies
przywiązany do budy musi mieć minimum trzymetrowy łańcuch lub sznur.
Nie może być również trzymany
na uwięzi (bez przerwy) dłużej niż
przez 12 godzin. Nowelizacja wprowadza także zakaz odstrzeliwania bezpańskich psów i kotów.
(RED)

900 tysięcy na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
13 marca w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się uroczyste
wręczenia promes na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, które
nawiedziły nasz rejon w ostatnich
latach. Na ten cel Małopolsce
przyznano ponad 186 mln zł,
w tym samorząd gminy Podegrodzie otrzymał 900 tys. zł.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na odbudowę obiektów, które
wcześniej uwzględniono w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania
szacunków
strat

w infrastrukturze komunalnej. Dzięki
tym środkom w gminie Podegrodzie
będzie można wyremontować następujące drogi:
1. Odbudowa drogi gminnej
nr 293914K „Pod Wysokim” w miejscowości Brzezna,
2. Odbudowa drogi gminnej
nr 293624K „Do Zakonic” w miejscowości Olszana,
3. Odbudowa drogi gminnej
nr 293942K „Do Starej Szkoły” w miejscowości Brzezna
4. Odbudowa drogi gminnej
nr 293710K „Do Wsi od Krawcówki”
miejscowości Juraszowa.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Wypalanie traw
jest zabronione!
Jak co roku na wiosnę mieszkańcy
gmin naszego regionu wypalają łąki i podpalają nieużytki. A że trawy
po zimie są wysuszone – palą się
bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr.
W przypadku gwałtownej zmiany
jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Niejednokrotnie w takich pożarach
ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Przyrodnicy alarmują, że podczas wypalania traw, łąk czy zarośli, ginie cały
świat mikrobiologiczny, a w ogniu płoną płazy, gady, ptaki i nawet drobne

ssaki. Wypalanie traw to także bardzo
duże zagrożenie dla lasów, ponieważ
ogień z nieużytków niejednokrotnie
przenosi się na obszary leśne i niszczy
bezpowrotnie drzewostany.
– Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wypalanie traw jest zabronione
i grozi za nie kara aresztu albo do 5 tys.
zł grzywny – mówi Kazimierz Witkowski, komendant Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Podegrodzie.
– Podkreślam, że pożary nieużytków,
z uwagi na ich charakter i często duże
rozmiary, angażują znaczne siły i środki straży pożarnej z terenu naszej gminy. Każda interwencja to poważny
wydatek finansowy, bowiem godzinna akcja jednego zastępu straży to koszt
ok. 500 zł.

Artysta z Naszacowic
w plebiscycie „Sądeczanin Roku”
Kazimierz Twardowski reprezentował naszą gminę w 14. już edycji
plebiscytu „Sądeczanin Roku”.
Ten zaszczytny tytuł przyznawany
jest przez Fundację Sadecką osobie, która swoją codzienną pracą
zawodową i działalnością społeczną oraz przymiotami osobistymi
przyczynia się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny.
W tegorocznej edycji Kapituła nominowała 20 osób zgłoszonych przez różne organizacje i środowiska. W tym
gronie znalazł się również Kazimierz
Twardowski, który ostatecznie uplasował się w pierwszej piątce.

Wieści PODEGRODZKIE

Rekomendując Kazimierza Twardowskiego do tytułu Sądeczanina 2011 roku, wójt Podegrodzia
Małgorzata Gromala podkreśliła, iż jego obrazy promują naszą gminę. Jest
pozytywnym człowiekiem, zaangażowanym w życie podegrodzkiej społeczności. Często podejmuje tematy
związane z ochroną środowiska oraz
naturalnego krajobrazu. Pewnie dlatego, że swoją twórczość poświęcił pejzażom, a motywem przewodnim jego
prac są krajobrazy sądeckie. Nominacja to ogromne wyróżnienie nie tylko
dla samego artysty, ale również całej
gminy.
(RED)

Dobroczyńca
z Podegrodzia
Wiesław Czop, znany przedsiębiorca
z Podegrodzia, został laureatem tegorocznej edycji konkursu Ziarnko
Gorczycy 2012 w kategorii „osoba”.
Wysoko ceniona nowosądecka nagroda Ziarnka Gorczycy kierowana jest
do tych, którzy pomagają finansowo innym, będącym w potrzebie. Tych, którzy
niosą pomoc najczęściej niepełnosprawnym, oczekującym na każdy datek na ratowanie zdrowia lub życia. Wyróżnienie
to, niej jest jednak dedykowane ludziom
z pierwszych stron gazet, ale ma trafiać
do tych, pozostających niejako w cieniu.
Ideą konkursu jest, by takich ludzi
przedstawić szerzej społeczeństwu.
W tym roku wyróżnionych zostało
dziesięciu sądeckich dobroczyńców, wybranych decyzją sądeczan i kapituły.
W kategorii „osoba” Statuetka Ziarnka
Gorczycy trafiła do Wiesława Czopa
– przedsiębiorcy z Podegrodzia wspierającego tamtejszy klub sportowy.
Systematycznie sponsoruje również odbywające się rożnego rodzaju imprezy
kulturalne i sportowe, m.in. Pastuszkowe Kolędowania, przeglądy artystyczne
w szkołach i przedszkolach. Zaangażowany jest w rozbudowę budynku remizy strażackiej w Podegrodziu. Wspiera
także organizacje kościelne.
KWIECIEŃ 2012
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W tym roku obniżymy
opłatę planistyczną
O tym, czym jest opłata planistyczna, w jakiej wysokości
i kiedy jest pobierana oraz dlaczego powinna zostać
obniżona, redakcja „Wieści” rozmawia z przewodniczącym
Rady Gminy Podegrodzie Dariuszem Kowalczykiem.
Co to jest opłata planistyczna?
– Jeśli w wyniku uchwalenia lub
zmiany planu zagospodarowania miejscowego wartość działki wzrośnie, gmina może po zbyciu takiej nieruchomości
przez właściciela zażądać tzw. renty planistycznej. Wysokość takiej opłaty, musi
być obowiązkowo ustalona w planie zagospodarowania przestrzennego. Zasila
ona budżet gminy, a jej naliczanie i pobieranie jest – zgodnie z art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – obowiązkowe.
Czy taka opłata jest aktualnie pobierana przez gminę Podegrodzie?
– Tak. Rada Gminy Podegrodzie,
uchwalając plan zagospodarowania
przestrzennego, uchwaliła również
opłatę planistyczną w wysokości 20
proc. wzrostu wartości nieruchomości
dla wszystkich terenów objętych planem miejscowym. Zgodnie z przepisa-

mi prawa, wysokość tej opłaty nie może być
jednak wyższa
niż 30 proc.
W jaki sposób
gmina nalicza wysokość
takiej opłaty?
– Gmina dowiaduje się o każdej umowie
zbycia nieruchomości, ponieważ ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje
notariuszy do przekazania do urzędu
gminy, w terminie do siedmiu dni od daty zawarcia każdej umowy notarialnej,
wypisu z tego aktu. Po uzyskaniu takiej
informacji, wójt zleca rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wzrostu wartości w operacie szacunkowym.

Jak długo gmina będzie naliczać
taką opłatę?
– Zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
często pociąga za sobą wzrost jego wartości. Szczególnie w sytuacji, kiedy grunt
rolny zostaje przeznaczony pod budownictwo. W razie sprzedaży takiego gruntu, gmina naliczy właścicielowi rentę
planistyczną, ale tylko przed upływem
pięciu lat od dnia, kiedy plan zaczął obowiązywać.
Czy w najbliższym czasie gmina planuje zmianę wysokości tej opłaty?
Jej zwiększenie lub obniżenie?
– Tak, pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy podjęła decyzję o rozpoczęciu
prac nad obniżeniem wysokości tej opłaty. Doszliśmy do wniosku że w swojej
obecnej wysokości hamuje ona obrót
ziemią na terenie gminy, co jest zjawiskiem negatywny. Aktywność w tym
obszarze leży w interesie wszystkich
stron, stąd nasz ruch w tym kierunku,
by ją obniżyć.
Kiedy więc możemy spodziewać się
jej obniżenia i do jakiej wysokości?
– Postanowiliśmy obniżyć opłatę
do 10 proc. Prace nad jej obniżeniem powinny zakończyć się w drugiej połowie
tego roku. Jest to o tyle trudne, że wiąże
się z przejściem wszystkich procedur tak
jak przy uchwalaniu planu, co jest bardzo skomplikowane i czasochłonne.
(RED)

„Schetynówka” do końca sierpnia
Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 20 grudnia ub.r. listę wniosków dofinansowanych w ramach
drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki).
Na liście znalazł się projekt gminy Podegrodzie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293937K Strzyganiec – Chochorowice w miejscowości Brzezna, przebudowa drogi gminnej
nr 293940K Zapadliska w miejscowości Brzezna, przebudowa
drogi gminnej nr 293960K do Kościoła w miejscowości Chochorowice.
Dofinansowanie otrzymało łącznie osiem powiatów i 10 gmin
Małopolski. Gmina do programu złożyła wniosek na przebudo-

wę odcinków dróg stanowiących jeden ciąg komunikacyjny połączenia drogowego z drogami powiatowymi o łącznej długości
ok. 1837 mb. zł. Zakres rzeczowy zadnia obejmuje: przebudowę
nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca i ścieralna 7762,50 m2,
modernizacje chodników ok. 3336 m2, remont odwodnienia
– ok. 1150 mb, remont parkingu przy cmentarzu, przejścia dla
pieszych, modernizacje oświetlenia ulicznego.
Prace potrwają do końca sierpnia 2012 r. Odnowione jezdnie, chodniki i pobocza zapewne wpłyną na korzystniejszy wizerunek naszej gminy oraz na poprawę bezpieczeństwa.
Całkowita wartość projektu 1 398 388,44 zł w tym przyznane
dofinansowanie stanowi 30% wartości projektu.
(RED)
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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INWESTYCJE. Podsumowanie 2011 r.
w poszczególnych sołectwach

Mokra Wieś. Remont drogi gminnej Krzyże w stronę Owieczki

Rogi. Remont drogi „Poszczyny”

Brzezna

12. Powierzchniowe uzupełnienie ubytków kruszywem
na drodze w pobliżu Gimnazjum – kwota około 2500 zł;
14. Wykonanie dokumentacji dla odbudowy drogi w ramach „schetynówki”.
15. Wykonanie dokumentacji dla zadania w ramach „Odnowy Centrum Wsi”.

Fundusz Sołecki – Wykonanie chodnika w kierunku Strzygańca – kwota ponad 34 300 zł;
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w Sołectwie na kwotę około 17 500 zł.
2. Prefabrykaty – przekazano 1414 szt. z czego 66 przepustów, 938 korytek i 410 płyt ażurowych – kwota ponad 35 500 zł;
3. Likwidacja przełomów w ciągu drogi do Leśniczówki
– kwota 3 800 zł;
4. Wykonano odwodnienia – Wola i Koło Samka – łączna kwota około 33 500 zł;
5. Odbudowa przejazdu przez potok Pod Wysokim – kwota 3 500 zł;
6. Odbudowa drogi Strzyganiec (osuwisko) kwota około 40 600 zł;
7. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Brzeznej ogólna wartość zadania 1.198.790,44 zł;
8. Realizacja zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągu w Brzeznej końcowa wartość zadania – roboty budowlane 5.413.802,29 zł;
9. Dostawa kruszywa na Górny Litacz celem obsypania płyt
ażurowych – kwota 700 zł;
10. Remont odwodnienia w ciągu drogi gminnej na Strzyganiec – kwota około 30 000 zł;
11. Punktowe żwirownia dróg do Górczyka i Górny Litacz
– kwota około 2500 zł;

Wieści PODEGRODZKIE

Chochorowice
Fundusz Sołecki – Remont drogi gminnej w stronę Kostrzewy – ponad 67 000 zł;
1. Praca koparki – czyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi Słonka i montaż prefabrykatów na kwotę ponad 10 000 zł;
2. Prefabrykaty – przekazano 50 przepustów – na ogólna kwotę około 3400 zł.

Długołęka Świerkla
Fundusz Sołecki – Odbudowa drogi gminnej do Olszaka
– kwota około 487 tys. zł.
1. Praca koparki – dwukrotnie praca sprzętu na kwotę ponad 5 tys. zł.
2. Prefabrykaty – przekazano: 14 przepustów, 62 korytek, 10 płyt ażurowych, 195 półkręgów na ogólną kwotę około 12,5 tys. zł.
3. Wykonano remont przejazdów przez potok – Pod Dębinę (do Grochowskiego) i Głogówka (do Bugajskich), udrożniono przejazd przez drogę gminną Na Poddębce (do Kuliga)
– kwota łączna około 2000 zł.
KWIECIEŃ 2012
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4. Remont drogi do Grochowskiego – kwota 1500 zł.
5. Niwelacja skarpy na Rębaczu w pobliżu P. Tokarz – kwota 1550 zł.
6. Odwodnienie drogi w stronę Olszaka I – półkręgi oraz
kolektor pod drogą – kwota łączna około 10 000 zł.
7. Remont przepustu w ciągu drogi Góry – kwota 4200 zł.
8. Remont odwodnienia liniowego na drodze w pobliżu
Krajewskiego – kwota 2500 zł.
9. Odbudowa drogi gminnej Na Burdok – kwota 61 tys. zł.
10. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej – wartość około 65 tys. zł.

Gostwica
Fundusz Sołecki – Odbudowa dogi „Racwas” – kwota 123 000 zł.
Żwirowanie dróg w Gostwicy:
Doga w pobliżu Zwolińskiego – kwota ponad 5 300 zł.
Droga w pobliżu Salezjanów – kwota ponad 3 400 zł.

1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
zbieranie ziemi z dróg w Sołectwie na kwotę około 4 900 zł.
2. Prefabrykaty – przekazano 53 przepusty, 55 płyt ażurowych i 80 korytek – kwota ok. 6 000 zł.
3. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej – kwota około 28 600 zł.
4. Remont chodnika koło kaplicy – kwota około 2 500 zł.
5. Wykonanie kolektora do Gostwiczanki (koło sklepu)
– kwota ponad 600 zł
6. Remont odwodnienia w pobliżu Pasiuta (w pobliżu
Śmierciaka) – kwota ponad 9 500 zł.
7. Remont odwodnienia przy drodze Wierzchowina (w
pobliżu Mikulca) – kwota ponad 7 200 zł.
8. Remont odwodnienia Łąki Gostwickie (koło Platy) – kwota około 5 200 zł.
9. Remont przepustu w ciągu drogi Krzaki Gostwickie
(na Szczygła) kwota ponad 6 600 zł.
10. Drobne remonty punktowe dróg oraz przejazdów przez
potok – kwota około 3 800 zł.
11. Remont przepustu w ciągu drogi Do Frazowicza – kwota 1800 zł.
12. Obsypanie płyt ażurowych na drodze do Bodzionego
(od Brzezna Wola) – kwota 1300 zł
13. Remont drogi do Kubackiego (od Litacza) – kwota 2800 zł
14. Remont drogi gminnej w stronę Koszkula – kwota ponad 11 200 zł.
15. Obsypanie płyt ażurowych na drodze do Bodzionego
(od Brzezna Wola) – kwota 1300 zł.
16. Remont drogi gminnej Na Szczygła – bitumowanie
– kwota ponad 10 000 zł.

Juraszowa

Olszana. Prefabrykaty – przekazano 47 przepustów

Fundusz Sołecki – Odwodnienie drogi Łąkta Rogi – wykonano kwota około 33 600 zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w Sołectwie na kwotę ponad 4 000 zł.

Naszacowice. Remont drogi gminnej w pobliżu Zarycznego

Olszanka. Remont placu w pobliżu remizy i drogi gminnej Działy
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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2. Prefabrykaty – przekazano 100 korytek i 2 przepusty
– na ogólna kwotę ponad 2 200 zł.
3. Wykonano odwodnienie w pobliżu domu Barbary Kwoki – kwota około 6 500 zł.
4. Remont podbudowy górnej na drodze w pobliżu Gąsiora – kwota 1800 zł.
5. Umocniono skarpę płytami ażurowymi w centrum wsi
– kwota ponad 3 700 zł.
6. Remont przepustu koło Tupika – kwota około 2 900 zł.
7. Założono dodatkowe oświetlenie – 2 lampy koło Pana Szewczyka kwota około 1 500 zł.
8. Montaż progu zwalniającego koło kapliczki u Olszaka
– kwota ponad 1350 zł.
9. Remont drogi koło Gąsiorowskiego wraz z odwodnieniem – kwota około 19 000 zł.

Mokra Wieś
Fundusz Sołecki – Remont drogi gminnej Krzyże w stronę
Owieczki – ponad 100 tys. zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w Sołectwie na kwotę około 4 000 zł.
2. Prefabrykaty – 27 korytek na kwotę około 1000 zł.
3. Punktowe żwirowanie dróg, zjazdów – kwota ponad 1 200 zł.
4. Odbudowa drogi Osowie – Mokra Wieś – kwota ponad 76 000 zł.
5. Zakup okien dla OSP – dotacja – kwota 5 000 zł.

2. Prefabrykaty – przekazano 76 korytek – na ogólna kwotę
około 1 500 zł.
3. Ułożenie korytek w pobliżu Krzyżaka w stronę wiklin
– kwota około 1700 zł.
4. Remont kładki pieszej i przejazdu w bród na Słomce
– kwota 1200 zł.
5. Montaż barier ochronnych przy drodze Do Waligóry Potok – kwota około 8 500 zł.

Olszana
Fundusz Sołecki – Udrożnienie rowów odwadniających
z przysiółków: Wolica i Pola dworskie – kwota ponad 15 000 zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w sołectwie na kwotę około 11 000 zł.
2. Prefabrykaty – przekazano 47 przepustów i 250 korytek, 6
krat ażurowych – kwota ponad 7 200 zł.
3. Odbudowa popowodziowa – most „Do Stwierskiego”
i kładki: „Równia” i „Koło Iwana” – łączna kwota około 690 000 zł.
4. Remont odwodnienia Przez Las – kwota około 20 000 zł.
5. Odbudowa drogi Do Lasyka – około 310 000 zł.
6. Umocnienie skarpy koło Rzeźnikiewicza – kwota 2500 zł.
7. Remont odwodnienia Wolica-Szczereż (koło Sasaka)
– kwota 3150 zł.

Olszanka

Fundusz Sołecki – Remont drogi gminnej koło Zarycznego
– kwota około 19 tys. zł.
Odbudowa drogi Wygony – kwota około 390 tys. zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w Sołectwie na kwotę około 4 200 zł.

Fundusz Sołecki – Remont placu koło remizy i drogi gminnej Działy w Olszance – kwota ponad 43 tys. zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż przepustów w Sołectwie na kwotę około 10 tys. zł.
2. Prefabrykaty – przekazano 54 przepusty i 140 korytek
– na ogólną kwotę około 6 200 zł.
3. Remont odwodnienia w ciągu drogi do Mordarskiego
na kwotę około 5 tys. zł.

Stadła. Remont drogi gminnej koło wikliny

Poderodzie. Remont drogi wraz z odwodnieniem koło p. Franciszka Kosa

Naszacowice
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4. Remont odwodnienia koło Gądkowskiego – kwota ponad 4 400 zł.

Odnowa i rozwój wsi

Podegrodzie
Fundusz Sołecki – Remont drogi wraz z odwodnieniem koło domu p. Franciszka Kosa – kwota ponad 76 000 zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w Sołectwie na kwotę około 14 400 zł.
2. Prefabrykaty – przekazano 91 przepustów i 66 korytek
– kwota ponad 6700 zł.
3. Wykonano odwodnienie – przysiołek Kąty – kwota 3 000 zł.
4. Odbudowa drogi gminnej Łazy – kwota około 166 000 zł.
5. Założono dodatkowe oświetlenie – droga powiatowa
– Pędzicha kwota około 1 900 zł.
6. Remont drogi gminnej Do Świechowskiego – kwota ponad 13 200 zł.

Podrzecze
Fundusz Sołecki – Montaż monitoringu wizyjnego na placu obok OSP wraz z dodatkowym oświetleniem – ponad 3 500 zł.
Montaż dodatkowego oświetlenia na cmentarzu – ponad 6 500 zł. Odwodnienie w pobliżu Knurowskiego – 9 500 zł
Zakup węgla do OSP – 1 500 zł.
1. Praca koparki – na kwotę ponad 700 zł.
2. Wykonano 3 progi zwalniające w ciągu drogi gminnej
Tłoki na kwotę około 11700 zł.
3. Punktowe żwirowanie drogi koło Kantora i „Prosta” (koło Lizsbek) – kwota 4 400 zł

Rogi
Fundusz Sołecki – Remont drogi „Poszczyny” – wyłoniono wykonawcę – Firma Imbud Ignacy Śledź – kwota ponad 130 000 zł.
1. Praca koparki – czyszczenie rowów odwadniających,
montaż prefabrykatów w sołectwie na kwotę około 3 000 zł.
2. Wykonano odwodnienie koło Maciuszka i Jodłowskiego – kwota ponad 2 600 zł.
3. Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Stronie Niwka (do Skuta) – kwota ponad 4 300 zł.

Stadła
Fundusz Sołecki – Remont drogi gminnej koło wikliny
w kierunku Gomołków i Konstantych (asfalt) – kwota ponad 56 000 zł.
1. Praca koparki – czyszczenie niecki wypadowej na potoku Gostwickim z jednoczesnym wywozem i żwirowaniem
dróg dojazdowych w sołectwie na kwotę około 4,5 tys. zł.
2. Prefabrykaty – przekazano tylko 7 przepustów – na ogólną kwotę około 400 zł (był tylko jeden wniosek złożony przez
mieszkańców).
3. Remont odwodnienia koło Pana Banacha („ul. Cmentarna”) na kwotę ponad 4,5 tys. zł.
4. Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawo(RED)
wej na kwotę około 96 tys. zł.

Gmina Podegrodzie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Koleje środki otrzymaliśmy na realizację projektów dotyczących remontów Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, filii w Naszacowicach oraz zagospodarowania terenu
przy Szkole Podstawowej w Olszance. Umowy na realizację
ww. przedsięwzięć zostały podpisane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie 27 marca. Planowany termin zakończenia realizacji projektów to
wrzesień 2012 r.
Zadanie pn. „Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka
Kultury w Podegrodziu” zakłada miedzy innymi wykonanie
remontu sali głównej ze sceną i balkonem, korytarza, hollu
i zaplecza, a także remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej, remontu wewnętrznej instalacji wod.–kan. i CO oraz remontu klimatyzacji. Szacowany koszt zadania to 526 793,01 zł
z czego 199 082,00 zł udało się pozyskać z PROW. Głównym
celem realizacji tego projektu jest poprawa warunków życia
mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu
poprzez odnowienie budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Zadanie pn. „Remont budynku i otoczenia filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej)” zakłada z kolei wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty
rozbiórkowe, krycie dachu, elewacje docieplenia ścian oraz remont ogrodzenia. Całkowity koszt zadania wynosi 209 299, 24 zł w tym dofinansowanie 136 129,000 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa życia mieszkańców
Naszacowic poprzez udostępnianie na cele rekreacyjne i kulturalne wyremontowanego obiektu. Właściwe zagospodarowanie otoczenia nie tylko wpłynie bezpośrednio
na zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi, ale także poprawi jej estetykę. Infrastruktura turystyczna ulegnie znacznej poprawie, co bezpośrednio przełoży się na możliwość
realizacji potrzeb kulturowych oraz integracji społecznej dla
ludności gminnej.
Z kolei głównym celem projektu pn. „Zagospodarowanie
terenu przy szkole podstawowej w Olszance” jest poprawa
życia mieszkańców Olszanki poprzez udostępnianie na cele
rekreacyjne zagospodarowanego obiektu. Realizacja projektu
zakłada wykonanie boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej,
boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, ogrodzenie placu
zabaw i boiska oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw,
wykonanie strefy bezpieczeństwa i zagospodarowanie terenu. Całkowita wartość zadania wynosi 552 718, 73 w tym dofinansowanie 359 491,00 zł.
(RED)
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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sekwencją są duże problemy w poruszaniu się. Chłopiec nie siedzi stabilnie, nie
chodzi. Przemieszcza się pełzając. Chociaż próbuje wstawać, pozycję pionową
utrzymuje jedynie w pionizatorze. Brak
rotacji kręgosłupa uniemożliwia mu osiągnięcie pozycji stojącej. Na co dzień potrzebuje stałej pomocy w wykonywaniu
podstawowych czynności, gdyż niepełnosprawność uniemożliwia mu ich wykonywanie. W wyniku niedotlenienia
zostały także uszkodzone ośrodki odpowiadające za mowę. Stwierdzona dyzartria uniemożliwia chłopcu prawidłowy
rozwój mowy. Kubuś ma niesprawne narządy artykulacyjne. Wypowiada pojedyncze słowa, a każde z nich kosztuje go
wiele wysiłku.

Na kolejny turnus Kubuś powinien pojechać za pięć
miesięcy. Wymaga to jednak
dużych nakładów finansowych.

Kubuś Łatka FOT. ARCH. RODZINNE

Możesz pomóc
Kubusiowi stanąć
na własnych nogach
Kubuś Łatka jest wesołym 9- latkiem. Uczniem pierwszej klasy oddziału integracyjnego Szkoły
Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Jest lubiany
i akceptowany w grupie rówieśników. Jego beztroskie dzieciństwo
przesłania jednak choroba.
Wystarczyło kilka chwil, aby szansa
Kubusia na normalne życie została przekreślona. Podczas porodu doszło do dużego niedotlenienia.
– Przez wiele dni leżał na sali intensywnej terapii – mówi Dorota Łatka, mama Kubusia. – My mogliśmy jedynie
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patrzeć, jak nasze upragnione dziecko
walczy o życie. Potem zaczęły się wędrówki po szpitalach, lekarzach... Słyszeliśmy z mężem wiele przerażających
diagnoz. Jedną z nich było stwierdzenie,
że nasz synek ma mózgowe porażenie
dziecięce.
Dla najbliższych taka diagnoza brzmiała jak wyrok. Rodzice byli bezradni. Nie wiedzieli do kogo się udać, jak
zacząć leczenie, która terapia okaże się
skuteczna. W tym momencie zaczęła się
dla nich długa i żmudna droga, która
trwa do dzisiaj.
Kubuś ma zdiagnozowane porażenie
spastyczne, czterokończynowe. Jego kon-

MAMA KUBUSIA
– Nasz synek codziennie ciężko pracuje, aby móc w miarę normalnie funkcjonować – opowiada pani Dorota. – Ma
w sobie dużo zapału i wytrwałości. Jest
zadowolony z każdego, najdrobniejszego
nawet sukcesu.
Usprawnianiem chłopca zajmują się
przede wszystkim rodzice, którzy każdego dnia walczą z jego niepełnosprawnością. Kubuś ćwiczy metodą Vojty.
W ogólnym rozwoju psychofizycznym
pomaga mu Integracja Sensoryczna oraz
terapia Castillo Moralesa. Rodzice poszukują również dobrego logopedy, który
zająłby się usprawnianiem mowy ich
synka.
Dużą szansę w poprawie zdrowia dają turnusy rehabilitacyjne, które są jednak zbyt kosztowne, aby państwo
Łatkowie mogli samodzielnie je finansować, tym bardziej, że wymagają one systematycznych wyjazdów. Dla dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym
otworzyły się nowe możliwości leczenia
w Truskawcu na Ukrainie. Innowacyjną
terapią w tamtejszej klinice jest metoda
KWIECIEŃ 2012
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Dziecko w Krainie Bajek
1 września ub.r. rozpoczęło w Podegrodziu swoją działalność Niepubliczne Przedszkole „Kraina
Bajek”. Właścicielem i osobą prowadzącą przedszkole jest
Agnieszka Maciuszek.

profesora Kozyavkina opierająca się
na biomechanicznej korekcji kręgosłupa.
Ma ona za zadanie dotlenienie komórek
mózgowych, przez co ćwiczenia są lepiej
przyswajane przez mózg. Kubuś ostatnio uczestniczył w takim turnusie.
– Poprawiło mu się napięcie w rękach
oraz postawa ciała, potrafi przez chwilę
utrzymać prosty kręgosłup – mówi mama chłopca. – Ale, aby terapia była skuteczna, takie wyjazdy trzeba powtarzać.
Na kolejny turnus Kubuś powinien pojechać za pięć miesięcy. Wymaga to jednak dużych nakładów finansowych.
Koszt leczenia i wyjazdu do Truskawca waha się w granicach 14 tys. zł. W leczeniu Kubusia pomocna byłaby także
delfinoterapia, ale ta również możliwa
jest poza granicami kraju. Rodzice nie są
w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia, dlatego też zdecydowali się prosić o wsparcie tych, którzy chcieliby
pomóc Kubusiowi w jego długiej i niełatwej drodze zmierzającej do poprawy
zdrowia.
KINGA BEDNARCZYK
WWW.SADECZANIN.INFO

Dyrektor placówki wraz z pracownikami i personelem współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum, Biblioteka
Gminna, BS Podegrodzie). Prowadząc
szereg działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci podopieczni
uczestniczą zarówno w zajęciach wynikających z programu edukacji przedszkolnej, jak i zróżnicowanych
i dostosowanych do ich możliwości zajęciach dodatkowych (religia, rytmika,
angielski, kurs tańca, logopedia). Organizowane są imprezy integracyjne zewnętrzne (wycieczki, pikniki) i te
związane ze świętami (andrzejki, Wigilia) oraz promujące zdrowy tryb życia
(np.: Dzień Marchewki). Odbyły się też
konkursy plastyczne: „Jesienna przyroda wokół nas” oraz „W Krainie Kubusia”
– które angażują do wspólnych działań
zarówno dzieci, jak i ich rodziców.
Ponadto w przedszkolu realizowany

jest związany z ekologią program edukacyjny: „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”. Celem tego programu
jest lepsze poznanie przyrody oraz budzenie postaw proekologicznych wśród
dzieci. Natomiast w ramach akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” są prowadzone zajęcia czytelnicze i odbywają się
spotkania tematyczne – wszystko po to,
aby rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród dzieci oraz kształtować pozytywne postawy.
Dzieci mają możliwość korzystania
na co dzień z bezpiecznego placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, częstych spacerów po najbliższej okolicy
i wyjazdów (wycieczki, przedstawienia
teatralne). Mogą również brać udział
w przygotowanych wspólnie z nauczycielami imprezach okolicznościowych
(mikołajki, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Mamy i Taty), odkrywając i rozwijając swoje zdolności i talenty.
Wszystkich zainteresowanych zarówno współpracą z przedszkolem, jak
i możliwością zapisu dzieci czy uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji, odsyłamy do strony internetowej
www.krainabajek.net i zapraszamy
do indywidualnego kontaktu.

MOŻESZ POMÓC
Kubusiowi można pomóc, wpłacając środki
na rachunek: BPH SA nr 15 1060 0076 0000
3310 0018 2615, Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa z dopiskiem „Darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia” dla Jakuba Łatka, nr 3111
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Z „głową”
szusowali po stoku

„Jeżdżę z głową” to nazwa projektu, w ramach którego
uczniowie z klas III z ośmiu szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie uczyli się jeździć na nartach.
Projektem objętych zostało 20 dzieci nieumiejących jeździć
na nartach, dla których zorganizowano osiem jednodniowych
wyjazdów, łącznie 16 godzin nauki – po dwie godziny podczas
każdego wypadu na stok narciarski.
Zajęcia odbywały się w stacji narciarskiej Kokuszka Ski w Piwnicznej. Warto wspomnieć, iż stacja narciarska uczestnicząca
w projekcie nauki jazdy na nartach otrzymała status „Stacji Przyjaznej Dzieciom”. Nauka jazdy na nartach połączona została
z edukacją na temat bezpieczeństwa na stokach i udzielaniu
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pierwszej pomocy podczas wypadku na nartach. Uczestnicy projektu mieli zapewniony transport, sprzęt oraz instruktora, a po zakończonej nauce mogli liczyć na ciepły posiłek.
– Doboru uczniów dokonywali dyrektorzy szkół poprzez losowanie. Mieliśmy tylu chętnych, że był to jedyny uczciwy
sposób wyłonienia uczestników – mówi Małgorzata Gromala,
wójt Podegrodzia. – Jeśli w przyszłym roku Urząd Marszałkowski będzie kontynuował ten projekt, to obiecuję, że również
do niego przystąpimy.
Gmina Podegrodzie na realizację projektu otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 3.597,00 zł tj. 30 proc. wartości całego projektu. Projekt
realizowany był od 4 lutego do 4 marca br.
KWIECIEŃ 2012
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Promyk integracji
Uczniowie Gimnazjum im. bł. O. St.
Papczyńskiego w Podegrodziu gościli u siebie uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk”
z Gostwicy.
„Najważniejszą rzeczą jest sprawianie
radości bliźnim – to najlepsze, co można

uczynić na tym świecie” – mówił Peter
Rosegger. Patrząc na radosne twarze
osób niepełnosprawnych, uczestniczących w tym niezwykłym spotkaniu, nie
sposób nie zgodzić się z autorem tej złotej myśli. Bez wątpienia kierowali się nią
uczniowie gimnazjum. Od kilku już lat
Samorząd Uczniowski organizuje

w okresie karnawału imprezę dla osób
niepełnosprawnych. Wpisała się ona
na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń. Młodzież bardzo chętnie włączyła
się w przygotowania, a szczególnie sekcja imprez Samorządu Uczniowskiego
pod okiem opiekunów Marii Masternak
i Małgorzaty Janur.
Tym razem goście obejrzeli inscenizację bajki Jana Brzechwy pt. „Kopciuszek”,
którą przygotowało koło teatralne BIS naszego gimnazjum. W bieżącym roku
szkolnym uczniowie doskonalą swój
warsztat aktorski na zajęciach koła teatralnego w ramach projektu „Daj sobie szansę”, finansowanego ze środków unijnych.
Uczestnictwo szkoły w tym projekcie
stworzyło wiele możliwości, między innymi można było zakupić reflektory, mikrofony bezprzewodowe, parawan oraz
kostiumy. Dzięki temu występy młodzieży zyskały na atrakcyjności.
Uczestnicy spotkania bawili się
przy dźwiękach muzyki zespołu Bluemen.
Wspólne tańce i biesiadowanie
przy herbatce i ciastku to świetna okazja do integracji. Tego rodzaju impreza jest doskonałą lekcją wychowawczą
dla młodych.
MARIA MASTERNAK

Szkolna Zabawa Dochodowa
Już po raz dziesiąty Rada Rodziców
i dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu
zorganizowali Zabawę Dochodową.
Odbyła się ona 11 lutego w Domu
Kultury w Podegrodziu.
Tradycję Szkolnych Zabaw Dochodowych zapoczątkowała w 2003 r. Małgorzata Gromala, ówczesna dyrektor
Szkoły Podstawowej, a obecnie wójt Podegrodzia.
Od 2008 r. zabawy organizuje dyrektor ZSP-G Krystyna Dąbrowska i Rada
Rodziców pod przewodnictwem Franciszka Golonki. Rokrocznie w grono organizatorów włączają się również: Jacek
Kula, Halina Łęczycka i Małgorzata Liber.

Dostałych punktów programu zabaw należą:licytacje prac uczniów iJacka Kuli,bal kotylionowy i walczyk czekoladowy, a od 2009
r. wybory Królowej i Króla Balu.
Do tej pory w zabawach uczestniczyły 782 osoby. Łączny dochód wyniósł 48
tys. zł., który przeznaczano na: remonty
w szkole, naczynia na imprezy okolicznościowe, wyjazd „Małego Podegrodzia” do Turcji, buty regionalne, stroje
dla chóru Wiolino i szkolnej reprezentacji sportowej.
W tym roku, dzięki hojności uczestników X Jubileuszowej Zabawy Karnawałowej, wykonano zaciemnienie do obydwu
sal gimnastycznych, niezbędne do prezentacji multimedialnych w Zespole Szkół.
MAŁGORZATA LIBER
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Zmienia się świat, zmi
Nasze gimnazjum weszło w drugą
dekadę swego istnienia i stara się
omijać różne progi i bariery, które
piętrzą się na drodze polskiej edukacji. Hasłem stało się znane „Róbmy swoje” i dzięki temu szkolne
życie toczy się równym rytmem,
przerywanym większymi wydarzeniami angażującymi społeczność
szkolną do wspólnego wysiłku.
Młodzież w wieku gimnazjalnym jest
pełna energii, czasem jednak niewłaściwie przez nią pożytkowanej, więc
i na naszym podwórku zdarzają się problemy, którym trzeba zaradzać na bieżąco. Rozwiązujemy je we współpracy
z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym. Aby
uświadomić młodzieży konsekwencje,
także prawne, niefrasobliwego zachowania zostało zorganizowane spotkanie
z przedstawicielem policji. Ze specyfiki
pracy w publicznym gimnazjum zdaje
sobie sprawę wójt Podegrodzia i tę kwestię postawił wyżej niż wszechobecne
dziś oszczędności, toteż nauka w czterech oddziałach klas pierwszych przebiega w zupełnie innej atmosferze
i mamy nadzieję, że owocniej niż w przepełnionych klasach, w których trudno
o dobry osobisty kontakt z wychowankiem schowanym w tłumie. Wreszcie
ktoś poważnie potraktował słowa „Takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
***
Mijający pierwszy semestr to czas
podsumowań. A działo się dużo.
Trudno nie wspomnieć o wielkim widowisku przygotowanym na Dzień Patrona. To coroczne święto jest sporym
wyzwaniem organizacyjnym i zawsze
zachowuje wysoki poziom i niepowtarzalność. To okazja do zaprezentowania
się talentów muzycznych, wokalnych
i tanecznych. Doceniają to rodzice, którzy uczestniczą w ślubowaniu klas
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pierwszych przyjmowanych osobiście
do szkolnego grona przez patronkę
szkoły, św. Jadwigę, królową Polski.
Na naszej hali sportowej odbyła się
gminna wigilia. Przybyło ok. czterystu
gości, których powitała wójt Małgorzata
Gromala, dyrektor Stanisław Mazur,
a także przewodnicząca szkolnego samorządu. To właśnie gimnazjaliści przygotowali oprawę artystyczną tego
wyjątkowego wydarzenia. Były kolędy,
słowa nastrojowych wierszy, a wszystko
na tle świątecznych dekoracji. Imponujący rozmach, liczna widownia – wymagało to od artystów opanowania tremy,
drżenia głosu i jednocześnie było dla
nich ciekawym doświadczeniem.
Okres świąteczny sprzyja rozbudzeniu wrażliwości na potrzeby innych.
Uczniowie wzięli udział w akcji „Świą-

Wreszcie ktoś poważnie potraktował słowa „Takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
teczna paczka” i przez dwa miesiące gromadzili
artykuły
żywnościowe,
a przed Bożym Narodzeniem przygotowane paczki trafiły do adresatów. Wcześniej uczestniczyliśmy w zbiórce „Góra
grosza”, a więc „non scholae, sed vitae
discimus”.
Włączyliśmy się także w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, organizując
na terenie gimnazjum rozgrywki sportowe, które, urozmaicone konkursami,
rzutami karnymi, aukcją i wspierane
kwestą wolontariuszy, przyniosły spory
dochód. Kierujący akcją Zygmunt Biel
i Leszek Kożuch uroczyście przekazali
uzbieraną kwotę 17 600 złsztabowi w Podegrodziu.
Drugi rok realizujemy unijny projekt
„Daj sobie szansę”, którym objęto po-

nad 180 uczniów. Uczęszczają oni na różnorodne zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, warsztaty przedmiotowe,
zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Zajęć
jest dużo, niektórzy zdecydowali się
na udział w kilku, więc, by rozmieścić
wszystko w harmonogramie, po raz
pierwszy szkoła działała już od godziny
siódmej. Mimo trzaskających mrozów,
nikt nie zniechęcał się i życie w szkole toczyło się od wczesnego ranka. Udział
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enia się szkoła

polski: Sylwia Krzak, Agnieszka Bodziony; geografia: Katarzyna Jurczak; religia:
Angelika Mordarska. Przed nimi trudna walka o tytuł Laureata. Szkoda tylko,
że ten ogrom pracy jest deprecjonowany
przez kuratorium oświaty, które za dojście do tak wysokiego szczebla obniżyło
ilość uzyskiwanych punktów z 10 do 8.
Nikt nie rozumie tego posunięcia, bo nie
ma to związku z modnymi oszczędno-

Chociaż odgórne podejście nie
zachęca, co roku znajduje się
ambitna grupa chcąca
udowodnić sobie i innym,
że stać ich na zmierzenie się
z najlepszymi.

w projekcie wzbogacił bazę szkolną
w środki multimedialne, pomoce naukowe i materiały dla koła teatralnego.
Na podsumowanie uczestnicy projektu
biorą udział w wycieczkach przedmiotowych o tematyce przyrodniczej lub humanistycznej. Dla wielu gimnazjalistów
to szansa na rozwinięcie zainteresowań
albo uzupełnienie braków i zaległości.
Pracy jest dużo, lecz w małych 10–osobowych grupach staje się ona przyjemnością

i niewiele przypomina lekcyjną rutynę.
Ważny jest bezpośredni kontakt z nauczycielem, możliwość swobodnej rozmowy, lepszego wzajemnego poznania.
Można też wstępnie podsumować
udział w konkursach przedmiotowych.
Godziny poświęcone dodatkowej nauce,
wysiłek uczniów i nauczycieli zaowocował przejściem do finału 7 gimnazjalistów; historia: Mariusz Fornagiel,
Patrycja Dara, Angelina Krzysiowska; j.

ściami, a dla tych, którzy wykonali
ogrom pracy jest bardzo krzywdzące.
Można jedynie wspominać czasy, kiedy
punktowany był udział nawet w etapie
rejonowym. Chociaż odgórne podejście
nie zachęca, co roku znajduje się ambitna grupa chcąca udowodnić sobie i innym, że stać ich na zmierzenie się
z najlepszymi.
Są wśród naszych wychowanków także stypendyści Małopolskiego Programu Stypendiów dla Uczniów Szczególnie
Uzdolnionych. Należą do nich: Karolina Kuchnia, Mateusz Pasiut, Angelika
Mordarska i Dariusz Cabała.
***
Dziesięć lat to szmat czasu. Zmienia
się świat, poglądy na życie, struktura środowiska. Nasza miejscowość coraz bardziej przypomina podmiejskie osiedla ze
wszystkimi plusami i minusami tej sytuacji. Skromnie wyposażony budynek
gimnazjum zapełnił się nowoczesnym
sprzętem, na przerwie u każdego ucznia
komórka w ręce, na parkingu lepsze samochody, pod szkolnym sklepikiem dłuższe kolejki – największą sztuką jest
w tym wszystkim przekazanie wartości,
które – wydaje się – odchodzą do lamusa, i przekonania, że tradycyjna uczciwość mimo wszystko popłaca. Czasem
jedynie ma się wrażenie, że polska szkoła jest w tym dzisiaj odosobniona.
MAGAZYN KULTURALNO-SPOŁECZNY
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Źródło bez dna
W tym roku mija 5 lat od uroczystego nadania naszej Szkole Podstawowej w Brzeznej – Litaczu imienia
Ojca Świętego Jana Pawła II. Należymy do Rodziny Szkół Papieskich
i systematycznie włączamy
do działań realizowanych w diecezji
tarnowskiej.
27 września ub. r. w centrum formacyjno–rekolekcyjnym „Arka” w Gródku
przygotowaliśmy wystawę, prezentującą nasz dorobek związany z dotychczasową pracą inspirowaną nauką
Patrona – Jana Pawła II. W lutym 2012r.
wsparliśmy budowę Szkoły im. Jana Pawła II w Togo w Afryce.
Oprócz działalności statutowej,
w szkole podejmowane są czynności
ukierunkowane na zdobywanie wiedzy
o życiu Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Uczniowie biorą udział w:
– konkursach literackich: „Papież – Patron Najgodniejszy”, „Każdy ma w życiu jakieś swoje Westerplatte, co jest nim
dla Ciebie?”, „Śniło mi się, że spotkałem
Jana Pawła II”, „W jaki sposób uczeń
szkoły podstawowej może się uświęcać?”, „Osoba, która wywarła najwięk-
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szy wpływ na życie i wybory Jana Pawła II”, „Modlitwa w życiu Jana Pawła II”;
– konkursach plastycznych: „Jan Paweł II Wychowawca Młodych”, „Z Janem Pawłem II na pielgrzymim szlaku”,
„Taki duży, taki mały może świętym być
– Jan Paweł II uczy nas świętości”, „Zainteresowania w życiu Karola Wojtyły, Jana Pawła II”, „Patron okiem obiektywu”;
– konkursach recytatorskich i poetyckich: „Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i Jana Pawła II”,
„Wiersz o młodości Karola Wojtyły”.
W rocznicę śmierci Jana Pawła II organizowana jest każdego roku piesza pielgrzymka na Strzyganiec do kaplicy
z Panem Jezusem Frasobliwym. Uczniowie mają też okazję do refleksji nad wyjątkowością pontyfikatu Ojca Świętego
podczas godzin wychowawczych. Chętnie również sprawdzają swoją wiedzę
o Patronie w konkursach szkolnych
i ogólnopolskich. Ponadto klasa V reprezentuje szkołę w spotkaniach modlitewnych, organizowanych w czerwcu,
na starosądeckich błoniach. Natomiast
klasa VI spotyka się w gronie Rodziny
Szkół Papieskich na Jasnej Górze, w Częstochowie.

Samorząd Uczniowski przeprowadza
akcje przybliżające społeczności szkolnej
osobę Jana Pawła II. W 2010 roku zebrane
zostały serduszka z dobrymi uczynkami,
pt. „Dar serca dla Patrona”. W tym roku
wszyscy wykonywać będą oryginalne
prezenty z okazji 92. urodzin Jana Pawła II.
Udział w konkursach to dla wielu niepowtarzalna okazja, by na nowo odżyły
wspomnienia związane z niezwykłą osobą i nauczaniem Jana Pawła II. To jednocześnie hołd złożony, kierującemu się
dobrem innych, wielkiemu człowiekowi.
Wywiad, przeprowadzony przez członków SU z uczniami szkoły, pozwolił uzyskać odpowiedź na pytanie: „Co Ci daje
udział w konkursach poświęconych Patronowi szkoły?”. Odpowiedzi były jednoznaczne: „staję się lepsza na co dzień”;
„naśladując Go, łatwiej być dobrym
uczniem”; „rozważając Jego słowa, czuję jakby był blisko i mi pomagał”, „skłania mnie do aktywności i pracy
nad sobą”. Ktoś stwierdził, że „nauka
JP II to dla niego źródło bez dna – im
więcej czerpie, tym lepiej rozumie, co
chciał przekazać”. Uczniowie szczycą się
spuścizną po, patronującym ich szkole,
wybitnym Polaku.
W czasach kryzysu wartości punkt
odniesienia do nauczania Jana Pawła II staje się bezcenny. Potrzebujemy autorytetów, a takim niewątpliwie jest dla
uczniów błogosławiony Jan Paweł II.
ELŻBIETA JAROSZ
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paty ze smalcem i skwarkami, placki
drożdżowe ze serem, śliwkami, makowce zawijane, podpłomyki…) na Jarmark
Lachowska Micha w Starym Sączu,
uczestniczyły też w Jarmarku Lachowskim w Podegrodziu, Międzynarodowym Jarmarku Rzemiosła w Starym
Sączu, Jarmarku Sądeckim w Krynicy-Zdroju, były przy otwarciu obwodnicy
Podegrodzie.
Oprócz „mich” Koło prezentowało
swoje „robótki” ręczne, takie jak: bukiety kwiatów z bibuły, obrazy haftowane,

Kobiety spotykają się i nie
tylko snują pomysły, jak
przywrócić dawne zwyczaje,
ale od razu wcielają idee
w życie.

Ocalić od zapomnienia
to, co smaczne
Podwaja własne życie,
kto przeszłość rozważa
L. Kondratowicz
Po przeszło 50-letniej przerwie,
w połowie 2011 roku mieszkanki wsi
Stadła postanowiły reaktywować
Koło Gospodyń Wiejskich, zakładając jako Stowarzyszenie działalności publicznej KGW. Wszystkie
formalności sprawnie i szybko załatwiły. Na czele 30 kobiet stanęła
prezes Anna Konstanty.
Panie zapragnęły ocalić od zapomnienia miejscową i regionalną kulturę, starodawną „michę”, dawne zwyczaje
i obrzędy. Zabrały się więc do gotowania, haftowania, szydełkowania i wszelkich innych robótek. Gościnnie pod dach
przyjęli je druhowie OSP. KGW porozumiało się także z panią wójt i GOK.
Na realizację zadań chce zdobyć fundu-

sze z projektu unijnego. Właśnie rozpoczęto pracę nad pisaniem wniosku.
– Z pieniędzy składkowych możliwości
do działania są ograniczone – mówią
przedsiębiorcze kobiety. Z pomocą przyszedł też prezes Banku w Podegrodziu,
który przyczynił się do wzmocnienia
konta KGW.
Kobiety spotykają się i nie tylko snują
pomysły, jak przywrócić dawne zwyczaje, ale od razu wcielają idee w życie.
– Nawet nie przypuszczałyśmy, że
do tego wystarczy szczere serce
i uśmiech – mówią. Mimo niewielkich
nakładów finansowych z dużym zapałem i rozmachem włączały się w organizację imprez o zasięgu regionalnym,
a nawet ponadregionalnym. Przygotowały wiejskie „starodawne jadło”
(od 300 do 1000 porcji kapusty z grochem, żeberkami, boczkiem, żurek wiejski na zakwasie z kiełbasą i jajkiem,
pierogi z kapustą, z mięsem, chleb z ło-

bombki choinkowe z kordonka, serwety
haftowane.
Zajęły I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Plastyki Obrzędowej okresu Bożonarodzeniowego w kategorii pająków.
Nie zapomniano o kolędowaniu
i w strojach Trzech Króli odwiedzano
starszych, schorowanych i samotnych
mieszkańców wsi, co było wielkim
wspólnym wzruszeniem.
Na zaproszenie GOK w Podegrodziu
w dniu przeglądu kolędniczego, Koło
przedstawiło parodię kiszenia kapusty,
co też spotkało się z uznaniem.
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W okresie ferii, korzystając z przychylności dyrektor szkoły, członkinie Koła
wraz z nauczycielami urządziły dzieciom,
przy finansowym wsparciu wójt gminy,
Feryjną Frajdę, która trwała pięć dni. Spotkało się to z ogromnym uznaniem nie tylko grupy 50 dzieci, ale i ich rodziców.
Pomocą służyli również druhowie OSP, bo
program ferii był bardzo bogaty – od zabawy walentynkowej, po bitwę na śniegu,
kulig wraz z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz konkursy. A wszystko przy obfitych poczęstunkach przygotowanych
przez KGW.
Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich
przygotowuje się do bardzo bogatego
programu na 2012r. Planuje majówkę, festyn z potańcówkami.
– Czynimy też usilne starania, by
mieć własne stroje. Ich zakup to jednak
droga inwestycja. Liczymy również
na wsparcie finansowe ludzi dobrej woli, za co z góry dziękujemy – apelują panie z KGW w Stadłach.
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Wykształcony
samouk
Z Markiem Wastagiem, kierownikiem kapeli Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie” rozmawia Krzysztof
Bodziony, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Podegrodziu.
Do tego, by przedstawić Cię czytelnikom „Wieści” skłonił mnie
ciekawy Twój życiorys. Ale może
lepiej go usłyszeć od Ciebie?
– Pochodzę z rodziny kochającej tradycyjne muzykowanie. Mój ojciec grał
na heligonce, jeden jego brat, na klarnecie, a drugi na bębnie, kiedyś w młodości na przełomie lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych tworzyli niezły, rodzinny zespół. Mój kontakt z muzyką
zaczął się dosyć późno, bo dopiero
w wieku szesnastu lat. Dostałem wówczas od wujka klarnet (na którym gram
do dziś) i zacząłem sam próbować coś
tam grać, z mizernym skutkiem. Jakoś
w tym czasie znalazłem się przypadkowo na próbie zespołu „Podegrodzie”,
gdzie z zachwytem wsłuchiwałem się
w grę kapeli, a szczególnie w niesamowite, jak mi się wydawało, brzmienie
klarnetu. Klarnecista, a był to Andrzej
Kwoka, chyba coś zauważył, bo podszedł do mnie i zapytał, co mu się tak
przyglądam, a ja na to, że mam klarnet
i chciałbym się uczyć grać, wtedy mi
powiedział, że jest instruktorem nauki
gry na klarnecie w Szkółce Muzykowania Ludowego, prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym
Sączu i jak tylko chcę, to mogę do niego przyjeżdżać na lekcje. Pamiętam, podał mi adres: Lwowska 40. I tak
w marcu 1986 roku zaczęła się moja
przygoda z muzyką, która trwa
do dziś.
Musisz przyznać, że tak do końca
nie jesteś samoukiem, ktoś cię
jednak uczył grać.

– Tak, rzeczywiście podstaw gry
na klarnecie nauczył mnie Andrzej
Kwoka (klarnecista w kapeli „Podegrodzie” w latach 1977-2009). To on ułożył
mi palce na instrumencie, ustawił oddech, nauczył czytać nuty, i przede
wszystkim on pierwszy pokazał jak zagrać nasze piękne sądeckie krakowiaki,
polki, sztajerki, tramelki. To z nim zdobywałem na „Druzbackach” w drugiej
połowie lat 80., w kategorii „Mistrz
i uczeń” swoje pierwsze wyróżnienia
i nagrody. Niemniej to były tylko podstawy muzycznego rzemiosła, taki solidny fundament. Ja chciałem czegoś
więcej, cały czas podsłuchiwałem, jak
grają inni: klarneciści, trębacze, skrzypkowie. Próbowałem przejąć ich styl
grania, zdobnictwo, prowadzenie linii
melodycznej, manierę wykonawczą,
jednak brak profesjonalnego wykształcenia muzycznego (nigdy nie ukończyłem szkoły muzycznej), był w tamtym
czasie przeszkodą w osiągnięciu pewnej biegłości technicznej w grze na klarnecie.
Ale fakt, że nie masz skończonej
szkoły muzycznej, nie przeszkodził ci ukończyć studiów o kierunku muzycznym.
– Studia ukończyłem niedawno,
wcześniej dużą pomocą w mojej edukacji muzycznej było ukończenie Studium
Folklorystycznego przy Wojewódzkim
Ośrodku Kultury w Nowym Sączu (II
edycja), służba wojskowa w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Straży Granicznej
w Nowym Sączu, a przede wszystkim,
wiele lat systematycznego grania w kaKWIECIEŃ 2012

KULTURA

WWW.PODEGRODZIE.PL

OLSZANKA | PODEGRODZIE | PODRZECZE | ROGI | STADŁA

Czy są ludzie, którzy w jakiś sposób, świadomie lub nie, pomogli Ci
dojść do tego, co osiągnąłeś?
– Tak oczywiście, jest dużo osób, którym wiele zawdzięczam i z tego miejsca
chciałbym im gorąco podziękować
za pomoc, czasami nawet nieświadomą,
jaką mi okazali podczas mojej samorodnej edukacji muzycznej. Oto tylko niektóre z nich. Pierwsza osoba, to mój
wujek, Jan Wastag, który dwadzieścia
siedem lat temu podarował mi klarnet,
na który w tamtym czasie absolutnie nie
byłoby mnie stać i w ten sposób dał mi
do ręki przysłowiową wędkę. Inna osoba, to wspomniany wcześniej Andrzej
Kwoka, który pierwszy uświadomił mi,
czym tak naprawdę jest klarnet. Kolejnym człowiekiem, zupełnie nieświadomym udzielonej mi pomocy, był płk

peli Zespołu „Podegrodzie” i na weselach oraz prowadzenie zajęć muzyczno–
rytmicznych w szkołach i przedszkolach.
To te czynniki pomogły mi zdobyć pewne doświadczenie muzyczne, dzięki któremu uzyskanie dyplomu wyższej
uczelni nie było takim wielkim wyczynem.
Ostatnie sukcesy?
– No cóż, uważam, że największym
moim sukcesem jest to, że udało mi się
wyłowić niezwykle utalentowane muzycznie i pracowite dzieci i, mam nadzieję, zaszczepić w nich miłość
do tradycyjnego muzykowania. Prowadząc od kilkunastu lat zajęcia muzyczne
w Szkółce Muzykowania Ludowego, natrafiałem na różny poziom zainteresowań muzycznych, ale dopiero ostatnie
lata dały wysyp prawdziwych talentów.
Kilkoro uczniów, którzy tworzą dziecięcą muzykę „Podegrodzie”, zdobywczynię pierwszego miejsca na ubiegłorocznej
„Druzbacce”, uczy się gry na instrumencie u różnych nauczycieli, mnie natomiast udało się ich scalić razem
i stworzyć zgrany zespół. Dzieci te pochodzą z różnych zakątków gminy Pode-

grodzie i są dowożeni na zajęcia przez rodziców: prymista – Maciej Hejmej mieszka w Olszanej, sekundzistka – Agnieszka
Nowak w Podrzeczu, basistka – Karolina Wastag w Brzeznej, trębacz – Krystian
Kolasa w Naszacowicach a klarnecistka
– Anna Piszczek w Podegrodziu. Na jesień do kapeli dołączyli: Aleksandra Kunicka z Podegrodzia (skrzypce),
Krzysztof Skoczeń z Brzeznej (basy) oraz
Robert Iwański z Gostwicy (trąbka).
Wielkie sukcesy odniosła, prowadzona od początku przeze mnie, Agnieszka
Nowak z Podrzecza. Występując w konkursie „Druzbacki 2011” w kategorii instrumentalistów (zagrała na klarnecie
i skrzypcach) zdobyła Nagrodę główną
im. Rudolfa Józefowskiego, przyznawaną najlepszemu młodemu instrumentaliście. Natomiast w sierpniu 2011r.
Agnieszka zdobyła drugie miejsce
na „Sabałowych Bajaniach”, to jest Ogólnopolskim konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów i śpiewaków ludowych
w Bukowinie Tatrzańskiej. Dzieci dorastają, i od tego roku kapela zmieniła nazwę z dziecięcej, na młodzieżową
muzykę „Podegrodzie”.

Największym moim sukcesem
jest to, że udało mi się wyłowić
niezwykle utalentowane muzycznie i pracowite dzieci i,
mam nadzieję, zaszczepić
w nich miłość do tradycyjnego
muzykowania.
Bernard Król, emerytowany kapelmistrz
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu. To on, jako mój
bezpośredni przełożony, zezwolił mi
na kontynuowanie nauki w Studium
Folklorystycznym. Zajęcia odbywały się
w soboty i w niedziele, kiedy to orkiestra
miała najwięcej koncertów. Następnie
dziękuję państwu Kindze i Szczepanowi
Waśko z Podegrodzia, za ogromną pomoc przy zbieraniu materiałów do pracy dyplomowej. Na moją wdzięczność
zasługuje również pani Michalina Wojtas z Nowego Sącza, kierowniczka i opiekunka Studium Folklorystycznego. To
ona wręcz siłą przygotowała mnie do egzaminów kończących tamten etap nauki.
Chciałbym też podziękować pani Aleksandrze Szurmiak – Boguckiej, długoletniej przewodniczącej jury konkursu
„Druzbacki”, za to, że w bardzo stanowczy sposób uświadomiła mi, że muzyki
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Kolorowy plac zabaw
Dzieci z Podrzecza zyskały do zabawy ogrodzony, bogato wyposażony i w pełni bezpieczny plac.
Projekt, którego beneficjentem
była Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu został współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość projektu to ponad 38 tys.
zł, z czego 22 tys. zł to środki europejskie. Pozostałą część zabezpieczyła gmina Podegrodzie.
ludowej, która jest z natury piękna, nie
trzeba „sztucznie” upiększać. Dziękuję
również pani Irenie Kurowskiej, emerytowanej dyrektor Szkoły Podstawowej
w Brzeznej – Litaczu, która dosłownie
„wypchnęła” mnie na studia, powtarzając w kółko: „Marek, jeśli chcesz istnieć
w zawodzie nauczyciela, musisz coś
ukończyć”. Ostatnią osobą, której jestem
ogromnie wdzięczny, jest pani prof. dr
hab. Krystyna Turek, dyrektor ds. naukowych w Instytucie Muzyki na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie. To właśnie pani profesor
namówiła mnie do zbierania i zapisywania melodii tańców sądeckich. Zgromadzony zbiór nut ułatwia mi w tej chwili
ogromnie, prowadzenie zajęć z dziećmi
i młodzieżą.

Dzieci z Podrzecza korzystają już
z placu zabaw, wybudowanego obok
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Podrzeczu. Wszystkie zamontowane
urządzenia posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Żeby uchronić
obiekt przed dewastacją, zamontowano
również monitoring wizyjny, który 24h
nagrywa obraz z kamer, a dodatkowo
cały teren został doświetlony.
– Długo staraliśmy się o budowę takiego miejsca dla najmłodszych w Podrzeczu. Przyznaję, że kiedy nasz
wniosek na dłużej utknął w Urzędzie
Marszałkowskim, zacząłem mieć wątpliwości, czy uda nam się go zrealizować – mówi Kazimierz Klimczak,

prezes OSP Podrzecze. – Kamery i certyfikaty są bardzo ważne, niemniej nigdy nie zastąpią człowieka. Dlatego
proszę opiekunów, aby mimo wszystko
zwracali uwagę na bawiące się maluchy
– i to nie tylko swoje. W ten sposób zabezpieczymy się przed nieszczęśliwym
wypadkiem.
Cały obiekt jest ogrodzony, co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo
korzystających z niego maluchów. Planowane jest również obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi oraz montaż
kolejnych ławek parkowych dla osób
opiekujących się swoimi pociechami.
(RED)

MAREK WASTAG
Ur. 1969r. mieszkaniec Brzeznej (dokładnie
Brzezna – Strzygananiec), z zespołem „Podegrodzie” związany od 1986r., do 1992, jako
tancerz, następnie, jako instrumentalista
(basista i klarnecista) w kapeli. Od 2000r., instruktor nauki gry na tradycyjnych instrumentach (najpierw basy, później klarnet)
w Szkółce Muzykowania Ludowego prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym
Sączu, a od 2009r., kierownik kapeli Regionalnego Zespołu „Podegrodzie”.
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Otwarty
świat dziecka
Od trzech lat w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu realizowane
są projekty współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, których inicjatorem jest Fundacja „Europa +”, a partnerem
gmina Podegrodzie.
Przy współpracy z Fundacją w okresie
od 1 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
prowadzony był projekt pt. „Możemy
więcej”. Składały się na niego dodatkowe
zajęcia edukacyjne z rytmiki, gimnastyki
korekcyjnej i języka angielskiego. Kolejny
projekt pod nazwą „Każdy dzień

w przedszkolu może być ciekawy” trwał
od 1 września 2010r. do 30 kwietnia 2011r.
i obejmował dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, a także warsztaty muzyczne, teatralne, plastyczne oraz taneczne.
Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i zdolności. Obecnie w przedszkolu od 01
października ub. r. realizowany jest projekt pod hasłem „Otwieramy świat dziecka”, trwający do marca tego roku. Dzięki
kółkom zainteresowań oraz zajęciom dodatkowym przedszkolny świat dzieci został otwarty na rozwijanie zainteresowań

Perełka Lachów Podegrodzkich
– doposażenie zespołu
„Małe Podegrodzie”
2 marca w Krakowie podpisana została UMOWA
PRZYZNANIA POMOCY na operację z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013
pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego
z siedzibą w Krakowie, a Fundacją EUROPA+ z siedzibą
w Brzeznej 1, reprezentowaną przez Alinę Platę, dotycząca operacji pt. Perełka Lachów Podegrodzkich – doposażenie zespołu „Małe Podegrodzie”.
Umowa poprzedzona została porozumieniem zawartym 21
stycznia 2011 r. w Brzeznej w sprawie zasad wspólnej realiza-

i zdolności, jak również wzbogacony
o wiele ciekawych wrażeń i przygód.
Przedszkolaki podczas kółka teatralnego,
realizują swoje marzenia i wcielają się
w różne role, podczas ćwiczeń gimnastycznych kształtują swoją postawę i hart
ducha. Natomiast na zajęciach plastycz-

Przy współpracy z Fundacją
w okresie od 1 grudnia 2009 r.
do 30 czerwca 2010 r. prowadzony był projekt pt. „Możemy
więcej”.
nych rozwijają wyobraźnię i twórczą ekspresję. Zajęcia dodatkowe mają również
charakter terapeutyczny, wspierający sferę intelektualną, społeczną i emocjonalną
oraz stymulujący prawidłowy rozwój
mowy. Obejmują one dzieci potrzebujące
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
jak i logopedycznej.
BARBARA MALAGA

cji ww. przedsięwzięcia, pomiędzy Fundacją EUROPA+ reprezentowaną przez prezesa Zarządu Alinę Platę, a Zespołem
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu jako Partnerem, reprezentowanym przez
dyrektora Zespołu Szkół Krystynę Dąbrowską i nauczyciela
Małgorzatę Liber.
Na realizację operacji Perełka Lachów Podegrodzkich – doposażenie zespołu „Małe Podegrodzie” (nowe stroje) przyznana została pomoc w kwocie 24 486,00 zł stanowiącej 70%
kosztów kwalifikowanych projektu, którego łączna wartość
wynosi 34 980,00 zł.
Operacja zostanie zrealizowana w okresie od 1 kwietnia
do końca czerwca 2012 r., na obszarze gminy Podegrodzie objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez lokalną
grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z siedzibą w Starym Sączu, ul. Rynek 5,
wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.
KRYSTYNA DĄBROWSKA
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W PODEGRODZIU
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Z bibliotecznej półki
czenia, zwroty, prolongaty) oraz obsługi
internetowej (rezerwacje i zamówienia
książek).
Całkowity koszt projektu dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu wyniósł 41.919,50.
Dostęp do katalogu elektronicznego
Biblioteki Gminnej w Podegrodziu, po-

Czytelnicy posiadający aktywowaną kartę czytelnika
(plastikowa karta czytelnika)
mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta
czytelniczego w internecie.
Biblioteka Gminna w Podegrodziu,
wychodząc naprzeciw czytelnikom,
wprowadziła elektroniczny system
udostępniania zbiorów. E–usługi biblioteka oferuje od 2 stycznia.
Nowy system SOWA2/MARC21
zmienia dotychczasową pracę biblioteki
oraz znacznie ułatwia sposób korzystania z niej przez czytelników.
Uruchomienie elektronicznego systemu udostępniania zbiorów stało się
możliwe dzięki realizacji projektu pn.
„Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek
publicznych
w
woj.

małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”, współfinansowanego w 75 proc. przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Jego wynikiem ma być podniesienie
jakości obsługi czytelników w bibliotekach, poprzez standaryzację i automatyzację usług oraz stworzenie zdalnego
dostępu do baz danych, usprawnienie
czynności dokonywanych przez bibliotekarzy w zakresie rejestracji i odwiedzin
czytelników w bibliotece (m. in. wypoży-

Realizacja projektu została sfinansowana w następujący sposób:
Lp.

Źródło fiansowania

Kwota w zł

% udziału

1.

Środki europejskie

31 352,80

75%

2.

Środki własne

10 576,70

25%

Kwota ogółem

41 919,50

100%
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wiatu nowosądeckiego oraz 33 bibliotek
województwa małopolskiego jest możliwy ze stanowiska komputerowego
w wypożyczalni oraz ze strony internetowej biblioteki pod adresem: www.biblioteka.podegrodzie.net

Obsługa konta
czytelniczego w Internecie
Czytelnicy posiadający aktywowaną
kartę czytelnika (plastikowa karta czytelnika) mają możliwość samodzielnego
sprawdzania stanu konta czytelniczego
w internecie.
Po uruchomieniu katalogu internetowego Biblioteki, dostępnego na stronie
www.biblioteka.podegrodzie.net pojawia się zakładka służąca otwieraniu konta pod nazwą „zaloguj”. Użytkownik
loguje się na swoje konto czytelnicze, podając nazwisko, imię i hasło.
Po poprawnym zalogowaniu, czytelnik ma możliwość sprawdzenia tytułów
książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów zwrotu egzemplarzy, a także dokonania rezerwacji lub
zamówienia książek na podstawie katalogu internetowego.
KWIECIEŃ 2012
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Po raz czwarty Dzień
Kobiet na sportowo
10 marca na hali sportowej w Brzeznej już po raz czwarty odbył się
turniej siatkówki dla kobiet organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: Joannę
Janik i Leszka Kożucha. W zawodach zaprezentowało się 5 drużyn
z terenu gminy Podegrodzie.
Atmosfera, jak co roku, była znakomita. Panie i dziewczęta walczyły zawzięcie o każdy punkt, jednak nie

zapomniano o przyjaznym dopingu
i uśmiechu na twarzy. Dzięki uprzejmości dyrektora Gimnazjum w Brzeznej
Stanisława
Mazura
salę
udostępniono nieodpłatnie, a sponsorem dyplomów i medali już po raz kolejny został wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego Krzysztof
Bodziony.
Równie ważnym celem tego turnieju okazała się zbiórka pieniędzy dla absolwenta Gimnazjum w Podegrodziu,

Szczegółowe informacje o usługach
online dla czytelników udzielane są
w wypożyczalni.
Mamy nadzieję, że te nowe rozwiązania technologiczne pozwolą nam lepiej
funkcjonować, a każdy czytelnik znajdzie źródło informacji, które będzie mu
potrzebne.
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który obecnie walczy z chorobą nowotworową. „Wpisowe” w wysokości 517 zł
zostało przeznaczone na pomoc jego rodzinie w tym trudnym dla nich okresie.

Klasyfikacja końcowa
przedstawia się
następująco:
1. miejsce: „Szóstka” Brzezna (Anna Matiaszek, Janina Olchawa, Aneta Olchawa, Sylwia Olchawa, Maria Kożuch,
Elżbieta Kożuch).
2. miejsce: Absolwentki gimnazjum
w Podegrodziu (Iwona Potoczny, Gabriela Olszak, Iza Konstanty, Paulina Pawłowska, Anita Pawłowska, Dominika Skoczeń,
Agnieszka Gądkowska).
3. miejsce 35+ (Bogumiła Ciągło, Joanna Kowalska, Teresa Kula, Małgorzata
Kapusta, Barbara Bodziony, Bożena Pawłowska, Joanna Ciągło).
4. miejsce: Gimnazjum Brzezna (Emilia
Strzałkowska, Halina Fiut, Monika Bodziony, Karolina Majda, Katarzyna Łatka,
Joanna Plata, Agnieszka Bodziony, Magdalena Szajewska, Magdalena Żelasko,
Sylwia Kubacka, Dominika Doniec, Marcelina Strzałkowska).
5. miejsce: Gimnazjum Podegrodzie
(Agnieszka Bodziony, Magdalena Lorczyk, Natalia Gomółka, Magdalena Maciuszek, Iwona Zięba, Patrycja Jarosz,
Ewelina Winiarska).
Rewanż już w przyszłym roku!
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