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W sierpniu br. odeszła do wieczności śp. Jolanta Apry-
asz – wieloletni nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży 
uczącej się na terenie naszej gminy. Ze smutkiem przyję-
liśmy tą niespodziewaną i bolesną informację o jej nagłej 
śmierci. W naszej pamięci pozostanie przede wszystkim 
jako konsekwentny i wytrwały pedagog, dzielący się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z najbliższym otoczeniem, czło-
wiek z pasją, autorka felietonów publikowanych także na 
łamach Gazety Gręboszowskiej, jak również wielu opraco-
wań i tekstów poświęconych m. in. życiu Stefanii Łąckiej. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 sierpnia 2015 r. 
o godz. 15.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Borusowej. W uroczystości wzięli udział: rodzina i przy-
jaciele zmarłej, mieszkańcy gminy, grono pedagogiczne 
Zespołu Szkół w Gręboszowie, uczniowie i absolwenci pla-
cówki. Ciało śp. Jolanty Apryasz spoczęło na cmentarzu pa-
rafialnym w Borusowej.

W imieniu grona pedagogicznego głos zabrał dyr. Ze-
społu Szkół w Gręboszowie Jerzy Misterka. Wspominał śp. 
Jolantę, podkreślając jak istotna w jej pracy była troska o wy-
chowanie młodego pokolenia – mieszkańców naszej gminy 
oraz że jej wzorem była patronka gimnazjum, nasza rodacz-
ka Stefania Łącka: „Jej wzorem nauczyciela była Stefania 
Łącka, którą starała się naśladować. Pełnymi garściami 
czerpała z jej heroicznego życia i zarażała tymi wartościa-
mi młodzież. W jednej ze swoich pieśni o Stefanii Łąckiej py-
tała: „Powiedz mi jak, żyje się tak, by wolnym być, by pięk-
nym być” i dalej pisała: „Gdy myślę o Ojczyźnie i ludziach 
wokół mnie. Tak pragnę naśladować, Stefanio właśnie 
Cię”. Pani Jola umiała pięknie żyć i wybierać to, co pięk-
ne. Pełna spokoju, dobroci i życzliwości wobec innych.” Na-
wiązał również do wystąpienia jakie wygłosiła w 2014 roku 
podczas sympozjum poświęconemu Stefanii Łąckiej: „W re-
feracie wygłoszonym w ubiegłym roku w Dąbrowie Tar-
nowskiej podczas sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Stefanii Łąckiej pod tytułem „Czy Stefania 
Łącka może być autorytetem dla współczesnego nastolatka”, na zakończenie swojego wystąpienia Pani 
Jola zaapelowała do zgromadzonych: „Uczmy młodzież tych wartości, którymi żyła Stefania Łącka, bo 
w ten sposób uzdatnimy młodych ludzi do pełnego życia w przyszłości, do miłowania Boga i Ojczyzny, do 
radzenia sobie w trudnych chwilach, do czerpania radości z drobnych nawet wydarzeń, do pracy i życia 
w rodzinie. To nam także wychowa na chwile grozy prawdziwych bohaterów.” Słowa te w pełni oddają 
Jej stosunek do Boga, świata, Rodziny i ludzi, do szeroko pojętego patriotyzmu i umiłowania kraju.”

Dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie swoje wystąpienie zakończył słowami: „Niech miłosierny 
i wszechmogący Bóg przyjmie Cię przed swe oblicze i obdarzy wieczną szczęśliwością. Pokój Ci wieczny 
w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie. Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny. Pokój Ci 
wieczny. Niech się tak stanie. Będąc wyrazicielem tu obecnych, łączących się w bólu, całej Rodzinie i Bli-
skim składam wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy.”

Jolanta Apryasz urodziła się 17 czerwca 1964 r. w Lipnicy Wielkiej. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, 
uzyskując wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii oraz studia podyplomowe w zakresie polo-
nistyki. W Szkole Podstawowej w Borusowej rozpoczęła pracę 7 listopada 1988 r., gdzie została skierowana 
przez ówczesny Urząd Wojewódzki w Tarnowie Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z chwilą utworzenia 
gimnazjów została zatrudniona w Gimnazjum w Woli Żelichowskiej 1 września 1999 r. Po przeniesieniu 
placówki do Gręboszowa, od 1 września 2012 r. została nauczycielem Zespołu Szkół w Gręboszowie.

Wiesław Lizak
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Oddajemy do Państwa rąk jubileuszowy 70. nu-
mer naszego lokalnego kwartalnika w miesiącu dla 
nas wszystkich szczególnym. Początek listopada to 
czas, w którym nasze myśli kierujemy w stronę tych, 
których już nie ma wśród nas. Wspominamy oso-
by, które były dla nas ważne i pozostaną na zawsze 
w naszej pamięci. Okres Święta Wszystkich Świętych 
i Dnia Zadusznego są wyjątkowym czasem modli-
twy w intencji bliskich nam zmarłych, ale i okresem 
w którym wspominamy tych, którzy zakończyli już 
swój ziemski żywot. Nasza wiara pozwala nam spoj-
rzeć na życie i śmierć z innej, lepszej perspektywy, 
w której nasze doczesne istnienie utożsamiane jest 
z drogą, a nie celem samym w sobie. Nasza wiara 
daje nam nadzieję na coś więcej niż tylko to, co jest 
„tu i teraz”. Jak podkreślił w jednej ze swoich homilii 
abp Henryk Hoser: „Chrześcijaństwo jest religią ra-
dości, optymizmu i nadziei”. Samej nadziei papież 
Benedykt XVI poświęcił jedną ze swoich encyklik 
pt. „Spe Salvi”. Jednak w naszym codziennym życiu 
tak trudno nieraz pogodzić się ze stratą bliskich nam 
osób, żyć ze świadomością ich fizycznej nieobecno-
ści. I właśnie dlatego wyjątkowość tych pierwszych 
dni listopada ma nam przypomnieć i uzmysłowić, że 
„To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co nie-
widzialne, trwa wiecznie.” (2 Kor 4, 18)

W sierpniu pożegnaliśmy śp. Jolantę Apryasz 
– pedagoga i wychowawcę młodzieży, który przez 
lata kształcił kolejne pokolenia mieszkańców naszej 
gminy. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy bolesną 
wiadomość o jej nagłej śmierci. Na łamach Gazety 
Gręboszowskiej wspominamy jej osobę oraz wielo-
wymiarowy wkład jaki włożyła w rozwój i ubogace-
nie naszej lokalnej społeczności. 

W bieżącym wydaniu naszego lokalnego kwar-
talnika przypominamy wydarzenia jakie miały miej-
sce w naszej gminie na przestrzeni ostatnich trzech 
miesięcy, począwszy od drugiej połowy sierpnia br. 
W tym czasie, 15 sierpnia br. miał miejsce odpust 
w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gręboszowie oraz poświęcenie wieńców 
w parafiach Gręboszów i Żelichów. Ponadto za-
mieszczamy relację z odbywającego się po raz VII 
Święta Powiśla Dąbrowskiego, którego w tym roku 
gospodarzem było miasto Szczucin. Uroczystość ta 
jest symbolicznym i niezwykle uroczystym zakończe-
niem czasu żniw. Warto wspomnieć o nagrodzie jaką 
podczas tegorocznego święta zdobyła młodzież na-
szej gminy, w kategorii ośpiewania wieńca żniwnego. 
Swoim wspaniałym tańcem i pięknym śpiewem uzy-
skali pierwsze miejsce we wspomnianej kategorii.

Ponadto w 70. numerze Gazety Gręboszowskiej 
zamieszczamy relacje z wydarzeń kulturalnych, 
które odbyły się na terenie naszej gminy, m.in.: 
z konkursu „Czarowny świat bajek” w Gminnym 

Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz z projektu ar-
tystyczno-edukacyjnego „Słodki drań” w reżyserii 
Dariusza Gnatowskiego, który odbył się w Zespole 
Szkół w Gręboszowie. Publikujemy również składy 
Rad Sołeckich, sprawozdanie z sesji Rady Gminy 
Gręboszów oraz wyniki wyborów parlamentarnych 
w gminie i powiecie. Warto podkreślić, że w wyniku 
tegorocznych wyborów, na najbliższe 4 lata w par-
lamencie zasiądą dwaj posłowie związani z gminą 
Gręboszów oraz Powiślem Dąbrowskim. Mowa 
oczywiście o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu oraz 
Wiesławie Krajewskim. Posłom nowej kadencji gra-
tulujemy osiągniętych wyników i pragniemy życzyć 
wielu trafnych pomysłów i wytrwałości w dążeniu 
do ich realizacji.

W Gazecie Gręboszowskiej zamieszczamy rów-
nież informacje odnoszące się do jubileuszu Stowa-
rzyszenia Parafii Gręboszów w Chicago (w rocznicę 
35 lat działalności), jednostki OSP w Ujściu Jezu-
ickim, która otrzymała w październiku samochód 
ratownictwa technicznego, jak również wyników 
sportowych jakie osiągnęły piłkarskie zespoły z na-
szej gminy rywalizujące w rozgrywkach na szcze-
blach A i B klasy. Dodatkowo kontynuujemy cykl 
porad zdrowotnych autorstwa dra Marka Ziajora.

Od wydania pierwszego numeru Gazety Grębo-
szowskiej minęło już prawie 20 lat. Przez ostatnie 
dwie dekady tak wiele się zmieniło w naszym ży-
ciu, w naszym otoczeniu i w naszej gminie. Dzisiaj 
z wielkim sentymentem można spojrzeć na archi-
walne publikacje, zdjęcia, artykuły, wywiady i re-
lacje, które teraz są z jednej strony sentymentalną 
podróżą, z drugiej zaś cennym i niepowtarzalnym 
materiałem odnoszącym się do naszej gminy oraz 
tworzących ją mieszkańców – tych którzy na co 
dzień decydują o jej charakterze w różnych aspek-
tach jej funkcjonowania, jak i tych, których już nie 
ma wśród nas. Przez ten czas również i nasza Ga-
zeta zmieniała swój kształt i formę. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że zawsze pragnęliśmy, by stała 
się ona kroniką najważniejszych i najciekawszych 
wydarzeń kształtujących naszą gminę, jak również 
aby pozwoliła ocalić od zapomnienia historie ludzi, 
miejsca i wydarzenia, gdyż każda, nawet najlepsza 
pamięć bywa przecież ulotna.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim tym, 
którzy przez te 20 lat naszej wydawniczej działalno-
ści, w trakcie której wspólnie stworzyliśmy 70 nu-
merów Gazety Gręboszowskiej, byli dla nas wspar-
ciem. Dziękujemy za okazaną nam życzliwość, po-
święcony czas oraz wszelką pomoc.

Wiesław Lizak
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Stowarzyszenie Parafii Gręboszów w Chica-
go (USA) w tym roku obchodzi 35-lecie swego 
istnienia i działalności. Jubileuszowe obcho-
dy zainaugurowano piknikiem, który odbył się 
w dniu 23 sierpnia 2015 r., na świeżym powietrzu 
w pięknym parku przy zbiegu ulic Irwing Park 
i Cumberland. Ta plenerowa impreza rozpoczę-
ła się mszą św., którą odprawił proboszcz parafii 
p.w. WNMP w Gręboszowie ks. Wiesław Babiarz. 
Po mszy można było potańczyć, zjeść coś dobre-
go, porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cia. Wielu rodaków przyjechało na piknik z bar-
dzo daleka, aby móc spotkać się, porozmawiać ze 
swoimi przyjaciółmi i ks. proboszczem.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 
w dniu 30 sierpnia br., w Bazylice Św. Jacka, na 
ulicy North Harlem Ave Niles. Mszę św. dzięk-
czynną odprawił ks. Wiesław Babiarz, który przy-
był specjalnie do USA na zaproszenie Zarządu. 
W wygłoszonej homilii ks. Wiesław dziękował 
Bogu za ten wielki dar jakim jest Stowarzyszenie 
Parafii Gręboszów, które przez 35 lat pomaga pa-
rafii i całej małej Ojczyźnie. „Dziękuję za każde-
go i każdą z Was, którzy przez tyle lat modlicie 
się za nas i swą ofiarą wspieracie wszelkie pra-
ce przy kościele. A było ich przez te lata bardzo 
dużo i dziś przed nami ich jeszcze sporo. Dlatego 
dziękuję, a kto dziękuje to i prosi. Ja proszę Was 
o Wielkie Serce, abyśmy mogli dokończyć te 
prace, które zaczęliśmy przy kościele”. W trakcie 
mszy św. modlono się w intencji zmarłych człon-
ków Stowarzyszenia i dziękowano Panu Bogu za 
35 lat swojej owocnej działalności. W uroczy-
stości wzięło udział wielu rodaków pochodzą-
cych z naszej parafii, jak również wielu Polaków 
mieszkających w Chicago. 

Po uroczystej mszy 
św. odbył się jubileuszo-
wy bankiet w restau-
racji Lone Tree Manor 
w Niles, na który przybyło 
około 100 osób. W trak-
cie przyjęcia głos zabrał 
ks. Wiesław Babiarz, któ-
ry w imieniu własnym jak 
i całej społeczności pa-
rafii Gręboszów wyraził 
wdzięczność wszystkim 
członkom Stowarzysze-
nia za wielkie wsparcie 
jakie okazali naszej lokal-

nej społeczności w przeciągu tych 35 lat swojej 
owocnej działalności. W czasie uroczystego ban-
kietu sześciu prezesów Stowarzyszenia: Henryk 
Śliwa, Władysław Gała, Michał Wytrwał, Wła-
dysław Moryl, Władysław Wytrwał i Antoni My-
śliński otrzymało medal Apostoła Parafii Grębo-
szów w Chicago, a Stanisław Podgórski i Jacek 
Mamulski medal Św. Jana Pawła II. Na zakoń-
czenie części oficjalnej zgromadzeni minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłych członków Stowarzysze-
nia i po odmówieniu wspólnej modlitwy zasiedli 
do obiadu. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa ta-
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neczna. Był czas na tańce, niekończące się wspól-
ne rozmowy, wspomnienia, pytania co dalej i na 
zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć z księdzem 
proboszczem. Podczas bankietu przyjmowano 
donacje na potrzeby parafii.

Stowarzyszenie Parafii Gręboszów w Chica-
go powstało 12 października 1980 roku w celu 
niesienia pomocy finansowej przy odbudowie 
i renowacji parafialnego kościoła w Gręboszo-
wie, który w latach osiemdziesiątych z inicjatywy 
ówczesnego proboszcza ks. Władysława Golca 
poddany był kapitalnemu remontowi. Z bie-
giem lat Stowarzyszenie pomagało nie tylko Ko-
ciołowi ale także różnym instytucjom służącym 
lokalnej społeczności. Przez 35 lat działalno-
ści członkowie chicagowskiego Stowarzyszenia 
wypracowali i przekazali dla parafii oraz całej 

gminy ponad 120 tysięcy dolarów. Inicjatorami 
powstania Stowarzyszenia byli: Henryk Śliwa 
(pierwszy prezes), Ludwik Skowron (wicepre-
zes) i Mila Jagiełko – Łucarz (sekretarz). W tym 
czasie funkcje skarbnika pełniła Krystyna Gała. 
Po dwóch latach nastąpiły zmiany w Zarządzie. 
Prezesem został wybrany Władysław Gała, któ-
ry pełnił tę funkcję 12 lat. Wiceprezesami byli: 
Barbara Grabiec, Władysław Izak, Henryk Śliwa, 
Ludwik Skowron, zaś skarbnikiem i sekretarzem 
Stanisława Wierzbicka oraz Władysław Wytrwał. 
W latach 1994-95 pracami Zarządu kierował 
prezes – Michał Wytrwał. Od 1995 roku funkcje 
prezesa – bardzo długo – pełnił Władysław Mo-
ryl. Funkcję wiceprezesów sprawowali: Barbara 
Grabiec i Włodzimierz Dąbroś, a później dołączył 
Daniel Cira. Warto odnotować fakt, że w długo-
letniej historii Stowarzyszenia w Komisji Rewi-
zyjnej pracowali: Teresa Podgórska, Kazimierz 
Szarek, Stanisław Kowal, Janina Geisler, Łucja 
Woźniak, Stanisław Kaczówka. Po rezygnacji 
Władysława Moryla pracami Stowarzyszenia Pa-
rafii Gręboszów w Chicago kierował Władysław 
Wytrwał – prezes, Barbara Grabiec i Daniel Cira 
– zastępcy prezesa, Janina Geisler – skarbnik, 
Zofia Bigos – sekretarz. Obecnie Zarząd Stowa-
rzyszenia działa w składzie: Antoni Myśliński 
(prezes), Anna Cira i Iwona Kitanow (zastępcy 
prezesa), Janina Geisler (skarbnik) oraz Włady-
sław Wytrwał (sekretarz).

Wiesław Lizak
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Odbywające się już po raz siódmy Święto Po-
wiśla Dąbrowskiego w tym roku gościło w gminie 
Szczucin. W niedzielę, 30 sierpnia br. na terenie 
Placu Targowego w Szczucinie mieszkańcy powia-
tu mogli uczestniczyć w dorocznych dożynkach 
powiatowych i targach gospodarczych gmin powi-
śla dąbrowskiego, które zawsze cieszą się dużą po-
pularnością. Nie inaczej było w tym roku. Pomimo 
dużego upału liczne grono mieszkańców naszego 
powiatu oraz zaproszonych gości postanowiło ten 
dzień spędzić na wspólnym świętowaniu. Obchody 
rozpoczęły się uroczystą mszą św. polową w inten-
cji rolników. Tradycyjnie w trakcie nabożeństwa 
dokonano uroczystego poświęcenia przyniesionych 
wieńców żniwnych.

Trzeba przyznać, że w ramach Święta Powiśla 
Dąbrowskiego atrakcji na pewno nie zabrakło. Tra-
dycyjnie w ramach powiatowych dożynek odbyły się 
konkursy: wieńca żniwnego (w dwóch kategoriach: 
tradycyjny i współczesny) oraz jego ośpiewania, zaś 
w ramach targów gospodarczych oceniano stoiska 
wystawiennicze przedsiębiorstw działających na 
terenie powiatu. Ponadto na głównej scenie można 
było również zobaczyć prezentację dorobku arty-
stycznego poszczególnych gmin naszego powiatu 
oraz podziwiać stoiska wystawiennicze przygoto-
wane przez poszczególne samorządy. 

Stoisko gminy Gręboszów ozdabiały m.in.: ser-
wety i piękny obraz o tematyce dożynkowej – wy-
konane haftem krzyży-
kowym, richellie oraz 
zdobienia szkła meto-
dą decoupage – autor-
stwa Pani Agnieszki 
Motyka. Uroku do-
dawały także „szydeł-
kowe cuda” (serwety, 
firanki, bieżniki), które 
wyszły z pod rąk Pani 
Grażyny Wytrwał. 
Płótna olejne autor-
stwa Pana Roberta 
Kuty po raz kolejny 
wzbogacały zawartość 
stoiska. Pomiędzy róż-
norodnymi płodami rolnymi (owocami, warzywa-
mi), wiązkami zbóż, można było zobaczyć zdjęcia 
Gręboszowa z lotu ptaka, zdjęcia folkloru lokalnego, 
a także foldery, pocztówki oraz kwartalnik „Gazeta 
Gręboszowska” – jako materiały reklamujące na-
szą gminę. Ponadto można było degustować ciasta 
drożdżowe (z serem, jabłkami oraz śliwkami), szar-
lotki, placki z blachy tzw. „trzaskacze” z masełkiem 
domowym, biały ser – wykonane przez Panią Ha-
linę Koziara z Woli Gręboszowskiej. Nie zabrakło 
również kruchych ciasteczek oraz owoców i warzyw 
przygotowanych przez Sabinę Koziara i Joan-
nę Cabaj. Cała zawartość stołu cieszyła się dużym 

powodzeniem wśród osób częstujących się podczas 
tegorocznych dożynek.

Warto zaznaczyć, że w konkursie na ośpiewa-
nie wieńca żniwnego bardzo dobrze zaprezentowała 
się młodzież naszej gminy, która wystąpiła w skła-
dzie: Sylwia Cabaj, Paulina Dąbroś, Ewelina 
Dziubla, Ewelina Rumas, Iwona Woziwoda, 
Natalia Koziara, Adrianna Dąbroś, Angelika 
Kaczówka, Maria Łata, Wiktoria Świętek, 
Adrian Kaczówka, Adrian Morawiec, Jakub 
Czuj, Bartek Bigos, Mateusz Klucz, Jakub 
Skowron. Zespołowi akompaniował na akordeonie 
Marek Ciepiela. Występ grupy wieńcowej bardzo 
spodobał się publiczności i komisji jury, która przy-
znała mu pierwsze miejsce. Zespół choreograficznie 
i wokalnie przygotowała pani Emilia Misterka, 
nauczyciel Zespołu Szkół w Gręboszowie. 

W części dotyczącej prezentacji dorobku arty-
stycznego gmin wystąpił zespół wokalno-instru-
mentalny „Impresjon”, działający przy Gminnym 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
w składzie: Katarzyna Lizak, Sylwia Gaweł, 
Adrian Kaczówka oraz Marek Ciepiela, grają-
cy na instrumentach klawiszowych. 

Bardzo okazale i pięknie prezentował się wie-
niec żniwny, który reprezentował naszą gminę 
podczas powiatowych dożynek, wieniec tradycyjny 
został wykonany przez Joannę Cabaj i Sabinę 
Koziara. 

Warto również 
wspomnieć, że Jó-
zef Karaś i Bog-
dan Wytrwał, rol-
nicy z gminy Grębo-
szów otrzymali oko-
licznościowe me-
dale „Zasłużony 
dla Rolnictwa”, 
przyznane przez 
Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

Podczas do-
żynek wręczono 
również „Odzna-
ki Honorowe za 

Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzecz-
pospolitej Polskiej” nadane przez Ministra 
Gospodarki, które otrzymało 12 przedsiębiorców 
z powiatu dąbrowskiego, w tym Jan Kowal „SĘ-
KPOL” z Gręboszowa.

Organizatorem tegorocznego Święta Powiśla 
Dąbrowskiego było Stowarzyszenie Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego, zaś gospodarzami: Tade-
usz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski oraz An-
drzej Gorzkowicz – Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczucin.

Wiesław Lizak
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W uznaniu zasług za ofiarną i pełną poświęceń służbę na rzecz ratowania 
życia, zdrowia i mienia ludzkiego, jednostka OSP z Ujścia Jezuickiego otrzy-
mała samochód ratownictwa technicznego Renault Mascott, który został prze-
kazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Ka-
mysza oraz Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Generała Andrzeja 
Mroza. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w niedzielę, 11 października 
2015 roku na płycie boiska sportowego w Ujściu Jezuickim. Poprzedzone zosta-
ło mszą świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył ks. Prałat Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, 
w koncelebrze ks. prałata dra Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława Babiarz 
– proboszcza tutejszej parafii. Kapelan skierował do wszystkich obecnych krót-
ką homilię, w której odniósł się do roli jaką pełnią w życiu każdej społeczności 
bracia strażacy. Zaznaczył, jak ważna jest ich działalność i gotowość do niesie-
nia pomocy. Nawiązał również do słów św. Jana Pawła II, podkreślając, że „to 
właśnie Jan Paweł stwierdził, że strażacy, są tymi, którzy są wierni przyka-
zaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji. Niosą pomoc bliźniemu w obliczu za-
grożenia klęskami żywiołowymi.” Ponadto wspomniał, że „są na świecie roz-
maite pożyteczne stowarzyszenia, lecz nad wszystkim góruje stowarzyszenie 
ochotniczych dobrowolnych strażaków. (…)”. Na zakończenie wspomniał, że 
„(…) poświęcenie samochodu jest po to, aby przyjść w porę ze skuteczną po-
mocą, nie zawieść pokładanego zaufania ludzi. Właśnie to stowarzyszenie 
z 1908 roku tak pięknie myśli o rodzinie strażackiej i wśród tych przykazań 
strażackich znalazło się i to „będziesz się starał o zabezpieczenie losów swojej 
rodziny na wypadek twojej śmierci (…)”. Po zakończeniu uroczystej Euchary-
stii ks. Prałat Zygmunt Warzecha dokonał poświęcenia pojazdu, który ma teraz 
służyć społeczności całej gminy Gręboszów.

Po mszy świętej wszyscy udali się do Ujścia Jezuickiego, by tam zgodnie 
z ceremoniałem dokonać uroczystego przekazania pojazdu braciom strażakom. 
Ceremonia rozpoczęła się korowodem pocztów sztandarowych i druhów z OSP, któremu przewodniczyła orkiestra 
dęta z Woli Mędrzechowskiej. Następnie mł. kpt. Piotr Prosowicz złożył meldunek Małopolskiemu Komendantowi 
Wojewódzkiemu PSP generałowi Andrzejowi Mrozowi o gotowości do rozpoczęcia apelu. Po uroczystym podniesieniu 
flagi na maszt głos zabrała Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, która jako gospodarz gminy powitała wszystkich 
zgromadzonych na tej wyjątkowej uroczystości. Następnie Emilia Misterka – pedagog i członek OSP przypomniała 
wszystkim historię powstania i działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystego aktu prze-
kazania pojazdu dokonali minister Władysław Kosiniak-Kamysz, generał Andrzej Mróz i bryg. Robert Kłósek na ręce 
Stanisława Skowrona, prezesa OSP Ujście Jezuickie.

Podczas uroczystości głos zabrał m. in. Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej. Pod-
kreślił, że samochód ratownictwa technicznego to: „środek do pomocy, do dbania o innych. Dziś OSP to jest wiel-
ka „Marka Polski” w świecie, największa organizacja pozarządowa, która stanowi o budowaniu wspólnoty. Za to 
Wam serdecznie dziękuje, że tu w gminie Gręboszów, w Ujściu Jezuickim i innych miejscowościach jesteście dzisiaj 
ze sztandarami prawie ze wszystkich miejscowości gminy. Jesteście reprezentantami wielkiej wspólnoty strażaków 
w Polsce. Strażaków ochotników, rycerzy św. Floriana, którzy dbają o swoich sąsiadów, o mieszkańców, o swoje 
rodziny, swoich przyjaciół.(…)” 

Ponadto słowa uznania do wszystkich strażaków skierowali również: Starosta Tadeusz Kwiatkowski, generał An-
drzej Mróz oraz Krystyna Świętek. 

Wójt Gminy Gręboszów wyraziła swoją wdzięczność za wsparcie jakim jest przekazanie samochodu: „W imieniu 
Jednostki OSP Ujście Jezuickie, oraz w imieniu samorządu, bardzo dziękuję Panu Ministrowi, Panu Generałowi oraz 
Panu Komendantowi Powiatowemu za przekazanie samochodu ratownictwa technicznego. Każda forma pomocy 
w postaci sprzętu dla OSP niewątpliwie wpływa na poprawę gotowości bojowej danej jednostki, a tym samym na 
poprawę bezpieczeństwa, nie tylko pod względem zagrożenia pożarowego, ale też zagrożenia powodziowego oraz 
wpłynie na poprawę działań z zakresu ratownictwa technicznego. (…) Składam podziękowania wszystkim prze-
mawiającym, za miłe i ciepłe słowa. Serdeczne podziękowania kieruję także pod adresem dostojnych księży za kon-
celebrę dzisiejszej Mszy Świętej. Dziękuję wspaniałej orkiestrze z Mędrzechowa, dziękuję również tym wszystkim, 
którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wszystkim strażakom życzę wszelkiej pomyślności, tak 
w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech wasze zaangażowanie oraz postawa zawsze będą służyły potrzebują-
cym pomocy i zasługiwały na najwyższe uznanie społeczne.”

W uroczystości wzięli udział: druhowie i poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Grę-
boszów, mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, nad-
bryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Adam Rzemiński 
– Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Tadeusz Kwiatkowski – Staro-
sta Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Bogdan Bigos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, dh Ryszard Pikul – Prezes Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisław Początek – Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a zarazem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Ks. Zygmunt Warzecha – Kapelan Powiatowy Strażaków, Ks. Wiesław Babiarz – proboszcz parafii Grę-
boszów, Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, 
dh Jerzy Misterka – Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gręboszowie, Bronisław 
Błach – Sekretarz Gminy Gręboszów, Marcin Horyń – Zastępca Prezesa Zarządu ds. programowych PFRON, Jan 
Kowal właściciel firmy „Sękpol”.
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Podczas minionych wakacji 
udało nam się wyjechać na „Misyj-
ne Wakacje z Bogiem” do Czchowa. 
Początkowo niezbyt chętnie byli-
śmy nastawieni do tego wyjazdu, ale 
dzięki rodzicom i wychowawcom 
zdecydowaliśmy się pojechać, za 
co jesteśmy im wdzięczni. Po wie-
czorku zapoznawczym animatorzy 
podzielili nas na grupy z nazwami 
pięciu kontynentów (Europę, Azję, 
Afrykę, Amerykę oraz Oceanię). Te 
kilka dni były bardzo piękne, choć 
inne od codzienności: dużo modli-
twy, codziennie Msza święta, adora-
cje, spotkania w grupach i słuchanie 
konferencji – takie „duchowe wita-
miny”. Nie zabrakło również okazji, 
aby się zawsze radować, dzięki do-
brej zabawie podczas pogodnych 
wieczorów i w czasie wspólnych gier. Odkrywaliśmy, 
co znaczy wakacyjne życie z Bogiem. Każdego dnia 
wspólne posiłki poprzedzane były modlitwą i śpie-
wami pochwalnymi. Wychodziliśmy z domu im. 
Ks. Jana Czuby- zamordowanego misjonarza, aby 

bardziej rozumieć znaczenie słowa 
„miłość”. Dni upływały nam niewia-
rygodnie szybko. Najbardziej utkwił 
nam w pamięci piątkowy wieczór, 
kiedy ks. Szymon zabrał nas na dro-
gę krzyżową, uczestniczyliśmy w niej 
w wielkim skupieniu. Zorganizo-
wane było też ognisko, na którym 
wszyscy bawili się świetnie. Oaza 
dała nam mnóstwo radości i wiary, 
takiej na całe życie. Zrobiliśmy slaj-
dy i filmy dzięki którym możemy 
wracać do tych miłych wspomnień. 
Zapamiętaliśmy także ostatni wie-
czór- różaniec, odmawiany w pię-
ciu językach. Jak to bywa pożegna-
nie okazało się niezbyt szczęśliwe, 
wszystkim łezka kręciła się w oku. 
W przyszłym roku nie będzie po-
trzeba nas namawiać, bo z wielką 

radością sami będziemy chcieli pojechać na „Misyjne 
Wakacje z Bogiem”.

Wdzięczni i uradowani oazowicze – 
PDMDiLSO z parafii Borusowa

Natalia, Gabrysia, Oliwia, Madzia, Błażej, Konrad

Dnia 10 listopada 2015 roku przybyli do nas bar-
dzo mili goście z Ukrainy. Była to młodzież w wieku 
12-17 lat wraz ze swoimi opiekunami m.in. z panią 
Żanną Szyszkiną, która uczy języka polskiego i jest 
prezesem Stowarzyszenia Polaków Wołodarska- 
Wołyńskiego. Jako organistka parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Horoszki prowadzi dużą grupę 
śpiewającą.

O godzinie 10:00 goście przybyli wraz z probosz-
czem Parafii Borusowa Marianem Kujdą do Zespołu 
Szkół w Gręboszowie, gdzie wspólnie z Gronem Pe-
dagogicznym i uczniami, zobaczyli przedstawienie 
poświęcone Świętu Niepodległości. Akademia dla 
wyrażenia wdzięcznego patriotyzmu, była przygo-
towana pod opieką wychowawczyń i przedstawiona 
przez grupę uczniów z piątej i szóstej klasy Szko-
ły Podstawowej. Na zakończenie Polacy z Ukrainy 
zaprezentowali własny koncert pieśni kościelnych 
i patriotycznych, wykonanych w języku polskim. Na-
stępnie Pan Dyrektor zaprosił gości na poczęstunek 
przygotowany przez panie kucharki z naszej szkoły. 

Kolejne miejsce zwiedzania na Powiślu to: ma-
lowane Zalipie, uczestnicy wycieczki nawiedzili Pana 
Jezusa w pięknym kościółku św. Józefa, następnie 
uczestniczyli w warsztatach malarskich w Domu 
Malarek. Pobyt zakończyli krótkim koncertem. 
O godzinie 1500– w godzinie miłosierdzia przybyli 
do naszego parafialnego Kościoła pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej, aby 

uczestniczyć we Mszy Świętej odprawianej w in-
tencji naszej Ojczyzny i na intencje Małej Ojczyzny. 
Podczas Eucharystii DSM-ki wraz z nauczycielką 
śpiewu, panią Moniką, śpiewały piosenki religijno – 
liturgiczne. Po zakończeniu mszy świętej nasi goście 
zaprezentowali nam kilkunastominutowy koncert 
polskich pieśni religijno – patriotycznych. Następ-
nie ksiądz proboszcz zaprosił gości na kolację, którą 
przygotowały panie z naszej parafii.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy poznać na-
szych rówieśników, którzy żyją na Ukrainie i bardzo 
troszczą się o swoje tzw. polskie korzenie. 

Dziewczęca Służba Maryjna
oraz Liturgiczna Służba Ołtarza parafii Borusowa

 *** 
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We wtorek, 1 września br. w Zespole Szkół w Grębo-

szowie rozpoczęto nowy rok szkolny 2015/2016. Uroczy-
sta inauguracja w placówce poprzedzona była mszą świętą 
w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, w intencji uczniów, 
grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum.

Punktualnie o godz. 9.00 dyrektor zespołu szkół Jerzy 
Misterka wraz z gronem pedagogicznym, władzami samo-
rządowymi oraz zaproszonymi gośćmi powitał wszystkich 
uczniów, którzy będą teraz uczęszczać do placówki. Szcze-
gólnie ciepłe słowa zostały skierowane do najmłodszych 
uczniów, którzy w tym roku rozpoczynają swoją edukacyj-
ną przygodę w klasie I Szkoły Podstawowej. 

Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na uroczy-
stość znaleźli się: Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Dy-
mon oraz dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Wiesław Lizak. 

Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek w swoim wystąpieniu życzyła wszystkim uczniom Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum wytrwałości w zdobywaniu wiedzy w nadchodzącym roku szkolnym, pod-
kreślając jak ważna dzisiaj jest edukacja kolejnych pokoleń. Wspomniała także o 76. rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej, która przypada na dzień 1 września. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Wójt 
podziękowała młodzieży gimnazjalnej, która podczas tegorocznych wakacji reprezentowała naszą gminę 
na VII Święcie Powiśla Dąbrowskiego i zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „na ośpiewanie wieńca do-
żynkowego”. Wyrazy wdzięczności skierowała również do Pani Emilii Misterka, która poświęciła swój czas 
w okresie wakacji na przygotowanie zespołu na tegoroczne powiatowe święto.

Po części oficjalnej uroczystości uczniowie udali się do klas, by tam spotkać się ze swoimi wychowaw-
cami i poznać nowe rozkłady zajęć na najbliższe tygodnie.

Uczniom oraz nauczycielom życzymy owocnej pracy. WL

W dniu 14 października br. dzieci z obu grup przedszkolnych ślubowały przestrzegać reguł zachowa-
nia, zgodnej współpracy oraz szacunku wobec siebie i dorosłych. Dzieci z grupy starszej pochwaliły się 
zdobytymi dotychczas umiejętnościami w przedstawieniu „Na leśnej polanie”. Wcielając się w bohaterów 
z lasu (wronę, sroczkę, szpaka, zajączka, krasnala, mrówki, wiatr, kropelki … ), dzieci recytowały, śpiewały 
i tańczyły przy akompaniamencie „leśnej orkiestry”. Młodsza grupa w przebraniu krasnoludków impro-
wizowała do piosenki „My jesteśmy”. Wszyscy zdali egzamin na przedszkolaka rozwiązując prawidłowo 
zagadki i zadania sprawnościowe. Na koniec wychowankowie otrzymali pamiątkowe odznaki „Pasowanie 
na przedszkolaka”. W miłej atmosferze dzieci częstowały się słodkościami, o które zadbali rodzice.

Zofia Gil

 *** 
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Ekipa telewizyjna z Warszawy pod kierun-
kiem Ewy Szprynger przygotowuje dla TVP Hi-
storia film dokumentalny, poświęcony narodzi-
nom ruchu ludowego w Polsce. O jego trudnych 
i skomplikowanych początkach reżyser Ewa 
Szprynger pragnie opowiedzieć przez pryzmat 
jednego, ale jakże barwnego życiorysu Jakuba 
Bojki – naszego wyjątkowego rodaka. Zdjęcia 
do filmu rozpoczęły się 28 września br. w Sano-
ku i w Rzeszowie, z udziałem aktora Kazimierza 
Kaczora, który wciela się w rolę Jakuba Bojki. 
W związku z realizacją filmu w dniach 30.09. 
i 01.10. br. ekipa telewizyjna odwiedziła Grę-
boszów, gdzie zrealizowała część zdjęć. Wśród 
miejsc związanych z naszym wybitnym rodakiem, 
ekipa sfilmowała:nagrobek Jakuba Bojki znajdu-
jący się na cmentarzu parafialnym, kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, figurę św. Anny oraz spływ 
Dunajca do Wisły w Ujściu Jezuickim. Ponad-
to przeprowadzono wywiad z wnuczką Jakuba 
Bojki Krystyną Cabaj. Filmowcom towarzyszyli 
pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa: Joanna Cabaj, prawnuczka Jakuba Bojki 
i Wiesław Lizak.

 WL

 *** 

Dnia 24 sierpnia 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbył się kon-
kurs recytatorski pn. „W krainie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”, który stanowił podsumo-
wanie tegorocznych zajęć wakacyjnych prowadzonych w bibliotece. Organizatorem konkursu była Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Gręboszowie. W konkursie wzięło udział 16 dzieci, które zaprezentowały swoje 
utwory w czterech grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum. Komisja w skła-
dzie: Wiesław Lizak, Sabina Koziara oraz Joanna Cabaj przyznała następujące miejsca:
Przedszkole
I miejsce: Żółcińska Maja
II miejsce: Motyka Antoni
III miejsce: Garbarz Andrzej
Klasy I-III
I miejsce ex aequo: Żółcińska Michalina, 

Ordon Sylwia, Owsikowska Wiktoria
II miejsce ex aequo: Dąbroś Oliwia, 

Smoła Natalia, Marek Jakub
Klasy IV -VI
I miejsce ex aequo: Grabiec Patrycja, 

Ordon Patryk, Garbarz Bartłomiej
II miejsce ex aequo: Mosio Klaudia, 

Dąbroś Karolina
Gimnazjum
I miejsce ex aequo: Dąbroś Anna, 

Marek Damian.
Wszyscy występujący otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książki oraz słodyczy.

Sabina Koziara
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Życie i walka z cukrzycą były tematem spektaklu teatralnego oraz 
warsztatów, które odbyły się w środę, 28 października br. w hali sporto-
wej przy Zespole Szkół w Gręboszowie. Przybyli uczestnicy przed rozpoczę-
ciem spektaklu mieli możliwość nieodpłatnego zbadania poziomu cukru 
we krwi oraz ciśnienia. Pomiary te wykonywały panie: Anna Majocha oraz 
Aneta Bociek – pielęgniarki tutejszego ośrodka zdrowia. Licznie zebrana 
publiczność, wysłuchała bardzo pouczających wykładów pani Ilony Kawa 
(edukator diabetologiczny i podolog) – pielęgniarki w Szpitalu Uniwersy-
teckim w Krakowie. Warsztaty dotyczyły cukrzycy, jej przyczyn, objawów, 
powikłań, takich jak samokontrola, zasad zdrowego żywienia, stopy cukrzy-
cowej oraz doborze odpowiedniego obuwia, wpływie aktywności ruchowej 
na organizm człowieka, powikłaniach cukrzycy i ich konsekwencji dla ru-
chu, chodzeniu o kulach oraz o sposobie postępowania z osobą poruszającą 
się na wózku inwalidzkim. Wykłady wspomagane był pokazem slajdów, co 
jeszcze bardziej przemówiło do odbiorców. „Wisienką na torcie” spotkania 
– jak powiedział Dariusz Gnatowski na wstępie – był spektakl teatralny wy-
reżyserowany przez wspomnianego aktora. Była to historia światowej sła-
wy dyrygenta (w tej roli Dariusz Gnatowski), który nie może poradzić sobie 
z chorobą. Z początku wypiera fakt, iż jest przewlekle chory i lekceważy wszystkie niebezpieczne powikłania. 
Jednak dzięki wsparciu żony (w którą wcieliła się Ewa Romaniuk), córki (Agata Woźnicka) oraz wykwali-

fikowanych specjalistów (Andrzej Róg) udaje mu się powrócić do 
zdrowia, pracy zawodowej i pasji. Spektakl miał formę komedii. 
Autorem sztuki jest aktor i dramaturg Jan Jakub Należyty, znany 
m.in. ze spektakli komediowych takich jak: „Andropauza. Męska 
rzecz”, „Zachcianki, czyli baby blues” czy „Trzy razy łóżko”. Cieka-
wą scenografię wykonała Barbara Guzik, zaś o oprawę dźwiękową 
zadbał Dawid Sulej Rudnicki. 

Pomysłodawcą i organizatorem akcji profilaktycznej jest 
Fundacja „Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja”, której pre-
zesem jest Dariusz Gnatowski, znany aktor teatralny, telewizyj-
ny i filmowy, borykający się z tą przewlekłą chorobą.

Środowe popołudnie okazało się dla osób przybyłych do hali 
sportowej cennym doświadczeniem. Nie tylko dzięki zdobytej 
wiedzy na temat postępowania z diabetykiem w rodzinie, prze-

ciwdziałaniu zachorowaniom, walki z cukrzycą czy prostej recepcie na zachowanie zdrowia – prowadzeniu 
aktywnego stylu życia. Bardzo pouczającym okazał się również spektakl teatralny i możliwość spotkania 
się na żywo z jego twórcą, znanym aktorem – serialowym Arnoldem Boczkiem.

Monika Kilian

W związku z realizacją projektu Artystyczno – Edukacyjnego pn. „Słodki drań”, który odbył się 
28 października br. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Gręboszowie składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom, które włączyły się w jego realizację. Szczególne podziękowania pragnę skierować 
na ręce Pana ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz Pana Dariusza Gnatowskiego – reżysera 
spektaklu, prezesa Fundacji „Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja”. To dzięki ich inicjatywie mogli-
śmy uczestniczyć w tym interesującym przedsięwzięciu oraz obejrzeć wyjątkowy spektakl teatralny .

Serdecznie dziękuję również: Pani Ewie Łączyńskiej-Widz – dyrektorowi Biura Wystaw Artystycz-
nych w Tarnowie za użyczenie profesjonalnej sceny oraz Panu Waldemarowi Muszalskiemu z Grębo-
szowa za transport podestów scenicznych.

Wiesław Lizak
dyr. GCKiCz w Gręboszowie
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Maria Łata jako reprezentantka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszo-
wie wzięła udział w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Od niepodległo-
ści do niepodległości” w Żdżarach.  Tematem konkursu była poezja lub proza 
ściśle związana z okresem walk narodowowyzwoleńczych oraz zmagania z totali-
taryzmem w Polsce. W konkursie wzięło udział 32 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy podzieleni zostali na 3 
kategorie wiekowe. Marysia występując w kategorii gimnazja zdeklasowała po-
zostałych uczestników zajmując I miejsce.  Przewodniczący komisji jury Paweł 
Chojnowski był pod wielkim wrażeniem jej interpretacji wiersza, mówiąc że swo-
ją recytacją niejako przeniosła zebranych na Służewiec.

Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy i Gminna Biblioteka w Rad-
goszczy, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu oraz Dąbrowski Dom Kultury.

Gratulujemy Marysi wygranej i życzymy dalszych sukcesów. 
MK

Wysoki poziom recytacji, kolorowe bajkowe przebrania, uśmiechy na twarzach – tak w kilku słowach można 
określić to co działo się w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie w sobotę 17 października 
br. W tym dniu odbył się konkurs pn. „Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach Dziecka”. Już po raz dwudziesty 
dzieci i młodzież za sprawą recytacji, prac plastycznych oraz bajkowych strojów przenieśli nas w świat magii. Ta 
edycja konkursu okazała się wyjątkowa, nie tylko za sprawą jubileuszu, ale również wysokiego poziomu recytacji 
oraz wspaniałych bajkowych strojów. Jury konkursowe w składzie: Monika Kilian, Joanna Cabaj oraz Wiesław 
Lizak, miało ciężkie zadanie wyłonienia spośród 17 osób recytujących tych najlepszych. Uczestnicy podzieleni 
zostali na 3 kategorie wiekowe: przedszkole, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

W pierwszej kategorii wiekowej tj. przedszkola przydzielono następujące miejsca:
I miejsce ex aequo: Milena Wesołowska, Daria Wójtowicz, Martyna Janowiec, Ewa Noga
II miejsce ex.: Martyna Wytrwał, Andrzej Garbarz

Kategoria szkoła podstawowa
I miejsce ex aequo: Patrycja Grabiec, Bartłomiej Garbarz, Sylwia Ordon, 
II miejsce: Nikodem Sobota
III miejsce ex.: Amelia Magiera, Paulina Trela, Anna Szczepańska, Karolina Dąbroś

Kategoria gimnazjum 
I miejsce: Maria Łata
II miejsce ex.: Łucja Przeworska, Adrian Kaczówka

W konkursie na bajkowe przebranie jury konkursowe przyznało wszystkim uczestnikom równorzędne pierwsze 
miejsca: Martyna Wytrwał, Milena Wesołowska, Sylwia Ordon, Martyna Janowiec, Maria Garbarz, Andrzej Gar-
barz.

Na konkurs plastyczny pn. „Twoja ulubiona postać z literatury dziecięcej” napłynęło 40 prac plastycznych. Ko-
misja Jury powołana przez organizatora postanowiła przyznać, w poszczególnych kategoriach, następujące miejsca.

W kategorii przedszkole i klasy I – III
I miejsce ex aequo: Filip Grodecki, Szymon Wąż, Kacper Wąż i Anna Kawa, Monika Zawada, Kinga i Paulina Trela 
oraz Publiczne Przedszkole w Gręboszowie
II miejsce ex.: Krzysztof Świętek, Sylwia Ordon
III miejsce ex.: Rafał Światłowski, Kinga Szczepańska, Bartek Szczepański

W kategorii szkoła podstawowa kl. IV – VI
I miejsce ex aequo: Natalia Zawada, Wiktoria i Amelia Seruś, Martyna Ciepiela
II miejsce: Adrian Światłowski
III miejsce: Ania Szczepańska

W kategorii gimnazjum
I miejsce ex aequo: Maria Łata, Daniel Twardzik, Adrian Ciepiela, Wiktoria Świętek, Klaudia Wytrwał, Justyna Wcisło.
II miejsce ex.: Paulina Mosio, Barbara Mikuła i Aneta Kowynia, Anna Dąbroś i Nikola Wytrwał, Natalia Koziara, 
Łukasz Bociek
III miejsce ex.: Patryk Trela, Adam Misiaszek

Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego, plastycznego i na bajkowe przebranie otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminną 
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gręboszowie.

Monika Kilian
 *** 
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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. 
Często nazywane jest także popularnie Świętem Mat-
ki Bożej Zielnej – gdyż w tym dniu zwyczajowo przy-
nosi się do kościoła kwiaty i zioła, aby je poświęcić. 
Następnie wracając z kościoła, bukiet kwiatów zo-
stawia się wśród upraw, by przynosił szczęście i uro-
dzaje na roli, szczególnie przy zbiorach. Święto to jest 
bardzo mocno zakorzenione w polskiej tradycji. Od-
grywa szczególną rolę zwłaszcza wśród rolników oraz 
czcicieli Matki Boskiej Wniebowziętej. Jest to święto 

dziękczynne za dar stwo-
rzenia i zebrane plony. Po-
nadto dzień ten poświęco-
ny jest również modlitwie 
za Ojczyznę, gdyż upamięt-
nia on bitwę warszawską, 
jaka miała miejsce w 1920 
roku. W tymże dniu ob-
chodzimy również Święto 
Wojska Polskiego.

Wiele kościołów w Pol-
sce jest pod wezwaniem 

WNMP i właśnie na ten dzień przypada uroczysty parafialny odpust. Do 
grona tych świątyń zalicza się również i kościół w Gręboszowie. 15 sierpnia 
br. na uroczystość odpustową do gręboszowskiej parafii przy-
byli m. in.: kapłani z dekanatu Żabno, parafianie, goście, pocz-
ty sztandarowe OSP oraz bracia strażacy. Uroczystej mszy św. 
odpustowej przewodniczył ks. Robert Filipowicz, proboszcz 
parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Zaczarniu. Podczas Eu-
charystii poświęcono wieniec dożynkowy, dziękując naszej 
patronce Maryi Wniebowziętej za opiekę i pomoc przy tego-
rocznych zbiorach. Wieniec dożynkowy został przygotowany 
przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, 
wykonały go: Joanna Cabaj i Sabina Koziara.

Warto zaznaczyć, że święto to ma również szczególny wy-
miar w parafii pw. Świętego Zygmunta w Żelichowie. Od lat 
tradycyjnie delegacje so-
łectw: Wola Żelichowska, 
Zapasternicze i Żelichów 
uroczyście składają na oł-
tarzu bochen chleba, jako 
owoc ziemi oraz pracy rąk 
ludzkich, który jest sym-
bolem życia, radości, syto-
ści i szczęścia. W tym roku 
uroczystego poświęcenia 
wieńców i plonów ziemi 
dokonał proboszcz parafii 
Żelichów ks. Jan Król.
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Wiesław Lizak
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Teraz chcę Wam opowiedzieć o tych ciemniej-
szych odcieniach starości. A w starości wszystko się 
zmienia, odmienne jest też chorowanie na wszyst-
kie inne choroby. Podstawową cechą starości jest 
inwolucja, zaniki mięśniowe i kostne oraz zmiany 
destrukcyjne w stawach, wszystko to powoduje 
zmiany fizyczne w starości, powstaje pochylona 
starcza sylwetka i starczy chód charakterystycz-
ny z drobnymi krokami. Występuje odwodnienie 
śród i pozakomórkowe tkanek i stąd, gdy w wieku 
dojrzałym woda stanowi 60%, to w starości jedy-
nie 45% masy ciała. Daje to głębokie zmarszczki, 
a nawet pomarszczenia i cechy nadmiaru skóry. 
Dochodzą psychologiczne skutki starzenia, któ-
re dotyczą głównie zmian osobowości, w wieku 
podeszłym dochodzi do nasilenia egocentryzmu 
obraźliwości, nieufności i uporu. A ludzie starzy 
wobec samej starości przyjmują różne strategie 
adaptacyjne, najbardziej pożądaną jest akcepta-
cja starości, ale często w ramach reakcji obronnej, 
ludzie w podeszłym wieku wykazują się nadmier-
ną aktywnością społeczną lub rodzinną, a czasem 
dochodzi do wrogości i agresji wobec otoczenia, 
stąd awanturnictwo, a czasem wrogość jest na-
kierowana na samego siebie i to zagraża próbami 
samobójczymi. Niestety z wiekiem zmienia się też 
poziom sprawności umysłowej, uwaga staje się 
niepodzielna i zależy w przeważającej części od 
wzroku, stąd przy rozmowie z osobami starszymi 
starajmy się zawsze stawać „twarzą w twarz”. Pa-
mięć świeża jest wyraźnie osłabiona, stąd koniecz-
ność zapisywania konkretów i zadań. Myślenie 
staje się bardzo konkretne, bez rozumienia aluzji. 
A najtrudniejsze jest to, że wieku podeszłym su-
mują się straty, spada poczucie własnej wartości, 
a także spada poczucie bezpieczeństwa i pojawia 
się myśl o nieuchronności naszego przemijania. 
Dzieci się usamodzielniają i występuje objaw „pu-
stego gniazda”, a rówieśnicy powoli wymierają 
i przychodzi obniżenie nastroju, a nawet depre-
sja. Każda choroba przebiega w wieku podeszłym 
ciężej, w tym wieku częściej też występują choro-
by cywilizacyjne: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, 
i niewydolność krążenia, a najtrudniejsze jest 
występowanie wielu chorób jednocześnie u tego 
samego chorego. Wszystkie choroby w wieku po-
deszłym stają się jeszcze trudniejsze, występuje 
jeszcze więcej „masek chorobowych”, które fał-

szują objawy chorób aż w końcu słyszę często „pa-
nie doktorze choruję na wszystko”. Dominującym 
uczuciem jest osłabienie siły mięśniowej, przez co 
chorzy niechętnie wykonują wysiłki fizyczne, aż 
w końcu zalegają w łóżku, co nie wpływa korzyst-
nie na proces leczenia, a wręcz powoduje następ-
ne choroby które występują tylko w tym wieku 
i mają swoją przyczynę w starzeniu. Po pierwsze 
upadki z wysokości własnego ciała, które wystę-
pują bez żadnej przyczyny z zewnątrz i mogą spo-
wodować poważne urazy np. krwiaki śródczasz-
kowe, czy złamania kości udowych lub kości nad-
garstków. W stanie równowagi środek ciężkości 
naszego ciała zawsze się mieści między stopami, 
gdy człowiek stoi. W czasie zmiany pozycji, wsta-
waniu, siadaniu, chodzeniu środek ciężkości wy-
suwa się poza stopy i wtedy ośrodek równowagi 
w mózgu tak kieruje napięciem mięśni, by punkt 
ciężkości wrócił znowu na swoje miejsce między 
stopami, gdy człowiek znieruchomieje w pozycji 
stojącej. Czasem jednak zmysł równowagi nie 
zadziała i człowiek nawet nie wie, kiedy leży na 
podłożu, szczególnie gdy występują dodatkowe 
choroby a wzrok i słuch jest upośledzony, lub gdy 
chory przyjmuje dużo leków w tym psychotropo-
wych. Dodatkowo na starego człowieka czyhają 
zewsząd pułapki; ciemne pomieszczenia, ciasne 
przejścia, śliskie i nierówne podłoża, ruchome 
chodniki i przesuwające się dywaniki. Oprócz le-
czenia skutków urazów ważne jest zapobieganie 
im w przyszłości, a tu najważniejsze są ćwiczenia 
fizyczne, usuwanie barier i przeszkód na podłożu, 
usuwanie ruchomych dywaników i dobre oświe-
tlenie przejść. Konieczne jest poszerzenie podsta-
wy chodu poprzez używanie lasek i balkoników, 
oraz etapowego wstawania po upadku, najlepiej 
obrót na brzuch, potem na czworakach dojście do 
krzesła i siadanie, a później wstawanie przy po-
mocy przedmiotów. W sytuacji gdy osoba starsza 
przebywa sama konieczne jest zorganizowanie 
alarmu np. telefonu komórkowego w czasie za-
grożenia. W tym miejscu, by przerwać to pasmo 
chorób, chcę Wam powiedzieć, że nie jesteśmy 
jednak tacy bezbronni wobec nich, możemy meto-
dami rehabilitacji wzmocnić ośrodek równowagi, 
a w sytuacji zagrożenia wprowadzić sygnalizatory 
osobiste, które bezpośrednio łączą się z możliwo-
ścią nadzoru i pomocy. 

Z poważaniem dr Marek Ziajor
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25 października br. przy urnach wyborczych 
decydowaliśmy o tym, jaki będzie układ sił politycz-
nych w polskim parlamencie przez najbliższe 4 lata. 
Do ugrupowań, którym udało się przekroczyć próg 
wyborczy i są w parlamencie, należą: Prawo i Spra-
wiedliwość, które zdobyło 37,58 proc. poparcia 
i wygrało wybory, Platforma Obywatelska – 24,09 
proc. poparcia, Kukiz’15 – 8,81 proc. poparcia, 
Nowoczesna Ryszarda Petru – 7,60 proc. popar-
cia oraz PSL, które uzyskało – 5,13 proc. poparcia. 
Do Sejmu nie weszły: Zjednoczona Lewica – 7,55 
proc., partia KORWiN – 4,76 proc. oraz Partia Ra-
zem 3,62 proc. Zjednoczona Lewica nie osiągnęła 
wyniku wymaganego dla koalicji wyborczych, czyli 
8 proc. W obecnych wyborach frekwencja w skali 
kraju wyniosła 50,92 procent.

Dla nas, mieszkańców gminy Gręboszów, naj-
ważniejszy był okręg tarnowski (nr 15). Właśnie 
w tym okręgu mieliśmy możliwość – za pomocą 
kartki do głosowania – współdecydowania, które 
osoby będą najlepszymi „rzecznikami” spraw, naj-
bardziej leżących nam na sercu, oraz którzy najlepiej 
poradzą sobie w roli posłów i senatorów. W okrę-
gu tarnowskim największą ilość głosów poparcia 
otrzymał Komitet Wyborczy PiS – 51,99 procent. 
Platforma Obywatelska otrzymała zaledwie – 14,71 
proc., a Kukiz’15 – 9,60 proc. Kolejne miejsca zaję-
li: PSL – 8,08 proc., KORWiN – 4,72 proc., Nowo-
czesna Ryszarda Petru – 4,54 proc., Zjednoczona 
Lewica – 3,41 proc., Razem – 2,43 proc. 

Z tego okręgu posłami zostali wybrani: Włodzi-
mierz Bernacki (PiS) – 27 673 głosy, Urszula Ruse-
cka (PiS) – 16 971 gł. Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) 
– 15 635 gł., Urszula Augustyn (PO) – 13 928 gł., Mi-
chał Wojtkiewicz (PiS) – 13 230 gł., Wiesław Krajew-
ski (PiS) – 13 060 gł., Władysław Kosiniak – Kamysz 
(PSL) – 12 171 gł., Anna Czech (PiS) – 11 089 gł., 
Norbert Kaczmarczyk (Kukiz’15) – 8 926 gł. 

W wyborach do senatu w okręgu nr 35 (tar-
nowsko-dąbrowskim) największą liczbę głosów 
otrzymał Kazimierz Wiatr (KW PiS) uzyskując 64,11 
procent głosów – tym samym to on zajmie miejsce 
w senacie. Kandydat Komitetu Wyborczego PSL 
Łukasz Węgrzyn zdobył 35,89 proc. głosów.

Warto podkreślić, że w wyniku tegorocznych 
wyborów, na najbliższe 4 lata w parlamencie zasią-
dą dwaj posłowie związani z gminą Gręboszów oraz 
Powiślem Dąbrowskim. Mowa oczywiście o Włady-
sławie Kosiniaku-Kamyszu (PSL) oraz Wiesławie 
Krajewskim (PiS). Posłom nowej kadencji gratu-
lujemy osiągniętych wyników i życzymy wielu traf-
nych pomysłów oraz wytrwałości w dążeniu do ich 
realizacji.

W gminie Gręboszów (w czterech obwodach) 
najwięcej głosów uzyskały następujące Komitety 
Wyborcze: PiS – 646, PSL – 478, Kukiz’15 – 50, PO 
– 43, Zjednoczona Lewica – 24, KORWiN – 22, Ra-
zem – 12 oraz Nowoczesna Ryszarda Petru – 10.

Poszczególni kandydaci na posłów otrzymali 
najwięcej głosów: Wiesław Krajewski (PiS) – 505, 
Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) – 436, Włodzi-
mierz Bernacki (PiS) – 47, Piotr Gładysz (PiS) – 28, 
Norbert Kaczmarczyk (Kukiz’15) – 21, Urszula Au-
gustyn (PO) – 18, Piotr Górnikiewicz (Lewica) – 17, 
Anna Czech (PiS) – 16.

W wyborach do senatu w gminie Gręboszów 
największe poparcie otrzymał prof. Kazimierz 
Wiatr (KW PiS) – 787 głosów. Drugi kandydat Łu-
kasz Węgrzyn (KW PSL) zdobył – 478 głosów. 

Na Powiślu Dąbrowskim, podobnie jak w całej 
Małopolsce, zdecydowanie wygrało Prawo i Spra-
wiedliwość osiągając 59,99 procent głosów. Drugie 
było Polskie Stronnictwo Ludowe – 15,12 procent 
głosów, trzecia była Platforma Obywatelska – 6,76 
proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli: Kukiz’15 – 6,76 
proc. głosów, KORWiN – 4,25 proc. głosów, Nowo-
czesna – 2,67 proc. głosów, Zjednoczona Lewica 
2,28 proc. głosów, Razem – 1,69 proc. głosów.

W Powiecie Dąbrowskim, z pośród kandyda-
tów do sejmu, najwięcej głosów poparcia otrzy-
mali: Wiesław Krajewski (PiS) – 8.708, Włady-
sław Kosiniak-Kamysz (PSL) – 2 211, Włodzimierz 
Bernacki (PiS) – 1.045, Stanisław Początek (PSL) 
– 639, Anna Czech (PiS) – 603, Robert Wardzała 
(PO) – 588, Urszula Augustyn (PO) – 571, Norbert 
Kaczmarczyk (Kukiz’15) – 471, Piotr Gładysz (PiS) 
– 424, Kazimierz Koprowski (PiS) – 363.

Okres kampanii wyborczej był czasem skła-
dania wielu obietnic, które miejmy nadzieję choć 
w części będą zrealizowane. Miejmy też nadzieję, że 
nowo wybrani posłowie i senatorowie sprostają na-
szym oczekiwaniom, stawią czoła wszelkim proble-
mom i wyzwaniom, jakie staną przed Polską. Oby 
wszelkie swoje wysiłki kierowali dla realizacji do-
bra wspólnego a nie tracili siły na międzypartyjne 
kłótnie i sprawy marginalne, podnoszone jedynie 
w celu zwrócenia na siebie uwagi. Na wszystkich 
wybranych posłach i senatorach spoczywa teraz 
duża odpowiedzialność. Zostali obdarzeni dużym 
kredytem zaufania z którego zostaną za 4 lata rozli-
czeni przez wyborców. Życzymy im powodzenia.

Wiesław Lizak
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W dniu 29 września 2015 r. odbyła się VI Se-
sja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził 
Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Gręboszów. W sesji oprócz radnych, sołtysów, 
kierowników jednostek organizacyjnych i refera-
tów Urzędu Gminy w obradach uczestniczył Ma-
rek Janik – Dyrektor Zarządu Drogowego w Dą-
browie Tarnowskiej, który udzielił odpowiedzi 
na zapytania radnych dotyczące realizowanych 
inwestycji na drogach powiatowych na terenie 
naszej Gminy w 2015 roku oraz planowanych do 
realizacji w 2016 roku. Po przyjęciu porządku ob-
rad i protokołu z ostatniej sesji Krystyna Świętek 
– Wójt Gminy Gręboszów zapoznała radnych ze 
sprawozdaniem z pracy w okresie międzysesyj-
nym. Do najważniejszych inwestycji zrealizowa-
nych w tym okresie zaliczyć należy :
– modernizację drogi rolniczej dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Wola Grębo-
szowska o długości 800 m. Wartość inwestycji 
– 190 167,72 zł, z czego kwota 85 960,00 zł to 
dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkow-
skiego,

– oddanie do użytkowania po wykonanej odbu-
dowie przepustu w ciągu drogi gminnej w miej-
scowości Wola Żelichowska. Koszt inwestycji 
wyniósł 190 910,00 zł, z czego 120 000,00 zł 
stanowiła dotacja z Budżetu Państwa na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych,

– wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem 
przy drodze powiatowej Nr 1301 K Wola 
Żelichowska – Gręboszów- Otfinów w miej-
scowości Gręboszów. Koszt robót wyniósł 
230 000,00 zł. Nasz współudział jako Gminy 
w realizacji tej inwestycji wyniósł 50% kosz-
tów tej inwestycji, 

– wykonanie remontu budynku remizy OSP 
w miejscowości Lubiczko. Wartość inwestycji 
to kwota 82 392,42 zł. z czego 20 694,00 zł. to 
kwota dofinansowania z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach konkursu „Ma-
łopolskie Remizy 2015” i kwota 31 229,82 zł. 
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 
Następnie radni złożyli szereg zapytań i in-

terpelacji dotyczących bieżących spraw naszej lo-
kalnej społeczności, które w większości dotyczyły 
remontu dróg transportu rolnego. Odpowiedzi na 
zadane pytania w końcowej części obrad udzieliła 
Wójt Gminy Krystyna Świętek. 

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawach:
1) zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2015 

rok, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 
2015 rok,

2) przejęcie od Powiatu Dąbrowskiego zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowy-
mi w zakresie zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na 
obszarze Gminy Gręboszów, 

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Gręboszów, 

4) wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia ko-
munalnego Gminy Gręboszów.

5) zabezpieczenia środków na realizację zadania, 
pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem 
przy drodze powiatowej Nr 1302K Ujście Je-
zuickie -Borusowa w miejscowości Ujście Je-
zuickie – etap I”.

Z treścią w/w uchwał można zapoznać się w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Bożena Landowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie otrzymała w darze od Pana ministra Wła-
dysława Kosiniaka-Kamysza 100 pozycji książkowych. Wśród darów znajdują się pozycje 
albumowe zawierające zdjęcia, przedstawiające piękno najróżniejszych zakątków naszej 
Ojczyzny, wydawnictwa naukowe z zakresu polityki społecznej, historii, edukacji. Składa-
my podziękowania Panu ministrowi za pamięć i dary, które wzbogaciły nasz księgozbiór 
i będą przydatną lekturą dla naszych czytelników.

Monika Kilian

 *** 
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W dniu 26 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru 
końcowego wykonanego remontu budynku remizy 
strażackiej OSP w miejscowości Lubiczko gmina 
Gręboszów. Wykonawcą robót budowlanych była 
firma: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej 
Pudełko z Żabna, która wykonała roboty budowlane 
za kwotę brutto 82 392,42 zł.

Remont obejmował: wymianę części stolarki 
okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie 
elewacji z dociepleniem, wymianę posadzek, remont 
wewnętrznych instalacji elektrycznych, wykonanie 
pomieszczenia wc, remont instancji wod-kan., uzu-
pełnienie obróbek blacharskich kominów, wymianę 
rynien i rur spustowych, pomalowanie dachu, wy-
konanie opaski chodnikowej, pomalowanie bramy 
garażowej, remont schodów. Roboty budowlane 
nadzorowała firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak 
Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych z Tarnowa, 
za kwotę brutto 2 000,00 zł. Projekt architektonicz-

ny remontu opracowała firma: Przedsiębiorstwo 
Usług Inwestycyjnych inż. Andrzej Szegda z Łęgu 
Tarnowskiego za kwotę brutto 2 000,00 zł. Pomocy 
w realizacji remontu ze strony samorządu wiejskie-
go wsi Lubiczko udzielała na bieżąco sołtys wsi Pani 
Maria Kowal a ze strony Jednostki OSP Lubiczko jej 
Naczelnik druh Stanisław Dubiel.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Gręboszów 
Krystyny Świętek, Gmina Gręboszów uzyskała do-
finansowanie do remontu budynku remizy stra-
żackiej OSP Lubiczko ze środków budżetu Woje-
wództwa Małopolskiego w ramach konkursu „Ma-
łopolskie Remizy 2015” w kwocie 20 694,00 zł i ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwo-
cie 31 229,82 zł. Pozostałe koszty remontu Gmina 
Gręboszów pokryła z własnego budżetu.

Eugeniusz Borek
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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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Kronikarskie Notatki o Parafii gręboszowskiej zebrał i spisał Ks. Zygmunt Jakus,
proboszcz i Dziekan w Gręboszowie w latach od 1932 – 1943

W tych notatkach szło mi jedynie o to, by niejedna wiadomość dziś jeszcze nie zapisana 
– nie przepadła, by więc ze starych kartek i rozproszonych, przenieść je na kartki nowe. 
Nic tu nie zostało zmyślone, ale wszystko wyczytane, a korzystałem z takich źródeł:
1. Ks. Franciszek Nawarro: Monografia Kościołów diecezji Kieleckiej, wydana – 1915. 

1924. Ale w tej książce zdaje mi się jest wiele błędów.
2. Pierzchała Ludwik: Wszerad Andrzej i Stoisław Benedykt, 1934
3. Mapa z roku 1678 z dworu w Borusowej
4. Metryki parafii Gręboszowskiej dokładnie przeczytane.
5. Dokumenta przechowane w kancelarii przeczytane.
6. Herbarz Paprockiego.

Z „Okruszyn Gręboszowa” Jakuba Bojki nie korzystałem wcale, ale Bojko, gdy ja już 
miałem moje notatki gotowe, czytał i robił swoje odpisy do swoich pamiętników, jakie pi-
sał prawie do końca swego życia. Ja więc nic od niego nie odpisałem – a on wiele.

Notatki te skończyłem spisywać dnia 4.2.1939, a przepisałem na maszynie dopiero 
22.8.1943 przy końcu IV – go roku wojny, coraz dla nas i całego świata straszniejszej. 
Gręboszów. Dnia 22.08.1943. Ks. Z. Jakus mp.

Najstarsza metryka urodzenia rozpoczyna się tak Catalogus 
Baptisatorum in Ecclesia Parochiali Gręboszoviensi noviter per 
Suum Clementem Patronum Virum gravem ac devotum Gno-
sum Magnificum Dnum Franciscum a Dembiany Dembiński 
Succamerarium Terae Cracovien. Vielicen. Bochnen., ac Cap-
neum, muro fundata totaliter aedificata. Annus Domini 1651 
Universalis Jubilaei in Regno nostro Poloniae. A więc: nowy 
murowany kościół, ufundowany przez pana Dembińskiego 
Franciszka Podkomorzego Ziemi krakowskiej, starostę Wie-
lickiego, Bocheńskiego i zapewne ukończony w roku 1651 na 
1 sierpnia, w dniu, w którym ogłoszono w Krakowie Wielki Ju-
bileusz, w czasie: „quartae in Rusiam expeditionis, a wtórego, ut 
vulgo dicitur Walnego Pospolitego Ruszenia, contra Mathiam 
Bochdan Chmielnicki, eximium Sedis Catolicae Tyrannum czyli 
podczas czwartej wyprawy a drugiego Walnego Pospolitego Ru-
szenia na Chmielnickiego, tyrana dla Kościoła.

Theiner nazywa pono Dembińskiego „palatinus” czyli wojewodą, ale jak widać wojewodą nie był, 
bo by mu w tej notatce oddano ten tytuł i w notatce o jego śmierci, i na nagrobku.

Kościół ten konsekrował, według Theinera, biskup sufragan Mikołaj Oborski w roku 1675. Było-
by to za proboszczowania ks. Baltazara Przerembskiego, dziekana Kolegiaty Nowo-Sądeckiej, którego 
krewniak, bo tego samego nazwiska, imieniem Mikołaj, był wtedy kasztelanem sądeckim i w aktach 
parafialnych znajduje się list pisany przez biskupa Oborskiego do tego pana Kasztelana, ale bez daty.

Stawiał ten Kościół murarz-majster pan Michał de Germania, niepospolity w sztuce murarskiej, 
jak opiewa o nim notatka, czyli była to robota Niemca. Tenże pan Michał ożenił się z Polką i dnia 
14.04.1652 r. chrzcił syna Wojtusia (Albert) a do chrztu, kumowali Jacobus ab aula Sajdaczny i Zofia 
virgo Tapiąka, obydwoje ze dworu. Zapisano, że ten Wojtuś to syn: Famati viri Michaelis de Germania, 
Murarii Ecclesiae huius, non vulgaris, quem ipse genuit Elisabeth uor Polona.
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Nowe organy, widocznie do tego nowego kościoła, robił tu mieszkając Wojciech 

Hoderowicz z Nowego Korczyna i tu też 26.02.1659 r. chrzcił syna także Wojtusia i przy 
tej sposobności zapisano: że to „civis Novo-Korcianensis, maneos penes Ecclesiam 
novam, tunc tempore laborans circa opus instrumenti organi, de novo extructo”.

A może i malowano ten nowy kościół, bo znajduję w metrykach Gabriela Malarza, który kiedy in-
dziej pisany jako Gabriel Borman. Mogło jakieś Niemczysko przywlec się z murarzami i tu zarabiać na 
życie malowaniem. Mieszkał ten Borman w Woli Żelichowskiej i dzieci do chrztu trzymali mu dworacy 
a nawet panna Podkomorzanka.

Kościół ten nowy może nie ze wszystkiem był wykończony zaraz, bo boczne odrzwia noszą datę 
1681, a podobnej roboty są odrzwia, choć bez dat przy zakrystii i przy skarbcu. Drzwi główne są drew-
niane, ale grubo obite blachą żelazną, osadzone w odrzwiach marmurowych. Kościół ten nie miał naw 
(kaplic) bocznych i prezbiterium było krótsze o dwa okna. Nowa kaplica południowa powstała dopiero 
w roku 1863, północna w r. 1867. Czy była wieża w znaczeniu właściwym – nie wiadomo. Raczej może 
była wieża dzwonnica, tak to bowiem wygląda na mapie z roku 1678. Dopiero w roku 1864 „wieżę” 
podwyższono o półtora piętra i wtedy powstała prawdziwa wieża. Wreszcie w roku 1871 przedłużono 
prezbiterium o dwa okna.

Z czasów pana Dembińskie-
go będą w kościele: odrzwia przy 
drzwiach głównych, marmu-
rowe, z herbem Rawicz u góry, 
a jest to herb Dembińskich, w za-
krystii marmurowe lavabo z her-
bem Pobóg i mała kropielniczka, 
chrzcielnica marmurowa, praw-
dopodobnie i same wielkie drzwi 
tudzież marmurowe części po-
sadzki kościelnej. Przypuszczam, 
że ze starego zamku gręboszow-
skiego użyto materiału na budo-
wę kościoła, a więc kamieni na 
fundamenty, posadzkę z zamku 
dano do kościoła, odrzwia i same 
drzwi kowane obrócono dla koś-
cioła, bo bardziej one pasują do 
zamku aniżeli do kościoła.

Podkomorzy Franciszek Dembiński, funda-
tor kościoła, zmarł tutaj dnia 19.1.1653 r. w nie-
dzielę o godzinie 9-tej wieczór. Zanotowane, ale 
w księdze urodzonych „Magnificus ac Illustris Do-
minus Franciscus de Dembiany Dembiński, Suc-
camerarius Terrae Cracoviensis Munificentissi-
mus benefactor Ecclesiae huius, die 19 mesis Jan 
quae fuit Dominica Nuptiarum in Caba gall cum 
summa prudentia et dispositione perfecta, hora 9 
post meridiem feliciter obiit, cuius anima in sanc-
ta pace requiescat. Da Alma vesperarum”.

Z napisu nagrobkowego, jaki znajduje się na 
marmurowej tablicy w kościele, wynika, że pan 
Podkomorzy jest pochowanym w tym kościele. 
Księga inwentarska z r. 1853 podaje, że od strony 

wschodniej jest wejście do podziemi kościelnych, 
jednak, że to później prezbiterium przedłużono 
i wejście to zamurowano.

Tablica nagrobkowa ma u góry cztery herby 
i 11 dużych liter, a te są FDDDSGTCWBC. Ozna-
czają one nie co innego, jak: Franciscus de Dem-
biany Dembiński Succamerarius Generalis Terrae 
Cracoviensis Wielicensis Bochniensis Capitaneus, 
Herby zaś były: Rawicz/Dembińskich/ i Róża/Bu-
żeńskich/ a niżej: Topór, albo Starza i Jastrzębiec 
/Myszkowskich/ a napis po łacinie taki:
Lapide hoc ossa tegantur non acta
Nihil in haec marmori licet, quae mori nesciunt 
Si tamen et marmor disertums culptura facie
Etiam hoc emortale saxum perenniter loquatur:
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Franciscum a Dembiany Dembiński Succamer, 
Gnalem
Palat. Cracov. Wielicen. Bochen. Capitaneum
Ortedoxae Fifei Romanae Acrem auitumque as-
sertorem
Is generis claritati parem nactus Fortunam
Seu Domi inter Aviae Beatae Constantiae a Mi-
rów Bużyńska
Dobczyc. Brzeźnic. Capitaneae splendoris cres-
ceret
Seu iret per Exteros
Auctus et titulus in Comitiis ac Regni Tribunali 
Utrobique delectus summus rerum Jurisq. Ar-
biter
Sic ille Togatus eminuit nec Sago minor gloria
 In Arma promptus seu Aquilo posceret seu 
Oriens
Meminit Russus Moscua, Scythes, Suecus et 
Prusia
Sed felicibus negatum stare diu
Hoc tamen sub lapide
Quem illi Thresiae Eleon. A Dembiany Mako-
wiecka
Camieniecen. Castelanae pietas ponit Slausa 
felicitas
Et Te viator eiusdem fati admonet
Idem temple huius Auctor et aetornus incola.
Ab Anno Domini MDCLIV

Napis zawiera oczywiście pochwały życia 
Podkomorzego, jak był wiernym i Kościołowi 
katolickiemu, jaki posiadał majątek, jak zasia-
dał w Sejmie i Trybunałach, jak bronił Ojczyznę 
i gromił Rusinów, Moskali, Kozaków czy Tata-
rów, Szwedów i Prusaków. 

Nagrobek ten położyła córka jego Teresa Ele-
onora, która wyszła za Makowieckiego, w roku 
1654. 

Dwór pana Podkomorzego był widać pojem-
ny, bo wiele w nim się mieściło panów i służby, 
a więc: córki, panny Anna i Teresa, majordomus- 
niby marszałek dworu był Jan Hennig, jego dwie 
córy: Regina i Agnieszka. W metrykach w latach 
1651-1659 znajdują się nazwiska z tytułami i bez 
tytułów osób, które wisiały przy dworze: nob. 
virgo Kailńska Petronela, nob. Kurowska Anna, 
nob. virgo Agnieszka Paluszczanka /to ma być 
niby Pałuska/,nob. Jadwiga Satnisławska, nob. 
Anna Gosławska. dom. Jadwiga Kochańska, vir-
go Anna Trocińska, virgo Helena Młodzinowska, 
Jadwiga Niedwiedzka, Anna Gajecka, Zofia Brze-
żyńska, Zofia Stadnicka, Katarzyna Braszonka, 
Zofia Tapionka, Dorota Tustejowna, Agnieszka 
Sowionka.

A personel męski jeszcze obfitszy, bo smać 
był przy dworze i browar i ogród i piekarnia 

dworska i w browarze była 
muzyka /orkiestra/, a pono 
nawet organy. A więc: Albert 
Kawecki /1652/ to browar-
ny, ten sam pisany w roku 1654 Albert Kawiński, 
chociaż może to inny, bo Kawiński to „orgima-
cher” lub „organa” ab aula /z dworu/. Szymon 
Figiel- to piwowarnik, Maciej Piasecki- to auli-
cuspister – więc piekarz dworski, a Agnieszka- to 
pistoris artis mulier czyli żona piekarza, pisana 
i „piekarka ze dworu”. Jest i Marina famula Cu-
linaria, alias Zaczkówna- a więc służąca z kuch-
ni. Ogrodnikiem jest Albert Ozarka- pisany też 
jako ogrodniczek. Maciej Szypesz „ex uxoresua 
Radziński” pisany i Borowiecki- to szyposz czy-
li niby kapitan statku, może tratwy? A zarazem 
jest „tibicen”- niby muzyk na dętym instrumen-
cie. Jest i Wawrzyniec Szyposz jest to i Krzysztof 
Syper- lub Krzysztof Burdzieński alias Szyposz. 
Młodzieńcy: Jan Gradecki, Jan Szędzikowski 
i Stanisław Jakubowski- to „fidicen”- pewnie mu-
zykanty. Szafarzem ab aula jest Tomasz Sobieraj-
cik, kredencarzem był jakiś Kazimierz. Jest Jakub 
ab aula Sajdeczny, zdaje się, że nie nazywał się 
lecz był sajdecznym, podobnie Albert i Jan Łucz-
niki, Aleksander Hayduk lub Stefan Myśliwiec. 
Młodzieniec Kot Maciej, później pisany Kotarski 
to pasternik i Wawrzyniec Calvacator- to chyba 
ujeżdżacz. Inni słudzy pańscy to: Bezey Andrzej- 
może to Tatar może Węgier, albo UngarusI-
stwanNitray- to też Węgier, a jest i Daniel Italus 
więc Włoch. Z dworu też są tacy: Andrzej Kamiń-
ski, nob. Grzegorz Borzęcki, Krzysztof Pykolini, 
Aleksander Butkowski, Maciej Rogulski, Marcin 
Molecki, Andrzej Skawiniecki, Jan Jasieński, 
Aleksander Gadowski, nob. Stanisław Pisarski, 
nob. Andrzej Gołuchowski, Stanisław Burbo-
wicz, Stanisław Leszowski, Ludwik Pierzchalski, 
Albert Birkowski /aulicus antique Curiae/ i za-
pewne Jakub Karpiński i Samuel Błoński. 

Pan Podkomorzy miał córki: Annę i Teresę 
– Eleonorę i jednego syna Jana, bo zanotowano, 
gdy ten Jan 21.4.1654 roku trzymał do chrztu 
córkę Krzysztofowi Błotnickiemu i jego żonie 
Zofii de Rzeszów, Jan Dembiński, SRM aulicus 
et unicus haeres et patronus Gręboszów” a więc 
Dworzanin Jego Królewskiej Mości i jedyny dzie-
dzic i kolator gręboszowskiego kościoła.

Ten Jan mógł być jednak synem innych Dem-
bińskich, bo znajduję w metrykach i Stanisława 
Dembińskiego, który tu trzyma do chrztu dziec-
ko Mosakowskiemu i zapisane jako Castellanus. 
Znajduję i Marię de Zukow Dembińską zapisaną 
jako Capitan. Neo. Korcin.
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W środowe popołudnie, 19 sierpnia 2015 r. na Kompleksie Sportowym „Orlik” w Grębo-
szowie odbył się II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Do rywalizacji 
stanęły trzy zespoły: „All Stars Team, „Kędziory” i „Nieśmiertelni”. Rywalizowano systemem 
„każdy z każdym”. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych i momentami mocnych 
podmuchów wiatru, który chwilami 
sprawiał kłopoty zawodnikom w roz-
grywaniu piłki, poziom rywalizacji był 
wyrównany.

Oto wyniki poszczególnych spotkań:
Kędziory – Nieśmiertelni 1:2
All Stars Team – Nieśmiertelni 2:0
All Stars Team – Kędziory 2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. All Stars Team
2. Nieśmiertelni
3. Kędziory

Składy poszczególnych zespołów:
Zespół „All Stars Team”: Ciom-

bor Mikołaj, Grabiec Aleksan-
dra, Gruszczyńska Gabriela, 
Koziara Natalia, Nagórzański 
Jakub, Nagórzański Lesław, 
Niejadlik Angelika, Niejadlik 
Dariusz.

Zespół „Kędziory”: Błachaniec 
Zbigniew, Bojko Jan, Burek 
Krystian, Kaczówka Adrian, 
Morawiec Adrian, Sokół Zbi-
gniew, Ząbek Dominik.

Zespół „Nieśmiertelni”: Dąbroś 
Przemysław, Gruszczyńska Pa-
trycja, Kaczmarczyk Dominik, 
Kopaniarz Sebastian, Kramar-
ski Mariusz, Surdel Damian.

Zwycięska drużyna otrzymała Pu-
char Wójta Gminy Gręboszów. Wszyst-
kie zespoły otrzymały dyplomy oraz na-
grody ufundowane przez Wójta Gminy.

Mecze sędziował Wiesław Lizak, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie. Zawody 
zorganizował pracownik Urzędu Gmi-
ny Gręboszów, Grzegorz Kilian.

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w zawodach, gratulujemy wyników oraz ży-
czymy sukcesów w dalszej działalności sportowej.

Grzegorz Kilian
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Wyniki rozgrywek klasy „A” Grupa III Żabno

Nr. kol. Data Gospodarze Goście Wynik
I 15.08.15 Strażak Karsy Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska 3-0
II 22.08.15 LUKS Wola Radłowska Strażak Karsy 2-1
III 30.08.15 Strażak Karsy LZS Brzezówka (k. Szczucina) 2-4
IV 06.09.15 Strażak Karsy Radłovia Radłów 3-3
V 13.09.15 Powiśle Bolesław Strażak Karsy 0-2
VI 20.09.15 Strażak Karsy Olimpia Biskupice Radłowskie 1-0
VII 27.09.15 LKS Nowa Jastrząbka Strażak Karsy 8-0
VIII 04.10.15 Strażak Karsy LZS Mędrzechów 1-2
IX 11.10.15 Łęgovia Łęg Tarnowski Strażak Karsy 0-2
X 18.10.15 Strażak Karsy LKS Szarwark 6-0
XI 25.10.15 LZS Luszowice Strażak Karsy 3-3
XII 11.11.15 Strażak Karsy LUKS Zalipie 0-1
XIII 08.11.15 Dunajec Konary Strażak Karsy 2-2

Tabela klasy „A” Grupa III Żabno

1.  LKS Nowa Jastrząbka 13 35 59-6
2.  Radłovia Radłów 13 32 27-10
3.  LUKS Zalipie 13 28 29-24
4.  Powiśle Bolesław 13 26 36-16
5.  Dunajec Konary 13 23 32-19
6.  Dąbrovia II Dąbrowa Tarnowska 13 20 33-27
7.  LZS Mędrzechów 13 18 27-35
8.  Strażak Karsy 13 18 26-25
9.  LUKS Wola Radłowska 13 16 18-21
10.  LZS Brzezówka (k. Szczucina) 13 14 22-27
11.  LZS Luszowice 13 12 25-37
12.  Olimpia Biskupice Radłowskie 13 5 13-43
13.  Łęgovia Łęg Tarnowski 13 5 22-26
14.  LKS Szarwark 13 5 14-67

Wyniki rozgrywek klasy „B” podokręg Żabno

Nr. kol. Data Gospodarze Goście Wynik
I 30.08.15 Wolania Wola Żelichowska Błękitni Siedliszowice 0-0
I 30.08.15 Wisła Borusowa Dunajec Ujście Jezuickie 2-1
II 06.09.15 Dunajec Ujście Jezuickie Tar-Krusz Zabawa 2-2
II 06.09.15 Wolania Wola Żelichowska Wisła Borusowa 1-0
III 13.09.15 Wisła Borusowa Błękitni Siedliszowice 1-2
III 13.09.15 Tar-Krusz Zabawa Wolania Wola Żelichowska 0-0
III 13.09.15 Polonia Kłyż Dunajec Ujście Jezuickie 2-0
IV 20.09.15 Dunajec Ujście Jezuickie Orzeł Miechowice Małe 3-2
IV 20.09.15 Wolania Wola Żelichowska Polonia Kłyż 3-1
IV 20.09.15 Wisła Borusowa Tar-Krusz Zabawa 1-2
V 27.09.15 Polonia Kłyż Wisła Borusowa 1-0
V 27.09.15 Orzeł Miechowice Małe Wolania Wola Żelichowska 1-1
V 27.09.15 LKS Ilkowice Dunajec Ujście Jezuickie 8-0
VI 04.10.15 Błękitni Siedliszowice Dunajec Ujście Jezuickie 0-2
VI 04.10.15 Wolania Wola Żelichowska LKS Ilkowice 4-1
VI 04.10.15 Wisła Borusowa Orzeł Miechowice Małe 1-2
VII 23.08.15 LKS Ilkowice Wisła Borusowa 3-0
VII 23.08.15 Dunajec Ujście Jezuickie Wolania Wola Żelichowska 2-4

Tabela klasy „B” Podokręg Żabno

1. Polonia Kłyż 7 16 12-4
2. Wolania Wola Żelichowska 7 15 13-5
3. Orzeł Miechowice Małe 7 12 13-10
4. LKS Ilkowice 7 12 19-9
5. Błękitni Siedliszowice 7  8 6-9
6. Dunajec Ujście Jezuickie 7  7 10-20
7. Tar- Krusz Zabawa 7  5 4-13
8. Wisła Borusowa 7  3 5-12
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BIENIASZOWICE KOZŁÓW
Jerzy Kosiniak – sołtys Stanisław Gil – sołtys
Waldemar Koziara Lucjan Majcher
Mieczysław Mamulski Sławomir Radło
Adam Magiera Jan Sambur
 
BISKUPICE LUBICZKO
Bożena Landowska – sołtys Maria Kowal – sołtys
Regina Kaczówka Edward Grabiec
Maria Nagórzańska Maria Grabiec
Marian Sucharski Władysław Patalita

BORUSOWA OKRĘG
Ryszard Smoła – sołtys Małgorzata Wcisło – sołtys
Anna Woziwoda Janina Barabaś
Roman Kowal Sebastian Surdel
Wojciech Ruta Wiesław Wytrwał
Henryk Zając

GRĘBOSZÓW UJŚCIE JEZUICKIE
Stefan Świętek – sołtys Józefa Kogut – sołtys
Tadeusz Adamczyk Zbigniew Dudek
Wiesław Lizak Jerzy Misterka 
Barbara Tyrcha Marian Sambor
Teresa Rumas

HUBENICE  WOLA GRĘBOSZOWSKA
Mariusz Solecki – sołtys  Małgorzata Łoboda – sołtys
Jan Gaweł  Jarosław Grabiec 
Kazimierz Mazur  Piotr Kowynia
Paweł Pasternak  Krzysztof Piwowarczyk
 Helena Romańska

KARSY WOLA ŻELICHOWSKA
Franciszek Dymon – sołtys  Bożena Bułat – sołtys
Andrzej Boroniec  Stanisław Janowiec
Marian Gaweł  Franciszek Kaczówka
Stanisław Woźniak  Sebastian Kądzielawa
 Stanisław Wytrwał

ZAPASTERNICZE  ZAWIERZBIE
Jan Kozieja– sołtys Andrzej Wcislo – sołtys
Władysław Dąbroś Robert Koziara
Mieczysław Jedynak Andrzej Sobota
Józef Dudek Leszek Sucharski

 ŻELICHÓW
 Ryszard Mosio – sołtys
	 Jerzy Bobowiec
 Mieczysław Boduch
 Stanisław Trzpit 
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