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„Kocham ciÊ PolsKo” – uroczysta aKademia 
z oKazji ŒwiÊta 3 maja

W dniu flagi narodowej (2 maja), w Zespole 
Szkół w Gręboszowie, odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. Utrzymana w podniosłym tonie 
uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hym-
nu narodowego oraz hymnów: szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Następnie uczniowie klasy 
pierwszej i drugiej gimnazjum, pod kierunkiem 
nauczycieli: Małgorzaty Mastalerz i Małgorzaty 
Skrzyniarz-Woziwoda, zaprezentowali mon-
taż słowno-muzyczny, w którym przedstawili 
okoliczności uchwalenia przez Sejm Cztero-
letni pierwszej w Europie Konstytucji 3 maja. 
W przedstawieniu wzięli udział uczniowie: Anna 
Dąbroś, Ewelina Surdel, Nikoleta Wytrwał, Łu-
kasz Bociek, Adrian Ciepiela, Grzegorz Januś, 
Damian Marek, Adam Misiaszek, Paweł Star-
siak, Jakub Szczepański, Patryk Trela, Daniel 
Twardzik, Dawid Wesołowski, Adrianna Dąbroś, 
Natalia Klucz, Karolina Misiaszek. 

W uroczystej akademii, która przebiegała 
pod hasłem „Kocham Cię Polsko” wzięli udział: 
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Fran-
ciszek Dymon, Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy 
Misterka, Dyr. Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa Wiesław Lizak, nauczyciele, ro-
dzice i młodzież szkolna.

Konstytucja 3 maja była właściwie Ustawą 
Rządową uchwaloną dnia 3 maja 1791 roku re-
gulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej. Rocz-
nice uchwalenia Konstytucji uroczyście czczono 
nawet w czasie ucisku narodowego i w czasie wo-
jen. Pamiętali o niej poeci i muzycy, pamiętajmy 
również i my. A dzieci i młodzież uczmy od naj-
młodszych lat szacunku dla symboli narodowych 
oraz świadomości historycznej naszego narodu.

Wiesław Lizak
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Od wydawcy
Tradycyjnie, koniec drugiego kwartału każdego 

roku zwieńczony jest kolejnym numerem Gazety 
Gręboszowskiej. To już niespełna XX lat odkąd do-
kumentujemy najważniejsze i najciekawsze wyda-
rzenia dotyczące naszej gminy i regionu. Kolejny, 
już 72. numer naszego lokalnego periodyku stanowi 
podsumowanie minionych trzech miesięcy, w cza-
sie których bez wątpienia miało miejsce wiele wyda-
rzeń i rocznic wartych wspomnienia oraz upamięt-
nienia. Niezmiennie zamieszczamy również stałe 
rubryki dotyczące historii, zdrowia, kultury, sportu 
oraz spraw społecznych. 

Minione trzy miesiące związane były dość moc-
no z aktywnością w sferze kultury. Przede wszyst-
kim z początkiem marca obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Z inicjatywy 
Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Franciszka Dymona 
oraz przy współpracy Urzędu Gminy, Zespołu Szkół 
i GCKiCz seniorzy z naszej gminy mogli uczestniczyć 
w specjalnie przygotowanym z tej okazji spotka-
niu, podczas którego organizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji. Opis oraz obszerną fotorelację z wydarzenia 
zamieszczamy na łamach aktualnego wydania. Pod 
koniec marca wszyscy obchodziliśmy Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego. W naszej gminie bardzo 
mocno zakorzeniona jest tradycja zdobienia palm, 
pisanek oraz wytwarzania przedmiotów tradycyjnej 
plastyki wielkanocnej. Tradycyjnie GCKiCz zorga-
nizowało konkurs, który cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Tym bardziej zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć oraz przeczytania relacji wraz z wynikami. Po-
nadto w numerze zamieszczamy również informacje 
dotyczące wystaw jakie w ostatnim kwartale można 
było oglądać w GCKiCz: edukacyjną „Moja Mała Oj-
czyzna” oraz malarstwa Edmunda Wilka – artysty 
z Dąbrowy Tarnowskiej. Warto również wspomnieć 
o sukcesie wywodzącego się z Gręboszowa Roberta 
Kuty, który w ogólnopolskim Konkursie na Portret 
Fryderyka Chopina dla Młodych Twórców zajął 
II miejsce. Gratulujemy młodemu twórcy i życzymy 
kolejnych artystycznych sukcesów.

W 72. numerze poruszamy również temat mo-
stu na Wiśle w Borusowej. Przede wszystkim nawią-

zujemy do przedwojennej historii jego budowy oraz 
późniejszego wysadzenia. Prezentujemy również 
aktualne działania jakie są podejmowane w celu re-
alizacji tej niezwykle ważnej i prestiżowej inwesty-
cji. Tym samym znajdą Państwo informacje o pod-
pisanych porozumieniach w sprawie jego budowy 
(w 2007 i 2013 roku), późniejszych konsultacjach 
społecznych oraz planach na najbliższe lata. 

Tradycyjnie już w każdym numerze prezentu-
jemy informacje dotyczące prac Rady Gminy Grę-
boszów, tym razem z IX (nadzwyczajnej) i X sesji. 
Ponadto w bieżącym wydaniu prezentujemy rów-
nież materiały związane z działalnością Zespołu 
Szkół w Gręboszowie, tj. relację z wycieczki klasy 
III gimnazjum w Gręboszowie do Częstochowy 
autorstwa Anny Radło, informacje o sukcesach 
uczniów w turniejach piłki ręcznej, oraz relację 
z uroczystej akademii „Poranek wielkanocny”. 
Niezmiennie publikujemy również kolejne mate-
riały dotyczące tematyki historycznej. Tym razem 
zamieszczamy artykuł „Dzieje Kościoła i Parafii 
w Gręboszowie”, autorstwa śp. ks. Mieczysława 
Pałuckiego.

W 72. numerze nie zabraknie również porad 
zdrowotnych autorstwa dra Marka Ziajora, tym 
razem zatytułowanych „Senność, bezsenność, bez-
dech senny, chrapanie”. Ponadto w ramach działu 
sportowego publikujemy wyniki i tabele piłkar-
skich rozgrywek klasy A i B podokręg Żabno oraz 
relację z Turnieju Piłki Ręcznej Gimnazjalistów 
o puchar Wójta Gminy Gręboszów oraz Turnieju 
Tenisa Stołowego młodzików i seniorów o puchar 
dyrektora GCKiCz.

Zapraszam wszystkich do lektury naszego 
kwartalnika oraz zachęcam do odwiedzania serwisu 
internetowego Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie, który mogą Państwo zna-
leźć pod adresem: www.gck.greboszow.pl w nowej 
szacie graficznej. 

Wiesław Lizak

Gazeta GrĘboszowska

Podziękowanie
W imieniu organizatorów składam serdecznie podziękowanie fundatorom nagród rzeczowych 

i pieniężnych XXI Konkursu Palm i Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. 
Sponsorami nagród byli: Jan Kowal – Firma „Sękpol”, Bank Spółdzielczy w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Bogdan Bigos – Firma „AGRIA”, Małgorzata Lizak – Delikatesy Centrum 

w Gręboszowie, Emilia i Jerzy Misterka, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gręboszowie. Dzięki hojności w/w sponsorów 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Wiesław Lizak
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iX NadzwyczajNa sesja rady GmiNy GrÊBoszÓw
W czwartek, 18 lutego 2016 roku, odbyła się IX Sesja Rady Gminy Gręboszów. Była to sesja nadzwyczaj-

na spowodowana potrzebami zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-
2019 oraz przystąpieniem przez Gminę Gręboszów do projektu pn. „Centrum Usług Wspólnych”. Obrady 
prowadził Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy. Po przyjęciu porządku obrad, w pierwszej 
kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gręboszów do 
projektu pn. „Centrum Usług Wspólnych”. Podjęcie tej uchwały związane jest z ogłoszeniem przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego konkursu nr RPMP.02.01.01-IŻ.00-12-022/15, którego przedmiotem będą 
przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji i przyczyniające się do upowszechniania 
standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. W ramach projektu zaplanowana jest m.in. budowa sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, budowa subregionalnego repozytorium danych 
cyfrowych, budowa zintegrowanego systemu profilowania i udostępniania informacji oraz budowa infra-
struktury gminnych i powiatowych węzłów subregionalnych. W dalszej części obrad Rada Gminy Grębo-
szów uchwaliła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019.

Bożena Landowska

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

X sesja rady GmiNy GrÊBoszÓw
W dniu 30 marca 2016 roku odbyła się X sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził Franciszek 

Dymon – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z VIII i IX 
sesji Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek zapoznała radnych ze sprawozdaniem z działalności mię-
dzysesyjnej. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz 
z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1302K Ujście Jezuickie – Borusowa w miejscowości Ujście 
Jezuickie” – etap I oraz udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na X sesji Rada Gminy Gręboszów podjęła także uchwały w sprawie:
– zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2016 rok,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019,
– zasad udzielania dotacji na prace przy zabytkach wpisanych w rejestr zabytków,
– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2017 rok,
– zmiany Statutu Gminy Gręboszów,
– likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gręboszów – Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admi-

nistracyjnego Szkół i Przedszkoli w Gręboszowie,
– połączenia Placówki Wsparcia Dziennego w Gręboszowie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Gręboszowie,
– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwie-

rząt na terenie Gminy Gręboszów w 2016 r.,
– zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli dotyczącej sprzedaży działki ewidencyjnej 

nr 608/2 o powierzchni 0,4400 ha, 
– przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 2016 rok,
– zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gręboszów na 2016 rok.

W dalszej części obrad Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji Program Współpracy Gminy Grębo-
szów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

Bożena Landowska

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

z prac rady gminy gręboszów

 *** 
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„Wiwat Panie, Wiwat Panowie” to ha-
sło przewodnie spotkania przygotowanego 
z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn 
z inicjatywy Wójta Gminy Gręboszów Kry-
styny Świętek oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Gręboszów Franciszka Dymona. Pro-
gram odbył się w dniu 9 marca br. w Zespole 
Szkół w Gręboszowie, wzięli w nim udział se-
niorzy z terenu gminy Gręboszów. Pani Wójt 
w imieniu własnym oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy powitała wszystkich zebranych, 
przybliżyła genezę święta kobiet i mężczyzn 
oraz złożyła zebranym serdeczne życzenia:

 „Z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet składam Wam najserdeczniejsze życze-
nia. Niech każdy Wasz dzień będzie wypeł-
niony miłością i uśmiechem, a okazywana 
serdeczność towarzyszy Wam każdego 
dnia. Przede wszystkim jednak życzę Wam 
spełnienia marzeń, zarówno tych małych, 
jak i tych nieco większych oraz radości na 
co dzień. Drodzy Panowie, Tradycja Wasze-
go święta w Polsce z roku na rok zdobywa 
coraz większą popularność, z tej to okazji 
również wszystkim Panom pragnę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam tak-
że wszystkiego dobrego, jak najmniej zmar-
twień i dużo słońca na każdy dzień”. 

Kończąc swoje wystąpienie Pani Wójt 
zaprosiła wszystkich seniorów na program 
artystyczny, w wykonaniu młodzieży szkol-
nej oraz zawodowych muzyków i artystów 

z Tarnowa. Młodzież z Zespołu Szkół w Grę-
boszowie zaprezentowała swoje zdolności: 
wokalne, teatralne i taneczne – wykonując 
piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej, in-
scenizując fragmenty sztuki „Śluby panień-
skie”, jak również prezentując układy cho-
reograficzne tańca współczesnego. Ponadto 
wszyscy zgromadzeni na tym wyjątkowym 
spotkaniu mogli usłyszeć najpiękniejsze 
utwory muzyki klasycznej i filmowej wy-
konanej przez Romualda Gębalę (pianino) 
i Adrianę Olszówka (skrzypce), oraz podzi-
wiać specjalnie na tą okazję opracowany pro-
gram artystyczny, przygotowany przez grupę 
„K&G Strefa Dobrej Rozrywki”. Pan Łukasz 
Koszyk koordynator grupy – swoimi skecza-
mi kabaretowymi zapewnił zebranym dobrą 
zabawę i uśmiechy na twarzach.

Organizatorzy zadbali również o poczę-
stunek. Dobra zabawa przy wspólnym stole, 
wśród śpiewów trwała do późnych godzin 
wieczornych. Inicjatywy takie jak ta są do-
skonałą formą integracji społeczeństwa. Dają 
seniorom możliwość wspólnego spotkania 
się, rozmowy, oderwania od szarej codzien-
ności, stwarzają okazję do tego, aby choć na 
chwilę zapomnieć o chorobach i zmartwie-
niach. Uśmiechy na twarzach zebranych były 
świadectwem, że warto tego typu spotkania 
organizować.

Monika Kilian

„wiwat PaNie, wiwat PaNowie”
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Jasna Góra jest duchową stolicą Polski. 
Wielokrotnie potwierdzali tę prawdę słudzy 
Boży kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II 
papież, którzy o Sanktuarium Jasnogórskim 
mówili jak o „ołtarzu i konfesjonale narodu.” 
Częstochowa cytując słowa Jana Pawła II to 
polska „Kana Galilejska”. Bo tutaj, tak jak 
w Kanie Jezus wychodzi naprzeciw człowie-
kowi i możemy doświadczyć cudu. To miej-
sce pomaga nam, aby nasza wiara stawała 
się pełna. Trzeba jedynie się na to otworzyć 
i zaprosić Boga do swego serca.

Gimnazjaliści klasy III odpowiedzieli na 
apel Ojca Świętego i 14 kwietnia pielgrzy-
mowali na Jasną Górę, by przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej po-
modlić się o pomyślne zdanie egzaminu oraz 
przedłożyć Matce Bożej osobiste intencje. 
O godzinie 11.00 pielgrzymi uczestniczyli 
w Mszy Świętej, po której nastąpiło uroczy-
ste zasłonięcie obrazu Matki Bożej. Na obec-
nych zawsze robi to nie tylko wielkie wraże-
nie, ale zdają sobie oni sprawę, że stają w tym 
momencie przed obliczem Królowej Świata 
i Królowej Polski. Również czterokrotnie po 
ukończonych nabożeństwach srebrna zasło-
na opada przy dźwięku intrad pożegnalnych, 
pozwalając uczestnikom przeżyć swoje poże-
gnanie z Bogarodzicą. Jeżeli ktoś poprawnie 
odczytuje tę symboliczną ceremonię będącą 
znakiem innej tzn. głębszej rzeczywistości, 
zostaje na pewno ubogacony duchowo. 

Stało się już tradycją, że niemal każda 
grupa odprawia na wałach jasnogórskich 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W modlitew-
nym skupieniu i zadumie gimnazjaliści naszej 
szkoły w podniosłej atmosferze poprowadzili 
Drogę Krzyżową. Duże wrażenie zrobiły na 
modlących usytuowane na monumentalnych 
cokołach z potężnych głazów i polerowanego 
granitu odlane w brązie figury 14 stacji, au-
torstwa rzeźbiarza Piusa Welońskiego.

Kolejnym punktem wycieczki było zwie-
dzanie m.in.: Skarbca, Arsenału, Muzeum 
600-lecia Jasnej Góry. Zgromadzone tam 
eksponaty wywołały podziw, szczególnie wy-
roby złotnicze, jubilerskie, cenne wota i szaty 
liturgiczne.

Ponad jasnogórskim zespołem architek-
tonicznym góruje wysmukła wieża. Jest ona 
najwyższą tego typu budowlą w Polsce – ma 
106 metrów i 30 centymetrów wysokości. Po-
konując strach i 516 stopni wszyscy ucznio-
wie dotarli na piątą kondygnację, z której 
w nagrodę mogli obejrzeć piękną panoramę 
Częstochowy.

Na zakończenie pobytu w Klasztorze Pau-
linów młodzież zakupiła pamiątki, posiliła się 
i w pogodnym nastroju powróciła szczęśliwie 
do swoich domów.

Pielgrzymka na Jasną Górę była dla 
młodzieży okazją zatrzymania się na chwi-
lę i refleksją nad tym co w życiu jest ważne. 
Niech tym rozmyślaniom wybrzmiewają sło-
wa Wielkiego Polaka Jana Pawła II: „Maryjo 
(…) Bądź naszą Matką i Wychowawczynią! 
Nie zrażaj się naszymi słabościami. Bądź dla 
nas wymagająca!”

Anna Radło

„maryjo KrÓlowo PolsKi, 
jestem Przy toBie, PamiÊtam i czuwam”
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W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie czynna była wystawa pn. „Moja Mała 
Ojczyzna”, poświęcona gminie Gręboszów. Wystawa edukacyjna zawierała najważniejsze i najciekawsze 

informacje dotyczące naszej 
gminy, wzbogacone o aktual-
ne fotografie i materiały archi-
walne. Ekspozycja zawierała 
15 plansz tematycznych zgru-
powanych w kilka działów, jak 
chociażby: sławni mieszkańcy 
gminy, zabytkowe kościoły, 
działalność kulturalna czy też 
gminne inwestycje. Autorami 
zdjęć byli: Piotr Lichorobiec, 
Tomasz Lizak i Wiesław Lizak. 
Wystawę można było obejrzeć 
w siedzibie GCKiCz w Grębo-
szowie, w dniach od 15 lutego 
do 10 marca 2016 roku.

WL

Wywodzący się z Gręboszowa Robert Kuta został 
laureatem ogólnopolskiego konkursu plastycznego 
na portret Fryderyka Chopina dla młodych twórców. 
Praca artysty znalazła uznanie w oczach jury, któ-
re z ponad dwustu prac postanowiło przyznać trzy 
równorzędne drugie miejsca. Wśród nagrodzonych 
znalazł się rysunek autorstwa Roberta Kuty. W uza-
sadnieniu do werdyktu czytamy: „(…) Rysunek Ro-
berta Kuty jest znacznie bardziej wyrafinowany, 
niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. 
Łączy on ujęcie en face z profilem. Narysowany 
jedną linią podczas słuchania muzyki, jest „zakłóco-
ny”, podobny, choć nie oczywisty, ale też niezwykle 
trafny w swojej prostocie.” 

Ponadto w podsumowaniu do prac komisji jury 
możemy przeczytać – w odniesieniu do wszystkich 
laureatów: „(…) Szukając uzasadnień dla werdyktu 
jury, przypomnijmy myśl samego Chopina. W jed-
nym z listów kompozytor, opisując czyjąś grę pod-
kreśla, że pozostawia ona niedopowiedzenia, pole 
dla wyobraźni. Wydawało nam się, że trzy nagro-
dzone prace spełniają to właśnie zadanie – pozo-
stawiają niedopowiedzenie, delikatne zawieszenie, 
pole dla naszej wyobraźni, uczuciowości i własne-
go rozumienia osoby i muzyki Chopina.”

Organizatorem konkursu był Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie. W skład 
komisji jury weszli: prof. dr hab. Maria Poprzęcka, 
prof. John Rink, Magdalena Heliasz, Agnieszka Szy-

dłowska, Piotr Janas, Marta Tabakiernik (Sekretarz 
Jury), Maciej Janicki. Młodemu artyście gratuluje-
my wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów.

Robert Kuta* – rocznik 88’. Absolwent Liceum 
Plastycznego w Tarnowie. Ukończył studia na wy-
dziale Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (2012), oraz 
w EcoleEstienne w Pa-
ryżu (2012). Zajmuje się 
rysunkiem oraz malar-
stwem. Współpracował 
m. in.: z Gosią Baczyńską 
(printy do kolekcji wio-
sna/lato 2012), Myslovitz 
(grafiki na t-shirt), Fun-
dacją „Mimo Wszystko” 
Anny Dymnej, ORSKA 
(grafiki do biżuterii). Ar-
tysta może się pochwa-
lić również współpracą 
z wieloma lifestylowymi 
magazynami, np.: Exklu-
siv (rubryka „Anty Styl”, 
ilustracje), Viva!Moda, Twój Styl, StageFashion 
Magazine, K MAG, Glamour Polska, ELLE Polska.

*źródło: https://www.facebook.com/ROBERT-KUTA-
245920350198

Tomasz Lizak

artystyczNy suKces roBerta Kuty

 *** 

wystawa o GmiNie GrÊBoszÓw
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wystawa malarstwa edmuNda wilKa
Realizując zadania statutowe Gminne 

Centrum Kultury i Czytelnictwa organizu-
je różnorodne formy popularyzacji wiedzy, 
sztuki i książki. Jedną z takich form są cy-
kliczne wystawy malarstwa i sztuki lokal-
nych artystów. W dniach 7-30 kwietnia br. 
w siedzibie Centrum Kultury prezentowa-
na była wystawa prac malarskich Edmunda 
Wilka. Artysta pochodzący z Borek ukończył 
Liceum Sztuk Plastycznych 
w Tarnowie oraz Studium 
Oświaty i Kultury w Kra-
kowie. Od 1977 roku praco-
wał w instytucjach kultury 
w Szczucinie oraz Dąbrowie 
Tarnowskiej. Organizator 
wielu wystaw oraz przed-
sięwzięć artystycznych. 
Doceniany i odznaczany 
za swoją rzetelną, dokład-
ną i pełną poświęcenia 
i oddania pracę m.in.: złotą, 
srebrną i brązową odzna-

ką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezy-
denta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Arty-
sta posiada charakterystyczny dla siebie styl 
malowania wypracowany przez lata, przez co 
jego dzieła są unikalne oraz warte zatrzyma-
nia się, refleksji. Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem lokalnej społeczności. 

Monika Kilian

 *** 

tydzieŃ BiBlioteK – ŚwiÊto BiBlioteKarza
„Biblioteka inspiruje” – to hasło tegorocz-

nego tygodnia bibliotek. Wybrane zostało ono 
nie bez powodu. Dzisiejsze biblioteki to miej-
sca gdzie nie tylko wypożycza się książki, ale 
gdzie można przyjść, porozmawiać, nauczyć 
się czegoś nowego. W bibliotekach posiadają-
cych odpowiednie warunki lokalowe odbywa-
ją się wystawy, wernisaże, spotkania seniorów 
czy młodzieży. Również nasza biblioteka stara 
się być miejscem, które inspiruje do twórcze-
go działania, poprzez organizowane zajęcia 
w czasie ferii, wakacji oraz włączaniu się w or-
ganizację przedsięwzięć kulturalnych przygo-
towywanych przez GCKiCz czy Urząd Gminy. 
Tegoroczny już XIII Tydzień Bibliotek, zain-
agurowany został Powiatowymi Obchoda-
mi Dnia Bibliotekarza. Spotkanie odbyło się 
8 maja br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Oleśnie. Organizatorami byli: Wójt 
Gminy Olesno, Powiatowa Biblioteka Publicz-
na z siedzibą w Brniu oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Oleśnie. Imprezę współorgani-
zowały biblioteki z terenu powiatu dąbrow-
skiego, w tym również Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gręboszowie. Na wspólne świę-
towanie zaproszeni zostali przedstawiciele 
władz samorządowych, dyrektorzy oraz osoby 
zaprzyjaźnione z bibliotekami z terenu po-
wiatu dąbrowskiego. Spotkanie poprowadziły 
Panie Ewa Drzazga Dyrektor Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej oraz Małgorzata Morawiec 
Dyrektor Biblioteki w Oleśnie. Pani Marta 
Marchwica długoletnia Dyrektor Biblioteki 
w Szczucinie uhonorowana została meda-
lem „Zasłużony dla Kultury”. Starosta Dą-
browski Tadeusz Kwiatkowski złożył każdej 
bibliotekarce życzenia: „Książka jest jednym 
z najpiękniejszych i najlepiej świadczących 
o istocie człowieczeństwa odkryć. Przekazu-
je wiedzę, pozwala na odkrywanie tajemnic 
przeszłości, a także pozwala oderwać się od 
trudów codziennego życia. Dzisiejszy dzień to 
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wielKaNocNe tradycje

wspaniała okazja do wyrażenia podziękowa-
nia za Waszą pracę, za propagowanie nawyku 
czytania i poznawania słowa drukowanego.” 

Pani Barbara Wójcik podarowała każdej bi-
bliotece tomik swojej poezji. Wspólne święto-
wanie uświetnił koncert pt. „Przeboje z nutą 

nostalgii” w wykonaniu ze-
społu Prestiż. Dopełnieniem 
obchodów było wspólne bie-
siadowanie.Tydzień Biblio-
tek oraz Święto Bibliotekarza 
organizowane jest już po raz 
13. Jego głównym celem jest 
zwrócenie uwagi jak ważna 
jest rola czytania i bibliotek 
w poprawie jakości życia 
i edukacji, a także zaintere-
sowanie książką szerokich 
kręgów społeczeństwa oraz 
zwiększenie prestiżu zawo-
du bibliotekarza.

Monika Kilian
 *** 

W polskiej kulturze bardzo mocno zakorzenio-
na jest niezwykle bogata ludowa tradycja zdobienia 
palm, pisanek oraz wytwarzania przedmiotów tra-
dycyjnej plastyki wielkanocnej. Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa już od ponad dwóch dekad 
pragnie kultywować i chronić ten przepiękny zwy-
czaj świątecznej ornamentyki. W tym roku, tra-
dycyjnie w Niedzielę Palmową (20 marca), odbył 
się konkurs Palm i Plastyki Obrzędowej związa-
nej z okresem Wielkanocy, którego organizatora-
mi byli: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie oraz Zespół Szkół w Gręboszowie. 
To już 21. edycja konkursu cieszącego się niesłabną-
cym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej 
gminy. Niezmiennie w konkursie palm mogliśmy 
podziwiać wyjątkowe zdobnicze arcydzieła, często 
przygotowane przez całe rodziny. Niezwykle cieszy 
fakt, że przy wspólnej dekoracji palm i tworzeniu 
plastyki obrzędowej spotykają się różne pokolenia 
mieszkańców naszej gminy. Przede wszystkim jest 
to doskonała okazja dla dzieci i młodzieży na pozna-
nie tej wyjątkowej, wielowiekowej tradycji, jak rów-
nież kształtowanie postawy szacunku dla tradycji. 

Konkurs palm tradycyjnie podzielony był na 
4 kategorie: palmy wysokie, średnie, niskie oraz mi-
niaturki. Komisja Jury w składzie: Emilia Misterka, 
Anna Ruta, Monika Kilian i Joanna Cabaj, oceniła 
ponad 40 palm przyznając następujące nagrody 
i wyróżnienia: 

Palmy wysokie
I miejsce ex aequo: Natalia Maroszek, Natalia Za-

wada, Konrad Topór
II miejsce: Bartłomiej Garbarz
III miejsce: Łukasz Tyrcha

Palmy średnie
I miejsce ex aequo: Konrad Wytrwał, Natalia 

Wąż, Monika Zawada, Filip Zgorzały, Daniel 
Wójtowicz, Wiktoria Seruś

II miejsce ex.: Patryk Trela, Rafał Światłowski
III miejsce ex.: Martyna Ciepiela, Andrzej 

Garbarz

Palmy niskie
I miejsce ex aequo: Oliwia Kloczkowska, Adrian 

Światłowski, Amelia Seruś
II miejsce ex.: Eryk Kloczkowski, Aleksandra Januś, 

Kinga i Paulina Trela, Kacper Dąbroś, Karolina 
Dąbroś, Szymon i Oliwia Surowiec

III miejsce ex.: Szymon Nagórzański, Michał Mar-
cinkowski

Wyróżnienie: Publiczne Przedszkole 
w Gręboszowie

Palmy miniaturki
I miejsce ex aequo: Martyna Wytrwał, Amelia i Oli-

wia Kozieja, Zuzanna Wytrwał, Julia Zgorzała, 
Alicja Rzeszutko

II miejsce ex.: Anna Dąbroś, Ewelina Rumas, Karo-
lina Sarat, Karolina Dąbroś
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III miejsce ex.: Wiktoria Świętek, Daria Wójtowicz, 
Maria Garbarz

Wyróżnienie: Jakub Sarat, Marek Deszcz.

Plastyka Obrzędowa

Przedszkole i klasy I-III
I miejsce ex aequo: Rafał Światłowski, Martyna 

i Zuzanna Wytrwał, Damian Gaweł, Gabriela 
Woźniak, Publiczne Przedszkole w Gręboszo-
wie (Grupa II – starsza)

II miejsce ex aequo: Zuzanna Wcisło, Szymon Mar-
cinkowski, Publiczne Przedszkole w Gręboszo-
wie (Grupa I – młodsza)

III miejsce ex aequo: Sylwia Ordon, Julia i Filip 
Zgorzały

Klasy IV-VI
I miejsce ex aequo: Natalia Maroszek, Konrad To-

pór, Martyna i Jowita Sojka, Karolina i Anna 
Dąbroś, Adrian Światłowski, Martynka i Ga-
briela Misiaszek 

II miejsce ex aequo: Konrad Wytrwał, Patryk Ordon 
III miejsce: Kinga, Bartłomiej, Anna i Jakub Szcze-

pański – praca zbiorowa

Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne 
i do rośli

I miejsce ex aequo: Justyna Wcisło, Paulina Mosio, 
Łukasz Bociek, Adrian Ciepiela

II miejsce ex aequo: Liwia Wcisło i Ewelina Surdel, 
Klaudia i Nikola Wytrwał, Kamil Świętek, Pa-
tryk Trela i Adam Misiaszek

III miejsce ex aequo: Natalia Koziara, Dominik Ko-
ziara, Daniel Twardzik, Wiktoria Kawa, Agata 
Wytrwał, Maria Łata.

Sponsorami nagród pieniężnych i rzeczo wych 
w Konkursie Palm i Plastyki Obrzędowej byli: 
Jan Kowal – Firma „Sękpol”, Bank Spółdzielczy 
w Dąbrowie Tarnowskiej, Bogdan Bigos – Firma 
„AGRIA”, Małgorzata Lizak – Delikatesy Centrum 
w Gręboszowie, Emilia i Jerzy Misterka, Gminna 
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii w Gręboszowie 
oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie.

Monika Kilian

 *** 

KoNFereNcja w Borusowej
Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-

znawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach zorganizował konferencję nt. 
„Zróżnicowanie możliwości rozwoju rol-
nictwa w Polsce według regionów i grup 
gospodarstw”, która odbyła się 12 maja br. 
w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym 
w Borusowej. 

W konferencji wzięli udział: prof. dr 
hab. Wiesław Oleszek – dyrektor IUNG-PIB, 
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr 
hab. Adam Harasim, dr hab. Jerzy Kopiński, 
dr hab. Mariusz Matyka, Krystyna Świętek – 
Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon 
– Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, 
Marian Cegielski – dyr. RZD Borusowa, Ta-
deusz Adamczyk, Andrzej Ruta, Eugeniusz 

 *** 

Pomoc FiNaNsowa Na ProjeKt „ju¯ P£ywam”
W ramach zadania Zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży gmina Grę-
boszów otrzymała pomoc finansową w wy-
sokości 1900 zł z Województwa Małopol-
skiego na realizację projektu „Już pływam”, 
realizowanego w okresie od dnia 15 marca 
do 24 maja 2016 r. Całkowity koszt realiza-
cji zadania wynosi 6 031,50 zł. W akcji „Już 

pływam” udział biorą uczniowie kl. I-III 
Szkoły Podstawowej. Jest to 30 uczniów po-
dzielonych na 2 grupy. Każda grupa realizuje 
zajęcia nauki pływania w wymiarze 20 go-
dzin. Na Pływalnię w Dąbrowie Tarnowskiej 
uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym 
pod opieką nauczyciela.

Halina Grodecka
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Wójtowicz, Zbigniew Dudek, Piotr Polanow-
ski, Wiesław Wytrwał, Władysław Dąbroś, 
Józef Karaś – radni Rady Gminy Gręboszów, 
kierownicy wydziałów UG i jednostek orga-
nizacyjnych, pracownicy RZD Borusowa. 

Uczestnicy konferencji z zainteresowa-
niem wysłuchali następujących referatów:

– Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej UE na 
zróżnicowanie możliwości rozwoju produkcji 
rolniczej w regionach i grupach gospodarstw 
(referat wygłosił dr Jerzy Kopiński),

– Rola RZD IUNG-PIB jako regionalnych 
centrów innowacji i postępu 

(prof. dr hab. Stanisław Krasowicz),
– Ocena typów gospodarstw na tle wa-

runków siedliskowych i organizacyjno-eko-
nomicznych (prof. dr hab. Adam Harasim)

– Możliwości wdrażania praktyk nisko-
emisyjnych w rolnictwie (dr hab. Mariusz 
Matyka)

W trakcie konferencji Wójt Krystyna 
Świętek dokonała prezentacji gminy Grębo-
szów z uwzględnieniem uwarunkowań roz-
woju rolnictwa i obszarów wiejskich. Role 
przewodniczących konferencji pełnili: prof. 
Stanisław Krasowicz i Marian Cegielski – dy-
rektor RZD Borusowa. Konferencja była or-
ganizowana w ramach realizacji zadania 2.1 
Programu Wieloletniego IUNG-PIB, ustano-
wionego na lata 2016-2020.

Wiesław Lizak
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ZdROwIE seNNoŚĆ, BezseNNoŚĆ, 
Bezdech seNNy i chraPaNie

Dzisiaj w moim artykule chcę Was zabrać do 
świata snu i jego problemów, a zacznijmy od chra-
pania. Spotykamy się wszyscy z chrapaniem każde-
go dnia u nas lub w najbliższym otoczeniu bo pro-
blem ten dotyczy 30% ludzi. Generalnie chrapanie 
powstaje na skutek nadmiernej wiotkości struktur 
miękkich podniebienia, gardła i nagłośni, a odcinek 
ten tak został ukształtowany u człowieka, że nie po-
siada własnego rusztowania chrzęstno-kostnego. 
Główną przyczyną są wady anatomiczne twarzy, 
które powodują cofnięcie się żuchwy i podstawy ję-
zyka do gardła tylnego, co powoduje ograniczenie 
światła przepływu powietrza podczas wdechu. Czę-
sto problemem który nasila chrapanie jest utrudnie-
nie drożności na poziomie jamy nosowej, gdy kana-
ły nosowe są zwężane przez polipy lub skrzywienie 
przegrody nosa. Jednak najczęstszą przyczyną zwę-
żenia światła górnych dróg oddechowych jest odkła-
danie się tkanki tłuszczowej wokół ścian gardła, każ-
de przytycie spowoduje, że część tkanki tłuszczowej 
będzie zaciskała niejako gardło a droga przepływu 
powietrza do płuc będzie coraz węższa. Niestety po-
dobnie działa wypity przed snem alkohol lub zażyte 
leki psychotropowe, tu działa mechanizm osłabienia 
napięcia mięśni gardła, przez co jego światło ulega 
zwężeniu. U dzieci główną przyczyną są przerosty 
migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowe-
go. Krańcową postacią chrapania jest taka obturacja 
dróg oddechowych na poziomie nosogardła, że do-
chodzi aż do bezdechu, mimo ruchów klatki piersio-
wej jak przy wdechu powietrze do płuc jednak nie 
przepływa, dopiero długa faza bezdechu powoduje 
takie nagromadzenie dwutlenku węgla we krwi, że 
daje to nagłe pobudzenie ośrodka oddechowego 
w mózgu i głęboki wdech. Jeśli takich zaburzeń jest 
więcej niż 5 na godzinę snu, trwających dłużej niż 10 
sekund każdy, to obserwujemy zespół obturacyjnego 
bezdechu sennego. Do rozpoznania tego zespołu sto-
sujemy badanie polisomnografii stacjonarnej, gdzie 
w warunkach szpitalnych podczas snu badamy wie-
le parametrów, które potwierdzają ilość bezdechów 
w czasie snu. Nieleczone bezdechy senne prowadzą 
do nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej 
serca, chorób naczyń mózgowych, zaburzeń rytmu 
serca, a w szczególności częstoskurczu komorowe-
go. I teraz docieramy do tytułu mojego artykułu, 
senności, bo podstawowym objawem bezdechów 
sennych i intensywnego chrapania jest nasilona sen-
ność w ciągu dnia, oraz poranne zmęczenie bo sen 
z wieloma wybudzeniami spowodowanymi bezde-
chem nie regeneruje organizmu lecz daje uczucie 
wyczerpania, dość często w tej chorobie dochodzi też 
do bezsenności, po prostu organizm „boi się zasnąć”, 
by nie umierać podczas długiego bezdechu, a to do-

datkowo wyczerpuje i zwiększa ryzyko powodowa-
nia wypadków komunikacyjnych oraz wypadków 
w pracy. Nawet łagodny zespół bezdechów sennych 
wydłuża czas reakcji powodując zmniejszenie spraw-
ności psychofizycznej porównywalne do stanu po 
spożyciu alkoholu, a ryzyko spowodowania wypad-
ku komunikacyjnego jest siedmiokrotnie większe 
w porównaniu z osobami zdrowymi. Po postawieniu 
rozpoznania wprowadzamy leczenie, po pierwsze 
musimy wprowadzić nawyk spania w każdej pozycji, 
ale nie na wznak, bo ta pozycja szczególnie predyspo-
nuje do intensywnego chrapania, aż do bezdechów 
sennych, moim pacjentom radzę wszycie piłeczki te-
nisowej do piżamy na wysokości międzyłopatkowej, 
by nawet nieświadome ułożenie się na wznak uwie-
rało i wymuszało zmianę pozycji na boczną. Bardzo 
ważnym elementem leczenia jest walka z otyłością, 
bo jak pamiętamy jest to główny czynnik ryzyka tej 
choroby, zalecamy unikanie alkoholu, kawy, leków 
psychotropowych i palenia papierosów przed snem. 
Oddzielnym problemem jest stosowanie leków na-
sennych, bo z jednej strony leki te nasilają bezdech, 
a czasem są konieczne, by człowiek choć na chwilę 
zasnął dla regeneracji organizmu. Najbardziej sku-
teczną metodą leczenia bezdechów sennych jest sto-
sowanie zestawów CPAP, urządzenie działa jak pro-
teza powietrzna, która wytwarza dodatnie ciśnienie 
wewnątrz dróg oddechowych takie samo w czasie 
wdechu, jak i wydechu, przez co wszystkie miejsca 
utrudnień przepływu powietrza są zlikwidowane. 
Niestety problem polega na tym, że niewielu cho-
rych akceptuje w sypialni szumiące urządzenie, a na 
twarzy maseczkę do spania na całą noc, w każdym 
razie moi wszyscy pacjenci zrezygnowali z takiego le-
czenia, stosując je tylko w zaostrzeniach bezdechów. 
W łagodniejszych postaciach wystarcza wkładka 
doustna, która wysuwa żuchwę do przodu i w ten 
sposób udrażnia drogi oddechowe. W koniecznych 
przypadkach stosuje się leczenie chirurgiczne, gdy 
potrzebne jest usunięcie przerośniętych migdałków 
lub ścięcie wiotkiego podniebienia miękkiego. Niby 
banalna przypadłość zwykłe chrapanie, a w konse-
kwencji może prowadzić do zespołu bezdechów sen-
nych i wszystkich tego następstw, mam nadzieję, że 
za bardzo Was nie nastraszyłem, ale ważne jest lecze-
nie, bo jeśli już u chorego wystąpi zespół bezdechów 
sennych, to będzie on chorował do końca życia, a je-
śli nie podejmie leczenia, to będzie żył krócej. W tym 
miejscu mimo trudnego tematu, zapraszam cieszmy 
się wiosną i latem, bo słoneczne jego promienie są 
największą tarczą przed chorobami.

Z poważaniem Marek Ziajor
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dzieŃ BaBci i dziadKa
Dnia 9 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyło się spotkanie przedszkolaków ze 

swoimi babciami i dziadkami. Na tą wyjątkową okazję przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Grębo-
szowie wraz z paniami wychowawcami przygotowali: wiersze, piosenki i taniec oraz składali pełne miłości 
i wdzięczności życzenia. Goście byli poruszeni. W oczach niektórych, można było dostrzec łzę wzruszenia. 
Młodzi wykonawcy za swoją część artystyczną otrzymali gromkie brawa. Po części artystycznej nadszedł 
czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. 

WL

Gazeta GrĘboszowska



„wiwat PaNie...
Gazeta GrĘboszowska

- 14 -



...wiwat PaNowie”
Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

- 15 -



Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

PoraNeK wielKaNocNy

Gazeta GrĘboszowska

- 16 -

W Zespole Szkół w Gręboszowie tradycją stały się spotkania połączone z montażem słowno-muzycz-
nym, odbywające się w przededniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Stanowią one wprowadzenie 
w wyjątkowość i niezwykłość okresu wielkanocnego, nawiązując do jego kulminacyjnego momentu czyli 
poranka wielkanocnego. Wyjątkowość i radość płynąca z tego dnia stanowi szczególne źródło wiary i na-
dziei dla każdego wierzącego. 

Tegoroczne spotkanie odbyło się w środę, 23 marca br., a myślą przewodnią jaka towarzyszyła 
wszystkim zebranym były słowa: „Wytrwajcie w miłości mojej”. Wzięli w nim udział: młodzież ucząca się 
w placówce, pracownicy i grono pedagogiczne Zespo-
łu Szkół w Gręboszowie oraz zaproszeni goście. Mon-
taż poświęcony był tematyce Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i poprzedzającego je czasu Wielkiego 
Tygodnia. Młodzież gimnazjalna w montażu zwróciła 
również uwagę na wartości i postawy, jakie winny nam 
towarzyszyć każdego dnia, nie tylko w czasie okresu 
wielkanocnego, jak również na to czym powinniśmy 
się kierować w naszym życiu.

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na ży-
czenia, które pod adresem młodzieży i społeczności 
szkolnej złożyli: Jerzy Misterka – dyrektor placówki 
oraz Wiesław Lizak – dyr. GCKiCz w Gręboszowie.

WL
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W roku 1651 parafia była rozległa, bo nale-
żały tutaj wsie: Gręboszów, Libicko (dzisiejsze 
Lubiczko), Wola Żelichowska, Kozubiec, Lipie 
(dzisiejsze Zalipie), Podlipie-Królewskie i Grę-
boszowskie, Kozłów, Karsy z Wolą Karską zwa-
ną Świnią Wolą, Wola Gręboszowska i Zawierz-
bie, zwane gdzieindziej Zawierzbek Królewski. 
Wsie: Bieniaszowice, Pałuszyce, Ujście, Okręg 
i Biskupice należały do parafii Opatowiec, Boru-
sowej to jakby nie było, lub jakby była za Wisłą. 
Pierwszy chrzest z Borusowej przychodzi tu do-
piero w roku 1709 podobnie i Zapasternicze skąd 
pierwszy chrzest jest tu w roku 1707. Z Hubenic 
(Ubenice) bywają tu chrzty częściej zwłaszcza 
po roku 1700. Ale do której parafii należały Hu-
benice i Borusowa tego z metryk, ani z aktów nie 
można dojść, bo np. w r. 1657 przy chrzcie dziec-
ka z Hubenic zapisano: „de villa Ubenice extra 
Ecclesiam Novo-Korcinensem” (a więc Hubeni-
ce z parafii Nowy Korczyn) a w roku 1662 „Ube-
nice villae Antique Korczyn” (czyli Hubenice 
z parafii Stary Korczyn) podobnie i w r. 1689. 
W specyfikacji (Spis inwentarza) z r. 1803 napi-
sano ni tak, ni owak, bo: „do tej parafii od roku 
1782 przyłączone zawiślańskie wsie należące do 
kościołów parafialnych Opatowca i Korczyna 
Starego, a te są: Pałuszyce, Bieniaszowice, Uj-
ście, Biskupice, Hubenice i Borusowa”.

Parafia wydaje się nie bardzo liczną, skoro 
w roku 1651 od sierpnia do końca roku, było 
chrztów tylko 21, za rok 1652 było 83, w tym 
kilka z parafii obcych. We wrześniu 1651 roku 
nie było żadnego chrztu i z tej racji umieszczono 
notatkę: „Foecunda Spiritu S. Mater Ecclesia 
Gremboszów, merito hoc mense Septembri de 
sterilitate naturae in suis parochianis conqueri-
tur”, w więc słusznie żali się lub opłakuje kościół 
niepłodność w parafii.

Pierwszy chrzest zapisany z dnia 15 sierp-
nia 1651 roku. Udzielił go ks. wikary Andrzej 
Kalinowic, córce Józefa i Jadwigi Zborowskich 
z Gręboszowa. Chrzestni rodzice: „nob.Dns 
Joanne Henning, Sucamerarii Maiordomus et 
Gen. virgo Theresia Dembińska Magnifici Fi-
lia”1, a więc marszałek dworu i panna Podko-

1 Pod rokiem 1651 w sierpniu zapisano: Ad Ma-
iorem Gloriam Dei. Sctissimae Virginis Matris Iesu 
Mariae In Caelum Assumptae Honorem. Omnes In 
manu Dei sunt sortes nostrae Annus Dni MDCLI. 
Universalis Iubilei in Regno Nostro Poloniae. 

Augustus,
Venerabilis Pater Andreas Kalinowic Ecc^Lae 

morzanka (zamek Podkomorzego był nie mały 
skoro znajdował się marszałek dworu).

Nazwiska parafian z roku 1651 i 1652 są: 
w Gręboszowie Zaborowski, Ozarka, Jagiełka, 
Mzyk, Panek, Tomaś, Gajewski, Bigo, Huśko, 
Magiera, Trąbała, Kurzel, Zarzecki i jakaś gro-
madzka chrzestna matka Elżbieta Kapuścina 
Sobotkowa czyli Sobotowa, i na koniec „Agnes 
materfamilias ruri Gremboszów”, czyli Agniesz-
ka matka z wsi Gręboszów.

W Lubiczku nazwiska: Kuśnierz, Gładysz 
lub Gładyszek, Groch i Groszek, Kula, Golas, 
Maślanka, Klimczak albo Klimek.

W Woli Żelichowskiej: Zawada, Pawlik, 
Slosek, Maś, Klimek, Skwara, Zaczek, Kulik lub 
Kubik, Krupa, Zamora, Nogaj, Tuara, Suchy, 
Mirzwa, Rosół, Pszczoła, Padło, Tomszyna i Ga-
briel Malarz czyli Gabriel Borman. 

W Podlipiu: Borek, Kosman, Rola, Pępek, 
Smoła, Kołodziej, Zając, Wiatr i Łabęć

W Lipiu: Szczepanik i Cyganek, w Kozubcu: 
Marcinkowic z Kozubca Zaleśnego.

W Kozłowie: Kozieja, Babula, Magiera, 
Tryt, Misterka, Gacek i Froktus.

W Karsach: Szkutnik, Cieślak, Bartkowic, 
Wytrwał, Gajek, Leszek, Bugajny, Gwiazda 
i Kałędziak w Woli Karskiej.

W Woli Gręboszowskiej: Kowalski, Dąbrow-
ski, Byk, Kijec, Kucięba, Kołacz, Pępek, Wiekie-
ra, Banaś, Bartek i Zofja Kuszapartkowa.

W Zawierzbiu: Piecko i Dybała.
W Żelichowie: Boduch i Dudek.
Nazwisk szlacheckich było też sporo i na wsi 

i po dworach, a więc: nob. Stradomski Krzysz-
tof, nob. Bobkowski Michał i Teresa Bobkow-
ska z Gręboszowa, nob. Jadwiga Brzezińska 
z Pałuszyc, Bobienski Jan i Maria z Ujścia, nob. 
Anna Koszkońska z dworu Żelichowskiego, 
nob. Kazimierz Radziejowski z Kozłowa, nob. 
Stefan Paniątkowski z Żelichowa, Anna Janu-
szewska z Ujścia, Franciszek Skarzinski i Stani-
sław Dumanski z Ubenic, Anna Lesiowska, Jan 
Rajtarowicz, nob. Jan Olecki, Jan Dambrowski, 
nob. Józef Latosinski i Zofia z dworu w Grębo-

Parochialis Grembossoviensis biennis Vicarius Die 
15 Menss. quaee ^ Assump. V.M. Baptisavit filia^ An-
nam Josephi Zaborowski et Hedvigis coniugum legit-
timam de Gremboszów. Patrini Nobilis Dnus Joannes 
Hening Magnific.Succamer.Maiordom.et Generosa 
Virgo Theresia Dembinska Magnifica Filia.” Pierwsze 
zatem dziecko, ochrzczone w tym kościele, to córka słu-
gi fundatora, a pierwszą kumą była jego córka Teresa.

ParaFia GrÊBoszowsKa 
i ParaFiaNie historia
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szowie. Zofja Marchwicka, Teresa Jodłowska, 
nob. Maria Dziulanka z Secygniowan, nob. 
Krzysztof Stanisławski, genor. Józef Gidym, 
Teresa Zawistowska z Gręboszowa, Stanisław 
i Zofja Mosakowscy. W Gręboszowie chrzcili 
też 12 marca 1661 r. swego syna Stanisława Ka-
zimierza: Magn. Krzysztof Wilczenski pocillator 
Drochicensis (podczaszy podlaski) i żona jego 
Marja a Zukow. Chrzestnymi byli: ks. Włady-
sław Opacki, kanonik Płocki, a proboszcz w Ko-
ścielcu i Anna a Zukow Żukowska, posesorka 
w Radzanowie.

Rodziły się i nieślubne dzieci, i miały je 
w Gręboszowie : Kowalowna, w Podlipiu Dziu-
bima, w Woli Żelichowskiej Kuszapartkowna 
i Bienkowna, w Kozłowie Kupszowna i Podsia-
dłówna, a w Karsach Pawlikówna, Zychowna, 
Rybczanka i Skorzonka.

Za chrzestnych rodziców chłopom bywali 
dość często panowie szlachta i dworacy, panom 
zaś często dziady kościelne, lub raczej szpitalne, 
a bardzo często kumowali urzędnicy kościelni, 
a tych było dwóch: organista i rektor szkoły.

W roku 1651 organistą był Jan Pleszowita. 
Organiści zapisywani są też i jako „kantory” i ta-
kich organistów, organistków, kantorów i kan-
torków jest całe mnóstwo. Do roku 1685 są: 
Łosowicz Jan, Bartłomiej Stankiewicz – kantor 
i kantorek, Józef Wójcik – organista, Zedziński 
Mateusz, Tomasz Cuprin, Łukasz Wójtowicz 
i Marcin Parepka – to kantory, Tomasz Kemp-
ski – organista. Jan Magustowicz, albo Mazur-
kowicz, albo Orestowicz i Walenty Szolowicz. 
Szymon Mularcik albo Mularski – to kantory 
kościelne i szkolne. Marcin Golemo i Józef Gru-
chalski – organiści, tak samo Jan Rodzina albo 
Rodziński i Andrzej Nykowski.

Czym się różnił organista od rektora szko-
ły – trudno uchwycić, zajęcia ich były prawie te 
same. Rektor chyba o tyle był kimś innym, że 
uczył też, i to chyba śpiewu i muzyki i „na or-
ganistę”.Takim rektorem był w r. 1651 Albert 
Dzwonkowic, najczęściej pisany „Bejscensis”, 
bo widocznie pochodził z miejscowości Bejsce. 
Chrzcił on tu syna Jasia dnia 18 grudnia 1651 r. 
żoną była Magdalena, a kumowali im młodzie-
niec Jan Gajecki i Helena Młodzinowska, panna 
z dworu. Pan Dzwonkowic owdowiał 15 stycz-
nia 1663 r. pojął żonę Annę Broda z Kars. Po 
nim rektorami byli: Jan Łosowicz, Marcin Ry-
chalski, Szymon Mularski, a w r. 1679 Marcin 
Stefanowicz. Jak widać – te same nazwiska, co 
przy wymienianiu organistów.

Uczyli oni, skoro takim uczniem był 
w r. 1702 „studiosus” Łukasz Golomowic, 
który w roku 1705/7 jest już panem organistą 

jako Łukasz Antoni Gomolski, pochodzący 
ze wsi Korczyn. W 1703 roku jest Jan Kunic-
ki „musicus” w roku 1704/5 jest Piotr Sikor-
ski i Kazimierz Adamski, obaj „studiosi” czyli 
uczniowie. Jest jeszcze Sebastian Zagrodzki 
jako kantor, Kazimierz Zarodowicz to „disci-
pulus organ” (uczeń na organistę), podobnie 
i Stanisław Karwacki.

Jak widać – uczenie, chociażby na organi-
stę, zmieniało ludzi. I tak: zaczął się uczyć Łos, 
wyuczył się na Łosowicza, Gruchała na Gruchał-
skiego, Wcisło na Wcisłowicza, Zając na Zając-
kowica, Rodzina na Rodzinskiego, Gomolowic 
(pewnie Gomółka) na Gomolskiego, a Zaród na 
Zarodowicza.

Podobnie było z tymi, co się trzymali klam-
ki dworskiej, taki sobie Sobierajcik, pisze się 
potem Sobierajski, albo prosty Kot nazywa się 
Kotarskim i w ten sposób stał się szlachcicem

Wójtem w roku 1651 i 52 był szlachcic, „pra-
efectus ruralis in Gremboszów nob. Stanisław 
Zarzecki”. Miał żonę Annę. Sprawiał tu 29 maja 
1652 r. chrzciny córki Anny, którą trzymali: 
ksiądz proboszcz i Anna Dembińska, podko-
morzanka, a przy urodzeniu syna Jana 20 listo-
pada 1653 zmarła żona, a do chrztu trzymali: 
też ksiądz proboszcz i pani Maria Dembińska.

Były i karczmy, a w nich nie urzędowa-
li jeszcze żydzi, bo w Gręboszowie urzędował 
Marcin Kot, pisany później Kotarski – „taber-
nator” (karczmarz w latach 1652-1657), później 
zaś Marcin Kołodziej i Zofia Kołodziejka, zaś 
w r. 1667 Jan Kołodziejczyk – syn widać Marci-
na. Marcinowi Kotowi – Kotarskiemu kumowa-
li dnia 15 listopada 1652 przy chrzcinach córki: 
Pan Kawecki browarny i Petronela Kalińska.

W Ujściu kolegą po fachu był w r. 1652-
1662 Piotr Gładysz, ale choć należał do para-
fii w Opatowcu, tu chrzcił 26 września 1652 r. 
dziecko z racji wielkiej zarazy w Opatowcu (sub 
tempus summo grassanti spestis in Opatowiec) 
a kumował mu kolega pan Kot z Gręboszowa.

W Bieniaszowicach był takim Tomasz Ro-
bak, w Woli Żelichowskiej „cauponarius” Wie-
czorek Albert z żoną Zofią i im synka Jasia 
17 czerwca 1652 r. trzymał Jan Pleszowita orga-
nista i Anna Tomszyna z Woli Żelichowskiej.

W Żelichowie był Gąsior z żoną Justyną 
„karczmarka Żelichowska”, a w Karsach (1660) 
obsługiwał karczmę Walenty Bugajny.

Byli i rzemieślnicy skoro znajduje się w Grę-
boszowie: szewc Jan Mazur – sutor, Krawcy: 
Jan Kurzel, Wojciech Kopka (1666) i Albert 
Pytka alias Noga. W Karsach: Jan Garbowski 
– szewc, w Libicku – Adam Doran – krawiec, 
i w r. 1659 Wawrzyniec Zastawski „alias kono-
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wał” (to także fach!). W Karsach był Błażej Ku-
rek „alias piwowar” i wreszcie Tomasz Wolski 
malarz z Pieńczowa (pictor).

Może niewiele zarabiali ci majstrowie sko-
ro Pytka alias Noga figuruje i jako dziad grę-
boszowski. A dziadów tu było co niemiara, 
bo i było dziadostwo i istniał szpital dla nich. 
Najdawniejsze nazwiska dziadowskie: Paweł 
Gawłowski, Elżbieta Pszczolonka, Jakub, Mar-
cin, Elżbieta Sroka, Łukasz Maślonka, Szymon 
Gleja, a w Woli Gręboszowskiej: Walasek Jan, 
w Woli Żelichowskiej: Chabina Jan.

Ci ubodzy trzymali do chrztu św. nawet pa-
nom i pewnie nie najgorzej im się działo w tym 
ich Xenodochium (szpital), który tu istniał. Nie 
wiem jednak od jakiego czasu i jak powstał. Byli 

w tym szpitalu w r. 1709 Stanisław Zdziebło, Ka-
tarzyna Garncarska i ci dwoje kumowali 17 li-
stopada 1709 panu Kuczkowskiemu z Ubenic. 
W r. 1738 było nawet w szpitalu wesele, bo się 
pobrały dziady: Mikołaj Pikul i Regina Uklejka, 
a w r. 1750 pobrali się szpitalne dziady: Michał 
Karakuła i Katarzyna Skorupina.

I na plebanii byli zarządzający i służący. 
I tak: w r. 1657 jest Katarzyna Sosąka „ex familia 
plebanali”, a w r. 1690 „famulus parochii” Sta-
nisław Purchacki, tudzież Albert Koziobrocki 
i Teresa Koziobracka”. W r. 1703 jest Wojciech 
Ruszkowski i żona Jadwiga „possesorparochiae 
Gręboszów” (możliwe, że to znaczy dzierżawcę 
ale i zarządcę) bo pisane innym razem: „posse-
sor sortis plebanalis”. 

Ks. Mieczysław Pałucki

iNFormacja dla mieszKaŃcÓw 
w sPrawie odBioru odPadÓw

Urząd Gminy Gręboszów informuje, że została 
podpisana nowa umowa na odbiór śmieci z terenu 
naszej gminy na następne dwa lata (lipiec 2016 – 
czerwiec 2018). W wyniku przeprowadzonego prze-
targu nieograniczonego wybrano firmę TRANS-
FORMERS z Tarnowa, która zaoferowała najniższą 
cenę za realizację zamówienia. Firma ta jest dotych-
czasowym odbiorcą odpadów komunalnych. 

W trosce o należyte wykonywanie obowiązków 
przez wyłonioną firmę prosimy mieszkańców gmi-
ny o informowanie Urzędu Gminy Gręboszów, Ref. 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wod-
nej i Mienia tel. 14 6416002 w. 23, o każdych niedo-
ciągnięciach występujących podczas odbioru odpa-
dów. W przypadku nie zabrania odpadów, prosimy 
o przekazanie informacji najpóźniej następnego 
dnia po odbiorze odpadów. Informujemy również, 
że odpady należy wystawić przed posesje w dniu od-
bioru najpóźniej do godziny 7:00.

Nowa umowa poszerza nam zakres odbiera-
nych odpadów o popiół ze spalania paliw stałych 
w piecach do ogrzewania budynków mieszkalnych, 
który będziemy umieszczać w worku w kolorze 
czarnym. Popiół paleniskowy, nie zanieczyszczo-
ny innymi odpadami, należy traktować jako odpad 
selektywnie zbierany i wystawiać przed posesje 
w dniu odbioru odpadów segregowanych.

Chcemy zwrócić uwagę na sposób segrega-
cji opakowań wielomateriałowych tzw. tetra 
paków tj. kartonów po mleku, śmietanie, 
napojach itd., które należy umieszczać w worku 
w kolorze żółtym, razem z tworzywami sztucznymi. 
Opakowań tych nie należy mieszać z makulaturą.

Zasady segregacji pozostałych odpadów nie 
zmieniają się.

Pamiętajmy, że segregując odpady ko-
munalne chronimy środowisko naturalne 
zmniejszając ilość odpadów zalegających na wysy-
pisku śmieci. Segregowanie odpadów przynosi nam 
również wymierne korzyści w postaci mniejszej opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W żadnym wypadku nie palmy śmieci!

Podczas spalania śmieci powstają szczególnie 
groźne związki zwane dioksynami i furanami. 
Należą one do grupy związków rakotwórczych. 
Dioksyny to najbardziej szkodliwe substan-
cje, jakie zidentyfikowano w środowisku. 
Dioksyny są 10 tysięcy razy bardziej trują-
ce od cyjanku potasu! Szczególnie niebezpiecz-
ne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw 
sztucznych np. butelek typu PET, worków folio-
wych, a także opakowań po sokach, mleku, odpa-
dów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

W trakcie spalania śmieci w domowych 
piecach lub ogniskach, w niskiej temperaturze 
(200-500˚C) do atmosfery trafiają między inny-
mi: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, 
nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwu-
tlenek siarki, metale ciężkie zaliczane do klasy 
I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, se-
len), III (ołów, chrom). Szczególnie wrażliwe na 
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim 
znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska. 

Gręboszów maj 2016 r.

 *** 
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czy PowstaNie Nowy most Na wiŚle 
w Borusowej?

Temat budowy mostu na Wiśle w Boru-
sowej towarzyszy mieszkańcom i władzom 
samorządowym obu województw już od kil-
ku dekad. Jednak ostatnie lata dają nadzieję, 
że tą ważną inwestycję w końcu uda się zre-
alizować. Warto wspomnieć, że miejscowości 
Nowy Korczyn i Borusowa w przeszłości były 
już połączone mostem, który po zniszczeniu 
został zastąpiony przeprawą promową. Ten 
środek transportu między województwami: 
małopolskim i świętokrzyskim funkcjonuje 
do dzisiaj. Trzeba jednak zauważyć, że istnie-
je obopólna zgoda mieszkańców oraz władz 
samorządowych co do wysokiego priorytetu 
realizacji tej inwestycji. Przede wszystkim 
władze samorządowe wypracowały kompro-
mis w sprawie współpracy i zabezpieczenia 
finansowego inwestycji, czego przejawem są 
pisemne porozumienia jakie zostały podpisa-
ne przez marszałków obu województw odpo-
wiednio w 2007 i 2013 roku. Problematyczne 
pozostają jednak szczegóły realizacji tej in-
westycji. Opór społeczny po obu stronach Wi-
sły budzi m. in. forsowany przez Świętokrzy-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach 
w porozumieniu z Małopolskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wariant 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 973 z prze-
prawą mostową przez rzekę Wisłę. Trwają 
obecnie kolejne tury konsultacji społecznych 
w celu wypracowania kompromisu, który 
czyniłby zadość oczekiwaniom mieszkańców 
oraz byłby w zgodzie z przepisami prawny-
mi i nie generowałby nadmiernych obciążeń 
finansowych.

Historia jedynego mostu 
na Wiśle w Nowym Korczynie

Decyzja o budowie mostu na rzece Wiśle 
w Nowym Korczynie powstała na szczeblu władz 
centralnych w obliczu zagrożenia wojennego. 
W 1939 roku Sztab Główny Wojska Polskiego 
zażądał od Ministerstwa Komunikacji budowy 
dodatkowo dwóch mostów: w Nowym Korczy-
nie i Baranowie Sandomierskim. Okres organi-
zacyjny budowy trwał od 1 do 15 lipca 1939 r. 
Sama budowa mostu od 15 lipca do 27 sierp-

nia 1939 r. Most w Nowym Korczynie składał 
się z 6 przęseł 34 – metrowych i 25 przęseł 16 
– metrowych. Długość jego wynosiła 604 m. 
Do mostu po obydwóch stronach zostały wy-
budowane drogi dojazdowe przez powiatowe 
zarządy drogowe. Od strony Borusowej wy-
budowano zupełnie nowy dojazd na gruntach 
wykupionych od właściciela dworu Bzowskich. 
Dojazdy do mostu były wyłożone płytami ka-
miennymi. Nowo wybudowany most nie postał 
długo w użytkowaniu, gdyż po wybuchu II woj-
ny światowej to właśnie polskie wojsko posta-
nowiło wysadzić most w powietrze (8 września 
1939 w godzinach wieczornych), aby utrudnić 
przedostanie się hitlerowcom na drugi brzeg. 

Zniszczenie mostu na Wiśle w Nowym 
Korczynie nie miało większego znaczenia stra-
tegicznego dla walczących stron. Już 9 wrze-
śnia Niemcy zbudowali most pontonowy (obok 
zniszczonego) i zaczęli przerzucać swoje pod-
oddziały z północnego na południowy brzeg 
Wisły, prowadząc pościg za cofającymi się od-
działami polskimi.

Porozumienia dotyczące 
wspólnej budowy mostu 

na rzece Wiśle w Borusowej

Jesienią 2007 roku na promie w Boruso-
wej odbyło się uroczyste podpisanie porozu-
mienia inwestycyjnego dotyczącego wspólnej 
budowy mostu na rzece Wiśle, przez ówcze-
snych marszałków województwa małopol-
skiego Marka Nawarę i świętokrzyskiego Ada-
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ma Jarubasa oraz Wojciecha Kozaka, członka 
Zarządu Województwa Małopolskiego i Zdzi-
sława Wrzałkę, wicemarszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. Przeprawa mostowa przez 
Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973, 
łącząca miejscowości Borusowa i Nowy Kor-
czyn ma służyć aktywizacji społeczno-gospo-
darczej i poprawie rozwoju obu województw. 
Oba województwa wyraziły wolę wzajemnej 
współpracy w podejmowaniu działań na rzecz 
przygotowania do realizacji zadania. Koszty 
wynikające z realizacji porozumienia w przed-
miotowym zakresie będą ponoszone po rów-
no, województwo małopolskie 50 procent 
kosztów, województwo świętokrzyskie rów-
nież 50 proc. kosztów.

Również na promie, tym razem od strony 
Nowego Korczyna, 31 października 2013 roku 
parafowano porozumienie dotyczące wspólnej 
budowy mostu na Wiśle przez marszałków: wo-
jewództwa małopolskiego Marka Sowę i świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa. Podpisane po-
rozumienie otwarło przygotowania do realizacji 
zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój 
– Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową 
przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rze-
ce Wiśle”. Przed rozpoczęciem realizacji tego 
przedsięwzięcia konieczne było opracowanie 
wielowariantowej koncepcji rozbudowy drogi 
i przepraw mostowych na Wiśle i Nidzie, pozy-
skanie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, a także opracowanie programu funkcjo-
nalno-użytkowego i studium wykonalności. 

W kwietniu tego roku, marszałkowie obu 
województw: Jacek Krupa i Adam Jarubas, 
Jan Maćkowiak – Wicemarszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i Leszek Zegzda – Czło-
nek Zarządu Województwa Małopolskiego 
uroczyście podpisali porozumienie, które 
określa zasady współpracy w zakresie przygo-
towania, prowadzenia procedury przetargo-
wej oraz realizacji inwestycji. 

To niezwykle ważny projekt drogowy, 
który uzupełni pewną lukę na mapie obu woje-
wództw – mówił marszałek Jacek Krupa. – Cie-
szę się, że jesteśmy obecnie na takim etapie, że 
posiadamy decyzję środowiskową i jesteśmy 
gotowi do rozpoczęcia procesu inwestycyjne-
go i że nie ma żadnych przeszkód formalnych, 
by rozpocząć pracę. – dodał marszałek. 

Radości nie ukrywał również Adam Jaru-
bas Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go – To jedna z najważniejszych inwestycji 
naszego regionu i spełnienie marzenia wielu 
pokoleń mieszkańców południowej części na-
szego województwa.– podkreślił. 

Budowa mostu, o długości około 600 me-
trów, to wspólne zadanie obu województw, 

którego kosztami podzielą się po 
połowie. W ramach inwestycji 
wybudowany zostanie również 
nowy odcinek DW 973, powsta-
ną most na Nidzie oraz obwod-
nica Nowego Korczyna – tu każ-
de z województw odpowiada za 
działania na własnym obszarze. 
Województwo Małopolskie za 
budowę nowego odcinka drogi 
od mostu aż do starego odcinka 
DW (ok. 3,5 km), a Województwo 
Świętokrzyskie sfinansuje i zreali-
zuje obwodnicę Zbludowic i most 
na Nidzie wraz z pracami towa-
rzyszącymi w ramach obwodnicy 
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Nowy Korczyn- Borusowa po swojej stronie. 
Koszt inwestycji szacowany jest na 200 mln 
zł. Planowana data zakończenia to wrzesień 
2019 roku.

Konsultacje społeczne 
w sprawie budowy mostu 

w Borusowej

W ramach konsultacji społecznych 8 mar-
ca 2016 r. w budynku Remizy Strażackiej OSP 
w Borusowej odbyło się spotkanie informacyj-
ne zorganizowane na wniosek Gminy Nowy 
Korczyn. Jego celem było udzielenie wyjaśnień 
dotyczących prowadzonego postępowania 
z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy 
miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ra-
mach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Kor-
czyn – Borusowa wraz z budową przeprawy 
mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”.

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele 
Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – 
Aneta Zięba i Katarzyna Urban, biuro projek-
towe PROMOST CONSULTING T. Siwowski 
S.J. z Rzeszowa – Andrzej Kasprzyk i Marek 
Sabat, Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiat-
kowski, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu 
– Bogdan Bigos, Przewodniczący Rady Gminy 
Gręboszów – Franciszek Dymon, radni Gminy 
Gręboszów – Józef Karaś i Andrzej Ruta, Wójt 
Gminy Gręboszów – Krystyna Świętek, V-ce 
Wójt Gminy Nowy Korczyn – Piotr Strach oraz 
zainteresowane społeczeństwo.

Prace projektowo-koncepcyjne przed-
sięwzięcia realizuje firma: PROMOST CON-
SULTING z Rzeszowa, na zlecenie Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach. Postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla realizacji przedsięwzięcia przygotowuje 
Wójt Gminy w Nowym Korczynie.

Na spotkaniu projektant Andrzej Kasprzyk 
przedstawił trzy warianty przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 973 z przeprawą mostową przez 
rzekę Wisłę, uszczegóławiając wariant trzeci 
preferowany do realizacji przez Świętokrzyski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w po-
rozumieniu z Małopolskim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie.Omówił kryteria 
którymi kierowały się oba wojewódzkie za-
rządy dróg przy zaakceptowaniu do realizacji 
wariantu III tj. między innymi analizowano 
wpływ przedsięwzięcia na środowisko; tj. na 
tereny chronione „Natura 2000”, brano pod 
uwagę tereny przez które ma przebiegać pro-
jektowana droga, tj. tereny zalewowe, tereny 
rolnicze chronione, zabytki architektury, sta-
nowiska archeologiczne. Wzięto pod uwagę 
uwarunkowania techniczne, jak: długość wa-
riantów, krętość trasy, kolizje z infrastruktu-
rą techniczną, elementy ekonomiczne, jak: 
koszt budowy mostów na rzece Wiśle i rzece 
Nidzie, koszt budowy dróg dojazdowych do 
przeprawy mostowej, koszt budowy obwodni-
cy Nowego Korczyna. Po stronie małopolskiej 
wzięto pod uwagę argumenty przedstawione 
przez samorząd Gminy Gręboszów odnośnie 
odsunięcia przebiegu trasy od terenów gęsto 
zabudowanych.

Obecna na spotkaniu konsultacyjnym 
Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, 
poinformowała, że „samorząd Gminy Grę-
boszów od początku był i jest za przyjęciem 
na terenie gminy Gręboszów wariantu II, 
który jest najmniej konfliktogenny, bowiem 
przebieg drogi od Kozłowa w kierunku prze-
prawy mostowej na północ od Kars jest 
proponowany przez tereny nie zamieszka-
łe, krańcem gruntów będących własnością 
Skarbu Państwa i osób prywatnych. Nato-
miast wariant III, którego przebieg jest pro-
ponowany od Kozłowa poza zabudowaniami 
miejscowości Kozłów – Hubenice od strony 
zachodniej w kierunku na północ do przepra-
wy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości 
Borusowa, dzieli tą miejscowość oraz dzieli 
grunty niekorzystnie dla ich właścicieli.

Także część mieszkańców Borusowej wy-
raża kategoryczny sprzeciw wobec warian-
tu III, preferowanego do realizacji przez Świę-
tokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzki w Kielcach 
w porozumieniu z Małopolskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Podobnego 
zdania są mieszkańcy dwóch sołectw gminy 
Nowy Korczyn.

Projektant Andrzej Kasprzyk odpowie-
dział, że o wyborze wariantu III zadecydowały 
szczególnie uwarunkowania środowiskowe po 
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mŁodziKi i seNiorzy 
Przy PiNGPoNGowym stole

W dniach 27 stycznia i 13 lutego br. 
w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie odbyły się Turnieje Tenisa 
Stołowego młodzików i seniorów o Puchar 
Dyrektora GCKiCz. Najbardziej emocjonu-
jącym był turniej seniorów, w którym do ry-
walizacji o miano najlepszego pingpongisty 
stanęło 9 zawodników: z Borusowej, Woli 
Żelichowskiej i Woli Gręboszowskiej. Tur-
niej przebiegał w przyjaznej i sportowej at-
mosferze. Niemniej jednak nie brakowało 

pojedynków zaciętych, których wynik ważył 
się do ostatniej piłki. Wśród tej kategorii wie-
kowej zwyciężył, podobnie jak w ubiegłym 
roku, Stanisław Myśliński z Woli Żelichow-
skiej. Kolejne miejsca zajęli: Sławomir Moryl 
(Wola Żelichowska), Andrzej Wytrwał, Józef 
Dąbroś, Jan Dabroś, Wojciech Molo (wszy-
scy z Borusowej), Tomasz Janowiec (Wola 
Żelichowska), Ryszard Smoła (Borusowa), 
Przemysław Dąbroś (Wola Gręboszowska).

 *** 

stronie świętokrzyskiej oraz techniczne i eko-
nomiczne.W wariantach pierwszym i drugim 
proponowano przebieg drogi nr 973 z obwod-
nicą po stronie zachodniej Nowego Korczy-
na z przeprawami na rzece Wiśle i rz. Nidzie, 
natomiast w wariancie trzecim przebieg dro-
gi nr 973 z obwodnicą po stronie wschod-
niej.W wyniku dokonanej analizy kryterial-
nej i kosztowej wariantów, wariant pierwszy 
i drugi odrzucono, ze względu na proponowa-
ny przebieg przez tereny ściśle chronione do-
liny rz. Nidy „NATURA 2000”, dłuższe mosty, 
dłuższe odcinki do budowy dróg oraz wyższe 
koszty realizacji. Przyjęto do realizacji wariant 
trzeci, który został przez Inwestora zlecony do 
szczegółowego opracowania projektantowi.

Aneta Zięba przedstawicielka Małopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówiła, 
że zgodnie przepisami jest wymógł przed-
stawienia trzech wariantów projektowanego 
przedsięwzięcia. Dla tego zadania również 
opracowano trzy warianty, które poddano 
analizie kryterialnej. Po uzyskaniu stosow-
nych opinii organów uzgadniających wy-
brano wariant III, który jest właśnie przed-
stawiany społeczeństwu celem zapoznania 
się przed wydaniem decyzji środowiskowej. 
W wariancie III droga wojewódzka nr 973 
zostanie poprowadzona przez tereny nieza-
budowane, i w ten sposób uniknie się wybu-
rzeń, oraz nie będzie konieczności budowy 
ekranów akustycznych. Projektowana droga 
wojewódzka nr 973 jest drogą wojewódzką 

klasy GP (główna przyśpieszona), nie jest 
drogą ekspresową (S), ani autostradą (A).
Za zajęcie gruntów pod budowę dróg zosta-
ną właścicielom wypłacone odszkodowania. 
W przypadku, gdy grunt w wyniku podziału 
utraci dla właściciela możliwość jego właści-
wego użytkowania rolniczego, może on za-
proponować zarządowi drogi jego sprzeda-
nie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i jej 
uprawomocnieniu zostanie ogłoszony prze-
targ w systemie „zaprojektuj – wybuduj” na 
realizację przedsięwzięcia. Realizacja przed-
sięwzięcia jest przewidziana w latach 2017 – 
2019. Posiada ona zabezpieczenie finansowe. 
W toku dyskusji padały ze strony dyskutan-
tów często sprzeczne uwagi do wybranego III 
wariantu lub negujące jego wybór.

Nie ulega wątpliwości, że realizacja tej 
inwestycji pociągnie za sobą wiele korzyści 
dla obu województw. Ułatwi kontakt, przy-
spieszy transport i wymianę handlową, 
stworzy nowe możliwości współpracy. Do-
strzegają to zarówno mieszkańcy, jak i od-
powiedzialne za realizację inwestycji władze 
samorządowe. Miejmy nadzieję, że najbliższe 
miesiące przyniosą upragniony kompromis 
i doczekamy się przeprawy mostowej łączą-
cej województwo małopolskie ze świętokrzy-
skim. Finalizacja tej inwestycji byłaby wiel-
kim sukcesem wszystkich zainteresowanych 
stron i służyłaby wielu pokoleniom.

Wiesław Lizak

sport Redaguje: 
wiesław Lizak
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Wśród młodzików najlepszym okazał 
się Łukasz Woziwoda z Borusowej. Kolejne 
miejsca zajęli: Paweł Starsiak, Krystian Star-

siak i Łukasz Boroń (wszyscy z Gręboszowa). 
Zwycięzcy otrzymali od organizatora pucha-
ry i nagrody rzeczowe

suKcesy dziewcz¥t i chŁoPcÓw

W dniach 13 i 14 kwietnia 2016 r. na Hali Spor-
towej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej odbyły się powiatowe zawody w pił-
ce ręcznej, w których wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego. 
W sportowych zmaganiach udział wzięły dziew-
częta ze szkół podstawowych w Bolesławiu, Grębo-
szowie, Radgoszczy, Smęgorzowie oraz Dąbrowie 
Tarnowskiej (PSP nr 2). Dzień później w spor-
towe szranki stanęły drużyny chłopców ze szko-
ły podstawowej w Gręboszowie i Smęgorzowie. 
Mecze rozegrano w systemie każdy z każdym. Poje-
dynki dziewczynek trwały 2 x 6 minut, a chłopców 
2 x 15 minut.

Wyniki ryWalizacji dzieWcząt:
SP w Radgoszczy – SP w Gręboszowie 3:7 
SP w Bolesławiu – SP nr 2 w Dąbrowie Tarn. 1:5
SP w Radgoszczy – SP w Smęgorzowie 1:9 
SP w Gręboszowie – SP w Bolesławiu 9:0 

SP nr 2 w Dąbrowie Tarn. – SP w Smęgorzowie 5:7
SP w Radgoszczy – SP w Bolesławiu 1:1 
SP w Gręboszowie – SP nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej 8:4 
SP w Smęgorzowie – SP w Bolesławiu 4:2
SP w Radgoszczy – SP nr 2 w Dąbrowie 

Tarnowskiej 4:7 
SP w Smęgorzowie – SP w Gręboszowie 4:4 

Po podsumowaniu wyników na podium 
uplasowały się:
• I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Gręboszowie.
Zwycięska drużyna grała w składzie: Claudia 

Ciombor, Laura Chruścicka, Ewelina Dąbroś, Natalia 
Dubiel, Natalia Gaweł, Karolina Kaczówka, Katarzy-
na Kmiecik, Aneta Koziara, Karolina Sarat, Wiktoria 
Sierak, Natalia Wdowiak, Natalia Zawada, Aleksan-
dra Januś, Gabriela Twardzik, Anna Szczepańska.
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
• III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbro-

wie Tarnowskiej

Wyniki ryWalizacji chłopcóW:
SP w Gręboszowie – SP w Smęgorzowie 17:4 

I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Gręboszowie 

Drużynę Gręboszowa reprezentowali: Błażej 
Białas, Krzysztof Bogacz, Paweł Kaczówka, Damian 
Kaczmarczyk, Krystian Starsiak, Mateusz Starsiak, 
Konrad Topór, Łukasz Woziwoda, Konrad Wytrwał.
• II miejsce – Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie

Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Źródło: http://spgreboszow.pl/
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Puchary PozostaŁy w GrÊBoszowie

W hali sportowej przy Zespole Szkół w Gręboszowie rozegrany został II Turniej Piłki Ręcznej Gimna-
zjalistów o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. W turnieju, który odbył się dnia 5 maja br., wzięły udział dru-
żyny z Bolesławia, Olesna i Gręboszowa. Na starcie stanęło więc 6 drużyn, w tym 3 dziewczęce i 3 chłopięce. 
Sędzią zawodów był Paweł Potępa, emerytowany nauczyciel z Gręboszowa. Turniej dziewcząt i chłopców 
był rozgrywany systemem „każdy z każdym”. A oto wyniki.

Dziewczęta:
Gręboszów – Olesno 12:5 
Gręboszów – Bolesław 9:1

Bolesław – Olesno 4:1

Kolejność:
1. Gręboszów
2. Bolesław
3. Olesno

Chłopcy:
Gręboszów – Olesno 7:1

Bolesław – Gręboszów 4:9
Bolesław – Olesno 3:11

Kolejność:
1. Gręboszów

2. Olesno
3. Bolesław

W końcowej klasyfikacji drużyna naszych dziewczyn i chłopców zajęła I pierwsze miejsce i zdobyła Pu-
char Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek. 

Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie: Ewelina Surdel, Angelika Kaczówka, Klaudia Świę-
tek, Karolina Bigos, Adrianna Dąbroś, Gabriela Marek, Agata Wytrwał, Natalia Klucz, 
Aleksandra Olearczyk, Klaudia Wielgus.

Drużynę chłopców z Gręboszowa reprezentowali: Mikołaj Ciombor, Jakub Skowron, Adrian 
Morawiec, Adrian Kaczówka, Krzysztof Rumas, Patryk Krupa, Dariusz Niejadlik, Paweł 
Kaczówka, Dawid Wesołowski, Jakub Szczepański, Adrian Twardzik.

Była to bardzo udana impreza sportowa, która dostarczyła wszystkim sympatykom wiele emocji.

wyNiKi rozGryweK – taBele Klasy a i B

Wyniki rozgrywek klasy A 
– Grupa III Żabno

Nr. kol. Data Gospodarze Goście Wynik

14 19.03.2016 Dąbrovia II Strażak Karsy 3:0

15 26.03.2016 Strażak Karsy LUKS Wola Radł. 0:0

16 03.04.2016 LZS Brzezówka Strażak Karsy 3:2

17 09.04.2016 Radłovia Strażak Karsy 3:1

18 17.04.2016 Strażak Karsy Powiśle Bolesław 4:2

19 24.04.2016 Biskupice Radł. Strażak Karsy 2:4

20 01.05.2016 Strażak Karsy Nowa Jastrząbka 1:7

21 03.05.2016 LZS Mędrzechów Strażak Karsy 1:1

22 08.05.2016 Strażak Karsy Łęgovia 8:4

23 15.05.2016 LKS Szarwark Strażak Karsy 0:3 (wo)

Tabela klasy A – Grupa III Żabno

1. Nowa Jastrząbka 23 60 104-13

2. Radłovia Radłów 23 56 51-19

3. Zalipie 23 46 50-33

4. Dąbrovia II 23 43 61-33

5. Powiśle Bolesław 23 39 55-33

6. Dunajec- Konary 23 37 52-36

7. Strażak Karsy 23 32 50-50

8. Mędrzechów 23 31 45-60

9. Brzezówka 23 30 41-47

10. Wola Radłowska 23 27 31-40

11. Luszowice 23 27 45-61

12. Łęgovia Łęg Tarnowski 23 13 43-58

13. Olimpia Biskupice Radłowskie 23 9 21-70

14. Victoria Szarwark 23 8 20-116
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Wyniki rozgrywek klasy B 
– grupa mistrzowska

Nr.kol. Data Gospodarze Goście Wynik

3 03.04.2016 Miechowice Małe Wolania Wola Żel. 1:1

4 10.04.2016 Wolania Wola Żel. Kłos Słupiec 1:4

5 17.04.2016 Dąbrówki Breńskie Wolania Wola Żel. 2:0

6 24.04.2016 Wolania Wola Żel. LKS Ilkowice 1:3

7 01.05.2016 DTS Dąbrowa Tarn. Wolania Wola Żel. 3:2

8 03.05.2016 Ava Grądy Wolania Wola Żel. 1:0

9 08.05.2016 Polonia Kłyż Wolania Wola Żel. 3:2

10 15.05.2016 Wolania Wola Żel. Orzeł Miechowice 1:1

Wyniki rozgrywek klasy B 
– grupa spadkowa

Nr.kol. Data Gospodarze Goście Wynik

1 24.04.2016 LKS Smęgorzów Wisła Borusowa 5:1

1 24.04.2016 Dunajec Ujście Jez. Radgoszcz 0:4

2 03.05.2016 Dunajec Ujście Jez. Siedliszowice 2:2

2 03.05.2016 Wisła Borusowa LZS Wójcina 5:2

3 08.05.2016 Siedliszowice Wisła Borusowa 1:6

3 08.05.2016 LKS Ćwików Dunajec Ujście Jez. 2:2

4 15.05.2016 Dunajec Ujście Jez. LKS Smęgorzów 0:3

4 15.05.2016 Tar-Krusz Zabawa Wisła Borusowa 0:0

Tabela klasy B – grupa mistrzowska

1. Ilkowice 10 25 24-16

2. Kłos Słupiec 9 24 39-12

3. Ava Grądy 10 19 26-19

4. Polonia Kłyż 10 16 27-28

5. Iskra Dąbrówki Breńskie 9 11 14-11

6. Dąbrowa Tarnowska 9 5 16-34

7. Wolania Wola Żelichowska 10 3 11-23

8. Orzeł Miechowice Małe 9 3 7-21

Tabela klasy B – grupa spadkowa

1. Smęgorzów 4 9 12-5

2. Wisła Borusowa 4 7 12-8

3. Spartakus Radgoszcz 3 6 7-2

4. Tar-Krusz Zabawa 4 5 11-8

5. Ćwików 3 4 8-10

6. Błękitni Siedliszowice 4 4 8-13

7. Wójcina 4 4 7-12

8. Dunajec Ujście Jezuickie 4 2 4-11
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