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Polecamy w numerze :

Życzenia świąteczne

Tridum paschalne

Wiadomości z GOK

Wydarzenia gminne

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji składamy w imieniu
własnym oraz współpracowników najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
rodzinnych świąt w atmosferze domowego ciepła.
Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca nam drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.
Wójt Gminy
Józef Tobiasz

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Klimek
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Konkurs pisanek 2016
Rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas modlitwy, postu i pokuty. W świąteczny nastrój niech
wprowadzą nas zdjęcia pisanek oraz piękne palmy symbol odradzającego się życia, które przynieśliście
do naszych Kościołów na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.
Z tej okazji Dyrekcja i pracownicy GOK składają także serdeczne życzenia wielkanocne.
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Tridum paschalne
Triduum Paschalne, Triduum Sacrum (z łac. tridu- mękę i śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalum - trzy dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym nej niszczono ołtarz i budowano nowy, współcześnie ołtarz zokatolików oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja
Misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza
Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej.Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest wspomnieniem niewoli narodu
izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne
spożycie baranka paschalnego. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił
symbole starotestamentowe i że był Barankiem Paschalnym,
który dopełnił zbawczej ofiary. Pierwsze wzmianki o celebracji
Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku. Do 1929 roku na
określenie Triduum Paschalnego stosowano termin Triduum
Sacrum. Obecnie używana nazwa pojawiła się w roku 1924.

staje obnażony, a kościoły są sprzątane. Istnieje też zwyczaj
odwiedzania symbolicznych grobów pańskich w kościołach, a
także grobów bliskich osób na cmentarzach. Formalnie Wielka
Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast
formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej (patrz
niżej) należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na
żydowski system dat, według którego po zachodzie słońca w
sobotę rozpoczyna się niedziela). Msza Święta Wigilii Paschalnej
jest przedłużeniem Liturgii z Wielkiego Czwartku i Piątku. Tak
jak w Wielki Czwartek nie było błogosławieństwa i rozesłania
wiernych, tak w Wielką Sobotę nie ma przywitania wiernych
sekwencją "Pan z Wami" lub "Pokój Wam". Podczas Mszy Wigilii
Paschalnej święcone są woda i ogień, po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiego Postu śpiewany jest hymn "Chwała na wysokości Bogu" oraz ponownie rozbrzmiewają dzwony i organy. W
Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoWielki Czwartek
W tym dniu może być sprawowana rano tylko jedna ofiara eu- szą w tym dniu w koszach potrawy wielkanocne (święconka),
charystyczna, Msza Krzyżma świętego, celebrowana w ko- aby je poświęcić albo zapraszają kapłana do domostwa, gdzie
ściele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. poświęcony zostaje stół z potrawami.
Podczas tej mszy świętej biskup konsekruje oleje chorych, katechumenów i święte krzyżmo. Kapłani zabierają nowe oleje do Wigilia Paschalna i Niedziela wielkanocna
swoich parafii, stare zaś się spala. Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Dawniej
Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wiecze- Wielka Niedziela rozpoczynała się poranną mszą, rezurekcją
rzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postacia- (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), którą zapowiadało
mi chleba i wina swoje ciało i krew, a następnie dał apostołom uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychdo spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. wstał. W związku z odnową liturgii i przywróceniem dawnych
Podczas tego wydarzenia Jezus ustanowił dwa sakramenty – ceremonii Triduum, celebracja ta traci na znaczeniu na rzecz
kapłaństwo i eucharystię. Msza Wieczerzy Pańskiej pozostaje nocnej Liturgii Wigilii Paschalnej. Liturgia Wigilii Paschalnej
"niezakończona" – nie ma podczas niej błogosławieństwa wier- jest najważniejszą celebracją w Roku Liturgicznym. Zgodnie z
nych i rozesłania, a Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony bardzo dawną tradycją noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychdo Ciemnicy, Liturgia jest kontynuowana w Wielki Piątek.
wstania powinna być czuwaniem na cześć Pana (Wj 12, 42).

Wielki Piątek

Tego dnia kontynuowana jest liturgia rozpoczęta i przerwana w
Wielki Czwartek. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Od rana trwa adoracja
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji (popularnie acz
nieprawidłowo nazywanej ciemnicą). Odprawia się drogę krzyżową. Wieczorem pod przewodnictwem papieża odbywa się
droga krzyżowa w Koloseum. Centrum tego dnia jest Liturgia
Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża,
kwiatów, świeczników i obrusów. Liturgię powinno się sprawować około godziny 15:00, jeśli racje duszpasterskie nie przemawiają za późniejszą porą. Kapłan ubrany w szaty mszalne czerwonego koloru udaje się do ołtarza, po czym następuje prostracja i modlitwa (bez wezwania Módlmy się). Jeżeli w liturgii
uczestniczą inni kapłani, zakładają oni czerwone stuły. W liturgii
trydenckiej kapłan ubiera czarną kapę, którą zdejmuje na czas
adoracji krzyża, zaś na obrzędy komunijne zdejmuje także czarną stułę i wkłada fioletowe szaty mszalne. Na procesję do Grobu zdejmuje ornat i wkłada fioletową kapę. W tym dniu rozpoczyna się również nowenna do Miłosierdzia Bożego, która może
trwać 9 godzin, 9 dni, 9 miesięcy lub nawet od 9 do 10 lat. Po
Liturgii można odśpiewać (bez akompaniamentu organów) trzy
części Gorzkich Żalów.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając

Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii (Łk 12, 35 nn), trzymając w rękach zapalone świece. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim
nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli.
Kapłani ubierają się w szaty mszalne koloru białego. Ceremonię
kończy uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem, wokół kościoła, który okrąża się raz, lub trzy razy.
Procesja jest radosnym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie
Zmartwychwstałego. Jeśli odbywa się po Wigilii Paschalnej, ma
miejsce bezpośrednio po modlitwie po komunii. Następnie
udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
W niektórych kościołach procesja następuje nie po Wigilii Paschalnej, a przed pierwszą mszą poranną w niedzielę. Rozpoczyna się ona wtedy przy Grobie Pańskim, przy którym kapłan śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Po powrocie do
kościoła odśpiewuje się hymn Chwała na wysokości. Po rozdaniu Komunii wiernym śpiewa się uroczysty Hymn Te Deum
(Ciebie, Boga wysławiamy). Od tej Niedzieli przy ołtarzu krzyż
jest ozdobiony czerwoną stułą, znajduje się tam także paschał
oraz figura Chrystusa zmartwychwstałego. Przez całą oktawę
wielkanocną (od Niedzieli Zmartwychwstania do II Niedzieli
Wielkanocnej w obrzędach zakończenia mówi się:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
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W Gródku, w szkole

Sukces uczniów z Zespołu Szkół w Gródku
nad Dunajcem
w konkursie języka angielskiego.

na zaproszenie pana prof. Ryszarda Legutki.
Pozostali uczniowie z Gródka nad Dunajcem
– Urszula Bajorek, Aleksandra Oleksy i Bartosz
Gawlak także wykazali się bardzo dobrą znajomo-

Dnia 17 marca 2016r. pięciu uczniów Gim-

ścią krajów anglojęzycznych, gdyż otrzymali wyróż-

nazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego

nienia. Gimnazjalistów do konkursu przygotowywa-

w Gródku na Dunajcem reprezentowało szkołę

ła anglistka z Zespołu Szkół w Gródku nad Dunaj-

i gminę w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kra-

cem pani Magdalena Wolak.

jach Anglojęzycznych zorganizowanym przez Zespół

Gratulujemy sukcesu, nagród i godnego reprezen-

Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

towania szkoły w powiecie!

W konkursie wzięło udział 60 gimnazjalistów
z terenu powiatu nowosądeckiego. Miło nam ogłosić, iż zwycięzcą konkursu została uczennica gródeckiego gimnazjum – Małgorzata
Matusik. W nagrodę weźmie ona
udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego

w Brukseli
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W Przydonicy
Pierwszego marca drużyna naszych "Orlików" rozegrała mecz sparingowy ze swoimi rówieśnikami z Gródka nad
Dunajcem. Już po raz drugi od czasu powstania
drużyny "Orliki" Przydonica, gościliśmy w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem, gdzie mogliśmy
rozegrać sparing z tamtejszą drużyną, prowadzoną

ale nie wynik tego dnia był najważniejszy, lecz zabawa oraz radość z gry jaką mogli czerpać chłopcy
z obydwu drużyn. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wiktor Fyda, Wojciech Mlyczyński, Jakub Zyzak, Karol Fedko, Mateusz Mlyczyński,
Przemysław Osmęda, Dawid Sadłoń, Patryk
Stelmach, Karol Tabaszewski, Kacper Zięba,
Tomasz Zięba, Jakub Kubisz, Konrad Krzyżak,
Piotr Rosiek, Mateusz Zięcina. Trener: Krzysztof
Budnik. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu

Januszowi Jurkowskiemu, który był organizatorem tego jakże emocjonującego meczu,
oraz zapraszamy na rewanż w czerwcu, na
boisko sportowe do Przydonicy .

przez Pana Janusza Jurkowskiego. Przez prawie godzinę nasi chłopcy mieli okazję rywalizować z bardzo wymagającym rywalem. Jak to jest w zwyczaju
w meczu przyjaźni między tymi drużynami, zawody
obfitowały w dużą ilość sytuacji podbramkowych.
Bardzo cieszą nas zdobywane piękne bramki, ale
jeszcze bardziej gra naszej drużyny. Dużo akcji granych od tyłu, wymienność podań, przegląd pola to
na pewno mogło się podobać. Podsumowując, należy pochwalić naszych chłopców za zaangażowa-

nie, grę zespołową oraz gole strzelone
przez Wiktora Fydę oraz Konrada Krzyżaka.
Mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 2:2,

“TESCO dla szkół 2015″ – MAMY WYGRANĄ!
O sporym sukcesie mogą mówić uczniowie
klasy trzeciej gimnazjum w Przydonicy. Pokonali
ogromną konkurencję i zostali Laureatami I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu „Tesco dla szkół”. Gimnazjaliści wygrali nowoczesny zestaw multimedialny, który z pewnością urozmaici lekcje. Zespołem
Przydoniczanie 3 w składzie: Patrycja Berdychowska, Edyta Jasińska, Julia Krzyżak, Joanna Sęk
i Paulina Wolak opiekowała się pani Renata Nosal.
Celem konkursu „Tesco dla szkół” jest edukacja i propagowanie wiedzy o pochodzeniu, składzie i jakości produktów spożywczych, zdrowym
żywieniu, zasadach niemarnowania żywności oraz
promowanie wśród uczniów pozytywnych postaw
w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia. Uczniowie pracowali w małych zespołach. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu reklamy w jednej ze
wskazanych w regulaminie form. Zespół z Przydonicy przedstawił konkretny etap produkcji żywności
w formie dużej, kolorowej makiety. Nad plastyczną
stroną jej wykonania czuwała pani Dorota Migacz.
Gimnazjaliści wykazali się wielkim zaangażowaniem
i ambitnie podeszli do realizacji konkursowego projektu. Teraz cieszą się ze zwycięstwa i nowego
sprzętu multimedialnego.
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Warsztaty ceramiczne
W środę 20 stycznia członkowie Stowarzyszenia z uczniami ZS Podole – Górowa poprowadzili
dalszą część warsztatów z gliny. Prace, które powstały w poniedziałek trzeba było oszlifować papierem ściernym bardzo dokładnie i starannie, aby nie
były ostre. Pan Marek pokazał nam jak czyścić
ozdoby z gliny. Następnie zaczęły powstawać prace
o tematyce Wielkanocnej: jajka, baranki, koszyczki,
kurczątka…

radziła sobie z nimi.
Kasiu!
Bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc, wytrwałość,
Twoją precyzję, staranność, dokładność, życzliwość, za Twój czas!

Cieszymy się bardzo, że na warsztaty przychodzą
rodzice naszych dzieci, którzy nie są członkami Stowarzyszenia, ale chętnie służą swoją pomocą, czasem i przede wszystkim pomysłami.
22 stycznia piątkowym popołudniem, po raz
kolejny we ferie, członkowie Stowarzyszenia
z uczniami ZS Podole – Górowa spotkali się na
warsztatach z gliny w Wiejskim Domu Kultury
w Bartkowej. Tym razem szkliwiliśmy wypalone już
po raz pierwszy serduszka. Jak zwykle nie zabrakło
chętnych i utalentowanych rąk do pomocy (małych
i większych). Proces tworzenia prac z gliny jest
żmudny, długotrwały, ale zarazem ciekawy, zaskakujący i fascynujący. Dzisiejsze serduszka po wypaleniu w piecu powinny mieć piękne czerwone zabarwienie. Ciekawe jesteśmy jakich nabiorą barw
w rzeczywistości, ale z tym musimy poczekać do
poniedziałku….
Drodzy Rodzice i Dzieci dziękujemy Wam za pomoc!
W poniedziałek 25 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej odbyły się
już ostatnie warsztaty z gliny związane tematycznie z Dniem Babci, Dziadka oraz
Świętami Wielkanocnymi. Po raz kolejny zajmowałyśmy się szkliwieniem wypalonych
prac. Szkliwienie to nic innego jak malowanie pędzlem poprawie gotowych dziełach,
gdyż wypalone po raz pierwszy w piecu wyroby z gliny wyglądają już bardzo ładnie,
brakuje im jedynie barw. Szkliwienie jest
bardzo precyzyjnym zajęciem. Potrzebna jest
stabilna, wyrobiona dłoń oraz dużo cierpliwości. Najwięcej trudności sprawiały nam
drobne napisy, które pojawiły się na naszych
pracach. Jednakże znalazła się chętna Mama, która z ogromną precyzją i dokładnością

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania za swój feryjny wolny czas,
który poświęcili na działalność społeczną. Miło się
z Wami współpracuje.

Prezes: Marta Konicka
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W Bibliotece

Konkurs recytatorski dla przedszkolaków – V edycja.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku n/Dunajcem serdecznie zaprasza dzieci z oddziałów
przedszkolnych z naszej gminy do udziału w organizowanym po raz piąty konkursie recytatorskim. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Polskie autorki – dzieciom”.
Każdy oddział przedszkolny może zgłosić po dwóch uczestników. Konkurs odbędzie się w dniu
1 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w GBP w Gródku n/D.
Dla najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszamy.
Korzystając z okazji chcielibyśmy również z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych
złożyć wszystkim czytelnikom i sympatykom biblioteki życzenia:

Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Pogodnego, wiosennego nastroju
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
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Wieści gminne
Łukasz
Pławecki
Sportowcem 2015

Najpopularniejszym

cjalista od kickboxingu, Muay Thai i K1, a od kilku
także trener i właściciel klubu Halny Nowy Sącz.
W ringu stoczył 149 walk i jest zawodowym Mistrzem Polski
To kolejny sukces Łukasza Pławeckiego - mistrza sportów walki pochodzącego z naszej
gminy. Jego korzenie to Roztoka Brzeziny jest absolwentem tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.
Łukasz- gratulacje od nas wszystkich

Zapisy do przedszkola.

W Hotelu Beskid w Nowym Sączu podsumowano
XIII edycję Plebiscytu Najpopularniejszy Sportowiec
Sądecczyzny organizowanego przez Stowarzyszenie
„Dla Miasta”. Z grona 81 sportowców, kibice wybrali
25 finalistów
W głosowaniu oddano 6789 głosów za pomocą SMS
oraz 342 na kartkach pocztowych. Zwycięzcą plebiscytu okazał się Łukasz Pławecki, 29-letni
zawodnik sportów walki.

Jestem bardzo zadowolony z wygranej. Ta nagroda
to dodatkowa motywacja i cieszę się również, że
sam plebiscyt tak się rozwija – mówi Pławecki, spe-

Od 1 września zostanie otwarte nowe
Prywatne Niepubliczne Przedszkole w Rożnowie.
Czynne będzie w godzinach od 7.oo do 17.oo.
Informacje na stronie www.przedszkoleroznow.pl
Zapisy pod numerem telefonu: 608 252 332
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Wieści gminne
TEAM ROŻNÓW
zdobywcą Pucharu Przewodniczącego Rady Gminy
Gródek nad Dunajcem.
Zakończyły się rozgrywki Halowego Turnieju
Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Gródek nad Dunajcem. W niedzielne popołudnie gościliśmy w hali sportowej przy Zespole Szkół
w Jelnej, gdzie rozgrywany był turniej finałowy.
Pierwsze miejsce i puchar naszego turnieju wywalczył zespół z Rożnowa - Team Rożnów. Miejsce
drugie przypadło obrońcy tytułu - drużynie Rożnów Mix. Na trzecim miejscu podium stanął zespól

dla dyrekcji szkół w Rożnowie, Podolu i Jelnej za
udostępnienie hal sportowych i nauczycielom wychowania fizycznego za sędziowanie.
Do zobaczenia w kolejnej edycji turnieju!!!

Kolejny wspaniały sukces zanotowały
piłkarki z klubu UKS 3 Staszkówka Jelna. Podczas finałów Halowych Mistrzostw Małopolski w kategorii Orliczek rozgrywanych w Łapanowie zespół
z naszego regionu bezapelacyjnie zwyciężył uzyskując tytuł Mistrza Małopolski. Już
sam awans do finałów to duże
osiągniecie, natomiast zwycięstwo
w bardzo trudnych i wyrównanych
zawodach jest jednym z największych sukcesów piłkarek z Staszkówki-Jelnej. Poza osiągnięciem
zespołowym również indywidualne
wyróżnienie trafiło do Anity Romuzgi, która została Królem strzelców. Sukces piłkarek "Trójeczki"
jest tym większy że w pokonanym
polu pozostał faworyzowany ze-

z Przydonicy a tuż za podium na czwartym rozgrywki
zakończyli panowie ze składu
Tim Rożnów. Szczegółowe

wyniki finałów w tabeli w rozwinięciu wiadomości. Puchar
dla zwycięzców, statuetki
i medale wręczył osobiście
Przewodniczący Rady Gminy
Gródek n/D, który również
ufundował napoje chłodzące
dla uczestników turnieju.
Gratulacje dla zwycięzców jak
i wszystkich uczestników turnieju za wspaniała sportową atmosferę w czasie
rozgrywek i świetną zabawę. Słowa podziękowania

spół Piasta Skawina, który w tej kategorii wiekowej
w zeszłym roku wywalczył Mistrzostwo Polski.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Dnia 26 lutego 2016 roku w Zespole Szkół
w Gródku nad Dunajcem odbył się Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega
Pożarom” (OTWP) – eliminacje gminne. Dzieci
i młodzież z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem
rywalizowały z zakresu wiedzy na temat ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Turniej rozgrywany był w 3 grupach wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Klasyfikacja wygląda następująco :
Grupa I
1 miejsce – Norbert Konicki – Szkoła Podstawowa
w Podolu-Górowej
2 miejsce – Mateusz Kuś – Szkoła Podstawowa w
Gródku nad Dunajcem
3 Miejsce – Julia Buchman – Szkoła Podstawowa w
Jelnej

Grupa II
1 miejsce – Karol Wojtas – Gimnazjum w PodoluGórowej
2 miejsce – Diana Kozik – Gimnazjum w Rożnowie
3 miejsce – Zuzanna Bednarek – Gimnazjum
w Rożnowie
Grupa III
1 miejsce – Julia Bednarek – V LO w Nowym Sączu
2 miejsce – Kinga Górecka – ZS w Marcinkowicach
3 miejsce – Monika Bigos – I LO w Nowym Sączu

W trakcie turnieju zostało zorganizowane wyżywienie dla uczestników, opiekunów oraz organizatorów. Bezpośrednio po zakończeniu turnieju nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów
ufundowanych przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem.
Gratulujemy wszystkim a szczególnie
zwycięzcom!
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"Cjalis" zdobywcą Puchar Wójta w Halowym
Turnieju Piłki Nożnej 2016. Królem strzelców
turnieju
Patryk
Cisowski
"Cjalis".

zji Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz
wraz z Zastępcą Kierownika USC Małgorzatą Basta
odwiedzili z kwiatami zacną Jubilatkę. Pani Maria
przyjęła gości z wielką radością rewanżując się za
kwiaty wspaniałymi opowieściami ze swojego długiego życia i śpiewem…
Pani Maria zaraża swoją radością z każdej chwili
codziennego życia. Jej recepta na długie życie jest
niezmienna: „ Módl się i pracuj, a będzie ci dane”. W codziennym życiu pomaga jej wnuczka
wraz z mężem. Najstarsza mieszkanka naszej gminy nie bierze żadnych tabletek, nie ogląda telewizji, ale namiętnie słucha radia. Trudy codziennego
życia przedstawia w pozytywnym świetle, nie narzeka a wręcz obdarza uśmiechem. Jak mówi „Na

gospodarce każdą robotę robiłam, lubiłam robić,
byłam taka lekka do roboty”.
Gorąca atmosfera i wielkie
emocje panowały w hali sportowej
w Gródku n/D podczas rozgrywek
finałowych naszego turnieju, które
odbyły się w sobotnie popołudnie. Na
trybunach duża grupa kibiców dopingowała zawodników dodając sił
w zmaganiach o zwycięstwo. Ostatecznie zespół Cjalis zwyciężając
wszystkie mecze zdobył Puchar Wójta - za nim kolejno Gródek, Górowa i Lipie I. Królem strzelców z ilością 8 strzelonych bramek został Patryk Cisowski grający w zwycięskiej
drużynie.. Puchar, statuetki oraz medale wręczył
osobiście Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, który
również ufundował napoje dla wszystkich drużyn
grających w finałach.
Do zobaczenia w przyszłorocznej edycji turnieju.

Rany Boskie! Żebym jo tak teroz mogła… to bym furgała!
104 (!!!) urodziny Marii Woźniak z Tropia!

Najstarsza mieszkanka naszej gminy obchodziła przed kilkoma dniami 104 urodziny! Z tej oka-

Jej opowieści to kawał pięknej historii. Podczas
krótkiego spotkania opowiedziała gościom o życiu
i ciężkiej pracy na wsi, o powodzi z 1934 roku,
o swoich licznych pielgrzymkach do sanktuarium
w Tuchowie, na które chodziła nawet boso, ale jak
zaznacza „Bo się śpiwało i wesoło było iść”. Swoje
opowieści o pielgrzymkach przeplatała śpiewem
pielgrzymkowych pieśni sprzed lat. „Rany Boskie,
żebym jo tak teroz mogła… to bym furgała”… zakończyła swoją opowieść Pani Maria.
Życzymy więc Jubilatce, aby radość z życia
i zdrowie towarzyszyły jej jak najdłużej.

Zakład Usług RTV Mariusz Marzec
Oferuje:
-Naprawa i przestrajanie sprzętu RTV
-Dekodery telewizji naziemnej i satelitarnej.
-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

Czchów , ul. Sądecka 39, tel. 14 68 43 600

tel. kom. 603 111 837,

603 992 957

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

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. e-mail:

jakub-tobiasz@o2.pl
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ZAKŁAD USŁUGOWY ,, ROB-MET”
Robert Bednarski
33-316 Rożnów 28

S TAC JA K O N T R O LI
PO JAZ D ÓW
Oferujemy:

- przeglądy rejestracyjne motocykli, motorowerów, pojazdów do 3,5t i ciągników rolniczych oraz wyposażonych w instalacje LPG.
- przeglądy pojazdów z zagranicy ( w tym „Anglików”
- serwis – napraw ukł. hamulcowych, sprzęgła, ukł. kierownicze, zawieszenia, paski rozrządu, naprawa instal.
elektrycznych
- części, akcesoria, filtry, oleje
- wulkanizacja , konserwacja podwozi.

a ponadto wykonujemy:

- analiza spalin (silniki benzynowe i diesel)
- kontrola i ustawianie świateł
- diagnostyka zawieszenia
- komputerowe badanie amortyzatorów

kontrola i ustawianie zbieżności


Wszelkie informacje – tel. (18) 440-30-97
kom. 603-383-969
e-mail: biuro@rob-met.pl
www.rob-met.pl

