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OSTATNIE POŻEGNANIE
W marcu br. dotarła do nas smutna informacja o śmierci Roberta Kądzielawy, 

byłego radnego gminnego, wieloletniego radnego powiatowego, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Dąbrowskiego w latach 2007-2010. Mieszkający na terenie naszej gminy 
Robert Kądzielawa, zmarł po wyczerpującej chorobie 18 marca br., w wieku zaledwie 
50 lat. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o jego śmierci. Msza św. 
pogrzebowa odbyła się 21 marca w kościele pw. WNMP w Gręboszowie. Przewodniczył 
jej ks. Jan Król w koncelebrze księży: Wiesława Babiarza, Mariana Kujdy, Tadeusza 
Wiszniewskiego, Andrzeja Kędryny. W uroczystości żałobnej wzięli udział: rodzina, 
przyjaciele, współpracownicy zmarłego, jak również ogromna rzesza mieszkańców 
gminy i powiatu, przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści. 

W imieniu Rady Powiatu Dąbrowskiego głos zabrała Przewodnicząca Barba-
ra Pobiegło, która wspominała zmarłego: „Śp. Robert od 2002 roku był Radnym 
Rady Powiatu Dąbrowskiego, a w latach 2007 do 2010 pełnił funkcję Przewodni-
czącego Rady Powiatu. Przez te lata pracował na rzecz rozwoju naszej małej oj-
czyzny. Był aktywnym radnym. Działając w radzie, jej komisjach był współtwór-
cą wielu przedsięwzięć, które służą i służyły mieszkańcom i całemu naszemu Po-
wiatowi. Dlatego dziś w tym miejscu pragniemy Mu za to podziękować. Żegnamy 
Cię kolego Robercie, towarzysząc Ci w tej ostatniej ziemskiej drodze. 
Na długo pozostaniesz w naszej pamięci.”

Głos zabrał także m. in. Senator RP - prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Wiatr, który żegnał zmarłego w imieniu m. in. Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Parlamentarzystów, Posłów i Senatorów, radnych PiS oraz człon-
ków Komitetu Powiatowego: „(…) żegnam Ciebie Robercie, który tak 
wcześnie od nas odszedłeś. Przez wiele lat byłeś Radnym Powiatu, 
Przewodniczącym Rady Powiatu, ale przede wszystkim mężem, oj-
cem i dziadkiem, ofiarnym działaczem społecznym, człowiekiem, któ-
ry kochał swój region, ale także miał odwagę walczyć o prawdę. Za 
to wszystko Ci dziś dziękujemy i zapewniamy o naszej pamięci. Nasza 
liczna obecność na tym pogrzebie świadczy o naszej wdzięczności.”

W imieniu mieszkańców Woli Żelichowskiej słowo pożegnalne 
wygłosiła Bożena Bułat: „(…) szlachetnym człowiekiem byłeś, dużo 
dobra dla ludzi czyniłeś, wiele mieszkańców swoich nauczyłeś, pięk-
nie naszą wieś promowałeś, straż i sportowców hojnie wspierałeś, 
nigdy przy tym o Bogu nie zapominałeś. Naszym wspólnotom chęt-
nie i hojnie pomagałeś. Za dobro Twoje wykonane, nigdy nie będzie 
Tobie to zapomniane”.

W imieniu rodziny pogrążonej w smutku głos zabrał ojciec zmar-
łego Jan Kądzielawa: „Trudno jest poskładać myśli w jakąś logiczną 
całość, gdy serce przeszywa ból po stracie ukochanego syna. Kochany 
Robercie ta nieuleczalna choroba, z którą walczyłeś przez 5 lat zabrała 
Cię z pośród nas, ale nigdy w czasie tej choroby nie słyszeliśmy, że Cię 
coś boli, że Ci jest ciężko, że jest Ci źle, że cierpisz, to tylko można było 
zobaczyć po Twoich oczach. Kochany Robercie byłeś wspaniałym oj-
cem, byłeś wspaniałym mężem, bratem, przyjacielem wielu ludzi. By-
łeś znanym społecznikiem i działaczem, cieszyłeś się dużym zaufaniem. 
Za Twoją ciężką pracę w ciągu Twojego życia, w którym starałeś się 
po to, aby Twoim najbliższym, Twojej żonie, Twoim dzieciom, rodzi-
nie żyło się jak najlepiej, za to wszystko co dla nas w życiu uczyniłeś, 
za Twoje serce, za Twoją miłość serdecznie Ci dzisiaj dziękuję. Zapew-
niam Cię, że będziemy Cię odwiedzać tu na gręboszowskim cmentarzu, 
będziemy modlić się za Tobą, aby Bóg przyjął Cię do wieczności”. 

Śp. Robert Kądzielawa spoczął na cmentarzu parafialnym w Grę-
boszowie. Zapamiętamy go przede wszystkim jako człowieka aktywnie 
działającym na terenie Powiśla Dąbrowskiego, przedsiębiorcę, polityka. 
W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył ponad osiem i pół tysią-
ca głosów i niewiele brakowało, by wszedł do sejmu.

Warto wspomnieć, że śp. Robert chętnie dzielił się swoimi wieloma pasjami, np. muzycznymi, jak również za-
interesowaniami m. in. organizując dorocznie zawody konne „Hubertus”, wieńczące sezon jeździecki, które już na 
stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń naszej gminy.

W imieniu swoim jak i całej redakcji Gazety Gręboszowskiej pragnę złożyć rodzinie zmarłego najszczersze 
wyrazy współczucia.

Wiesław Lizak
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Od wydawcy
Wkroczyliśmy właśnie w XIX rok naszej 

wydawniczej działalności. Tym samym już 
po raz 68. oddajemy do Państwa rąk kolejny 
numer naszej Gazety Gręboszowskiej. Nie-
zmiennie od lat dokładamy wszelkich starań, 
by nasz lokalny periodyk dokumentował naj-
ważniejsze i najciekawsze wydarzenia, doty-
czące naszej gminy i regionu, utrwalał infor-
macje poświęcone tematyce historycznej, jak 
również prezentował sylwetki i wspomnienia 
o osobach ważnych dla społeczności lokalnej. 
W marcu br. dotarła do nas smutna infor-
macja o śmierci Roberta Kądzielawy, byłego 
radnego gminy, wieloletniego radnego po-
wiatowego, Przewodniczącego Rady Powiatu 
Dąbrowskiego w latach 2007-2010. W nume-
rze pragniemy wspomnieć jego osobę i dzia-
łalność na rzecz Powiśla Dąbrowskiego.

Na czas jaki minął od ostatniego numeru 
Gazety Gręboszowskiej złożyły się Święta Bo-
żego Narodzenia oraz Wielkanocy. Dlatego też 
w numerze prezentujemy relacje ze: spotkania 
opłatkowego w Zespole Szkół w Gręboszowie, 
noworocznego koncertu kolęd w wykonaniu 
zespołu „Betania” w Gminnym Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie, spotka-
nia wigilijnego dla seniorów organizowanego 
przez Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej” oraz 
kolędowych ostatków w GCKiCz. Ponadto 
w marcu z inicjatywy Wójta Gminy Grębo-
szów Krystyny Świętek oraz Przewodniczące-
go Rady Gminy Franciszka Dymona odbyło 
się wyjątkowe spotkanie dla seniorek z terenu 
gminy Gręboszów z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. W Gazecie Gręboszowskiej pre-
zentujemy artykuł poświęcony temu wydarze-
niu oraz materiał zdjęciowy upamiętniający tą 
ważną inicjatywę.

Ponadto tradycyjnie u progu świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa zorganizowało Gminny 
Konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związa-
nej z okresem Wielkanocy. Była to jubileuszo-
wa, bo już XX edycja tego konkursu, który 
każdego roku cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców naszej gminy. Tym 
niemniej cieszy fakt, że dzieci, młodzież i do-
rośli angażują swój czas, by wspólnie kultywo-
wać tą wyjątkową tradycję zdobnictwa palm 
i wielkanocnej ornamentyki tak mocno zako-
rzenionej w naszej polskiej kulturze. Również 
w Zespole Szkół w Gręboszowie uczniowie 
wraz z gronem pedagogicznym zorganizowa-
li tradycyjny poranek wielkanocny, podczas 
którego przedstawili montaż słowno-muzycz-
ny pt. „Zbawienie przyszło przez krzyż”.

W bieżącym wydaniu nie mogło zabrak-
nąć również i materiałów dotyczących histo-
rii naszej małej ojczyzny. Ks. dr Ryszard Ba-
nach prezentuje sylwetkę i działalność dusz-
pasterską ks. Stanisława Kurka. W numerze 
prezentujemy również archiwalny artykuł 
Jana Kalafarskiego z 1925 roku napisany dla 
dwutygodnika „Panteon Polski”, dotyczacy 
grobów legionistów w Gręboszowie.

12 kwietnia br. w Gręboszowie gościł 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Włady-
sław Kosiniak – Kamysz, który spotkał się 
z mieszkańcami gminy i przedstawicielami 
samorządu gminnego. Relacje z tego spotka-
nia prezentujemy w aktualnym numerze.

W dziale sportowym zamieszczamy relację 
z II Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Gręboszów oraz ter-
minarze rozgrywek klasy A i B. 

Ponadto dr Marek Zajor kontynuuje cykl 
artykułów poświęconych bardzo istotnej dla 
nas wszystkich tematyce medycznej, tym ra-
zem poruszając problematykę wieku pode-
szłego człowieka.

W 68. Numerze Gazety Gręboszowskiej 
zamieszczamy również artykuł Posła do Par-
lamentu Europejskiego dr Czesława Siekier-
skiego dot. likwidacji systemu kwot mlecz-
nych oraz obszerną relację z II sesji Rady 
Gminy Gręboszów, podczas których m.in. 
uchwalono budżet gminy na 2015 rok.

Na koniec pragnę wspomnieć o wyjąt-
kowym wydawnictwie jakie ukazało się na-
kładem Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie. Dzięki wsparciu 
pochodzącemu z funduszy unijnych zosta-
ła wydana „Monografia gminy Gręboszów” 
– publikacja, która w kompleksowy sposób 
prezentuje najważniejsze informacje doty-
czące naszej gminy. Niezmiernie cieszy fakt, 
że udało się zrealizować ten projekt, który 
pozwolił zebrać i usystematyzować tak istot-
ne dla nas wszystkich informacje dotyczące 
naszej małej ojczyny. Pragnę w tym miejscu 
podziękować wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do wydania tej wyjątkowej publikacji. 
Więcej szczegółów dotyczących „Monografii 
gminy Gręboszów” zamieszczamy na łamach 
naszej Gazety Gręboszowskiej.

Wiesław Lizak
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MINISTER WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ 
W GRÊBOSZOWIE

W niedzielę, 12 kwietnia br. w Gręboszowie go-
ścił Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz, który spotkał się z mieszkańca-
mi gminy i przedstawicielami samorządu gminne-
go. W spotkaniu udział wzięli m. in.: Starosta Po-
wiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Bigos, Wójt 
Gminy Krystyna Świętek, Przewodniczący Rady 
Gminy Franciszek Dymon. 

Minister Kosiniak-Kamysz przedstawił zebra-
nym priorytety, które jego resort opracował i wdro-
żył w ramach polityki społecznej oraz prorodzinnej. 
Są to: dłuższe urlopy macierzyńskie, świadczenia 
rodzinne, „Karta Dużej Rodziny”, która przysługu-
je rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależ-
nie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie 
każdemu członkowi rodziny przez wójtów, burmi-
strzów i prezydentów. Dzięki karcie osoby z rodzin 
wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych 
zniżek na przejazdy kolejowe. Minister zachęcał, 
aby władze samorządowe w ramach Karty wprowa-
dziły niższe stawki usług komunalnych dla rodzin 
wielodzietnych.

Minister mówił o potrzebie tworzenia na zasa-
dzie partnerstwa gmin (Klaster Społeczny) miesz-
kań chronionych, a także o obowiązku tworzenia 
przez samorządy gminne Domów Dziennego Po-
bytu dla seniorów, które zaspokoją ich potrzeby 
i umożliwią spędzenie czasu z innymi osobami nie 
mogącymi liczyć w ciągu dnia na pomoc bliskich. 
Wspomniał, iż ministerstwo będzie wspierało fi-
nansowo adaptacje pomieszczeń np. szkół i domów 
ludowych na tego typu instytucje. 

Ponadto Minister Władysław Kosiniak-Kamysz 
odpowiadał na wiele pytań zadawanych przez miesz-
kańców gminy, które dotyczyły: rolnictwa, służby 
zdrowia, opieki społecznej, ulg podatkowych, budo-
wy mostu w Borusowej.
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29.12.2014 r. II sesja Rady Gminy Gręboszów

UCHWALONO BUDŻET GMINY NA 2015 ROK

z prac rady gminy gręboszów Redaguje: 
wiesław Lizak

Przy jednym głosie wstrzy-
mującym radni Rady Gminy Grę-
boszów przyjęli uchwałę budże-
tową na 2015 rok. Ustalono do-
chody budżetu w łącznej kwocie 
8.685.273,00 złotych, z tego bieżą-
ce w kwocie 7.447.807,00 zł. i ma-
jątkowe 1.237.466,00 zł. Wydatki 
zaś na poziomie 8.343.021,00. Na 
inwestycje samorząd zaplanował: 
1.368.671,00 zł. Do priorytetów 
należeć będą: budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków II etap 
– 720.000 zł. i budowa chodnika 
przy drodze powiatowej w Grębo-
szowie – 214.000 złotych.

Podczas grudniowej sesji Rada 
Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości diet i zwrotu 
kosztów podróży dla radnych Rady 
Gminy Gręboszów. Ustalono wy-
sokość diety dla radnych za udział 
w posiedzeniach Rady Gminy i Ko-
misji w następującej wysokości: 

– dla Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy i Przewodniczących 
Komisji w kwocie: 140,00 zł.,

– dla Wiceprzewodniczących 
Komisji Rady Gminy w kwocie: 
130,00 zł.,

– dla pozostałych radnych 
w kwocie 120,00 zł.

Ustalono także miesięczną 
dietę dla Przewodniczącego Rady 
Gminy w wysokości 900 zł.

Ponadto Rada Gminy powo-
łała Komisję Inwentaryzacyjną 
Mienia Komunalnego Gminy Grę-
boszów w składzie: Franciszek Dy-
mon, Andrzej Ruta, Teresa Rumas, 
Eugeniusz Wójtowicz oraz wybrała 
delegata do Stowarzyszenia Sa-
morządów Powiatu Dąbrowskiego 
w osobie Franciszka Dymona. 

Radni podjęli także uchwały: 
w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Gręboszów 
na lata 2015-2019 oraz w sprawie 
zmian budżetu Gminy Gręboszów 
na 2014 rok.

Podczas sesji radni składali: 
wnioski, interpelacje i zapytania. 

Władysław Dąbroś, radny 
z Zapasternicza wnioskował, aby 

ponownie ogłosić przetarg na 
sprzedaż majątku wsi obniżając 
cenę zgodnie z przepisami. Rad-
ny proponował, aby pozyskane ze 
sprzedaży tego majątku pienią-
dze przeznaczyć na potrzeby wsi, 
a jedną z takich potrzeb jest zało-
żenie 4 lamp od strony Woli Żeli-
chowskiej w kierunku Zalipia. 

– Konieczne jest, aby jedną 
taką lampę założyć w uliczce do 
posesji p. Brzysia i p. Brody – do-
dał radny.

– Środki, które pochodzą ze 
sprzedaży mienia komunalnego 
danej miejscowości zawsze wra-
cają do tej miejscowości i są wy-
korzystywane na cele danej spo-
łeczności lokalnej. Zgodnie z usta-
wą o nieruchomościach będziemy 
wnioskowaną sprawę ponownie 
procedować. – zapewniła wójt Kry-
styna Świętek.

Radny Dąbroś wnioskował też 
o powołanie gminnej komisji, któ-
ra w porozumieniu z radnymi i soł-
tysami poszczególnych miejsco-
wości dokonałaby przeglądu dróg 
transportu rolnego. – Drogi te są 
w fatalnym stanie i wyglądają nie 
jak drogi, tylko jak przysłowiowe 
„paryje”, niejednokrotnie rolni-
cy nie mogąc po nich przejechać 
zmuszeni są jeździć po działkach 
niszcząc w ten sposób uprawy. 
Radny wymienił drogi transportu 
rolnego, które są bardzo zniszczone 
i nie posiadają rowów, są to: droga 
w Żelichowie od strony młyna łą-
cząca się z drogą Żelichów- Lubicz-
ko, droga w Woli Żelichowskiej 
w stronę Hubenic, droga przez 
„błonia zalipskie” do mostu na Ka-
nale Zyblikiewicza i droga na tzw. 
„zastawie” w kierunku Kłyża. Na 
zakończenie swojego wystąpienia 
radny prosił, aby podejść do tego 
tematu poważnie, a przegląd tych 
dróg rozpocząć o tych terenów naj-
niżej położonych. 

– Taką komisję można powo-
łać, ale jest pewien problem, gdyż 
drogi gminne mamy praktycznie 
wyremontowane a zniszczone są 

drogi wewnętrzne – polne. Na 
remonty dróg gminnych mogli-
śmy pozyskiwać dofinansowanie 
z zewnątrz, a na drogi dojazdowe 
do pól, które są bez numerów, nie-
oznakowane, bez kategorii nie ma 
możliwości pozyskania dofinanso-
wania na ich remonty. Na te drogi 
możemy korzystać jedynie ze środ-
ków w ramach FOGR, które są 
raz w roku. Na dzień dzisiejszy nie 
jest nic wiadome jakie będą środki 
z nowego rozdania. Drogi trans-
portu rolnego na obszarze prawie 
połowy gminy są bardzo zniszczo-
ne – wyjaśniła wójt gminy.

Radny Wiesław Wytrwał 
z Okrega poparł wniosek radne-
go Dąbrosia w sprawie remontu 
dróg transportu rolnego i dodał: 
– Na naturalne zniszczenie dróg 
poprzez warunki atmosferyczne 
czy sprzęt rolniczy nikt nie ma 
wpływu i tego nie unikniemy. Po-
winniśmy jednak mieć wpływ na 
tych rolników, którzy orzą drogi, 
czasami nawet do połowy i wy-
ciągają na nie chwasty. Chyba już 
najwyższa pora, aby na takie za-
chowania reagować i próbować 
w jakiś sposób rolników – tak 
postępujących – karać i najlepiej 
gdyby to były kary finansowe. 
Jest nie do przyjęcia, aby nie dało 
się wyjść na spacer czy przejechać 
rowerem, bo pługiem jest przeje-
chane do połowy drogi, czy też za-
sypana jest ona chwastami. 

– Na kopanie rowów wyda-
je się niemałe środki z budżetu 
gminy a rolnicy i to we wszyst-
kich miejscowościach świadomie 
je niszczą. – grzmiał Stanisław 
Dubiel. Radny zaproponował, aby 
powołać komisje lub zatrudnić 
pracownika, który by pilnował ro-
wów, aby nie dochodziło do takich 
sytuacji, że rów dopiero co został 
wykopany i zaraz zaorany. Radny 
Dubiel wnioskował, aby w jakiś 
sposób zmusić rolników, którzy 
zaorują rowy, by je odtwarzali.

Radny Wiesław Wytrwał od-
niósł się również do wniosków do-
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tyczących lamp oświetlenia uliczne-
go, które składali radni. – Podczas 
zebrań na koniec kadencji temat 
ten w każdej miejscowości był po-
ruszany, dlatego należy przystą-
pić do tego zadania kompleksowo, 
a nie wybiórczo. Założyć lampy 
w jednej miejscowości a w drugiej 
nie, to takim działaniem jedynie 
skłócimy mieszkańców gminy. 

– Faktycznie problem oświe-
tlenia ulicznego pojawiał się 
w wielu miejscowościach podczas 
zebrań przedwyborczych i do-
tyczył nie tylko domontowania 
lamp, ale też dobudowy linii. Jest 
to inwestycja bardzo kosztowna. 
W najbliższym czasie podejmie-
my rozmowy w tym temacie z Za-
kładem Energetycznym. Oprócz 
zużycia prądu 50 tys. płacimy na 
konserwację, dlatego będziemy 
rozmawiać co możemy w ramach 
tej konserwacji od zakładu wyne-
gocjować, a także ustalimy jakie 
są koszty dobudowy nowej linii – 
wyjaśniła wójt Krystyna Świętek.

Radny Wytrwał poruszył tak-
że temat kapliczek i figurek, które 
nie zostały wprowadzone do re-
jestru zabytków. Zaproponował, 
aby te pominięte kapliczki wpisać 
do rejestru, tak by była jednakowa 
szansa na odnowienie ich wszyst-
kich w przypadku gdyby przez 
kolejne lata można było korzystać 
z dofinansowania w ramach pro-
gramu „Kapliczka”.

Odnosząc się do tej sprawy 
wójt Krystyna Świętek powiedzia-
ła: – Program, który się pojawił 
dał nam możliwość, aby dokładnie 
zinwentaryzować stan wszystkich 
kapliczek, jakie istnieją na terenie 
gminy. Jeśli jest taki wniosek, bę-
dziemy czynić starania, przygo-
tujemy pełną dokumentację, aby 
dany obiekt wpisać do rejestru 
zabytków, a następnie będziemy 
w kolejności – od tych najstarszych 
– zaczynać ich odnawianie. 

Krzysztof Kosoń, radny z Bi-
skupic złożył wniosek o zabezpie-
czenie w budżecie gminy środków 
finansowych na wykonanie remon-
tu drogi gminnej w Biskupicach, od 
kapliczki w kierunku Ujścia Jezuic-
kiego, która po ostatnich podtopie-
niach staje się nieprzejezdna. 

Jest to droga polna, których 
w gminie mamy dużo do remon-
tu. O kolejności naprawy decy-
dować będą radni – wyjaśniła 
wójt gminy.

Radny Józef Karaś z Kozłowa 
wnioskował, aby dokonać prze-
glądu dróg transportu rolnego, 
głównie drogi Hubenice – Wola 
Gręboszowska i drogi Hubenice – 
Wola Żelichowska, które są bardzo 
zniszczone i wykonanie remontu 
tych dróg. Radny wnioskował tak-
że o poszerzenie mostu na kana-
le Hubenickim, znajdującym się 
obok plebani. 

Planowana jest przebudowa 
całego potoku wraz z przepustami 
i mostami. Trzeba cierpliwie cze-
kać. W przyszłym roku zapewne 
zostanie to zrealizowane – oznaj-
miła wójt Krystyna Świętek.

Radny Jan Gaweł zwrócił uwa-
gę, że w uchwale budżetowej mamy 
oszczędności rzędu 9 tys. zł. na 
Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
Oszczędności te powstały wskutek 
tego, że w związku ze zmianą prze-
pisów nie wypłaca się wynagrodze-
nia kierowcom. Tak też się stało 
w jednostce OSP Hubenice, gdzie 
nie zatrudnia się żadnego kierowcy. 
W związku z czym proponował, aby 
środki te wróciły do jednostki OSP 
Hubenice na zabezpieczenie bieżą-
cych potrzeb. Radny wnioskował 
też o zabezpieczenie stawu znajdu-
jącego się przy drodze powiatowej, 
obok remizy OSP. 

– Jeśli chodzi o oszczędno-
ści dla jednostki OSP Hubenice to 
niestety w tej jednostce nie ma już 
takich oszczędności, gdyż ostatnio 
zostały zakupione akumulatory 
i te 200 zł, które pozostały z wyna-
grodzeń kierowców są wykorzy-
stane. W kwestii zabezpieczenia 
stawu rozwiązaniem byłoby może 
zamontowanie barier ochronnych, 
dlatego wystąpimy w tej sprawie 
do powiatu i zobaczymy jakie bę-
dzie ich stanowisko – odpowie-
działa wójt Krystyna Świętek.

Radny Eugeniusz Wójtowicz 
z Borusowej wnioskował o popra-
wienie pobocza przy drodze powia-
towej w Borusowej obok posesji 
p. Skowrona. Pobocze to przed re-
montem tej drogi było bardzo ob-

niżone i teraz po remoncie tej drogi 
nadal się osuwa, jest tam bardzo 
duże zaniżenie.

– Wniosek dotyczący osuwa-
nia się pobocza przy drodze po-
wiatowej zostanie przekazany do 
powiatu – oznajmiła wójt gminy.

Andrzej Ruta radny z Boruso-
wej pytał o możliwość przedłużenia 
linii i zwiększenie częstotliwości 
kursowania busów z miejscowości 
Hubenice, Kozłów i Borusowa do 
Ujścia Jezuickiego, gdzie znajduje 
się Gabinet Rehabilitacji. 

– W Borusowej są busy, któ-
re kursują do Ujścia Jezuickiego. 
Jest to linia p. Gwoździa. Busy 
jadą do Ujścia Jezuickiego i po 
pewnym czasie wracają, tak, że 
jest możliwość powrotu. Informa-
cja taka została umieszczona na 
tablicy ogłoszeń we wsi, a także 
w Ośrodku Zdrowia i Gabinecie 
Rehabilitacji – odpowiedzi udzie-
liła wójt gminy.

Radny Piotr Polanowski z Że-
lichowa wnioskował o dokończenie 
rozbudowy budynku remizy OSP 
w Żelichowie.

Na wniosek radnego z Żelicho-
wa odpowiedzi udzieliła wójt Kry-
styna Świętek.

– Sprawa dotycząca dokoń-
czenia budowy w Żelichowie nie 
jest sprawą łatwą. Jest to temat 
bardzo obszerny i poważny dla-
tego, że budowa została rozpo-
częta bez pozwolenia. Dodatkowo 
działka na której stoi budynek jest 
działką parafialną i to parafia 
musi zdecydować czy będzie kon-
tynuować tą budowę czy przekaże 
działkę gminie. Nie jest to sprawa 
do rozwiązania na dziś, ale ewen-
tualnie kiedyś w przyszłości – do-
dała wójt gminy.

– Dużo na dzisiejszej sesji 
mówiło się o rowach, ale nikt nie 
wspomniał o bobrach. Kanał Hu-
benicki został bardzo ładnie „po-
debrany”, ale już jest zablokowany 
na wysokości Lubiczka, właśnie 
przez bobry, które również w Że-
lichowie za budynkiem po starej 
szkole robią co tylko możliwe. 
Przewracają nawet bardzo gru-
be drzewa. Jeśli zwiększy się stan 
wody to praktycznie cały Żelichów 
będzie zalany, bo tam nie dojedzie 

z prac rady gminy gręboszów Redaguje: 
wiesław Lizak
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żadna koparka i maszyna, żeby 
usunąć, to co zrobiły bobry. Trze-
ba w jakiś sposób temu zaradzić 
– alarmował Ryszard Mosio, sołtys 
wsi Żelichów. 

Przewodniczący Rady Franci-
szek Dymon podkreślił, że wszyst-
kie złożone wnioski są bardzo 
ważne i zapewne na posiedzeniach 
Komisji Stałych Rady Gminy po-

dejmowane będą decyzje odnośnie 
ich realizacji, a pani wójt w miarę 
posiadanych środków będzie się 
starała, aby zostały zrealizowane.

W sprawozdaniu międzyse-
syjnym wójt Krystyna Świętek 
mówiła m.in.: o podjętych zarzą-
dzeniach, o usuwaniu szkód na 
wale przeciwpowodziowym rzeki 
Dunajec, o remoncie pomieszczeń 

Domu Ludowego w Woli Grębo-
szowskiej o przebudowie potoku 
Hubenickiego. 

Końcowym akcentem sesji 
były życzenia noworoczne, któ-
re radnym, sołtysom i wszystkim 
obecnym na sesji złożyli: Prze-
wodniczący Rady Gminy Grębo-
szów Franciszek Dymon i Wójt 
Gminy Krystyna Świętek.

z prac rady gminy gręboszów Redaguje: 
wiesław Lizak

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SENIORÓW
Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej” działające 

w powiecie dąbrowskim podjęło się organizacji 
kolejnego ważnego wydarzenia. Tym razem skie-
rowane było dla osób starszych, mieszkających 
na terenie gminy Gręboszów.

4 stycznia 2015 roku w Domu Weselnym w Woli Żeli-
chowskiej miało miejsce spotkanie opłatkowe dla seniorów. 
Organizacji wydarzenia podjęło się Stowarzyszenie „Wie-
dzieć Więcej” wraz z lokalnymi działaczkami społecznymi: 
Barbarą Dubiel, Elżbietą Dymon, Elżbietą Kachniarz, Dorotą 
Lizak oraz Krystyną Mosio. Inspiracją były podobne spotka-
nia opłatkowe odbywające się corocznie na terenie gminy 
Szczucin i których współorganizatorami są również członko-
wie stowarzyszenia. Przygotowania do wigilii trwały od koń-
ca listopada. Organizatorzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku, 
aby to wydarzenie mogło się odbyć – mimo wielu trudności. 

Stowarzyszenie od lat promuje ideę obywatelskości i in-
tegracji społecznej szczególnie wśród młodych ludzi. Tym 
razem, zarówno to wydarzenie jak i poprzednie, jakim była 
debata kandydatów na burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, 
skierowane zostały dla wszystkich, szczególnie starszych. 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości. „Celem 
spotkania opłatkowego jest świętowanie ważnego dla chrze-
ścijan wydarzenia oraz integracja społeczności lokalnej” – 
mówił prezes stowarzyszenia Marek Mosio. Następnie głos 
zabrali współorganizatorzy wydarzenia w osobie Doroty 
Lizak oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Grzegorz Kilian. 
Wszyscy złożyli sobie życzenia łamiąc się białym kawałkiem 
chleba. Na stole pojawił się wigilijny barszcz z uszkami oraz 
tradycyjny bigos. Czas umilało także wspólne kolędowanie. 
Nie brakowało chwil wzruszenia i wdzięczności, którą oka-
zywali seniorzy obecni na sali.

„Starszym powinno się poświęcać więcej uwagi”, mówił 
w przerwie Marek Mosio i z jego strony padła propozycja 
powołania lokalnego gminnego Klubu Seniora. Miałby on 
skupiać wszystkich, którzy częściej chcieliby się spotykać czy 
organizować wydarzenia. 

Przybyli goście okazywali wielką wdzięczność za zapro-
szenie i za stworzenie możliwości do spotkania. Szczególnie 
widoczne było to w stosunku do współorganizatorek – lokal-
nych działaczek, które włożyły w to mnóstwo wysiłku, a bez 
których to wydarzenie by się nie odbyło. Organizatorzy liczą, 
że to nie ostatnia tego typu inicjatywa.

Justyna Żurawska

 *** 
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NOWOROCZNY KONCERT KOLÊD 
W sobotnie popołudnie 3 stycznia 2015 roku, Gminne 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie rozbrzmie-
wało najpiękniejszymi kolędami, pastorałkami oraz pio-
senkami, które swoją tematyką odnoszą się do Świąt Boże-
go Narodzenia. Za sprawą koncertu tarnowskiego zespołu 
„Betania” wszyscy, którzy w tym dniu tak licznie zebrali się 
w sali GCKiCz mogli na nowo poczuć wyjątkową atmosfe-
rę Bożonarodzeniowego święta. Polska tradycja bogata jest 
w piękne kompozycje oddające wyjątkowość i doniosłość 
wydarzeń jakie miały miejsce w Betlejem przeszło dwa ty-
siące lat temu. Zespół „Betania”, który wystąpił w składzie: 
Marcin Walkowicz – śpiew, Agnieszka Roman – pianino, 
Dominik Chrobak – klarnet, Beata Chrobak – II skrzypce, 
Patrycja Sobczyk – wiolonczela i Karolina Wrona – I skrzyp-
ce, zaprezentował kilka tradycyjnych kompozycji utrzyma-
nych w różnorodnej stylistyce – od klasyki do aranżacji za-
wierających m. in. motywy góralskie. Koncert spotkał się 
z dużym zainteresowanie i uznaniem odbiorców.

WL
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SPOTKANIE OPŁATKOWE
Nie ma w kalendarzu świąt bardziej rodzinnych, niż grudniowe Święta Bożego Narodze-

nia. Przystrojona choinka, wigilijny stół, wspólnie śpiewane kolędy, to wszystko sprawia, że 
jesteśmy radośniejsi i spokojniejsi.

Tymi słowami uczniowie kl. IV-VI rozpoczęli spotkanie opłatkowe zorganizowane dla 
całej społeczności szkolnej. W pięknej scenerii śpiewano kolędy i pastorałki, przeplatane 
krótkimi formami narracyjnymi o narodzeniu Jezusa. Część artystyczną zakończyły uczen-
nice klasy I gimnazjum pięknym wykonaniem piosenki „Znak pokoju” oraz uczniowie klasy 
I szkoły podstawowej, którzy złożyli życzenia noworoczne.

Na koniec głos zabrali: Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Misterka, Przewodniczący Rady 
Gminy Franciszek Dymon oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie p. Wiesław Lizak, którzy pogratulowali dzieciom wspaniałego występu i życzyli ze-
branym zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Uroczystość zakończono 
łamaniem się opłatkiem.

Źródło: ZS w Gręboszowie
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 

 *** 
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KOLÊDOWE OSTATKI W CENTRUM KULTURY
Na zakończenie okresu Bożonarodzeniowego w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnic-

twa w Gręboszowie odbył się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkółki gry na 
instrumentach muzycznych. Był on jednocześnie zwieńczeniem kolejnego etapu muzycznej 
edukacji dzieci i młodzieży kształcącej się w placówce. Tym samym w piątkowe popołudnie 
30 stycznia br. uczestnicy mogli zaprezentować zdobyte umiejętności w pięknym repertuarze 
kolędowym. Młodzi muzycy zaprezentowali szereg wyjątkowych kolęd, pastorałek i piosenek 
związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, śpiewając i jednocześnie akompaniując so-
bie na instrumencie klawiszowym. Wszystkie występy nagrodzone były gromkimi brawami 
publiczności, która bardzo chętnie angażowała się w wspólne kolędowanie. 

W koncercie udział wzięli: Nikodem Sobota, Patryk Trela, Natalia Zawada, Karolina 
Dąbroś, Martyna Wojciechowska, Ewelina Surdel, Anna Dąbroś, Karolina Sarat, Ewelina 
Rumas, Wiktoria Woziwoda, Natalia Koziara, Łucja Przeworska, Klaudia Wielgus, Krzysztof 

Rumas, Dawid Dymon, Nikola 
Wytrwał.

Dzieci i młodzież biorą-
ca udział w koncercie kolęd 
kształci się pod okiem Krzysz-
tofa Romana, prowadzącego 
zajęcia muzyczne na piani-
nie, keyboardzie, akordeonie 
i trąbce. Każdy uczestnik, któ-
ry zaprezentował w tym dniu 
swoje muzyczne talenty otrzy-
mał słodki upominek od orga-
nizatora koncertu: Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Gręboszowie.

WL

„OD SERCA DLA SERCA”

 *** 

Tuż przed Świętami Bożego Narodze-
nia po raz kolejny w Zespole Szkół w Grę-
boszowie została zorganizowana akcja „Od 
serca dla serca”. Akcja ta skierowana jest do 
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gręboszowie. Uczniowie wraz z opiekuna-
mi z wielkim zaangażowaniem przygotowali 
piękne świąteczne stroiki, kartki z życzenia-
mi oraz drobne prezenty dla osób starszych, 
chorych i samotnych. Delegacje wolontariu-
szy wraz z paniami z Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej osobiście udali się do tych osób. Od-
wiedzili również tych, którzy pochodzą z na-
szej gminy, a obecnie przebywają w Domu 

Spokojnej Starości w Kupieninie oraz Dom 
Pomocy Społecznej Św. Br. Alberta Chmie-
lowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Spot-
kania odbywały się w miłej i serdecznej at-
mosferze. Gospodarze witali nas nie kryjąc 
wzruszenia. Byli bardzo szczęśliwi i wdzięcz-
ni za pamięć. Poprzez takie inicjatywy stara-
my się w młodym pokoleniu rozbudzić em-
patię i szacunek dla ludzi starszych, samot-
nych, chorych. Z drugiej zaś strony my sami 
czerpiemy od nich siły i mądrość życiową. 
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się 
w przygotowanie tej wspaniałej akcji.

Źródło: ZS w Gręboszowie
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DZIEŃ KOBIET W GMINIE GRÊBOSZÓW
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony był w naszej gminie w sposób wyjątkowy. 

Z inicjatywy Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek oraz Przewodniczącego Rady Gminy Franciszka Dymo-
na zostało zorganizowane spotkanie dla seniorek z terenu gminy Gręboszów. Odbyło się ono 9 marca br. na ha-
li sportowej w Zespole Szkół w Gręboszowie. Zaproszone 
Panie zostały uroczyście powitane przez Krystynę Świętek, 
która na początku przypomniała genezę tego wyjątkowego 
święta, ustanowionego w 1910 roku. Podkreśliła również jak 
ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie odgrywa kobieta. 
Nawiązała także do nauki głoszonej przez świętego Jana 
Pawła II nazywanego „apostołem geniuszu kobiety”, który 
„był świadomy wielkiej godności kobiety. Zrewolucjoni-
zował wręcz spojrzenie Kościoła na kobietę. W przedso-
borowej wizji Kościoła, pojmowanego zbyt legalistycznie 
i urzędowo, o kobiecie wręcz bano się mówić w wielu krę-
gach. Tymczasem Papież Polak poświęcił kobiecie odrębne 
dokumenty, ukazując zupełnie nowatorskie spojrzenie na 
rolę kobiet w Kościele i świecie. Patrzył na każdą kobietę 
przez pryzmat Maryi, którą nazywał najpełniejszym arcy-
dziełem kobiecości. W liście do kobiet ogłoszonym 10 lip-
ca 1995 roku, w związku z międzynarodową konferencją 
ONZ, wyraża duży szacunek dla kobiet. Zwraca się do nas, 
jako matek, małżonek, córek, sióstr – dziękując nam za 
wszystko, zawierzając Bogu w modlitwie kobiecość, któ-
ra stanowi w różnych formach podstawowe dziedzictwo 
ludzkości i Kościoła.” Na koniec Pani Wójt złożyła życzenia 
wszystkim Paniom. Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady Gminy, który również dołączył się do życzeń składa-
nych w tym dniu wszystkim solenizantkom: „Z okazji Dnia 
Kobiet wszystkim przybyłym Paniom, a także pozostałym 
mieszkankom Gminy Gręboszów, w imieniu własnym oraz 
samorządu składam bukiet najserdeczniejszych życzeń. 
Życzę Wam zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Aby 
uśmiech bezustannie rozpromieniał Wasze twarze, a ży-
ciowa mądrość dawała siłę i determinację w rozwiązywa-
niu najtrudniejszych spraw. Niech zawsze sprzyja Wam 
szczęście, któremu towarzyszyć będzie miłość i szacunek 
bliskich. Drogie Panie! Wszystkiego najlepszego w Wa-
szym dniu oraz we wszystkie pozostałe dni w roku.” 

W tym dniu wszystkie Panie, które były obecne na tym 
wyjątkowym spotkaniu mogły liczyć na wiele atrakcji i nie-
spodzianek. Młodzież szkolna, przygotowana przez Panią 
Emilię Misterka, zaprezentowała montaż słowno-muzycz-
ny, w którym przedstawiła szereg scenek przeplatanych 
piosenkami odnoszącymi się do różnego postrzegania roli 
kobiet w społeczeństwie, jak równie ich relacji z mężczyzna-
mi. O dobry nastrój seniorek zadbali: Łukasz Koszyk i Ro-
muald Gębala z Tarnowa, którzy w humorystyczny sposób 
umilali czas wszystkim Paniom prezentując wiele anegdot, 
jak i animując czas wolny angażując seniorki do różnych 
kreatywnych zabaw. Ponadto Panie mogły liczyć na słodki 
poczęstunek przygotowany przez organizatorów. Przedsię-
wzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkanek 
gminy Gręboszów, które licznie odpowiedziały na zaprosze-
nie samorządu i w murach Zespołu Szkół wspólnie święto-
wały swoje święto. Przy organizacji imprezy pomagali: na-
uczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Gręboszowie, pra-
cownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Wiesław Lizak



Gazeta GrĘboszowska

- 1� -

Gazeta GrĘboszowska

MAGIA ŚWI¥T WIELKIEJ NOCY – 
SPOTKANIE Z TRADYCJ¥

Czar i niezwykłość Świąt Wielkanocnych polega na tym, że jest to najstarsze i naj-
ważniejsze święto chrześcijańskie. Mimo tego, że bardzo uroczyście obchodzimy też 
Święto Bożego Narodzenia to właśnie w czasie Wielkanocy wypełnia się najważniejsza 
tajemnica naszej wiary i stąd tak wielka waga tych świąt. Wielkanoc jest pamiątką męki  
i zmartwychwstania Chrystusa; na całość świąt składają się: Niedziela Palmowa – 
rozpoczynająca uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne obejmujące 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz Niedziela Zmartwychwstania. 

Święta wielkanocne obchodzone są w Polsce niezwykle uroczyście i jak chy-
ba żadne inne związane są wieloma tradycjami i ludowymi obrzędami. Najbardziej 
znane i rozpowszechnione wśród wiernych to: malowanie pisanek, święcenie pokar-
mów, tradycja przystrajania Grobu Pańskiego, dzielenie się jajkiem.

Aby tradycji stało się zadość Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Ze-
spół Szkół w Gręboszowie na przełomie marca oraz kwietnia zorganizowało XX edy-
cję Konkursu Palm i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy, którego 
celem niezmiennie jest podtrzymywanie, kultywowanie, a także ochrona pięknej, 
ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzania przedmiotów tradycyj-
nej i współczesnej plastyki wielkanocnej. 

Tegoroczna edycja konkursu przebiegła według trzydniowej formuły, a mia-
nowicie: 25 marca była przyjmowana plastyka obrzędowa, dzień później odbyła się 
ocena prac, w niedzielę, tj. 29 marca przyjmowane były do oceny Palmy 
Wielkanocne w Domu Bractwa Św. Anny, w tym też dniu zostały oce-
nione, natomiast 31 marca w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnic-
twa nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów  
i nagród.

Idea konkursu zrodziła się w 1995 roku, wtedy odbyła się I edy-
cja, która miała miejsce w starym budynku Centrum Kultury. Kolejne 
konkursy (ze względu na większe tradycje tworzenia plam) odbywały 
się w Domu Strażaka w Borusowej. Od roku 2000 do 2010 konkurs 
miał rangę powiatowego. Aby jeszcze bardziej zmotywować wszystkie 
wioski należące do parafii Gręboszów do podjęcia się trudu robienia 
palm i plastyki obrzędowej konkurs powrócił do korzeni – a więc do 
Gminnego Konkursu, do Gręboszowa. 

Palmy zgłoszone do konkursu wykonywane były z naturalnych su-
rowców, uzupełnione suszonymi i barwionymi roślinami, wstążkami oraz 
kwiatami wykonanymi z bibuły. Różnorodność ręcznie wykonanych zdo-
bień zachwyciła oglądających. Należy dodać, iż z roku na rok poziom prac 
jest coraz wyższy, powstają prawdziwe dzieła sztuki – drobne kolorystycz-
nie dobrane kwiaty, które do złudzenia przypominają prawdziwe, ułożone 
w desenie i oryginalne wzory pięknie wkomponowane w gałązki buksz-
panu, wierzby, trzciny. W tegorocznym konkursie ocenionych zostało 36 
palm, w kategoriach: palmy wysokie, średnie, niskie oraz miniaturki.

W Polsce z bogatej tradycji ich wykonywania słyną dwa miejsce: 
Łyse, na Kurpiach – konkurs na najpiękniejszą, najbardziej strojną pal-
mę oraz Lipnica Murowana – konkurs na najwyższą palmę. Śmiało mo-
żemy powiedzieć, że nasze gręboszowskie palmy nie odbiegają od palm 
Kurpiowskich, czy tych w Lipnicy Murowanej. Możemy być dumni z na-
szej pięknej tradycji zdobienia plam, w które angażują się całe rodziny 
zaszczepiając wśród najmłodszych szacunek do ludowej kultury.

Poświęcona palma posiada wielorakie znaczenie. W wielu parafiach 
przed Środą Popielcową palmy pali się na popiół do posypywania głów. 
W niektórych rejonach kraju wierzono, że połknięcie pączka wierzbo-
wego przynosi zdrowie. Gospodarze z palmą w ręku wypędzali bydło na 
pastwiska. Miało to ochronić przed zarazą i chorobami podczas lata. Po 
przyjściu z kościoła gałązki palm wkłada się za obrazy w mieszkaniu, 
nie tylko dla dekoracji, ale przede wszystkim dla ochrony domostwa. 
Z gałązek palmowych wykonuje się krzyżyki i w Wielki Piątek ustawia 
się je w rogach pól, aby chroniły zasiewy. W niektórych rejonach Polski, 
zwłaszcza na Podkarpaciu, wykonuje się palmy bardzo wysokie i pięk-
nie przystrojone – kwiatami, mirtem, barwinkiem, tatarakiem, sitowiem, gałązkami kwitnących drzew, wstążkami 
i różnymi symbolami religijnymi. Są palmy sięgające 15-20 m wysokości. Im palma wyższa, tym piękniejsza. 

Przekazywane z pokolenia na pokolenie specyficzne metody przygotowywania ozdób wielkanocnych robią 
niezwykłe wrażenie na wszystkich, którzy mieli okazję się z nimi zetknąć. Nie inaczej było i w tym roku. Różno-
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rodność, pomysłowość, nowe techniki wykonania prac spowodowały, 
że komisja nie miała łatwego zadania. Głównymi kryteriami oceny 
prac były walory artystyczne, estetyka, pomysłowość oraz nietypowość 
rozwiązań. Należy jeszcze raz podkreślić, że poziom artystyczny prac 
był w tym roku bardzo wysoki.

Na uroczyste wręczenie nagród podsumowujące konkurs przybili 
m.in.: Tadeusz Adamczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grębo-
szów, Jerzy Misterka – dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie, Berna-
detta Błachaniec – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gręboszowie, Janina Gądek – Kierownik Oddziału Banku Spółdziel-
czego w Gręboszowie, Małgorzata Lizak – właścicielka sklepu Delikate-
sy Centrum w Gręboszowie, Emilia Misterka – nauczycielka w Zespole 
Szkół w Gręboszowie, członek Komisji Jury, Anna Ruta – nauczycielka 
w Zespole Szkół w Gręboszowie, członek Komisji Jury.

W realizacji konkursów już od 20 lat pomagają finansowo różne 
podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Fundatorami nagród rze-
czowych i pieniężnych konkursu w tym roku byli: Bank Spółdzielczy 
w Dąbrowie Tarnowskiej, Firma Sękpol Marii i Jana Kowal z Grębo-
szowa, Firma AGRIA Bogdana Bigosa, Pani Małgorzata Lizak i Firma 
REAL z Gręboszowa, Emilia i Jerzy Misterka, Jolanta i Michał Misia-
szek z Gręboszowa, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gręboszowie oraz Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

XX edycja Konkursu Palm i Plastyki Obrzędowej już za nami. Ser-
decznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zapraszamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach. 

A oto wyniki konkursu palm i plastyki obrzędowej.

palmy wysokie:
I miejsce ex aequo: Konrad Topór, Kamil Grabiec, Patrycja Grabiec 
II miejsce ex aequo: Łukasz Tyrcha, Bartłomiej Garbarz, Antoni Adamczyk
III miejsce: Karolina Dąbroś

palmy średnie:
I miejsce ex aequo: Patryk Trela, Natalia Zawada, Natalia Maroszek, 

Monika Zawada, Wiktoria Seruś, Konrad i Agata Wytrwał.
II miejsce ex aequo: Adrian Światłowski, Publiczne Przedszkole w Grębo-

szowie, Filip Zgorzały
III miejsce ex aequo: Anna Dąbroś, Andrzej Garbarz, Adrian Ciepiela, 

Kamila i Aleksandra Januś, Karolina Sarat, Ewelina i Krzysztof Rumas

palmy niskie:
I miejsce ex aequo: Dominika Trybulska, Amelia Seruś, Rafał Światłowski
II miejsce ex aequo: Paulina Trela, Kinga Trela
III miejsce ex aequo: Wojciech Sarat, Barbara Adamczyk, Szymon Nagó-

rzański

palmy miniaturki:
I miejsce: Martyna Wytrwał
II miejsce ex aequo: Dominik Koziara, Anna Trybulska, Dawid Kilian
III miejsce ex aequo: Maria Garbarz, Jakub Sarat.

Plastyka obrzędowa:

Kategoria: Przedszkole i klasy I-III
I miejsce ex aequo: Wiktoria i Amelia Seruś, Paweł Brzyś, 

Publiczne Przedszkole w Gręboszowie (grupa I)
II miejsce ex aequo: Adrian Światłowski, Patrycja 

Grabiec, Martyna Wytrwał, Julia i Kacper Dudek, 
Rafał Światłowski, Szymon Marcinkowski.

III miejsce ex aequo: Sylwia Ordon, Publiczne Przed-
szkole w Gręboszowie (grupa II) 

Kategoria klasy IV-VI
I miejsce ex aequo: Natalia Maroszek, Konrad Topór, 

Konrad Wytrwał, Patryk Ordon, Łukasz Bociek.
II miejsce ex aequo: Anna i Karolina Dąbroś, Jowita 

i Martyna Sojka, Grzegorz Januś, Nikola Wytrwał.
III miejsce: Ewelina Dąbroś
Wyróżnienie: Paweł Starsiak.

Kategoria – Gimnazjum
I miejsce ex aequo: Klaudia Świętek, Gabriela Marek, 

Ewelina Rumas, 
Kamila Januś, Izabela Tyrcha, Izabela i Klaudia Koziara, 

Agata Wytrwał.
II miejsce ex aequo: Adrianna Dąbroś, Katarzyna Sarat, 

Angelika Karyta, Arkadiusz Dymon, Natalia Klucz 
i Karolina Bigos.

III miejsce ex aequo: Ewelina i Krzysztof Rumas, Klaudia 
Wytrwał, Klaudia Tarka

Sabina Koziara
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UCZNIOWIE W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
Społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Gręboszowie pod kierownictwem Pani 

Anny Dembińskiej przygotowała uroczystą akademię poświęconą osobie Jana Pawła II. 
Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przedstawiony został w Kościele w Grębo-
szowie w dniu 10 kwietnia br. i był wspaniałą okazją, by w 10 rocznicę śmierci po raz 
kolejny pochylić się nad niezwykłością postaci Wielkiego Polaka. Akademia była dosko-
nałą chwilą do zastanowienia się nad spuścizną działalności Papieża Polaka, Jego nie-
zwykłego pontyfikatu, a także momentem refleksji, zadumy a przede wszystkim tęsknoty 
za Ojcem Świętym, który jest zawsze obecny w naszych sercach.

WL
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MONOGRAFIA GMINY GRÊBOSZÓW
Dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy 

unijnych gmina Gręboszów może pochwalić się 
wyjątkowym wydawnictwem. Nakładem Gminne-
go Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
ukazała się „Monografia gminy Gręboszów”. Pu-
blikacja ta stanowi przede wszystkim usystema-
tyzowanie informacji dotyczących obszaru gminy 
Gręboszów i przedstawienie ich w formie jednego, 
spójnego i całościowego wydawnictwa. Jest pierw-
szą tego typu publikacją, której wydanie miało na 
celu zebranie w jednej pracy wszechstronnej wiedzy 
o naszej „małej ojczyźnie”. Redaktorem naczelnym 
opracowanej monografii jest Włodzimierz Chorązki 
– pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, zaś w skład zespołu redakcyjnego weszli rów-
nież ks. dr Ryszard Banach, Beata Brożek i Wie-
sław Lizak. Obszerna publikacja prezentuje przede 
wszystkim: położenie geograficzno-przyrodnicze 
gminy Gręboszów, zarys dziejów (w tym: oświata, 
służba zdrowia, kultura i sport), historie sołectw, 
pochodzenie i znaczenie nazwy Gręboszów, sylwet-
ki sławnych Gręboszowian oraz najciekawsze za-
bytki gminy. Wydanie tej publi-
kacji było dużym wyzwaniem, ze 
względu na dość obszerny zakres 
tematyczny i krótki czas na jego 
opracowanie. Efektem pracy jest 
publikacja dająca możliwość zdo-
bycia i poszerzenia swojej wie-
dzy na temat gminy Gręboszów 
dla wszystkich osób zaintereso-
wanych jej dziejami oraz stano-
wi ważne narzędzie edukacyjne 
dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy chcących zgłębić 
historię miejsca w którym się 
wychowują i dorastają. Jak pod-
kreśliła wójt gminy Gręboszów 
Krystyna Świętek: „Znajomość 
historii własnego kraju to rów-
nież znajomość dziejów tej jego 
części, w której się żyje i działa. 
Ukazując historyczne losy „naszej małej ojczy-
zny”, nie możemy zapomnieć, że wpisują się one 
w przeszłość całego kraju. Te proste i oczywiste 
stwierdzenia stały u założeń zbiorowej pracy Mo-
nografia gminy Gręboszów. Wszystkie miejsco-
wości ujęte w tym opracowaniu miały w swojej 
bliższej i dalszej przeszłości postacie i wydarzenia 
godne uwiecznienia. Przewijają się one w pre-
zentowanych w pracy artykułach. Niniejsza mo-
nografia stanowi dowód naszej wdzięczności dla 
wszystkich tych, którzy żyli i pracowali na tym 
terenie.” Publikacja jest jednocześnie częścią spój-
nego dla całego obszaru Lokalnej Grupy Działania 
systemu informacji wewnętrznej, gdyż część gmin 
wchodzących w jej skład również zobowiązało się 

do wydania podobnych publikacji odnoszącej się 
do ich terenów.

Wśród całej bibliografii wykorzystanej do opra-
cowania „Monografii …” warto podkreślić, jak cen-
nym źródłem wiedzy były materiały publikowane 
na łamach Gazety Gręboszowskiej. Autorzy tych 
tekstów źródłowych bardzo często dzielili się swoją 
wyjątkową, a nieraz i unikatową wiedzą, przybliża-
jąc nam wiele istotnych zagadnień związanych z na-
szą gminą. Tym samym we wstępie do „Monografii 
…” Redakcja podkreśliła, że „(…) Ważnym źródłem 
informacji były artykuły publikowane w gmin-
nym kwartalniku – „Gazecie Gręboszowskiej”, 
który towarzyszy samorządowi gminnemu od 
roku 1997. Oprócz tekstów dokumentujących dzia-
łalność lokalnego samorządu gminnego, ośrodka 
kultury, szkół i organizacji społecznych, pojawiały 
się w niej ciekawe materiały historyczne. W tym 
miejscu należy wymienić następujących autorów: 
Beata Brożek (oświata), Paweł Potępa (historia), 
ks. dr Ryszard Banach (dzieje parafii), Stanisław 
Obartuch (lokalna historia), Wiesław Lizak (kul-

tura i sport), dr hab. Stanisław 
Koziara (pochodzenie nazw miej-
scowości) czy Andrzej Skowron 
(historia). (…)” 

Należy również wspomnieć, 
że charakterystyka Ludowych Ze-
społów Sportowych działających 
na terenie naszej gminy została 
opracowana w głównej mierze 
o materiały udostępnione i opra-
cowane przez działaczy zrzeszo-
nych w zespołach.

Ponadto materiały tekstowe 
wzbogacone są wyjątkowymi fo-
tografiami. Zdjęcia aktualnych 
wydarzeń i miejsc są autorstwa 
Wiesława Lizaka oraz Jakuba Li-
chorobca, zaś te mające wyjątko-
wą wartość historyczną pochodzą 
z archiwów: Zespołu Szkół w Grę-

boszowie, Parafii pw. WNMP w Gręboszowie oraz ze 
zbiorów rodzinnych Haliny i Ryszarda Bugajskich.

Monografię wydano nakładem Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
i sfinansowano ze środków UE pochodzących z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozyska-
nych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Ponidzia” w ramach programu LEADER 
– działanie: „Małe Projekty” oraz budżetu Gminy 
Gręboszów. Publikacja została wydana w pięknej, 
albumowej oprawie i zawiera 150 stron. Nakład wy-
niósł 600 szt. W najbliższym czasie trafi ona do rąk 
mieszkańców gminy Gręboszów.

Wiesław Lizak
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE. 
JANIE PAWLE II – DZIÊKUJEMY!

Już dziesięć lat mija od chwili gdy nasz 
ukochany Papież Jan Paweł II odszedł do 
domu Ojca. W przededniu święta Miłosier-
dzia Bożego – święta, które sam ustanowił 
– żegnał Go cały świat. Mimo, iż w liturgii był 
to czas radości w okresie oktawy świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, to wszyscy byliśmy 
pogrążeni w smutku i żałobie. Odszedł od nas 
Ojciec, który przez 26 lat 
pontyfikatu pokazywał jak 
pięknie żyć, kochać, cier-
pieć i umierać z godnością.

Co w nas pozostało? Jego 
życiowa postawa, naucza-
nie, ciągle żywe przesłanie, 
ojcowska miłość i szacu-
nek do drugiego człowieka, 
a może i pokora? Nasuwa 
się pytanie – Co z młodzie-
żą, która nie pamięta Jana 
Pawła II? Jak przekazać im 
tą wyjątkową lekcje człowie-
czeństwa, której mieliśmy 
możliwość doświadczyć? 

O to zatroszczył się 
sam Papież Jan Paweł II. 
Pochylił się nad tym mło-
dym pokoleniem, które dorasta już bez Jego 
nauki. 20 grudnia 1985 roku zapoczątkował 
Światowe Dni Młodzieży, odbywające się co 
dwa-trzy lata, spotkania młodych katolików 
z Papieżem. Organizowane w formie reli-
gijnego festiwalu, skupiające młodych z ca-
łego świata, którzy poprzez słuchanie słowa 
Bożego, przyjmowanie sakramentu Pokuty 
i Eucharystii pragną głosić Jezusa Chrystusa 
jako swego Pana i Zbawiciela. W pozostałych 
latach w Niedzielę Palmową organizowane są 
Światowe Dni Młodzieży w diecezjach. Mło-
dzi spotykają się ze swoimi biskupami i dusz-
pasterzami. Każdemu spotkaniu towarzyszą 
dwa wyjątkowe znaki podarowane przez 
Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych 
Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Sa-
lus Populi Romani. Znaki te krążą cały czas 
po świecie, gromadząc na modlitwie tysiące 
młodych ludzi.

Podczas ostatnich ŚDM odbywających 
się w 2013 roku w Rio de Janeiro, Papież 
Franciszek ogłosił niezwykle radosną dla nas 
wszystkich wiadomość, iż następne Święto 
Młodzieży odbędzie się w Polsce. Zaprosze-
nie do wizyty ojca Św. w naszym kraju zo-
stało wystosowane 15 marca podczas spo-
tkania Kolegium Kardynalskiego. „Byłoby 

wspaniale, gdyby w 2016 
roku, kiedy mija 1050 lat 
od chrztu Polski, nadrobić 
dług historii, kiedy tamci 
rządzący nie puścili Pawła 
VI i stał pusty fotel z kwia-
tami w Częstochowie. Po 
50 latach, byłoby to wy-
równanie tamtej zaległo-
ści” - mówił wówczas me-
tropolita warszawski, kard. 
Nycz. Wtedy też duchowni 
zaproponowali, aby ŚDM 
odbyły się właśnie w Krako-
wie. Warto wspomnieć, że 
w 2016 roku mija również 
25 lat od spotkania młodych 
na Jasnej Górze, a także 30 
lat od pierwszych ŚDM.

Każde takie spotkanie młodych wyma-
ga ogromnego nakładu pracy zarówno tej 
fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. 
Niezwykle istotne jest przygotowanie tre-
ści, nad którą rozważają młodzi w grupach. 
Tematykę spotkań określa Papież kierują 
do młodych swoje Orędzie. Jego treść jest 
pogłębiana podczas trzydniowych spotkań 
zwanych triduum katechetycznym. Trzeba 
podkreślić, że ŚDM są spotkaniem wielo-
dniowym, ich struktura składa się z dwóch 
części. Pierwsza to „Dni w Diecezjach”, wów-
czas młodzież przebywa na terenie całego 
kraju. Druga zaś to „Wydarzenia Centralne” 
czyli tygodniowy pobyt młodzieży w miejscu 
wyznaczonym przez Ojca Świętego. W po-
niedziałek młodzi wyjeżdżają do wskazanego 
miejsca, we wtorek uczestniczą w ceremonii 
otwarcia, w środę, czwartek i piątek biorą 
udział w katechezach i festiwalu młodych, 
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w sobotę pielgrzymują na miejsce czuwania 
i uczestniczą w wieczornym spotkaniu z Pa-
pieżem. W niedziele następuje etap końcowy 
czyli uroczysta Msza Święta kończąca ŚDM. 
Wydarzeniom centralnym towarzyszą spe-
cjalne strefy spotkań zwane Strefa Pojedna-
nia oraz Expo-vocation.

Tegoroczne hasło ŚDM brzmi: „Błogosła-
wieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią” (Mt. 5,7). Papież Franciszek wybrał 
je nie bez powodu - już podczas ŚDM w 2013 
roku zachęcał młodych słowami: „Patrz, czy-
taj Błogosławieństwa - to Ci dobrze zrobi.”. 
Zatem głównym tematem ŚDM w Krakowie 
będzie miłosierdzie. 

W tegorocznym logo ŚDM znajduje się 
czerwono-niebieska iskra, o której wspo-
mina Św. Faustyna w swoim Dzienniczku: 
„Gdy się modliłam za Polskę usłyszałam te 
słowa: Polskę szczególnie umiłowałem […] 
z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat 
na ostateczne przyjście Moje” [Dz. 1732]. 
Promienie iskry nawiązują do obrazu Jezusa 
Miłosiernego. Na tym obrazie z serca Chry-
stusa wypływają dwa strumienie: niebieski 
symbolizujący wodę i czerwony symbolizują-
cy krew. W logo oznaczają one łaskę, która 
„rozlewa się” na młodych całego świata. Jan 
Paweł II był niestrudzonym orędownikiem 
Bożego Miłosierdzia. U progu Jego ponty-
fikatu ukazała się druga encyklika właśnie 
o miłosierdziu – „Dives in misericordia” 
(O Bożym Miłosierdziu). Pod hasłem „Bóg 
bogaty w miłosierdzie” upłynęła także Jego 
ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny. W homi-
lii na krakowskich Błoniach mówił: „To ha-
sło, jest niejako streszczeniem całej prawdy 
o tej miłości Boga do człowieka, która przy-
niosła ludzkości odkupienie. Bóg będąc bo-
gaty w miłosierdzie, przez wielką swą mi-
łość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych 
na skutek występków, razem z Chrystusem 
przywrócił do życia (Ef 2, 4-5). Pełnia tej 
miłości objawiła się w ofierze Krzyża. Nikt 
bowiem nie ma większej miłości od tej gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich 
(J 15,13). Taka jest miara miłosiernej miło-
ści! Taka jest miara miłosierdzia Bożego. 
Jest ono niejako odpowiedzią Boga na zło 
obecne w świecie. To krzepiące orędzie!”. 

Dla Jana Pawła II miłosierdzie było szczegól-
ną koncentracją na godności człowieka (Di-
ves in misericordia 6). Przez całe swoje życie 
i posługę dla Kościoła powszechnego dawał 
piękne świadectwo miłosierdzia wobec ludzi, 
zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących, 
chorych, cierpiących, przeżywających różne 
trudności. Niezwykłą lekcją miłosierdzia było 
przebaczenie swemu oprawcy i odwiedze-

nie go we włoskim więzieniu. Ojciec Święty 
w tym geście ukazał dogłębny sens zawierze-
nia i ufności w Boże Miłosierdzie, wypowia-
dane przez nas każdego dnia w Modlitwie 
Pańskiej: „odpuść nam nasze winy jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”.

Życie Sługi Bożego Jana Pawła II to nie-
wątpliwy znak potęgi zawierzenia Bożemu Mi-
łosierdziu. Przekonaliśmy się o tym 2 kwietnia 
2005 roku właśnie w wigilię święta Bożego 
Miłosierdzia, kiedy umierał na oczach całego 
świata. Kiedy o godzinie 21.37 odchodził do 
domu Ojca, rozpoczynała się już noc Bożego 
Miłosierdzia…

Tak trudno uwierzyć, że to już dziesięć lat 
minęło od tego smutnego wydarzenia, tak wie-
le się w naszym życiu wydarzyło, może trochę 
zapomnieliśmy o Janie Pawle II, coraz rzadziej 
sięgamy po Jego publikacje, może zapominamy 
o modlitwie, mając świadomość ile łask może-
my uprosić za Jego przyczyną… Myślę, że przy-
gotowania i przeżycie Światowych Dni Młodzie-
ży to wyjątkowy czas, który dostaliśmy od Boga. 
To doskonała okazja do modlitwy, pogłębienia 
swej wiary poprzez czytanie chociażby prze-
pięknych Encyklik i Listów naszego Kochanego 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie zmarnujmy 
tego czasu łaski i dziękujmy Świętemu Janowi 
Pawłowi II za to, że możemy żyć w tym wyjąt-
kowym stuleciu.

Katarzyna Lizak
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NASZ KSI¥DZ DZIEKAN STANISŁAW KUREK
Urodził się 3 marca 1897 w Ratnawach 

w parafii Wojnicz, jako syn Michała i Ma-
rii Chemowskiej. Egzamin dojrzałości złożył 
w 1917 w Tarnowie. Po maturze służył zawodo-
wo w wojsku – dosłużył się stopnia kapitana. 
Studiował potem na Politechnice Lwowskiej. 
Porzucił jednak rysującą się przed nim karierę 
i w 1926 roku wstąpił do Seminarium Duchow-
nego w Tarnowie. 

W Archiwum Diecezjalnym znalazłem do-
kument, w którym dziekan dębicki pisze, że 
4.08.1924 roku ks. Stanisław Kurek zgłosił 
się do Dębicy na wikarego. Oczywiście była to 
pomyłka imienia. Chodziło właściwie o jego 
brata, ks. Władysława, ale już sama pomyłka 
imienia świadczy, że Opatrzność Boska prze-
widziała kapłaństwo Ks. Stanisławowi. Jak 
wspomina ks. Roman Deszcz, 
myśl o kapłaństwie chodzi-
ła za nim od młodości, choć 
przed kapłaństwem jakby 
uciekał, skoro po studiach na 
politechnice planował mał-
żeństwo i w ostatniej chwi-
li, gdy już miał iść do ślubu, 
przyznał się narzeczonej, że 
kiedy jako student był chory 
na czerwonkę i wszyscy wo-
kół niego umierali, w gorącej 
modlitwie prosił o urato-
wanie życia obiecując wstą-
pienie do zakonu jezuitów. 
Wyznanie to sprawiło, że 
ślub został odwołany, a na-
rzeczony zamiast do małżeń-
stwa, poszedł do Semina-
rium w Tarnowie. Ponieważ 
miał już prawie 30 lat i sto-
pień oficerski, dzięki niemu 
cały rocznik nazywany był przez pozostałych 
kleryków rokiem „pułkowników”. Rocznik ten 
miał rzeczywiście nieprzeciętnych i zasłużo-
nych później kapłanów. Wśród nich oprócz na-
szego rodaka ks. Jana Jarosza byli m.in. znani 
później profesorowie i prałaci: ks. Władysław 
Bochenek, ks. Władysław Lesiak, ks. Stanisław 
Łach, czy ks. Stanisław Sroka. 

W seminarium tarnowskim w tak doboro-
wym towarzystwie uczył się dobrze, ale przeżywał 
w dalszym ciągu niepokój, że nie poszedł do jezu-
itów. Radził się więc w tej sprawie ojca duchow-
nego i spowiednika, którzy dla spokoju sumienia 
polecili mu w kapłaństwie odmawiać codziennie 
litanię do Matki Bożej, co wiernie przestrzegał. 

Wreszcie po ukończeniu studiów teologicznych 
dnia 29 czerwca 1930 otrzymał wraz z innymi ko-
legami (z rąk biskupa Leona Wałęgi – święcenia 
kapłańskie w katedrze tarnowskiej.

Jako wikariusz pracował ks. Stanisław 
w Zakliczynie (od 1.VIII. 1930), Łączkach Ku-
charskich (od 20.IV.1932), i Zbylitowskiej Gó-
rze (od 25 VII 1936). Następnie 25 VII 1937 za-
mianowany został administratorem, a po kilku 
miesiącach proboszczem parafii Wójtowa. Na 
tym też stanowisku pełnił przez kilka miesięcy 
(1948/1949) obowiązki dziekana w dekanacie 
bieckim. W Wójtowej prawdopodobnie miało 
miejsce wydarzenie, które po latach wspomi-
nał mimochodem, że zachorował na tężec i nie-
wiele brakowało, żeby go żywcem pochowano 
do grobu. Może i dlatego od 1946 roku składał 

prośby do Kurii Biskupiej 
o zmianę probostwa. Nawet 
dziekan biecki wstawiał się 
do biskupa w tej sprawie. 
Niestety inna była Wola Boża. 
Dopiero 24 VII 1949 został 
zamianowany proboszczem 
w Gręboszowie. Równocze-
śnie w latach 1951-1969 pełnił 
obowiązki wicedziekana de-
kanatu dąbrowskiego. Dlate-
go w Gręboszowie nie znano 
słowa „proboszcz”. Wszyscy 
mówili - „Ksiądz Dziekan”. 
Wprowadził oświetlenie elek-
tryczne kościoła, wymalował 
kościół, sprawił tabernaku-
lum pancerne, wprawiono 
nową posadzkę marmurową, 
sprawiono nowe ławki, wresz-
cie w 1971 roku, gdy wikariu-
szem był ks. Adam Mardeusz, 

dostosowano prezbiterium do liturgii posobo-
rowej, oraz w 1973 roku podjęto budowę nowej 
plebanii. Miał też różne kłopoty w Gręboszo-
wie. Nawet ze Służbą Bezpieczeństwa, która go 
nachodziła. 

Dla parafian był życzliwy, wszyscy widzie-
li, że jest pobożny i chętnie spowiada. Również 
kazania były dobrze przygotowane, choć nie 
miał daru krasomówstwa. Pilnował rekolekcji 
kapłańskich, na które regularnie jeździł, przed 
wojną do jezuitów we Lwowie, po wojnie do re-
demptorystów w Tuchowie lub jezuitów w Cze-
chowicach, a w późniejszych latach najczęściej 
odprawiał rekolekcje w Seminarium Duchow-
nym w Tarnowie. 
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Przez wiele lat miał po dwóch wikariuszy, 
kiedy zaś powstała samodzielna parafia w Bo-
rusowej, jednego, który uczył religii w szko-
łach w Ujściu i Woli Żelichowskiej, natomiast 
w Gręboszowie uczyli obydwaj: wikariusz 
i Ksiądz Dziekan. Cieszył się, gdy w parafii 
znalazł się kandydat do kapłaństwa. W ciągu 
jego proboszczowania w Gręboszowie urządzał 
prymicje dla ks. Franciszka Skowrona i księży 
Zygmunta i Józefa Obartuchów, księdza Mie-
czysława Szarka, ks. Ryszarda Banacha i ks. 
Jana Mamulskiego. Wytrwale gromadził mate-
riały i świadectwa dotyczące ks. Piotra Halaka. 
W 1971 roku mógł cieszyć się wizytą ks. kard. 
Karola Wojtyły w Gręboszowie, który poświęcił 
tablice pamiątkowe ks. Piotra Halaka i Majora 

Henryka Sucharskiego. Było to wielkie wyda-
rzenie dla całej diecezji tarnowskiej. 

Po 24 latach proboszczowania, w 1973 
roku, przeszedł na emeryturę pozostając jednak 
w Gręboszowie. Jako emeryt dużo się modlił 
i w miarę sił służył pomocą swemu następcy, 
ks. Marianowi Jachowiczowi, zwłaszcza w kon-
fesjonale. W chorobie był przykładem wielkiej 
cierpliwości. Od 1980 roku opiekował się nim 
nowy proboszcz, ks. Władysław Golec. 

Ks. Stanisław Kurek zmarł w dniu 27 kwiet-
nia 1981 i pochowany został na cmentarzu 
w Gręboszowie - jak sobie życzył - w sąsiedztwie 
grobu ks. Piotra Halaka. Naszą powinnością 
jest pamiętać o Nim w naszych modlitwach. 

Ks. Ryszard Banach

GROBY LEGIONISTÓW W GRÊBOSZOWIE
Po bitwie pod Czarkową, przywieziono ciała poległych do Gręboszowa i tu koledzy pole-

głych złożyli je do wspólnej mogiły i oddali im ostatnią przysługę, a potem ruszyli w bój, by 
w nim zdobywać każdą grudkę ziemi, o którą już tyle krwi przelali nasi przodkowie. 

Mogiła ta w krótkim czasie przykryła się zieloną trawą, jak gdyby ją okryto tegoż ko-
loru kobiercem. Gręboszowianie przy każdej sposobności starli się uczcić ich pamięć,  
a nawet noszono się z myślą postawienia ku ich pamięci na tej mogile pomnika. 

Nie długo jednak spoczywali oni w tej mogile, gdyż w roku 1915 po cofnięciu się 
wojsk rosyjskich z pod Krakowa, jeńcy rosyjscy, w niewoli austriackiej, zbierali poległych  
w ataku na polach gręboszowskich, chowając ich na cmentarzu wojskowym. Podobny los 
spotkał i naszych bohaterów, których resztki na rozkaz władz austr. zostały przeniesione na 
wspólny cmentarz, gdzie złożono przy bramie w dwóch grobach, a ciało ś.p. Krynickiego, 
oficera I Bdy Leg. nieco w pośrodku, obok oficera austr.

Później rząd austr. przysłał jeńców włoskich, którzy wybudowali kosztem rządu bramę 
z marmurową tablicą z następującym napisem w języku niemieckim:

„W szalejących fa-
lach wzburzonego morza 
wojny stoczyliśmy boha-
terskie boje. Byliśmy tyl-
ko falą odbijającą się po-
między walczącymi na 
polu chwały. Spojrzyj na 
ślady krwi, dotknij pło-
mienia, gdyż ja już wię-
cej oddać wam nie mogę. 
Kochaj Ojczyznę, ponad 
swoje życie”.

Jan Kalafarski
Panteon Polski, 

Lwów, 1 stycznia 1925

 *** 
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WIEK PODESZŁY 
CZŁOWIEKA – JEGO 

BLASKI, TWARZE I MASKI
ZdROwie Redaguje: 

wiesław Lizak

W dzisiejszym świecie, 
gdzie dominuje kult młodości, 
starość jest trochę spychana 
poza margines. Chcę zacząć 
moją opowieść o starości od 
eksperymentu pewnej studentki 
psychologii w Stanach Zjedno-
czonych, która wygrała między-
uczelniany konkurs piękności  
i stała się bardzo znana w swo-
im mieście. Jej popularność 
otwierała wszystkie drzwi  
i spotykała się z samymi dowo-
dami sympatii. Ale jej psycho-
logiczna dusza była przekorna, 
postanowiła więc w ramach eks-
perymentu przebrać się i ucha-
rakteryzować na kobietę starą  
i przyjść w te same miejsca, 
gdzie była przyjmowana z taką 
sympatią. I tu spotkało ją roz-
czarowanie, ci sami ludzie, któ-
rzy witali ją kiedyś z radością, 
teraz niechętnie z nią rozma-
wiali. Odwracali się do niej ple-
cami i robili wszystko by jej nie 
zauważyć. Lecz gdy nie odcho-
dziła, spotykała się z obraźliwy-
mi tekstami i poniżaniem, aż 
w końcu musiała przerwać swój 
eksperyment, bo została pobi-
ta. Pewnie u nas by to nie było 
możliwe, bo przecież nie mamy 
międzyuczelnianych konkur-
sów piękności. 

Z punktu widzenia biologii, 
starość to naturalna konsekwen-
cja rozwoju każdego człowieka. 
Od poczęcia, poprzez okres dzie-
ciństwa do ukończenia 15 roku 
życia, i młodości do 30 roku ży-
cia, przez okres dojrzałości do 
65 roku życia, aż po starość do 
90 roku życia, by znaleźć swój 
kres w długowieczności po 90 
roku życia. Decydujący dla dłu-
gości życia dla każdego organi-
zmu jest jego zegar biologiczny, 
a sercem tego zegara jest ilość 
możliwych podziałów każdej 
komórki w procesie mitozy, by 
mogły powstać dwie nowe z tym 
samym garniturem genów. 
U człowieka liczba mitoz wyno-

si około 50 w ciągu całego życia, 
co daje maksymalny czas trwa-
nia ludzkiego życia na około 120 
lat. Już teraz, gdy piszę te słowa  
w roku 2015, wszystkie dziew-
czynki teraz urodzone dożyją 
100 lat, chłopcy niestety będą 
musieli jeszcze poczekać, bo oni 
dożyją około 90 lat. A wiek po-
deszły, który osiągamy po ukoń-
czeniu 65 roku życia (według 
WHO), ma też swoje prawa. Po 
pierwsze jest czasem emerytal-
nym, a więc czasem, gdy trzeba 
liczyć na wsparcie społeczności, 
w której się wcześniej było oso-
bą produktywną i właśnie utrzy-
mywało się solidarnie ludzi 
starych, poprzedniej generacji, 
którzy nie pracowali. Teraz, gdy 
w naszym kraju przywrócono 
emerytury ZUS-owskie znowu 
musimy liczyć na obecnie pra-
cujących, by utrzymali tych, 
którzy już nie pracują. W tym 
miejscu chcę Wam powiedzieć, 
że zmienia się proporcja, i tych 
którzynie pracują jest coraz 
więcej, a tych, którzy muszą 
pracować jest coraz mniej.

Może teraz trochę faktów 
statystycznych: zacznijmy od 
długości życia, obecnie długość 
życia kobiety w Polsce wyno-
si 80,5 roku, a mężczyzny 73,5 
roku. W roku 2000 długość życia 
kobiety wynosiła 78 lat, a męż-
czyzny 70 lat, natomiast w roku 
2020 będzie wynosiła dla ko-
biety 82 lata i dla mężczyzny 75 
lat. Mamy też trochę szczęścia, 
bo na podkarpaciu kobieta żyje 
średnio 81 lat, a mężczyzna 74 
lata, podczas gdy w wojewódz-
twie łódzkim kobieta żyje krócej, 
bo średnio około 78 lat, a męż-
czyzna 68 lat. Jeszcze lepiej jest  
w Szwecji, bo tam kobieta żyje 
średnio 84 lata, a mężczyzna 80 
lat. Niestety w kolebce ludzkości 
w Afryce nadal średnia długość 
życia człowieka ok. 46 lat i może 
dlatego stamtąd wyszliśmy, by 
tutaj żyło nam się lepiej i dłu-

żej. Po drugie w poszczególnych 
krajach różny jest procent ludzi 
starych w stosunku do liczby 
całej ludności, co stwarza róż-
ne problemy tych społeczeństw, 
i tak ludzi po 65 roku życia jest 
w Niemczech około 20 % nato-
miast w Unii Europejskiej śred-
nio 17,5 %, w Polsce ta liczba 
wynosi 13,5 % i to już stanowi 
o tym, iż nasze społeczeństwo 
uznawane jest za stare, ponie-
waż przekracza magiczną liczbę 
12 %, która stanowi o starzeniu 
się społeczeństwa. Takie społe-
czeństwo jest w stagnacji, czyli 
istnieje nadmierna ilość ludzi 
starych, potrzebujących pomo-
cy w stosunku do ilości osób 
pracujących, sprawnych, którzy 
mogą, ale i muszą tej pomocy 
udzielić. 

Wróćmy teraz do biologii, 
co powoduje starzenie się or-
ganizmu? Najogólniej mówiąc 
przyczyną jest czas i przemija-
nie, bo nasze geny podczas po-
działów komórek zawierają co-
raz więcej błędów, aż w końcu 
przestają się dzielić i umierają. 
Taki mechanizm najwcześniej  
w naszym życiu występuje 
w cebulkach włosowych głów-
nie u mężczyzn, stąd łysienie.  
To najwcześniejszy sygnał cze-
kającej na każdego z nas sta-
rości. Po drugie metabolizm 
organizmu, to ciągłe spalanie 
by uzyskać energie do wzro-
stu, pracy, ruchu, co powoduje 
też powstawanie wielu szkodli-
wych czynników, tak zwanych 
wolnych rodników tlenowych, 
które uszkadzają poszczególne 
struktury komórki. Można ob-
razowo powiedzieć, że to ciągłe 
spalanie w końcu wypala piec, 
w którym ten ogień życia ciągle 
płonie. Po trzecie wyczerpa-
nie wszystkich mechanizmów, 
układów i tkanek, które przez 
wszystkie lata służąc dla całego 
organizmu zużywały się. Gu-
biły wodę, a elementy bardziej 
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elastyczne przekształciły się 
w struktury twardsze. Począw-
szy od stawów i mięśni, aż po 
zmiany strukturalne naszego 
mózgu. I po czwarte procesy 
psychologiczne, które z wiekiem 
stają się coraz mniej elastyczne. 
Można powiedzieć, że nasza 
dusza coraz bardziej godzi się  
z przemijaniem i mimo, że od-
kąd spotkała się ze zjawiskiem 
nieuchronności śmierci, to  
w młodości odsuwa ją jak naj-
dalej, starając się tak kierować 
naszym życiem jakby śmierć nie 
istniała. To w wieku dojrzałym 
oswaja ją, aż w końcu w staro-
ści godzi się z jej istnieniem, 

a nawet wykazuje się obojętno-
ścią wobec niej. Kiedy już jed-
nak przyjdzie wiek podeszły, to 
zmienia się wszystko i w samym 
człowieku i wokół niego świat 
wygląda inaczej. 

Ze wszystkich sentencji, 
jakie znalazłem na temat sta-
rości wybrałem najbardziej 
optymistyczną: Starość jest 
nagrodą, pozwala bowiem 
długo widzieć swoich bliskich 
i to stanowi o pięknie wieku 
podeszłego. Bo jeszcze tak nie-
dawno, w wieku XVI czy XVII 
długość życia człowieka była 
tak krótka, że instytucja babci 
i dziadka w ogóle nie istniała. 

To dopiero dzisiaj doczekali-
śmy się dnia babci i dnia dziad-
ka, które świętujemy razem  
z wnuczkami. W moich przemy-
śleniach na temat starości spró-
buję rozszerzyć jeszcze jedną 
tezę o tej fazie życia człowieka. 
Mianowicie, że przyszłość ludz-
kości jest w rękach ludzi sta-
rych, że to oni stanowią nadzie-
ję świata. I tezę tą postaram się 
rozwinąć w następnym moim 
artykule. A teraz cały czas mam 
wrażenie, że pisząc o wieku po-
deszłym, sam spróbuję ten ob-
szar oswoić dla siebie. 

Dr Marek Ziajor

 *** 

CO PO KWOTACH MLECZNYCH?

(od 1 IV 2015 likwidacji ulega system kwot mlecznych)

roLnictwo

Likwidacja kwot mlecznych 
to efekt reformy wspólnej polity-
ki rolnej w kierunku jej dalszego 
urynkowienia, została podjęta 
w ramach śródokresowego jej 
przeglądu w 2003 roku. Warto 
pamiętać, że wtedy przedłużo-
no funkcjonowanie kwot z roku 
2008 na rok 2015, zwiększono 
również kwoty dla niektórych 
krajów. W tym czasie Unia już 
była po zamkniętych negocja-
cjach w Kopenhadze z 10 nowy-
mi krajami członkowskimi. Kraje 
te jeszcze nie miały wpływu na tę 
decyzję, a w większość z nich wy-
rażała opinię, że otrzymała zbyt 
niskie kwoty mleczne. 

Produkcja mleka jest wy-
jątkowo ważną działalnością dla 
wielu gospodarstw. Systema-
tycznie, w wyniku koncentracji, 
następuje powiększanie średniej 
wielkości stada celem osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu docho-
du i utrzymania się na konku-
rencyjnym rynku. Te zmiany wy-
stępują także w nowych krajach 
członkowskich, czego najlepszym 

przykładem jest Polska, były też 
niezbędne dla osiągnięcia wy-
maganych standardów. Należało 
przeprowadzić w tym celu drogie 
inwestycje, co było opłacalne tyl-
ko przy odpowiedniej wielkości 
stada krów. Także tego wymaga-
ły nowe warunki ekonomiczne, 
gdzie potrzebna była niezbędna 
skala produkcji, aby osiągnąć do-
datni wynik. 

Koncentracji produkcji mle-
ka towarzyszyło nie tylko znaczne 
zmniejszenie się liczby producen-
tów (mamy ich w Polsce 145 tys.), 
ale także istotna regionalizacja 
produkcji oraz unowocześnienie 
związane ze znaczącym doinwe-
stowaniem tych gospodarstw, 
co w części było zrealizowane 
z pomocy unijnej, ale głównie 
ze środków własnych i kredyto-
wych. Oznacza to zatem, że wiele 
tych gospodarstw mlecznych jest 
znacznie zadłużonych. 

Likwidacja kwot mlecznych 
u większości producentów mle-
ka wzbudza obawy a nawet wy-
wołuje poczucie zagrożenia, choć 

są też tacy, którym daje nadzieje 
na rozwój i niekontrolowany 
wzrost produkcji. Kwoty mlecz-
ne są różnie oceniane. Miały one 
za zadanie stabilizować produk-
cję a przez to zapewnić odpo-
wiednie relacje między podażą 
a popytem, utrzymać stabilne 
ceny i zapewnić odpowiedni do-
chód dla rolnika. Rzeczywistość 
okazała się trochę bardziej zło-
żona, bo mimo tych ograniczeń 
produkcyjnych na rynku mleka 
występowały istotne wahania 
cenowe, co przekładało się na 
sytuację dochodową rolników. 
Te wahania przekładały się tak-
że na konieczność interwencji 
na rynku głównie w obszarze 
mleka w proszku, sera, masła, co 
wymagało stosowania różnych 
instrumentów jak dopłaty do 
przechowywania, czy wsparcie 
dla eksportu, a w latach 2008-
2009 wystąpiła bardzo trudna 
sytuacja kryzysowa na rynku 
mleka, która zagrażała załama-
niu produkcji. Sytuację poprawi-
ła podjęta interwencja, niestety 
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zbyt późno, przez co była mniej 
skuteczna a bardziej kosztowna.

Od podjęcia decyzji o li-
kwidacji kwot mlecznych ciągle 
mówiło się o zapewnieniu tzw. 
miękkiego lądowania dla pro-
ducentów mleka po likwidacji 
kwot mlecznych. Temu miał słu-
żyć pakiet mleczny, który wszedł 
w życie 3 październiku 2012 i ma 
obowiązywać do 30 czerwca 
2020. Przyjęte w pakiecie roz-
wiązania nie dają oczekiwanych 
rezultatów. W kwietniu 2013 
utworzono Europejskie Cen-
trum Obserwacji Rynku Mleka, 
mające zapewnić monitorowa-
nie sektora mleczarskiego dla 
potrzeb KE, jak i samej branży. 

Pakiet mleczny miał zapew-
nić powstanie zrównoważonego 
konkurencyjnego sektora mle-
czarskiego i odpowiednich na-
rzędzi pozwalających reagować 
na zaistniałe różne trudne sytu-
acje tak, aby był to sektor konku-
rencyjny, a łańcuch mleczny od 
krowy do stołu był sprawiedliwy 
w zakresie podziału zysków, co 
jest warunkiem zapewnienia go-
dziwego dochodu dla rolników.

Podkreślałem wcześniej, że 
produkcja mleka jest wysoko ka-
pitałochłonna, gdyż inwestycje są 
bardzo kosztowne. Pomimo me-
chanizacji, a nawet robotyzacji 
dalej są wysokie nakłady roboci-
zny a koszty produkcji (szczegól-
nie pasz i energii) są wyjątkowo 
wysokie, także osiągnięcie wyso-
kiej jakości inwentarza wymaga 
odpowiedniego czasu i środków. 
Produkcja ta jest wyjątkowo 
wrażliwa, przecież są to żywe or-
ganizmy, i wymaga niezbędnej 
dbałości, stąd ważna jest obsłu-
ga i odpowiednie przygotowanie 
pracowników. Bardzo trudno jest 
pozyskać w tym względzie do-
brych pracowników najemnych.

We wspomnianym łańcuchu 
istotne miejsce zajmuje prze-

twórstwo mleka. Nastąpiło duże 
unowocześnienie, poczyniono 
ogromne nakłady inwestycyjne, 
także przy wsparciu środkami 
unijnymi. Wzrósł asortyment 
produktów, nastąpiła koncentra-
cja, a przez to wzrost skali pro-
dukcji, ale dalej mamy około 200 
mleczarni, z czego 20 dużych, 
w tym 5 bardzo dużych a wśród 
nich dwie największe. Przy takim 
rozproszeniu, dla około 150 spół-
dzielni problemem jest współ-
praca z sieciami handlowymi, 
z wyjątkiem tych, które mają spe-
cyficzne, unikalne produkty. Sła-
bością sektora przetwórczego jest 
brak wspólnych form organizacji 
sprzedaży, co dałoby im zwięk-
szoną siłę wobec wielkich sieci 
handlowych, dotyczy to nawet 
tych największych przetwórców. 
Zamiast współdziałania obser-
wuje się niezdrową rywalizację, 
którą trudno nazwać konkuren-
cyjnością. Przykładem braku wy-
obraźni była rywalizacja o po-
zyskanie surowca na przełomie 
2013 i 2014 roku. Wpłynęło to na 
znaczne podniesienie cen mleka 
a brak było wizji oszczędności 
i przygotowania się do rywaliza-
cji z napływem produktów spoza 
naszego kraju, co na wspólnym 
rynku jest rzeczą normalną. To 
było istotną, choć niepotrzebną, 
zachętą do rozwoju produkcji 
mleka przez rolników, bo wysoka 
cena dawała szansę na osiągnię-
cie zysku nawet po zapłaceniu 
kary. Teraz mamy tego skutki. 

(…) Polskie mleczarstwo ma 
dobrą (a nawet zbyt dobrą) opi-
nię w Unii i jest uznawane za bar-
dzo konkurencyjne, a więc tym 
bardziej nie chciano nam dać 
żadnych preferencji. Możliwe 
było jedynie to, co jest w decyzji 
Komisji Europejskiej, czyli rozło-
żenie na raty.

Trudna sytuacja na rynku 
mleka pogłębiła się od sierpnia 

2014 na skutek wprowadzenia 
embarga przez Rosję na wiele 
produktów z UE i innych kra-
jów. W tej grupie są również 
przetwory mleczne. Najbardziej 
dotkliwie wpłynęło to na sytu-
ację na rynku mleka w krajach 
bałtyckich i Finlandii, które 
w konsekwencji otrzymały pew-
ne wsparcie ze strony Unii. Em-
bargo rosyjskie wymusiło jednak 
poszukiwanie nowych rynków 
eksportowych, co może dać efek-
ty po likwidacji kwot mlecznych, 
kiedy zapewne nastąpi pewien 
wzrost produkcji.

Sytuacja na rynku mleka 
w UE znacznie się pogorszyła, 
ale Komisarz na ostatnim po-
siedzeniu komisji rolnictwa PE 
stwierdził, że to nie jest jeszcze 
sytuacja kryzysowa wymagają-
ca specjalnych działań. Polska 
jest może w lepszej sytuacji niż 
kraje bałtyckie, ale w gorszej niż 
inne kraje europejskie, stąd dla 
ratowania sytuacji obniżone zo-
stały ceny surowca, a także eks-
portuje się po znacznie niższych 
cenach, co wpływa na kondycję 
mleczarni.

Mimo tej obecnie trud-
nej sytuacji przewiduje się, że 
w średniej i długoterminowej 
perspektywie sytuacja sekto-
ra mleczarskiego, tak na rynku 
krajowym, jak i rynkach świato-
wych będzie w miarę korzystna. 
Trudno jest wskazać argumen-
ty, które za tym przemawiają, 
jest bowiem obawa, że wzrost 
produkcji może spowodować 
istotne obniżenie cen. 

Pakiet mleczny, pomimo 
swojego ponad dwuletniego 
funkcjonowania, nie dał ocze-
kiwanych efektów, choć miał 
stworzyć narzędzia pozwalające 
reagować na trudną sytuację, 
jeśli taka pojawi się na rynku 
mleczarskim, zapowiadał wpro-
wadzenie nowych instrumentów 
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zarządzania finansami, ubezpie-
czeń, czy długoterminowych zin-
tegrowanych umów w łańcuchu 
dostaw, umów terminowych, czy 
umów ze stałą marżą, ale także 
różnych form kontraktacji. 

(…) Przewiduje się, że popyt 
światowy na produkty mleczar-
skie będzie wzrastać 2% rocznie, 
co daje pewne szanse eksportowe 
dla produktów mlecznych pocho-
dzenia unijnego. Toczą się także 
negocjacje dwustronne w zakre-
sie liberalizacji handlu między 
UE a różnymi krajami, w tym 
Stanami Zjednoczonymi, które 
stwarzają pewne szanse dla na-
szego eksportu. W wielu krajach 
Unii, w tym w Polsce dalej mamy 
niskie spożycie przetworów 
mlecznych (w przeliczeniu na 
mleko tj. tylko 200 litrów rocz-

nie), o czym już wspominałem, 
dlatego w tym względzie należy 
podjąć działania promocyjne, ale 
także rozwijać akcje typu „Mle-
ko w szkole”, które oprócz funk-
cji dokarmiania spełniają także 
istotną rolę edukacyjną, co do 
potrzebny odpowiedniej jakości 
odżywiania, ale także sposobów 
i miejsca produkcji żywności.

Wydaje się, że powstająca 
nowa sytuacja wymaga potrzeby 
szukania nowatorskich rozwią-
zań, nowych mechanizmów po-
wiązania na rynku w ramach tzw. 
integracji pionowej, czy wspo-
mnianego łańcucha od krowy do 
stołu. Trzeba także wykorzystać 
niektóre walory produkcji mleka 
w Polsce, choćby takie jak wypa-
sanie krów na łąkach, co wpływa 
na wyjątkową jakość i smak mle-

ka oraz jego przetworów. Mleko 
to powinno trafiać na wydzielone 
linie przetwarzania i być sprze-
dawane w ramach specjalnej, 
podwyższonej jakości smakowej 
w ten sposób wytwarzanych pro-
duktów.

(…) Likwidacja kwot mlecz-
nych stwarza wiele niewiado-
mych, ale dotychczasowe do-
świadczenia, pracowitość i zarad-
ność rolników dają duże nadzieje 
i należy im pomóc w tej trudnej 
sytuacji, a może w tym wyzwa-
niu. Ale także bardzo dużo zależy 
od przetwórców, pośredników, 
handlu i od nas konsumentów.

dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu 

Europejskiego 
Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PORANEK WIELKANOCNY
We wtorek, 31 marca br. w Zespole Szkół w Gręboszowie odbył się uroczysty „Poranek 

Wielkanocny”, w którym uczniowie klasy II gimnazjum przedstawili montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Wszyscy obecni na uroczystości wsłuchiwali się 
w utwory literackie oraz piosenki nawiązujące swoją tematyką do okresu zmartwychwstania, 
czyli wyjątkowego dla nas czasu miłości, dobroci i przebaczenia. Obecni na poranku wielka-
nocnym: Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Misterka oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie Wiesław Lizak złożyli całej społeczności szkolnej życzenia do-
brego i pełnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

 *** 
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TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY „A”

PODOKRĘG ŻABNO – WIOSNA

Nr. kol. Data Gospodarze Goście Wynik/godz.
XIV 28.03.2015 Polan Żabno Strażak Karsy   2:1
XV 06.04.2015 Strażak Karsy Nowa Jastrząbka II   1:5
XVI 12.04.2015 Mędrzechów Strażak Karsy   2:2
XVII 19.04.2015 Strażak Karsy Łęgovia Łęg Tarn.   1:2
XVIII 26.04.2015 Luszowice Strażak Karsy   5:3
XIX 03.05.2015  Strażak Karsy LUKS Zalipie 11:00
XX 10.05.2015 Wola Radłowska Strażak Karsy 17:00
XXI 17.05.2015 Strażak Karsy Wietrzychowice 11:00
XXII 24.05.2015 Victoria Szarwark Strażak Karsy 17:00
XXIII 31.05.2015 Strażak Karsy Unia Gorzyce pauza
XXIV 07.06.2015 Dunajec Konary Strażak Karsy 11:00 
XXV 14.06.2015 Radłovia Radłów Strażak Karsy 17:00
XXVI 20.06.2015 Strażak Karsy Powiśle Bolesław 17:00

TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY „B”

Nr. kol. Data Gospodarze Goście Wynik/godz.
X 2015-04-26 Siedliszowice Wola Żelichowska   0:4
  Ćwików Wisła Borusowa   3:2
  Ujście Jezuickie Miechowice M.   5:0
XI  2015-05-01 Olimpia Biskupice Ujście Jezuickie 17:00
  Wisła Borusowa Wola Żelichowska 14:00
XII 2015-05-10 Siedliszowice Wisła Borusowa 14:00
  Wola Żelichowska Polonia Kłyż 17:00
  Ujście Jezuickie Ilkowice 11:00
XIII 2015-05-17 Ujście Jezuickie Siedliszowice 11:00
  Miechowice Wola Żelichowska 17:00
  Polonia Kłyż Wisła Borusowa 11:00
XIV 2015-05-24 Wisła Borusowa Miechowice 11:00
  Wola Żelichowska Olimpia Biskupice 17:00
  DTS Dąbrowa Tarn. Ujście Jezuickie 18:00
XV 2015-05-31 Ujście Jezuickie Ćwików 11:00
  Ilkowice Wola Żelichowska 14:00
  Olimpia Biskupice Wisła Borusowa 17:00
XVI 2015-06-07 Wisła Borusowa Ilkowice 11:00
  Wola Żelichowska Ujście Jezuickie 17:00
XVII 2015-06-14 DTS Dąbrowa Wola Żelichowska 11:00
  Ujście Jezuickie Wisła Borusowa 11:00
XVIII 2015-06-21 Polonia Kłyż  Ujście Jezuickie 11:00
  DTS Dąbrowa Wisła Borusowa 11:00
  Wola Żelichowska Ćwików 11:00

14 MEDALI W PŁYWANIU

sport Redaguje: 
wiesław Lizak

7 lutego 2015 r. na terenie Krytej Pływalni w Dą-
browie Tarnowskiej odbył się drugi Powiatowy Tur-
niej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pływa-
niu. Zawodnicy ze szkół podstawowych i gimnazjów 
stanęli do rywalizacji o medale i puchary ufundowa-
ne przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysz-
tofa Kaczmarskiego. Organizatorami zawodów byli: 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski w Dąbro-
wie Tarnowskiej oraz Komenda Państwowej Straży 
Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dzieci ze szkół podstawowych miały do prze-
płynięcia 25 metrów w konkurencjach indywidu-
alnych, jak i sztafetach. Gimnazjaliści natomiast 
pływali dwie długości basenu (tj.50 m). Gminę Grę-
boszów w kategorii szkół podstawowych reprezen-
towali: Ewelina Surdel, Karolina Kaczówka, Karo-
lina Sarat, Ewelina Dabroś, Damian Marek, Łukasz 
Bociek, Łukasz Woziwoda, Patryk Trela, Paweł Ka-
czówka. W kategorii gimnazjum: Adrian Kaczówka, 
Ewelina Rumas, Adrianna Dąbroś, Karolina Bigos, 
Agata Wytrwał, Paweł Kaczówka, Wiktoria Świętek, 
Jakub Skowron. Nasi zawodnicy spisali się wspa-
niale, czego dowodem jest 14 zdobytych medali: 
Dziewięć złotych, cztery srebrne i jeden brązowy, co 
dało pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej! 

Medale zdobyli w kategorii szkół podstawowych:
Dziewczęta:
Styl dowolny i grzbietowy: Karolina Kaczówka 
– I miejsce, Ewelina Surdel – II m.
Sztafeta Dziewcząt: Gręboszów – I miejsce 
(Ewelina Surdel, Karolina Kaczówka, Karolina Sarat)
Chłopcy:
Styl dowolny: Łukasz Woziwoda – I miejsce 
Styl grzbietowy: Łukasz Bociek – I m.
Sztafeta chłopców: Gręboszów – II m.
(Łukasz Woziwoda, Łukasz Bociek, Patryk Trela)
Medale zdobyli w kategorii uczniów szkół 
gimnazjalnych:

Dziewczęta:
Styl dowolny: Ewelina Rumas – I miejsce 
Karolina Bigos – III m.
Styl grzbietowy: Ewelina Rumas – I m.
Sztafeta dziewcząt: Gręboszów – II m.
(Ewelina Rumas, Adrianna Dąbroś, Karolina Bigos)

Chłopcy:
Styl dowolny: Adrian Kaczówka – I miejsce 
Styl grzbietowy: Adrian Kaczówka – I m.
Sztafeta chłopców: Gręboszów – IV m.
(Adrian Kaczówka, Paweł Kaczówka, 
Jakub Skowron)
Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Źródło: ZS

 *** 
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TURNIEJ PLAYSTATION 3
W piątek, 27 lutego br., w ostatni dzień ferii zimo-

wych Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie zaprosiło miłośników futbolu na elektronicz-

ne boisko, by rozegrać turniej 
piłkarski „FIFA 13”, grany na 
konsolach PlayStation 3. Do 
rywalizacji o miano najlep-
szego zawodnika gry wirtu-
alnej stanęło 9 zawodników: 
Przemysław Dąbroś, Damian 
Koziara, Mikołaj Ciombor, 
Patryk Krupa, Paweł Star-
siak, Majkel Miodowski, Bartłomiej Bigos, Łukasz Tyrcha i Mateusz Starsiak. 
W końcowej klasyfikacji I miejsce wywalczył Mikołaj Ciombor z Lubiczka, 
II miejsce zdobył Paweł Stasiak z Gręboszowa, III miejsce Przemysław Dąbroś, 
IV miejsce Damian Koziara (obaj Wola Gręboszowska). Najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchar i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.

 *** 

JUNIORZY I SENIORZY 
PRZY PINGPONGOWYM STOLE

W dniach 14 i 21 lutego br. w Gminnym Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyły się tur-
nieje tenisa stołowego. Najbardziej emocjonującym był 
turniej seniorów, w którym do rywalizacji o miano naj-
lepszego pingpongisty w gminie Gręboszów przystąpiło 
14 zawodników. Turniej przebiegał w przyjaznej i spor-
towej atmosferze, co może potwierdzać fakt, iż więk-
szość meczy sędziowali sami zawodnicy. Niemniej jed-
nak nie brakowało pojedynków zaciętych, których wynik 
ważył się do ostatniej piłki. Wśród tej kategorii wieko-
wej zwyciężył Stanisław Myśliński z Woli Żelichowskiej. 
Kolejne miejsca zajęli: Krystian Koziara (Wola Grębo-
szowska) – drugie miejsce, Mirosław Bakalarek (Wola 
Gręboszowska) – trzecie, Sławomir Moryl (Wola Żeli-
chowska) – czwarte. Miejsca od piątego do dziewiątego 
zajęli kolejno: Mariusz Kramarski (Wola Gręboszow-
ska), Przemysław Dąbroś (Wola Gręboszowska), Daniel 
Bigos (Karsy), Paweł Bigos, Michał Zarzycki (Grębo-
szów). Wśród juniorów najlepszymi okazali się Dariusz 
Niejadlik i Patryk Krupa.

Zwycięzcy otrzymali od organizatora nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu sportowego (rakietki do ping-ponga).

sport Redaguje: 
wiesław Lizak




