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Tak świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości  
w naszej gminie 



 Do  uczczenia setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę przygotowywaliśmy się 

od dłuższego czasu. Każda szkoła, każda instytucja 

starała się dołożyć własny  w to jakże uroczyste wy-

darzenia. Całość nadzorował Gminny Ośrodek Kul-

tury i   władze   Gminy Gródek nad Dunajcem.  

 Nim odbyły się gminne  uroczystości -           

w wielu szkołach, kościołach, placówkach odbywały 

się imprezy lokalne.  Uroczystości 3 maja w  sanktu-

arium  Św. Świerada i Benedykta  były dobrym po-

czątkiem .  W najstarszym na Ziemi Sądeckiej ko-

ściele  zostały przypomniane wydarzenia  sprzed 

100 lat.  

 Później ogłoszono konkursy plastyczne, fo-

tograficzne, literackie, recytatorskie itd… skierowa-

ne do uczniów naszych szkół. Ich zakończenie zapla-

nowano właśnie na dzień 11 listopada. Wcześniej 

jednak odbyły się wystawy prac, ( choćby ta w He-

ron Live Hotel)  prezentacje recytatorskie.  Każda ze 

szkół przygotowała spotkania dla społeczności lo-

kalnej - akademie, wieczornice, sadzenie dębów 

upamiętniających to wydarzenie czy umieszczenie 

przy nich „kapsuły czasu” z opisem współczesnych 

wydarzeń. Trudno opisać  ile osób było zaangażo-

wanych a ile wzięło udział.  Do tego  dodajmy kon-

certy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 

w czasie wakacji, regaty „Z wiatrem do wolności” , 

Dni Jeziora, Fasolowych Żniw, Dożynek Gminnych, 

wszędzie motywy  biało – czerwone były widoczne. 

Ich kulminacją były uroczystości w dniu 11 listopa-

da . 

  W dniu 11 listopada odbyły się gminne ob-

chody Dnia Niepodległości - 100 rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości po latach zaborów. 

Licznie zgromadzeni mieszkańcy i gości wzięli udział 

w przemarszu do kościoła parafialnego w Gródku 

nad Dunajcem, gdzie Mszę Św za Ojczyznę odprawił 

Ksiądz Proboszcz. Po Mszy Św. zgromadzeni uczest-

nicy uroczystości przemaszerowali przez scenę let-

nią GOK- tu zostały wypuszczone w powietrze białe 

i czerwone balony. Dalszy ciąg odbył się w hali spor-

towej Szkoły Podstawowej w Gródku. Bardzo uro-

czyście, w skupieniu odśpiewano hymn narodowy, 

młodzież z tej szkoły w sugestywny sposób przed-

stawiła wydarzenia związane z utratą i odzyskaniem 

niepodległości przez Polskę. Uczestnicy konkursu 

literackiego i plastycznego "Nasza Niepodle-

gła” ( organizowanego przez GOK ) odebrali nagro-

dy a na scenę weszła Alternatywna Grupa Twórcza 

z Rożnowa - której członkowie przedstawili okolicz-

nościowy program. 

 W imieniu organizatorów - składamy ser-

deczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli 

udział w uroczystości, a i tym, którzy udekorowali 

swoje domy flagami biało-czerwonej, ozdobili ko-

ścielne wzgórze kościoła w Tropiu czy historyczne-

go Orła  w Siennej.  

 N kolejnych stronach przedstawiamy kroni-

kę fotograficzną wydarzeń oraz nieco bardziej 

szczegółowych informacji o kilku z wielu imprez. 
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w naszej gminie 



W Przydonicy.. 

 W związku z obchodami 100 – lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa 
w Przydonicy podjęła kilka okolicznościowych dzia-
łań. Jednym z nich był „Rajd Pieszy Granicami Przy-
donicy”, który odbył się 7 listopada 2018 r. Tego 
dnia piękna i słoneczna pogoda sprzyjała wędrów-
kom. 
Wszyscy uczniowie szkoły, począwszy od zerówek 
po III klasę gimnazjum, wraz z nauczycielami wyru-
szyli na wyznaczone trasy. Nad głowami maszerują-
cych unosiło się 100 białych i 100 czerwonych balo-
nów oraz biało-czerwone flagi. Cała społeczność 
szkolna uczciła w ten sposób pamięć tych, którzy 
walczyli o naszą niepodległość. Pokazaliśmy miesz-
kańcom Przydonicy, że znamy historię, pamiętamy 
o przeszłości i doceniamy teraźniejszość – a teraź-
niejszość to WOLNOŚĆ. Po zakończeniu rajdu wszy-
scy uczniowie spotkali się przed szkołą, gdzie odby-
ło się podsumowanie rajdu przez Pana Dyrektora. 

 Wyjątkowy, jak na tę porę roku grill oraz 

pamiątkowe zdjęcie zakończyło ten uroczysty dzień. 

Organizatorami rajdu byli Pan Dyrektor Mirosław 

Szarota, pani Maria Szarota oraz pani Danuta Szy-

mańska.  
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9 listopada 2018r. w ramach uczczenia obchodów 

100 – letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości na 

skwerku przy Szkole Podstawowej   w Przydonicy     

z udziałem całej społeczności szkolnej został posa-

dzony „Dąb Niepodległości” - drzewo, które jest 

symbolem siły, długowieczności i nieprzemijającej 

pamięci. Akcja ta nawiązywała do wydarzeń z lat 

1918–1928, kiedy to społeczeństwo wraz z leśnika-

mi sadziło drzewa, głównie dęby – jako świadectwo 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Posadzony 

dąb wraz z umieszczoną tabliczką jest dowodem 

włączenia się naszej szkoły  w ważną i podniosłą 

akcję jaką jest 100-tna rocznica Odzyskania Niepod-

ległości. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Rena-

cie Kantor, która była inicjatorem i koordynatorem 

tego projektu.  

 

 

 

W Lipiu… 

W czwartkowe popołudnie 25 października 2018 r. 

w Lipiu, miały miejsce szczególne uroczystości zwią-

zane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.   

Rocznicowe obchody, licznie zgromadzeni uczestni-

cy rozpoczęli od udziału w uroczystej Mszy świętej 

polowej odprawionej za Ojczyznę na placu przy-

szkolnym przez księdza prałata Andrzeja Dźwigaja – 

proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Biskupa         

w    Siennej i księdza kapelana Bogumiła Bednarka 

który swoją szkolną edukację rozpoczynał w Szkole 

Podstawowej w Lipiu.  

 



Str. 6 

 

W Roztoce Brzezinach…. 

 Jedną z imprez w tej szkole związanej ze 

świętem Niepodległości był Bieg Terenowy. Druży-

ny pokonywały 4 km trasę szukając miejsc związa-

nych z historią naszego regionu, szczególnie miejsc 

związanych z okresem niepodległości. 

 Kolejnymi imprezami było posadzenie 

„Dębu 100 lecia oraz zakopanie „kapsuły czasu”i 

okolicznościowa akademia z udziałem zaproszo-

nych gości.  

 

 

W Siennej …. 

 Stowarzyszenie Kulturalne SIENNIEŃSKIE 

WZGÓRZA przygotowało okolicznościową akade-

mię    z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości, która odbyła się w dniu  

18 listopada w Szkole Podstawowej w Siennej.  
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Było to jednocześnie podsumowanie projektu pn. 

Roztańczone Trzewiki - doposażenie Zespołu          

SIENNIOKI - współfinansowanego z Programu Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich. Program artystyczny 

przygotowali także uczniowie tamtejszej szkoły . 

W Gródku nad Dunajcem …… 

9 listopada 2018 r. po uroczystej mszy św. nasza 
szkolna społeczność zgromadziła się na hali sportowej, aby 
podczas uroczystej akademii świętować wyjątkową rocznicę – 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Przepiękny spektakl teatralny Polaków droga do 
wolności przygotowany przez uczniów klasy 8 pod opieką 
wychowawczyni przybliżył nam trudną drogę Polaków do od-
zyskania niepodległości. Niesamowita muzyka harmonizująca 
z ukazywanymi wydarzeniami, teatralne stroje i symbole po-
mogły nam prawdziwie przeżyć  losy Ojczyzny.  

 O godz. 11.11 – w obecności Pocztu Sztandarowego  
- łącząc się z innymi szkołami śpiewaliśmy Mazurka Dąbrow-
skiego. Następnie odbył się szkolny przegląd twórczości pa-
triotycznej. Uwieńczeniem wielkiego dnia był taniec narodo-
wy – Polonez Ogińskiego mistrzowsko wykonany  przez re-
prezentantów naszej szkoły.  Ten świąteczny dzień – pełen 
niezwykłej atmosfery i  licznych gestów miłości dla Ojczyzny - 
na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Ponadto: 
Wydanie specjalne gazetki szkolnej „Echo Pogórza” - Ojczyź-

nie wierszem w podzięce… 

Dla uczczenia setnych urodzin naszej Ojczyzny ukazało się 
wydanie specjalne gazetki szkolnej „Echo Pogórza”, a w 
nim wybór wierszy urodzinowych dla Jubilatki napisanych 
przez uczniów gródeckiej szkoły. 

Zdjęcia wraz z relacją z obchodów były systematycznie za-

mieszczane przez redaktorów szkolnego czasopisma na 
profilu „Echa Pogórza” na Facebooku. 

 Na kanale filmowym Echa Pogórza na You Tube zamieszczono  
krótkie relacje filmowe z uroczystości. Filmiki zostały 
opracowane i zmontowane przez zespół redakcyjny Echa 
Pogórza na podstawie materiałów nagranych przez 
dwóch operatorów - uczniów naszej szkoły. Linki do fil-
mów zaprezentowano  w facebookowym profilu Echa 
Pogórza. 

Uczniowie klasy VII  w niezwykły sposób uczcili setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Samodzielnie 
wykonali pocztówki, na których przedstawili uroki Gródka 
nad Dunajcem. Umieścili na nich pozdrowienia – dla swo-
ich rówieśników oraz nauczycieli, by połączyć się myślami 
i sercem we wspólnym świętowaniu tego niezwykłego 
czasu. Pocztówki zostały rozesłane do kilkunastu szkół    
w  całej Polsce. W odpowiedzi na adres szkoły wpłynęły 
kartki z podziękowaniami i pozdrowieniami od uczniów     
z różnych stron kraju. 

Uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach ogólnopolskich 
(np. Dyktando Niepodległościowe) i gminnych, zorganizo-
wanych z okazji Święta Niepodległej. 

Wykonano liczne gazetki ścienne o tematyce niepodległościo-
wej w poszczególnych salach lekcyjnych. 

Zespół redakcyjny Echa Pogórza uczestniczył w przygotowaniu 
materiałów dokumentujących gminne obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Filmiki na okolicznościowych 
płytach CD zostały wręczone przedstawicielom instytucji 
uczestniczących w uroczystościach (m. in. Wójt Gminy, 
Dyrektor Szkoły, Ksiądz Proboszcz, GOK) 

Redakcja EP 
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W Podolu - Górowej ... 

 

 „100 najpiękniejszych zakątków naszej ma-
łej Ojczyzny na 100 lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości”. 
 Podczas uroczystej akademii podsumowują-
cej podejmowane w Szkole Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Podolu - Górowej licznych inicjatyw      
z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości podsumowano konkurs pla-
styczny „100 najpiękniejszych zakątków naszej 
małej Ojczyzny na 100 lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości”. 
 Celem tego konkursu była promocja piękna 
naszej Małej Ojczyzny, Podola - Górowej oraz Gmi-
ny Gródek nad Dunajcem poprzez wydanie publika-
cji pokonkursowej w formie pocztówek. 
 Realizacja tego przedsięwzięcia był możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. Wszyst-
kim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną 
życzliwość, zrozumienie i ofiarność. 

Autor: mgr Anna Klimek 

Przegląd twórczości patriotycznej. 
 
 14 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Podolu-Górowej odbył się przegląd twór-
czości patriotycznej, przygotowany przez uczniów 

klas I – III pod kierunkiem pań: Anny Klimek, Doroty 
Juszczyk i Jolanty Ziółkowskiej. Na scenie zaprezen-
towało się 25 wykonawców, którzy recytowali wier-
sze i śpiewali piosenki o treści patriotycznej. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością rodzice wystę-
pujących uczniów. Wszyscy wykonawcy otrzymali    
z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki. 
 Uroczystość miała na celu uczczenie setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. Była też dla naj-
młodszych uczniów lekcją patriotyzmu. 

Autor: mgr Jolanta Ziółkowska 
 

Szkolny Rajd Niepodległościowy. 
 
 22 października odbył się Szkolny Rajd Nie-
podległości. Uczniowie o 8.45 zgromadzili się           
w szkole, po czym o 9.00 przybrani w biało-
czerwone  barwy wyruszyli na wyznaczone trasy. Po 
drodze wykonywali przydzielone zadania: 

 gromadzili informacje na temat miejsc pamięci 
narodowej, które odwiedzali,  

 uczyli się śpiewu pieśni patriotycznych, 

 tworzyli wiersze o Niepodległej, 

 wykonywali plakaty lub zdjęcia oddające piękno 
naszego kraju, 

 rozwiązywali krzyżówki niepodległościowe, 

 mierzyli się z  quizem  dotyczącym marszałka 
Piłsudskiego. 
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Po powrocie do szkoły odśpiewaliśmy hymn Polski, 
po czym uczniowie zaprezentowali efekty swoich 
działań. Wszyscy przyznali, że była to ciekawa lekcja 
patriotyzmu. 
Rajd zorganizowały panie: Marta Łatka, Barbara 
Obłończyk, Bogumiła Turczyńska,  pan Wiesław Rę-
biasz oraz młodzież z klasy VII. 

Autor: mgr Bogumiła Turczyńska 

Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznych 
 
 26 września 2018 r. odbyła się w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Podolu - Górowej 
wieczornica patriotyczna przygotowana w związku 
z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Uczniowie zaprezentowali z tej okazji recyta-
cje, okolicznościowe pieśni przywołujące wydarze-
nia i bohaterów z czasów zaborów, I wojny świato-
wej oraz  II wojny światowej. Niepowtarzalny na-
strój tworzyły wrzosy i rozświetlające półmrok lam-
piony. 
 Ideą przyświecającą autorkom przedsię-
wzięcia – pani Beacie Hołysz i pani Bogumile Tur-
czyńskiej – było zaangażowanie wszystkich obec-
nych do wspólnego śpiewania, aby przybliżyć naszą 
historię i ułatwić jej zrozumienie. 
 Dziękujemy za przybycie  nauczycielom, ro-

dzicom i młodzieży. 
Autor: mgr Bogumiła Turczyńska 

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją 
stale zdobywać i tworzyć… 
 
 13 listopada w Szkole Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Podolu-Górowej odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona obchodom 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Część arty-
styczną przygotowali uczniowie klas Va,V b i VI pod 
kierunkiem Pani Małgorzaty Koterli, a piękną deko-
rację przygotowały Pani Anna Klimek, Lidia Duda      
i Jolanta Ziółkowska. 
 Mottem przewodnim tegorocznej uroczy-
stości był cytat Jana Pawła II: „Wolności nie można 
tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i two-
rzyć„. Człowieka jest łatwo zniewolić. To zniewole-
nie nie dotyczy tylko czasów wojny, kiedy tracimy 
kraj, dach nad głową, ograniczona zostaje nasza 
wolność słowa czy wyznania. Janowi Pawłowi II nie 
chodziło bowiem jedynie o wolność w znaczeniu 
terytorialnym. O więzienie zbudowane z murów       
i  krat. Chodzi tu o zniewolenie przez grzech, kłam-
stwo czy używki, które powodują, ze tracimy wolną 
wolę, tracimy wolność wyboru. 
 Dzieci zaprezentowały utwory liryczne            
i scenki historyczne opowiadające o odwadze i po-
święceniu wielu pokoleń Polaków. Łzy wzruszenia 
pojawiły się w oczach zgromadzonych, kiedy Wła-
dysław Karbownik po mistrzowsku zarecytował 
tekst Józefa Szczepańskiego Dziś idę walczyć –     
Mamo! 
Cieszymy się, że występ młodych wykonawców, 
którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowania, spo-
tkał się z dużym aplauzem zarówno ze strony ich 
kolegów jak i nauczycieli, rodziców i zaproszonych 
gości.                      Autor: mgr Małgorzata Koterla 
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Biegaj z Korzeniowskim 

 Uczniowie klasy 6 i 7 Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach w sobo-

tę, 20 - go października uczestniczyli w ramach za-

jęć wolontariatu w zabezpieczeniu imprezy biego-

wej Heron Challenge w Siennej. Do ich zadań nale-

żało zabezpieczenie punków zwrotnych trasy, poda-

wanie uczestnikom napojów oraz przygotowanych 

przez organizatorów gadżetów. Większość z nich 

wzięła udział w biegu lub marszu zdobywając na 

mecie wręczane przez Pana Roberta Korzeniowskie-

go medale. Do szkoły wracali zmęczeni ( bo trasa 

wiodła solidnie pod górkę od hotelu, a później i od 

Kościoła w Siennej w stronę Lipia) ale zadowoleni   

z  udziału w imprezie na którą zostali zaproszeni 

przez Heron Live Hotel.  

 

To będzie największa inwestycja drogowa na tere-

nie Gminy Gródek nad Dunajcem. Za prawie 29 mln 

zł odcinek drogi od Podola-Górowej do Gródka nad 

Dunajcem zostanie rozbudowany. Zakres robót na 

tym najbardziej uczęszczanym odcinku jest olbrzy-

mi: nowa szersza nawierzchnia, rondo i most w 

Bartkowej-Posadowej, chodniki, oświetlenie, ścież-

ka rowerowa i przebudowa „promenady” w Gródku 

nad Dunajcem. Wszystko z właściwym oznakowa-

niem poziomym i pionowym. Umowa z wykonawcą 

robót została właśnie podpisana!  

 
DROGA WOJEWÓDZKA DO PRZEBUDOWY - UMO-
WA PODPISANA! 
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5o lat są małżeństwami .. 
 

 Gratulowałem dzisiaj parom małżeńskim         
z gminy Gródek nad Dunajcem, które świętowały 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Pragnę po-
winszować Państwu tak wspaniałej uroczystości, 
jaką jest Jubileusz 50-lecia wspólnego pożycia. Po-
trzeba wiele cierpliwości i wzajemnego szacunku, 
aby wspólnie przetrwać kłopoty i troski, jakie niesie 
nam los. Ufam, że oprócz trosk, los nie oszczędził 

Państwu także chwil radosnych i szczęśliwych. Je-
steście wzorem dla młodego pokolenia, szczególnie 
dziś, gdy tempo życia często powoduje zatracenie 
wartości życia w rodzinie. Życzę Państwu zdrowia      
i wszelkiej pomyślności oraz wielu pogodnych 
wspólnie spędzonych chwil. 
 Medale z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego 
otrzymali: Janina i Józef Bogdałowie, Maria i Zdzi-
sław Chochorowscy, Helena i Henryk Ciastoniowie, 
Zofia i Ryszard Jagielscy, Halina i Stanisław Kosibo-
wie, Maria i Stanisław Olchawowie, Maria i Jan Or-
łowie, Maria i Stefan Słowińscy, Maria i Zbigniew 
Surdzielowie, Stanisława i Stanisław Tokarzowie, 
Kazimiera i Józef Woźniakowie, Katarzyna i Stani-
sław Zającowie oraz Wiktoria i Eugeniusz Zięcino-
wie. 
 
 Powyższy tekst jest kopią wpisu Starosty 
Nowosądeckiego Marka Pławiaka, który był go-
ściem spotkania Jubileuszowego, wspólnie z Zyg-
muntem Paruchem - Przewodniczącym Rady Po-
wiatu, Wójtem Gminy -Józefem Tobiaszem składali 
Jubilatom życzenia.  



Str. 12 

22 listopada na swoim 

pierwszym posiedzeniu ze-

brała się nowa Rada Gminy 

Grodek nad Dunajcem pro-

wadzona przez Radnego Se-

niora Pana Jana Winiarskie-

go. Radni odebrali zaświad-

czenia o wyborze i złożyli 

ślubowania. Swoje ślubowa-

nie złożył także Wójt Gminy - 

Józef Tobiasz. Radni dokonali 

wyboru przewodniczącego     

i zastępcy rady gminy - zo-

stali nimi- przewodniczącym 

Rady Gminy został Pan Józef 

Klimek a jego zastępczynią 

Pani Bogumiła Babiarczyk. 

Na  sesji premierę miał rów-

nież nowy system głosowa-

nia rady - radni otrzymali urządzenia do głosowa-

nia, obrady można bezpośrednio obserwować        

w internecie.  Wójtowi i Radnym składamy życzenia 

pełnej realizacji obietnic wyborczych.  

Radni :  Klementyna Berdychowska  i Krzysztof     

     Gondek  

 

 

Radni :  Wiesław Mrzygłód i  Marcin Jasiński 

Radni :  Zbigniew Fedko   i    Renata Gądek  - Turek 

Radni :  Wiesław Matusik  i      Jan Winiarski    

 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

Rezultaty wyborów na radnych i Wójta 
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Radni :  Jan Ogar  i   Józef Szymański 

Radni :  Andrzej  Wolak   i Adam Hajduk 

Skład osobowe poszczególnych Komisji Rady      
Gminy w kadencji 2018- 2022. 

Komisja Rewizyjna: 
Andrzej Wolak – Przewodniczący Komisji 
Zbigniew Fedko – Członek Komisji 
Ogar Jan – Członek Komisji 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 
Mrzygłód Wiesław – Przewodniczący Komisji 
Gondek Krzysztof – Członek Komisji 
Wolak Andrzej – Członek Komisji 

 
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego: 
Ogar Jan – Przewodniczący Komisji 
Babiarczyk Bogumiła – Członek Komisji 
Berdychowska Klementyna- Członek Komisji 
Damasiewicz Józef – Członek Komisji 
Gądek – Turek Renata – Członek Komisji 
Gondek Krzysztof – Członek Komisji 
Jasiński Marcin – Członek Komisji 
Matusik Wiesław Członek Komisji 
Szymański Józef – Członek Komisji 
Winiarski Jan – Członek Komisji 
 
Komisja Oświaty, Sportu, Warunków Socjal-

nych i Bezpieczeństwa Publicznego: 
Gondek Krzysztof – Przewodniczący Komisji 
Babiarczyk Bogumiła – Członek Komisji 
Berdychowska Klementyna – Członek Komisji 
Gądek Turek Renata – Członek Komisji 
Hajduk Adam – Członek Komisji 
Jasiński Marcin – Członek Komisji 
Mrzygłód Wiesław – Członek Komisji 
Ogar Jan – Członek Komisji 
Winiarski Jan – członek Komisji 
 
Komisja Promocji Turystyki i Kultury: 
Jasiński Marcin – Przewodniczący Komisji 
Babiarczyk Bogumiła – Członek Komisji 
Berdychowska Klementyna – Członek Komisji 
Damasiewicz Józef – Członek Komisji 
Hajduk Adam – Członek Komisji 
Szymański Józef – Członek Komisji 
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 
Fedko Zbigniew – Przewodniczący Komisji 
Damasiewicz Józef – Członek Komisji 
Szymański Józef – Członek Komisji 

 

 

Radni :  Bogumiła Babiarczyk    i Józef Damasiewicz 
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Honorowi i Zasłużeni Obywatele Gminy Gródek n.D 
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Pomocy  -  przeciwdziałaj przemocy 

  Diagnoza problemów społecznych, a także 
prosta obserwacja życia pokazują, że coraz częściej 
w naszych środowiskach  dochodzi do trudnych, 
wręcz dramatycznych sytuacji związanych z przemo-
cą. Nie są to drobne nieporozumienia i kłótnie, ale 
głębokie zranienia i bolesne przeżycia.  Jednym ze 
źródeł przemocy fizycznej, brutalnych słów i gestów, 
wyśmiewania, poniżania, nadużywania władzy  ro-

dzicielskiej jest  alkoholizm jednego lub                                                                                
obojga rodziców,  niedojrzałość, niezrównoważenie 
psychiczne, zamykanie się w sobie, niechęć do pod-
jęcia rozmów, zbyt „lekkie” traktowania życia, zabu-
rzenia emocjonalne, nierozwiązane , narosłe  przez 
lata problemy osobiste i rodzinne. Zatem zastoso-
wanie odpowiedniej terapii musi być poprzedzone 
właściwą, wieloaspektową diagnozą zaistniałej sytu-
acji. 
 Jeżeli dochodzi do aktów przemocy, koniecz-
ne jest zdecydowane działanie. Uleganie zastrasze-
niu powoduje zwykle eskalację brutalnych zacho-
wań. Trzeba pamiętać, że tylko przeciwstawienie się 
niesprawiedliwości może zatrzymać agresora. O tym 
trzeba, o tym warto rozmawiać. Szczególnie dzieci 
dotknięte przemocą powinno się zachęcać do wypo-
wiadania swoich traumatycznych doświadczeń. 
Werbalizowanie bolesnych przeżyć jest podstawo-

wym warunkiem zapobiegania narastaniu poczucia 
krzywdy. Ponadto dziecko musi zostać otoczone tro-
ską, życzliwymi ludźmi, którzy zapewnią mu maksy-
malne poczucie bezpieczeństwa. Dziecko pozosta-
wione samemu sobie wpada w rozpacz.  Załamania, 
dziecięce nerwice, a nawet wzrastająca liczba samo-
bójstw często są wynikiem obojętności dorosłych. 
Czasem wystarczy odrobina zainteresowania. Może 
się ona okazać jedynym ratunkiem dla rodziny. Od-
izolowanie dziecka od rodziców nie jest dobrym le-
karstwem, choć zdarza się, że koniecznym. Trzeba 
pamiętać, że dziecko zawsze potrzebuje pełnej ro-
dziny. Żadna rodzina zastępcza czy dom dziecka nie 
zastąpi matki i ojca. 
Nie bójmy się korzystać z instytucji wspierających 
rodzinę, bowiem każdy, a tym bardziej dziecko ma 
prawo do spokoju i poczucia bezpieczeństwa. 

Na terenie Gminy działa Zespół Interdyscy-
plinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele  
Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Sądu 
Rodzinnego, Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Zespół zajmuje się kompleksową 
pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc. W Punk-
cie  Informacyjno - Konsultacyjnym działającym 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać 
z bezpłatnej pomocy psychologa, pedagoga, pra-
cownika socjalnego oraz specjalisty do pracy z ro-
dziną. Ważnym wsparciem dla rodzin jest bezpłat-
na pomoc prawna która od b.r. jest świadczona dla 
społeczności Gminy Gródek nad Dunajcem. 

Szukanie pomocy u specjalisty np. psycholo-
ga to ciągle jeszcze sprawa wstydliwa, stygmatyzują-
ca. A według Światowej Organizacji Zdrowia co 
czwarta osoba na świecie zmaga się z różnymi pro-
blemami psychicznymi, dbanie więc o zdrowie psy-
chiczne powinno być również ważne jak zdrowie 
fizyczne. Każdy kryzys dobrze przeżyty jest szansą na 
rozwój i poprawę jakości życia. Na progu Nowego 
Roku za św. Pawłem życzę wszystkim  odwagi           
w przemienianiu się przez odnawianie umysłu. 
 

                           Przewodnicząca Z.I.       
                  mgr Małgorzata Rybska 

 

Zródło:www.postawnarodzinę.pl     

http://www.postawnarodzinę.pl


 W niedzielę 25 listopada w Gródku nad Du-
najcem odbył się wieczór poezji śpiewanej, organi-
zowany przez Dyskusyjny Klub Książki działający 

przy Gminnej Bibliotece Publicznej we współpracy   
z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Przez prawie dwie godziny sala rozbrzmiewała 
dźwiękami fletu, skrzypiec, gitar i perkusji, które 
dodawały klimatu śpiewanym utworom. Usłyszeli-
śmy nie tylko autorskie teksty grupy ale również 
słowa wielkich polskich poetów ( Jonasza Kofty, 
Agnieszki Osieckiej czy Kazimierza Przerwy-
Tetmajera oraz autorów współczesnych m.in. Ewe-
liny Marciniak) ubrane w nuty  i przeplatane pięk-
nymi zapowiedziami Michała Łangowskiego. 
Zainteresowanie występem  zespołu było ogromne, 
o czym świadczyła wypełniona po brzegi sala i  bisy 
na zakończenie koncertu. 
 Koncert  zespołu "Cisza Jak Ta" to drugie, po 
spotkaniu z Andrzejem Poniedzielskim,  wydarze-
nie  zorganizowane przez Gminną Bibliotekę              
Publiczną w Gródku nad Dunajcem i DKK dla doro-
słych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Gródku n/Dunajcem. 
W planach  kolejne  wydarzenia na 2019 rok. 

Poetycko i muzycznie z zespołem „Cisza Jak Ta”. 
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 W piątkowe popołudnie 9 września 2018 
roku zaprosiliśmy mieszkańców gminy Gródek nad-
Dunajcem na Akcję Narodowego Czytania, która 
organizowana jest pod patronatem Prezydenta RP 
od 2012 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Gród-
ku n/Dunajcem włączyła się w tą akcję w  2017 ro-
ku, kiedy to lekturą Narodowego Czytania było 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 
 W tym roku czytaliśmy ostatnią i chyba naj-
ważniejszą powieść Stefana Żeromskiego z 1924 
roku, która pięknie wpisuje się w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Czytanie 
fragmentu "Przedwiośnia" połączone było z monta-
żem słowno-muzycznym na który składały się pieśni 
patriotyczne i  wybrane wiersze  z „Antologii Nie-
podległości”. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury włączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania, 
promując bogactwo polskiej literatury, kultury, 
wzmacniając naszą  narodową tożsamość. Pamię-

tajmy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trze-
ba ją chronić, pielęgnować i umacniać. 
 

Kustosz  
mgr H.Zyzak 

Relacja z Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana 
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„Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Die-
cezji Tarnowskiej”. tom 1 i 2.  wyd.1983. t.1. str. 
118 w podpunkcie 2 – Kapliczki zawiera informację: 
Kapliczka murowana, prostokątna, z kamienia, kry-

ta blachą, z połowy XIX w.  Obraz Chrystusa Miło-

siernego. Nie ustalony autor obrazu ani fundator 

kapliczki. 

 Wg wypowiedzi najstarszych osób – nie pa-
miętają oni faktu powstania kapliczki. Zawsze była.  
Zdecydowanie ma ponad 100 lat. Najprawdopo-
dobniej obraz ze środka był odnawiany w czasach 
ks. Sołtysa ( czyli przez 1976 rokiem ) – ówczesnego 
proboszcza Parafii Tropie. Jest on na spisie parafial-
nym i diecezjalnym z 1983 r. Odnawiany był przez 
Lenczowskiego w roku 1967.  Pochodzi zapewne z 
1. połowy XIX wieku.  
Co do tej kapliczki - to jest ona z połowy XIX wie-

ku (obraz nieco starszy) i jako taka jest zabytkiem 

na podstawie samego prawa, choć nie ma jej na 

urzędowym rejestrze. Oznacza to, że właścicielowi 

nie wolno jej zniszczyć; musi ją ochraniać. 

Obraz jest chyba znacznej wartości artystycznej. 

Pamiętać jednak trzeba o podstawowym prawie 

właściciela do tego obiektu, no i o obowiązku pro-

boszcza do nadzoru nad tym prawem. Obiekt jest w 

rejestrze diecezjalnym. Ks. Sołtys, jak widać zgło-

sił  do tego rejestru błędną datę odnowienia i do 

jego książkowego wydania.  

 Tyle udało się ustalić przed przygotowaniem 

wniosku o renowację kapliczki   w Tropiu.  W bieżą-

cym roku Urzędowi Gminy udało się zdobyć środki 

na jej konserwację.  

Pracami objęto kapliczkę  domkową  zlokalizowaną 
przy drodze gminnej w miejscowości Tropie. Ka-
pliczka wg opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków kapliczka była w złym stanie technicz-
nym  i estetycznym, o czym świadczą załączone 
zdjęcia. Wykonano  najpilniejsze prace związane 
z  wykonaniem nowej więźby oraz pokry-
ciem  blachą dachu, wymianą tynków elewacji wnę-
trza i malowaniem, renowacją posadzki, drzwi, 

Historia pewnej kapliczki 



drzwi, krzyża  oraz konserwacją obrazu 
ECCE HOMO. 

Wartość zadania wyniosła 12 300,00 zł, 
na które gmina Gródek nad Dunajcem 
pozyskała 56,91 % dofinansowania          
w łącznej wysokości 7000,00 zł  z    Urzę-
du Marszałkowskiego w ramach progra-
mu „Kapliczka”. 

 Dzięki ogromnemu zaangażowa-

niu  i staraniom mieszkańców – 

„sąsiadów” kapliczki  zabiegających o re-

nowację kapliczki w pobliżu obiektu zasa-

dzono lipę upamiętniającą  100 - lecie 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 Spacerując szlakami naszej gminy 

można zauważyć różnorodne kapliczki, 

krzyże przydrożne,   nawet takie któ-

re  pamiętają początki XVIII wieku. Są 

więc świadkami zdarzeń, przemian,           

a przede wszystkim dziedzictwa tych 

ziem. Jedną   z takich  kapliczek na tere-

nie gminy jest  kapliczka przydrożna         

w miejscowości Tropie, której prace kon-

serwacyjne przeprowadzono w tym roku. 

Dzięki zabiegom konserwacyjnym kapliczka odzy-

skała dawne piękno.  W podobny sposób  odnowio-

no       w ostatnich latach kapliczki w Rożnowie  czy 

na Bujnym. 

 Chrystus Boleściwy (łac. Vir Dolorum, Mąż Boleści) 
– w ikonografii chrześcijańskiej przedstawienie mar-
twego lub zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa 
niebędącego jeszcze w chwale, lecz ukazującego 
rany zadane podczas ukrzyżowania. Wizerunek ten 
pojawił się w XII wieku w kręgu bizantyjskim jako 
ukazanie martwego Chrystusa ze skrzyżowanymi 
ramionami i koroną cierniową. Następnie w XIV 
wieku przez Włochy przedostał się do sztuki zachod-
niochrześcijańskiej gdzie wyewoluował w różne for-
my. Zawierały one niekiedy krzyż, arma Christi, sar-
kofag lub Jezusa zbierającego krew do kielicha          
z    rany w boku. 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ikonografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrzy%C5%BCowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_bizantyjska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_cierniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arma_Christi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarkofag
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarkofag


  

 

 

 

 

 

 

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 

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 samo-

chodowe, 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 
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Tak świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości  
w naszej gminie 
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w naszej gminie 


