
„1 listopada” 

Każdego roku o tej porze 

Słyszę Twój głos, mój dobry Boże 

„Zwolnij , zatrzymaj się na chwilę 

Troski, kłopoty zostaw w tyle 

Pomyśl dziś o tych, których nie ma 

O ich marzeniach do spełnienia 

A których spełnić nie zdążyli 

Brakło im chwili… 

I Tobie braknie, gdy tak pędzisz 

Od upojenia  do pieniędzy 

Wspomnij tych, 

Których tak kochałeś 

Ale o których zapomniałeś 

I nie przychodzisz w odwiedziny 

Na pierwsze, drugie urodziny 

Zapal im świeczkę nim ją okrutnie 

Wiatr cicho zdmuchnie 

I twoje życie jak ten płomyk 

Kiedyś też zgaśnie po kryjomu…” 
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1 listopada okiem świadomego konsumenta lub                    

1 listopada- Dzień Zmarłych czy święto mody i marketingu? 
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Dzień Wszystkich Świętych- dla wielu czas zadumy i refleksji nad ulotnością ludzkie-
go życia. Dla innych możliwość spotkania się z nieczęsto widywanymi członkami rodziny. Dla 
jeszcze innych dzień radości wynikającej z wiary, iż Ci, których nie ma już z nimi są szczęśliwi 
w innym, lepszym świecie. Niestety, nie dla wszystkich 1 listopada jest czasem jakiegokolwiek 
duchowego przeżycia. Odnoszę wrażenie, że istnieją również przynajmniej trzy grupy ludzi, 
którzy całkowicie zapomnieli, czym właściwie jest ten dzień i dlaczego go świętują. 

Pierwsza z nich to ludzie, dla których ten okres, podobnie jak inne dni świąteczne pozo-
staje jedynie możliwością łatwego zarobku. Każdego roku już pod koniec lata  w supermarke-
tach potykamy się o palety ze zniczami i trącamy rękami wiązanki sztucznych kwiatów leżące 
w nieładzie na sklepowych półkach. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie prawa marketingu, 
niedorzeczne wydaje się tak wczesne wprowadzanie tych przedmiotów do masowej sprzedaży. 
Być może są ludzie, którzy są szczęśliwi mogąc kupić znicze w wakacje, ale większość ludzi re-
aguje na owe promocje z takim samym zapałem, jak na „Last Christmas” słyszaną w radio na 
początku listopada. Święto Zmarłych to dzień, który posiada swoją specyficzną aurę i chyba 
nie ma potrzeby niszczyć jej całkowitą komercjalizacją. 

Drugą grupę tworzą Ci, dla których cmentarz to wybieg dla modelek, a uroczystości        
1 listopada to rewia mody. Niewypowiedziana głośno rywalizacja pomiędzy kuzynkami, ciotka-
mi, szwagierkami o to, która z nich ma droższą sukienkę zakrawa na kpinę. Zupełnie zapomi-
nają o głównym celu ich przyjazdu na cmentarz- modlitwie. Ubrane w szpilki na niebotycz-
nych obcasach i krótkie spódniczki wydają się być niezainteresowane żadną inną sferą poza 
ubiorem własnym i innych. Tego rodzaju degeneracja nie dotyczy wyłącznie kobiet. Mężczyźni 
równie często chwalą się nowymi samochodami, co kobiety kolekcją butów czy sukienek. Może 
gdyby tę chwilę, w ten jeden, jedyny dzień poświęcić na modlitwę czy wspominanie zmarłych, 
dzisiaj w Internecie nie musielibyśmy oglądać nastolatek robiących sobie sesje zdjęciowe na 
grobach.  

Trzecia grupa to Ci, którzy zamiast zniczy kupują dynie i makabryczne kostiumy na Hal-
loween. Nie mam absolutnie nic przeciwko różnym psikusom i przebierankom wymyślanym 
specjalnie na tę okazję i mam świadomość, że dla wielu jest to zwyczajnie forma zabawy, ale 
nie starajmy się zastąpić naszego pięknego, polskiego Dnia Wszystkich Świętych skomercjali-
zowanym amerykańskim świętem. Dbajmy o to, by przynajmniej w rodzinach chrześcijańskich 
dzieci wiedziały, że Halloween i Święto Zmarłych to nie synonimy, że straszydła w białych 
prześcieradłach niewiele mają wspólnego z duszami naszych zmarłych. 

Pamiętajmy, że 1 listopada to właśnie ten dzień, w którym możemy na chwilę się za-
trzymać, wspomnieć tych, którzy byli dla nas ważni, a których już przy nas nie ma… To mo-
ment, w którym możemy podziękować za życie i przemyśleć czy wszystko, co robimy ma jakiś 
głębszy, egzystencjalny, niekoniecznie komercyjny sens. Niech zapalony na grobie bliskich pło-
mień skłoni nas do refleksji nad kruchością życia doczesnego i nie pozwoli zapomnieć, że je-
steśmy tylko cząstką wielkiej machiny Wszechświata. 

                      ®Monika Turek 



Patriotyzm- czy ktoś to słowo jeszcze pamięta? 

 Każdy z nas zapewne zna definicję tego 
słowa. Patriotyzm- miłość do Ojczyzny, goto-
wość poświęcenia się dla niej. Niby tak wiele,       
a zarazem tak mało… Bo czym dla młodego Pola-
ka jest ów patriotyzm? Młode pokolenie to ludzie, 
którzy (na szczęście!) o wojnie czytają jedynie     
w książkach. Jest to temat, o którym uczą się       
w szkołach, ale który mimo wszystko jest im bar-
dzo odległy. Urodzeni w czasach pokoju, od naj-
młodszych lat żyją we względnym dobrobycie, nie 
zastanawiając się czy ojciec wróci z frontu, a bom-
ba nie spadnie na ich dom. Myślę, że warto zasta-
nowić się, co człowiek, który nigdy za Ojczyznę 
walczyć nie musiał może wiedzieć o miłości do 
niej.  

We współczesnym świecie istnieje bardzo wy-
raźna tendencja do używania wielkich słów, pustych 

słów, które dla ogromnej części społeczeństwa nic już 
nie znaczą. Szkoła od najmłodszych lat próbuje uświa-

domić młodemu człowiekowi, że swoje istnienie za-

wdzięcza tym , którzy kiedyś nie obawiali się oddać 
życia za Ojczyznę. Wystąpienia, szkolne akademie dla 

bardzo wielu są jedyną szansą na to, żeby poznać bieg 
historii, ponieważ często w domach nikt im tych infor-

macji nie udziela. Już od pierwszej klasy słyszymy ma-
giczne słowo patriotyzm, które niestety obecnie ozna-

cza wszystko i nic.  

Żyjemy w czasach pokoju, ale też w erze Internetu, 

smartfonów i innych nowoczesnych urządzeń, które 
nierzadko przysłaniają nam świat. Dzieci nauczone są 

siedzieć w domu przed komputerami, z dala od proble-

mów realnego świata. Czytam na forach wpisy dotyczą-
ce potencjalnej wojny w Europie i widzę, że świat chy-

ba nie przerobił porządnie lekcji historii. Młodzi ludzie 
nie mają świadomości tego, czym jest wojna  i jakie 

straszliwe niesie za sobą konsekwencje. Ich świat ogra-

nicza się do przestrzeni internetowej, gdzie mogą in-
nych obrażać, ubliżać im w zasadzie bez żadnych kon-

sekwencji. Mam wrażenie, że oni są przekonani, iż ta 
wojna będzie się toczyła gdzieś w cyberświecie i oni 

sami będą z dala od tego problemu. Abstrahując już od 
samego ich podejścia, to kto na tę ewentualną wojnę 

pójdzie? Mężczyźni, którzy nie potrafią na ulicy stanąć 

w obronie kobiety, którą ktoś niepotrzebnie zaczepia? 
Mężczyźni, którzy w tramwajach i autobusach siedzą, 

kiedy obok stoją ludzie w podeszłym wieku, nierzadko 
właśnie Ci, którzy o Polskę walczyli? Mężczyźni, którzy 

spędzają więcej czasu w łazience niż przeciętna kobie-

ta, bo najważniejsze dla nich jest to czy włosy będą się 
fantastycznie układały? Proszę wybaczyć mi szczerość, 

ale takie niestety są realia. Rzecz jasna, nie mówię tu  

o całym społeczeństwie, ale niestety o bardzo dużym 

jego odsetku.  

 Naturalnie taka sytuacja nie jest tylko winą 
młodych żyjących w cyberświecie i tu niejako jestem 

zmuszona wziąć ich w obronę, aby w pełni pokazać 
przyczyny takiej postawy. Przede wszystkim należy za-

dać pytanie czym dla młodego pokolenia jest Polska. 

Bez poruszenia tej kwestii niemożliwe staje ustalenie 
przyczyn wykorzenienia patriotyzmu we współczesnym 

świecie. Polska to nasz kraj ojczysty, kraj, w którym się 
urodziliśmy, w którym żyjemy, ale w którym najpraw-

dopodobniej w przyszłości żyć nie będziemy. Bardzo 

często młodzi mimo ogromu swego przywiązania do 
stron ojczystych, emigrują, bo nie widzą tu dla siebie 

szans na lepszą przyszłość. Tysiące ludzi co roku koń-
czy studia wyższe i musi opuszczać kraj, ponieważ zwy-

czajnie nie mają za co żyć. Polska nie daje im żadnych 
perspektyw, szans na rozwój. Pomijam niejako tych, 

którzy mają zupełnie nierealne oczekiwania, ale mam 

na myśli tych, którzy po prostu chcą godnie żyć. 
Wszystko, to co widzimy wokół siebie składa się na 

jedno wielkie słowo- POLSKA. I warto zauważyć, że 
niezwykłe widoki, spokojne, ustronne miejsca, a nie-

rzadko nawet obecność ukochanej rodziny, nie jest        

w stanie zrekompensować braku warunków do normal-
nej egzystencji. 

Za co mamy walczyć i za co kochać? Za coraz 

wyższe podatki, umowy śmieciowe, brak miejsc pracy? 

Za kolejne polityczne afery i wyzysk najuboższych? Za 
kolejki do specjalistów ciągnące się w nieskończoność? 

Niezwykle trudno w XXI wieku jest kochać Pol-

skę za to, że po prostu jest. Niełatwo jest kochać ją za 
to, że tutaj się urodziliśmy. Ciężko jest poświęcać zdro-

wie i życie dla Ojczyzny, kiedy dla nas, młodych ta Oj-

czyzna nieodłącznie wiąże się z rządem, polityką            
i wszystkim tym, czego nam brakuje. Nikt nie pójdzie 

walczyć dopóki będzie miał świadomość, że Ci którzy w 
hierarchii społeczeństwa stoją najwyżej, nie robią nic, 

by tę Ojczyznę ocalić. 

11 listopada przypada 96 rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Myślę, że to czas, kiedy 
każdy z nas powinien zastanowić się, czym dla niego 

jest Ojczyzna. Czy tylko pustym słowem, które doniośle 

brzmi czy może czymś co spaja naród w tych dobrych      
i tych tragicznych chwilach. Nikt nie może narzucić dru-

giemu człowiekowi patriotyzmu, bo jest to uczucie nie-
zwykle trudne, czasami mam nawet wrażenie, że trud-

niejsze niż 96 lat temu.    
    Monika Turek® 
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Już wkrótce - Święty Jan Paweł II 

Kończy się kadencja obecnej Rady Gminy i Wójta. 
To doskonały okres do podsumowania mijającej 
kadencji . 

1. Infrastruktura  wojewódzkie i powiatowe. 

 Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 w Kurowie 
oraz w Gródku nad Dunajcem na Koszarce  już  w 2011 roku 
udało się przywrócić przejezdność na Koszarce, to już osuwi-
sko w Kurowie „straszyło” nas do jesieni ubiegłego roku.   

  Obecnie dobiegają także końca prace na tej drodze 
w Lipiu— gdzie również stabilizowane jest kolejne osuwisko. 

 Współpraca z władzami powiatowymi zaowocowa-
ła kilkoma inwestycjami drogowymi na terenie naszej gminy. 
Droga Witowice – Rożnów, która jest takim naszym 
„oknem” na Kraków, czy też o drodze Tropie – Bartkowa.  

2. Drogi gminne. 

Większość dróg o statucie dróg publicznych ma nawierzch-
nię asfaltową. Powstało kilkanaście kilometrów nowych na-
wierzchni asfaltowych lub wyremontowaliśmy już te znisz-
czone.  Dzięki skutecznym zabiegom udało się z samego bu-
dżetu państwa pozyskać wiele milionów złotych na odbudo-

wę dróg po powodzi. Takim największym zrealizowanym 
zadaniem drogowym była z pewnością odbudowa drogi Tro-
pie – Habalina – Sarys. Malowniczo położona droga zyskała 
nawierzchnię asfaltową na odcinku od Tropia do Roztoki… 
W tym roku również będziemy remontować kolejne drogi – 
mamy już nawet podpisane umowy z wykonawcą robót.  
Wkrótce rusza także remont drogi gminnej w Roztoce na 
Majdan — podmytej przez duże opady. 

3.  Odnowę centrów wsi, wsparcie ze środków UE dla 
edukacji i przedszkole… 

W ramach pozyskanych środków z UE udało się zrealizować 
szereg inwestycji dzięki którym wiele miejscowości zyskało 
coś nowego. Powstały boiska sportowe w Przydonicy, Rozto-
ce-Brzezinach, „Orlik” w Rożnowie oraz kompleks sportowy 
w Gródku nad Dunajcem przy CFR „Arka”. W Jelnej 
w ubiegłym roku otwarliśmy wybudowaną piękną . Nasze 
dzieci i młodzież mają stworzone bardzo dobre warunki do 
uprawiania sportu. Powstały parkingi, chodniki, oświetlenie 

 Kadencja dobiega końca  

„Nie mamy się czego wstydzić...  
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uliczne a nawet tablice informacyjne i zatoka autobusowa. 
Pamiętamy też o szkołach, które korzystają z programów 
edukacyjnych finansowanych ze środków UE. Dla najmłod-
szych uczniów wybudowaliśmy przy każdej szkole place za-

baw w ramach programu Radosna Szkoła. Jesteśmy chyba 
jedyną gmina w Małopolsce, która przy każdej szkole posia-
da plac zabaw.  

Wiele osobistej satysfakcji i takiej zwyczajnej radości sprawi-
ło mi otwarcie pierwszego w naszej gminie przedszkola. Po-
nadto poprawiono warunki dowozu uczniów zakupując no-
woczesnego  

4. Realizacja inwestycji  rozpoczętych przez poprzed-
niego Wójta. 

Gmina miała wybudować 31 domów lub kupić mieszkania, 
nie mając praktycznie żadnych własnych zasobów mieszka-
niowych, oraz nie dysponując gruntami na budowę domów. 
W każdym bądź razie po wprowadzeniu pewnych zmian        
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w założeniach programu ostatecznie wybudowaliśmy 12 
domów od Rożnowa, przez Korzenną, a nawet jeden dom 
powstał w Łazach Biegonickich, a pozostałe osoby budowały 
same otrzymując pomoc finansową poprzez Ośrodek Pomo-

cy Społecznej. Łącznie wybudowano 31 domów… 

Powoli dobiega końca realizacja największego projektu– 
wodno-kanalizacyjnego. Gotowe są nowe oczyszczalnie ście-
ków, gotowe  kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

5. Pozostałe inwestycje. 

W budżecie na 2014 rok znalazły się również otrzymane 
środki na realizację projektu „Internecik w naszej gminie” – 
zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gró-
dek n.D.”. Całkowita wartość projektu, który będzie realizo-
wany w latach 2014-2015 wynosi ponad 1,3 mln zł. Dzięki 
niemu 89 rodzin otrzymałó  komputery z dostępem do inter-
netu. Doposażone w sprzęt komputerowy zostaną również 
szkoły.  

Udało się również pozyskać pieniądze na doposażenie punk-
tów przedszkolnych w każdej szkole. To kolejny projekt  fi-
nansowany w 100% ze środków UE.  W każdej szkole poja-

Kadencja dobiega końca  
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wią się pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny 
i różne wyposażanie o łącznej wartości 1,04 mln zł !!!.          
W centrum Gródka nad Dunajcem przy budynku GOK-u  
wybudowaliśmy wielofunkcyjny plac z oświetleniem solar-
nym, altaną, skalniakami, ławeczkami i stojakami na rower, 
który mógłby służyć nie tylko do organizacji  kulturalnych, 
ale mógłby pełnić funkcje takiego „minirynku”…   

No i oczywiście najważniejszy temat… kolejne rozszerzenie 
projektu wodno-kanalizacyjnego. Budujemy  wodociągi        

w Tropiu, Lipiu, Jelnej, Siennej, Zbyszycach i Przydonicy oraz 
kanalizację w Roztoce-Brzezinach.  

Udało się również pozyskać fundusze na promocję gminy, 
a nawet na organizację imprez kulturalnych. Jeszcze z obec-
nej perspektywy finansowej UE Urząd Marszałkowski prze-
znaczył 0,5 mln zł na przygotowanie niezbędnej dokumenta-
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cji projektowej na realizację „inwestycji w centra rekreacyj-
ne”…  

Mamy dobre wieści co do drogi wojewódzkiej. Ma być ona 
przebudowana. Ta inwestycja również ma się znaleźć wśród 
zadań priorytetowych na lata 2014-2020. Zgłosiliśmy wiele 
swoich propozycji co do budowy infrastruktury towarzyszą-

cej drodze wojewódzkiej w postaci chodników, oświetlenia, 
ścieżek rowerowych, przystanków rowerowych. Niektóre 
skrzyżowania miałyby zostać przebudowane na ronda…  

Doceniono nas również w rankingach dotyczących pozyski-
wanych środków UE. W 2012 roku uznano nas za rekordzi-

stów w skali Małopolski… 5 949, 51 zł pozyskanych środków 
z UE na każdego mieszkańca to naprawdę powód do olbrzy-
miej satysfakcji i uznania dla pracy wszystkich osób, dzięki 
którym tyle udało się zrobić. Teraz ta kwota jeszcze wzro-
sła…  

 

 

Tekst jest „podsumowaniem kadencji” rady gminy opraco-
wany przez Redakcję „Znad Jeziora Rożnowskiego” na pod-
stawie wywiadu z Wójtem Gminy — Józefem Tobiaszem 
oraz ogólnie dostępnymi materiałami.. 

Kadencja dobiega końca  
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 16 listopada    odbywać się będą wybory samorządowe., będziemy wybierać radnych rad gminy, 
wójtów, radnych nowosądeckich  czy sejmiku Małopolski. W tym dniu lokale wyborcze czynne będą od 
godz.7.oo do 21.oo. Pamiętajmy o zabraniu z sobą dokumentu tożsamości - jest to wymóg konieczny 
by móc odebrać od komisji karty do głosowania.  

 Nowością tegorocznych wyborów samorządowych do rady gminy są  jednomandatowe okręgi 
wyborcze. Poprzednio np. w Rożnowie wybierano troje radnych - teraz także  już w trzech okręgach 
wyborczych. W zależności od miejsca w którym  głosować by wybrać tylko jednego  kandydata na rad-
nego.  

Nie zmieniły się miejsca, w których  głosować - obwody glosowania. 

Kandydaci na Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem. 

WYBORY SAMORZADOWE 2014 
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Kogo wybierzemy?  Wybory samorządowe 2014. 



Na radnych rady gminy zgłoszono ogółem 61 kandydatów - Rada Gminy będzie liczyć 15 radnych. 

Oto kandydaci na radnych rady gminy wg komitetów wyborczych. 

KW Prawo i Sprawiedliwość: 

KWW Mirosława Małka: 

KWW Józefa Tobiasza: 
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WYBORY SAMORZADOWE 2014 



WYBORY SAMORZADOWE 2014 
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Kogo wybierzemy?  Wybory samorządowe 2014. 

KWW Wspólna Gmina: 

KWW Sądecka Wspólnota Samorządowa: 

KWW Zgodna Gmina: 

KWW Mieszkańców Bartkowej Posadowej: 

KWW Sołectwa Tropie: 

Do Rady Powiatu Nowosądeckiego wyznaczono 7 okręgów wyborczych. Gminy: Gródek nad Dunajcem, 
Korzenna i Łososina Dolna to okręg nr 3. 
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WYBORY SAMORZADOWE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

W okręgu nr 3 można głosować na kandydatów z następujących Komitetów Wyborczych: 

Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość: 

Kandydaci Platformy Obywatelskiej RP: 

KWW Solidarnie dla Sądecczyzny: 



KWW Sądecki Ruch Samorządowy: 

KWW Wspólnota Samorządowa Ziemi Sądeckiej: 

KWW Sądecka Wspólnota Samorządowa: 

KWW Elżbiety Ruchała „Sprawny Samorząd”: 

  

 94 osoby ubiega się o 6 miejsc do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nasz region należy do 
szóstego okręgu wyborczego.  

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 
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Kogo wybierzemy?  Wybory samorządowe 2014. 



O miejsca ubiegają się kandydaci nast. komitetów wyborczych: 

Kandydaci KW PSL: 

Kandydaci KW Prawo i Sprawiedliwość: 
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SPORT   



Kandydaci KW Demokracja Bezpośrednia: 

Kandydaci KW Platforma Obywatelska RP: 

Kandydaci KWW Ruch Narodowy: 

Kandydaci KKW SLD Lewica Razem: 
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 

Kogo wybierzemy?  Wybory samorządowe 2014. 



WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 
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Kandydaci  KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke : 

Kandydaci KW Liga Polskich Rodzin: 

Kandydaci KW Twój Ruch  

Kandydaci KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność: 

  

 16 listopada to pierwsza tura wyborów - jeśli gdzieś kandydat na wójta lub burmistrza nie uzy-

ska ponad 50 % ważnie oddanych głosów, to  wówczas dwa tygodnie później dwóch o najwyższym 

wyniku z pierwszej tury podda się kolejnemu głosowaniu.  

Wyborco — do Ciebie należy skorzystanie z prawa do głosowania. Obywatelskie prawo czy obywatelski 

obowiązek? Do członków Komisji Wyborczych — należyte przeprowadzenie głosowania oraz policzenie 

jego wyników. Pamiętaj jednak, że idąc na wybory musisz okazać członkowi Komisji Wyborczej doku-

ment tożsamości , a by dokonać wyboru wśród  kandydatów - musisz zaznaczyć znak X tylko wewnątrz 

kwadratu (kratki) obok nazwiska wybranej przez Ciebie osoby. Jeśli zrobisz  inaczej Twój głos będzie 

nieważny. Bądź więc świadomym wyborcą — w razie wątpliwości technicznych pytaj członków Komisji. 



 TRADYCJA... 
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Wyniki  gminnego konkursu 

” P OL SC Y  NOB LI ŚC I -  Ży c i e                    

i twórczość Cz. Miłosza” 

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem, tel/fax: 18 440 15 27 

Redakcja: Andrzej Krupczyński — Red. Naczelny, Halina Zyzak, Kazimiera Paruch, Marek Nowakowski 

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC , Nowy Sącz, tel/fax 18 547 45 45  

 Dobiega końca obecna perspektywa finan-

sowa związana z wydatkowaniem środków unij-

nych. Trwają więc prace nad nową Umową Partner-

ską i nowym PROW 2014-2020, w ramach którego 

wydatkowane będą kolejne środki na rozwój obsza-

rów wiejskich. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szla-

ku” rozpoczęło prace związane z opracowaniem 

nowej lokalnej strategii rozwoju, w związku z czym 

zachęcamy mieszkańców naszego obszaru o zgła-

szanie swoich uwag związanych z dotychczasowym 

funkcjonowaniem LGD, propozycji zmian oraz kie-

runków rozwoju, które staną się podstawą dalszej 

działalności. Będziemy wdzięczni za wszelkie suge-

stie i uwagi. Można je przesyłać bezpośrednio na 

adres biuro@nasliwkowymszlaku.pl.  

 Beneficjenci, którzy złożyli wnioski  w ra-

mach zakończonych już naborów dla działania 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) zrealizują 

większość zaplanowanych przedsięwzięć do końca 

2014 roku. Informacje o realizowanych         i rozli-

czonych projektach są dostępne na stronie interne-

towej Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 

www.nasliwkowymszlaku.pl.,w zakładce Projekty 

beneficjentów.   

 Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” roz-

poczęło realizację projektu „Baju, baju o śliwkowym 

kraju, czyli edukacja społeczno - obywatelska 

przedszkolaków”, dofinansowanego z Programu 

Obywatelskiego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2014 – 2020. Do projektu przystąpiły dwu-

osobowe zespoły z gmin należących do Stowarzy-

szenia: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, 

Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina 

Dolna: dziecko 5-6 lat wraz z rodzicem. Celem pro-

jektu jest wzrost udziału dzieci w wieku przedszkol-

nym i osób dorosłych w życiu społecznym i obywa-

telskim obszaru poprzez zdobycie wiedzy oraz po-

budzenie świadomości       i aktywności społecznej. 

18 września w gminie Laskowa odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie projektu, po którym przystąpimy do 

realizacji warsztatów, wyjazdów studyjnych oraz 

praktyk wolontariackich.  

Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 

 

 

 
  Dwudziestego ósmego października  2014r. 
odbyła się kolejna edycja konkursu  Polscy Nobliści 
w dziedzinie literatury – poświęcona w tym roku - 
Czesławowi Miłoszowi. Uczniowie  II klas gimnazjal-
nych z gminy Gródek n/Dunajcem  zmagali się        
z testem wiedzy o Cz.  Miłoszu, oraz z analizą wier-
sza „Dwór”. 
Wyniki  konkursu: 

I   miejsce – Dorota Nowak – Gimnazjum w Roż-
nowie 

II  miejsce – Szymon Musiał – Gimnazjum w Roż-
nowie, 

III miejsce – Krzysztof Jasiński – Gimnazjum             

w Przydonicy, 

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy   uczestnikom 
oraz nauczycielom  i opiekunom. 
Na kolejna edycję konkursu POLSCY NOBLIŚCI     
zapraszamy   za rok. 
Zdjęcia z konkursu zamieszczone zostaną na nowej 
stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Gródku n/D: 
 www.gbpgrodek.naszabiblioteka.com 

 

 „ŚLIWKOWY SZLAK” 
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Aktualności Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 
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UBEZPIECZENIA 

Korzystne ubezpieczenia rolne, majątkowe, komunikacyjne  

( OC, AC, NNW, ASS ) mienia i działalności, odpowiedzialności    

cywilnej, zdrowotne, turystyczne. 

 Biuro czynne : poniedziałek -piątek: 9.oo-16.oo  

( przerwa, poniedziałek i środa – 11.oo-13.oo) 

Sobota: 9.oo-12.oo 

Jakub Tobiasz, tel. Biuro: 18 441 07 79 , kom. 698 641 381 

Biuro znajduje się w centrum Gródka nad Dunajcem.  

Zapraszamy 

Całoroczny wypoczynek w Kamiannej koło Krynicy. 

Pensjonat „AMBROZJA”, trzy wyciągi narciarskie, ceny konkurencyjne, 
świetna domowa kuchnia, nauka jazdy na nartach, miodolecznictwo. 

Tel. 18  440 16 44 lub 18 474 17 71 

Zakład Usług RTV Mariusz Marzec 

Oferuje: 

-Naprawa i przestrajanie sprzętu RTV 

-Sprzedaż i montaż dekoderów CYFRA+, TELEWIZJA NA KARTĘ, TELEWIZJA NA 

KARTĘ HD, TELEWIZJA TRWAM 

-Instalacje antenowe indywidualne i zbiorcze 

- CB radia, anteny i osprzęt, radioodtwarzacze samochodowe, sprzedaż oraz 

montaż 

-Telewizja przemysłowa-monitoring  

-Instalacje alarmowe w budynkach 

-Instalacje nagłośnieniowe       

KOMIS  RTV 

  - Sprzedaż i instalacja dekoderów naziemnej telewizji cyfrowej 

 

Czchów , ul. Sądecka 39, tel. 14 68 43 600    tel. kom. 603 111 837,   603 992 957 



Oferujemy Państwu: 

 bogate doświadczenie na rynku rzeźniczo-

masarskim - ponad 20 lat tradycji, 

 szeroki asortyment wyrobów tradycyjnych, 

 zawsze świeże mięso wołowe i wieprzowe, 

Godziny otwarcia sklepu: 

wtorek i środa : 9.oo-16.oo 

Sobota : 9.oo-13.oo 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony  

internetowej oraz osobistej wizyty w naszym przyzakładowym 

sklepie w Rożnowie. 


