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Egzemplarz bezpłatny

„Ziarnko Gorczycy” dla Urszuli Baziak

Już po raz 19 nagrodzono sądecką dobroczynność. Wyjątkowe statuetki ,,Ziarnka Gorczycy"
trafiły do dwóch osób i dwóch firm, dla których
bezinteresowna pomoc innym to sprawa priorytetowa. Uroczysta gala tradycyjnie odbyła się w
,,Sokole". Wieczór uświetnił swoją obecnością
i
występem przyjaciel i dobroczyńca Sądeckiego Hospicjum - Mateusz Ziółko. Nie zabrakło łez wzruszenia, ale później także i łez śmiechu za sprawą kabaretu ,,Hrabi".
W tym roku do finału jednego z największych plebiscytów w regionie w kategorii Osobowość dostali się: Urszula Baziak, Renata i Paweł
Fojt, Dariusz Popiela, Józef Pyzik, Renata Rosłaniec.
Natomiast stowarzyszenia i firmy, które zakwalifikowały się do ścisłej piątki to: Ersbet Nowy Sącz,
Park-M Stary Sącz, Stowarzyszenie Sądecki Elektryk, Vitberg Jacek Sikora Nowy Sącz, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zaczyk” Łabowa. Głosowanie
odbywało się na naszym portalu dts24.pl oraz na
stronie Sądeckiego Hospicjum. O ostatecznym wyniku zadecydowała jednak specjalnie powołana kapituła.

Zwycięzcami 19 edycji Ziarnka Gorczycy w kategorii Osobowość zostali: Urszula
Baziak - organizatorka i inicjatorka wydarzeń
kulturalnych oraz charytatywnych, a także
Renata i Paweł Fojt - współorganizatorzy akcji "Motomikołaje".

Wojciech Mróz
Sędeczanin roku 2018
nia fizycznego w niewielkiej wsi Jelna w gminie
Gródek Nad Dunajcem nauczył grać w piłkę nożną
dziewczyny tak, że zaprowadził je na ogólnopolskie
podium.
To dzięki jego determinacji malutki klub,
który osiem lat temu liczył ledwie osiem zawodniczek zamienił się w prawdziwą piłkarską potęgę,
gdzie obecnie trenuje 150 piłkarek z Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego i ziemi gorlickiej.
W kategoriach młodzieżowych klub lokuje się
w ogólnopolskiej czołówce, a dziewczęta z Jelnej po
prostu kopią piłkę na medal i odnoszą sukcesy
w ogólnopolskich mistrzostwach.
To kolejny sukces nauczycieli z naszej gminy, "Ziarnko Gorczycy" odebrała Urszula Baziak,
również
ucząca
w
Jelnej.
Gratulacje.
Żródło: Sadeczanin.info

Kochają Sądecczyznę i stąd pochodzą. Mają w sobie
siłę i pozytywną energię. To najlepsi z najlepszych.
To oni są bohaterami wielkiej gali dorocznego plebiscytu na „Sądeczanina Roku” organizowanej przez
Fundację Sądecką. Ale zwycięzca może być tylko
jeden.
Kiedy usłyszał, że to on został Sądeczaninem Roku 2018 nie mógł w to uwierzyć. - To jakiś
kosmos - powiedział, kiedy odbierał nagrodę. Kosmos absolutny, bo laureat tegorocznego plebiscytu
- Wojciech Mróz - łamie stereotypy. W małej wsi
nauczył grać w piłkę nożną dziewczyny i to tak, że
zaprowadził
je
na
ogólnopolskie
podium.
W laudacji, wygłoszonej na cześć Wojciech Mroza,
przewodniczący kapituły plebiscytu Zygmunt Berdychowski powiedział, że laureat łamie stereotypy w
regionie przywiązanym bo tradycji. Nie inaczej można nazwać to, czego dokonał. Nauczyciel wychowa-
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Literacko, muzycznie i teatralnie w Gminnej Bibliotece
Na I i II kwartał zaplanowaliśmy dla naszych czytelników nowe, interesujące formy pracy,
pojawiły się kameralne spotkania z muzyką, poezją
i … teatrem.

czyli obdarowaniem pań kwiatami , które na spotkaniu wręczali nam: przewodniczący Rady Gminy
– Józef Klimek i dyrektor GOK i GBP - Zbigniew
Gąska , wywołując uśmiech na twarzach naszych
miłych gości.

Wydarzyło się……

Ciekawym wydarzeniem adresowanym tym
razem dla najmłodszych czytelników
w wieku
trzech lat jest akcja w którą się włączyliśmy –
„Małą książka – Wielki człowiek”. Zachęcamy do
odwiedzania naszej Biblioteki przez rodzica z dzieckiem, wspólnego czytania w bibliotece a na zakończenie oprócz karty małego czytelnika - prezent w
postaci książki dla dziecka i broszury dla rodziców.

Ferie zimowe upłynęły w Bibliotece na kre-

Biblioteka jest także miejscem spotkań dorosłych
czytelników w ramach działającego Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dorosłych.
Zapowiedzi kolejnych imprez:
atywnych zabawach a zakończyły się wyjazdem na
kulig do stadniny koni huculskich do Regietowa .
W lutym zaprosiliśmy przedszkolaków z gminy Gródek n/D na VIII edycję konkursu recytatorskiego „Wybrane wiersze polskich poetów”,
który cieszy się dużą popularnością wśród uczestników.
„Być kobietą, być kobietą..” to kolejna
impreza
adresowana dla naszych czytelniczek
z okazji Dnia Kobiet. Dwugodzinny, inspirujący
koncert gitarowy zakończył się miłym akcentem

24 kwietnia w ramach obchodów Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” zapraszamy czytelników do odwiedzenia Biblioteki – czeka na Państwa miła niespodzianka.
26 maja zaplanowaliśmy dla naszych mam
spotkanie ze sztuką , a konkretnie z młodymi aktorami scen krakowskich na które już dziś serdecznie
zapraszamy. Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia podamy w maju na naszej stronie internetowej.
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8 marca w WDK Rożnów
czącego Rady Gminy i Dyrektora GOK czekały czerwone tulipany, były też ciastka i kawa. Tylko troszkę szkoda, że sala widowiskowa okazała się za mała na przyjęcie wszystkich chętnych, którzy chcieli
obejrzeć koncert.

W niedzielne popołudnie, 10 marca pierwszy
raz po remoncie kapitalnym budynku WDK w Rożnowie odbył się okolicznościowy koncert z okazji
Dnia Kobiet. Na scenie zobaczyliśmy Zespół Regionalny "Rożnowska Dolina" z krótkim widowiskiem
"Babski Comber". "Babski Comber" to stara, ostatkowa tradycja - a czy zanikła? Czy może dlatego, że
chłop się boi babskiej swawoli?

Kolejno na scenie zobaczyliśmy uczniów
i pedagogów Szkoły Muzycznej 1 st. w Rożnowie,
Orkiestrę Dętą OSP z Rożnowa - a pięknym zakończeniem wydarzeń na scenie był koncert Bind Bandu "Rożnów".
Na Panie oprócz życzeń składanych przez
artystów ze sceny oraz Wójta Gminy, Przewodni-
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Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej

Co pięć lat w Unii Europejskiej odbywają się
bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego
– instytucji reprezentującej interesy obywateli
w UE. Następne wybory europejskie odbędą się
między 23 a 26 maja 2019 roku, a w Polsce
– w niedzielę 26 maja. Do głosowania będzie
uprawnionych ponad 360 mln obywateli w całej UE.
Chociaż liczba posłów w PE zmniejszy się, to Polska
otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym
w wyborach wybierzemy 52 posłów.

Rady, która w maju 2018 roku przyjęła decyzję w
sprawie daty wyborów.

Państwa mogą decydować o konkretnym
dniu wyborów do PE zgodnie z ich tradycją w tym
zakresie, ale wszędzie głosowanie musi odbyć się
w tym samym tygodniu.

Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów.
Przydział miejsc jest określony w art. 14 Traktatu
o Funkcjonowaniu UE. Na jego mocy Parlament
może proponować Radzie Europejskiej (szefom
państw i rządów) zmianę składu PE z poszanowaniem trzech zasad: maksymalna liczba posłów do
PE nie może przekroczyć 751 (wliczając przewodniczącego) i powinna być podzielona między państwa
członkowskie zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności, przy czym minimalna liczba posłów
przypadających na państwo członkowskie to sześć,
a maksymalna - 96.

Według ordynacji wyborczej z 1976 r. europejskie wybory parlamentarne odbywają się w
pierwszym pełnym tygodniu czerwca, w okresie od
czwartku do niedzieli. Zwyczajowo głosowanie rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwartek, a kończy w niedzielę, kiedy to
głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich.

Zasada degresywnej proporcjonalności polega na tym, że państwa o większej liczbie ludności
mają więcej miejsc niż mniejsze państwa, które
otrzymują jednak więcej miejsc, niż wynikałoby to
ze ścisłego stosowania zasady proporcjonalności.
Oznacza to, że podział miejsc w Parlamencie Europejskim musi odzwierciedlać zmiany demograficzne
w państwach członkowskich UE.

Jeżeli jednak przeprowadzenie wyborów we
wspomnianym w ordynacji wyborczej tygodniu nie
jest możliwe (np. wybory wypadałyby w długi
weekend), Rada (czyli państwa członkowskie) może
– po konsultacji z Parlamentem Europejskim – jednomyślnie ustalić inny termin. Wybory nie mogą
jednak odbyć się wcześniej niż
dwa miesiące przed terminem
przewidzianym w ordynacji ani
później niż miesiąc po tym terminie. Rada już trzykrotnie korzystała z możliwości ustalenia
innego terminu wyborów niż
przewidziany w ordynacji – w
1984, 1989 i 2014 r.

By uwzględnić zmiany demograficzne w Unii
Europejskiej oraz planowane na marzec 2019 roku
wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Parlament Europejski zaproponował nowy podział mandatów, który został potwierdzony przez Radę Europejską (szefów państw i rządów) na szczycie

W marcu 2018 roku Rada zaproponowała, by wybory
odbyły się między 23 a 26 maja. W kwietniu 2018 roku posłowie potwierdzili propozycję
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Sukcesy młodzieży podczas OTWP w Nowym Sączu

4 kwietnia w Sali sportowej Komendy Miejskiej PSP
w Nowym Sączu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju kilkudziesięciu uczestników wyłonionych
w eliminacjach gminnych. Kolejność poszczególnych miejsc
przedstawia się następująco:

Grupa I Szkoły Podstawowe (kl. I – VI): I – Justyna Kuś, II – Lena
Drożdż, III – Julia Furtak.
Grupa II Szkoły Podstawowe (kl. VII – VIII) i
Gimnazja: I – Katarzyna Kołodziej, II – Natalia Smoła, III – Piotr Dudek.

Grupa III Szkoły Ponadgimnazjalne: I – Łukasz Kożuch, II – Aleksandra Ogorzały, III –
Ewa Matuła, IV – Natalia Gołąb.
Osoby, które zajęły pierwsze dwa miejsca
w poszczególnych grupach zostały zakwalifikowane
do udziału w zmaganiach wojewódzkich. Eliminacje
powiatowe odbywały się w dwóch etapach:
w pierwszym wszyscy uczestnicy rozwiązywali test
pisemnie. Najlepsi przeszli do drugiego etapu,
w którym odpowiadali na pytania ustnie. Nagrody
dla wszystkich uczestników ufundowało Starostwo
Powiatowe w ramach programu „Bezpieczne Sądeckie – edycja 2019”
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UKS 3 Staszkówka Jelna naszą wizytówką

Dobiegł do końca bardzo udany sezon halowy dla piłkarek UKS 3 Staszkówka Jelna. Zespół
odniósł wiele znaczących sukcesów na szczeblu
ogólnopolskim i wojewódzkim. Po raz pierwszy od
początku istnienia klub z Jelnej przystąpił do rozgrywek w futsalu, które składają się z fazy eliminacyjnej oraz finałów Mistrzostw Polski. Zarówno
w kategorii U-14 jak i U-16 udało się zwyciężyć w
fazie eliminacyjnej i awansować do finałów Mistrzostw Polski. W kategorii starszej (U-16) zawody
rangi mistrzowskiej były rozgrywane w odległym

Białymstoku. Reprezentantki naszej gminy były
prawdziwą rewelacją zawodów zajmując ostatecznie trzecie miejsce w Polsce, a mogło być nawet
złoto. Niestety w półfinale pechowo przegraliśmy
z Ząbkovią Ząbki po serii rzutów karnych. W kategorii U-14 występ w Mistrzostwach Polski należy
także zaliczyć do udanych. Szóste miejsce w Polsce
napawa optymizmem i jak na debiutanta jest wynikiem godnym pozazdroszczenia. Również drużyna
seniorek popularnej Trójeczki zanotowała tej zimy
duży sukces w rozgrywkach futsalu zdobywając Pu-

(Ciąg dalszy na stronie 9)

c
h

ar Polski na szczeblu wojewódzkim.
FuFutsal to nie jedyna forma rywalizacji w której
grały zawodniczki UKS-u. Jak co roku Małopolski

Związek Piłki Nożnej był organizatorem Mistrzostw
Województwa w piłce nożnej halowej. Jako jedyni
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w Małopolsce przystąpiliśmy do rozgrywek we
wszystkich siedmiu kategoriach wiekowych. Do ścisłego finału awans wywalczyły zespoły w kategoriach: Żaczek, Orliczek, Młodziczek, Trampkarek,

Juniorek i Seniorek. Ostatecznie Mistrzostwo Małopolski i złoty medal stał się udziałem Żaczek i
Trampkarek. Juniorki Starsze zajęły drugie miejsce
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Koła Gospodyń Wiejskich reaktywowane.

W ciągu ostatniego czasu powstało szereg
Kół Gospodyń Wiejskich. Powstał także drugi
w naszej gminie Klub Seniora w Gródku nad Dunajcem.
W czwartek, 31 stycznia 2019 roku, w budynku, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury uroczyście otwarty został klub "Senior+". Dzięki
staraniom władz gminy i pozyskanym środkom
z budżetu państwa udało się stworzyć miejsce przyjazne osobom nieaktywnym zawodowo w wieku
60+. Pozyskano na ten cel dofinansowanie ze środków z programu Senior+ na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

14 marca— zaprosiliśmy Panią Krystynę Świerczek . która nam pokazała jak zrobić kwiaty z bibuły
i palmy i zrobiliśmy ….

Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w
placówkach „Senior+”.
Kolejny już Klub Senior + powstał w ramach
realizowanego projektu z myślą o osobach, które
ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie
spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub
poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie
ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu
życia wśród seniorów.
W otwarciu Klubu Senior+ udział wzięli między innymi: Wójt Gminy Pan Józef Tobiasz, Zastępca Wójta Pan Mieczysław Hajduga, Przewodniczący
Rady Gminy Pan Józef Klimek, Radni Gminy Gródek
nad Dunajcem, przedstawiciele stowarzyszenia
„Kulturalny Gródek”, seniorzy z terenu gminy oraz
gospodarze obiektu.
Z zajęć Klubu Seniora:
2 marca impreza ostatkowa przy stole pełnym
pyszności wykonanych przez członków Klubu

21 marca na zaproszenie Klubu Seniora przyjechała autorka książek i blogerka ''Zielonego Zagonka''
Ewa Kozioł i opowiedziała nam jak chemia wpływa
na nasz organizm, jak posprzątać dom bez użycia
chemii i za grosze.
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25 marca Wyjazd do słowackiej miejscowości
Vrbov na tamtejsze wody termalne.
Kolejne Koło Gospodyń Wiejskich powstało w Tropiu. „Tropskie klimaty”. Siedzibą
Koła jest budynek dawnej szkoły w Tropiu. Celem
koła jest działalność społeczna, rozwój obszarów
wiejskich także wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Zachęcanie do wspólnego działania, reprezentowanie i rozwój kultury ludowej, lokalnej
i regionalnej. Na obecną chwilę zajmujemy się palmami Wielkanocnymi. Planujemy również robótki
ręczne, haftowanie, szydełkowanie a także pieczenie i gotowanie. Wierzymy, że w przyszłości uda
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zentujące odmienne poglądy oraz zainteresowania.
"Bartkowa" oprócz regularnych spotkań prowadzi
własną stronę na Facebooku, na którą Panie serdecznie zapraszają.

Pomysł na stworzenie Koła
Gospody, tak naprawdę
zrodził się juz na początku
2018 roku. Nieoczekiwanie
jakby na przeciw Paniom
z Jelnej pojawił się ministerialny projekt, z którego
można było pozyskać środki na rozwój i działalność
statutową. Dzięki Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa całą procedurę rejestracji udało się bardzo sprawnie przejść, a koło KGW w Jelnej
otrzymało swój NIP, REGON, konto bankowe oraz
pieczątkę.

Koło
Gospodyń
Wiejskich
"BARTKOWA", to kilkanaście żywiołowych rezolutnych kobietek obalających stereotyp "kury domowej". Koło powstało w grudniu 2018 roku, a jego
szeregi zasilają kobiety z różnych pokoleń, repre-

Na dzień dzisiejszy KGW w Jelnej liczy 11
członków. Każdy wnosi do organizacji coś wyjątkowego swoją pomysłowością, chęcią do pracy i zaangażowaniem, ale i posiadanymi indywidualnymi
umiejętnościami. Zgodnie z głównym hasłem przyświecającym wszystkim kołom tzn. "Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe" KGW w Jelnej postanowiło
skoncentrować się głownie na: inicjowaniu i prowadzeniu działań na rzecz poprawy warunków życia
oraz pracy kobiet na wsi, wspieraniu wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspieraniu rozwoju kultury lokalnej, regionalnej i sportowej na
terenie wsi, podtrzymywaniu tradycji wsi, wspieraniu przedsiębiorczości kobiet, integracji społeczności wiejskiej, szerzeniu kultury kulinarnej, podtrzymywaniu tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości narodowej, wychowywaniu młodego pokolenia w duchu tradycji i patriotyzmu.
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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Pierwszą imprezą, którą współorganizowało
KGW w Jelnej oraz której było głównym sponsorem
był uroczysty Dzień Seniora. Niezwykła atmosfera
panująca w ten wyjątkowy dzień udzielała się
wszystkim. Po przywitaniu gości, okolicznościowych
przemówieniach nastąpiło odczytanie fragmentu
Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, a następnie
błogosławieństwo opłatków i życzenia. W dalszej
części wspaniałą oprawę muzyczno-taneczną zapewnił zaprzyjaźniony z KGW w Jelnej Gminny Zespół Regionalny
"Rożnowska Dolina", który w
pierwszej części zaprezentował swoje umiejętności
wokalne, a w drugiej porwał do tańca również Se-

stanowiło przygotować dla wszystkich, którzy przyniosą do kościoła parafialnego palmy małą niespodziankę. Wszystkie członkinie Koła bardzo mocno
zaangażowały się w ten projekt, a jak wiadomo nie
ma nic bardziej wartościowego niż wspólna praca.
Promujący KGW w Jelnej gadżet ze słodką zawartością otrzymał każdy kto miał palmę. Nie miało znaczenia czy była większa czy mniejsza, chodziło o
docenienie osób podtrzymujących tradycje święcenia palm. Po uroczystej Mszy Świętej dla wszystkich, którzy mieli palmę przed kościołem czekały
Panie z Koła rozdające drobne prezenty, wywołując
uśmiech radości na twarzy zarówno u dzieci, ale
i u dorosłych:)
Koło Gospodyń Wiejskich w Jelnej bardzo
prężnie sie rozwija. Jesteśmy pewni że naszym Paniom nie zabraknie wspaniałych pomysłów do realizacji i sił w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań.

Z dniem 12 marca 2019 roku dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń wiejskich
koła o nazwie:
Koło Gospodyń Wiejskich w Siennej z siedzibą:
Sienna 15; 33-318 Gródek nad Dunajcem.
Skład Zarządu:
Krystyna Hajduga – prezes (kontakt tel.
509-604-925)
niorów.
Od samego początku działalności KGW
w Jelnej chciało być jak najbardziej obecne i widoczne zarówno w życiu kulturalnym, społecznym,
ale i religijnym, dlatego na Niedziele Palmową po-

Agata Ogar
132-779)

- członek (kontakt tel. 600-

Celina Ogar
178-748;

- członek (kontakt tel. 694-

e-mail: celina.ogar@gmail.com)
Na dzień rejestracji koło liczy 31 członków
Celem koła określonym w statucie jest:
Prowadzenie działalności społeczneej wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.
Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
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Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególnościkultury lokalnej i regionalnej.

strze Sądowym Stowarzyszenia Kulturalnego
„Siennieńskie Wzgórza” w Siennej.

Wykonywanie innych zadań związanych ze
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na
wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

Skład zarządu:

Koło Gospodyń Wiejskich w Siennej realizować będzie swoje cele statutowe w ścisłej
współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym
„Siennieńskie Wzgórza”.
Inspiracją do założenia koła była chęć reaktywacji działającego prężnie w przeszłości Koła
Gospodyń Wiejskich w Siennej, którego założycielkami i członkiniami były nasze mamy i babcie. To one organizowały życie społecznokulturalne w naszej miejscowości. Chcemy zaczerpnąć z bogatej wiedzy żyjących, byłych
członkiń koła, przywrócić sprawdzone działania
poszerzając je o nowe możliwości dzisiejszych

Andrzej ogar

- prezes

Helena Kamińska

- w-ce prezes

Bożena Brotoń

- sekretarz

Małgorzata Prusak

- skarbnik

Jan Ogar

- członek

Adres do korespondencji: Sienna 27; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Kontakt: - tel. 728-555-025;
e-mail: andrzej.ogar@gmail.com
tel. 609-563-636; e-mail: szpilka21@onet.pl
Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 24
członków.
Głównym zadaniem stowarzyszenia jest
wspieranie regionalnego zespołu „SIENNIOKI”. Poza tym stowarzyszenie ma na celu integrację lokalnej społeczności, wspieranie kulturalnej działalności
na naszym terenie a także rozpowszechnianie ciekawych wydarzeń. W dorobku stowarzyszenia: festyn rodzinny na powitanie lata w Siennej; stoisko
z regionalnymi produktami w Gródku nad Dunajcem
na rozpoczęcie Dni Jeziora Rożnowskiego; obchody
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w
ramach realizowanego projektu pn. ”Roztańczone
Trzewiki”, dzięki któremu udało się częściowo doposażyć zespół „Siennioki” poprzez zakup butów
(projekt realizowany przy wsparciu Województwa
Małopolskiego), prezentacja wieńca żniwnego podczas obchodów gminnych dożynek w Przydonicy,
współorganizacja „Dnia Seniora” w Siennej;
organizacja karnawałowej zabawy dla członków
stowarzyszenia oraz rodziców członków zespołu
„Siennioki”.

czasów.
Z dniem 17 kwietnia 2019 roku upływa
rok od zarejestrowania w Krajowym Reje-

Poza tym stowarzyszenie czynnie wspomaga
zespół podczas realizowanych przez „Siennioki” imprez, występów, wyjazdów itp. Aktywnie uczestniczymy we wszelkiego rodzaju działaniach w zakresie kultury realizowanych na terenie naszej gminy.
Owocnie układa się współpraca z Władzami Samorządowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gródku
nad Dunajcem, Dyrekcją i Pracownikami Szkoły
Podstawowej w Siennej a także lokalnymi przedsiębiorcami, za co serdecznie dziękujemy.
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gdzie róże i pierniczki pieczone przez Panie dopełniły ten wspaniały dzień. Koło wspiera również szkolę
Podstawową w Lipiu gdzie zakupiły na użytek szkoły sprzęt nagłaśniający i chusty góralskie. Nasze
Panie co chwila pokazują jakie są wyjątkowe przez
robienie prac ręcznych ,na szydełku i wiele innych
umiejętności. Z wykonanymi pracami Wielkanocnymi odwiedziły z życzeniami kierownikiem AIiMR
w Nowym Sączu jak i dyrektora w MORD. Mamy
nadzieję że nasze Koło zachęci więcej osób do

wstąpienia nasze szeregi .

Od Redakcji „Znad Jeziora Rożnowskiego”.
Przedstawiliśmy Drodzy Czytelnicy część działających w naszej gminie stowarzyszeń. W kolejnym
wydaniu postaramy się pokazać kolejne - o ile ich
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Zapraszamy - przed nami kolejne imprezy
Przed nami wiosna i lato. Zapraszamy

15-21 czerwca na naszym terenie — z ba-

na wydarzenia, które będą odbywać się w na-

zą w „Stalowniku” odbędzie się Ogólnopolski Rajd

szej gminie.

Górski Szlakami Obrońców Granic. Patronem rajdu

Święta

wielkanocne — pokonkursowa

wystawa pisanek w „Heron Live Hotel” w Siennej.
3 maja zapraszamy na uroczystą Mszę Św.

będzie Wójt naszej gminy — Józef Tobiasz.
15 czerwca na trasy naszej gminy wyruszą
również kolarze. Planowany jest wyścig rowerowy.

do najstarszego kościoła parafialnego — do
Tropia. To stałe miejsce tej uroczystości od
lat, spotykamy się przy ołtarzu polowym z
pięknym widokiem na kościół i Jezioro Rożnowskie.
16 maja

impreza w terenie dla

uczestników konkursu pisanek 2019.
18-19 maja — XXI edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w tym
roku organizatorzy zapraszają m.in.. do rożnowskiego beluardu.
1 czerwca zapraszamy pod rożnowski am-

6 i 7 lipca startujemy z Dniami Jeziora Roż-

fiteatr na „ludowo” - będą tam zespoły regionalne

nowskiego. Szereg atrakcji na dwa dni — w sobotę

„Rożnowskie

m.in.. Regaty o Puchar „Heron”, zabawa tanecz-

Fasolki”,

„Małe

Rożnowioki”,

„Rożnowska Dolina” i kapela „Rożnowioki”. Mimo,
że to dzień dziecka — zapraszamy również młodzież i dorosłych.

tować będziemy dzień dziecka nad Jeziorem Roż—

wspólnie

z

Kołem

Wędkarskim

„Zawisza”.
12 czerwca zapraszamy uczniów szkół naszej gminy ( nie tylko ) na Rajd Sobótki. Do przejścia będą różnej długości trasy piesze po Pogórzu
Rożnowskim. Regulaminy zostały już wysłane do
szkół.

21-28 lipca „Rożnowioki” po raz drugi
będą gospodarzem ‘Święta Dzieci Gór” . Impreza

2 czerwca w Gródku nad Dunajcem święnowskim

na, we niedzielę koncert gwiazdy -

głównie w Nowym Sączu, ale i nad jezioro przyjadą
zespoły regionalne uczestniczące w festiwalu.
15 sierpnia zapraszamy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Orkisz” do Przydonicy na dożynki.
31

sierpnia - sobota zaproszenie na im-

prezę do Rożnowa. Na scenie rożnowskiego amfiteatru tradycyjne „Fasolowe Żniwa”.
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XXI edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
Uchylamy rąbka tajemnicy i zapraszamy na
kolejną, XXI edycję Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego. W maju 2019 będziemy eksplorować,
poszukiwać i odkrywać – jak co roku wejdziemy do
miejsc nieznanych i niedostępnych na co dzień.
Podczas edycji zatytułowanej Z dreszczykiem zaprosimy Państwa do zwiedzenia 12 zabytków związanych z niezwykłymi osobami i wydarzeniami, zachęcimy do odkrywania małopolskich tajemnic, tropienia śladów i rozwiązywania zagadek.

TRASA KRAKOWSKA II
Klasztor Duchaczek z kościołem pw. św. Tomasza i kościół pw. Świętego Krzyża w Krakowie
Dom Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego
w Krakowie
TRASA MAŁOPOLSKA II
Wieś Kacwin na Spiszu
Kościół pw. św. Bartłomieja w Niedzicy
Organy Władysława Hasiora na Przełęczy Snozka

We wszystkich zabytkach czekać będą na
Państwa gospodarze i przewodnicy, którzy odkryją
sekrety tych nieoczywistych miejsc. Specjalnie przygotowany program przyprawi o dreszcze wszystkich
detektywów dziedzictwa – jednak dziś jest on jeszcze wielką tajemnicą. Ciarki może też wywołać informacja, że wstęp do wszystkich zabytków i wszelkie aktywności realizowane podczas Dni Dziedzictwa są bezpłatne, a tajemnicą poliszynela jest, że
tegoroczną książkę towarzyszącą wydarzeniu pisze
już dla Państwa autorka kryminałów – Gaja Grzego-

Beluard w Rożnowie .

rzewska.
18–19 maja 2019
TRASA KRAKOWSKA I
Pałac Pusłowskich w Krakowie
Pałac Potockich w Krakowie
TRASA MAŁOPOLSKA I
Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej
Kościół pw. Narodzenia NMP i zamek w Czchowie
Beluard w Rożnowie
25–26 maja 2019

XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem
DATA: 18–19 maja 2019
ADRES: Rożnów
GPS: N 49° 46' 22"; E 20° 41' 41"
Położona tuż nad wodami Jeziora Rożnowskiego tajemnicza budowla zwana beluardem to
ślad po twierdzy z połowy XVI wieku. Budowę tej
nowoczesnej jak na owe czasy fortecy rozpoczął,
bo nigdy nie została ukończona, hetman Jan Tarnowski – znany praktyk i teoretyk wojskowości. Zaglądając do wnętrza nowożytnego beluardu, poznają Państwo skomplikowaną myśl wojskową, która
towarzyszyła ówczesnej obronności. Podczas zwiedzania poszukamy także płaskorzeźby mężczyzny
trzymającego odciętą głowę Turka, dowiemy się
też, kiedy mieściła się tu ludwisarnia i gorzelnia
oraz co wspólnego z rożnowskim bastionem mieli
arianie.
W programie przewidziany również spacer z przewodnikiem obejmujący beluard z budynkiem bramnym, kościół parafialny oraz ruiny zamku .
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„Rożnowioki”
W naszej gminie funkcjonuje zespół regionalny, na
który składają się 4 grupy:
„Rożnowskie Fasolki” gr. młodsza
„Rożnowskie Fasolki”
„Małe Rożnowioki”

„Rożnowska Dolina”
Zespołom przygrywa „Kapela Rożnowioki”.
Próby odbywaja się we wtorki, czwartki i piątki
w budynku GOK w Rożnowie. Instruktorem i choreografem grup jest p. Beata Grzegorzek.
Wszystkie grupy poprzez zabawę, śpiew i taniec
kultywuj
tradycję
naszych
p r z od kó w .
Zespoły wielokrotnie uświetniają swymi występami
lokalne uroczystości, takie jak: festyny, msze święte
w okresie Bożego Narodzenia, dożynki, Dni Seniora
i wiele, wiele innych…
Obecnie wszystkie grupy liczą około 120
osób. Do najnowszych osiągnięć poszczególnych
grup nalezą:
I miejsce „Małych Rożnowioków” na Karpackim
Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych

w Rabce - Zdroju i nominacja do Międzynarodowego Festiwalu „Święto Dzieci Gór 2019”
II miejsce „Małych Rożnowioków” na przeglądzie
„Złoty Gryf” w Dębicy
Debiut „Rożnowskich Fasolek” i zajęcie III miejsca

na przeglądzie „Złoty Gryf” w Dębicy
II miejsce zespołu „Rożnowska Dolina” na
„Wodzisławskim Spotkaniu z Folklorem”
I miejsce kapeli „Rożnowioki” na „Wodzisławskim
Spotkaniu z Folklorem”
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Puchary Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy zdobyte

Zwycięzcą turnieju piłki halowej o Puchar
Wójta Gminy 2019 został zespół CJALIS, pokonując
w finale zespół GRÓDEK. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna GÓROWA pokonując LENO PALENO.
Król strzelców : Patryk Cisowski z zespołu Cjalis.
Do turnieju w siatkówce o Puchar Przewod-

niczącego Rady Gminy zgłosiły się cztery drużyny.
Ostatecznie zwyciężył zespół Bart-Gród, który po
zaciętej walce w ostatnim meczu pokonał Rożnów
Mix. Trzecie miejsce przypadło dla drużyny
"Rożnów", zaś czwarte zdobyli "Oldboje".
Mistrzowie otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady
Gminy - Pana Józefa Klimka okolicznościowy puchar, pozostałe zespoły statuetki.
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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,

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)
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Konkurs palm w Gródku nad Dunajcem

Konkurs palm w Zbyszy-
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Konkurs palm w Tro-

