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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

Dnia 8 października 2018r. w sali konferencyjnej 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszo-
wie odbyła się XXVII uroczysta sesja Rady Gminy Grę-
boszów. Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Dymon. W sesji wzięli udział zaproszeni goście: 
Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski oraz Bogdan 
Bigos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego 
a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, 
kierownicy referatów Urzędu Gminy i sołtysi.

Podczas ostatniej sesji radni podjęli 3 uchwały do-
tyczące wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy działek rolnych mienia komunalnego Gminy 
Gręboszów oraz przyjęli „Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Gręboszów na lata 2018-2023 z perspektywą 
do roku 2025”.

W dalszej części obrad Franciszek Dymon dokonał 
podsumowania działalności Rady Gminy Gręboszów 
w VII kadencji 2014-2018 informując, że Rada Gminy 
obradowała na 33 sesjach podejmując 233 uchwały, i tak: 
w 2010 r. podjęto 16 uchwał na 3 sesjach, w 2011 r. pod-
jęto 55 uchwał na 8 sesjach,w 2012 r. podjęto 64 uchwały 
na 8 sesjach, w 2013 r. podjęto 47 uchwał na 8 sesjach, 
w 2014 r. podjęto 51 uchwał na 6 sesjach. Sprawy, który-
mi zajmowała się Rada Gminy wynikały z jej kompetencji 
i właściwości określonych ustawami i są to kompetencje 
stanowiące i kontrolne.

Podsumowując tę kadencję przewodniczący Rady po-
wiedział:

„W ciągu tych czterech lat wiele się zmieniło w kierun-
ku podniesienia standardu życia naszych mieszkańców. 
Zdaję  sobie  sprawę,  że nie wszystkie  oczekiwania  i  po-
trzeby udało się w ciągu tych 4 lat zrealizować. W mojej 
ocenie był to kolejny udany etap rozwoju gminy.”

Franciszek Dymon w imieniu własnym i całej Rady 
wyraził wdzięczność: wójtowi Gminy Krystynie Świętek, 
skarbnikowi Bożenie Furgał, sekretarzowi Bronisławowi 
Błach, kierownikom referatów oraz wszystkim pracowni-
kom Urzędu Gminy, wiceprzewodniczącemu Rady Powia-
tu Bogdanowi Bigosowi, władzom województwa i powiatu.

Dziękuję  aktywnym  mieszkańcom  naszej  gminy  za 
współpracę, aprobatę, ale także za konstruktywną kryty-
kę. Dziękuję wszystkim podejmującym trud działania dla 
wspólnego dobra. – dodał na zakończenie 

Po swoim wystąpieniu Franciszek Dymon wręczył Kry-
stynie Świętek okolicznościową statuetkę, dziękując za wy-
siłek włożony w rozwój Gminy Gręboszów i pełną poświę-
cenia pracę dla dobra jej mieszkańców. Po czym Krystyna 
Świętek wręczyła statuetkę przewodniczącemu Rady.

Następnie wójt Gminy i przewodniczący Rady dziękując 
za współpracę w VII kadencji Rady Gminy wręczyli statu-
etki wszystkim radnym, sołtysom, kierownikom jednostek 
organizacyjnych i kierownikom referatów Urzędu Gminy.

Z treścią wszystkich uchwał podjętych na sesji mogą Pań-
stwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Redakcja

OSTATNIA SESJA RADY VII KADENCJI 2014-2018
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OD WYDAWCY
Oddajemy do Państwa 

rąk kolejny, 81. numer Ga-
zety Gręboszowskiej. Ostat-
ni kwartał bez wątpienia był 
czasem wyjątkowym. W li-
stopadzie obchodziliśmy 100. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na te-
goroczne obchody narodo-
wego święta w naszej gminie 
złożyło się wiele różnorodnych 

wydarzeń. Bez wątpienia sercem obchodów była 
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika dla 
uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Monument ten powstał z inicjatywy Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Gręboszowskiej oraz przedsta-
wicieli lokalnego samorządu i został usytułowany 
w ścisłym centrum Gręboszowa. Ten wyjątkowy po-
mnik powstał dzięki zaangażowaniu i determinacji 
wielu ludzi dobrej woli, którzy swoją pracą, wspar-
ciem finansowym i organizacyjnym przyczynili się 
do realizacji tego jakże ważnego przedsięwzięcia. 
Ideą budowy tego okazałego monumentu było upa-
miętnienie oraz ocalenie od zapomnienia naszych 
rodaków, którzy swoim działaniem, a nieraz i ofiarą 
życia, przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. W aktualnym numerze zamieszcza-
my relację z uroczystości odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika, która odbyła się 14 października br. Na 
tegoroczne obchody okrągłej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości złożyło się wiele działań 
i wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym 
i edukacyjnym, w których realizację zaangażowa-
nych było wiele podmiotów. W 81. numerze Gazety 
Gręboszowskiej zamieszczamy informacje m. in.: 
o akademii jaka została zaprezentowana w Szkole 
Podstawowej w Gręboszowie pod hasłem „100 lat 
Niepodległej”, wieczornicy patriotycznej w Klubie 
Senior+ „Pamiętamy, cześć i chwała poległym boha-
terom”, konferencji naukowej w Brniu „Galicyjskie 
drogi ku niepodległości” oraz Koncercie Piosenki 
Żołnierskiej i Patriotycznej w wykonaniu uczniów 
szkółki gry, działającej przy GCKiCz. Trzeba przy-
znać, że tegoroczny program obchodów narodo-
wego Święta Niepodległości był wyjątkowo bogaty 
i różnorodny. Warto również zaznaczyć, że cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
naszej gminy, którzy chętnie uczestniczyli w tych 
wydarzeniach. 

Miniony kwartał to również czas wyborów sa-
morządowych. W październiku br. przy urnach wy-
borczych decydowaliśmy o tym, kto przez najbliż-
sze 5 lat będzie reprezentował interesy wspólnoty 
samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i woje-
wództwa. Trzeba przyznać, że tegoroczne wybory 
przyniosły duże zmiany personalne na wszystkich 

szczeblach. Również i na terenie naszej gminy są 
one widoczne. Przede wszystkim na czele gminnego 
samorządu stanął Krzysztof Gil, który na stanowisku 
wójta Gminy Gręboszów zastąpił Krystynę Świętek. 
Zmiana również nastąpiła na stanowisku przewod-
niczącego Rady Gminy Gręboszów, którym został 
Marek Mosio. Wszystkim radnym oraz wójtowi 
naszej gminy życzymy samych sukcesów i owocnej 
pracy na poczet dobra naszej gminnej wspólnoty sa-
morządowej. Komplet wyników oraz relacje z sesji 
Rady Gminy kończącej kadencję, jak również z sesji 
inaugurującej nową VIII kadencję, zamieszczamy na 
łamach naszego lokalnego kwartalnika.

Miniony kwartał to również wiele wydarzeń edu-
kacyjno-kulturalnych. W 81. numerze kwartalnika 
zamieszczamy relacje m. in. ze spotkania integracyj-
nego Klubu Senior +, kolejnej edycji konkursu pn. 
„Czarowny Świat Bajek i Poezji w Oczach Dziecka” 
oraz prapremiery fabularyzowanego dokumentu 
o życiu naszej wyjątkowej rodaczki Stefanii Łąckiej 
pt. „Serce w pasiaku” w reżyserii Dawida Szpary. 

Ponadto w numerze mogą Państwo przeczytać 
informacje dotyczące wyjątkowych jubileuszy mał-
żeńskich – złotych i diamentowych godów – par 
z terenu naszej gminy, jak również wydarzeń, któ-
re miały miejsce w placówkach edukacyjnych na 
terenie naszej gminy. Tradycyjnie zamieszczamy 
informacje sportowe – wyniki i tabele klas rozgryw-
kowych A i B, w których rywalizują drużyny piłkar-
skie z naszej gminy. Nie zabraknie również porad 
doktora Marka Ziajora. Tym razem odnosi się on do 
kwestii destrukcyjnego wpływu jaki na nasze zdro-
wie mogą wywrzeć tzw. dopalacze. Jeśli zaś chodzi 
o materiały dotyczące tematyki historycznej to pu-
blikujemy tekst autorstwa Jakuba Bojki z 1903 roku 
„Z opłatkiem”.

Przed nami wyjątkowy czas Świąt Boże-
go Narodzenia. To bez wątpienia magiczny 
okres, niosący radość i nadzieję. Pragnę ży-
czyć wszystkim Czytelnikom i Sympatykom 
wszelkiej pomyślności zarówno na czas 
Świąt, jak i na każdy dzień Nowego 2019 
Roku. Niech radość płynąca z przyjścia na 
świat Bożej Dzieciny pozostanie z nami na 
każdy dzień, niech spełnią się wszystkie wi-
gilijne życzenia i noworoczne postanowie-
nia, a Nowy Rok przyniesie tak potrzebny 
spokój, radość i wytchnienie od wszelkich 
zmartwień. Niech te Święta pozwolą nam 
w pełni zrozumieć co tak naprawdę jest waż-
ne w życiu każdego z nas.

GAZETA GRĘBOSZOWSKA

Wiesław Lizak
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W niedzielne popołudnie 14 października br. 
w Gręboszowie miała miejsce wyjątkowa uroczy-
stość. Po ponad dwóch latach wytężonej pracy, spo-
tkań, rozmów i przygotowań, nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie i poświęcenie pomnika dla uczczenia 
100. rocznicy odzyskania niepodległości. Monu-
ment ten powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Miło-
śników Ziemi Gręboszowskiej oraz przedstawicieli 
lokalnego samorządu. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w ko-
ściele pw. WNMP w Gręboszowie, której przewod-
niczył ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk. W wygłoszo-
nej homilii odniósł się do 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości oraz do roli naszych ro-
daków w walkach narodowowyzwoleńczych. Wspo-
mniał również, jak ważna jest pamięć o wszystkich 
wydarzeniach i osobach, które 
miały wpływ na wyzwolenie 
się naszej ojczyzny z jarzma 
zaborców. Powiedział: „Cieszę 
się, że poświęcimy ten pomnik 
upamiętniający  bohaterów 
i świeckich ludzi. (…) To są em-
blematyczne  postacie,  które 
wpisały się w historię i Grębo-
szowa i Ziemi Gręboszowskiej 
i  ziemi  nadwiślańskiej  i  nie 
wolno nam o nich zapominać, 
nie wolno nam ich ośmieszać, 
wykreślać z historii Polski, ale 
także  nie  wolno  zapominać 
o  tych  bohaterskich  żołnie
rzach, którzy za niepodległość 
Ojczyzny i służenie jej zapłacili 
cenę własnego życia.”

Po uroczystej Eucharystii nastąpił przemarsz 
z kościoła pod pomnik usytuowany w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynku Gminnego Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Uroczysty prze-
marsz uświetniły poczty sztandarowe, kompania 
honorowa oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze Szczucina. 

Uroczystości pod pomnikiem dla uczczenia 100. 
rocznicy oodzyskania niepodległości rozpoczęły 
się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowe-
go. Następnie głos zabrała Krystyna Świętek, wójt 
Gminy Gręboszów, która powitała wszystkich gości 
oraz mieszkańców Gminy Gręboszów, tak licznie 
przybyłych na tą wyjątkową ceremonię. 

Pomnik przy którym zebraliśmy  się  to wspa-
niały symbol, to wyraz ogromnego hołdu bohater-

skim mieszkańcom Ziemi Gręboszowskiej i okolic, 
którzy ofiarą swojego życia oraz patriotyczną po-
stawą przyczynili  się do odrodzenia  i odbudowy 
Ojczyzny. To wyraz wdzięczności naszym ojcom, 
dziadkom,  naszym  rodakom. Wielu  tutaj  zebra-
nych  wspomina  przedstawicieli  swoich  rodzin, 
którzy walcząc i ginąc za Ojczyznę zapisali się na 
zawsze w  karty  historii  Ziemi Gręboszowskiej – 
mówiła Krystyna Świętek. 

Po jej wystąpieniu głos zabrał Bogdan Bigos pre-
zes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszow-
skiej, który przedstawił ideę jaka stała u podstaw 
realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia pod-
kreślając przy tym, jak ważna jest pamięć o naszych 
rodakach, którym zawdzięczamy wolną i suweren-
ną Ojczyznę.

Ofiarą życia oraz patriotyczną postawą w cięż-
kiej  drodze  do  odrodzenia  i  odbudowy Ojczyzny 
przyczynili  się  także  mieszkańcy  Ziemi  Grębo-
szowskiej  oraz  jej  okolic.  Dla  upamiętnienia  bo-
haterskiej  postawy  naszych  rodaków,  ojców, 
dziadków powstała inicjatywa wybudowania na 
terenie Gminy Gręboszów pomnika dla uczczenia 
setnej  rocznicy  odzyskania  niepodległości – po-
wiedział Bogdan Bigos.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: 
Władysław Kosiniak-Kamysz – poseł na sejm RP, 
prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisław 
Sorys – Marszałek Województwa Małopolskiego, 
dr Filip Musiał – przedstawiciel Instytutu Pamięci 
Narodowej, Tadeusz Kwiatkowski – starosta po-
wiatu dąbrowskiego, Krystyna Świętek – wójt Gmi-
ny Gręboszów, Franciszek Dymon – przewodniczą-

ODSŁONIÊCIE I POŚWIÊCENIE POMNIKA
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cy Rady Gminy Gręboszów, Bogdan Bigos – prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej 
oraz Ryszard Bugajski – siostrzeniec mjra Henryka 
Sucharskiego. 

Aktu poświęcenia tego wyjątkowego monumen-
tu pamięci dokonali: ks. Arcybiskup Józef Kowal-
czyk, ks. dr Ryszard Banach oraz ks. Wiesław Ba-
biarz – proboszcz Parafii Gręboszów. 

Następnie profesor Stanisław Koziara – członek 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, 
wygłosił okolicznościowe przemówienie, w któ-
rym odniósł się zarówno do wydarzeń jakie stały 
u podstaw odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, udziału mieszkańców gminy Gręboszów w tym 
wydarzeniu oraz do wyjątkowej symboliki zawartej 
w pomniku dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. 

Pomnik, którego uroczystość odsłonięcia  i po-
święcenia dzisiaj przeżywamy w swym artystycz-
nym  kształcie,  nadanym mu  przez  Józefa Opalę 
–  artystę  rzeźbiarza,  absolwenta  warszawskiej 
ASP oraz mistrzów kamieniarstwa i odlewnictwa 
Sergiusza Przywałę i Piotra Pliszkiewicza obejmu-
je  3  granitowe  płyty,  nawiązujące  symbolicznie 
do  trzech  podzielonych  przez  zaborców  polskich 
ziem.  Wymownym  znakiem  łączącym  owe  roz-
dzielone  ziemie  jest  orzeł,  część  narodowego  go-
dła, królewski ptak unoszący się od ponad tysiąca 
lat od piastowskich czasów nad naszą Ojczyzną. 
Drugim  równie wymownym  symbolem  zrośnię-
cia  się  na  nowo  przed  stu  laty  ojczystego  domu 
jest krzyż, znak ofiary i zarazem spoiwo narodo-
wego ducha, tego ducha, który w wierze i Koście-
le  znajdował  zawsze  poczucie  nadziei  i wolności 
wypraszanej  w  słowach  pieśni  „Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić Panie”. W tle pomnika, za  jego 
plecami ustawionych zostało szeregowo 15 grani-
towych płyt. Na 13  z nich widnieją imiona i nazwi-
ska 118  tych mieszkańców Ziemi Gręboszowskiej 
i okolic, którzy oddali swoje życie na różnych fron-

tach wojennych,  jak  też  tych,  którzy wnieśli  pa-
triotyczny wkład w odbudowę niepodległej Polski. 
Dwie spośród tablic pozostają nie zapisane z my-
ślą o bohaterskich synach tej ziemi, których imion 

i  losów  obecnie  nie  znamy, 
ale  ufamy,  że w przyszłości 
mogą  się  odnaleźć.  Ale  też 
jest naszą wolą, aby  te dziś 
nie zapisane tablice pozosta-
wić naszym potomnym jako 
zadanie  podtrzymywania 
pamięci o swoich przodkach 
i  historii  tej  ziemi – powie-
dział prof. Stanisław Koziara.

Podczas uroczystości 
Wiesław Lizak, wiceprezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Gręboszowskiej od-

czytał Apel Pamięci, dla uczczenia pamięci żołnie-
rzy niepodległości, w którym wspomniano również 
mieszkańców gminy Gręboszów uczestniczących 
w walkach narodowowyzwoleńczych w czasie I woj-
ny światowej oraz tych, którzy przyczynili się do od-
budowy Rzeczypospolitej.

W imieniu wszystkich uczestników uroczysto-
ści, symboliczną wiązankę pod pomnikiem złożyli 
Krystyna Świętek – wójt Gminy Gręboszów oraz 
Bogdan Bigos – prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Gręboszowskiej. Wiązankę złożył rów-
nież przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. 
Ponadto okolicznościowe Światła Pamięci złożyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz, Stanisław Sorys, dr Filip 
Musiał oraz Tadeusz Kwiatkowski. 

W kolejnej części uroczystości miało miejsce 
wręczenie okolicznościowych medali dla osób, które 
przyczyniły się do powstania monumentu pamięci. 

Warto podkreślić, że pamięć o historii swojego 
narodu jest niezbędnym elementem budowania 
własnej tożsamości, spoiwem łączącym pokolenia, 
jak również niezwykle istotnym czynnikiem kształ-
tującym patriotyczne postawy w społeczeństwie. 
Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Naród, któ-
ry  nie  szanuje  swej  przeszłości  nie  zasługuje  na 
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przy-
szłości”. Dlatego tak ważna jest pamięć o wydarze-
niach i osobach, które swoim życiem przyczyniły się 
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wznie-
siony na terenie Gręboszowa „Pomnik dla uczcze-
nia 100. rocznicy odzyskania niepodległości” jest 
wyrazem pamięci i hołdu dla Ich ofiar oraz patrio-
tycznych postaw.

Wiesław Lizak
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„PAMIÊTAMY,CZEŚĆ I CHWAŁA 
POLEGŁYM BOHATEROM”

Z okazji okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 9 listopada 2018 r. 
w Klubie Senior+ w Hubenicach odbyła się „Wieczornica” przygotowana przez Seniorów i młodzież 
z Placówki Wsparcia Dziennego z Gręboszowa. Na uroczystości zaprezentowano całokształt dzia-
łań i zrywów niepodległościowych Polaków, wiele istotnych wydarzeń i postaci historycznych, które 
wniosły ogromny wkład w odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Wspólnie śpiewano pieśni pa-
triotyczne i czytano wiersze. Należy podkreślić, że były prezentowane wiersze autorskie seniorów – 
Pani Danieli Chabinka i ś.p. Pana Stanisława Skowyra. W obchodach 100. lecia Odzyskania Niepod-
ległości uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, sekretarz gminy 
Bronisław Błach, skarbnik gminy Bożena Furgał, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Narkomani Bożena Landowska oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie Wiesław Lizak.

Elżbieta Ciochoń
„Wolność krwią wywalczona”
Moja Ojczyzna, moja kochana,
Ileż to razy we krwi skąpana.
Ileż to razy matki płakały 
Gdy z czarnym krzyżem listy dostały.
Lecz Naród Polski to Ród Piastowski,
Broni swe miasta, broni swe wioski.
Matki swych synów w bój posyłały 
Na pożegnanie różaniec dały…
Niech on Cię strzeże na polu chwały
Ażebyś wrócił zdrów no i cały.
Dziewczęta chłopców swoich żegnały 
Na pożegnanie usta dawały. 
Nie jedna szlocha, 
Nie jedna płacze
Czy ja Cię luby jeszcze zobaczę?
Choćbyś kaleki wrócił kochany
Ja Ci opatrzę blizny i rany.
Chyba że legniesz od wroga kuli
To niech Cię Polska ziemia utuli.
A gdy spał będziesz w tym ciemnym grobie
Niech wolna Polska przyśni się Tobie. 
Krzyż ucałuję na Twoim grobie,
Dumna o Tobie będę mówiła,
Poległ –by wolna Ojczyzna była.

/Stanisław Skowyra/
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ŻYCZENIA – BOŻE NARODZENIE – 2018

Wszystkim mieszkańcom Gminy Gręboszów
z okazji  

Świąt Bożego Narodzenia  
składamy serdeczne życzenia szczęścia i radości  
z przeżywania tych najpiękniejszych dni w roku.  

Życzymy, radosnego, świątecznego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.  
Niech Nowy 2019 Rok,  

spełniając Państwa marzenia i oczekiwania,  
dostarczy samych pogodnych dni

życzenia składają:
 Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy
  Marek Mosio  Krzysztof Gil

PODZIÊKOWANIE DLA DONATORÓW
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gręboszowskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, któ-

rzy wsparli budowę pomnika dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzięki zaangażowaniu wielu 
organizacji i środowisk, jak również osób prywatnych, idea budowy pomnika okazała się możliwa do realizacji. 

Na powstanie tego wyjątkowego monumentu pamięci pozyskano środki finansowe z: Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Gminy Gręboszów, Firmy Sękpol z Gręboszowa jak również od wielu indywidualnych darczyńców z kraju i zza gra-
nicy m.in. od: Adama Drewnianego, polonijnego przedsiębiorcy, pochodzącego z Żelichowa, Stanisława Podgór-
skiego z USA i wielu, wielu innych.

Bogdan Bigos, Bożena Furgał, Wiesław Lizak
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KONCERTEM UCZCZONO 100. ROCZNICÊ
W piątkowe popołudnie 23 listopada br. 

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie rozbrzmiewało najpiękniejszy-
mi polskimi piosenkami patriotycznymi i żoł-
nierskimi. Za sprawą uczniów szkółki gry na 
instrumentach muzycznych działającej w pla-
cówce, publiczność mogła usłyszeć utwory, 
które swą tematyką odnosiły się do wydarzeń 
jakie przez lata tworzyły polską historię. Pod-
czas koncertu usłyszeliśmy zarówno młodych 
artystów, którzy już od lat doskonalą swój 
warsztat muzyczny w GCKiCz, jak również de-
biutantów, którzy po raz pierwszy mogli zapre-
zentować swoje muzyczne umiejętności przed 
szerszą publicznością. Koncert był doskona-
łą okazją by dzieci i młodzież mogły poznać 
piękno, bogactwo i różnorodność kompozycji 
o tematyce żołnierskiej i patriotycznej. Był to 
również znakomity sposób by uczcić wyjątko-
wą – 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Tym samym koncert ten wpi-
sał się w niezwykle bogaty program tegorocz-
nych obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania 
niepodległości na terenie naszej gminy. 

Sygnał na trąbkach do rozpoczęcia koncertu 
dali młodzi artyści: Krzyś i Gabryś Roman oraz 
Szymon Siedlik utworem „Hasło Wojska Pol-
skiego”. Ponadto w koncercie wystąpili: Mate-
usz Wojciechowski, Kacper Dąbroś, Nikodem 
Sobota, Ewelina Dąbroś, Monika Zawada, Ola 
Piątek, Amelia Seruś, Karolina Dąbroś, Oliwia 
Dąbroś, Kamil, Kinga i Patrycja Rokita, Duet 
Anna Dąbroś i Ola Piątek, Patrycja Grabiec, 
Natalia Zawada oraz Wiktoria Woziwoda. 

Występy artystów spotkały się z dużym 
zainteresowaniem i uznaniem publiczno-
ści, która w tym dniu licznie zgromadziła się 
w sali GCKiCz. W koncercie wystąpili ucznio-
wie, którzy na co dzień kształcą swoje mu-
zyczne talenty pod okiem Krzysztofa Romana 
(w klasie instrumentów klawiszowych, trąbki 
i śpiewu) oraz Wiesława Lizaka (w klasie gi-
tary i śpiewu). Wszyscy artyści którzy wzięli 
udział w koncercie otrzymali od organizatora 
słodkie upominki.

Wśród zaproszonych gości, którzy przyby-
li na koncert znaleźli się Krzysztof Gil – wójt 
Gminy Gręboszów, Marek Mosio – przewod-
niczącego Rady Gminy Gręboszów oraz radni 
Rady Gminy Edyta Dąbroś, Tomasz Koziara 
oraz Katarzyna Czupryna.

Wiesław Lizak
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MAŁOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
W zespole dworsko-

-parkowym w Brniu odbyła 
się małopolska konferen-
cja naukowa z okazji 100. 
rocznicy odzyskania nie-
podległości (1918—2018) 
pn. „Galicyjskie drogi ku 
niepodległości”. To wyjąt-
kowe spotkanie odbyło się 
w piątkowe przedpołudnie 
28 września br.

W programie konferen-
cji były wystąpienia refe-
ratowe zaproszonych go-
ści, które wygłosili: prof. 
dr hab. Franciszek Ziejka 
– Ludowcy w walce o nie-
podległość, prof. dr hab. 
Mariusz Wołos – Maria-
na  Kukiela  droga  do  nie-
podległości, dr Kondrat 
Meus – Galicja i Galicjanie 
u  progu  niepodległej  Rze-

czypospolitej, ks. dr Jan Bartoszek – Wkład ludzi kościoła w budowę niepodległej Polski, dr Andrzej 
Skowron – Rola chłopów małopolskich w dążeniach niepodległościowych, Włodzimierz Piasecki – 
Walki niepodległościowe na terenie Ziemi Dąbrowskiej i ich bohaterowie.

Rolę gospodarza konferencji pełnili: prof. Stanisław Koziara -językoznawca, polonista, wykła-
dowca Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz starosta dą-
browski Tadeusz Kwiatkowski.

WL
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JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE W GMINIE GRÊBOSZÓW
„Jedno jest tylko w życiu szczęście, kochać i być kochanym…”

George Sand

Okrągłe 60 i 50 rocznice ślubu zwane „Diamento-
wymi i Złotymi Godami” to niezwykłe wydarzenie nie 
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin, przy-
jaciół a także społeczności gminy. Prawdziwe, zgodne 
i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie 
życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Pary małżeńskie z terenu gminy Gręboszów, które 
w 2017 i 2018 r. obchodziły jubileusze długoletniego 
pożycia małżeńskiego świętowały w sobotę 20 paź-
dziernika 2018 r. Złote oraz Diamentowe Gody. Z tej 
okazji w Szkole Podstawowej w Gręboszowie odbyło 
się uroczyste spotkanie przedstawicieli władz gmin-
nych  z dostojnymi Jubilatami.

Uroczystego aktu dekoracji medalami  nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, 
w dowód społecznego uznania dla trwałości mał-
żeństwa i rodziny dokonała Wójt Gminy Gręboszów 
Krystyna Świętek oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Franciszek Dymon.

Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe 
dyplomy, upominki oraz kwiaty. Dodatkowo klimat 
tej uroczystości umiliła swoim występem młodzież 
ze Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. Po uroczy-
stości Jubilaci przy kawie i torcie mogli powspomi-
nać minione lata. Dla uwiecznienia uroczystości wy-
konano także pamiątkowe fotografie.

Pary małżeńskie które wzięły udział w uroczys-
tości:
obchodzący Diamentowe Gody:

1. Stefania i Jan Deszcz
2. Maria i Władysław Łos

obchodzący Złote Gody:
1. Helena i Franciszek Brzyś
2. Helena i Ryszard Bugajscy

3. Krystyna i Adolf Cieśla
4. Józefa i Józef Drewniany
5. Alicja i Ryszard Moryl
6. Zyta i Kazimierz Wcisło
7. Maria i Henryk Wolańscy
8. Cecylia i Józef Woźniak

Drodzy Jubilaci!
Wasze Jubileusze uświadamiają nam, że dwoje 

kochających, wspierających i szanujących się ludzi, 
potrafi przeżyć ze sobą całe życie. Państwa postawa 
jest godna naśladowania, zwłaszcza wśród młodego 
pokolenia. Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące 
gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci 
wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzy-
my spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście 
doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Składamy serdeczne podziękowania parom za 
przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tych jak-
że szczególnych jubileuszy małżeńskich.

Grzegorz Kilian
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W dniach 20 i 22 listopada br. odbyła się I inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy w Grę-
boszowie. Tradycyjnie miejscem pierwszej sesji była sala Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie. Zebrani goście oraz radni z niecierpliwością czekali na tą chwilę – szczególnie na dwa 

najważniejsze punkty – złożenie ślubowania 
przez wójta oraz wybór przewodniczącego 
Rady Gminy. W wyniku wyborów, które od-
były się 21 października br. organ stanowiący 
i kontrolny gminy Gręboszów składa się obec-
nie z 8 radnych z KW Prawo i Sprawiedliwość, 
4 z KWW Dobra Gmina oraz 3 z KW PSL.

Sesję otworzył radny senior Franciszek 
Dymon, który przywitał gości. Następnie od-
dał głos przewodniczącemu Gminnej Komisji 
Wyborczej Eugeniuszowi Borkowi, który wrę-
czył zaświadczenia nowo wybranym radnym, 
po czym nastąpiło ślubowanie. Po ślubowaniu 
stwierdzono prawomocność obrad. 

Podczas sesji zaświadczenie o wyborze odebrał 
również nowy wójt Krzysztof Gil oraz złożył ślubo-
wanie wobec rady i przybyłych gości. Ta podniosła 
chwila zakończyła się krótkim przemówieniem wój-
ta skierowanym do wszystkich zebranych. Zapew-
nił swoją gotowości do współpracy z mieszkańcami 
oraz podziękował raz jeszcze za wybór na tą funkcję. 

W kolejnym punkcie obrad radni przystąpili do 
wyboru przewodniczącego Rady. Radna Katarzyna 
Czupryna zgłosiła Marka Mosio z PiS i był to jedyny 
kandydat na to stanowisko. Inni radni nie zgłosili 
konkurencyjnego kandydata. W głosowaniu tajnym 
Marek Mosio uzyskał 13 głosów ZA oraz 2 głosy na 
NIE. Wobec tego przewodniczącym Rady Gminy 

Gręboszów został Marek Mosio, który jest doskonale 
znany lokalnej społeczności m. in. z wieloletniej dzia-
łalności społecznej na rzecz mieszkańców regionu. 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Grębo-
szów jest również prezesem stowarzyszenia Wiedzieć 
Więcej, a w przeszłości pełnił funkcję redaktora na-
czelnego i wydawcy NaszePowisle.pl. Od lat zaanga-
żowany jest w sprawy regionu i zna specyfikę funk-
cjonowania samorządu.

Nowy przewodniczący przejął obowiązki i popro-
wadził kolejne części porządku obrad sesji. Analogicz-
nie wybrano wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
Również były tylko dwie kandydatury – Katarzyna 
Czupryna oraz Edyta Dąbroś, które zgłosił radny Sta-
nisław Koziara. Wobec braku innych kandydatów 
oraz uzyskania większości głosów, zostały one wybra-
ne na te stanowiska. 

NOWE WŁADZE SAMORZÇDOWE 
W GMINIE GRÊBOSZÓW



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 12 -

Przewodniczący Rady złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad 
o dodatkowe punkty, którymi były wybory do komisji stałych Rady Gmi-
ny. Wniosek uzyskał większościowe poparcie. W kolejnym punkcie głos 
zabrał Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, który pogratulował wójtowi 
i radnym. Ks. Marian Kujda, proboszcz z Borusowej skierował słowa mo-
dlitwy i wsparcia do zebranych. Na koniec nowy starosta powiatu dąbrow-
skiego Lesław Wieczorek pogratulował wszystkim wybranym oraz zade-
klarował współpracę ze strony władz powiatu dąbrowskiego.

Nowy wójt Krzysztof Gil pytany 
o plany na przyszłość odpowiedział: 
Teraz  przed  nami  okres  przyję-
cia  budżetu.  Konieczne  jest  dobre 
wdrożenie  się  w  funkcjonowanie 
urzędu  i  poznanie  współpracow-

ników. Przed nami dużo pracy. Chcemy po kolei realizować pro-
gram, który przedstawiliśmy wyborcom.

Przewodniczący Marek Mosio pytany o to jak widzi współpracę 
z Radą odpowiedział: Duże wyzwanie przede mną. Rada składa się z 15 
radnych,  którzy  będą  reprezentować  interesy mieszkańców  swoich 
miejscowości a nie wszyscy są z tego samego komitetu wyborczego. 
Chcę współpracy z wszystkimi radnymi bez wyjątku. Różnice i dysku-
sja mogą wpłynąć tylko pozytywnie na jakość pracy Rady. Myślę, że 
wspólnie będziemy dochodzić do konsensusu – podsumował. 

Przypomnijmy, że w wyniku wyborów 21 
października w Gminie Gręboszów diametral-
nie zmienił się układ sił w lokalnym samorzą-
dzie. Do tego momentu zarówno rada jak rów-
nież wójt byli z PSL. Dla wielu niespodzianką 
było wysokie zwycięstwo Krzysztofa Gila nad 
Krystyną Świętek, jak również uzyskanie więk-
szości w Radzie Gminy przez KW Prawo i Spra-
wiedliwość. Obecna kadencja trwać będzie 5 lat 
i zakończy się w 2023 roku.

Redakcja
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Zapasternicze – wieś położona w miejscu styku Dunajca z Wisłą – w niedzielę, 28 października 
2018 roku obchodziła swoje trzy-setne urodziny. Choć historia obszaru Gręboszowa sięga wiele lat 
wstecz, rocznica powstania wsi stanowiła wyjątkową okoliczność dla mieszkańców by wzmocnić po-
czucie wspólnoty i przynależności do Małej Ojczyzny.

Z tej okazji Koło Gospodyń Wiejskich z Zapa-
sternicza napisało projekt i otrzymało dofinan-
sowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
województwa małopolskiego na wydarzenie, 
które jest elementem podtrzymania dziedzic-
twa wioski.

Polskie potrawy na świecie cieszą się sławą 
nie tylko ze względu na walory smakowe, ale 
z biegiem czasu stały się nieodłącznym symbo-
lem kultury i tradycji polskiej wsi. Dlatego też 
obchody święta rozpoczęły się od przygotowania 
lokalnych przysmaków, które zapachem i sma-
kiem zdominowały przestrzeń remizy. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, na stołach gościły placki z blachy, naleśniki z Zapasternicza, zapaster-
niczański smalec, a także swojski chleb. Przez żołądek do serca trafiały również sztandarowe pierogi, 
kiełbasy, sery, placki oraz szereg innych dań. 

Prezentacja tworzenia tradycyjnych potraw przyciągnęła uwagę uczestników, którzy bacznie ob-
serwowali jak wyrabia się poszczególne potrawy. Produkty na te warsztaty zakupione zostały ze środ-
ków FIO małopolska lokalnie. Ponadto podczas wydarzenia młodsi i starsi mogli zarówno zobaczyć 
jak tworzono dawniej sznurek, jak również spróbować własnych sił w tej niełatwej pracy.

Po części prezentacji i warsztatów gość spe-
cjalny – Pan Wojciech z Bractwa Bagiennych 
w Wieżycy przybliżył mieszkańcom historię te-
renu, a także działalność bractwa. Członkowie 
stowarzyszenia ubrani w średniowieczne stroje 
wykreowali nastrój, który przeniósł uroczystość 
w piętnastowieczną rzeczywistość. Dodatkowo 
można było obserwować fragmenty rekonstruk-
cji bitew i rycerskich pojedynków, które szcze-

gólnie angażowały najmłodszych, rozbudzając ich 
ciekawość poznania historii w atmosferze zabawy. 

Poza historycznym aspektem spotkania, Krzysz-
tof Gil z Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie 
Tarnowskiej, przeprowadził kurs pierwszej pomo-
cy, poruszając temat tak istotny w codziennym ży-
ciu – pomoc drugiemu człowiekowi. Podjęta inicja-
tywa spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz 

JUBILEUSZ 300-LECIA ZAPASTERNICZA
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pozytywnym odzewem ze stro-
ny mieszkańców. 

Gratulacje i słowa uznania 
skierował do mieszkańców i go-
ści poseł Wiesław Krajewski, 
który życzył kolejnych tak wspa-
niałych jubileuszy oraz nowych 
inicjatyw ze strony KGW. 

Pełne wrażeń obchody za-
kończył występ kabaretu „Sami 
Swoi” z Olesna, który rozba-
wił i zachęcił mieszkańców do 
wspólnej biesiady. Bardzo ener-
giczna grupa z sąsiedniej gminy 
była doskonałym zwieńczeniem 
całodniowego wydarzenia. 

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Zapasternicza planuje kolejne 
inicjatywy oraz formalizację swo-
jej działalności. Jest to pierwsza 
aktywnie działająca tego typu 
grupa w Gminie Gręboszów, jed-
nak mieszkańcy innych miejsco-
wości liczą na rozwój KGW na 
terenie reszty gminy. Warto nad-
mienić, że Zapasternicze jest jed-
ną z najmniejszych miejscowości 
w tej gminie, jednak jej miesz-
kańcy pokazują, że wspólnymi 
siłami można bardzo wiele zdzia-
łać dla dobra wszystkich ludzi. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Za-
pasternicza dziękuje wszystkim, 

którzy pomogli w organizacji tego wy-
darzenia: każdemu zaangażowanemu 
mieszkańcowi wioski, a także Seba-
stianowi Kądzielawie oraz Krzyszto-
fowi Brykowi. Podziękowania należą 
się również kabaretowi „Sami Swoi” 
z Olesna za uświetnienie wydarzenia 
i Krzysztofowi Gilowi za pokaz pierw-
szej pomocy. 

Inicjatorem wydarzenia był Ma-
rek Mosio, który wraz z grupą inicja-
tywną kobiet napisali fiszkę w spra-
wie dofinansowania i wzięli na siebie 
największy ciężar przygotowań a były 
to: Barbara Dubiel, Elżbieta Kozieja, 
Wioletta Jedynak, Zofia Morawiec, 
Krystyna Mosio.

Marek Mosio
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100 LAT NIEPODLEGŁEJ
W piątek, 9 listopada br. w Szkole Podstawowej w Gręboszowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej przedstawili montaż słowno-muzyczny, zatytuło-

wany „100 lat niepodległej”, w którym można było usłyszeć szereg tradycyjnych pieśni żołnierskich oraz 
współczesnych piosenek patriotycznych, przeplatanych recytacją wierszy i wspomnieniem wydarzeń, któ-
re przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku. Uroczystość połączona była ze 
świętem patrona placówki, dlatego też w akademii nie 
brakowało nawiązań do wydarzeń z okresu II wojny 
światowej i wspomnień o majorze Henryku Suchar-
skim, bohaterskim obrońcy Westerplatte. Po części 
artystycznej wszyscy obecni nagrodzili młodych arty-
stów brawami za ich piękny występ. 

W uroczystości wzięli udział: przewodniczący 
Rady Gminy Franciszek Dymon, sekretarz Gminy 
Bronisław Błach, przewodnicząca Rady Rodziców 
Lucyna Zając, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grę-
boszowie Jerzy Misterka oraz dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa Wiesław Lizak. 

Bezpośrednio po akademii szkolnej o godz. 11:11, uczniowie, nauczyciele, goście oraz pracownicy szkoły 
zaśpiewali hymn państwowy w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”, zorganizowanej przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN, a do której swój udział zgłosiła szkoła 
z Gręboszowa. Tym samym dzieci i młodzież uczęszczające do placówki znalazły się w gronie ok. 5 milio-
nów uczniów w Polsce, którzy jednocześnie o tej samej porze wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Wiesław Lizak
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FILM O STEFANII ŁÇCKIEJ
W sobotę, 29 września br. w kinie „Sokół” 

w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się oficjalna 
ogólnopolska premiera filmu pt. „Serce w pa-
siaku – Stefania Łącka”. 

Film jest dokumentem fabularyzowanym. 
Koncepcja scenariusza oparta jest na wywia-
dach z rozmówcami – historykami, członkami 
rodziny i teologami Kościoła badającymi kult 
życia i potencjalnych aspektów świętości boha-
terki. Z narracją tworzoną przez interlokutorów 
splecione są sceny fabularne ukazujące życie 
Stefanii Łąckiej, od lat dziecięcych do śmierci. 

W filmie wzięło udział bardzo wielu staty-
stów – mieszkańców gminy Gręboszów, Dąbro-
wy Tarnowskiej i okolic a główną rolę, wcielając 
się w postać Stefanii Łąckiej gra młoda rodo-
wita Dąbrowianka Anna Gawęda, zawodowa 
aktorka i tancerka, współpracująca na co dzień 
z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Rolę Stefanii 
z lat dziecięcych gra Kamila Januś.

Produkcją, reżyserią i montażem filmu za-
jął się Prezes Zarządu Fundacji „Monsignore” 
– Dawid Szpara. Pion reżyserski uzupełniają 
Dawid Bromilski, Marcin Łącki – fundator oraz 
Michał Pytel, który stworzył również scenariusz 
fabularny filmu. W role producenta wykonaw-
czego i kierownika produkcji wcielają się odpo-
wiednio Jacek Kras i Bogusław Kornaś. 

W produkcję filmu w różnym stopniu zaangażowanych było blisko 300 osób. Poza aktorami epi-
zodystami i statystami, na planie pracowali profesjonalni operatorzy, oświetleniowcy, dźwiękowcy, 
charakteryzatorki, scenograf, kostiumograf i rekonstruktorzy historyczni.

W tym miejscu należy też wspomnieć o niebagatelnej roli jaką w powstaniu filmu odgrywa ks. pra-
łat dr Ryszard Banach. To dzięki niemu zwróciliśmy uwagę na piękno postaci Stefanii Łąckiej i fakt, 
że nie można dopuścić do tego, by została zapomniana.

Mecenasem głównym jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wśród mecenasów strate-
gicznych filmu są lokalne samorządy: Tarnowa, powiatu dąbrowskiego i gmin: Gręboszów oraz Dą-
browa Tarnowska. Patronat honorowy przyjął Władysław Kosiniak – Kamysz – Prezes PSL, patronat 
medialny: TVP, Telewizja „Trwam” oraz Radio RDN Małopolska.

WL
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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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SPOTKANIE INTEGRACYJNE SENIORÓW
25 września 2018 r w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyło się spo-

tkanie integracyjne seniorów z Gminy Gręboszów z zaprzyjaźnionym Dziennym Domem Senior Plus 
z Dąbrowy Tarnowskiej. Celem tego spotkania było poznanie się nawzajem, jak również  wspólna 
integracja. Seniorzy w radosnej atmosferze, przy oprawie muzycznej wspólnie biesiadowali, śpiewali 
i tańczyli. Uczestnicy wymieniali się wrażeniami, przeżyciami, opowiadali o wycieczkach i o nowych 
sposobach spędzania czasu wolnego. Nasi goście mieli możliwość zwiedzenia naszej placówki w Hu-
benicach. Spotkanie, w którym wzięli udział m. in: wójt gminy Krystyna Świętek, przewodniczący 
Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, sekretarz gminy Bronisław Błach, dyrektor GCKiCz 
Wiesław Lizak przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

Źródło: 
GOPS w Gręboszowie
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AKCJA EDUKACYJNA W PRZEDSZKOLU
W dniu 04.10.2018 r. w Publicznym Przedszkolu w Gręboszowie odbyła się akcja edukacyjna pod ha-

słem „O czyste powietrze dbamy i ze smogiem wygrywamy’’.
W uroczystej akcji wzięli udział zaproszeni goście: wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, 

przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy w Gręboszowie Mieczysław Mamulski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa Wiesław Lizak oraz Rada Rodziców przedszkola.

Dyrektor przedszkola Małgorzata Gądek podziękowała wszystkim za przyjęcie zaproszenia i wyraziła 
ogromne zadowolenie z faktu, że przedszkole jest dla wszystkich miejscem szczególnym, miejscem spo-
tkań, miejscem gdzie króluje wyobraźnia, oraz miejscem wspólnych działań. To dzięki staraniom naszych 
lokalnych władz, w trosce o czyste powietrze, przedszkole otrzymało pomoc rzeczową w postaci oczyszcza-
cza powietrza. 

Wszelkie przestrzenie publiczne, takie jak m.in. przedszkola, są znacznie bardziej narażone na zwięk-
szone ilości bakterii, wirusów, alergenów czy nieprzyjemnych zapachów. Zagrożenie zwiększa obecny 
przez cały rok smog, toksyny pochodzące ze spalania i pożarów oraz inne zanieczyszczenia powietrza, które 
dostają się do wnętrza pomieszczeń przez okna czy systemy wentylacji. 

Mieczysław Mamulski odczytał list od Marszałka Województwa Małopolskiego skierowany do Rodzi-
ców i Nauczycieli. Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na 
celu poprawę jakości powietrza. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne za-
grożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci, stąd inicjatywa o wyposażenie żłobków 
i przedszkoli w urządzenia oczyszczające powietrze.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Grębo-
szowie przygotowały akcję ekologiczną a zarazem 
niespodziankę artystyczną pod kierunkiem wycho-
wawczyni starszaków- pani Danuty Gawlik – na te-
mat czystego powietrza, bowiem w przedszkolu już 
od wielu lat kreowane są postawy proekologiczne 
mające na celu poprawę jakości powietrza. 

Dbajmy zatem o środowisko, którego integral-
ną częścią jest powietrze, wszyscy mamy wpływ na 
jego jakość. 

Małgorzata Gądek
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MIKOŁAJKI W CENTRUM KULTURY
Święty Mikołaj- chociaż początkiem grudnia bardzo zapracowany- to nie zapomniał o dzieciach czekających 

na niego w Sali Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie dnia 8 grudnia br. Tego dnia przed 
przybyciem długo wyczekiwanego gościa ogłoszone zostały wyniki konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gręboszowie na „Wzorowego Czytelnika roku 2018” w kategorii dzieci oraz dorośli. W obu kategoriach 
nagrodzonych zostało po siedem osób, miano wzorowego czytelnika dziecięcego zdobyła Maria Garbarz, na-
tomiast dorosłego Jolanta Karaś. Pojawienie się Świętego Mikołaja wywołało uśmiech na twarzach nie tylko 
dzieci ale i dorosłych zebranych tego dnia w Centrum Kultury. Mikołaj zaproponował dzieciom kilka weso-
łych zabaw, a następnie odbyły się konkursy i zabawy przygotowane przez pracowników Centrum Kultury. 
Dzieci i młodzież mieli okazję wykazać się z wiedzy o Świętym Mikołaju, były też konkurencje sprawnościowe 
dla starszych i młodszych dzieci. Wszyscy bawili się wesoło. Na prośbę Mikołaja dzieci podawały wyrażenia 
jakie kojarzą im się ze Świętami Bożego Narodzenia, następnie wspólnie ułożyli świąteczny wierszyk. Na ko-
niec wszyscy zebrani w Centrum Kultury obdarowani zostali mnóstwem słodyczy.

Serdecznie dziękujemy Marii Łata za pomoc w organizacji imprezy. 
MK
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ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I
23 listopada 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego 

w Gręboszowie odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Swoją obecnością uroczystość zaszczy-
cili Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, Przewodniczący Rady Gminy Marek Mosio oraz Przewod-
nicząca Rady Rodziców Lucyna Zając. Na pasowanie przybyli bardzo licznie rodzice, uczniowie oraz 
pracownicy szkoły. Dzieci rozpoczęły częścią artystyczną, prezentując umiejętności wokalne i recyta-
torskie. Pięknie zaśpiewane piosenki i z przejęciem wyrecytowane wierszyki bardzo wzruszyły niejed-
nego rodzica. Po odśpiewaniu hymnów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, w podniosłej atmosferze 
przed pocztem sztandarowym złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie Pan Dyrektor dokonał szablą 
symbolicznego gestu pasowania na ucznia. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki od rodziców. Wójt Gminy przekazał również prezenty z najlepszymi życzeniami. Na zakoń-
czenie pierwszoklasistom z gośćmi i rodzicami zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Po uroczystości ucznio-
wie klasy pierwszej wraz z rodzicami, wychowawcą i zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek.

Źródło: SP w Gręboszowie

Dnia 03 grudnia 2018 roku zostały rozstrzygnięte cykliczne konkursy czytelnicze organizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Gręboszowie. Celem konkursów było wyłonienie wzorowego czytelnika 
roku 2018. W konkursach uczestniczyły wszystkie osoby które założyły kartę czytelniczą w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Gręboszowie oraz przez cały rok kalendarzowy – 2018 korzystały z księgozbioru biblioteki. 
Komisja w składzie: Wiesław Lizak- Dyrektor GCKiCz w Gręboszowie, Anna Loraj i Monika Kilian- bibliote-
karka z Gminnej Biblioteki działającej przy GCKiCz w Gręboszowie w celu wyłonienia wzorowego czytelnika 
podsumowała wyniki czytelnicze poszczególnych osób oraz obliczyła częstotliwość odwiedzin biblioteki.

AKTYWNI CZYTELNICY NAGRODZENI!

Przyznane zostały następujące miejsca 
w kategorii dzieci:

1. Maria Garbarz – 134 książki
2. Antonina Węc – 85 książek
3. Jakub Boroniec – 77 książek
4. Ex. aequo Gabriela Kowynia 

i Wiktoria Kowynia – 69 książek
5. Milena Górska – 67 książek
6. Igor Dziura – 64 książki
7. Andrzej Garbarz – 50 książek

W kategorii dorośli:

1. Jolanta Karaś – 68 książek
2. Teresa Chudzik – 66 książek
3. Halina Grodecka – 61 książek
4. Jolanta Białas – 56 książek
5. Dorota Tarka – 54 książki
6. Władysława Dymon – 53 książki
7. Katarzyna Garbarz – 49 książek

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych ufundowanych przez Gminną 
Bibliotekę w Gręboszowie odbyło się podczas Programu Mikołajkowego w Gminnym Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie dnia 8 grudnia 2018 r. MK

 *** 
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W sobotnie przedpołudnie 10 listopada br. baj-
kowy świat po raz kolejny zawitał w mury Gminne-
go Centrum Kultury i Czytelnictwa. Tego dnia miał 
miejsce finał konkursu pn. „Czarowny Świat Bajek 
i Poezji w Oczach Dziecka”. Ta cykliczna impreza 
składa się z trzech części. Do pierwszej z nich – kon-
kursu plastycznego napłynęły łącznie 34 prace. Oce-
niane były w trzech kategoriach wiekowych: przed-
szkole i klasy I-III. Kategoria ta ze względu na wysoki 
poziom wykonanych prac podzielona została na pra-
ce płaskie i przestrzenne. W kategorii prac płaskich 
przyznano następujące miejsca: I miejsce ex aequo 
Andrzej Garbarz, Aniela Siąkała, Patryk Koniczny, 
Julia Konieczny. W kategorii prac przestrzennych 
I miejsce ex.- Publiczne Przedszkole w Gręboszowie 
grupa I, Publiczne Przedszkole w Gręboszowie gru-
pa II, Marysia Garbarz. Druga kategoria wiekowa to 
klasy IV-VI- przyznano następujące miejsca: I miej-
sce ex.- Sylwia Ordon, Damian Szczawiński, Kinga 
i Paulina Trela. II miejsce: Aleksandra Smolik, Na-
talia Smoła, Zuzanna Kaczówka. III miejsce ex.- Pa-
tryk Kulig, Izabela Koziara, Angela Zbierzkowska. 
W kategorii klasy VII-VIII i gimnazjum – I miejsce 
ex: Karolina Szczawińska, Natalia i Monika Zawada, 
Natalia Maroszek i Jowita Sojka, Martyna Ciepiela, 
Konrad Topór (praca przestrzenna). II miejsce ex.: 
Wiktoria i Amelia Seruś, Anna Łoboda, Oliwia Star-
siak, Martyna Sojka, Natalia Wdowiak i Wiktoria 
Klucz, Patrycja i Kamil Grabiec (praca przestrzen-
na). III miejsce ex.: Patryk Ordon, Claudia Ciombor, 
Michał Kaczówka i Krzysztof Bogacz, Patrycja Gaj-
dur, Ewelina Dąbroś. 

Drugą część imprezy stanowi konkurs recytator-
ski. Wzięło w nim udział 20 osób. Komisja w skła-

dzie: Maria Łata – przewodnicząca, Monika Kilian 
oraz Wiesław Lizak – oceniła recytację w trzech 
kategoriach wiekowych: przedszkole, w której 
I miejsce otrzymali ex.: Karolina Dąbroś, Zuzan-
na Dymon, Jan Cabaj, Martyna Karaś. II miejsce 
ex: Marysia Garbarz, Wiktoria Janowiec, Julia Ko-
nieczny, Aleksandra Kilian. Kategoria klasy I-III: 
I miejsce ex.: Martyna Janowiec, Anna Sobota, 
Kacper Dąbroś. II miejsce ex.: Basia Adamczyk, 
Zuzanna Złotkowska, Dawid Kilian. III miejsce An-
drzej Garbarz. Kategoria klasy IV-VIII i gimnazjum 
– I miejsce Izabela Koziara. II miejsce ex.: Patrycja 
Grabiec, Sylwia Ordon. III miejsce ex.: Karolina 
Dąbroś, Natalia Smoła

Zwieńczeniem imprezy był konkurs na bajkowe 
przebranie. Korowód bajkowych postaci przemasze-
rował przez scenę Centrum Kultury. Pięcioro z dzie-
ci nagrodzonych zostało wyróżnieniem specjalnym: 
Julia Konieczny, Patryk Konieczny, Aniela Siąkała, 
Martyna Janowiec, Wiktoria Janowiec. Pozostałe 
dzieci nie wyszły z konkursu z pustymi rękami, ale 
otrzymały małe wyróżnienie, a byli to: Ignacy Ko-
ziara, Angela Zbierzkowska, Lena Bojko, Jaś Cabaj, 
Martyna Karaś, Kinga Trela, Zuzia Złotkowska, Ma-
rysia Garbarz, Andrzej Garbarz, Ania Sobota, Zu-
zanna Dymon, Karolina Dąbroś, Kacper Dąbroś

Nagrody w konkursie ufundowała Gminna Ko-
misja do Spraw Rozwiązywania i Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Gminie Gręboszów 
oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie.

Dziękujemy Marii Łata za pracę w komicji jury 
oraz pomoc przy organizacji konkursu.

Monika Kilian

CZAROWNY ŚWIAT BAJEK W CENTRUM KULTURY
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Chcę Wam przedstawić parę opinii na temat do-
palaczy, a Was proszę odpowiedzieć, która z nich 
jest prawdziwa, a która fałszywa.

Opinia pierwsza: dopalacze to preparaty wymy-
ślone zamiast narkotyków przez amerykańskich 
więźniów, by wprowadzić się w odmienne stany 
świadomości, bez zarzutu narkotyzowania się. Opi-
nia druga: dopalacze to preparaty stosowane przez 
niektóre osoby tylko po to, by wzmocnić strefę prze-
żyć erotycznych. Opinia trzecia: dopalacze są tylko 
przykrywką, a prawdziwymi produktami, które się 
sprzedaje obok nich to narkotyki, te twarde, jak i tzw. 
miękkie np.: marihuana. Opinia czwarta: dopalacze 
nie ważne jakie zawierają środki i jak są groźne dla 
zdrowia, ważne, by zmieniały świadomość, by jak 
to się mówi w gwarze młodzieżowej- sponiewierały. 
Opinia ostatnia: dopalacze to tylko środki do zrobie-
nia szybko dużego biznesu i szybkiego dorobienia się 
na granicy prawa, kosztem zdrowia młodych ludzi. 
Teraz szybko udzielamy odpowiedzi które opinie są 
prawdziwe, i już widzę wygranych. Wygrali ci, którzy 
uznali, że wszystkie opinie odpowiadają prawdzie- 
tak te obiegowe opinie prawdziwie naświetlają pro-
blem dopalaczy. I teraz, gdy w Polsce została wpro-
wadzona bardzo restrykcyjna ustawa zakazująca 
handlu tymi produktami, duży problem mają Czesi, 
którzy akurat zliberalizowali ustawowo w obszarze 
walki z narkotykami, dopuszczając handel miękki-
mi narkotykami i dopalaczami. Na naszych oczach 
odbywa się eksperyment i pewnie sami zobaczymy 
jakie będą skutki na skalę całego społeczeństwa. Czy 
dobrze wybrali Polacy, chroniąc się przed narkoty-
kami, a przez to nie będzie niepotrzebnych śmierci, 
przeważnie młodych ludzi, nie będzie zwiększonej 
przestępczości spowodowanej przez działania ludzi 
uzależnionych od narkotyków. A młode pokolenie 
nie zatrute narkotykami, będzie bardziej twórcze, 
wymyśli same dobre rozwiązania i spowoduje, że 
będzie więcej ludzi szczęśliwych. Natomiast Czesi 
upojeni wolnością wyboru będą wybierać narkotyki, 
wzrośnie ilość przestępstw i ilość ludzi na zasiłkach, 
wzrośnie liczba samobójstw i zwiększy się ilość ludzi 
nieszczęśliwych. A może nie zmieni się nic, bo w Pol-
sce zamiast uzależnienia od narkotyków wzrośnie 
ilość ludzi uzależnionych od alkoholu, wzrośnie na-
tomiast turystyka narkotykowa, co będzie napędza-
ło rozwój gospodarczy Czech. Wszyscy nagminnie 
zaczną odwiedzać Czechy w celach „turystycznych”, 
by przywieść sobie trochę „pamiątek” i trochę „arty-
kułów kolekcjonerskich”. Bo może w każdym społe-

czeństwie tak jest, że liczba ludzi o słabej woli, którzy 
muszą się uzależnić jest taka sama i jak jest mniej 
uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, to więcej 
będzie od alkoholu i hazardu tak, by suma uzależ-
nionych się zgadzała- zobaczymy.

Teraz chcę Wam przedstawić krajobraz środków 
psychoaktywnych w Europie, by na tym tle poka-
zać rolę dopalaczy. Najpopularniejszym znanym 
narkotykiem w Europie i w Polsce jest marihuana, 
a najwięcej jej zwolenników w Europie jest właśnie 
w Czechach, może przez legalizację, a może to już 
turystyka narkotykowa. Najpopularniejszym sty-
mulantem jest natomiast amfetamina. W Europie 
zachodniej amfetaminę powoli wypiera kokaina.

A co z dopalaczami? Oficjalna definicja dopala-
czy określa, że są to substancje lub mieszanki sub-
stancji, które mają działania psychoaktywne, a nie 
są na liście substancji kontrolowanych przepisami 
o przeciwdziałaniu narkomanii. I stąd trudność 
walki z tymi substancjami, ponieważ nie było ich na 
żadnej liście środków o działaniu psychoaktywnym, 
a dodatkowo w opisie było zastrzeżone, że jest to 
produkt nie do spożycia, a jedynie jest to produkt 
kolekcjonerski, po którym twój kot będzie miauczał 
na niebiesko. Nie było jak prawnie zabronić sprze-
daży takiego produktu.

Najpopularniejsze obecnie na rynku dopalacze 
to: syntetyczne katynony: mefedron, metylon, me-
tedron, działające stymulująco na ośrodkowy układ 
nerwowy w sposób porównywalny do amfetaminy 
lub kokainy. Zażycie takich środków powoduje też 
kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego 
krwi, krwawienie z nosa, zawroty głowy, drżenie 
rąk, drgawki i problemy z oddychaniem, zaburzenia 
pamięci i orientacji, agresję i bezsenność.

Nagle taki człowiek przestaje orientować się, 
gdzie się znajduje, co powinien teraz robić, a nawet 
nie pamięta jak się nazywa. Druga grupa dopalaczy, 
to syntetyczne kannabioidy np.: preparat chemicz-
ny JWH-018 o działaniu zbliżonym do marihuany. 
Często używa się ich oddzielnie lub nasyca się nimi 
zioła. Po ich zażyciu następuje przyspieszone tęt-
no, zawroty głowy, apatie, dekoncentracja, lęki, 
urojenia. Powodują one uzależnienie jak narkotyki 
oraz indukują choroby psychiczne. Trzecia grupa, 
to mieszanki ziołowe zawierające powój hawajski, 
susz muchomora czerwonego lub plamistego. Za-
warte w nim alkaloidy mają działanie psychode-
liczne, czyli halucynogenne powoduje nadmierną 
euforię i może wysymulować chorobę psychiczną. 

DOPALACZE – DLACZEGO ZŁE? ZDROWIE
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Drodzy Czytelnicy! Już dawno nie siadaliśmy 
do stołu wigilijnego z tak smutnem i żałosnem 
sercem, jak ninie.

Polski wieśniaku! Upracowany zasiadłeś do 
bożego daru w dzień św. Wigilji. Kobieta zasłała 
siankiem stół, wysypała na miskę paluszki z ole-
jem… połamałeś się z dziatwą i domownikami 
opłatkiem, i niby się cieszysz, żeś dożył tak ra-
dosnych świąt, jakimi są gody, a czemu na twej 
twarzy tej wesołości nie widać?

Bo masz być wesoły, kiedy cię Pan Bóg latoś 
chłosnył batem nadzwyczajnie.

Te plony, które tyle nadzieji rokowały, woda 
zalała napiękne. Obszedłeś gumno i zastałeś 
miasto zboża złotego – troszkę zmułek, bydło 
głodne ryczy, a tu tyle dale jeszcze do wiosny.

I zaszedłeś do komory, a tam pusto i tylko 
myszy piszczą, bo ziarna nie ma w… A tu dzia-
twy kilkoro, a żyd za siano zalane pozew wyto-
czył, a lipiec i św. Jakób- gdzie on to ta!

Ale przyjacielu, w górę serce! Bo jutro pa-
miątka największej wesołości na świecie-, bo 
narodzin maleńkiego Dziecięcia, a Wielkiego 
Boga! On się opiekuje i najmniejszym robacz-
kiem, On i wam nie da z głodu zginąć. Nie dał 
nam wojny, cholery lub jakiej innej plagi, toć 
dał nam powódź… Zliśmy i grzeszni, zabrukani 
chciwością, zazdrością, pychą i lenistwem, toć 
dała nam Opatrzność wodę i nieco głodu… aby-
śmy się opamiętali.

Dziękujmyż mu za to, łamiąc się opłatkiem, 
a pocieszajmy się, że dożyjemy lepszych czasów, 
weselszej wilij. A jakby mało było głodu i nie-
urodzaju, ze strony całkiem niespodziewanej, 
dano nam na gwiazdkę zakaz czytania gazetki 

naszej- i zabroniono tą drogą zdobywania sobie 
lepszej doli.

Porównano nas do zbójów, co mają, na my-
śli cesarzów i królów mordować… Wy, bracia, 
sami osadźcie, czy to jeden z Was ma to bodaj 
w myśli i czy to nie jest straszną potwarzą? I to 
drugi powód, że wilja tegoroczna taka smutna 
dla nas. Ale, bracia, miejmy nadzieję, że to się 
przecierpi i wytrzyma, bo chłop- to żelazo, to 
granit; nie tyle burz przeszło nad jego głową. 
Chłop widział, jak się królestwa obalały, jak wie-
szano możnych, jak prawa się zmieniały, jak to, 
co wczoraj chwalono, dziś szło w poniewierkę, 
a chłop został i „w nizkiej zawsze pokorze, orze, 
zbiera i znów orze”. I będzie orał i przetrzyma 
wszystkich i wszystko.

Nie smućmy się dziś, nie biedajmy, ale w imię 
Boga do pracy zgodnej, a razem, a do jednego 
celu… bo to wszystko ten maluśki P. Jezusek 
sam odmieni, bo on o nas nie zapomniał i nie 
zapomni…

I sroższe zimy przetrwaliśmy, a dał Bóg, że 
przyszedł wietrzyk ciepły i przyleciały skowro-
neczki, i bociek ogłosił wiosenkę miłą, a człek 
uprawiając kochaną, matuchnę ziemię, zapo-
mniał tej brzydkiej zimy. Toć bądźcie wesołej 
myśli i kolędujcie z dziatwą kochaną maleńkie-
mu Jezusowi wesoło tak, jak niegdyś ubodzy 
pastuszkowie śpiewali w betlejemskiej stajence. 
A burze, a gromy niech wieją i huczą jak tylko 
chcą, a my róbmy co swoje t.j. w Boga wierzmy, 
praw swych wydrzeć sobie nie dajmy; pracujmy 
uczciwie, a kochajmy siebie i naszą miłą ojczy-
znę Polskę, a przedewszystkiem naszych nie-
przyjaciół.

Tego Wam życzy wasz stary Kuba

Teraz na mocy nowej ustawy do zwalczania narko-
manii obrót tymi środkami jest obłożony wysoki-
mi karami, nawet 1 milion złotych, co nadal przy 
ogromnych zyskach tej branży nie jest karą wy-
starczającą. Miejmy jednak nadzieję, że proceder 
ten przynajmniej przemieni się w czarny rynek, 

a przez to nie będzie tak powszechny i nie będzie 
tak dużego zagrożenia dla naszej młodzieży i dzieci, 
a historia, którą Wam przed chwilą opowiedziałem 
rzeczywiście będzie tylko historią i już nigdy nie po-
wtórzy się w naszym świecie.

Dr Marek Ziajor

Przyjaciel Ludu nr. 52, z dn. 27 grudnia 1903 r. 

Z OPŁATKIEM
HISTORIA

 *** 
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Po wielkich sukcesach projektu bookstarto-
wego na oddziałach położniczych w całej Polsce 
Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonę ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzy-
mają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci 
w szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą 
biblioteki biorące udział w akcji, m.in. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie. 

Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowa-
ny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek” rozpoczął się we wrze-
śniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do 
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do 
biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czy-
telniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” 
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czy-
tania w życiu dziecka” to broszura informacyj-
na, przypominająca o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd 

czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki ak-
cji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełno-
prawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane 
pośród książek są bardziej pewne siebie, mają 
większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i do-
brze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania 
mają także konkretny wymiar materialny: czyta-
jące dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od 
tych, które nie czytają.

Nieodłącznym elementem czytania dzieciom 
w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/
opiekuna, który nie tylko wciela się w książ-
kowych bohaterów, ale staje się przewodni-
kiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie 
z dzieckiem, budując tym samym relacje, które 
z całą pewnością zaowocują w przyszłości.

Projekt jest finansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Organizator: Instytut Książki 
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja 
Metropolia Dzieci 
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

MK

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie 
otrzymała dotację na zakup nowości wydawni-
czych z Programu Wieloletniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
ze środków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja 
w kwocie 2100 złotych oraz wkład własny w kwo-
cie 1500 złotych przeznaczone zostały na zakup 
książek dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, 
według ich preferencji czytelniczych. W ramach 
programu zakupionych zostało łącznie 187 pozy-
cji książkowych- 106 z dotacji oraz 81 w ramach 
wkładu własnego. Poza programem ze środków 
własnych zakupionych zostało dodatkowo 71 po-
zycji książkowych. Łącznie księgozbiór bibliote-

ki powiększył się w bieżącym roku o 258 wolu-
minów, w tym: 125 dla dorosłych, 111 dla dzieci 
i młodzieży oraz 22 popularnonaukowe. 

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej 
poprzez zakup  nowości  wydawniczych  do  bi-
bliotek  jest wzmocnienie bibliotek publicznych 
przez ciągły dopływ nowości wydawniczych, 
możliwość aktualizowania zasobów, jak również 
poszerzanie oferty czytelniczej dla użytkowników 
bibliotek. Dzięki nieustannemu wzbogacaniu za-
sobów biblioteki czytelnicy chętniej i częściej ją 
odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czy-
telnictwa. 

Gminna Biblioteka w Gręboszowie zaprasza 
czytelników codziennie w godzinach pracy bi-
blioteki. 

MK

„MAŁA KSIÇŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE
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WYBORY SAMORZ¥DOWE 2018
W niedzielę, 21 października br., razem decy-

dowaliśmy o tym, kto przez najbliższe 5 lat bę-
dzie dbał o nasze wspólne dobro reprezentując 
interesy gminy, powiatu i województwa. Poniżej 
prezentujemy wyniki wyborów z poszczególnych 
okręgów naszej gminy. 

Życzymy zatem wszystkim nowo wybranym 
radnym oraz wójtowi Gminy Gręboszów Krzysz-
tofowi Gilowi sukcesów w pracy, owocnej współ-
pracy oraz powodzenia w realizacji wyznaczo-
nych celów.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy 
Gręboszów
1. Krzysztof Gil (KW PiS) – 904 głosy
2. Krystyna Świętek(KW PSL) – 576 głosów

Wyniki do rady gminy Gręboszów
Okręg wyborczy nr. 1- Bieniaszowice
1. Wiesław Wytrwał (KW PSL) – 65 głosów
2. Aneta Wszołek (KW PiS) – 35 głosów

Okręg wyborczy nr 2- Ujście Jezuickie
1. Zbigniew Dudek (KW PSL) – 53 głosy
2. Katarzyna Czupryna (KW PiS) – 62 głosy

Okręg wyborczy nr 3 Biskupice i Zawierzbie
1. Regina Kaczówka (KW PiS)- 55 głosów
2. Krzysztof Kosoń (KWW Dobra Gmina)- 71 

głosów

Okręg wyborczy nr 4- Borusowa I
1. Eugeniusz Wójtowicz (KW PSL)

Okręg wyborczy nr 5- Borusowa II
1. Andrzej Ruta (KW PSL) – 44 głosy
2. Sylwester Gaweł (KW PiS) – 50 głosów

Okręg wyborczy nr 6- Hubenice
1. Jan Gaweł (KW PiS) – 74 głosy
2. Wojciech Rachmaciej-Noga (KWW Dobra 

Gmina) – 22 głosy

Okręg wyborczy nr 7- Kozłów
1. Józef Karaś (KW PSL) – 31 głosów
2. Stanisław Misiaszek (KW PiS) – 39 głosów

Okręg wyborczy nr 8- Żelichów
1. Jerzy Bobowiec (KW PiS) – 53 głosy
2. Piotr Polanowski (KWW Dobra Gmina) – 

57 głosów

Okręg Wyborczy nr 9 – Zapasternicze i Wola Że-
lichowska I

1. Marek Mosio (KW PiS) – 88 głosów
2. Władysław Dąbroś (KWW Dobra Gmina) – 34 

głosy

Okręg Wyborczy nr 10- Wola Żelichowska II
1. Franciszek Seruś (KW PSL) – 40 głosów
2. Krzysztof Dymon (KWW Dobra Gmina) – 

64 głosy

Okręg wyborczy nr 11- Gręboszów I
1. Tomasz Koziara (KW PiS) – 49 głosów
2. Teresa Rumas (KWW Dobra Gmina) – 49 głosów

W wyniku przeprowadzonego przez Gmin-
ną Komisję Wyborczą losowania radnym Rady 
Gminy Gręboszów został Tomasz Koziara

Okręg wyborczy nr 12- Gręboszów II
1. Tadeusz Adamczyk (KW PSL) – 32 głosy
2. Edyta Dąbroś (KW PiS) – 42 głosy

Okręg wyborczy nr 13- Lubiczko
1. Stanisław Dubiel (KW PSL) – 40 głosów
2. Kazimierz Kowal (KW PiS) – 36 głosów

Okręg wyborczy nr 14- Wola Gręboszowska
1. Waldemar Romański (KW PSL) – 28 głosów
2. Stanisław Koziara (KW PiS) – 80 głosów

Okręg wyborczy nr 15- Karsy
1. Roman Moryl (KW PiS) – 31 głosów
2. Franciszek Dymon (KWW Dobra Gmina) 

– 65 głosów.
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Wyniki wyborów do Rady Powiatu:

W radzie powiatu dąbrowskiego Prawo i Spra-
wiedliwość ma 9 mandatów i podobnie jak w sej-
miku samorządowym województwa małopolskie-
go będzie rządzić samodzielnie. Polskie Stronnic-
two Ludowe – 4 mandaty, Wspólnota Samorządu 
Powiśla Dąbrowskiego – 2 mandaty, Niezależni 
Ziemi Dąbrowskiej – 2 mandaty. A oto wyniki:
Kwiatkowski Tadeusz ( KW PSL) – 945 głosów, 
Wieczorek Lesław (KW PiS)- 1023 głosy, Chrabą-
szcz Marta (KW PiS) – 655 głosów, Giza Andrzej 
(KW PiS) – 903 głosy, Początek Stanisław (KWW 
Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego) – 
746 głosów, Ryczek Stanisław (KWW Niezależni 
Ziemi Dąbrowskiej) – 428 głosów, Bigos Bog-
dan (KW PSL) – 646 głosów, Kądzielawa Seba-
stian(KW PiS) – 927 głosów, Szajor Marian (KW 
PiS) –1290 głosów, Bartoń Jarosław (KW PiS) – 
540 głosów, Pobiegło Barbara (KWW Wspólnota 
Samorządu Powiśla Dąbrowskiego) -798 głosów, 
Kopia Marek(KW PSL) – 892 głosy, Sipior Jan 
(KW PSL) – 306 głosów, Bryk Krzysztof (KW 
PIS) – 1 056 głosów, Kwiatkowski Kamil (KW 
PiS) 630 głosów, Kupiec Krzysztof (KW PiS) – 
806 głosów, Urbanik Andrzej (KWW Niezależni 
Ziemi Dąbrowskiej) – 395 głosów. 
Startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców 
Wspólnota Samorządu Powiśla Dąbrowskiego 
Piotr Gryszówka z Woli Żelichowskiej otrzymał 
35 głosów.

Wyniki wyborów do sejmiku wojewódz-
twa małopolskiego
W wyborach do małopolskiego sejmiku Pra-
wo i Sprawiedliwość zdobyło aż 25 mandatów 
w 39-osobowym sejmiku co pozwala na samo-
dzielne rządy. Koalicja Obywatelska wywalczyła 
10 radnych, a PSL – 4. 

A oto lista radnych:
Skowrońska Kinga (KW KO) – 14 347 głosów, 
Arkit Tadeusz (KW KO) – 11 506, Gibas Iwona 
(KW PiS) – 25 795, Wójcik Andrzej (KW PiS) – 

10 982, Kosowski Rafał (KW PiS) – 8 874, Kozak 
Wojciech (KW PSL) – 17 631, Krupa Jacek (KW 
KO) – 22 716, Achinger Elżbieta(KW KO) – 8 256, 
Bochenek Rafał (KW PiS) – 38 446, Smółka Łu-
kasz (KW PiS) – 12 270, Pęk Bogdan (KW PiS) – 
11 078, Lipiec Grzegorz (KW KO) – 40 947, Bar-
czyk Kazimierz (KW KO) – 22 933, Radwan-Bal-
lada Małgorzata (KW KO) – 11 106, Fedorowicz 
Jerzy (KW KO) – 27 150, Duda Jan (KW PiS) – 
56 763, Grzeszek Wojciech (KW PiS) – 6 471, Ury-
nowicz Tomasz (KW PiS)- 10 018, Ziobro Andrzej 
(KW PiS) – 9 738, Barnaś Stanisław (KW PSL) 
– 9 023, Bisztyga Stanisław (KW KO) – 16 157, 
Kaczyński Filip (KW PiS) – 38 702, Wierzba Ma-
rek (KW PIS) – 19 348, Piczura Jan (KW PiS) – 
16 712, Stuglik Rafał (KW PiS) – 9 504, Bylica Ro-
bert (KW PiS) – 9 660, Sorys Stanisław (KW PSL) 
– 12 349, Nowak Krzysztof (KW KO) – 11 476, 
Pieczarka Anna (KW PiS) – 72 739, Bukowiec 
Stanisław (KW PiS) – 8 978, Malec-Lech Marta 
(KW PiS) – 8 485, Skruch Wojciech (KW PiS) – 
9 223, Gawron Józef (KW PiS) – 8 206, Nowogór-
ska Urszula (KW PSL) – 11 885, Lachowicz Piotr 
(KW KO) – 13 594, Biedroń Grzegorz (KW PiS) 
– 38 563, Wójtowicz Jadwiga (KW PiS) – 18 544, 
Mordarska Marta (KW PiS) – 15 819, Wicher Pa-
tryk (KW PiS) – 16 904

Opracował: Wiesław Lizak
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Wyniki rozgrywek klasy „A”

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

10 29.09.2018 Strażak Karsy Łęgovia Łęg Tarnowski 1-6

11 06.10.2018 LKS Wietrzychowice Strażak Karsy 1-3

12 14.10.2018 Strażak Karsy LZS Luszowice 1-6

13 21.10.2018 LUKS Zalipie Strażak Karsy 3-2

14 28.10.2018 Strażak Karsy Iskra Dąbrówki Breńskie 2-7

15 03.10.2018 Ikar Odporyszów Strażak Karsy 4-0

Wyniki rozgrywek klasy „B”
Nr 

kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

8 30.09.2018 LKS Smęgorzów Dunajec Ujście Jezuickie 1-1

8 30.09.2018 Wolania Wola Żelichowska Orzeł Miechowice Małe 3-0

8 29.09.2018 Wisła Borusowa Polonia Kłyż 2-3

9 07.10.2018 Orzeł Miechowice Małe Wisła Borusowa 9-1

9 07.10.2018 Kłos Słupiec Wolania Wola 
Żelichowska 2-3

9 07.10.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Błękitni Siedliszowice 3-1

10 14.10.2018 LZS Wójcina Dunajec Ujście Jezuickie 4-0

10 14.10.2018 Wolania Wola Żelichowska LKS Ilkowice 0-5

10 14.10.2018 Wisła Borusowa Kłos Słupiec 2-2

11 21.10.2018 LKS Ilkowice Wisła Borusowa 6-1

11 21.10.2018 Dunajec Ujście Jezuickie Wolania Wola 
Żelichowska 1-1

12 28.10.2018 Wolania Wola Żelichowska DTS Dąbrowa 
Tarnowska 2-1

12 28.10.2018 Wisła Borusowa Dunajec Ujście Jezuickie 5-0

13 04.11.2018 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Szarwark 2-11

13 04.11.2018 DTS Dąbrowa Tarnowska Wisła Borusowa 4-3

13 04.11.2018 LKS Smęgorzów Wolania Wola 
Żelichowska 0-2

Klasa A 2018/2019 
Grupa: Tarnów III (Żabno)

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1 LKS Nowa Jastrząbka 15 32 48-17

2 Ikar Odporyszów 15 31 42-25

3 Unia Niedomice 15 30 45-30

4 Ava Grądy 15 29 35-21

5 Iskra Dąbrówki Breńskie  15 27 30-24

6 Łukovia Łukowa 15 27 35-23

7 LZS Brzezówka (k. Szczucina) 15 27 33-27

8 Łęgovia Łęg Tarnowski 15 22 33-22

9 Strażak Karsy 15 20 32-47

10 LKS Wietrzychowice 15 19 37-32

11 LZS Luszowice 15 16 37-38

12 Olimpia Biskupice Radłowskie 15 15 22-39

13 Dunajec Konary 15 15 21-26

14 LZS Mędrzechów 15 13 24-51

15 Spartakus Radgoszcz 15 8 23-52

16 LUKS Zalipie 15 8 21-44

Klasa B 2018/2019 
Grupa: Tarnów III (Żabno)

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1 LKS Szarwark 13 31 51-8

2 FC Pawęzów 13 29 27-20

3 LZS Wójcina 13 26 31-15

4 Wolania Wola Żelichowska 13 26 22-19

5 Orzeł Miechowice Małe 13 25 36-17

6 DTS Dąbrowa Tarnowska 13 21 43-36

7 LKS Ilkowice 13 19 34-21

8 Powiśle Bolesław 13 18 31-28

9 Wisła Borusowa 13 14 41-42

10 Dunajec Ujście Jezuickie 13 12 17-46

11 LKS Smęgorzów 13 11 21-30

12 Polonia Kłyż 13 10 19-38

13 Kłos Słupiec 13 10 29-34

14 Błękitni Siedliszowice 13 7 20-68

WYNIKI I TABELE ROZGRYWEK

DUŻY SUKCES UCZNIÓW Z GRÊBOSZOWA
Duży sukces odnieśli chłopcy z klas VII – VIII i III gimnazjum 

w piłce nożnej. W dniu 21.11.2018 r. w hali sportowo – widowiskowej 
TOSiR w Tarnowie odbyły się zawody rejonowe w halowej piłce noż-
nej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach 
wzięły udział cztery drużyny reprezentujące powiat dąbrowski, brze-
ski, tarnowski oraz miasto Tarnów. Po bardzo emocjonującej i cięż-
kiej rywalizacji nasi uczniowie, ponosząc jedną porażkę i odnosząc 
dwa zwycięstwa zdobyli II miejsce i tym samym wicemistrzostwo 
rejonu. Szkołę w Gręboszowie reprezentowali: Łukasz Woziwoda, 
Mateusz Starsiak, Krystian Starsiak, Konrad Wytrwał, Bartosz Za-
jąc, Paweł Kaczówka, Nikodem Świętek, Damian Kaczmarczyk, 
Dominik Wójtowicz, Patryk Dubiel, Kacper Dudek, Jan Kachniarz. 
Zawodnikom gratulujemy!

SPORTRedaguje: 
Wiesław Lizak
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA SPORT

Ja przedszkolak dzielny,
Będę zawsze uśmiechnięty.
Będę słuchał swoje panie
I zjadał śniadanie.
Będę dbał o zwierzęta i kwiaty,
Aby nasz świat był piękny i bogaty.
Będę się grzecznie bawił i pilnie uczył,
Żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił. 

Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która jest 
szczególnie ważna dla nowoprzyjętych dzieci. Dnia 26 paź-
dziernika 2018 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Grębo-
szowie, za sprawą złożonej przysięgi, włączone zostały w po-
czet społeczności przedszkolnej i od tego momentu mogą się 
szczycić tytułem przedszkolaka.

Uroczystość pasowania rozpoczęła dyrektor przedszko-
la Małgorzata Gądek, która przywitała podopiecznych, ich 
dumnych rodziców a następnie zaprosiła na krótki występ 
artystyczny przygotowany przez wychowawczynie. Był to dla 

niektórych przedszkolaków pierwszy tak ważny i poważny debiut na scenie. Dzieci podeszły do tego z entu-
zjazmem. Wszystko udało się doskonale. Głośny śpiew i recytacja wierszyków zachwyciła wszystkich gości, 
a mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Po części artystycznej zaprezentowanej przez 
najmłodszych nastąpiło uroczyste ślubowanie, 
a następnie pani dyrektor, zaczarowanym ołów-
kiem mianowała każde dziecko na przedszkola-
ka. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki. Uroczystość pasowania zakoń-
czyła się wspólnym, słodkim poczęstunkiem.

Nowo pasowanym przedszkolakom życzymy 
wielu sukcesów, nowych przyjaźni i samych ra-
dosnych chwil spędzonych w przedszkolu.

Dyrektor Małgorzata Gądek,
nauczyciele i pracownicy przedszkola,
oraz starsi koledzy – przedszkolacy.




