
  

                         W ciszy Betlejemskiej Nocy wsłuchajmy się w przesłanie Nowonarodzonego, niech 

Miłość, którą przyniósł ze sobą otuli nas, dając  Nadzieję na jutro… Szczęśliwego Nowego Roku ży-

czy (-ą )………….. 
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   Ksiądz proboszcz Parafii pod wezwa-

niem Św. Bartłomieja w Zbyszycach Władysław 

Pelczar oraz Fundacja Art Forum zaprosił na 

koncert Małopolskiego Festiwalu Muzycznego 

„Muzyka w Zabytkach”, który odbył się dnia 6 

września 2020 w Kościele pw. Św Bartłomieja  

w Zbyszycach. W programie prelekcja o zabyt-

kach dr hab. Waldemara Komorowskiego oraz 

występ znakomitych włoskich muzyków, specja-

lizujących się w muzyce dawnej: Giorgio Mat-

teoli – flet oraz Stefano Paladimessi – gitara. 

  Projekt miał na celu ułatwienie dostępu 

do kultury "na żywo" w reprezentatywnych dla 

Województwa Małopolskiego obiektach zabyt-

kowych oraz wzmocnienie wiedzy z zakresu 

konserwacji na terenie małych miejscowości 

zagrożonych wykluczeniem z odbioru kultury. 

Dyrektorem Artystycznym festiwalu jest dr Ma-

ciej Zimka a wydarzenie zostało objęte patrona-

tem przez Małopolskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Dzieł Sztuki - dr hab. Monikę Bogda-

nowską. Patronami medialnymi wydarzenia są: 

TVP Kultura, TVP 3 Kraków, Radio Kraków. 

Organizatorem wydarzenia jest FUNDACJA ART 

FORUM. 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury           

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fun-

duszu Promocji Kultury”  

Kultura w czasach pandemii w Zbyszycach 
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A co takiego robiliśmy?  

 Jak to dawniej bywało? Z inicjatywy pani 
Instruktor Beaty Grzegorzek zespół regionalny     
Rożnowska Dolina przybliżył sobie nieco tradycji. 
Dzięki gościnności rodziny Winiarskich z Osady 
Młyńskiej w Roztoce Brzeziny zespół na chwilę 
przeniósł się w czasie. W tym urokliwym miejscu 
nauczyli się jak wykonywać tradycyjne łańcuszki, 
koszyczki, największym wyzwaniem okazało się 
sklejanie Światów z opłatków. Tymi ozdobami 
dziewczęta następnie udekorowały podłaźniczke 
przyniesioną wcześniej przez gospodarza. W kuchni 
rządziły gospodynie, które przygotowywały kapu-
stę, piekły chleb w tradycyjnym piecu i czuwały nad 
pracą panienek, które chętnie im wtórowały. Zaj-
mowały się tłuczeniem orzechów, wyrabianem ci-
sta, lepieniem pierogów, porządkami w izbie i przed 
nią.  
 Gospodarze natomiast zajmowali się gospo-
darstwem, m.in oporządzenie zwierząt w stajni              
i przyniesienie wody ze studni. Młodzi chłopcy po 
pomocy gospodarzom zajmowali się przygotowa-
niem strojów kolędniczych, które już za niedługo, 
bo Dzień Św. Szczepana będą im potrzebne.  
 
Co cieszy najbardziej, młodzi ludzie stwierdzili, że 
chętnie przenieśli by się w tamte czasy.  
 
Warsztaty które przeprowadziliśmy zostaną wyko-
rzystane również jako teledysk do nagranej wcze-
śniej kolędy.  
 
Katarzyna Grzegorzek, Beata Grzegorzek 
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Foto-reportaż: Monika Gródek Fotografia 
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Co nowego wydarzyło się  w 2020 roku ? 

 Rok 2020 był w  Gminnej Bibliotece           
Publicznej w Gródku n/D wyjątkowy. Pandemia         
Covid 19 dwukrotnie zmusiła Nas do zamknięcia 
Bibliotek. Dokładaliśmy starań aby  uruchamiać 
wypożyczalnie jak tylko pojawiły się pozytywne  
rekomendacje BN umożliwiające, chociaż z dużymi 
obostrzeniami,  wznawianie działalności. 
 
Najważniejsze wydarzenia 2020 roku: 
 
- koncert noworoczny, na którym  ponownie          
wystawiliśmy ” Jasełka” w wykonaniu dorosłych. 
- gminny konkurs fotograficzny dla dzieci               
i młodzieży  „Wakacyjne podróże z książką w tle” 
- Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza 
Słowackiego 
- klimatyczny koncert poezji śpiewanej  czyli drugi 
już  występ zespołu „Cisza Jak Ta” 
- cztery spotkania autorskie dla Szkół Podsta-
wowych  w Gródku n/D i Rożnowie, poświęcone 
Fryderykowi Chopinowi – z Anna Czerwińską – 
Rydel i Pawłem Rydlem. 
- Mikołajkowe nagranie  baśni „Królowa 
śniegu”  w Bibliotece w Rożnowie z Dyrektorem 
w roli głównej, 
- gminny konkurs na opowieść świąteczną : 
„Święta?. Święta…. Święta!!!!” 
i ………niespodzianka 2021 roku - zapowiedź 
spotkania autorskiego w GBP w Gródku n/D 
z Krzysztofem Daukszewiczem. 
 
 Wzbogaciliśmy  księgozbiory o nowości 
ukazujące się na rynku wydawniczym, poszerzyli-
śmy  usługi  dla czytelników, umożliwiamy  dostęp 
do katalogu książek  w Internecie, rezerwację on-
line oraz elektroniczne powiadomienie czytelników 
o terminie zwrotu poprzez biblioteczny system 
komputerowy Sowa. 
 
 Ponadto Biblioteki biorą udział w ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek” organizowanej przez Instytut Książki 
skierowanej do przedszkolaków i ich rodziców,           
a mającej na celu promocje czytelnictwa wśród 
najmłodszych. 

Halina Zyzak 
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JESIEŃ ŻYCIA TO CZAS NA ŻNIWA  (Rzecz o Seniorach w Gminie Gródek nad Dunajcem) 

Demograficzny proces starzenia się społeczeń-
stwa jest nieunikniony. Czym jest wiek dojrzały? Mówi się 
o nim: jesień życia. Piękne porównanie,  którego - przez 
analogię do pór roku, następujących kolejno po sobie           
w życiu przyrody - dokonał już Cyceron. Jesteśmy świad-
kami wciąż zmieniającego się wokół nas  świata. Nietrud-
no więc zauważyć, że  istnieje bliskie podobieństwo mię-
dzy rytmami biologicznymi człowieka, a cyklami życia 
przyrody, której i on jest częścią. Fauna i flora rozkwita, 
daje radość człowiekowi swoim pięknem, zaspokaja jego 
potrzeby, obumiera. Ludzie też mają swój czas – rodzą 
się, przeżywają i odchodzą… A jednak istota ludzka zosta-
ła wyróżniona w tym świecie natury, albowiem ukształto-
wana na obraz i podobieństwo Boże, stała się świado-
mym i odpowiedzialnym podmiotem. Odpowiada za sie-
bie, za czas mu dany, za to, co zostawi  po sobie pokole-
niom. 

Skarbnicą wiedzy, tradycji, kultury, którą można 
czerpać bez ograniczeń są – niewątpliwie        w każdym 
narodzie - Seniorzy. Jedni bardziej aktywni, drudzy bar-
dziej potrzebujący pomocy. Wiek dojrzały to obszar „ciszy 
hormonalnej”. Jest ona wielkim dobrodziejstwem dla mło-
dych, którzy z kolei przeżywają „burzę hormonalną.” 
 Lokalne Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś, Jutro” 
działające na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem od 
roku 2011 postanowiło wykorzystać  „ciszę hormonalną” 
seniorów i „burzę hormonalną” młodzieży do wspólnego 
celu. Sztandarowym pomysłem stowarzyszenia  jest Mię-
dzypokoleniowy Spacer Ziołowy, podczas którego uczest-
nicy zbierają zioła, seniorzy uczą młodzież  i dzieci rozpo-
znawania ziół, fachowego i regionalnego ich nazewnic-
twa, zapoznają młodych z właściwościami zdrowotnymi 
ziół. Spacer ten odbywa się przed świętem Matki Boskiej 
Zielnej(15 sierpnia). Po spacerze, seniorzy uczą młodych 
adeptów zielarstwa robić snopy zielne, byw święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Panny Maryi poświęcić je zgodnie 
z tradycją. Od roku 2020 spacer został uznany i wpisany  
jako marka lokalna.  
  W roku 2015 działaniem cieszącym się dużą po-
pularnością były Wielopokoleniowe warsztaty pn. „ W 
spiżarni babci Rozalii” zrealizowane przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej we współpracy ze wspomnianym wyżej 
Stowarzyszeniem WDJ. Podczas kilkudniowych warszta-
tów seniorzy-dziadkowie, babcie - wspólnie z wnukami - 
przygotowywali różne przetwory na zimę,  ozdabiali słoiki, 
dzielili się tajemnymi recepturami. Warsztaty te były do-
skonałą okazją do alternatywnego  sposobu  spędzania 
wolnego czasu , do podzielenia się wiedzą o tradycjach 
związanych ze świętami i ludowymi obyczajami. Zazwy-
czaj kończyły się one wspólną biesiadą, podczas której 
śpiewano popularne przyśpiewki ludowe ( dla młodych 
stanowiły niełatwe wyzwanie!). 

 Projekt p.t.” Zapytaj babci, zapytaj dziadka…” 
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołami oraz Sto-
warzyszeniem WDJ w roku 2017 był ukłonem w stronę 
Seniorów powyżej 80 roku życia. Wolontariusze ze szkół z 
terenu Gminy Gródek nad Dunajcem wraz z opiekunami 

odwiedzili Seniorów w domach, przeprowadzając z nimi 
wywiady na tematy interesujące młodzież - dotyczące 
głównie różnic pokoleniowych, życia w okresie wojennym 
i powojennym, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Seniorzy chętnie też opowiadali o swoich osobistych prze-
życiach, a nawet o rodzinnych anegdotkach.  
Zwieńczeniem projektu było spotkanie i wspólne biesia-
dowanie Seniorów i młodzieży przy dźwiękach muzyki  w 
klimatycznej Osadzie Młyńskiej Michała Winiarskiego w 
Roztoce Brzezinach oraz wydanie specjalnego numeru 
lokalnej gazety „Znad Jeziora Rożnowskiego”, poświęco-
nej wspomnieniom Najstarszych Mieszkańców naszej 
gminy. 
 W roku 2018 Stowarzyszenie W.D.J. wraz z Alter-
natywną Grupą Twórczą realizowało projekt „Nieznani 
Bohaterowie Małej Ojczyzny”, finansowany z Programu 
Wieloletniego Niepodległa. Jego celem było poznanie           
i upowszechnienie historii o lokalnych bohaterach z okre-
su wojny i okupacji oraz z lat reżimu komunistycznego. 
Wolontariusze z A.G.T. przeprowadzili wywiady z najstar-
szymi mieszkańcami Gminy Gródek nad Dunajcem . Na 
podstawie tych rozmów  został przygotowany scenariusz 
profesjonalnego widowiska audiowizualnego, które zgro-
madziło około 500 mieszkańców. Na podstawie tych ma-
teriałów opracowano również lekcje historii – których au-
torami, a równocześnie bohaterami  byli Najstarsi Miesz-
kańcy gminy.  

                Z dzisiejszej perspektywy Seniorami są nie 
tylko Najstarsi  lecz również  sześćdziesięciolatki. Właśnie 
z myślą o tej grupie wiekowej, lokalny Samorząd  podjął 
działania,  poprzez otwarcie klubów SENIOR + w roku 
2018  w Rożnowie i w roku 2019  w Gródku nad Dunaj-
cem. Jest to grupa bardzo aktywna i twórcza. Spotykają 
się na różnorodnych warsztatach, wieczornicach, wyjaz-
dach do teatru, kina, na basen. 
 W roku bieżącym Stowarzyszenie WDJ oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej pozyskał fundusze z „ASOS” na 
realizację projektu „Wczoraj, Dziś, Jutro Seniora”. Mimo 
utrudnień związanych z pandemią, Seniorzy uczestniczyli 
w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie, wyruszyli na 
trzydniową wycieczkę do Sandomierza, uczestniczyli           
w różnych warsztatach, np. produkcji kosmetyków,  zbie-
rania ziół, ozdobnego składania serwetek, artterapii . 
 Aktualnie Kluby Seniora zgodnie z wytycznymi 
władz są zamknięte. Kreatywni Seniorzy jednak nie próż-
nują. Zdalnie uczestniczą w szkoleniach. We współpracy               
z Fundacją Mapa Pasji tworzą lokalną diagnozę potrzeb         
i oczekiwań osób powyżej 60. roku życia. Diagnoza ta 
została poprzedzona opracowaniem i rozprowadzeniem 
ankiet  wśród Seniorów z terenu  Gminy w Gródku nad 
Dunajcem.  Dzięki tej akcji poznamy wachlarz zaintereso-
wań Seniorów, co w przyszłości pozwoli nam dostosować 
realizowany program do ich oczekiwań. 
 

 Małgorzata Rybska 
Prezes Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś, Jutro” 

Jolanta Michalik Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej 
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 Tegoroczne obchody 102 rocznicy odzyska-
nia niepodległości to manifestacja miłości do ojczy-
zny i szacunku do jej historii. Obchodzimy je jednak 
w tych trudnych czasach, ograniczeniach wynikają-
cych z czasu pandemii. Dzisiejsza forma obchodów 
wynika właśnie w tych ograniczeń oraz troski              
o zdrowie mieszkańców gminy. 
  
 Uroczysta Msza Św. za Ojczyznę odby-
ła się w kościele parafialnym w Przydonicy . 
Można było uczestniczyć w niej on-line. 

 
  Wszyscy 
zapewne pra-
gniemy, aby 
przeżywanie i 
świętowanie wy-
darzeń związa-
nych z obchoda-
mi rocznicy nie-
podległości pro-
wadziło do budo-
wania JEDNOŚCI 
W KRAJU, W PO-
WIECIE CZY 
GMINIE. Jedno-
ści, która sprawi, 
że mimo różno-
rodności i od-
miennych poglą-

dów czasem nawet trudnych do zaakceptowania, 
wspólnie świętujemy 11 listopada. To jest nasz 
wielki obowiązek, bo nasi przodkowie, walcząc          
o niepodległość, nie myśleli o sobie, i swoich intere-
sach, ale myśleli także o nas, abyśmy żyli w suwe-
rennym państwie, żebyśmy sami stanowili  o sobie.  

11 listopada 2020 

https://www.km-net.pl/monitoring/sanktuarium-matki-bozej-rozancowej-w-przydonicy
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Nowa pracownia w WDK  Bartkowa—Posadowa 

 "Wyposażenie pracowni instruktorskiej- ceramicznej połączonej z fotografią w Wiejskim Domu 
Kultury w Bartkowej-Posadowej" to nazwa projektu na realizację którego udało się pozyskać ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna wartość to 57840 zł - z tym środki MKiDN - 46000 zł.  

 
 W ramach projektu dokonujemy zakupów nowego 
wyposażenia pracowni ceramicznej oraz sprzętu fotograficz-
nego na potrzeby zajęć fotograficznych. Oczywiście pozyska-
ne środki to także nowy sprzęt : szafy, krzesła, biurko, kom-
puter dostosowane do osób niepełnosprawnych. 
Okres dostaw i montażu sprzętu trwa do końca września.          
W tym okresie normalnie ( z obostrzeniami rygorów pande-
mii ) odbywają się dotychczasowe zajęcia prowadzone przez 
instruktorów.  

 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 
80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”  
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UKS  Jelna Staszkówka 

MAMY BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI  
 
Pomimo licznych przeciwności losu zdobywamy 
brązowy medal Mistrzostw Polski U-18 w futsalu.  
W meczu o 3 miejsce wygrywamy 5:1 z ROW Ryb-
nik. Choć do szczęścia zabrakło tak niewiele, cie-
szymy się z kolejnego medalu Mistrzostw Polski dla 
naszego klubu . 

 

Kolejny medal zawodniczek z Jelnej w Mistrzostwach Polski  

 Znakomicie zaprezentowały się zawodniczki UKS 
3 Staszkówka Jelna w finałach Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski w futsalu U-18, które w dniach od 4-6.12.2020 
odbyły się w Jastrzębiu Zdroju. Pomimo licznych przeciw-
ności losu zawodniczki z Jelnej wywalczyły brązowy me-
dal przez cały turniej prezentując bardzo dobrą grę i wy-
soki poziom zaangażowania i determinacji, ale od począt-
ku. Już przed mistrzostwami było wiadomo, że zespół          
z naszej gminy zagra w bardzo mocnej grupie I. Nasi 
rywale to Rekord Bielsko Biała /aktualny Mistrz Polski U-
18 w futsalu/ , AZS UJ Kraków /aktualny Mistrz Polski 
seniorek w futsalu/ oraz SMS Łódź, czyli zespoły ze ści-
słego topu w Polsce. Pomimo bardzo trudnych spotkań 
przez te fazę „Trójeczka” przechodzi bez porażki, notując 
dwa remisy i pewne zwycięstwo z Łodzią. W ćwierćfinale 
przeciwnikiem okazał się zespół Wierzbowianki Wierzbno. 
Mecz od samego początku ułożył się po myśli Jelnianek   
i gdyby nie brak koncentracji w końcówce to wynik 5-3 
byłby znacznie bardziej okazały. Półfinałowe starcie to 
najsłabszy mecz w wykonaniu naszych piłkarek w całym 
turnieju w którym pomimo licznych okazji do zdobycia 
goli ostatecznie przegrywają 0-3. Niestety poza brakiem 
skuteczności w meczu z gospodyniami turnieju zwłaszcza 
w pierwszej połowie brakowało koncentracji i determina-
cji, bez których trudno jest rywalizować na tym poziomie. 
Na domiar złego po porażce w półfinale zespół ma  tylko 
15 minut na regenerację i do meczu z ROW Rybnik przy-
stępuje praktycznie z marszu. Na szczęście szybko zdo-
byte dwa gole ustawiają spotkanie i ostatecznie UKS 3 
Staszkówka Jelna wygrywa  5-1 ciesząc się z kolejnego 

medalu dla klubu. Wielkie brawa należą się całej ekipie, 
która kolejny raz zaprezentowała się fantastycznie w im-
prezie rangi mistrzowskiej rozsławiając naszą gminę            
w całej Polsce. Podczas ceremonii dekoracji spotyka nas 
kolejna miła niespodzianka. Paulina Tomasiak została 
uznana najlepszą zawodniczką mistrzostw otrzymując w 
pełni zasłużoną statuetkę. 

Wyniki: 
Mecz o III miejsce: UKS 3 Staszkówka Jelna – ROW      
Rybnik 5-1 
półfinał: UKS 3 Staszkówka Jelna – SWD Wodzisław          
Śląski 0-3 
ćwierćfinał: Wierzbowianka Wierzbno - UKS 3 Staszków-
ka Jelna                       3-5 
Mecze grupowe: 
UKS 3 Staszkówka Jelna – AZS UJ Kraków 2-2 
UKS 3 Staszkówka Jelna – SMS Łódz 6-2 
UKS 3 Staszkówka Jelna  - Rekord Bielsko Biała 1-1 
 
 Poza wyżej wymienionym sukcesem w rozgryw-
kach halowych klub z Jelnej podczas rundy jesiennej se-
zonu 2020/2021 grał w rozgrywkach trawiastych na wie-
lu frontach. Seniorki jako beniaminek z powodzeniem 
rywalizują w 1 lidze kobiet na szczeblu ogólnopolskim. 
Bardzo dobrze radzą sobie również w rozgrywkach Pu-
charu Polski docierając już do 1/8 finału. Kontynuacja 

tych rozgrywek jest zaplanowana na 
wiosnę 2021r. Również na szczeblu 
centralnym grają Juniorki Młodsze, 
które uczestniczą w rozgrywkach 
Centralnej Ligi Juniorek U-17. Do po-
dobnych rozgrywek, awans wywalczy-
ły trampkarki klubu  z Jelnej, które 
jesienią okazały się bezapelacyjne w 
rozgrywkach na szczeblu wojewódz-
kim i dzięki temu wiosną zagrają w 
Centralnej Lidze Juniorek Młodszych 
U-15. Warto również powiedzieć kilka 
słów o najmłodszych piłkarkach z 
gminy Gródek nad Dunajcem. Orliczki 
klubu z Jelnej po rundzie jesiennej 
rozgrywek są liderem z kompletem 
zwycięstw w Małopolskiej Lidze Orli-
czek. 

Wojciech Mróz 
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Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 
współpracując z pięcioma Lokalnymi Grupami Dzia-
łania (Stowarzyszenie ''Między Wisłą a Kampino-
sem'' , Stowarzyszenie Dolina Karpia, Lokalna Gru-
pa Działania ''Zielony Pierścień'', Stowarzyszenie 
''Partnerstwo dla Doliny Baryczy'', Lokalna Grupa 
Działania ''PRYM) zakończyło projekt pn. ''Marka 
lokalna szansą rozwoju regionu'' finansowany z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Dla Śliwkowego Szlaku projekt współpracy 
zakładał przede wszystkim kompleksowe działania 
mające na celu rozwój regionu poprzez wdrażanie 
marki lokalnej „Śliwkowy Szlak®” na terenie LGD. 

  
Marka lokalna jest nie tylko narzędziem do 

kreowania konkurencyjnego wizerunku otoczenia, 
pozwala również dostrzec turystom, a nawet sa-
mym mieszkańcom bogac-
two zasobów oraz wartości 
naszego regionu. Dzięki 
wizytom studyjnym orga-
nizowanym w ramach pro-
jektu m.in. do Kazimierza 
Dolnego, Niemiec, Osieka i  
Doliny Baryczy podmioty 
wyróżnione w 2020 roku 
certyfikatem marki lokalnej 
„Śliwkowy Szlak'' mogły 
wymienić się z Partnerami 
projektu cennymi uwagami 
strategicznymi oraz do-
świadczeniem w promocji 
znaku marki. Wszystko po 
to, aby prężnie budować 
nasze „małe, lokalne miej-
sce na ziemi”, które ma 
zachwycać swoją wyjątko-
wością i niepowtarzalno-
ścią.  

 
W ramach projektu 

wydano szereg materiałów 
promocyjnych, które przy-
czyniają się do rozwoju 
regionu LGD ,a dodatkowo 
pozytywnie wpływają na 
szerokie rozpowszechnia-
nie informacji dotyczących 
zasad przyznawania znaku 
marki lokalnej oraz promo-
cję produktów i usług 
oznaczonych tym znakiem.  
Z pozyskanych środków      
w oparciu o producentów    
i usługodawców udało się 
opracować pakiety tury-
styczne, folder „LOKALNE- 
bliskie sercu i ziemi”, pod-
stronę internetową doty-
czącą marki lokalnej, ta-
bliczki informacyjno-
promocyjne, a także nie-
zwykle ciekawą kampanię 
promocyjną w Internecie 

przy współpracy z właścicielami bloga podróżnicze-
go mynaszlaku.pl.    

Wszystko to układa się w szczególną podróż 
po smakach, zapachach i atrakcjach naszego regio-
nu, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich, 
gdyż warto  odkryć to co bliskie, a może jeszcze nie 
poznane.  

 
Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 
 

 

Marka lokalna "Śliwkowy Szlak®" 

Marka lokalna "Śliwkowy Szlak®" 
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 Rożnowskie zespoły regionalne po raz kolej-
ny uzyskały zewnętrzne środki finansowe na reali-
zację zadania pod nazwą "Doposażenie rożnow-
skich zespołów w stroje ludowe", łączna wartość 
zadania 35789 zł w tym płatne ze środków NCK 
34000 zł. Wykonano renowację i zakup strojów 
ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespo-
łów regionalnych kultywujących i popularyzujących 
lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tań-
ca, śpiewu i obrzędowości. 

 
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum 
Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. 
Wykonawcą strojów ludowych jest Patryk Rutkow-
ski.  

  

 Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne 
"Pogórze" już oficjalnie może się pochwalić, że zre-
alizowało projekt pod tytułem: "wspieranie folklo-
ru, rozwój i promocja kultury lokalnej poprzez za-
kup instrumentów muzycznych dla kapeli 
"Rożnowioki". W ramach zadania zakupiono nowy 
kontrabas 3/4 oraz 2x skrzypce lutnicze.  Mamy 
nadzieję, że za niedługo będą mogli Państwo usły-
szeć dźwięki płynące z nowych instrumentów!  
 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wo-
jewództwa Małopolskiego.  

 

Rożnowskie zespoły regionalne  zrealizowały kolejne projekty.  
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Rożnowioki  występy 

  
 Mimo trwającej pandemii Zespół Regional-
ny Rożnowska Dolina nie zwalnia tempa.  
 
We wrześniu i październiku wzięli udział w:  
1. "VI Powiatowym Przeglądzie Folkloru Sądecczy-
zny" w Michalczewej, zdobywając II miejsce            
w kat. taniec, I miejsce w kat. stroju oraz wyróż-
nienie dla Kapeli Rożnowioki 
2. "Festiwalu Zespołów Lachowskich i Góralskich" 
gdzie zdobyli dyplom za bardzo dobry pokaz tań-
ców, staranne stroje oraz nagrodę pieniężną. 
3. XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego 
Tańca Ludowego w Trzcianie, gdzie wśród wielu 
znakomitych, tradycyjnych zespół wywalczyli II 
miejsce!   
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Czas epidemii to trudny czas dla rodzin dys-
funkcyjnych, rodzin w których występuje przemoc, 
osób w depresji czy nerwicy. Niektóre osoby są bar-
dziej podatne na działanie szerzącego się niepoko-
ju. To na przykład osoby z problemami psychiczny-
mi, np. zaburzeniami urojeniowymi, którym towa-
rzyszy ciągły lęk np. o to, że są na coś chorzy, tylko 
nikt jeszcze tego nie wykrył. To grupa osób, która 
w takiej sytuacji poczuje się bardzo zagrożona.            
A wówczas wyjątkowe sytuacje pogłębiają skrajne 
postawy. Pacjenci z lękiem uogólnionym, którzy w 
zupełnie zwykłych warunkach martwią się na zapas 
– że zachorują,  że nie poradzą sobie finansowo – 
teraz będą martwić się jeszcze bardziej.  

 W okresie epidemii koronawirusa SARS – 
Cov-Cow – 2 niepokojącym zjawiskiem jest gwał-
towny wzrost przypadków przemocy domowej. 
Ograniczenia, mające na celu ochronę zdrowia pu-
blicznego, spowodowały jednak, że osoby doświad-
czające przemocy domowej znalazły się w bardzo 
trudnej sytuacji. Od wielu dni znajdują się w za-
mknięciu z osobami, które stosują przemoc, a stan-
dardowe środki wsparcia i działalność instytucji 
udzielających pomocy zostały znacznie ograniczone.  
Podkreślenia wymaga, że wzrost liczby przypadków 
użycia przemocy wobec osób najbliższych w czasie 
epidemii są uzasadnione także czynnikami psycho-
logicznymi – strach przed zakażeniem, poczucie 
braku kontroli nad biegiem wydarzeń, czy poten-
cjalne pogorszenie sytuacji materialnej, mogą bo-
wiem działać jako stresory prowadzące do wybu-
chów agresji wobec osób najbliższych.  

 Niezwykle trudne okoliczności, w jakich się 
obecnie znajdujemy, nie mogą jednak powodować, 
że osoby zagrożone przemocą domową zostaną po-
zostawione bez niezbędnego wsparcia. Należy przy-
pomnieć, że przemoc w rodzinie stanowi naruszenie 
podstawowych praw i wolności człowieka.  
 Mimo zagrożenia musimy pozostać wrażliwi 
na krzywdę innych. Jeśli Twój dom nie jest bez-
pieczny i obawiasz się, że Twoi bliscy mogą zrobić 
Ci krzywdę – zwróć się po pomoc. Przemoc ze stro-
ny partnera lub innej bliskiej osoby jest przestęp-
stwem. Nikt nie ma prawa bić, grozić, upokarzać 
ani w żaden inny sposób naruszać praw drugiego 
człowieka. Prawo i instytucje państwowe są po to, 
aby nas chronić.  
 Czas epidemii powoduje, że osoba doświad-
czająca przemocy ma utrudniony dostęp do skorzy-
stania z doraźnej i bezpośredniej pomocy, dlatego 
też w Gminie Gródek nad Dunajcem w okresie epi-
demii uruchomiono system pomocy zdalnej.             
W związku z powyższym można skorzystać z pomo-
cy psychologicznej, socjalnej, pedagogicznej, oraz 
prawnej.  
W przypadku potrzeby skorzystania z tego rodzaju 
pomocy prosimy o kontakt pod nr telefonu 609 361 
927 lub mail pomoc.ops@wp.pl w celu ustalenia 
terminu konsultacji.  
Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą 
Ci pomóc!  Warto  podkreślić, że od  30 listopada 
2020 r weszła w życie tzw. Ustawa Antyprzemoco-
wa. Fundamentalną zmianą, jaką wprowadza nowe 
prawo, jest to, że zobowiązuje ono osobę stosującą 
przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania i co 
najważniejsze odbywa się to w trybie nieproceso-
wym na podstawie przepisów Kodeksu Postępowa-
nia Cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. In-
nymi słowy, po zgłoszeniu sytuacji stwarzającej za-
grożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających 
pod jednym dachem z człowiekiem stosującym 
przemoc, jest on natychmiast odseparowany od 
domowników  i czeka na dalsze rozstrzygnięcia 
prawne w izolacji. Warto zwrócić uwagę, że dotąd 
często bywało tak, że to ofiara, chcąc odseparować 
się od agresora musiała uciekać z domu i tułać się 
po Ośrodkach pomocy czy noclegowniach, byle tyl-
ko przerwać koszmar przemocy domowej. Dzięki 
nowemu prawu przygotowanemu przez Minister-
stwo Sprawiedliwości  teraz to na barki agresora 
spadnie kłopot znalezienia dla siebie nowego lo-
kum.  

 

Czas pandemii  
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Czas pandemii  

Pandemia na wesoło: Zebrała  Małgorzata Rybska 
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„Promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad Dunajcem             
i Obec Lendak”  

 Mikroprojekt wspólny pn. „Promocja po-
tencjału turystycznego w Gminie Gródek 
nad Dunajcem i Obec Lendak” jest realizowa-
ny za pośrednictwem Związku Euroregion Tatry 
oraz samorządowego Kraju Preszowskiego, z któ-
rymi została zawarta umowa na dofinansowanie 
projektu 10.01.2020 r. Projekt jest współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020.  
Ogólna wartość zadania to 136 293 euro, w tym 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
99 998 euro. 
 Projekt pn. „Rozwój i promocja poten-
cjału turystycznego w Gminie Gródek nad 
Dunajcem i Obec Lendak”, jest mikroprojek-
tem realizowanym przez Gminę Gródek nad Du-
najcem we współpracy z dwoma partnerami.  
Ze Słowacji z Gminą Lendak położoną powiecie 
Kieżmarskim, z którą nasza gmina współpracuje 
od 2012 roku. 
Z Polski z Fundacją Horyzont 360, która swoją sie-
dzibę posiada w Wielogłowach i od wielu lat pręż-
nie realizuje projekty na terenie naszej gminy we 
współpracy ze szkołami oraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury. 
Realizacja projektu zaczęła się od stycznia tego 
roku i ma się zakończyć pod koniec czerwca 2021 
roku 
 Ten wspólny projekt ma na celu promocję 
walorów kulturowych i turystycznych naszych 
gmin leżących na pograniczu polsko - słowackim. 
Jesteśmy pięknymi regionami turystycznymi z bo-
gatą tradycją, kulturą ale i też pięknym zróżnico-
wanym terenem, a także różnorodnymi walorami 
przyrodniczymi, dlatego też wierzymy, że realiza-
cja projektu przyczyni się do promocji potencjału 
naszych regionów, a tym samym i całego pograni-
cza polsko – słowackiego.  
 W ramach działań inwestycyjnych na tere-
nie naszych gmin stanie mała architektura w po-
staci altan w których będzie można odpocząć pod-
czas rowerowych wycieczek lub pieszych wędró-
wek. Przy altanach pojawią się stojaki na rowery, 
oświetlenie w postaci lamp solarnych, kosze na 
śmieci oraz stoły i ławki, przy których będzie moż-
na usiąść i zjeść posiłek podczas odpoczynku.          
W Gminie Lendak takich miejsc powstanie trzy -  
w Gminie Gródek nad Dunajcem dwa - jedna w 
miejscowości Rożnów i druga w Gródku nad Du-
najcem. 
 Projekt przewiduje również budowę siłowni 
na wolnym powietrzu po stronie słowackiej po-
wstała jedna taka siłownia, w naszej Gminie dwie 
jedna koło boiska sportowego przy szkole podsta-
wowej w Podolu Górowej, druga w Rożnowie przy 
Wiejskim Domu Kultury.  
 Bardzo ważnym elementem infrastruktury 
będą tablice informacyjno – edukacyjne, umiesz-
czone na trasach rowerowych, a także w centrach 
miejscowości. Na tablicach pojawią się informacje 
o naszych atrakcjach turystycznych, walorach 

przyrodniczych oraz o historii regionów  
W ramach projektu planowany jest też zakup ro-
werów górskich dla dorosłych i dzieci oraz rowe-
rów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania ro-
werów, z których będą mogli korzystać okoliczni 
mieszkańcy, a także turyści odwiedzający nasze 
regiony.  
 Projektowi towarzyszyć będą działania 
miękkie, które w głównym stopniu są realizowane 
przez Fundację Horyzont 360. W planach jest wy-
danie albumu prezentującego unikalne zasoby 
przyrodnicze i kulturowe obu regionów: film pro-
mujący kulturę niematerialną pogranicza polsko – 
słowackiego, spacery wirtualne prezentujące szla-
ki rowerowe pogranicza polsko – słowackiego, 
książka kucharska prezentująca lokalne przepisy 
obydwu partnerskich regionów. 
 Na zakończenie projektu w planach  jest 
realizacja działań miękkich podsumowujących pro-
jekt  po stronie Gminy Gródek nad Dunajcem rea-
lizacja rajdu rowerowego z uczestnikami słowacki-
mi z partnerskiej Gminy Lendak, po stronie part-
nera słowackiego realizacja Konferencji zamykają-
cej działania w projekcie.  

 W obecnej sytuacji związanej z pandemią 
COVID -19, obawiamy się, że realizacja tych dzia-
łań będzie niemożliwa, dlatego planowane są al-
ternatywnymi działania, które będą możliwe do 
realizacji. Obecnie trwają ustalenia z partnerem 
słowackim nad opracowaniem działań online z za-
chowaniem wartości merytorycznej projektu.  
 
Pomysłodawcami projektu są pracownicy GOK 
Gródek nad Dunajcem. 
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Zmienia się nasza gmina - foto reportaż 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej  

Przebudowa boiska sportowego 
w Siennej 

Miejsca parkingowe Bartkowa Przebudowa drogi wojewódzkiej  

Rozbudowa budynki i foto—woltanika 
OSP Jelna 

Zagospodarowanie terenu przy 
amfiteatrze w Rożnowie 

Siłownia w Tropiu 

Przebudowa drogi wojewódzkiej  
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Realizacja inwestycji w 2020 roku. 
 
 Mijający rok był rokiem specyficznym - trud-
nym, nieprzewidywalnym, niosącym niestabilność 
dla każdej grupy społecznej oraz podejmowanych 
działań gospodarczych. Pandemia wirusa Covid -19  
i spowodowana z nią niepewność dotycząca rozwoju 
gospodarczego kraju, spadek  dochodów  wprowa-
dziła również zmiany w dziedzinie inwestowania na 
lokalnym podwórku  gminy Gródek nad Dunajcem. 
Niestety nie udało się zrealizować w pełni zaplano-
wanych na ten rok działań, niemniej jednak  w bie-
żącym roku zrealizowano miedzy innymi takie  inwe-
stycje  jak: 

 
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 975.  
      Inwestycja wykonywana i nadzorowana 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, podzielona na etapy realizacji w Sien-
nej, Gródku nad Dunajcem, Bartkowej – Po-
sadowej z terminem zakończenia przebudo-
wy w 2021 r. W 2020 r. Gmina partycypowa-
ła w kosztach wykonywanych prac w wyso-
kości 633 000zł. W ramach inwestycji wyko-
nano między innymi przebudowę nawierzch-
ni, wykonano zatoki autobusowe, ścieżki 
spacerowo-rowerowe, częściowe oświetlenie, 
przebudowę skrzyżowania na rondo itp.  

  
2. Wykonanie miejsc postojowych nad Jeziorem 

Rożnowskim w Bartkowej – Posadowej           
w ramach realizacji projektu pn. 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w cen-
trum miejscowości Podole – Górowa, Przydo-
nica, Bartkowa – Posadowa” współfinanso-
wanego ze środków PROW 2014-2020             
w łącznej wysokości 1.109.118,00 zł. 

 
3. Wykonanie siłowni zewnętrznych w Podolu – 

Górowej i Rożnowie  jako jednego z etapów 
realizacji projektu pn. „Rozwój i promocja  
potencjału turystycznego w gminie Gródek 
nad Dunajcem” współfinansowanego ze 
środków zewnętrznych w ramach Programu 
Transgranicznego Interreg Polska – Słowacja 
2014-2020. Łączna wartość projektu przewi-
dzianego do realizacji w latach 2020-2021 to 

ponad 127 tyś. zł. 
4. Modernizacja miejsc postojowych przy szkole  

i remizie w Przydonicy, polegająca na ułoże-
niu nawierzchni z kostki brukowej. Wartość 
prac opiewała na kwotę około 67 tyś. zł. 

 
5. Wykonanie II etapu zadania  pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP          
w Jelnej z przeznaczeniem na Centrum Spo-
łeczno – Kulturalne” poprzez montaż paneli 
fotowoltaicznych oraz zakup niezbędnego 
wyposażenia. Wartość projektu opiewa na 
kwotę ponad 713 tyś. zł. 

 
6. Remont boiska piłkarskiego oraz budowa  bu-

dynku zaplecza  szatniowo – sanitarnego II 
etap w Siennej. Ostateczna wartość ponie-
sionych wydatków to kwota ponad 1,5 mln. 
W tym dofinansowanie otrzymane z Minister-
stwa Sportu to kwota ponad 666 tyś. zł. 

 
7. Zakup sprzętu komputerowego dla szkół            

w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz 
„Zdalna Szkoła +” za łączną wartość ponad 
184 tyś. zł. 

 
8. Prace wykonane w ramach  środków pocho-

dzących z Funduszu  sołeckiego w poszcze-
gólnych sołectwach wynikające z propozycji 
zgłoszonych i przyjętych uchwałami przez 
mieszkańców na zebraniach wiejskich.             
W ramach realizacji funduszu wykonano mie-
dzy innymi: 

-  remonty, modernizacje dróg, położonych na tere-
nie gminy; 

- zakup wiaty przystankowej, kosy spalinowej, ła-
wek i krzeseł,  montaż lustra drogowego; 

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach 
gminnych; 

- budowę altan w ramach zagospodarowania tere-
nu; 

-  montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.  

 

          Materiał UG Gródek n.D 

Realizacja inwestycji w 2020 roku. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej  
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Gmina Gródek nad Dunajcem to piękne krajobrazy, tysiąc-
letnia historia  ale również  zespoły regionalne i folklor. 

Fotografie:  Marek Nowakowski 


