


GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 2 -

GAZETA GRĘBOSZOWSKA

W sobotnie popołudnie, 15 grudnia 2018 roku 
w auli Domu Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej 
odbyła się prezentacja książki pt. „Wierność Bogu 
i tradycji wsi wyrażana przed figurą Najświętsze-
go Serca Pana  Jezusa w Bieniaszowicach”,  która 
opracowana została pod redakcją Kazimierza Ko-
siniaka-Kamysza i ks. Jana Bartoszka. Wspomnia-
ne wydawnictwo powstało z okazji 120-lecia fun-
dacji figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako 
daru za otrzymane łaski. Fundatorami tego dzieła 
byli  Franciszek  i Maria Kosiniak,  którzy w  1898 
roku wybudowali na swojej posesji kapliczkę. 

Rokrocznie  od  20  lat  pod  figurą  gromadzą  się 
potomkowie  rodziny  fundatorów,  przyjaciele, 
znajomi,  mieszkańcy  Bieniaszowic  oraz  Powiśla 
Dąbrowskiego,  aby  w  tym  wyjątkowym  miejscu 
modlić  się  za  fundatorów  i  zmarłych  z  rodziny. 
W  związku  z  rocznicą,  powstało  wydawnictwo, 
które poprzez teksty i fotografie utrwala kontekst, 
przebieg i klimat powstania figury, utrwala pamięć 
o  fundatorach,  jak  również wspomina wieloletnią 
tradycję uroczystości odbywających się przy figurze 
oraz okolicznościowych spotkań familijnych. 

Promocję poprzedziła Msza św. w kościele para-
fialnym pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnow-
skiej w intencji fundatorów i zmarłych z rodziny.

WL

PROMOCJA KSIÇŻKI
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OD WYDAWCY
Oddajemy  do  Państwa  rąk 

kolejny,  już  82.  numer  Gazety 
Gręboszowskiej. Tak niedawno 
wszyscy  żyliśmy  wyjątkowo-
ścią  czasu  Świąt Bożego Naro-
dzenia,  by  następnie  pożegnać 
stary  i  przywitać  nowy,  2019 
rok.  Czas  nieubłaganie  pędzi 
do przodu, za oknami dobitnie 
widoczny  jest  cykl  zmiany  pór 
roku a co za tym idzie pojawiają 

się pierwsze oznaki wiosny,  sukcesywnie  zastępujące 
zimowe  krajobrazy.  W  życiu  społeczno-kulturalnym 
miniony kwartał bez wątpienia obfitował w wiele inte-
resujących i ważnych wydarzeń. W aktualnym wyda-
niu prezentujemy podsumowanie tego okresu.

Na  łamach  82.  numeru  Gazety  Gręboszowskiej 
zamieszczamy  relacje  m.  in.:  z  przedświąteczne-
go  spotkania  opłatkowego  w  Szkole  Podstawowej 
w  Gręboszowie,  spotkania  wigilijnego,  noworoczne-
go spotkania opłatkowego w Domu Strażaka w Woli 
Żelichowskiej  –  zorganizowanego  z  inicjatywy  wójta 
gminy Gręboszów i przewodniczącego Rady, koncertu 
kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów szkółki gry na 
instrumentach  muzycznych,  jak  również  wspólnego 
kolędowania w ramach „Wieczoru Kolęd i Pastorałek” 
w ramach którego mogliśmy usłyszeć koncert orkiestry 
dętej z Woli Rzędzińskiej.

Ponadto  w  aktualnym  wydaniu  naszego  lokalne-
go  kwartalnika  publikujemy  informacje  dotyczące 
obchodów  święta  „Dnia Babci  i Dziadka” w Publicz-
nym Przedszkolu w Gręboszowie oraz „Dnia Patrona 
Oddziału Gimnazjalnego”, podczas którego uczczono 
naszą wyjątkową rodaczkę Stefanię Łącką. Ze względu 
na wprowadzone zmiany w polskim systemie edukacji, 
skutkujące  likwidacją w systemie oświaty gimnazjów 
święto patrona placówki obchodzone było w tym roku 
po raz ostatni.

Na  łamach  Gazety  Gręboszowskiej  mogą  znaleźć 
Państwo relację ze spotkania autorskiego, które odbyło 
się 15 grudnia 2018 r. w auli Domu Parafialnego w Dą-
browie  Tarnowskiej  promującego  książkę  „Wierność 
Bogu i tradycji wsi wyrażana przed figurą Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Bieniaszowicach”, która opra-
cowana  została  pod  redakcją  Kazimierza  Kosiniaka-
-Kamysza i ks. Jana Bartoszka. Ponadto publikujemy 
również artykuł poświęcony promocji II tomu książki 
pt. „Tajemna broń. Majora Sucharskiego droga na We-
sterplatte”  Romualda  Karasia,  będącej  kontynuacją 
książki „Klątwa i cud”.

Warto  również  wspomnieć  o  niezwykle  popular-
nej w ostatnim czasie  formie zrzeszenia  i aktywizacji 
mieszkanek wsi czyli o funkcjonowaniu na terenie na-
szej gminy Kół Gospodyń Wiejskich. Za sprawą ustawy 
z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich 

(Dz. U. z 2018 poz. 2212) widoczny  jest renesans tej 
formy  aktywności  społecznej  w  sektorze  pozarządo-
wym. W myśl art. 1 i 2 wspomnianych przepisów koło 
gospodyń  wiejskich  jest  dobrowolną,  niezależną  od 
administracji  rządowej  i  jednostek  samorządu  tery-
torialnego, samorządną społeczną organizacją miesz-
kańców  wsi,  wspierającą  rozwój  przedsiębiorczości 
na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiej-
skich. Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje interesy 
i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodo-
wej kobiet wiejskich oraz  ich rodzin, a  także wspiera 
wszechstronny  rozwój  terenów  wiejskich.  W  bieżą-
cym wydaniu zamieszczamy relację z inauguracyjnego 
spotkania Kół Gospodyń Wiejskich gminy Gręboszów 
w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie 
podczas,  którego  zostały  wręczone  listy  gratulacyjne 
dla  poszczególnych  kół,  miały  miejsce  wystąpienia 
okolicznościowe zaproszonych gości oraz występ kaba-
retu Sami Swoi z Olesna. Ponadto 24 lutego br. w bu-
dynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło 
się spotkanie inaugurujące działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich „Róże Powiśla” w Ujściu Jezuickim, o czym 
również piszemy na łamach naszego kwartalnika. 

Tradycyjnie na łamach naszego kwartalnika publi-
kujemy materiał poświęcony  tematyce zdrowia. Tym 
razem zamieszczamy artykuły dra Marka Ziajora po-
święcone  witaminie  D3  oraz  trudnemu  dla  naszego 
zdrowia okresowi przedwiośnia. W dziale sportowym 
zamieszczamy relacje z gminnych turniejów: halowej 
piłki nożnej, tenisa stołowego oraz piłki siatkowej.

Zachęcamy  również do bieżącego  śledzenia  zapo-
wiedzi i relacji z wydarzeń odbywających się na terenie 
naszej gminy za pośrednictwem naszej strony interne-
towej  www.gck.greboszow.pl  oraz  za  pośrednictwem 
profilu instytucji na facebooku. Warto również wspo-
mnieć o dużym zainteresowaniu jakim cieszy się nasza 
witryna internetowa. W minionym roku może pochwa-
lić się dużą ilością odsłon (45 418) oraz użytkowników 
korzystających  z  jej  zasobów  (3  968).  To  znaczący 
wzrost w stosunku do roku 2017 (w którym osiągnęła 
26 718 odsłon i 2 189 użytkowników).

Na koniec pragnę podziękować za każdy głos odda-
ny na moją osobę w plebiscycie na Osobowość Roku 
2018 w kategorii „Kultura” organizowanego przez Ga-
zetę Krakowską. Nominację otrzymałem za populary-
zację  kultury na  terenie  gminy Gręboszów oraz wie-
loletnią pracę  z dziećmi  i młodzieżą. Dzięki Państwa 
głosom  zająłem  2.  miejsce  w  powiecie  dąbrowskim. 
Dziękuję za to wyróżnienie, które bez wątpienia będzie 
stanowić  dla mnie  dodatkową motywację  do  dalszej 
pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej.

GAZETA GRĘBOSZOWSKA

Wiesław Lizak
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Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek 
wydała decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej dla zadania pn. 
„Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Bo-
rusowa wraz z dojazdami i z niezbędną infra-
strukturą techniczną”. Tym samym Przed-
siębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR 
Sp. z o.o. z Zawiercia, które wygrało przetarg 
i odpowiada za projekt i wykonanie może 
rozpocząć realizację tej inwestycji.

Temat budowy mostu na Wiśle w Borusowej towa-
rzyszył mieszkańcom  i władzom samorządowym obu 
województw  już od kilku dekad. Jednak ostatnie  lata 
dawały nadzieję, że tą ważną inwestycję w końcu uda 
się zrealizować. Przede wszystkim władze samorządo-
we  wypracowały  kompromis  w  sprawie  współpracy 
i zabezpieczenia finansowego inwestycji, czego przeja-
wem były pisemne porozumienia jakie zostały podpi-
sane przez marszałków obu województw odpowiednio 
w 2007  i  2013  roku. Kolejnym kamieniem milowym 
było uroczyste przekazanie umowy wykonawcy firmie 
INTERCOR, która ma wybudować most w formule „Za-
projektuj i wybuduj”. Wydarzenie to odbyło się w dniu 
16 kwietnia 2018 roku na promie łączącym oba woje-
wództwa. Same projekty  i uzgodnienia środowiskowe 
trwały prawie rok. Jak deklaruje wykonawca most wraz 
z dojazdami ma być gotowy w październiku 2020 roku.

Inwestycję  obejmującą  wykonanie  projektu  oraz 
roboty budowlane, której koszt wynosi 53 718 870,78 
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset 
osiemnaście  tysięcy  osiemset  siedemdziesiąt  złotych 
i  78/100),  sfinansują  samorządy województw mało-
polskiego i świętokrzyskiego. 

Jak  wynika  z  projektu,  most  na Wiśle  ma  mieć 
677 metrów długości,  jezdnię o szerokości 7 metrów 
i dwa pasy ruchu. Jednak oprócz udogodnień dla kie-
rowców, pamiętano też o pieszych i rowerzystach. Na 
całej długości przeprawy powstaną chodniki i ścieżka 
rowerowa. Razem z dojazdami powstanie około 2 km 

dróg.  Trasa  rozpocznie  się  w  Nowym  Korczynie  na 
skrzyżowaniu drogi krajowej 79 i wojewódzkiej trasy 
973 i dalej tą drogą przebiegnie w stronę Małopolski. 
Inwestycja  ma  umożliwić  połączenie  dróg  w  stronę 
Tarnowa oraz szybki dostęp do autostrady A4.

Zakres robót budowlanych obejmuje zabezpiecze-
nie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót, 
wycinkę drzew  i krzewów kolidujących z  inwestycją, 
zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktu-
ry technicznej oraz urządzeń melioracji szczegółowej, 
budowę mostu nad rzeką Wisłą wraz z dojazdami, bu-
dowę skrzyżowania typu rondo z DK 79 oraz DW 973, 
przebudowę  zjazdów  publicznych  i  indywidualnych, 
budowę i przebudowę systemu odwadniającego z od-
prowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz 
z niezbędnymi urządzeniami czy roboty wykończenio-
we i porządkowe.

Warto wspomnieć, że miejscowości Nowy Korczyn 
i Borusowa w przeszłości były już połączone mostem, 
który po zniszczeniu został zastąpiony przeprawą pro-
mową. Ten środek transportu między województwa-
mi:  małopolskim  i  świętokrzyskim  funkcjonuje  już 
prawie 80 lat. 

Należy jednak zaznaczyć, że równolegle z budową 
mostu nie ruszają prace związane z budową obwodnicy 
Borusowej, Hubenic i Kozłowa. Ta inwestycja niestety 
jest dopiero w sferze projektów, co dla mieszkańców 
wspomnianych miejscowości  jest  niepokojące. Duży 
ruch pojazdów stworzy niebezpieczeństwo na wąskich 
i krętych drogach. Tym bardziej, że przeprawa w naj-
bliższych latach ma być również objazdem dla pojaz-
dów jadących drogą krajową nr 73 przez Szczucin. Bę-
dzie to związane z przebudową zniszczonego i mocno 
wyeksploatowanego  mostu  w  Szczucinie.  Okoliczni 
mieszkańcy coraz głośniej wyrażają swoje obawy zwią-
zane z bezpieczeństwem na pobliskich drogach, które 
nie są przystosowane do wzmożonego ruchu jaki nie-
wątpliwie nastąpi po zakończeniu budowy mostu.

Wiesław Lizak

JEST ZIELONE ŚWIATŁO DLA MOSTU W BORUSOWEJ
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Denno  to  niewielka  miejscowość  górska  licząca 
około 1200 mieszkańców położona na północy Włoch 
w Regionie Trentino. Otoczona jest przepięknymi wło-
skimi Alpami , zwanymi też Dolomitami oraz lasami, 
w których można znaleźć liczne ścieżki piesze i rowe-
rowe jak również w pobliżu znajduje się kilka zjawisko-
wych jezior. Jest to region, w którym dominuje gospo-
darka rolna, a w szczególności uprawia się tu jabłka. 
Niemniej jednak Denno to spokojne oraz urocze mia-
steczko, a tutejsza społeczność jest niezwykle uprzej-
ma i sympatyczna.

Jak  co  roku  w  naszej  miejscowości  na  zakoń-
czenie  karnawału  organizowana  jest  „festa”,  któ-
rej  towarzyszy  parada  -  przejście  korowodem  przy 
dźwiękach  muzyki  uliczkami  naszego  miasteczka, 
w której uczestniczą również dzieci z lokalnych szkół 
oraz przedszkola. Następnie wszyscy uczestnicy para-
dy jak również mieszkańcy spotykają się na rynku, aby 
wspólnie biesiadować oraz razem zjeść obiad przygo-
towany przez  lokalną Grupę Strażaków. Tradycyjnie 
obiad w tym dniu składał się z „pasta asciutta” czyli 
- makaron  z  sosem mięsno pomidorowym oraz do-
mowej roboty hamburgerem lub bułka z parówką, jak 
również napoje oraz  lokalne wino. Spotkanie  to  jest 
bardzo  ważne  dla  tutejszej  społecz-
ności i większość mieszkańców chęt-
nie w nim uczestniczy, gdyż daje ono 
możliwość  wspólnych  spotkań,  roz-
mów, zabawy oraz mile  spędzonego 
czasu,  a  przede wszystkim  jednoczy 
i integruje mieszkańców.

Tego roku Nasza Grupa postano-
wiła, iż motywem przewodnim para-
dy będzie „Świat w kolorach”, a co za 
tym  idzie  każdy  z  uczestników miał 
wystąpić w charakterystycznym stro-
ju  przedstawiającym  wybraną  przez 
siebie narodowość. Tak więc w koro-

wodzie parady można było podziwiać przepiękne ko-
stiumy przedstawiające takie kraje jak: Chiny, Meksyk, 
Szkocja, Japonia, Austria, Polska, Francja czy Afryka. 
Natomiast  na naszej  platformie  znalazł  się  globus – 
symbolizujący jedność tak wielu różnych narodowości, 
w którego wykonanie zaangażowały się osoby z Naszej 
Lokalnej Grupy jak również chętni mieszkańcy.

Nie zastanawiając się ani chwili postanowiliśmy, że 
będziemy reprezentować nasz kraj i wystąpimy w cha-
rakterystycznych  strojach krakowskich.  Nasze 
stroje wzbudziły ogromny zachwyt  i  zainteresowanie 
wśród  lokalnej  społeczności,  którzy  byli  pod  wraże-
niem bogatej sztukaterii  i kunsztu wykonania owych 
strojów.

Kolejnym  etapem  karnawałowej  parady  było 
uczestnictwo w konkursie organizowanym przez miej-
scowość Mezzolombardo, gdzie wraz z innymi grupa-
mi  z  okolicznych  miejscowości  rywalizowaliśmy  na 
najbardziej imponujący i najciekawszy projekt platfor-
my  oraz  najładniejsze  stroje  przedstawiające motyw 
przewodni danej grupy. Spośród 8 grup uczestniczą-
cych w konkursie zajęliśmy 4 miejsce z czego byliśmy 
bardzo dumni i szczęśliwi.

W  paradzie  karnawałowej  wzięłam  udział  po  raz 
pierwszy wraz z moim mężem Marcinem oraz naszą 
córeczką  Antosią.  Jako,  że  my  również  uczestniczy-
liśmy w przygotowaniach to z podziwem patrzyliśmy 
z jakim zapałem oraz zaangażowaniem lokalna grupa 
potrafi się zjednoczyć i poświęcić swój czas prywatny 
aby  wspólnymi  siłami  przygotować  oprawę  parady, 
a następnie wraz z resztą mieszkańców świętować ten 
dzień. Było to dla nas nowe ale z pewnością niezapo-
mniane przeżycie i doświadczenie, a co więcej byliśmy 
dumni z tego, iż mogliśmy reprezentować Polskę w na-
szych przepięknych krakowskich strojach.

Serdeczne pozdrowienia  z  północnych Włoch dla 
mieszkańców Gminy Gręboszów przesyła

Dominika Węc wraz z Rodziną

RODACY W ŚWIECIE
RELACJA Z PARADY W DENNO (WŁOCHY) 

POD HASŁEM „ŚWIAT W KOLORACH”.
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INAUGURACYJNE SPOTKANIE 
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W wyniku wprowadzonej w zeszłym roku ustawy nastąpiło ułatwienie dotyczące zakładania Kół Go-
spodyń Wiejskich przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie dla powstałych 
organizacji została przewidziana dotacja “na start”. Gmina Gręboszów okazała się absolutnym liderem 
pod tym względem w skali powiatu. Utworzone zostało 10 Kół Gospodyń Wiejskich na 33 w całym powie-
cie. Statystycznie co dziesiąty mieszkaniec naszej gminy jest członkiem tej organizacji. Fundusze, które 
spłynęły na teren gminy w wyniku rozpoczęcia działalności to blisko 40 tys. zł, które głównie wykorzysta-
ne zostały na wyposażenie Kół w niezbędny sprzęt potrzebny do ich dalszej działalności.

W  sobotę  23  lutego w  Szkole  Podstawowej w Gręboszowie  odbyło  się  Inauguracyjne  Spotkanie 
KGW z naszej gminy. Było to wspólne przedsięwzięcie wszystkich organizacji oraz władz gminy Grębo-
szów. Poszczególne koła przygotowały smakowitości, które przypadły do gustu uczestnikom spotkania. 
Spróbować można było m.in. pierogi, fasolkę, placki z blachy, swojski chleb ze smalcem, serca, sałatki, 
tradycyjne ciastka i ciasta.

Na początku przewodniczący Rady Gminy Marek Mosio przywitał przybyłych gości, wśród których zna-
leźli się: Wiesław Krajewski - poseł na Sejm RP, Lesław Wieczorek - starosta dąbrowski, Wojciech Skruch 
oraz Stanisław Bukowiec - radni województwa małopolskiego, Andrzej Giza - kierownik ARiMR, Seba-
stian Kądzielawa - radny powiatu dąbrowskiego. Każde KGW przybyło wraz ze swoimi przewodniczącymi 
w osobach: Małgorzata Wcisło - KGW Bieniaszowice-Okręg, Regina Kaczówka - KGW Biskupice, Dorota 
Kowal - KGW Borusowa, Marzena Smoła - KGW Gręboszów, Zofia Gil - KGW Hubenice-Kozłów, Czesła-
wa Smolik - KGW Lubiczko, Zofia Kołodziej - KGW Ujście Jezuickie, Anna Majocha - KGW Wola Grę-
boszowska, Bożena Bułat- 
KGW  Wola  Żelichowska, 
Wioletta  Jedynak  -  KGW 
Zapasternicze.  W  spotka-
niu  wzięli  udział  przed-
stawiciele  Kół  z  innych 
miejscowości  i  były  to: 
KGW Mędrzechów,  KGW 
Wola  Mędrzechowska, 
KGW Wójcina, KGW Grą-
dy,  KGW Bolesław,  KGW 
Tonia,  KGW  Strojców, 
KGW  Pawłów,  KGW  Sa-
mocice. Wśród  zebranych 
byli również radni i sołtysi 
z Gminy Gręboszów. Głos 
zabrał  gospodarz  gminy 
wójt  Krzysztof  Gil,  który 
m.in. życzył owocnej pracy 
i dobrych pomysłów.

W imieniu władz gminy gratulacje i wyrazy wdzięczności z okazji założenia Kół zostały przekazane 
przez przewodniczącego rady gminy oraz wójta w postaci listów gratulacyjnych. Każde koło otrzymało 
oprawiony list, który symbolizuje początek działalności.

Następnie zebrani częstowali się smakowitościami przygotowanymi przez Koła. Była to okazja do 
wymiany doświadczeń i pomysłów, gdyż każda organizacja wzięła ze sobą inną potrawę.

Drugą część spotkania umilił gościnny występ kabaretu “Sami Swoi” z klubu seniora z Olesna. Był 
to wesoły punkt programu w postaci skeczu, który został przyjęty z uznaniem i serdecznością oraz 
dużym aplauzem.

Było  to pierwsze  spotkanie, które miało wymiar międzygminny. Nastąpiła wymiana  spostrzeżeń 
oraz pomysłów na działalność. Przedstawicielki kół, które od wielu lat działają w innych gminach opo-
wiadały o swojej historii. Niewątpliwie była to okazja do inspiracji dla wszystkich zebranych.

Marek Mosio
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INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KGW 
W UJŚCIU JEZUICKIM

W niedzielne popołudnie, 24 lu-
tego  br.  w  budynku  miejscowej 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  za-
inaugurowało  działalność  Koło 
Gospodyń  Wiejskich  „Róże  Powi-
śla”  w  Ujściu  Jezuickim.  W  tym 
ważnym  dla  pań  spotkaniu  wzięli 
udział: Wiesław Krajewski  -  poseł 
na  Sejm  RP,  Lesław  Wieczorek  - 
starosta  dąbrowski,  Andrzej  Giza 
-  kierownik  ARiMR  w  Dąbrowie 
Tarnowskiej,  Krzysztof  Gil  –  wójt 

gminy Gręboszów, Marek Mosio – 
przewodniczący Rady Gminy oraz 
liczni mieszkańcy sołectwa.

Uroczystego  otwarcia  i  po-
witania  dokonały  panie:  Zofia 
Kołodziej,  Katarzyna  Czupryna 
i Katarzyna Janowiec. Następnie 
zaproszeni  goście  w  swoich  wy-
stąpieniach  składali  gratulacje 
i wyrazy wdzięczności z okazji za-

łożenia KGW w Ujściu Jezuickim. 
Spotkanie  uświetnił  występ 

kabaretu  „Sami  Swoi”  z  klubu 
seniora w Oleśnie,  który  spotkał 
się  z  dużym  zainteresowaniem 
wszystkich uczestników imprezy.

Na  zakończenie  inauguracyj-
nego  spotkania  na  wszystkich 
obecnych  czekał  wyjątkowy  po-
częstunek  przygotowany  przez 

członkinie  Koła  Gospodyń Wiej-
skich  z  Ujścia  Jezuickiego.  Nie 
zabrakło  smacznych  i  przede 
wszystkim  naturalnych  potraw 
i lokalnych przysmaków, dań tra-
dycyjnych  jak  również  doskona-
łych ciast.

Wiesław Lizak
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UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA 
W DÇBROWIE TARNOWSKIEJ

W  niedzielę,  3  marca  br.  w  Dąbrowie  Tar-
nowskiej  z  inicjatywy  dowództwa  Jednostki 
Strzeleckiej 2038 im. Gen. Mariana Kukiela oraz 
Starostwa  Powiatowego  odbyła  się  uroczystość 
patriotyczna z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w ko-
ściele pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył  ks.  Stanisław  Cyran,  proboszcz 
dąbrowskiej parafii. Podczas Mszy Św. został po-
święcony  nowy  sztandar  jednostki  ufundowany 
przez  społeczność  Dąbrowy  Tarnowskiej  oraz 
członków Jednostki Strzeleckiej. 

Po  uroczystościach  kościelnych  pododdziały 
oraz  zaproszeni  goście  przeszli  do  Parku Miej-
skiego na plac  przed  „Pomnikiem ku  czci  pole-
głych Synów miasta Dąbrowy w latach 1914 -1918 
i 1920”, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne. Po 
przeglądzie  pododziałów  i  odśpiewaniu Hymnu 
Państwowego  odbyła  się  uroczystość  wręczenia 
i  oficjalnego  przekazania  sztandaru  Jednostce 
JS-2083  im.  Gen.  Mariana  Kukiela  w  Dąbro-
wie  Tarnowskiej.  Rodzice  chrzestni  sztandaru: 
Wiesław Krajewski – poseł na Sejm RP oraz Zo-
fia  Stalmach  wręczyli  sztandar  Komendantowi 
Głównemu,  który  następnie  przekazał  Dowód-
cy Jednostki sierż. Tomaszowi Żygule. W czasie 
uroczystości  członkowie  Jednostki  Strzeleckiej 
złożyli przysięgę na sztandar  jednostki. Następ-
nie został odczytany rozkaz Komendanta Głów-
nego z awansami na wyższe stopnie strzeleckie. 

Końcowym akcentem uroczystości było złoże-
nie wieńców i wiązanek kwiatów pod „Pomnikiem 
ku czci poległych Synów miasta Dąbrowy w latach 
1914 -1918 i 1920” przez poszczególne delegacje. 

W uroczystościach wzięły udział liczne poczty 
sztandarowe szkół z terenu powiatu dąbrowskie-
go oraz straży i policji.

Wiesław Lizak
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SPOTKANIE WIGILIJNE
W dniu 18 grudnia 2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie odbyło się 

spotkanie wigilijne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób samotnych 
i  seniorów z Klubu Senior +  . Była  to okazja do złożenia sobie życzeń, połamania się opłatkiem 
i zaśpiewania wspólnie kolęd. Przy nakrytych wigilijnymi potrawami stołach z osobami starszy-
mi spotkali  się włodarze gminy, pracownicy ośrodka pomocy społecznej oraz zaproszeni goście. 
W świąteczny nastrój uczestników spotkania wprowadzili uczniowie szkoły podstawowej i gimna-
zjum w Gręboszowie prezentując „Jasełka”. Zebrani w hali sportowej mieli również okazję wysłu-
chać znane polskie kolędy.

Życzenia świąteczne i noworoczne złożyli: wójt gminy Krzysztof Gil, przewodniczący Rady Marek 
Mosio, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Ciochoń, ks. prałat Ryszard Ba-
nach oraz dyrektor szkoły Jerzy Misterka.

Elżbieta Cichoń
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PRZEDŚWIÇTECZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
W  Szkole  Podstawowej  w  Gręboszowie  tuż 

przed  samymi  Świętami Narodzenia  Pańskiego, 
tj.  21  grudnia  2018  roku,  społeczność  szkolna 
wraz z zaproszonymi gośćmi wspólnie świętowała 
Boże Narodzenie. Spotkanie rozpoczęło się insce-
nizacją  jasełek, która przeplatana była pięknymi 
kolędami  i  pastorałkami. Młodzi  artyści  wcielili 
się w biblijne  postacie,  by  choć na  chwilę  przy-
wołać niezwykłość i wyjątkowość wydarzeń, jakie 
miały miejsce w małej betlejemskiej stajence. 

Po zakończeniu przedstawienia nadszedł czas 
życzeń. W tym dniu głos zabrali: Jerzy Misterka 
-  dyrektor placówki  i Krzysztof Gil  - wójt  gmi-
ny, którzy zgodnie życzyli wszystkim zebranym 
zdrowych,  spokojnych  świąt  oraz wszelkiej  po-
myślności w nadchodzącym 2019 roku. 

Wśród  obecnych  w  tym  dniu  nie  zabrakło 
również:  ks.  Wiesława  Babiarza  –  proboszcza 
Parafii Gręboszów, Marka Mosio – przewodni-
czącego  Rady  Gminy  Gręboszów,  Bronisława 
Błacha – sekretarza gminy, Lucyny Zając – prze-
wodniczącej Rady Rodziców  i Wiesława Lizaka 
- dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Gręboszowie, nauczycieli oraz pracow-
ników szkoły. 

Na koniec, zgodnie z naszą wspaniałą polską 
tradycją, wszyscy już indywidualnie, mogli poła-
mać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Spo-
tkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

Wiesław Lizak
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W piątek,  4  stycznia br.  z  inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów Marka Mosio 
i wójta Krzysztofa Gila odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe w Domu Strażaka w Woli Żeli-
chowskiej. W spotkaniu wzięli udział: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, ks. dr Ryszard Banach, 
starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, wicestarosta Krzysztof Bryk, radny Rady Powiatu Sebastian 
Kądzielawa, radni Rady Gminy, sołtysi, nauczyciele, pracownicy urzędu gminy i jednostek organiza-
cyjnych gminy. 

Przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Marek Mosio. Następnie życzenia do wszystkich 
zebranych skierowali: wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, poseł Wiesław Krajewski i starosta Le-
sław Wieczorek.

Do zebranych przemówił także ksiądz prałat Ryszard Banach, który złożył życzenia i poświęcił 
opłatki. Po odśpiewaniu kolędy zgodnie z naszą wspaniałą polską tradycją, wszyscy już indywidual-
nie, mogli połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. 

Spotkanie opłatkowe uświetniły uczennice klasy III gimnazjum, które pod kierunkiem pani Anny 
Ruta śpiewały kolędy i pastorałki. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

WL

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
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Wspólne  kolędowanie  to wspaniała  tradycja  związana  ze  Świętami Bożego Narodzenia  i  okre-
sem  okołoświątecznym.  Gminne  Centrum Kultury  i  Czytelnictwa  oraz  Koło  Gospodyń Wiejskich 
z Gręboszowa, dało mieszkańcom gminy Gręboszów możliwość spędzenia wyjątkowego wieczoru na 
wspólnym śpiewaniu najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek. Impreza odbyła się 20 stycznia 
br. w sali GCKiCz.

Koncert rozpoczął się od występu wyjątkowego gościa. Na zaproszenie dyrektora centrum kultury 
Wiesława Lizaka odpowiedziała swoją obecnością Parafialna Orkiestra Dęta działająca przy Kościele 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej, którą dyrygował Krzysztof Roman. Trze-
ba przyznać, że licznie zgromadzona w tym dniu publiczność była pod wrażeniem występu dwudzie-
stoosobowej orkiestry złożonej z dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto na scenie w GCKiCz zapre-
zentowali się uczniowie szkółki gry na instrumentach muzycznych – Amelia Seruś, Patrycja Grabiec, 
Wiktoria Woziwoda, Ola Piątek oraz Paulina Trela. Młodzież zaprezentowała zdobyte umiejętności 
muzyczne śpiewając i grając kolędy na keyboardzie, pianinie i gitarze. W przerwie pomiędzy wystę-
pami panie z Koła Gospodyń Wiejskich częstowały zebranych wspaniałymi domowymi wypiekami, 
wśród których nie zabrakło pierniczków, ciasteczek czy przepysznych ciast. 

Do wspólnego kolędowania akompaniował na pianinie Tomasz Lizak, a mieszkańcy mogli korzy-
stać ze śpiewników oraz prezentacji z tekstami kolęd przygotowanych przez pracowników GCKiCz. 
Ostatnią częścią imprezy był quiz wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia i szeroko pojętych trady-
cjach świątecznych, który poprowadziły Paulina Koziara oraz Monika Kilian.

We wspólnym kolędowaniu wzięli udział zaproszeni goście: przewodniczący Rady Gminy – Marek 
Mosio, radni Rady Gminy – Edyta Dąbroś, Katarzyna Czupryna, Sylwester Gaweł, dyrektor szkoły 
podstawowej Jerzy Misterka oraz mieszkańcy gminy Gręboszów.

Monika Kilian

WSPÓLNE KOLÊDOWANIE W CENTRUM KULTURY
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DZIEŃ PATRONA ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO
W środę, 9 stycznia br. w Szkole Podstawowej 

w  Gręboszowie  odbyła  się  uroczysta  akademia 
z  okazji  Dnia  Patrona  oddziału  gimnazjalnego. 
Młodzież  klasy  III  gimnazjum  pod  kierunkiem 
nauczyciela  Anny  Ruta  przygotowała  montaż 
słowno-muzyczny  upamiętniający  wyjątkową 
postać patronki – Stefanię Łącką. W swoim wy-
stępie uczniowie starali się odpowiedzieć na py-
tania, dlaczego to właśnie Stefania Łącka jest na-
szym patronem? Czy młodzież ją naśladuje, czy 
bierze z niej przykład? Co ta urodzona ponad 100 
lat temu dziewczyna może przekazać młodym ży-
jącym w XXI wieku? Stefania była wspaniałym 
człowiekiem, gotowym oddać życie za bliźniego. 
W  życiu  kierowała  się  takimi  wartościami  jak: 
Bóg, Ojczyzna, Człowiek. Stefania Łącka to nie-
podważalny  autorytet moralny  naszych  czasów 
i jesteśmy dumni, że jest naszym patronem.

W  Święcie  Patrona  klasy  gimnazjalnej  udział 
wzięła społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: 
Marek Mosio - przewodniczący Rady Gminy Grę-
boszów, Bronisław Błach – sekretarz Gminy, Lucy-
na Zając – przewodnicząca Rady Rodziców, Jerzy 
Misterka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębo-
szowie oraz Wiesław Lizak – dyr. Gminnego Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Po  części  artystycznej  głos  zabrali:  Jerzy Mi-
sterka,  dyrektor  placówki  i Marek Mosio,  prze-
wodniczący  Rady  Gminy,  którzy  podziękowali 
uczniom i nauczycielom za przygotowanie pięknej 
części artystycznej oraz pamięć o osobie patronki 
i ideałach jakim była wierna w całym swoim życiu. 

WL
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA U PRZEDSZKOLAKÓW
,,Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom
Zdrowia, pomyślności,
uśmiechów na co dzień i dużo radości.
Żyjcie nam sto lat
Słońce niech Wam świeci
Na co dzień i od święta- tego życzą Wam wnuczęta’’.

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą 
się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Dla swych wnu-
ków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze 
lepiej  rozumieją a przede wszystkim bezgranicznie kochają. 
W  podziękowaniu  za  ich  wielkie  serce,  w  dniu  29  stycznia 
w Domu Ludowym w Woli Żelichowskiej odbyło się uroczyste 
spotkanie przedszkolaków z Babciami, Dziadkami i Seniora-
mi z Klubu Seniora w Borusowej. W spotkaniu uczestniczyli 
nasi mili  goście – przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 
Marek Mosio oraz sekretarz Gminy Bronisław Błach.

W podziękowaniu za miłość jaką dają dziadkowie wnu-
kom,  dzieci  z  Publicznego  Przedszkola  w  Gręboszowie 
przedstawiły  programy  artystyczne,  prezentując  wiersze, 
piosenki,  tańce,  inscenizacje  m.in.  „Rzepka”  oraz  piękną 
opowieść „Jak Jezusek nasz drogi zawitał w Krakowa pro-
gi’’.  Mali  artyści  z  dużym  przejęciem  i  zaangażowaniem 
odtwarzali  swoje  role.  Po  gromkim  „sto  lat’’  dziadkowie 
otrzymali upominki – krakowskie obwarzanki i aniołki. Po 
części oficjalnej dzieci zaprosiły gości do wspólnej zabawy 
przy muzyce. To była naprawdę wyjątkowa  i wzruszająca 
uroczystość. 

Składamy  serdeczne  podziękowania wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do  zorganizowania  tego  święta:  Wójtowi 
Gminy Gręboszów – Krzysztofowi Gil, dyrektorowi GCKiCz 
–  Wiesławowi  Lizakowi,  Bożenie  Bułat  –  sołtysowi  wsi 
Wola Żelichowska a także Rodzicom naszych przedszkola-
ków za przygotowanie sali i poczęstunku.

Małgorzata Gądek
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JEJ WYSOKOŚĆ, KRÓLOWA WITAMIN 
VITAMINA D3 ZNOWU WSTÊPUJE NA TRON ZDROWIE

Vitamina D3 towarzyszy całemu mojemu za-
wodowemu życiu, jako lekarza pediatry, później 
specjalisty  chorób dziecięcych,  aż do  teraz gdy 
stałem  się  też  specjalistą  z  zakresu  medycyny 
rodzinnej. Jej rolę poznałem jeszcze na studiach 
w mojej Akademii w Krakowie, gdy jej niedobór 
występował pod nazwą Choroby Angielskiej. 

Jeszcze w dziewiętnastym wieku zauważono, 
że w Anglii  podczas  braku  ekspozycji  na  słoń-
ce,  bo  tam wszak  o  słońce  trudno,  tylko mgła 
i mgła, a szczególnie w okresie jesienno- zimo-
wym u dzieci najmniejszych do 2 roku życia, gdy 
organizm najszybciej się rozwija występują ob-
jawy deformacji kości. W tym szczególnie kości 
czaszki, które stają się miękkie, a pod wpływem 
ucisku palców, kości czaszki zaginają się ulegają 
odkształceniu jak piłeczka pingpongowa, w któ-
rej  palcami  możemy  spowodować  wklęśnięcie 
do  wewnątrz.  Jest  to  jeden  z  najbardziej  cha-
rakterystycznych  objawów  niedoboru  Vit.  D3- 
objaw piłeczki pingpongowej i wierzcie mi wiele 
razy udało mi się  ten objaw wywołać na czasz-
ce małego dziecka. Jest to dla dziecka zupełnie 
niebolesne  i  świadczy  o  chorobie  z  niedoboru 
Vit. D3, czyli o krzywicy. 

Wchodziłem  w  moje  życie  zawodowe,  gdy 
krzywicę  leczono dawkami uderzeniowymi Vit. 
D3- były to jednorazowe kapsułki, które zawie-
rały 300000 jednostek, dla wyobrażenia dzisiaj 
leczymy  dawkami  840  jednostek  codziennie, 
a wówczas dawki były około 330 razy większe. 
Najbardziej dziwiło mnie  to, że mimo tych da-
wek nie zawsze dochodziło do szybkiego  lecze-
nia krzywicy. 

Pięć  lat  później  zaczęły  się wątpliwości,  czy 
te  duże  dawki  nie  powodują  nadmiernego  ob-
ciążenia nerek, zwiększenia ilości wapnia, który 
musi się przez nerki wydalić co może powodo-
wać skłonność do kamicy nerkowej a nawet do 
zwapnienia nerek. W każdym razie  ten  sposób 
leczenia  zarzucono  i  dopiero  dzisiaj  wiem,  że 
takie  leczenie  mogło  przynieść  więcej  szkód 
niż pożytku, bo taka duża dawka wyzwalała na-
tychmiast zwiększenie enzymów, które podaną 
dawkę  rozkładają  i  przychodzi moment,  że  już 
cała podana Vit. D3 została rozłożona, enzymu 
jest dużo i wtedy rozkłada on każdą ilość Vit. D3 
jaka tylko w organizmie się wytworzy i to dopie-
ro dało ogromne niedobory Vit. D3 i stąd moje 

spostrzeżenia,  że  takie mega dawki nie  zawsze 
krzywicę leczyły. 

Generalnie  Vit.  D3  u  człowieka  wytwarza 
się w skórze podczas działania na nią promie-
ni  słonecznych,  konkretnie  tej  części  pasma 
słonecznego,  które  nazywamy  promieniowa-
niem ultrafioletowym,  jak pamiętacie z moich 
poprzednich  artykułów.  W  naszej  szerokości 
geograficznej,  gdy w  porze  jesienno-  zimowej 
słońca jest mało a nasze ciało szczelnie okryte, 
synteza skórna ustaje i stąd w miesiącach tych 
mamy  najniższe  stężenie  Vit.  D3  w  surowicy 
krwi- a to oznacza kłopoty. 

W  badaniach  populacyjnych  odkrywamy 
teraz  jak ważna  jest  ta  substancja  dla  naszego 
zdrowia,  również  w  wieku  dorosłym  nie  tylko 
w okresie  dziecięco- młodzieżowym,  gdy  orga-
nizm  intensywnie  rośnie.  U  każdego  zaś  Vit. 
D3 zwiększa wydolność mięśniową i zapobiega 
osteoporozie  powoduje  prawidłową  odporność 
na  choroby  i  hamuje  procesy  zapalne,  w  tym 
procesy  z  autoagresji,  jak  choroby  tkanki  łącz-
nej, zmniejsza też ilość cukrzycy typu I u ludzi. 
Vit.  D3  poprawia  kurczliwość  mięśnia  serca, 
działa  przeciwmiażdżycowo  i  obniża  nadmier-
nie wysokie ciśnienie krwi. Vit. D3 chroni orga-
nizm  przed  powstaniem  nowotworów,  najbar-
dziej zbadana jest rola Vit. D3 ochronna przed 
rakiem jelita grubego, rakiem piersi i prostaty. 

Ostatnio odkryto jej wpływ ochronny na ko-
mórkę  nerwową  co  powoduje,  że  jej  niedobór 
może  prowadzić  do  depresji,  a  nawet  u  dzieci 
może  prowadzić  do  autyzmu.  W  późniejszym 
wieku  jej niedobór może prowadzić do Choro-
by Parkinsona, Stwardnienia Rozsianego a na-
wet  do  choroby  Alzhaimera.  Prawda,  że  ładny 
powrót  na  tron dawno  znanej witaminy,  która 
dzisiaj znowu zostaje królową witamin. Co więc 
robić  by  ją mieć,  tą  królową oczywiście? Daw-
niej  istniało  zalecenie,  że  należy  codziennie 
przebywać  30 minut  na  słońcu  przy  odsłonię-
tej  powierzchni  ciała  co  najmniej  30%. Coś  tu 
nie  pasowało, w  zimie  pół  godziny  przy  nagiej 
powierzchni ciała 30% i myślę, że był  to  ideal-
ny  scenariusz  na  wychowanie morsów,  gdy  to 
się nie udało, to mieliśmy świetną okazję by się 
przeziębić. 

Dzisiaj  wiem,  że  żadne  metody  nasłonecz-
niania  w  naszej  szerokości  geograficznej  nie 
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JAK OBŁASKAWIĆ PRZEDWIOŚNIE!

 *** 

są  skuteczne.  Tutaj  musimy  wprowadzić  Vit. 
D3 w postaci kapsułek, tranu czy innych złożo-
nych  preparatów witaminowych.  Starajcie  się 
znaleźć taki skład, by Vit. D3 było 1000 jedno-
stek  na  dzień,  pamiętajcie  raz  dziennie  1000 
jednostek przez okres  jesienno-zimowy,  tj. od 
października  do  końca marca,  a wtedy  słońce 

rozbłyśnie w nas pod postacią dobrego nastro-
ju  i  tej  radości,  że  już  niedługo,  jeszcze  tylko 
trochę szarych dni i wtedy pójdziemy do słoń-
ca  i  na  chwilę  zapomnimy  o  naszej  królowej. 
A więc byle do wiosny.

Z poważaniem
dr Marek Ziajor

A teraz o wiośnie, której pierwsze zwiastuny 
będzie można dostrzec już za chwilę. Niedługo 
pojawią  się  pierwsze  kwiaty,  niepozorne,  ale 
na nie właśnie czekamy, bo są pierwszą oznaką 
wiosny,  budzenia  się  przyrody  i  one  pierwsze 
wlewają w nasze serca nadzieję na wszystko co 
nastąpi później. Ale zanim to nastąpi musimy 
przejść przez parę trudności.

Po pierwsze infekcje wczesnowiosenne, fale 
zachorowań  szczególnie  u  dzieci  i  osób  star-
szych o charakterze wirusowym i infekcyjnym. 
Biorą  się one  stąd,  iż nasz  system  immunolo-
giczny po  trudnych zimowych przejściach  jest 
niewydolny, a cały organizm jest we władaniu 
tak zwanego osłabienia wiosennego. Co robić, 
by  temu  zapobiec? Ogólnie mówiąc  zachować 
rozsądek w naszych działaniach. Odpowiednio 
się ubierać, nie oziębiać się, ale i nie przegrze-
wać, próbować wyłapać ile to możliwe promie-
ni słońca i ruchu na świeżym powietrzu. W ja-
dłospisie uwzględnić  jarzyny  i owoce. W razie 
pierwszych objawów infekcji sięgać po witami-
ny i środki objawowe, które można kupić w ap-
tece bez recepty: na katar, kaszel i gorączkę.

Po drugie obniżony nastrój, zaburzenia snu 
i nietolerancja stresu to z kolei objawy depresji 
jeszcze zimowej. Tutaj z kolei dobrze robią kon-
takty z osobami, które darzą nas sympatią, czy 
to z rodziny, czy z grona przyjaciół, nie bójmy 
się mówić o naszych emocjach i szukajmy po-
mocy w najbliższych. Dobrym środkiem, który 
wspiera naszą psychikę jest słońce, nawet pró-
by  sztucznych  naświetlań  dają  efekty,  mamy 
prawo sięgnąć po zioła  i  te  środki wspomaga-
jące nasze sterane nerwy, które można zdobyć 
w aptece bez recepty, wcześniej zasięgając rady 

u  zawsze uśmiechniętej  i  gotowej  otoczyć nas 
opieką farmaceutyczną pani magister.

Po trzecie stawy, kości i system mięśniowy, 
a tutaj wiele przykrych niespodzianek. Z zimy 
wychodzimy  osłabieni,  nasilają  się  wszystkie 
choroby  przewlekłe,  odczuwamy  więcej  bólu. 
Można  się  wspierać  środkami  we  wcierkach 
i  przeciwbólowymi,  a  także  regenerującymi 
chrząstkę  stawową,  które  są  do  zdobycia  bez 
recepty w aptekach. Znowu odpowiedni ubiór 
bez oziębiania stawów, szczególnie u osób star-
szych  i  nadmiernego  przegrzewania  mięśni, 
szczególnie u dzieci.

Po  czwarte  przewód  pokarmowy,  śluzówki 
przewodu pokarmowego,  żołądka, dwunastni-
cy i jelit są nadwrażliwe, stąd nieprzypadkowo 
w  sezonie  wiosennym  występuje  zaostrzenie 
choroby  wrzodowej. Ważne  jest  właściwe  od-
żywianie, wchodzimy w okres świeżych warzyw 
i  tu  uwaga  na  nowalijki,  nigdy  nie  wiemy  ile 
w nich azotynów, generalnie dieta lekkostraw-
na  jest  podstawą  właściwego  zdrowego  odży-
wiania i sięgamy po wszystko co jest świeże.

I najważniejsze siła optymizmu, szczególnie 
w tym okresie roku jest naszą największą bro-
nią. Nie po to pękają lody i nie po to śpiewają 
ptaki wiosną, by nie cieszyć się radością budze-
nia się po raz kolejny do życia wszystkiego wo-
kół nas. A więc uśmiechnij się, bo zanim zapo-
mnisz  ten  artykuł,  który  właśnie  przeczytałeś 
wiosna Cię wkrótce otoczy.

Tak  właśnie  przygotowuję Was  i  siebie  do 
mojej kolejnej w życiu wiosny.

Z poważaniem
dr Marek Ziajor 
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UDANY KONCERT KOLÊD I PASTORAŁEK
Podopieczni szkółki gry na instrumentach muzycznych działającej przy GCKiCz w Gręboszowie 

mieli kolejną szansę aby zaprezentować zdobyte umiejętności. Dnia 11 stycznia br. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury odbył się „Koncert Kolęd i Pastorałek”. Podczas koncertu 15 uczestników wykonało 
przygotowane utwory. Zebrana widownia miała okazję wysłuchać znanych i  lubianych kolęd  i pa-
storałek zagranych na keyboardzie (m.in.: Mateusz Wojciechowski- „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 
Natalia Zawada -„Kolęda dla nieobecnych”, Paulina Trela - „Wśród nocnej ciszy”, Monika Zawada  
- „Kiedy pierwsza gwiazdka”, Oliwia Dąbroś - „Przybieżeli do Betlejem”, Kacper Dąbroś - „Lulajże 
Jezuniu”,  Kinga Rokita-„Przybieżeli do Betlejem”, Kamil Rokita- „Lulajże Jezuniu”, Patrycja Gra-
biec-„Gore gwiazda Jezusowi”), pianinie (m.in.: Ewelina Dąbroś -„Kolęda dla nieobecnych”, Amelia 
Seruś - „Bóg się rodzi”, Wiktoria Woziwoda - „Happy xmas”), gitarze (Ola Piątek -„Czas pojednań”) 
czy skrzypcach (Amelia Seruś - „Wśród nocnej ciszy”). 

Podczas  imprezy  ogłoszono  wyniki  oraz  wręczono  nagrody  w  konkursie  „Plastyki  obrzędowej 
związanej z okresem Bożonarodzeniowym”. 

MK
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KONKURS PLASTYKI BOŻONARODZENIOWEJ 
W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięto kolejną edycję Konkursu Plastyki Obrzędowej związa-

nej  z okresem Bożonarodzeniowym organizowaną przez Gminne Centrum Kultury  i Czytelnictwa 
w Gręboszowie. Poziom prezentowanych prac był wysoki i wyrównany, stąd też wielu twórców zo-
stało nagrodzonych miejscami równorzędnymi. Cieszy również fakt uczestnictwa w konkursie róż-
nych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Na szczególną uwagę zasługują prace wykonane 
przez Klub Seniora + z Hubenic. 

Przygotowanie prac to doskonałe tło do zgłębienia wiedzy o zwyczajach i obrzędach naszego re-
gionu, wpisanych w przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia.

Komisja Jury pod przewodnictwem Moniki Kilian oceniła ponad 40 prac plastycznch i postano-
wiła przyznać w poszczególnych kategoriach następujące miejsca.

Kategoria choinki
I miejsce ex aequo: Damian Gaweł, Publiczne Przedszkole grupa II, Karolina Szczawińska
Natalia Maroszek, Piotr Nowak
II miejsce ex: Alicja Rzeszutko, Kamil Woźniak, Jowita Sojka
III miejsce ex: Martyna Sojka, Placówka Wsparcia Dziennego

Kategoria ozdoby choinkowe
I miejsce ex aequo: Amelia i Wiktoria Seruś, Klub Senior +
II miejsce ex.: Publiczne Przedszkole grupa młodsza, Szymon Nowak
III miejsce Anna Łoboda

Kategoria plastyka obrzędowa
I miejsce ex aequo: Gabriela Woźniak, Kamil Woźniak, Damian Szczawiński, Martyna Wytrwał
II miejsce Wiktoria i Martyna Janowiec
III miejsce Lena Bojko

Kategoria stroiki
I miejsce ex aequo: Zuzanna Wytrwał, Kamil i Patrycja Grabiec
II miejsce Kacper Wąż i Filip Gaweł
III miejsce Konrad Topór

Kategoria szopki
I miejsce Konrad Topór
II miejsce Natalia Smoła

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Plastyki Obrzędowej 
związanej z okresem Bożonarodzeniowym odbyło się 11 stycznia br. 
podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów szkółki 
gry na instrumentach muzycznych.

WL
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ŻYWOTNOŚĆ NARODU POLSKIEGO HISTORIA
Wielki  XVIII  wieku  myśliciel  francuski 

Wolter, nam wrogi  i nieprzychylny, powie-
dział, że Polacy podobniśmy do trzciny, któ-
ra  się po burzy znów podnosi  i  żyje. Wiele 
zdaje się w tych słowach prawdy.
Często  nazbyt  wymowne  składaliśmy, 

dowody niespożytych zasobów tej żywotnej 
siły. Kiedy inne szczepy padały stratowane, 
myśmy się zawsze jakoś umieli dźwignąć po 
klęskach, a nawet z moralnego upadku.
Zjawisko to w czasach naszej politycznej 

niezależności,  częstokroć  się  objawia  i  to 
tem bardziej  uderza,  że  ówczesnym  ludom 
w ogóle nie znana była  idea narodowa, nie 
odczuli  jeszcze  wyraźnie  co  jest  narodo-
wość. A przy braku tej świadomości narodo-
wej byliśmy w dodatku osłabieni podziałem 
na  drobne  księstwa  i  państewka,  a  mimo, 
to  nasz  naród  umiał  żelazo  najezdników 
zwycięsko  odpierać,  zarówno  krzyżackie 
i  szwedzkie  jak  tureckie  i  tatarskie  ostrza 
nieraz się na naszych karkach  tępiły  i  cho-
ciaż powszechna zguba nam groziła, jednak 
zawsze  po  każdym  zamachu  znów  jak  owa 
trzcina myśmy się podnieśli i żyjemy.
Ile razy nawałnice nieszczęścia nas przy-

walić  miały,  zjawił  się  jakiś  Chrobry,  czy 
Jagiełło,  lub  Kordecki  i  ratował  naród  od 
ostatniej  zguby  i od czasu  tego  francuskie-
go  myśliciela  ileż  to  szalonych  burz  nad 
nami przeciągnęło, ileż moskiewskich i ger-
mańskich piorunów na głowy nasze spadło 
i wciąż jeszcze pada, a przecież mimo wszel-
kie wysiłki dzikich Murawiewów  i Hurków 
i hakatystów- dziś żywotność polskiego na-
rodu silniej pulsuje niż dawniej, bo  jak  się 
przez  ogień  złoto  czyści,  a  żelazo  hartuje, 
tak męczeństwo podnosi i uszlachetnia du-
cha.  Byliśmy  kiedyś  rozdzieleni  na  drobne 
księstwa i państwa, po dziś rozrzuceni jeste-
śmy jedną wspólną rodziną, idziemy wspól-
ną myślą  i  do wspólnych  dążymy  ideałów. 
Razem cierpimy i wspólnie dążymy do celu 
Narodowego.  Choć  wydarto  nam  ziemię 
i  rozbito  jedność polityczną,  ale  żadna  siła 

nie  zdolna  nam  wydrzeć  naszych  Narodo-
wych ideałów!
Żywotność  naszego Narodu  rodzi  nawet 

nowe  dzielnice!  Cztery  miliony  Polaków 
w Północnej Ameryce, nie jest to nowa Pol-
ska? A w Barzylji nie wzrasta dzień w dzień 
nasza  narodowa  siła,  mimo  różnicy  obo-
wiązków  politycznych,  jakie  brutalnie  na-
szym  trzem  dzielnicom  narzucono,  a  nasz 
Naród z heroizmem spełnia. Mimo różnicy 
wpływu,  systemu  i  praw  w  nowoczesnych 
dzielnicach, niema innych szkół i urzędowe-
go języka. Mimo nawet, że nieraz brata prze-
ciw bratu stawiają, nic mimo tego rozdziału 
nie  zdoła  nam  z  piersi  wyrwać,  albo  choć 
osłabić  poczucia  tej  jedności  plemiennej, 
społecznych interesów, ani też zgasić wspól-
nej gwiazdy nadziei, lecz owszem, wciąż się 
wzmaga wiara w zwycięstwo prawdy i spra-
wiedliwości, przynajmniej w naszych prahi-
storycznych dzielnicach. 
Polska jako państwo nie istnieje już bli-

sko  120  lat;  jednak  Polska  istnieje  jako 
Naród, niejako jedność polityczna w praw-
dzie, ale jako etnograficzna, to znaczy, tam 
wszędzie  jest  Polska,  gdzie  dźwięk  mowy 
polskiej  się  rozlega,  gdzie  lud  polskim  ję-
zykiem  P.  Boga  chwali.  Jednym  słowem 
choć  upadła  dawna  Rzeczpospolita  Pol-
ska,  choć  ją  brutalna  przemoc  wymazała 
z  rzędu  państw,  to  jednak  po  wszystkich 
zakątkach, gdzie dźwięk polskiej mowy się 
rozlega,  wszędzie,  całym  chórem  odzywa-
my się: „Jesteśmy!” Choć rozdarliście nam 
ziemię naszą, ale  żadna przemoc, ani  serc 
naszych, ani też ideałów wydrzeć nie zdoła! 
Biały, w Wielkopolskiej dzielnicy zrodzony 
Orzeł,  szeroko,  aż  za morze  roztoczył  swe 
opiekuńcze  skrzydła  i  z  Pogonią  i  Archa-
niołem wciąż na straży stoi.
Chciano nas w niwecz obrócić, a oto trum-

na Rzeczypospolitej zamienia się w kolebkę 
Narodu. Siano chwasty zdrady, a oto na gro-
bie naszym politycznym wzrasta żywotniej-
szy Naród. A  aby nas  pomieszać,  aby nam 
otuchę odebrać, krzyczano. Po gromie pod 
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Maciejowicami,  wszechświatu  głoszono: 
„Finis  Poloniae”,  tj.    koniec  Polsce.  A  owa 
obłuda  tak  dalece  puściła wodze wściekło-
ści,  że nawet  te  słowa naszemu Wielkiemu 
dowódcy  Kościuszce  w  usta  włożyła!  Nie! 
Kościuszce  bliżej  na  ustach  było  „Resurge 
Polonia!” Powstań Polsko! Poniósł  prawda 
nasz  Naród  pod  Maciejowicami  ogromną 
klęskę, upadł nasz Naród, ale nie zginał i ra-
cję miał nasz zacny kapłan Stanisław Staszic 
mówiąc:  „Upaść  może  i  naród  wielki,  ale 
zginąć tylko nikczemny”. 
Pytasz miły Czytelniku na  co  ja  tyle pi-

szę o tej Argentynie, czy na to, abyś tam co 
rychlej  jechał,  rzucając  ojczystą  zagrodę? 
A  niechże  mię  i  ciebie  Pan  Bóg  zachowa, 
bo chociaż tu życie idzie wprawdzie ciężko, 
jak  wóz  po  grudzie,  to  jednak  przy  bożej 
pomocy  chleba  u  nas  dla  pracującego  nie 
brak, kto się ma przy czem utrzymać, nie-
chże siedzi w kraju, bo słusznie mówi przy-
słowie stare „czyje kraje chwalmy, a swoich 
się trzymajmy”. 
Bo  choć  to  tam  Argentyna,  prawie  40 

razy większa niż Galicja  a ma mniej  ludzi 
niż Galicja, to nasi koloniści przeszli ogro-
jec tam nie mały, zanim się dorobili kawał-
ka chleba, i tylko ludzie młodzi, energiczni 
i  mający  trochę  groszy-  mogli  by  się  tam 
utrzymać. I to tacy niech nie jadą na oślep 
ale nich się zapytają w Krakowie Towarzy-
stwa Emigracyjnego Pols., Radziwiłłowska 
I.21,  a  tam mu  dadzą  najlepsze  i  bezpłat-
ne wskazówki. Ale ja na to opisuję co robią 
nasi w Argentynie, abyście Bracia pomyśle-
li sobie- czy my się też tak tu w kraju trzy-
mamy zgodnie, jak nasi Bracia tam. Czy my 
mamy w gminach, alboli w parafjach Domy 
ludowe, w  których by  się można od  czasu 
do  czasu  zejść,  pogadać  z  sobą  i  uczciwie 
się po bożemu zabawić?
Albo czy Obchody narodowe, które prze-

cie  krzepią  ducha  polskiego,  łożymy  tyle 
trudu  i  zachodów  co  ci  biedni  wychodźcy 
w Argentynie?
Ciekawa rzecz, że nasz chłop dopiero się 

robi  patrjotą,  uświadomionym  narodowo 

w Ameryce. I to, jak np. w Azarze zrobił ka-
płan polski, którem cześć za to. 
A u nas? Kto by chciał zaświecić jakąś bo-

daj świeczkę, to zwykle któż ją gasi?..  
To  też sąśmy głuptaki, którymi kto chce 

to  kieruje  i  mimo  wszystkie  pozory  coraz 
ciemniej w naszej Galilei. 
Pytam się mego Argentyńczyka, co naj-

więcej naszych krzepi narodowo w Argen-
tynie. 
Obchody, zabawa, przedstawienia i śpie-

wy narodowe.
Jak  zaśpiewają  nasze  pieśni,  to  starzy 

ludzie płaczą a  już najbardziej  ich wzrusza 
pieśń: „Jeszcze Polska nie zginęła” i „Pieśń 
Polaka na obczyźnie”. Jaka zaś jest ta czaro-
dziejka, to Czytaj ktoś poczciw.
„Jak mi tęskno do mej ziemi
Już bym do niej wzlecieć rad,
Między ludźmi tu obcymi
Już się tułam kilka lat.
Ja tu nie znam ojca, matki,
Ni uśmiechu luby mej,
U śmiech słodki dla mnie rzadki,
Nikt nie słodzi doli mej.
Tam znam każdą rzeczkę, górę,
Każdy krzaczek, każdy gaj,
Tu mi wszystko jest ponure
Wszystko woła: „Gdzie twój kraj?”
Boże Ojcze, Tyś me mienie,
Wzrok Twój Boży na mnie wzróć,
Racz wysłuchać me westchnienie,
Do Ojczyzny wróć mię, wróć!”
Tak  tęsknią  nasi  Bracia  za  morzami  do 

tego kraju, który się im niegdyś piekłem wy-
dawał, bo słusznie powiedziano, że „ta zie-
mia polska ma ten urok w sobie, kto ją raz 
pokochał,  nie  zapomni w  grobie”. A  oni  ją 
tam dopiero chudaczki poznali… 
Ale  kto  tam  już  się  osiedlił  i  tam  musi 

zostać,  toć  się  krząta  i  pracuje,  aby  bodaj 
w  podobiźnie mieć  tak  samo  jak  i w  kraju 
rodzinnym, i ci ludzie robią sobie tam małą 
Polskę, w czem im szczęść dobry Boże.

Jakób Bojko
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Książka  na  którą  wielu  czytelników  naszej 
biblioteki czekało z niecierpliwością  jest  już do-
stępna w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gręboszowie. „Tajemna broń. Majora Suchar-
skiego droga na Westerplatte” Romualda Karasia 
to kontynuacja książki „Klątwa i cud”. „O Autorze 
tej książki Tajemna broń tak oto pisze as polskie-
go reportażu Aleksander Rowiński: Romuald Ka-
raś, uznany reporter w najlepszych latach polskiej 
szkoły  literatury  faktu,  postanowił  zadać  kłam 
nagonce, jakiej stał się ofiarą nasz bohater naro-
dowy,  major  Henryk  Sucharski-  obiekt  ataków 
w polskiej prasie, radiu, telewizji, filmach i wielu 
książkach.  Karaś,  większości  z  nich  udowadnia 
i oznajmia: to nieprawda… a tamto było inaczej. 
Kwestionuje  wredne  insynuacje,  zacząwszy  od 
najgłośniejszych:  o  załamaniu  psychicznym do-
wódcy Westerplatte i wywieszeniu białej flagi po 
bombardowaniu placówki 2 września 1939 roku. 
Po dniach heroicznej obrony Westerplatte, ma-
jor Henryk Sucharski kierował do swoich żołnie-
rzy, idących do niewoli, prorocze słowa: Jeszcze 
się Polsce przydacie!”. „Tajemna broń” opowiada 
o  latach  gimnazjalnych  Henryka  Sucharskiego. 

Autor  odsłania  nieznane  fakty.  Ukazuje miasto 
Tarnów w jego drodze ku Niepodległości. Wiele 
wątków, włącznie z tajemną bronią, ma charak-
ter sensacyjny.” Zapraszamy do biblioteki!

MK

W  sobotę,  16  lutego  br.,  Gminne  Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprosiło 
miłośników futbolu na elektroniczne boisko, by 
rozegrać  turniej  piłkarski  „FIFA  16”,  grany  na 
konsolach PlayStation 3. Do rywalizacji o miano 
najlepszego  zawodnika gry wirtualnej  stanęło 9 
zawodników: Krzysztof Misiaszek, Krystian Łos, 
Łukasz Tyrcha, Dawid Misiaszek, Filip Zgorzały, 

Konrad Topór, Liwiusz Woźniak, Szymon Nagó-
rzański, Wiktor Przeworski. W końcowej klasy-
fikacji pierwsze miejsce wywalczył Krystian Łos 
(Lubiczko), drugie miejsce Konrad Topór, trzecie 
miejsce Liwiusz Woźniak (obaj Samocice). Naj-
lepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rze-
czowe ufundowane przez organizatora.

WL

TAJEMNA BROŃ

KRYSTIAN ŁOS NAJLEPSZY NA KONSOLACH

 *** 
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VI Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta  Gminy  Gręboszów  już  za  nami.  Tra-
dycyjnie odbył się w pierwszą niedzielę ferii zimo-
wych, która w tym roku wypadła 13 stycznia 2019 r. 
Tak jak co roku organizatorem turnieju był Urząd 
Gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury 
i  Czytelnictwa  w  Gręboszowie  przy  współudziale 
LZS „Wolania” Wola Żelichowska. O puchar Wójta 
zagrały zespoły juniorów oraz seniorów.

W kategorii junior do zmagań stanęły:
„Izak  Team”:  Marcinkowski  Paweł,  Marcin-

kowski Michał,  Zając Kacper, Wąż Kacper, Go-
lonka Piotr, Ciepiela Adrian. 

„FC Gręboszów”: Misiaszek Dawid,  Golonka 
Dawid, Chruścicki Szymon, Dudek Daniel, Kach-
niarz Szymon, Świętek Nikodem.

„Ogniste Lwy”: Dubiel Patryk, Kachniarz Jan, 
Nagórzański Szymon, Gaweł Damian, Misiaszek 
Krzysztof, Mariani Dawid.

Klasyfikacja końcowa:
1. „Ogniste Lwy” 4 pkt bramki 4:3
2. „FC Gręboszów” 3 pkt bramki 11:3
3. „Izak Team” 1 pkt bramki 3:12
Królem strzelców został Nikodem Świętek (FC 

Gręboszów).
W kategorii senior zagrały 4 miejscowe zespo-

ły w następujących składach:
LZS  Borusowa:  Gaweł  Dawid,  Loraj  Marek, 

Wąż Dawid, Woziwoda Łukasz, Wytrwał Konrad, 
Słomski Jacek, Lisowski Karol, Ciombor Alan.

LZS Karsy: Chlastawa Dominik, Bigos Krzysz-
tof,  Woźniak  Paweł,  Starsiak  Krystian,  Danecki 
Mikołaj, Burek Krystian, Dąbroś Przemysław, Ru-
mas Krzysztof, Koziara Dominik, Socha Maciej.

LZS Ujście Jezuickie: Obartuch Marek, Kosoń 
Krzysztof,  Skowron  Marek,  Wdowiak  Damian, 
Niejadlik  Dariusz,  Kaczówka  Paweł,  Mossetty 
Thomas, Wielgus Paweł.

LZS Wola Żelichowska: Janowiec Paweł,  Ja-
nowiec  Piotr,  Woźniak  Łukasz,  Mosio  Michał, 
Zarzycki Michał, Myśliński Stanisław, Sęk Piotr, 
Łos Tomasz, Gnat Damian, Janowiec Łukasz.  

Turniej  rozegrano  wg  zasady  „każdy  z  każ-
dym”.  Zespoły  wystąpiły  w  mocnych  składach 
dlatego  też  rywalizacja między nimi była  zacięta 
i wyrównana. Odbyło się łącznie 6 spotkań a o tym 
kto  zwycięży  i  zdobędzie  puchar  dowiedzieliśmy 
się dopiero po zakończeniu ostatniego spotkania. 
Ostatecznie puchar Wójta trafił do LZS Borusowa.

Klasyfikacja końcowa:
1.  LZS „Wisła” Borusowa 9 pkt bramki 7:4
2.  LZS „Strażak” Karsy 4 pkt bramki 5:4
3.  LZS „Wolania” Wola Żelichowska 3 pkt 

bramki 4:6
4.  LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie 1 pkt 

bramki 6:8
Wśród seniorów tytuł króla strzelców trafił do 

Alana Ciombora, który aż cztery razy umieścił pił-
kę w bramce przeciwników.  Statuetka najlepszego 
bramkarza trafiła do Dawida Gawła. Obaj nagro-
dzeni  zawodnicy  zagrali  w  zwycięskiej  drużynie 
z Borusowej. Wszystkie teamy zarówno juniorów 
jak  i  seniorów  otrzymały  dyplomy  oraz  nagrody 
rzeczowe,  a  zwycięskie  drużyny  dodatkowo  pu-
chary. W imieniu organizatorów nagrody wręczyli 
radni Rady Gminy Gręboszów: Katarzyna Czupry-
na, Edyta Dąbroś, Sylwester Gaweł, Tomasz Ko-
ziara. Na zakończenie Wiceprzewodnicząca Rady 
Katarzyna Czupryna podziękowała wszystkim za  
udział  w  zawodach,  za  rywalizacje  w  duchu  fair 
play  oraz  pogratulowała  wyników.  Wszystkim 
uczestnikom  dziękujemy  za  dostarczenie  wielu 
sportowych emocji, a kibicom za doping. 

Grzegorz Kilian

WISŁA MISTRZEM GMINY W FUTSALU
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W  sobotę  19  stycznia  br.,  na  hali  sportowej 
Szkoły  Podstawowej  w  Gręboszowie  odbył  się 
Turniej  Tenisa  Stołowego  o  Puchar  dyrekto-
ra  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Czytelnictwa 
w  Gręboszowie.  Zawody  były  jednocześnie  mi-
strzostwami gminy Gręboszów w tej dyscyplinie 
sportowej.  Do  rywalizacji  o  miano  najlepszego 
pingpongisty przystąpiło 14 zawodników: Michał 
Zarzycki,  Daniel  Bigos,  Paweł  Bigos,  Tomasz 
Janowiec,  Piotr  Janowiec,  Łukasz  Janowiec, 
Tomasz Koziara, Sławomir Moryl, Piotr Bednarz, 
Stanisław Myśliński,  Łukasz  Kowal, Władysław 
Szumilas, Łukasz Woźniak, Konrad Wytrwał. 

Każdy  z  uczestników  turnieju  wkładał 
w  sportowe  zmagania wszystkie  siły  i  umiejęt-
ności. Turniej obfitował w ciekawe, bardzo wy-

równane  pojedynki.  Zawody  przeprowadzono 
systemem do 2 porażek. Po  rozegraniu  łącznie 
28  pojedynków wyłoniono  zwycięzców:  pierw-
sze miejsce  zdobył  Sławomir Moryl  (Wola  Że-
lichowska),  drugie  Stanisław  Myśliński  (Wola 
Żelichowska),  trzecie Władysław Szumilas (Uj-
ście  Jezuickie).  Tuż  za  podium uplasowali  się: 
Łukasz Kowal, Piotr Bednarz, Daniel Bigos, To-
masz Koziara i Michał Zarzycki.

Turniej  przebiegał  w  przyjaznej  i  sportowej 
atmosferze. Najlepsza trójka zawodników otrzy-
mała od organizatora: dyplomy, puchary i rakiet-
ki do tenisa.

Zwycięzcom  serdecznie  gratulujemy  i  zapra-
szamy za rok.

WL

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
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SIATKARSKI TURNIEJ
Po zmaganiach tenisistów stołowych (12 stycz-

nia) oraz piłkarzy (13 stycznia) przyszedł czas na 
rywalizację  siatkarzy. W niedzielne popołudnie, 
20  stycznia  br.  o  godz.  13.00  przewodniczący 
Rady  Gminy  Gręboszów  Marek  Mosio  powitał 
uczestników  turnieju  oraz  oficjalnie  rozpoczął 
turniej  o  Puchar Wójta  Gminy  Gręboszów.  Do 
walki o to trofeum stanęło aż 5 zespołów: Bisku-
pice,  Gręboszów,  Lubiczko,  LZS  Wolania-Za-
wierzbie, OSP Hubenice-Kozłów.

Drużyny zagrały po 4 mecze w kolejności usta-
lonej podczas losowania. W zmaganiach nie miała 
sobie  równych  drużyna  OSP  Hubenice-Kozłów, 
która  nie  dała  szans  swoim  rywalom  i  wygrała 
wszystkie  spotkania,  jednocześnie  nie  oddając 
żadnego seta. O kolejnych miejscach nie zdecydo-
wały punkty, których zespoły miały tyle samo lecz 
wygrane sety. W tym zestawieniu najlepsza oka-
zała się drużyna z Biskupic przed zespołem z Lu-
biczka i Gręboszowa. Miejsce piąte zajęła drużyna 
LZS Wolania-Zawierzbie. Walka była zacięta i nie-
jednokrotnie wymiana piłek trwała bardzo długo 

zanim jeden z zespołów zdobył upragniony punkt. 
Nie  brakowało  również  ciekawych  akcji,  świet-
nych serwów oraz skutecznych bloków.

Dekoracji drużyn oraz wręczenia nagród do-
konał przewodniczący Rady Gminy wraz z radny-
mi. Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta 
Gminy Gręboszów. Wszystkie zespoły otrzymały 
dyplomy oraz nagrody.

Tym turniejem zakończono serię zawodów or-
ganizowanych  podczas  ferii  zimowych. Wszyst-
kim drużynom oraz poszczególnym zawodnikom 
biorącym  udział  w  zmaganiach  dziękujemy  za 
udział, gratulujemy wyników oraz życzymy suk-
cesów w dalszej działalności sportowej.

 
Klasyfikacja końcowa:
1. OSP Hubenice-Kozłów
2. Biskupice
3. Lubiczko
4. Gręboszów
5. LZS Wolania-Zawierzbie

Grzegorz Kilian
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