
  

                         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 )………….. 

 Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam  zdrowie, spokój            
i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem                 

a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.  

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą 

Dyrektor  i Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem. 
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 Inwestycje w gminie Gródek nad Dunajcem  
w 2019 roku. 

Modernizacja drogi Podole – Dział – Jelna 
wraz z remontem mostu w miejscowo-
ści Podole. Efektem jest  wyremontowany 
most, nowa nawierzchnia mineralno-
bitumiczna na odcinku ok. 2,15   km oraz 
utwardzone pobocze zapewniające bez-
pieczne dojście od drogi wojewódzkiej do 
zabytkowego kościoła   w Podolu.    Łączna 
wartość inwestycji  ok. 801 tyś. w tym pozy-
skane dofinansowanie     z  Funduszu Dróg 
Samorządowych  to około 309 tyś. zł 

Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego         
w m. Sienna. W  bieżącym roku prowadzo-
ne są prace wykończeniowe obiektu zapew-
niające możliwość wykorzystania przez oso-
by korzystające z boiska sportowego.         
W 2020 roku planowana jest kontynuacja 
prac związanych remontem płyty boiska 
przewidziana do sfinansowania na podsta-
wie podpisanej umowy o dofinansowanie 
zadania w ramach Programu Sportowa Pol-
ska z  kwotą dofinansowania 666 tys. zł 

Likwidacja barier dla uczniów niepełno-
sprawnych w szkołach w Rożnowie, 
Podolu- Górowej, Przydonicy oraz Jel-
nej. W zależności od potrzeb poszczegól-
nych szkół dokonano wymiany posadzek, 
drzwi, założono barierki ochronne, wykona-
no podjazdy dla niepełnosprawnych oraz 
zakupiono schodołazy. Na realizację zadania 
w wysokości ok. 203 tyś. pozyskano środki  
z funduszu PFRON. 

Budowa chodników oraz oświetlenia 
ulicznego w m. Przydonica. W ramach 
zadania powstało łącznie 708 mb chodnika 
przy drodze Podole-Łęka oraz Korzenna – 
Jasienna – Przydonica. Wartość inwestycji 
opiewa na kwotę 687 tys. zł z czego 
63,63% stanowi dofinansowanie ze środków 
PROW na lata 2014-2020. 

Budowa miasteczka rowerowego w Podo-
lu – Górowej. Szkoła mająca tradycje 
uczestnictwa w tzw. konkursie BRD i zawsze 
plasująca się na wysokim miejscu, pozyska-
ła miasteczko rowerowe umożliwiające na-
ukę bezpiecznego i prawidłowego porusza-
nia się na rowerze. Inwestycja warta 251 
tys. zł dofinansowana jest ze środków unij-
nych w ramach PROW 2014-2020. 

Budowa centrum społeczno-kulturalnego 
przy OSP w Jelnej. W ramach zadania 
została dobudowana klatka schodowa oraz 
przebudowane poddasze na cele powstania 
obiektu pełniącego funkcje zaplecza do re-
alizacji zadań z zakresu integracji, kultury, 
promocji dla społeczności lokalnej. Obiekt 
mógł powstać z racji dofinansowania ze 
środków PROW na lata 2014-2020 w wyso-
kości ok. 413 tys. zł. II etap prac związany  
z wyposażeniem obiektu oraz montażem 
instalacji fotowoltaicznej przewidziano do 
realizacji w 2020 roku. 

Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Roż-
nowskiego – II etap polegający na budo-
wie budynku zaplecza  

Niezmarnowany rok działalności. 
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Niezmarnowany rok działalności. 

sanitarno-szatniowego przy placu postojowym, 
boisku do piłki plażowej oraz mini siłown      
i pod chmurką. Inwestycja współfinansowa-
na jest  w 75 % z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
2014-2020 w wysokości około 2,2 mln zł. 

Modernizacja dróg rolniczych w m. Bart-
kowa – Posadowa, Bujne, Rożnów  na  
łącznej długości 585 mb, na której to  poło-
żono nawierzchnię betonową oraz  wykona-
no obsypkę poboczy. Wartość pozyskanego 
dofinansowania z budżetu województwa 
małopolskiego  to kwota ponad 123 tys. zł. 

W ramach realizacji II etapu inwestycji 
pn. Rozbudowa i modernizacja Wiej-
skiego Domu Kultury w Rożnowie  za-
kupiono wyposażenie do obiektu przewidzia-
ne w umowie o dofinansowanie ze  środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego 2014-2020 za 
łączną kwotę około 130 tyś. złotych. 

Dokończono realizację inwestycji związa-
nej z przebudową drogi powiatowej 
Sienna – Siedlce w miejscowościach Sien-
na, Jelna, współfinansowanej ze środków 
PROW 2014-2020. Współfinansowanie zada-
nia opiewa na kwotę około 1,8 mln. co sta-
nowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowa-
nych. 

 Gmina Gródek nad Dunajcem partycypuje  
w kosztach przebudowy Drogi Woje-
wódzkiej 975 na odcinku w Siennej oraz 
Gródku nad Dunajcem i Bartkowej - Posado-
wej. Wartość przewidzianego wkładu gminy 
to kwota około 776 tyś. zł 

 Na terenie gminy w miejscowości Roż-
nów powstał chodnik przy drodze po-

wiatowej Wytrzyszczka – Tropie- Bart-
kowa  dzięki współpracy ze Starostwem 
Powiatowym. Gmina opracowała dokumen-
tację którą nieodpłatnie przekazała celem 
budowy ciągu pieszego. Przy Kościele         
w Rożnowie wybudowano ogólnodostępny 
wielofunkcyjny plac postojowy dzięki  zaan-
gażowaniu parafii oraz gminy. Inwestycja 
współfinansowana jest ze środków parafii 
oraz w ramach pozyskanego dofinansowania 
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
w ramach programu LEADER PROW 2014-
2020. 

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 
szereg różnorodnych inwestycji w każdym 
sołectwie wytypowanych i przyjętych przez 
zebrania wiejskie. W ramach tych środków 
sfinansowano między innymi: modernizacje   
i remonty dróg, zaprojektowano i częściowo 
wykonano oświetlenia uliczne, wykonano 
plac zabaw, zamontowano piłkochwyty itp. 
Łączna wartość zrealizowanego funduszu to  
ponad 472 tyś. 
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W SZPONACH HAZARDU 

Hazardowy biznes w Polsce, mimo noweliza-
cji ustawy ma się całkiem dobrze. Uzależnionych 
przybywa i będzie ich coraz więcej. Obecnie  bardzo 
łatwo uzależnić się od hazardu gdyż dużo łatwiej 
uprawia się hazard dziś niż 10-20 lat temu. Nie 
trzeba nawet wychodzić z domu, żeby wejść do po-
ważnych kasyn, wystarczy dostęp do karty kredyto-
wej, by siedząc w domu, na własnym smartfonie 
przegrać większe pieniądze niż zarobimy przez całe 
nasze życie. 

Wyniki opublikowanego ostatnio raportu 
Najwyższej Izby Kontroli pokazują że w Polsce ma-
my duży problem z  nielegalnym hazardem.  W cią-
gu trzech ostatnich lat nałożono ponad 25 tys. kar 
na sumę blisko 750 mln zł na podmioty organizują-
ce gry hazardowe bez koncesji i zezwolenia, zabez-
pieczono również 63 tys. nielegalnych automatów 
do gier. 
Alarmujące dane wskazują na uwikłanie w hazard 
młodzieży. W ostatnich latach zwiększył się znacz-
nie odsetek uzależnionych od hazardu nastolatków. 
Symptomy uzależnienia występują już u 53 % Pola-
ków w wieku 15 plus. 

Wirtualne kasyna w inny sposób  wychowują 
przyszłych klientów. Proponują nastolatkom darmo-
we gry, będące co do designu i zasad dokładnym 
odwzorowaniem płatnych gier hazardowych. 

Raport NIK na koniec roku 2018 ukazuje że 
w Polsce ujawniono prawie 5 tys. nielegalnych do-
men internetowych wykorzystywanych do urządza-
nia gier hazardowych. Na dzień 26 sierpnia b.r. by-
ło już w rejestrze 7140 nielegalnych domen. Wła-
ściciele domen zarabiają krocie.  

Uzależnienie od hazardu jest bardzo trudne 
do uchwycenia. Człowieka uzależnionego od alko-
holu identyfikujemy bardzo szybko, obserwując je-
go zachowania. Tymczasem w przypadku hazardu 
rodzina często bardzo długo nie wie, że ktoś bliski  

jest  już uzależniony – mówi dr med. Bohdan Woro-
nowicz, specjalista i superwizor psychoterapii uza-
leżnień  pracujący m.in. z osobami uzależnionymi 
od hazardu. Hazard dotyczy nie tylko ludzi boga-
tych ale bardzo często też biednych ludzi, którzy 
małą gotówką obstawiają np. gry Totalizatora Spor-
towego, przegrywając pieniądze potrzebne na je-
dzenie, czynsz czy inne konieczne opłaty. Uzależ-
nienie od hazardu wiąże się często z przestęp-
stwem, defraudacją cudzych pieniędzy. Spośród 
wszystkich uzależnień najwięcej samobójstw ma 
miejsce w przypadku hazardu, kiedy np. człowiek 
przegrywa dom, w którym mieszka z całą rodziną 
albo zadłuża się  tak, że spłata długu staje się nie-
możliwa. 

Wchodzenie w hazard jest rodzajem ucieczki 
od siebie, niezgodą na własne Ja kogoś kto czuje 
się nieszczęśliwy samotny. Hazard daje zastrzyk 
adrenaliny, poczucie wielkiej siły w przypadku przy-
pływu gotówki. Daję iluzję: „wkrótce będę królem 
świata bo przyjdzie wymarzona wygrana i wszystkie 
moje problemy znikną”- wyjaśnia  dziennikarz Rafał 
Porzeziński,  który przed dziewiętnastu laty zerwał   
z nałogiem. W rzeczywistości wygrane pieniądze 
wracają do kasyna. Hazardziści wyznają na forach 
internetowych: „Kasyna czasem dają ci wygrać po 
to, byś był wielkim przegranym”. 

Osoba uzależniona od hazardu podobnie jak 
uzależniona od alkoholu, bardzo często nie widzi już 
świata wokół. Jest tak zakochana w swoim śmier-
telnym wrogu, że nic innego się nie liczy poza zdo-
byciem pieniędzy na grę: poprzez „chwilówkę”,      
w skrajnym przypadkach na drodze przestępstwa. 
Nie liczą się łzy bliskich, miłość ukochanej, ból mat-
ki, żony, nawet własnego dziecka, nic nie jest waż-
ne. Osoba uzależniona nie chce naszej miłości, chce 
naszej akceptacji, naszych pieniędzy. Aby móc roz-
począć wychodzenie z uzależnienia muszą poczuć 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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swój własny ból, zobaczyć bilans zysków i strat z 
uprawiania hazardu, wykazujący, że nie ma sensu 
kontynuowanie tej śmiertelnej choroby. Mądrze ko-
chać  osobę uzależnioną to pozwolić jej cierpieć. 
Według danych Ministerstwa Zdrowia leczeniem z 
powodu uzależnienia od hazardu objęto w 2015 r. - 
4187 osób, w 2016 r.-3952 osoby, w 2017 r. - 3391 
osób, w pierwszym półroczu 2018 r. – 2083 osób. 
Pacjenci niepełnoletni stanowili  od 1.1 do 1,9 %. 
Zmniejszająca się liczba pacjentów nie jest sukce-
sem: niestety większość osób uzależnionych od ha-
zardu nie szuka pomocy - stwierdza raport NIK. 

Dr Woronowicz podkreśla  iż w Polsce nie 
przejmujemy się problemem uzależnienia od hazar-
du bo na pierwszy rzut oka go nie widać. Podobnie 
jak jest z innymi tzw. uzależnieniami behawioralny-
mi (od zachowań, od czynności). 

Alarmujące jest zagrożenie dzieci i młodzie-
ży uzależnieniem nie tylko od hazardu, ale głównie 
od nowych technologii – smartfon, tablet, laptop, 
komputer, a właściwie od aplikacji i treści do któ-
rych dzięki tym urządzeniom mają dostęp.  

Wspomniany wyżej Rafał Porzeziński ocenia, 
że najlepiej dzieci ochroni budowanie relacji z rodzi-
cami. Jesteśmy pokoleniem, które weszło w smart-
fonoholizm  w sposób masowy. To jeden z głów-
nych wrogów i wylęgarnia uzależnionych od hazar-

du osób. Potrzebna jest obecność rodziców nie jako 
kontrola, ale jako towarzyszenie budzenie pasji-
podkreśla. 
 Takie idealne rozwiązanie nie zaistnieją na 
masową skale przy kryzysie rodziny. Pozostaje cze-
kać, by decydenci  podobnie jak osoby uzależnione 
od hazardu, zrozumieli skalę problemu. Bez tego 
niemożliwe jest rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii. 

mgr Małgorzata Rybska 
Na podstawie  tekstu z tygodnika „Idziemy” 

 

 Na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem 
działa Zespół Interdyscyplinarny w skład którego 
wchodzą przedstawiciele Policji, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Sądu Rodzinnego, Oświaty, Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół 
zajmuje się kompleksową pomocą rodzinom uwikła-
nym w przemoc.  
Ponadto w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  
działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej moż-
na skorzystać z pomocy specjalisty do pracy       
z rodziną, pedagoga, pracownika socjalnego, 
zaś po wcześniejszym uzgodnieniu z pomocy 
psychologa. 
Od listopada 2019 r. w Punkcie Konsultacyjnym,  
po wcześniejszym uzgodnieniu można skorzystać 
również z pomocy terapeuty różnych uzależ-
nień. 
Ważnym wsparciem dla rodzin jest pomoc praw-
na która od roku 2018 świadczona jest dla społecz-
ności Gródek nad Dunajcem. 
Nie bójmy się korzystać z pomocy specjalistów. Po-
mimo zmieniającej się mentalności społecznej          
i przełamywania barier, jest to ciągle sprawa wsty-
dliwa. A przecież dbanie o zdrowie psychiczne jest 
szansą na rozwój i poprawę jakości życia i  powinno 
być również ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne. 
Na progu Nowego Roku życzę wszystkim odwagi    
w przemienianiu siebie przez odnawianie umysłu. 

 

 

W SZPONACH HAZARDU 
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Najnowsze wydarzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej  
 w Gródku nad Dunajcem 

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek  
 Spotkanie autorskie odbyło się 10 września 
2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gród-
ku n/ Dunajcem. W spotkaniu uczestniczyli młodzi 
uczniowie ze SP w Gródku n/Dunajcem wraz z opie-
kunami. Autorka „Niesamowitych przygód 10 skar-
petek” nawiązała świetny kontakt z młodą publicz-
nością. Przeczytała kilka fragmentów książki o przy-
godach „skarpetkowych” bohaterów, które wyruszy-
ły w świat, robiąc przy tym karierę i przeżywając 
niesamowite przygody. Dzieci bardzo chętnie dysku-
towały i tworzyły swoje historie. Z wielkim zapałem 
przystąpiły też do tworzenie plastycznych, własnych 
„skarpetkowych” postaci. Reasumując – to było bar-
dzo sympatyczne i inspirujące spotkanie. 

Magiczny dwutlenek węgla - warsztaty dla 
uczniów z Gródka nad Dunajcem i Podola –
Górowej. 
 Czy dwutlenek węgla można zobaczyć? I czy 
suchy lód paruje albo się topi? Odpowiedzi na te 
pytania poznaliśmy na dzisiejszych zajęciach! Młodzi 
uczestnicy warsztatów dowiedzieli się co nieco         
o zmianach stanów skupienia, wykonując doświad-
czenia , które pokazały nam jak szybko ciało stałe 
może zamienić się w gaz. To były niezwykle cieka-
we  eksperymenty. 

 Rozpoczynamy edycję pilotażową projektu 
„Para-buch! Książka w ruch!”. Celem projektu 
jest promocja czytelnictwa książek popularnonauko-
wych wśród dzieci w wieku 3-10 lat. 
 "Mała Książka- Wielki Człowiek".  
 Rozpoczęliśmy nową edycję  akcji "Mała 
Książka - Wielki Człowiek".  Zapraszamy do udzia-
łu  w projekcie dzieci w wieku 3-6 lat. 
Kampania społeczna „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”, ma zachęcić rodziców do częstego od-
wiedzania biblioteki z dzieckiem i codziennego, ro-
dzinnego czytania. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – imienny Dy-
plom Małego Czytelnika. Mali czytelnicy odwie-
dzając Gminna Bibliotekę Publiczną w Gródku n/D 
otrzymają  w prezencie -  Wyprawki czytelnicze.  
Zapraszamy serdecznie:) 

Warto wymienić także udział w akcji             
Narodowe Czytanie . 
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promują-
ca czytelnictwo, objęta patronatem Pary Prezydenc-
kiej. Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Du-
najcem po raz trzeci aktywnie włączyła się do udzia-
łu w tym wydarzeniu. Nowelę „Katarynka” Bolesła-
wa Prusa czytali utalentowani przedstawiciele władz 
samorządowych, oświaty i kultury. 28 listopada    
2019 roku otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie      
z kancelarii Prezydenta RP, wraz z pamiątkowym 
egzemplarzem zbioru „Nowele Polskie”. 

http://www.gbpgrodek.naszabiblioteka.com/n,mala-ksiazka-wielki-czlowiek-startujemy
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GMINNY KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PA-
TRIOTYCZNEJ 
 12 listopada 2019 roku w naszej szkole od-
był się GMINNY KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ „POLEGŁYM CHWAŁA, WOL-
NOŚĆ ŻYWYM! NIECH PŁYNIE W NIEBO 
DUMNY ŚPIEW…” 
 W zmaganiach wzięło udział 15 solistów      
z sześciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gró-
dek nad Dunajcem. 

 Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Ma-
łek, Natalia Zięcina, Wiktoria Mucha, Karol Taba-
szewski. 
Jury w składzie: p. Andrzej Krupczyński, p. Danuta 
Głąb, p. Wiktoria Próchnicka, p. Bogusław Sadłoń, 
p. Zbigniew Gąska wysłuchało młodych wokalistów 
i przyznało następujące miejsca oraz wyróżnienia: 
Kategoria: klasy IV-VI SP 
I MIEJSCE – ANTONINA MARCHACZ SP w Podo-
lu- Górowej 
II MIEJSCE – OLIWIA ROLKA SP w Podolu- Góro-
wej 
III MIEJSCE – JOANNA GUŚTAK SP w Gródku nad 
Dunajcem  
WYRÓŻNIENIE: NADIA KWAŚNIEWSKA SP        
w Rożnowie 
KATEGORIA: klasy VII, VIII SP 
I MIEJSCE – KAROLINA MAŁEK SP w Przydonicy 
II MIEJSCE – AGNIESZKA TUREK SP w Roztoce- 
Brzezinach 

III MIEJSCE – NATALIA ZIĘCINA SP w Przydoni-
cy 
WYRÓŻNIENIE: MARIA MAŁEK SP w Podolu- Gó-
rowej  
Dodatkowo Członkowie Stowarzyszenia "Złoty Or-
kisz" przyznali nagrodę KAROLOWI TABASZEW-
SKIEMU  
 Laureaci otrzymali nagrody, a uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk Wójta Gminy 
Gródek nad Dunajcem pana Józefa Tobiasza. 
Dodatkowo Laureaci wystąpią podczas gminnych 
obchodów Święta Niepodległości w Rożnowie. 
Serdeczne podziękowania kieruję w stronę wszyst-
kich, którzy przyczynili się do zorganizowania           
i uświetnienia tej imprezy: panu Dyrektorowi Szkoły 
– Mirosławowi Szarocie, szanownemu Jury za przy-
jęcie zaproszenia do pracy w komisji konkursowej, 
wysłuchanie i dokonanie profesjonalnej oceny pre-
zentacji wokalnych, panu Zbigniewowi Gąsce – Dy-
rektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad 
Dunajcem za organizację profesjonalnego nagło-
śnienia, całemu Zarządowi Stowarzyszenia „ZŁOTY 
ORKISZ” za wspaniały poczęstunek oraz upominki 
dla Gości, nauczycielom – opiekunom za wkład do-
datkowej, bezinteresownej pracy nad przygotowa-
niem repertuaru konkursowego, a przede wszyst-
kim uczestnikom za odwagę i piękne występy. 
Organizator konkursu – Dorota Maciaś 

A  w Przydonicy... 
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"SZKOŁA PAMIĘTA" 
 W środę 30 października w naszej szkole 
zakończyła się akcja „Szkoła pamięta”. Celem ini-
cjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na po-
trzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej 
wolności, szczególnie tych, którzy są związani z hi-
storią danego miejsca, regionu, społeczności. 
W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została 
wystawa z pracami uczniów, które upamiętniały 
ważne dla naszej społeczności wydarzenia. Mło-
dzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Serducho” 
uporządkowała groby osób zasłużonych i cenionych 
w naszej społeczności oraz groby już zapomniane, 
natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go uczcili pamięć nauczycieli naszej szkoły, którzy 
już odeszli, zapalając znicze na ich grobach. 
Wszystkie znicze, kwiaty oraz wiązanki bardzo 
ochoczo przynosili nasi wspaniali uczniowie za co 
bardzo serdecznie dziękujemy. 
Kolejnym punktem naszej akcji była zbiórka pienię-
dzy na renowacje zabytkowych nekropolii- ponow-
nie uczniowie i oczywiście rodzice również nie za-

wiedli. Cała kwota zebrana do puszki została prze-
kazana do instytucji zajmującej się odnową zabyt-
kowych nagrobków. 

W całym kraju do akcji przyłączyło się ponad 11 
tysięcy szkół. Inicjatywa ta ukazała dużą wrażliwość 
naszych uczniów, którzy w ten sposób ukazali sza-
cunek dla tych, którzy już od nas odeszli. 
R. Kantor 

A  w Przydonicy... 
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  Uczennice Szkoły Podstawowej          

w Rożnowie 27 listopada wywalczyły czwarte miej-

sce w turnieju finałowym województwa małopol-

skiego w piłce nożnej halowej Igrzysk Dzieci. 

 Swoje sukcesy zapoczątkowały zwycię-
stwem na etapie gminnym w dniu 08.10. w Gródku 
nad Dunajcem, tam też trzy dni później pokonały 
swoje rówieśniczki na etapie międzygminnym.      
Rywalizowały wtedy z mistrzyniami gmin: Grybów, 
Grybów miasto i Korzenna. Etap powiatowy obej-
mował zmagania czterech najlepszych drużyn po-
wiatu nowosądeckiego, które spotkały się na hali    

w Rytrze. Tam też nasze dziewczęta nie znalazły 
dla siebie pogromcy i awansowały do etapu rejono-
wego. Rywalizowały ze zwyciężczyniami powiatów: 
limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i mia-
sta Nowy Sącz. Mszana Dolna okazała się dla nich 
gościnna , bo awansowały do finału. Tam, po zacię-

tych pojedynkach uplasowały się na najbardziej 
niewdzięcznym miejscu, czyli zaraz za podium.  

Dziewczęta występowały w składzie : Amelia 
Kwaśniewska, Oliwia Siuta, Amelia Cepiga, Izabela 
Nędza, Karolina Szymosz, Julia Ciastoń, Jadwiga 
Ciastoń, Agnieszka Nowak, Karolina Nowak, Julia 
Gądek. Do zawodów przygotowywał mgr Krzysztof 
Gondek. 
 Warto dodać, że Szkoła Podstawowa w Roż-
nowie w ostatnich latach odniosła kilka bardzo du-
żych sukcesów sportowych: w roku szkolnym 20-
16/2017 II i III miejsce na etapie wojewódzkim w 

piłce nożnej, w roku szkolnym 2017/2018 II miej-
sce na etapie rejonowym w piłce ręcznej, w roku 
szkolnym 2018/2019 I miejsce na etapie wojewódz-
kim w piłce nożnej. W roku szkolnym 2019/2020 
jest to IV miejsce. 

K.G. 

Szkoła Podstawowa w Rożnowie czwartą szkołą Małopolski 
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Jelnianki zimę spędzą na fotelu lidera!!! 

UKS 3 Staszkówka Jelna to żeński klub pił-
karski, który już kolejny rok zdobywa najważniejsze 
trofea w województwie małopolskim oraz na arenie 
ogólnopolskiej.  Z roku na rok w klubie przybywa 
zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych. 
Ponad 150 piłkarek trenuje kilka razy w tygodniu i 
osiąga największe sukcesy. Obecnie ,,Trójeczka” po 
rundzie jesiennej plasuje się na fotelu lidera II ligi 
kobiet. 

 Jak wynika z rozmowy z Panem Prezesem i 
zarówno pierwszym trenerem dziewcząt Wojciechem 
Mrozem najbliższe miesiące będą kluczowe dla całe-
go klubu. ,,Od 9 lat przy pomocy kilku sportowych 
pasjonatów mamy szanse rozwijać piłkarskie marze-
nia naszych zawodniczek. Kilka lat temu nigdy w 
życiu bym nie pomyślał, że mały zespół, który kie-
dyś zakładałem  dziś ma realne szanse zdobyć mi-
strzostwo II ligi kobiet. Przez ostatnie lata, w zasa-
dzie wygrywamy większość  młodzieżowych turnie-
jów na etapie wojewódzkim. W samym roku 2019 

zdobyliśmy 3 medale Mistrzostw Polski. Dzięki na-
szym obserwacjom zauważyliśmy, że na fanpage’u 
na Facebook’u UKS-u widoczne jest liczne grono fa-
nów. Widać, że rozpoznawalność tej dyscypliny w 
Polsce rośnie i za kilka lat możemy pod tym wzglę-
dem dogoni ć Włochy, czy Niemcy, gdzie tysiące 
ludzi przychodzi na mecze. A co dalej będzie z UKS 
3 Staszkówka Jelna? ,,Naszym największym atutem 
jest to, że mamy i to mówię z pełną odpowiedzial-

nością potencjał ludzki. Grają u nas jed-
ne z najlepszych piłkarek w wojewódz-
twie, a może i w Polsce, które grają w 
kadrze narodowej i strzelają tam bram-
ki. Sport polega na rywalizacji i wygry-
waniu, ale nieodłączną częścią sportu 
na wysokim poziomie są też kwestie 
organizacyjne i finansowe. Mimo dużych 
chęci nie jesteśmy w stanie przeskoczyć 
pewnych rzeczy. Organizacyjnie uczci-
wie stwierdzam, że w 100 % wykorzy-
stujemy to co mamy, a może i czasem 
więcej. Pojawia się zatem pytanie jakie 
są koszty gry na najwyższym poziomie 

w piłkarstwie kobiecym? ,,Gdybym miał to zobrazo-
wać w jakiś sposób to mniej więcej koszty miesięcz-
nego utrzymania klubu męskiego w 1 lidze to koszt 
rocznego utrzymania zespołu, który ma możliwość 
zdobycia Mistrzostwa Polski Extraligi Kobiet”.  Czy 
chce Pan zatem powiedzieć, że przy pomocy znale-
zienia jakiegoś dużego sponsora Sądecczyzna będzie 
mieć Mistrzostwo Kraju w seniorskiej, kobiecej pił-
ce? ,,Sport jest nieobliczalny i dlatego piękny, ale 
tak. To jest wielce prawdopodobne. A niedowiarków 
zapraszam na mecz.” 
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Jelnianki zimę spędzą na fotelu lidera!!! 
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Szkolny Klub Młodych Patriotów w Jelnej 

W dzisiejszych czasach często słyszymy 

stwierdzenie, że młode pokolenie nie przywiązuje 

wagi do patriotyzmu, nie interesuje się sprawami 

„Małej Ojczyzny”. Nie jest to jednak prawdą, a do-

wodem na to jest powołany do życia we wrześniu 

2019 roku w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki w Jelnej Szkolny Klub Młodych 

Patriotów.  

 Jest on formą innowacji wychowawczej.     

W jego szeregi wstąpiło 20 uczniów z klas VI – 

VIII. Opiekunem Klubu jest Pani Danuta Marczyk. 

Celem działań Kluby jest kształtowanie u uczniów 

postaw patriotycznych, poznawanie regionalnej  

historii i kultury, uczestnictwo w uroczystościach 

patriotycznych oraz opieka nad Miejscami Pamięci 

Narodowej w Małej Ojczyźnie – Tablicami Pamiąt-

kowymi przy Kościele Parafialnym w Siennej. 

W ramach działalności Szkolnego Klubu 

Młodych Patriotów uczniowie zrealizowali pro-

jekt, którego celem było opracowanie i wydanie 

kalendarza na rok  2020. Każda karta publikacji 

opowiada inną historię:  

Styczeń to historia naszej szkoły sięgająca 1896 

roku;  

Luty prezentuje kościół parafialny, którego budowa 

przypada na okres powojenny;  

Marzec oddaje swój hołd Żołnierzom Wyklętym; 

Kwiecień kłania się Janowi Górowskiemu oraz 

wszystkim Ofiarom tragicznych czasów II wojny 

światowej oraz Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej;  

Maj dziękuje naszym strażakom, za ich trud i po-

święcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego;  

Czerwiec wspomina wszystkich sołtysów wsi Jelna 

od roku 1914 oraz ich działania na rzecz rozwoju 

środowiska lokalnego;  

Lipiec przedstawia dzisiejsze, prężnie działające so-

łectwo;  

Sierpień opowiada historię Koła Gospodyń Wiej-

skich o roku 1961;  

Wrzesień wspomina absolwentów szkoły w Jelnej;  

Październik prezentuje Kącik Patrona bł. Ks. Jerze-

go Popiełuszko oraz zdjęcia z uroczystości nadania 

imienia szkole;  

Listopad biegnie za piłką do miłośników Klubu Spor-

towego UKS 3 Staszówka – Jelna;  

Grudzień, jako miesiąc dzielenia się z innymi, skła-

da ukłony w stronę Wolontariuszy naszej szkoły       

i podziwia ich pracę na rzecz innych.  

Działania 

podjęte przez 

uczniów na 

pewno będą 

miały pozytyw-

ny wpływ na 

kształtowanie 

młodych cha-

rakterów w 

duchu szacun-

ku do historii i 

tradycji. 

Irena  

Jewulska 



16 

Wieści  ze stołówki gminnej. 

 Rok 2019 był dla stołówki gminnej wyjątko-

wo udany. Z roku na rok coraz bardziej uświadamia-

my sobie jak bardzo ta inwestycja była potrzebna 

naszej gminie. W trzecim roku funkcjonowania sto-

łówki dostarczaliśmy posiłki do 8 szkół oraz do 

punktu przedszkolnego „Bajkowa Kraina”. Przygoto-

waliśmy 68 tysięcy posiłków dla 370 uczniów i 22 

przedszkolaków. Nasz zespół liczy 4 osoby, które     

w ciągu roku ulepiły ponad 87 tysięcy pierogów. Po-

konaliśmy 210 tysięcy kilometrów, aby każdy mógł 

zjeść ciepły domowy obiad. W 2019r przygotowali-

śmy również kilkanaście cateringów i uroczystości. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim 

rodzicom, uczniom, pracownikom szkół a także na-

szym dostawcom i przyjaciołom za dotychczasową 

współpracę. Pragniemy każdemu życzyć spokojnych 

świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych 

osób. Niech zbliżający się 2020 rok przyniesie Wam 

wiele radości i wspaniałych chwil. 

 Bieżący rok to czas  remontów  w budynkach 

Gminnego Ośrodka Kultury. Największy zakres prac 

obejmował budynek w Rożnowie. Prace rozpoczęte 

w 2018 roku zostały zakończone  - trwa jeszcze 

uzupełnianie w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Bu-

dynek wygląda nowocześnie i taki jest. Od pewnego 

czasu służy naszym zespołom. Mieszkańcy  mieli już 

okazję oglądać wyremontowane pomieszczenia pod-

czas wyborów czy koncertów. 

 Dobiegają końca prace w Jelnej. Tam rozbu-

dowano budynek OSP tworząc miejsce na nowe 

centrum  kulturalne.  Zajęcia z dawnej kaplicy zosta-

ną przeniesione do tego obiektu.  

 Również Budynek WDK w Bartkowej—

Posadowej  doczekał się remontu. Schody wejścio-

we wreszcie mają nową nawierzchnię. Wymieniono 

wszystkie okna,  sale są  odnowione, co widać 

szczególnie na sali głównej. Po zakończeniu prac 

wracamy do normalnych zajęć prowadzonych w tym 

obiekcie.   

 Przed nami  2020 rok. W głowach wiele po-

mysłów. Czekamy na efekty złożonych projektów  - 

ale poczekajmy na ich wyniki.   

Remonty w  budynkach GOK 
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 Sportowa   gmina c.d.  

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYM-
BARKU”  
 
  23 października  szkoły z Gródka nad Dunaj-
cem oraz z Przydonicy , wzięły udział w eliminacjach 
powiatowych turnieju „Z PODWÓRKA NA STADION     
O PUCHAR TYMBARKU” rozgrywanych na obiektach 
KS „Sokół w Starym Sączu. 
 Przy współpracy Akademii Piłkarskiej „Gród” 
Fabiana Fałowskiego, wystawiliśmy 5 drużyn w ka-
tegoriach U-8 (1), U-10 (2), U-12 (2). Awans na   
finały wojewódzkie uzyskiwał tylko zwycięzca danej 
kategorii wiekowej. Udało się to chłopakom w kate-
gorii U-10, którzy na przełomie marca i kwietnia 
przyszłego roku wezmą udział w finałach wojewódz-
kich. Bardzo blisko awansu był również zespół        
w kategorii U-8, jednak w decydującym meczu uległ 
„Sokolikom” 1-2. 
 Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal oraz dyplom. Bardzo serdecznie gratulujemy 
wszystkim chłopakom jak również ich opiekunom 
oraz życzymy powodzenia w finałach wojewódzkich. 
 

Inauguracja Gokowskiej Ligi Futsalu w Gród-

ku nad Dunajcem .  

 W pierwszym  sezonie wystartowało sześć 

drużyn : GOK Gródek n/D , Górowa , Wataha , GKS 

Zawisza , Przydonica , Gwiazda Siedlce Każda druży-

na rozegra dziesięć spotkań i po rozegranych me-

czach poznamy I mistrza GLF. Po III kolejkach         

z kompletem punktów prowadzi drużyna GOK Gró-

dek n/D. Dla wygranej drużyny przewidziana jest 

nagroda pieniężna oraz dla każdego uczestnika pa-

miątkowe medale. 

C. dalszy fotek na stronie 18. 
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