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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

Stowarzyszenie Parafii Gręboszów w Chicago 
(USA), w minionym roku obchodziło 40-lecie swego 
istnienia i działalności. Jubileuszowe obchody jed-
nak się nie odbyły z uwagi na obostrzenia wynikające 
z pandemii koronowirusa. W tym roku, jeśli sytuacja 
się zmieni, Stowarzyszenie planuje świętować trady-
cyjnie: piknikiem, uroczystą mszą św. jubileuszową 
i bankietem.

Stowarzyszenie Parafii Gręboszów w Chicago 
powstało 12 października 1980 roku w celu nie-
sienia pomocy finansowej przy odbudowie i reno-
wacji parafialnego kościoła w Gręboszowie, który 
w latach osiemdziesiątych z inicjatywy ówczesnego 
proboszcza ks. Władysława Golca poddany był ka-
pitalnemu remontowi. Z biegiem lat Stowarzysze-
nie pomagało nie tylko parafii, ale także różnym 
instytucjom służącym lokalnej społeczności m.in.: 
Szkole Podstawowej, Gminnemu Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie, klubowi sportowe-
mu w Karsach. Przez 40 lat działalności członko-
wie chicagowskiego Stowarzyszenia wypracowali 
i przekazali dla parafii oraz całej gminy znaczne 
środki finansowe. Nasi rodacy zrzeszeni w Stowa-
rzyszeniu zdobywają pieniądze poprzez organizo-
wanie zabaw, pikników i różne donacje, które póź-
niej przeznaczają na cele charytatywne.

Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli: 
Henryk Śliwa (pierwszy prezes), Ludwik Skowron 
(wiceprezes) i Mila Jagiełko – Łucarz (sekretarz). 
W tym czasie funkcję skarbnika pełniła Krystyna 
Gała. Po dwóch latach nastąpiły zmiany w Zarzą-

dzie. Prezesem został wybrany Władysław Gała, któ-
ry pełnił tę funkcję przez 12 lat. Wiceprezesami byli: 
Barbara Grabiec, Władysław Izak, Henryk Śliwa, 
Ludwik Skowron, zaś skarbnikiem i sekretarzem 
Stanisława Wierzbicka oraz Władysław Wytrwał. 

W latach 1994-95 pracami Zarządu kierował pre-
zes – Michał Wytrwał. Od 1995 roku funkcję prezesa 
– bardzo długo – pełnił Władysław Moryl. Funkcję 
wiceprezesów sprawowali: Barbara Grabiec i Wło-
dzimierz Dąbroś, a później dołączył Daniel Cira. 
Warto odnotować fakt, że w długoletniej historii Sto-
warzyszenia, w Komisji Rewizyjnej pracowali: Tere-
sa Podgórska, Kazimierz Szarek, Stanisław Kowal, 
Janina Geisler, Łucja Woźniak, Stanisław Kaczówka. 

Po rezygnacji Władysława Moryla pracami Sto-
warzyszenia Parafii Gręboszów w Chicago kierował 
Władysław Wytrwał, jako prezes, Barbara Grabiec 
i Daniel Cira – zastępcy prezesa, Janina Geisler – 
skarbnik, Zofia Bigos – sekretarz. 

Następnie funkcję prezesa pełnił Antoni My-
śliński, a w składzie Zarządu zasiadali: Anna Cira 
i Iwona Kitanow (zastępcy prezesa), Janina Geisler 
(skarbnik) oraz Władysław Wytrwał (sekretarz).

W ostatnich latach ponownie Stowarzyszeniem 
kieruje, niestrudzony i bardzo aktywny, Władysław 
Wytrwał.

O tej pięknej i jakże owocnej współpracy pomię-
dzy parafią i Stowarzyszeniem przypomina nam 
i przyszłym pokoleniom tablica pamiątkowa, znaj-
dująca się na ścianie frontowej gręboszowskiego ko-
ścioła, która została odsłonięta 24 lipca 2005 roku

JUBILEUSZ 40-LECIA STOWARZYSZENIA

Wiesław Lizak



GAZETA GRĘBOSZOWSKA GAZETA GRĘBOSZOWSKA

- 3 -

OD WYDAWCY
Za nami 2020 rok. Bez wąt-

pienia dla każdego z nas był to 
trudny czas. Przede wszystkim 
stał pod znakiem pandemii ko-
ronawirusa, której skutki odczuł 
praktycznie cały świat. Ze wzglę-
du na rozprzestrzenianie się wiru-
sa SARS-CoV-2 nasze codzienne 
życie musiało zostać diametralnie 
przeorganizowane. Praktycznie 
każda gałąź gospodarki, każdy 
sektor i dziedzina życia społecz-
nego musiały zostać podporząd-

kowane nowym zasadom zgodnym z reżimem sanitar-
nym, który miał ograniczyć emisję COVID-19. W trosce 
o zdrowie i życie nasze oraz naszych najbliższych musieli-
śmy ograniczyć bezpośredni kontakt wybierając bezpiecz-
ne formy łączności na odległość. W sferze życia społecz-
nego zwiększyliśmy dystans społeczny, założyliśmy maski 
i rękawiczki, każdego dnia korzystamy ze środków dezyn-
fekcyjnych i wirusobójczych. Dzisiaj nie dziwią już niko-
go opustoszałe galerie handlowe, godziny dla seniorów 
w sklepach, aptekach, drogeriach i obiektach pocztowych, 
restauracje proponujące jedzenie tylko na wynos, brak 
wydarzeń kulturalnych w kinach, teatrach, domach kul-
tury czy też w plenerze, które jeszcze tak niedawno gro-
madziły setki osób. Nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, że 
Święta Wielkanocne czy też Bożego Narodzenia spędzimy 
w domach, oglądając transmisje telewizyjne centralnych 
nabożeństw. Wiele z tych rzeczy wydawało się wręcz nie-
realnymi, a jednak w 2020 roku miały miejsce. Dzisiaj, 
niemalże po roku walki z pandemią poniekąd oswoiliśmy 
się z tą sytuacją i staramy się na nowo układać nasze życie 
i rytuały dnia codziennego w nowej rzeczywistości. Część 
aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtual-
nej. Ale jednocześnie jeszcze bardziej pragniemy wrócić 
do normalności. Do świata jaki znaliśmy sprzed pande-
mii. Wierzymy, że rok 2021 przyniesie nam choć częścio-
wy powrót do tak upragnionej normalności. 

Dlatego też na ten cały nowy rok pragnę życzyć 
wszystkim zdrowia, którego wartość na nowo docenili-
śmy w dobie pandemii, niesłabnącej nadziei, by dawała 
nam potrzebne siły na każdy dzień 2021 roku, miłości, 
która jest sensem i kwintesencją naszego życia, wytrwało-
ści i przede wszystkim odpowiedzialności, gdyż tak wiele 
zależy od postawy każdego z nas. Niech te 365 dni nowego 
roku, które są przed nami, przyniosą nam wiele powodów 
do radości.

W najnowszym numerze Gazety Gręboszowskiej za-
mieszczamy informacje o najważniejszych wydarzeniach, 
które miały miejsce w ostatnim kwartale. Przede wszyst-
kim w grudniu minionego roku zakończyła się niezwykle 
ważna inwestycja realizowana wspólnie przez wojewódz-
two małopolskie i świętokrzyskie. W poniedziałek, 14 
grudnia 2020 r. na granicy dwóch województw uroczyście 
otwarto nowy most na Wiśle łączący miejscowości Nowy 
Korczyn i Borusową. W numerze zamieszczamy relację 
zdjęciową z uroczystego otwarcia oraz artykuł poświęcony 
historii tej niezwykle ważnej inwestycji. Otwarcie mostu 
oznaczało również zamknięcie funkcjonującej do tej pory 
w tym miejscu przeprawy promowej i zakończenie dzia-
łalności firmy Bosman, która przez wiele lat odpowiadała 
za transport osób i pojazdów pomiędzy skrajnymi brzega-
mi Wisły. Dlatego publikujemy wspomnienia osób przez 
lata tworzących tą firmę. 

W 88. numerze zamieszczamy również informacje 
dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji na te-
renie gminy Gręboszów. Przede wszystkim warto zwrócić 
uwagę na projekt budowy nowego budynku przedszkola, 
na realizację którego gmina Gręboszów uzyskała dofinan-

sowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 2,5 mln zł.

Końcem grudnia 2020 roku Rada Gminy Gręboszów 
przyjęła Uchwałę Budżetową Gminy Gręboszów na rok 
2021, która stanowi podstawę gospodarki finansowej jed-
nostki samorządu terytorialnego. W numerze zamiesz-
czamy najważniejsze założenia budżetu na nowy rok. 

Tradycyjnie jak w każdym numerze Gazety Grębo-
szowskiej zamieszczamy materiały poświęcone historii 
naszej gminy i osób z nią związanych. Tym samym mo-
żecie Państwo przeczytać ostatnią 4. część wspomnień 
Jakuba Bojki z okresu okupacji oraz tekst „Gręboszów 
dawniej a dzisiaj” autorstwa Jana Gątkiewicza. Ponadto 
wspominamy o wyjątkowym jubileuszu 40-lecia działal-
ności Stowarzyszenia Parafii Gręboszów w Chicago.

W 88. numerze Gazety Gręboszowskiej przypomi-
namy sylwetki zmarłych: księdza prałata Józefa Poręby 
i siostry zakonnej Marii Moryl.

Bez wątpienia miniony kwartał był zdominowany 
przez pandemię. Nie oznacza to jednak, że instytucje kul-
tury zaprzestały realizować swoje podstawowe cele sta-
tutowe. Bez wątpienia działalność kulturalna wyglądała 
nieco inaczej niż w latach ubiegłych. Instytucje kultury 
nie mogły otworzyć swoich drzwi i zapraszać mieszkań-
ców do placówki na wydarzenia kulturalne. Nie odbyło 
się tradycyjne listopadowe wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych czy grudniowe kolędowanie. Ponadto każde 
działanie realizowane przez placówkę musiało być zgodne 
z reżimem sanitarnym i wytycznymi Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego. W aktualnym numerze zamieszczamy 
wyniki konkursów, które zostały w tym czasie zorgani-
zowane przez GCKiCz, tj. konkursu pn. „Czarowny świat 
bajek i poezji w oczach dziecka”, konkursu plastyki bożo-
narodzeniowej oraz konkursu czytelniczego pn. „Najak-
tywniejszy czytelnik roku 2020”. Publikujemy również 
informację o świątecznej akcji „Słowo miłości – poda-
runkiem bliskości”, w której uczestniczyła również Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Gręboszowie. Warto również 
wspomnieć, że nasza gmina wzbogaciła się o dwie waż-
ne publikacje opracowane w czterech językach: polskim, 
angielskim, niemieckim i chorwackim. Wydany został al-
bum fotograficzny „Perły gminy Gręboszów”oraz „Gmina 
Gręboszów wczoraj i dziś”. Szczegóły dotyczące publikacji 
zamieszczamy w najnowszym numerze naszego lokalne-
go kwartalnika. 

W Gazecie Gręboszowskiej nie zabraknie również 
informacji sportowych z terenu naszej gminy. Tym sa-
mym publikujemy informacje dotyczące turnieju pił-
karskiego młodzików „Fair Play Cup Orlik 2020”, oraz 
wyniki rozgrywek i tabele rozgrywek piłkarskich senio-
rów klasy A i B.

W listopadzie minionego roku w Warszawie została 
ogłoszona lista laureatów jubileuszowej 25. edycji na-
grody im. Hulewicza. To prestiżowe wyróżnienie przy-
znawane jest w dziedzinach twórczości literackiej, ar-
tystycznej i naukowej oraz działalności organizacyjnej 
i społecznej. Jest mi niezmiernie miło, że znalazłem się 
wśród wyróżnionych osób jako regionalista, działacz 
kultury, a nagroda została przyznana za redagowanie 
„Gazety Gręboszowskiej. Wyróżnienie to traktuję jako 
docenienie wysiłku wszystkich osób, które przez lata 
tworzyły i nadal tworzą nasz lokalny kwartalnik, będący 
swoistą kroniką naszej gminy. 

Na koniec pragnę życzyć wszystkim miłej lektury 88 
numeru Gazety Gręboszowskiej.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA
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W poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku na gra-
nicy dwóch województw uroczyście otwarto nowy 
most na Wiśle, łączący miejscowości Nowy Kor-
czyn i Borusową. Na tą dużą inwestycję mieszkańcy 
dwóch województw: małopolskiego i świętokrzy-
skiego czekali ponad 80 lat. Most ma 677 metrów 
długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i dwa pasy 
ruchu oraz chodniki i ścieżkę rowerową. Jest jed-
nym z największych obiektów mostowych w naszym 
regionie i kraju. Łączna wartość projektu to prawie 
54 mln złotych. Inwestycja jest współfinansowana 
z Funduszy Europejskich.

W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli m.in: 
Michał Cieślak i Anna Krupka – przedstawiciele rzą-
du, Anna Pieczarka, Piotr Sak, Wiesław Krajewski, 
Krzysztof Lipiec, Stanisław Bukowiec, Władysław 
Kosiniak-Kamysz – parlamentarzyści, Adam Jaru-
bas – europoseł, Łukasz Smółka – wicemarszałek 
województwa małopolskiego, Andrzej Bętkowski – 
marszałek województwa świętokrzyskiego, Łukasz 
Kmita – wojewoda małopolski, Zbigniew Koniusz 
– wojewoda świętokrzyski, władze samorządowe 
zarówno z terenu małopolski jak i województwa 
świętokrzyskiego oraz społeczność gminy Grębo-
szów oraz gminy Nowy Korczyn. 

Aktu poświęcenia nowego mostu na Wiśle doko-
nał ks. Jan Piotrowski, biskup kielecki w asyście ks. 
Mariana Kujdy, proboszcza parafii Borusowa.

Obecny na otwarciu mostu Michał Cieślak, 
minister ds. rozwoju samorządu mówił – „Po 80 
latach starań wszystkich samorządowców, rząd 
Zjednoczonej Prawicy może z dumą przekazywać 
do użytku ten most. To nie tylko most, który łą-

czy, to most, który wpłynie na przyszłe inwestycje 
samorządów. Ta inwestycja powstała w bardzo 
sprawny sposób i będzie służyć wszystkim miesz-
kańcom i lokalnym samorządom”. 

W tym dniu głos zabrał również Andrzej Bęt-
kowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. 
Podkreślił jak ważną rolę w wielu aspektach spełnia-
ją tego typu inwestycje: „Mosty łączą – to pokazuje 
dzisiejsze spotkanie, podczas którego spotykamy 
się w gronie osób, które rozpoczynały tę inwesty-
cję, tych, którzy ją kończyli oraz mieszkańców oby-
dwu miejscowości”.

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa 
małopolskiego chwalił polskich fachowców i fir-
my: „Tą inwestycją pokazujemy, że mamy bar-
dzo dobrych polskich inżynierów, którzy realizują 
inwestycje w odpowiednim terminie i tempie. To 
imponujący obiekt, jeden z największych na skalę 
województwa. Do jego przygotowania użyto po-
nad 1,8 tys. ton stali, ponad 13 tys. metrów sze-
ściennych betonu”.

Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów pod-
kreślił jakie szanse stwarza realizacja tej inwesty-
cji: „Dla nas – lokalnych samorządów – to wielka 
szansa na rozwój przedsiębiorczości i tutaj upatru-
ję szanse dla gminy Gręboszów.”

Krótka historia powstania mostu na Wiśle 
w Borusowej

Temat budowy mostu na Wiśle w Borusowej 
towarzyszył mieszkańcom i władzom samorządo-
wym obu województw już od kilku dekad. Widać 
było dużą determinację i chęć współpracy różnych 

środowisk, aby zrealizo-
wać tą niezwykle ambit-
ną i ważną inwestycję. 
Ostatnie lata przyno-
siły przede wszystkim 
konkretne, wymierne 
efekty, będące skutkiem 
wieloletnich starań 
i pracy kilku kadencji 
władz różnych szczebli. 
Władze samorządowe 
obu województw wy-
pracowały kompromis 
w sprawie współpracy 
i zabezpieczenia finan-
sowego inwestycji, cze-
go przejawem było pi-

MOST W BORUSOWEJ 
POŁÇCZYŁ DWA BRZEGI WISŁY I LUDZI
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semne porozumienie, jakie zostało podpisane przez 
marszałków obu województw w 2007 roku.

W parafowanym w 2013 r. porozumieniu uzgod-
niono, że w ramach tej inwestycji mostowej wybu-
dowany zostanie również nowy odcinek DW 973 
po stronie świętokrzyskiej wraz z drugim mostem 
na rzece Nida i obwodnicą Nowego Korczyna oraz 
nowy odcinek drogi od mostu aż do starego odcin-
ka DW (obwodnica Borusowej, Hubenic i Kozłowa) 
o długości ok. 3,5 kilometra, po stronie wojewódz-
twa małopolskiego. Całkowity koszt inwestycji sza-
cowano na około 200 mln złotych, z tym, że koszty 
budowy dróg dojazdowych (obwodnic) sfinansują 
poszczególne samorządy wojewódzkie. 

Problematyczne pozostały jednak szczegóły re-
alizacji tej inwestycji. Opór społeczny po obu stro-
nach Wisły budził m. in. forsowany przez Święto-
krzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 
w porozumieniu z Małopolskim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, wariant przebiegu dro-
gi wojewódzkiej nr 973 z przeprawą mostową przez 
rzekę Wisłę. Trwały kolejne tury konsultacji społecz-
nych w celu wypracowania kompromisu, który czy-
niłby zadość oczekiwaniom mieszkańców oraz byłby 
w zgodzie z przepisami prawnymi i nie generował-
by nadmiernych obciążeń finansowych. Jednak ze 
względu na niezadowolenie społeczne, wynikające 
z wyznaczenia przebiegu tras dojazdowych, odstą-
piono od koncepcji budowy tzw. obwodnic. 

Kolejnym kamieniem milowym było uroczyste 
podpisanie i przekazanie umowy wykonawcy fir-
mie „Intercor” z Zawiercia, na realizację inwestycji 

pn. „Budowa mostu na rzece Wisła w miejscowości 
Borusowa wraz z dojazdami”. Wspomniana uroczy-
stość odbyła 16 kwietnia 2018 roku na promie, zacu-
mowanym od strony Nowego Korczyna. Inwestycję 
obejmującą wykonanie projektu oraz roboty budow-
lane, której planowany koszt miał wynieść prawie 
54 mln zł, miały sfinansować po połowie samorzą-
dy województw małopolskiego i świętokrzyskiego. 
Natomiast za jej realizację odpowiadało Przedsię-
biorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. 
z Zawiercia. Umowę na ręce wykonawcy przekazali 
marszałkowie województw: małopolskiego – Jacek 
Krupa i świętokrzyskiego– Adam Jarubas, podczas 
symbolicznego spotkania na granicy regionów.

Wreszcie, 20 marca 2019 r. na placu budowy 
dokonano symbolicznego wbicia łopaty pod tą in-
westycję. W tej historycznej chwili wzięli udział 
marszałkowie: małopolski Witold Kozłowski i świę-
tokrzyski Andrzej Bętkowski, oraz wicemarszałek 
małopolski Łukasz Smółka i Marek Jońca z Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli także 
Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki oraz 
parlamentarzyści Wiesław Krajewski, Michał Wojt-
kiewicz i Krystian Jarubas. 

Warto wspomnieć, że miejscowości Nowy Kor-
czyn i Borusowa w 1939 roku – na krótko – były 
już połączone mostem, który po zniszczeniu został 
zastąpiony przeprawą promową. Ten środek trans-
portu między województwami: małopolskim i świę-
tokrzyskim funkcjonował do 14 grudnia 2020 roku. 

Wiesław Lizak
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UCHWALONO BUDŻET GMINY GRÊBOSZÓW 
NA ROK 2021

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Gręboszów, 
która odbyła się 28 grudnia 2020 r. w sposób 
zdalny, przyjęto Uchwałę Budżetową Gminy 
Gręboszów na rok 2021. Projekt budżetu przed-
stawiony przez Krzysztofa Gila, wójta gminy zo-
stał w dniu 14 grudnia 2020 roku, podczas po-
siedzeń komisji zaopiniowany pozytywnie, a na 
sesji rady przyjęty jednomyślnie. Wcześniej za-
poznano się także z pozytywnymi opiniami Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Przyjęta uchwała ustala dochody budżetu 
w łącznej kwocie 15 520 000,00 zł, z tego docho-
dy bieżące w kwocie 14 100 000,00 zł oraz ma-
jątkowe w kwocie 1 220 000,00 zł.

Uchwała ustala też wydatki budżetu w łącznej 
kwocie 17 497 800,00 zł, w tym wydatki bieżące 
na łączną kwotę 14 010 300,00 zł oraz wydat-
ki majątkowe na łączną kwotę 3 487 500,00 zł, 
które tym samym osiągną wskaźnik 19,93 %.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 
2 177 800,00 zł, zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów w kwocie 455 300,00 zł oraz wolnymi środ-
kami w kwocie 1 722 500,00 zł.

Budżet jest rekordowy i bardzo ambitny – 
zaplanowane wydatki sięgają prawie 17,5 mln 
złotych. Mam nadzieję, że zrealizujemy wiele 
potrzebnych inwestycji. – mówił Krzysztof Gil. 

W uchwalonym dokumencie możemy zna-
leźć wiele pozytywnych kwestii, ale najważ-
niejsza, to brak podwyżek opłat za gospodarkę 
odpadami oraz pozostawienie kwoty podatku 
na poziomie z poprzedniego roku. – dodał wójt.

Podsumowując krótko rok budżtowy 2020 
wójt gminy z zadowoleniem przyznał: Jestem 
szczęśliwy, gdyż z zaplanowanych wydatków 
16,4 mln złotych udało się zwiększyć wykona-
nie do rekordowej kwoty ponad 20 mln zł. Było 
to możliwe za sprawą pozyskanych wielu dofi-
nansowań na realizowane inwestycje.

Rada podczas tej sesji przyjęła także uchwa-
łę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2021 – 
2027.

Jednym z punktów grudniowej sesji było 
również sfinalizowanie wielomiesięcznej pracy 
na rzecz podpisania porozumienia o współpracy 
pomiędzy gminą Gręboszów a chorwackim mia-
stem Dugo Selo.

Zdzisław Kogut i Wiesław Lizak
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INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE GRÊBOSZÓW

DOFINANSOWANIE Z RZÇDOWEGO FIL

W ubiegłym roku Powiat Dąbrowski zrealizował w gmi-
nie Gręboszów wiele inwestycji w zakresie infrastruktury 
drogowej. Odpowiadając na zgłaszane przez radnych, sołty-
sów i mieszkańców tej gminy potrzeby, dzięki dobrej współ-
pracy przedstawicieli obydwu samorządów, udało się zreali-
zować zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zarówno 
kierowców jak i pieszych.

Inwestycje te zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu 
radnego Rady Powiatu Dąbrowskiego, Sebastiana Kądziela-
wy, wsparciu Zarządu Powiatu na czele ze starostą dąbrow-
skim Lesławem Wieczorkiem i wicestarostą Krzysztofem 
Brykiem oraz bardzo dobrej współpracy z wójtem gminy 
Gręboszów, Krzysztofem Gilem.

W Gręboszowie, przy drodze powiatowej nr 1301 K, wy-
budowano chodnik o długości 83 mb (na odcinku urząd 
gminy – szkoła podstawowa). Dodatkowo, dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pieszym zamontowano barierki. Koszt tej 
inwestycji samorządu powiatowego to 127 927 zł, w tym do-
finansowanie z budżetu gminy Gręboszów 63 693,50 zł.

Zmodernizowano także chodnik o długości 150 mb pro-
wadzący od tutejszego urzędu gminy do centrum Gręboszo-
wa. Wymieniono podbudowę wraz z krawężnikami i kostką 

brukową oraz zamontowano dodatkowe kratki odwadniające. Koszt tej inwestycji wyniósł 72 297,63 zł, 
w tym dofinansowanie z budżetu gminy Gręboszów 30 500 zł.

Ponadto przy drodze powiatowej 1303 K w Woli Gręboszowskiej na długości 440 m wykonano renowa-
cję rowu wraz z wymianą 3 przepustów. W Hubenicach, na ostrym łuku drogi powiatowej nr 1303 K w są-
siedztwie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 973 stanowiącą dojazd do nowo powstałego mostu w Boru-
sowej, zainstalowano 76 mb barier energochłonnych.

W Lubiczku przy skrzyżowaniu dróg: powiatowej nr 1304 K i gminnej nr K180104 zamontowano lustro 
drogowe. W tej miejscowości zostały wymienione również znaki drogowe. Oznakowano także miejsce przy-
stanku autobusowego w Zapasterniczu.

Źródło: powiat dąbrowski

W dniu 23 grudnia 2020 roku, w Delegaturze Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Tarnowie, odbyła się uroczystość wręczenia czeków 
potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, dla samorządów z subregionu tarnowskiego. Czeki 
przekazał Ryszard Pagacz, wicewojewoda małopolski.

W imieniu gminy Gręboszów czek na kwotę 2 500 000,00 zł odebrał 
Krzysztof Gil – wójt gminy. Otrzymane dofinansowanie było przyznane 
w związku ze złożonym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, przewidującym budowę obiektu przedszkolnego.

„Dzięki tym środkom finansowym zrealizujemy najważniejszą inwestycję dla naszej gminy – budowę 
nowego przedszkola ze żłobkiem. To kolejny punkt programu wyborczego, który wdrażamy do realizacji 
w tej kadencji samorządu” – powiedział Krzysztof Gil. Jednocześnie złożył podziękowania parlamenta-
rzystom z regionu tarnowskiego – „Bardzo dziękuję za zrozumienie i wsparcie parlamentarzystów na-
szego regionu. Szczególnie dziękuję posłowi Wiesławowi Krajewskiemu, który uwierzył w projekt 
i pilotował skutecznie sprawę do końca”.

Urząd Gminy cały czas prowadzi monitoring zapowiadanych naborów o środki finansowe z różnych źró-
deł, aby aplikować o wsparcie budowy części żłobkowej oraz uzyskanie wsparcia do wyposażenia planowa-
nej placówki przedszkolno-żłobkowej. Źródło: UG Gręboszów

 *** 
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REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ OSP BISKUPICE
Zakończono i rozliczono roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń remizy strażackiej 

OSP Biskupice. Wartość robót wyniosła brutto 179 275,11 zł. Zakres remontu obejmował: remont 
i modernizację ścian wewnętrznych i sufitów, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont 
i modernizację posadzek, remont i modernizację instalacji elektrycznej, remont i modernizację in-
stalacji wodociągowej i kanalizacyjnej z wymianą osprzętu, wymianę balustrady schodowej, remont 
i modernizację instalacji wentylacyjno – spalinowej, wymianę pieców gazowych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Andrzej Pudełko Zakład Budowlano – Remontowy. 
Nadzór inwestorski pełniła firma: „NOT-BUD” Tadeusz Nowak Biuro Obsługi Inwestycji Budowla-
nych z Tarnowa. Projekt budowlany remontu opracowała: Firma Projektowo-Budowlana PRODOM 
Stanisław Wlezień.

Pomocy w realizacji remontu ze strony OSP Biskupice udzielali: Grzegorz Loraj – naczelnik OSP, 
ze strony samorządu wiejskiego Bożena Landowska – sołtys wsi, Paweł Moryl i Maria Nagórzańska 
– członkowie Rady Sołeckiej, Regina Kaczówka – przewodnicząca KGW, Krzysztof Kosoń – radny 
Rady Gminy Gręboszów.

Na realizację remontu budynku OSP Biskupi-
ce uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu 
Województwa Małopolskiego w kwocie 30 000 
zł i na remont garażu samochodowego 2 000 zł 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Pozostałe koszty remontu zostały pokryte 
ze środków pochodzących z budżetu Gminy Grę-
boszów.

Koszt całkowity remontu remizy strażackiej 
OSP Biskupice wyniósł 179 275,11 zł, w tym: ro-
boty budowlane 174 049,11 zł., nadzór inwestor-
ski 2 226,00 zł., projekt budowlany remontu 
3 000,00 zł.

Eugeniusz Borek
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BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Wraz z otrzymaniem dotacji w kwocie 2 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych, projekt inwestycyjny pod roboczą nazwą „Przedszkole” nabiera realności. Gmina Gręboszów 
poczyniła już w tym roku kilka kroków, poczynając od zakupu terenu przyległego od północy do dzia-
łek gminnych, na których znajduje się Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy i Gminny Zespół Opieki 
Zdrowotnej. Dla tego, ponad 2 hektarowego obszaru opracowano wariantową koncepcję zagospoda-
rowania, uzyskano zgodę na rozbiórkę starych zabudowań gospodarczych oraz wycinkę drzew.

Z rozbieranych zabudo-
wań, specjalistyczna firma 
usunęła ok. 980 kg azbestu, 
a inna firma prowadzi prace 
rozbiórkowe i rozdrabnia-
jące materiał budowlany, 
który po skruszeniu będzie 
wykorzystany do wzmocnie-
nia dróg polnych. Po roze-
braniu drewnianej stodoły, 
teren zostanie zniwelowany 
i przygotowany pod przy-
szłe, planowane inwestycje. 
W pierwszym etapie celem 

jest budowa obiektu dla instytucji 
przedszkolno-żłobkowej.

Koncepcja zagospodarowania 
terenu przewiduje m.in. budowę 
przedszkola, żłobka, placu zabaw 
i miasteczka rowerowego, niewiel-
kiego boiska, amfiteatru, lokalnej 
oczyszczalni ścieków, parkingów, 
terenów zielonych i koniecznej in-
frastruktury technicznej.

Wizja architektoniczna będzie 
zapewne realizowana etapowo, 
w miarę uzyskiwania środków ze-
wnętrznych, a jej efektem będzie 
spójne administracyjno-oświato-
wo-zdrowotne centrum gminne.

Zdzisław Kogut 
UG Gręboszów
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ŚP. KS. PRAŁAT JÓZEF POREMBA
DO WIECZNOŚCI ODSZEDŁ KS. PRAŁAT JÓZEF POREMBA, 

WIELOLETNI PROBOSZCZ PARAFII W DÇBROWIE TARNOWSKIEJ, 
W KTÓREJ SWÇ POSŁUGÊ DUSZPASTERSKÇ PEŁNIŁ PONAD 40 LAT.

Pisząc o ks. prałacie Józefie Porembie, za-
stanawiałam się od jakich słów rozpocząć.

Na pewno należał do najważniejszych ludzi 
związanych z Dąbrową Tarnowską i znalazł się 
w gronie najlepszych proboszczów w Polsce. Mógł-
by być dumnym, chodzącym z wysoko podniesioną 
głową duszpasterzem, a do końca pozostał skrom-
nym i życzliwym człowiekiem.

Urodził się 16 marca 1938 r. we wsi Kamionka 
Wielka w dawnym powiecie sądeckim. W 1945 r. 
rozpoczął edukację, zostając od razu uczniem dru-
giej klasy szkoły podstawowej. Do I Komunii Św. 
przystąpił 9 czerwca 1946 r., a sakrament bierzmo-
wania przyjął 5 lat później, 4 czerwca 1951 r. W tym 
też roku rozpoczął naukę w nowosądeckim Liceum 
Ogólnokształcącym. Po maturze, w 1955 r., wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarno-
wie. Na wybór drogi życiowej przyszłego dąbrow-
skiego proboszcza duży wpływ wywarł rodzinny 
dom, w szczególności mama – osoba głęboko wie-
rząca i pobożna oraz jej brat, ks. Antonii Michalik. 
Po otrzymaniu święceń kapłań-
skich 29 czerwca 1961 r.  ks. Józef 
Poremba pracował w parafiach: 
Borzęcin, Tarnów (parafia św. 
Józefa i Matki Bożej Fatimskiej), 
a 5 października 1971 r. objął 
urząd proboszcza parafii pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej 
Świata w Starych Żukowicach.

Do Dąbrowy Tarnowskiej 
przybył w 1980 r. 11 czerwca tegoż 
roku został mianowany admini-
stratorem parafii pw. Najświętszej 
Maryi Panny Szkaplerznej, a 29 
lipca jej proboszczem. W parafii tej 
jego duszpasterska posługa trwa-
ła ponad 40 lat, a przez 28 lat pełnił ją jako głowa 
tutejszego kościoła. 12 lat temu w 2008 r., przeszedł 
na zasłużoną emeryturę. Przez cały czas przykła-
dem swojej osoby pokazywał, jak postępować i żyć 
w zgodzie z chrześcijańskim oraz uniwersalnym 
systemem wartości. Sprawował także obowiązki 
dziekana dekanatu Dąbrowa Tarnowska.

Należy powiedzieć, że dla Dąbrowy – zarówno 
parafii, jak i miasta – zrobił bardzo dużo, a miej-
scowość zawsze nazywał „swoim miastem”.

Będąc proboszczem wybudował m.in. Hospi-
cjum im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego (za-

kończenie budowy 1999 r.), w którym znajduje się 
także Dom Opieki Społecznej, Ochronkę dla dzieci 
(1993 r.), kaplice: koło cmentarza parafialnego, 
w Oleśnicy i w Brniku oraz dokończył budowę bu-
dynku katechetycznego.

Od 1982 r. trwały także prace wykończenio-
we „nowego kościoła” pw. NMP Szkaplerznej. Na 
cmentarzu parafialnym –  z  jego inicjatywy- zro-
biono ogrodzenie wraz z alejkami dla odwiedzają-
cych groby.

Ale to nie wszystkie zasługi śp. ks. Józefa. 
Wokół kościoła, wspomnianej powyżej „nowej” 
świątyni, za jego proboszczowania wykonano 
ogrodzenie i 15 kaplic różańcowych, wokół po-
łożono kostkę brukową oraz wybudowano nowe 
schody.

Również oba dąbrowskie kościoły zostały od-
nowione, a tzw. „stary”, czyli zabytkowy pw. 
Wszystkich Świętych znajdujący się na Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej objęto programem prze-
ciwpożarowym i oświetlono.

W 1998 r. jako proboszcz pa-
rafii uruchomił dla ubogich ja-
dłodajnię „Betania” i zainicjował 
akcję „Kilo” polegającą na zbiór-
ce darów żywnościowych dla 
najuboższych. Kolejnymi inwe-
stycjami były: rozebranie starej 
plebanii przy „starym” kościele 
i dobudowa kolejnych 5 kapliczek 
różańcowych – Tajemnic Światła.

Ks. prałat inwestował nie tyl-
ko w rzeczy materialne, ale także 
w ludzi, w tym młodych. Stworzył 
Parafialny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji im. 25-lecia Pontyfikatu 
Papieża Jana Pawła II, świetlicę 

terapeutyczną dla dzieci oraz zapoczątkował dzia-
łalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
Młodych udało się również przekonać do wolon-
tariatu w Hospicjum, na którego rzecz organizo-
wany był przez wiele lat, rok rocznie, 15 sierpnia 
Wielki Festyn Charytatywny oraz pikniki rodzinne.

Ks. prałat Józef Poremba na zadane przeze mnie 
kilkanaście lat temu pytanie: jak zachęcić młodych 
ludzi do aktywnej działalności społecznej, odpowie-
dział, iż jest to problem bardzo złożony i nie ma jed-
noznacznej odpowiedzi.
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Nagroda im. Witolda Hulewicza przyznawana jest od 1995 roku. Wtedy właśnie obchodzona była 100. 
rocznica urodzin tego wyjątkowego pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, 
współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej 
„Polska Żyje”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w dziedzinach twórczości literackiej, artystycz-
nej i naukowej oraz działalności organizacyjnej i społecznej. W listopadzie 2020 roku poznaliśmy laureatów 
jubileuszowej, 25. edycji. Nagrodzeni zostali m. in.: Alina Czerniakowska (Warszawa), Paweł Domański 
(Żabno), Agnieszka Karaś i Kai von Westerman (Bonn), Bożena Kociołkowska (Warszawa), Grzegorz 
Łubczyk (Warszawa), prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), Małgorzata Todd (Warszawa), dr Jarosław Tu-
liszka (Dobra k. Dębnicy Kaszubskiej), Wiesław Turzański (Warszawa), dr Tadeusz Zdunkiewicz (Gdańsk) 
oraz dr Maria Żychowska (Tarnów). Wśród laureatów znalazł się również Wiesław Lizak (Gręboszów), 
regionalista, działacz kultury, dyrektor GCKiCz, któremu nagroda została przyznana za redagowanie kwartal-
nika społeczno-kulturalnego „Gazeta Gręboszowska”. 

Warto również zaznaczyć, że Kapituła nagród przyznała także Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda 
Hulewicza dr Wandzie Półtawskiej z Krakowa – lekarce, działaczce pro-life, profesor Papieskiej Akademii 

JUBILEUSZOWA EDYCJA NAGRODY 
IM. WITOLDA HULEWICZA

Wpływa na to przede wszystkim wychowanie 
rodzinne od najmłodszych lat w duchu miłości i po-
święcenia, duszpasterze oraz liderzy młodzieżo-
wych grup, potrafiący zapalić młode pokolenie do 
czynu w duchu Ewangelii Chrystusowej. Dodał, że 
kapłani powinni mieć głęboką wiarę, wyjątkową 
miłość do drugiego człowieka oraz szczególny cha-
ryzmat (młodzieżowy).

Ks. prałat Józef Poremba uważał, że jednym 
z największych problemów mieszkańców Dąbrowy 
Tarnowskiej i jej okolic jest brak stałej pracy z wy-
nagrodzeniem mogącym zapewnić godziwy byt 
rodziny. Bolał, iż duży procent osób w celach zarob-
kowych wyjeżdża za granicę rozstając się, czasem 
na bardzo długo, z rodziną. Twierdził, że emigra-
cja nie rozwiąże problemu bezrobocia, a rozłąki 
małżeństw, rodzin ujemnie wpływają na trwałość 
i świętość rodziny.

Ks. prałat również zawsze umiał – i chciał –  
wysłuchać, pocieszyć, doradzić, starając się jak 
najwięcej zrobić dla swoich parafian. Był osobą 
(w dzisiejszych czasach bardzo rzadko spotykaną) 
obdarzoną niezwykłą skromnością i wrażliwością 
na krzywdę bliźniego. Współczuł wszystkim, któ-
rych dotknęło coś złego. 

Prałat Józef Poremba został  także wybra-
ny jednym z najlepszych zwierzchników para-
fii w kraju. W 2005 r. znalazł się w gronie 12 
równorzędnych laureatów III edycji plebiscytu 
na Proboszcza Roku, wyłonionych z ponad 500 
zgłoszeń. Organizatorem konkursu była Katolic-
ka Agencja Informacyjna oraz 2 program TVP. 
Parafianie opisywali działalność swoich duszpa-
sterzy, a następnie odpowiednie jury sprawdzało 
i dokonywało oceny pracy duszpasterskiej, cha-
rytatywnej oraz społecznej.

Za całokształt działalności ks. prałat Poremba 
w 2009 r. otrzymał też inne ważne wyróżnienie, zo-
stał odznaczony przez Stolicę Apostolską wyniesie-
niem do godności Prałata Honorowego Jego Świą-
tobliwości. Nagrodzono go za działalność na rzecz 
Kościoła Powszechnego – podobny tytuł w diecezji 
tarnowskiej posiadało wtedy tylko kilkunastu ka-
płanów.

Wcześniej, bo w 1971 r. otrzymał diecezjalne od-
znaczenie Expositorium Canonicale (wyróżnienie 
nadawane przez biskupa, nadające m.in. odzna-
czonemu kapłanowi tytuł kanonika), a dziewięć lat 
później (1980 r.) diecezjalny przywilej Rochetto et 
Mantoletto (godność honorowa przyznawana ka-
płanom rzymskokatolickim). W 1991 r. został obda-
rzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Otrzymał również odznaczenia i wyróżnienia 
od władz świeckich. W 2000 r. uchwałą Rady Miej-
skiej został honorowym obywatelem Gminy Dą-
browa Tarnowska (oprócz niego jego posiadaczką 
była Polka mieszkająca w Kanadzie, będąca  wiel-
ką przyjaciółką tutejszej ziemi).

Ś.p. prałat Józef Poremba został także laure-
atem Nagrody Honorowej Zarządu Województwa 
Małopolskiego Amicus Hominum za 2009 r. oraz 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezy-
denta RP w 2011 r. O byłym dąbrowskim probosz-
czu wydany został specjalny album poświęcony za-
równo jemu, jak i jego duszpasterskiej pracy, oraz 
nagrano film. Jeszcze do niedawna był również 
kapelanem w Hospicjum i aktywnie uczestniczył 
w życiu parafii.

Ksiądz prałat Józef Poremba w 2008 roku prze-
szedł na zasłużoną emeryturę.

Anna Hudyka

 *** 
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie ogłasza  zbiórkę starych fotografii, dotyczących gmi-

ny Gręboszów i okolic pn. „Ocalmy od zapomnienia”. Zdjęcia powinny obrazować architekturę, miejsca, życie 
codzienne, wydarzenia publiczne, zwyczaje, obrzędy itp. Stare fotografie zostaną zeskanowane i zdigitalizowa-
ne,  a oryginały oddane właścicielom.

Po zbiórce starych fotografii zostanie przygotowana wystawa w GCKiCz, a najciekawsze fotografie będą pre-
zentowane w Gazecie Gręboszowskiej i na stronie www.gck.greboszow.pl. Zbiórkę prowadzi Gminne Centrum 
Kultury i Czytelnictwa oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie w dniach od 3 do 28 lutego 2021 roku.

Jeśli posiadacie 
Państwo stare zdję-
cia i chcecie ocalić je 
od zapomnienia – 
podzielcie się nimi 
z nami. Przynieście 
je do Gminnej Bi-
blioteki Publicznej 
(tel. 146416026) 
lub do Gminnego 
Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa 
w Gręboszowie (tel. 
146416016). Dzięki 
temu wspólnemu 
przedsięwzięciu 
możemy zachować 
dla przyszłych po-
koleń wyjątkowe 
wspomnienia za-
klęte w starych fo-
tografiach.

Teologicznej, damie Orderu Orła Białego, więźniarce Ravensbruck oraz prof. Andrzejowi Półtawskiemu 
(pośmiertnie) – uczestnikowi Powstania Warszawskiego, filozofowi, etykowi, antropologowi – Nagroda za 
służbę Polsce i Kościołowi. Dodatkowo nagrodzeni zostali: Romuald Karaś (Wielka Nagroda im. Witolda 
Hulewicza), dr Peter Raina (Grand Prix Nagrody im. Witolda Hulewicza Za Rok 2020) oraz Andrzej Bart-
kowski i Andrzej Hulewicz (Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza). 

W skład kapituły przyznającej nagrody weszli: prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz – przewodniczący Jury, 
Romuald Karaś – przewodniczący Kapituły Nagrody, red Jerzy Biernacki – sekretarz, ks. dr Ireneusz St. Bru-
ski, dr Edward W. Stańczak. Ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju, organizatorzy podjęli 
decyzję, że wręczenie nagród nastąpi w późniejszym terminie. 

Jak podkreślają organizatorzy: „Celem przyznawania Nagród im. Witolda Hulewicza jest z jednej strony 
zachowanie w żywej pamięci postaci i tak różnorakiej twórczej działalności człowieka o ogromnym znaczeniu 
dla kultury polskiej, z drugiej zaś wydobywanie z cienia i wyróżnianie nieznanych na ogół i nie promowanych 
nigdzie jego znakomitych, wybitnych naśladowców w całej rozpiętości dziedzin kultury i sztuki, jakie uprawiał 
i rozmaitej działalności społecznej”

Tym samym na przestrzeni 25 lat istnienia nagrody im. Witolda Hulewicza, laureatami byli przedstawiciele 
najróżniejszych zawodów i dziedzin życia, działający lokalnie jak i o zasięgu ogólnopolskim, postacie znane 

z mediów, jak również osoby doskonale znane jedy-
nie w swoim środowisku lokalnym, przedstawiciele 
środków masowego przekazu, poeci, ludzie kultury, 
naukowcy, jak również kombatanci. Nagrodzeni zo-
stali m. in.: Barbara Seidler, Bohdan Tomaszewski, 
Jerzy Zelnik.

Redakcja
 *** 

Wiesław Lizak
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ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY „BOSMAN”
Zakończenie realizacji inwestycji budowy mo-

stu w Borusowej, łączącego województwa mało-
polskie ze świętokrzyskim to bez wątpienia począ-
tek nowego etapu na wielu płaszczyznach. W dniu 
14 grudnia br. uroczyście otwarto wiadukt łączą-
cy Borusową z Nowym Korczynem. Tym samym 
znacząco zwiększy się ruch samochodowy na te-
renie naszej gminy, ale jednocześnie otworzą się 
też nowe możliwości rozwoju, chociażby w sferze 
gospodarczej. Gmina Gręboszów stanie się teraz 
ważnym elementem szlaku komunikacyjnego.

Otwarcie mostu to również symboliczne za-
kończenie działalności firmy „Bosman”, która 
obsługiwała i utrzymywała przewóz promowy od 
1994 roku na rzece Wisła. Przez lata tworzyli ją: 
Józef Dąbroś, Adam Dąbroś, Mieczysław Wci-
sło, Krzysztof Wytrwał, a także Zdzisław Kowal, 
Ryszard Dąbroś, Zbigniew Wytrwał, Mieczysław 
Wcisło. Przez ponad 26 lat wspólnej pracy dba-
li o komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo 
podróżnych, zapewniając połączenie promowe 
pomiędzy Borusową a Nowym Korczynem. Nie-
zależnie od pory roku, czy też panujących warun-
ków atmosferycznych, służyli swoją pracą prze-
wożąc pasażerów oraz pojazdy. Miniony czas to 
ogrom pracy włożonej w wykonywanie tej trudnej 
i niebezpiecznej profesji, jak również wiele historii 
związanych ze zmaganiami z żywiołem, który przez lata pokazywał różne swoje oblicza. Jako przykłady 
można wspomnieć chociażby lata, w których poziom wody drastycznie wzrastał, a rzeka występowała 
z koryta zalewając pobliskie tereny, czy też niezwykle mroźne zimy i niską temperaturę uniemożliwia-
jącą uruchomienie przeprawy promowej.

Jak zgodnie powtarzają pracownicy firmy „Bosman” – „Chcemy podziękować wszystkim podróż-
nym, którzy przez lata korzystali z tej przeprawy oraz jednocześnie pragniemy przeprosić za wszel-
kiego rodzaju utrudnienia spowodowane panującymi nieraz warunkami atmosferycznymi: dużą 
wodą, lodem czy też śniegiem”.

Wiesław Lizak
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DWIE WAŻNE PUBLIKACJE 
DLA GMINY GRÊBOSZÓW

W sierpniu i październiku 2020 roku, gmina Gręboszów wzbogaciła się o dwie publikacje książkowe, 
opracowane w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i chorwackim.

Pierwszą z nich jest album fotograficzny „Perły gminy Gręboszów”, w którym znalazły się zdjęcia au-
torstwa: Jarosława Mendysa, Krzysztofa Łosa i Wiesława Lizaka. Opracowania publikacji dokonali: Karol 
Mikos, Wiesław Lizak i Grzegorz Skowron. 
Album fotograficzny powstał z myślą, aby 
w jednej publikacji ukazać różne oblicza 
i piękno naszej gminy. Album zawiera ko-
lekcję wyjątkowych zdjęć przedstawiają-
cych m. in.: materialne dziedzictwo kul-
turowe naszej gminy, zwłaszcza fotografie 
zabytkowych kościołów, kapliczek czy też 
pomników, unikalne dziedzictwo niemate-
rialne znajdujące się w lokalnej ludowej or-
namentyce, czy w obrzędach folklorystycz-
nych wykonywanych przez Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Gręboszowskiej, jak również 
zbiór wyjątkowych pejzaży i fotografii wyko-
nanych z lotu ptaka. Publikacja podzielona 
jest na 5 bloków tematycznych a każda fo-
tografia opatrzona jest opisem w czterech 
językach: polskim, angielskim, niemieckim 
i chorwackim.

Druga publikacja została opracowana 
przez dra Andrzeja Skowrona i nosi tytuł 
„Gmina Gręboszów wczoraj i dziś”. Przed-
stawia wyjątkową i niezwykle bogatą histo-
rię naszej „małej Ojczyzny”. Autor książki 
przedstawia historię gminy Gręboszów od czasów prehistorycznych, poprzez okres staropolski, okres po-
rozbiorowy, lata 1918 – 1945, lata Polski Ludowej aż po transformację ustrojową w 1989 roku oraz czasy 
współczesne. Korektę wydawnictwa wykonali Monika Kilian i Wiesław Lizak.

Obydwie publikacje zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja zarządzająca PROW 
2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja wydana przez Koło Gospodyń Wiejskich Za-
pasternicze, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-

łania „Perły Ponidzia” 
w ramach LSR (Strate-
gii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Spo-
łeczność).

Te dwie ważne pu-
blikacje dla gminy 
Gręboszów są dostęp-
ne w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Grę-
boszowie.

Wiesław Lizak
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DO KOŃCA UMIŁOWAŁA – MATKA MARIA MORYL
„Jej życie, pomimo ofiar i cierpienia, było piękne 

i spełnione, bo wypełnione miłością, aż do końca”. Taki 
napis można umieścić na grobie Matki Marii Moryl, 
przełożonej generalnej Sióstr Misjonarek św. Piotra Kla-
wera. Po roku walki z nowotworem Pan powołał ją do 
siebie 2 listopada 2020 roku. Zgromadzenie boleje nad 
jej odejściem, ale też składa Bogu dziękczynienie za dar 
jej życia, które wydało bogate owoce dla rodziny zakon-
nej i dla Kościoła misyjnego.

Tu wszystko się zaczęło
Matka Maria Moryl urodziła się 22 stycznia 1955 roku 

w Biskupicach. Tydzień później została ochrzczona w ko-
ściele parafialnym w Gręboszowie. Była najmłodszą z ro-
dzeństwa, miała dwóch braci i dwie siostry. Sakrament 
bierzmowania otrzymała 14 września 1969 roku. Rodzina 
była silnie ze sobą związana i dzieci były wychowywane 
w duchu religijnym. Rodzice posiadali duże gospodarstwo 
rolne, w którego utrzymanie wkładali dużo wysiłku. Z po-
wodu słabego zdrowia ojca zrezygnowali z prowadzenia go-
spodarstwa i zaczęli emigrować do Stanów Zjednoczonych. 
Maria wybrała Technikum Hotelarskie w Zakopanym, któ-
re ukończyła w 1974 roku. Miała zamiar studiować na KUL-
-u, ale z powodu braku środków materialnych wyjechała do 
USA, aby zarobić na studia.

Powołana do szczególnej misji
Rodzina mieszkająca w Stanach Zjednoczonych znala-

zła jej pracę: w dzień sprzątała u bogatych rodzin, a nocami 
smażyła pączki w cukierni. Uczyła się też języka angielskie-
go i zastanawiała coraz poważniej nad życiem. Ponieważ 
bardzo kochała dzieci, chciała pomagać tym najbiedniej-
szym na misjach. Jako osoba wierząca w modlitwie szu-
kała światła. Pewnego wieczoru, wracając z pracy, znalazła 
w kościele „Echo z Afryki”. I wszystko stało się dla niej ja-
sne. Poczuła, że Jezus powołuje ją do tej szczególnej misji. 
Jako siostra klawerianka będzie mogła spełnić swoje pra-
gnienie służenia Bogu i ludziom – przez modlitwę, ofiarę 
i animację misyjną. Tego samego dnia napisała list do sióstr 
klawerianek w Chesterfield, prosząc o informacje i przyję-
cie do Zgromadzenia. Chciała tam pojechać jak najszybciej, 
ale odpowiedź długo nie przychodziła. Tymczasem cała ro-
dzina była bardzo zaniepokojona jej wyborem. Odpowiedź 
z pozwoleniem na wstąpienie do Zgromadzenia nadeszła 8 
grudnia 1976 roku.

Na nowej drodze
We wspólnocie w Chesterfield czuła się na swoim 

miejscu, chociaż nie brakowało też trudnych chwil. Życie 
codzienne wypełnione było pracą w drukarni i ogrodzie. 
Jej miłość do Boga wzrastała i promieniowała ochotnym 
„tak!” na wszystko, co Bóg jej przygotował. Pierwsze ślu-
by zakonne przyjęła 6 stycznia 1980 roku. To był dla niej 
szczególny dzień. Rodzina, która przyjechała na uroczy-
stość, przekonała się, że jest na swoim miejscu, pełna ra-
dości i pokoju. Po sześciu latach wybór, który nazywała 
„przymierzem miłości z Bogiem” został przez nią potwier-
dzony na zawsze w Profesji ślubów wieczystych we wspól-
nocie St. Paul w Minnesocie. 

Fot. A. Wójcik

Fot. A. Wójcik

Fot. J. Kalarikkal
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Abyście szli i owoc przynosili
Nie sposób wyliczyć wszystkich dzieł, które s. Maria 

prowadziła w ciągu 25 lat apostolatu w Stanach Zjedno-
czonych. Pan obdarzył ją licznymi talentami i powierzał 
jej coraz to nowe zadania. Przez wiele lat była redaktorką 
„Echa z Afryki” w języku polskim. Zajmowała się przygo-
towaniem do druku książek na potrzeby misji. Pracowała 
w sekretariacie misyjnym, wyjeżdżała do kościołów z ani-
macją misyjną i katechizowała dzieci. W 1991 roku została 
mistrzynią nowicjatu dużej grupy nowicjuszek z Nigerii, 
Wietnamu, Samoa, Tonga oraz Polski. W 1994 r. została 
przełożoną wspólnoty. Ten intensywny okres służby zo-
stał przerwany w latach 2002-2005, kiedy to wyjechała 
do Rzymu na studia duchowości misyjnej na Uniwersy-
tecie Urbanianum. Ukończyła je pracą magisterską na 
temat charyzmatu Założycielki Zgromadzenia – bł. Marii 
Teresy Ledóchowskiej. Cieszyła się bardzo, że znów może 
wrócić do USA, gdzie czekało na nią wiele zadań, tym bar-
dziej, że w 2005 roku została Delegatką terytorialną na 
Amerykę Północną. 

Nowy etap – nowe wyzwania
We wrześniu 2007 roku odbyła się w Rzymie Kapituła 

Generalna, na której s. Maria została wybrana przełożoną 
generalną Zgromadzenia. W duchu pokory i posłuszeń-
stwa przyjęła ten urząd i odpowiedzialność za całe Zgro-
madzenie. Była to służba siostrom w 45 wspólnotach, na 
5 kontynentach. Zaczęła je regularnie odwiedzać, aby po-
znać ich potrzeby i umacniać je w podejmowanych przed-
sięwzięciach na rzecz misji. Jakże była wzruszona, kiedy 
podczas pierwszej wizyty w Nigerii grupa miejscowych bi-
skupów podziękowała jej za otrzymaną od Zgromadzenia 
pomoc. Łzy wzruszenia spływały jej po policzkach. Po 30 
latach swojej ukrytej i mozolnej pracy dla misji na zaple-
czu zobaczyła jej owoce w Afryce!

Na kapitule generalnej w 2013 roku została ponownie 
wybrana na kolejne sześciolecie, które ukończyła w 2019 
roku. Nie jest łatwo dokonać bilansu długich lat kiero-
wania Zgromadzeniem. Naznaczone były one ważnymi 
decyzjami, które musiała podejmować razem z siostrami 
z rady generalnej. Do najtrudniejszych należało zamknię-

cie kilku domów z powodu braku sióstr, a źródłem wiel-
kiej radości otwarcie nowych w Wietnamie, Ugandzie 
i Nigerii, gdzie powołania są liczne. 

Adopcja dzieci „Dalit”
Matka Maria żyła głęboką wiarą, umiłowała Najświęt-

sze Serca Jezusa i z gorliwością dbała o rozszerzanie Jego 
Królestwa za wzorem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. 
Troszczyła się o zbawienie dusz i o godność każdego czło-
wieka. Tak było w Indiach, gdy spotkała się z „Dalit”, ludź-
mi spoza kasty, pogardzanymi i traktowanymi niespra-
wiedliwie. Jej wrażliwe serce było szczególnie dotknięte 
sytuacją dzieci bez możliwości edukacji. Rozpoczęła dla 
nich adopcję na odległość, dając im szansę nauki. Ta ini-
cjatywa poparta przez dobroczyńców w różnych krajach, 
dziś obejmuje ponad 180 dzieci i wydaje piękne owoce 
w Tamil Nadu w Indiach.

Ostatnia podróż
Drogi Boże nie są naszymi drogami i nie zawsze 

łatwo je nam zrozumieć. Możemy to odnieść również 
do Matki Marii. Miesiąc przed ukończeniem kadencji 
przełożonej generalnej zdiagnozowano u niej nowo-
twór płuc. Podjęte leczenie nie dało oczekiwanego re-
zultatu. W listopadzie 2019 roku wróciła do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie kontynuowała leczenie. Nieste-
ty choroba postępowała. W kwietniu napisała: Odda-
łam Panu wszystko – płuca, nerki i wszystko co mam 
i czym jestem. Teraz bardziej należę do Niego. Już nic 
nie mam i nic nie mogę. Wystarczy, że On może! Na-
dzieja na wyzdrowienie malała z każdym dniem. Cier-
pienia fizyczne zwiększały się. Pan skrócił je, zabierając 
ją do siebie w Dzień Zaduszny 2020 roku.

Dziś dziękujemy Bogu za świetlany przykład jej kla-
weriańskiego powołania. Wcieliła w życie to, o czym pi-
sała w „Echu z Afryki” w 1988 roku: Rozumiem nie tylko 
potrzebę pracy na zapleczu, ale także potrzebę modli-
twy, ofiary i cierpienia w intencji misji. Historia mojego 
powołania to ścieżka Bożej miłości, prowadząca przez 
wzloty, upadki i zwycięstwa, aż do szczytu przymierza 
miłości z Bogiem na wieczność całą.

s. Urszula Lorek SSPC

Fot. J. Kalarikkal
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Drodzy Rodzice. Za oknami zima w pełni przyszły długie wieczory i popołudnia, podczas których 
nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.  Warto zatem udać się do naszej 
biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka 
Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece.
Opis projektu:
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytel-

nictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział 
w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czy-
telniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki 
dla…” dostosowaną pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka oraz  Kartę Małego Czy-
telnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgo-
zbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przed-
szkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – 
przygotowana dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o korzyściach wynikających z czytania dzie-
ciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce 
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zosta-
nie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 
Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej 
kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała 
książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza
• Książka „Pierwsze czytanki dla…” – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów 

i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów 
znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. 
W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzał-
kowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twar-
dowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.

• Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny 
poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z  nim biblioteki. Dzięki 
broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju 
dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

• Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za wypoży-
czone książki.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się uczest-

nikiem życia kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak 

dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych 
przez bibliotekarzy.

• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności za wy-
pożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!
Instytut Książki

BEZPŁATNA WYPRAWKA CZYTELNICZA 
DLA KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA. 

KAMPANIA „MAŁA KSIÇŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” 
W BIBLIOTECE
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NOWOŚCI WYDAWNICZE I E-BOOKI W BIBLIOTECE

NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK ROKU 2020 
WYBRANY

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie otrzy-
mała dotację na zakup nowości wydawniczych z Progra-
mu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go.  Dotacja w kwocie 3000 złotych 
oraz wkład własny również w kwocie 
3000 złotych przeznaczone zostały na 
zakup książek dla dorosłych, młodzie-
ży oraz dzieci, według ich preferencji 
czytelniczych. W ramach programu 
zakupionych zostało łącznie 253 po-
zycji książkowych- 131 z dotacji oraz 
122 w ramach wkładu własnego. 

W roku 2020 w ramach programu ogłoszony został 
również drugi nabór, tym razem na zakup usług dostar-
czania publikacji drogą elektroniczną. Dzięki złożonemu 
wnioskowi i przyznanej dotacji już od grudnia użytkow-
nicy biblioteki mogą korzystać z darmowego dostępu do 
tysięcy e-booków i audiobooków na platformie Legimi. 

Jak otrzymać dostęp do e-booków? 
Należy przyjść do Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Gręboszowie po darmowy kod dostępu. Otrzymany 
kod można aktywować tylko i wyłącznie na podstronie: 
https://www.legimi.pl/rajska/. W przypadku osób, które 
jeszcze nie korzystały z Legimi, system po wpisaniu otrzy-
manego kodu dostępu będzie prosił o utworzenie konta 
czytelniczego na tym portalu. Następnie będzie trzeba 

wybrać typ urządzenia, na którym będą wyświetlane 
ebooki i zainstalować odpowiednią aplikację. Do wybo-
ru są następujące urządzenia: komputer (stacjonarny lub 
laptop), tablet, czytnik ebooków oraz smartfon. Jednym 
kodem można powiązać i (dzięki temu czytać równole-

gle) dwa urządzenia. Nie mogą być to 
jednak urządzenia tego samego typu 
(np. dwa tablety), ale muszą być to 
pary mieszane (np. tablet i czytnik). 
Od momentu aktywacji kodu użyt-
kownik ma dostęp do zasobu przez 30 
dni. Potem dostęp należy przedłużyć 
kolejnym kodem na następny miesiąc 
(nie oznacza to, że muszą je otrzymy-
wać te same osoby). 

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej jest 
wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek, ciągły dopływ nowości 
wydawniczych, możliwość aktualizowania zasobów, jak 
również poszerzanie oferty czytelniczej dla użytkowni-
ków bibliotek. Dzięki nieustannemu wzbogacaniu zaso-
bów biblioteki czytelnicy chętniej i częściej ją odwiedzają, 
co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Gminna Biblioteka w Gręboszowie zaprasza czytelni-
ków codziennie w godzinach pracy biblioteki.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Monika Kilian

Dnia 4 grudnia 2020 roku został rozstrzygnięty kon-
kurs czytelniczy pod hasłem „Wzorowy czytelnik roku 
2020” zorganizowany przez naszą bibliotekę.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe. 
Pierwszą kategorię wiekową stanowili uczniowie przed-
szkola oraz szkoły podstawowej, drugą zaś młodzież, oso-
by dorosłe oraz seniorzy. W konkursie tym wzięły udział 
wszystkie osoby z terenu gminy Gręboszów, które zareje-
strowały się w 2020 roku jako czytelnicy i korzystali przez 
cały rok kalendarzowy z księgozbioru biblioteki.

Komisja w składzie: Anna Loraj– Główna księgowa 
GCKiCz w Gręboszowie, Wiesław Lizak – dyrektor GC-
KiCz i Monika Kilian– bibliotekarka z Gminnej Biblioteki 
w Gręboszowie po podsumowaniu wyników czytelniczych 
poszczególnych osób oraz obliczeniu częstotliwości od-
wiedzin biblioteki przyznała następujące miejsca osobom:

Kategoria I: przedszkole, szkoła podstawowa:
I m.  Maria Garbarz- 126 książek
II m. Ewa Grabiec- 116 książek
III m. Joanna Grabiec- 115 książek

IV m. Sylwia Ordon- 65 książek
V m. Gabriela Kowynia- 58 książek
VI m. Wiktoria Kowynia- 57 książek
VII m. Natalia Smoła- 49 książek
VIII m. Antonina Węc- 48 książek
IX m. Adam Złotkowski- 43 książki

Kategoria II dorośli:
I m. Halina Grodecka- 93 książki
II m. Władysława Dymon- 90 książek
III m. Aneta Bociek- 83 książki
IV m. Jolanta Białas- 73 książki
V m. Teresa Chudzik- 67 książek
VI m. Dorota Tarka- 65 książek
VII m. Kinga Złotkowska- 55 książek
VIII m. Katarzyna Garbarz- 52 książki
IX m. Zofia Seruś- 44 książki
X m. Paulina Kowynia- 41 książek

Gratulujemy!!!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów po od-

biór nagród oraz dyplomów do naszej biblioteki

 *** 

MK
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HISTORIA WSPOMNIENIA JAKUBA BOJKI 
Z OKRESU OKUPACJI ROSYJSKIEJ

WPROWADZENIEM, PRZYPISAMI I ZDJÊCIAMI OPATRZYŁ – 
DR KRZYSZTOF STRUZIAK (CZEŚĆ IV )

Żelichów
Tak dumając, szedłem ku Żelichowu, oglądnąwszy 

dwór w okolicach, z którego tylko mury i ruiny zostały.
A w niejednym było dużo pamiątek narodowych, 

które raz na zawsze przepadły i dużo zacnych i do-
brych ludzi! …

Przybyłem do Żelichowa. Wieś, jak wieś, ludziska 
pracowite, uczciwe i starodawną patyną sporo jeszcze 
przyprószone. Ziemię mają urodzajną, ale ciężką do 
uprawy i gdy drogi bitej nie mieli, to w ich błotach była 
istna topiel, a błoto się trzymało uparcie butów, jak 
wszy kożuszyny. Dwór ten był niegdyś własnością śp. 
Karola Katarskiego, wielkiego miłośnika i dobrodzie-
ja ludu, którego niezasłużony a straszny los spotykał, 
niestety, z rąk tegoż ludu.

Śp. mój ojciec znał go osobiście i opowiadał mi, 
jak to ten pan w czasach głodu kupował bydło sta-
re i chował głodne dzieci chłopskie; jak się to starał 
i dokonał tego, że Wisłę i Dunajec wałami obwaro-
wano.

Zwłoki jego leżą w Tarnowie na cmentarzu, po-
mnik jego opuszczony, sztachety się walą, a skoro ro-
dzina nie bierze się do naprawy, byłoby sprawiedliwą 
i konieczną rzeczą, aby synowie choć tyle zadośćuczy-
nili za błądzących swych ojców i pomnik tego męża 
przyprowadzili do należytego stanu. A toby niewiele 
kosztowało. Syn jego gospodarzył się dobrze, dwór 
w Żelichowie słynął z prześlicznych zbóż, z pięknego 
inwentarza, i gdy na wiosnę wyruszyły fornalki i wo-
larki w pole, a zuchowata czeladź i pogranicze jęli przy-
śpiewywać, to echo ich głosy niosło hen daleko i odbi-
jało się miło aż o modrą Wisełkę i biały Dunajec. O! Bo 
fornale Żelichowscy nie dali sobie lada komu w kaszę 
dmuchać.

Że ziemia tutejsza obficie rodziła i rodzi, świadczy 
piętrowy spichlerz, który tu wzniesiono.

Patriarchalne stosunki i pracowitą, grzebliwość tu-
tejszej ludzkości, przerwały wojska rosyjskie, które tu 
przybyły 4 listopada 1914 r., w sile tysiąca koni, a byli 
to Kozacy dońscy pod wodzą pułkownika Grunberga, 
jeżeli się nie mylę. Jeźdźcy zawołani, konie mieli do-
bre i z ludnością obchodzili się dość poprawnie, jak 
na kozaków. Kiedy mi wspominać to słowo: „kozaki’’, 
to serce się krwią na myśl, jak nieopatrzni byli ci, co 
Polską rządzili i tak lekko stracili tak potężną siłę, jaką 
w on czas byli Kozacy i jaką są bądź co bądź dla Mo-
skali dzisiaj. 

Gorzko synowie za to pokutują, ale to wszystko 
szkoda wspominać.

Byli to ludzie, których rzemiosłem była wojna; byli 
to ludzie, którzy żon nie mieli, a jednak ich pułki były 
zawsze kompletne. Była wtedy w Polsce taka gadka 
o nich, że kozak do dziewiątego razu, będąc zabity- 
zmartwychwstaje. To też grzyba „kozakiem’’ nazywa-
my do dzisiaj, jako że się go wciąż zbiera, a on wciąż 
nowy wyrasta.

Gdy jechali galopem po naszych polach, przychyle-
ni do rączego rumaka, to mimowolnie przychodził mi 
na pamięć wiersz Malczewskiego o kozaku: 

„I przez puste bezdroża król pustyni rusza,
A step, koń, kozak, ciemność, jedna dzika dusza’’.
Tylko, że tutaj był nie step pusty, ale nasze kochane 

równiny, zasiane złotem zbożem, które pod kopytami 
końskimi, widziało się, że z żalu aż płacze, kropelkami 
perłowej rosy … Wszelkie prośby, aby jechali drogą, 
nic nie pomagały; Moskale, ludzie szerokiej natury, 
chcieli mieć i drogi szerokie.

Śliczne pola w ogrodach Żelichowskich wyglądały 
niby jedno bajoro i ludzie nic z nich nie zebrali.

Dwór, dziś własność p. Salpetra, poszedł na „roz-
kurz”. W spichlerzu zrobili sobie Moskale „banię”, tj. 
łaźnię, bardzo wyśmienitą. Ukradli w Gręboszowie 
beczkowóz od sikawki, wartający 100 koron i tu się 
bractwo czyściło ziemię.

Gdy kościół nowy, wspaniały w Otfinowie, poszedł 
na „rozkurz’’, nabożeństwo w niedzielę odprawiało 
się w tutejszej kapliczce, w koło której grzebali Rosy-
anie swoich zabitych, a i miejscowych ludzi zmarłych 
paru legło. A ich forszpan żyd, tu spoczął. Boże! jak 
to wszystko wojna niweluje, jak to po śmierci godzi 
wszystkich, bez względu na narodowość i wyznanie. 
Dlaczego do tego aż wojny, aż śmierci trzeba, czemu 
w czasie pokoju tego nie zrobimy? Podpułkownik 
ułanów Olwiopolskich Aleksander Pawłowicz, „ubit 
pod Bieniuszowicami 8-go maja, leży na czele, za nim 
„kazak Epifanowicz Zołotowkow pakostsia’’, a dalej „ 
prach geroja Kozetowa, kozaka duńskiego 11 półka, 
który 13 aprila położył żytie za wiru i caria. Boże! Kto 
im wiarę odbierał? Tak niegdyś oczajdusza Chmielnic-
ki, durne choć mężne swe roty zagrzewał do walki, dziś 
i Moskale myślą i swoim niewolnikom kładą w uszy, że 
się biją za wiarę. Żydów wywieźli ze wsi do Dąbrowy, 
z ludźmi obeszli się jeszcze względnie.

Ale mimo, że tu im było bardzo jedwabnie i kule 
nasze do nich nie szły całą zimę i kwiecień, to w maju 
odmieniła się babce nuta i 2 maja wykurzyły ich kule 
i pożar Żelichowa. 37 gospodarstw poszło na „roz-
kusz’’, a mianowicie spaleni: Rajca Tomasz, Wdowiak 
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Fr., Helena Dymon, Wawrz. Dudek, Tom. Dudek, Ko-
pyto Józefa, Zofia Stalna, Tom. Trzpit, St. Wołek, Woj. 
Boduch, Seb. Kowal, Franc. Dymon, Kat. Misiaszek, 
Woj. Dudek młod., Halama Tom. And. Mosio, H. Zin-
ger, Paweł Boduch, Jan Skowron, Jan Łos, Jan Dudek 
starszy: ci spaleni w całości, z budynkami i sprzętami 
domowymi i gospodarczymi. Zaś: Tom. Zaród, Brożek 
Antonina, Ciukaj Paweł, Mosio St., Falarski J., Kowal 
Karolina, Misiaszek Błażej i Zofia Dudek, mają spalo-
ne albo dom, albo stodołę. Prócz tego rozebrano parę 
domów i stodół. Poszło z dymem sporo świń i bydła, 
ale Bogu dzięki z ludzi raniło tylko Adama Tryta, który 
się wylizał z biedy i żonę jego Zofię.

Z Żelichowa do Kłyża 
Powiedziałem wyżej, że u Ro-

syan to jest szeroka natura. Tak, 
nie tylko szeroka, ale i uparta 
do nieskończoność. Jak się mu 
coś ubzdura, to bądźcie zdrowi, 
trudno mu to ze łba wybić. Na 
dowód tego warto przytoczyć co 
historycy napisali o słynnym za 
czasów carycy Katarzyny, Puga-
czewie, który zebrał wielką liczbę 
różnej zbieraniny i jak rewolucyę 
przeciw rządom Katarzyny. Nie 
brakowało tam i Polaków. Puga-
czew był niepiśmienny i jako pra-
wowierny Moskal, lubił się często 
upić dubletowo, a wtedy różności 
mu do łba przychodziły.

Razu pewnego nakreślił ja-
kichś kulasów na papierze, które 
nie miały żadnego znaczenia, ot, 
jak małe dziecko, gdy się dorwie 
pióra i papieru, i, zawoławszy swego oficera, kazał mu 
te kulasy odczytać. Oficer wybałuszył oczy, ale ani rusz, 
nie mógł oczywiście tego przeczytać. Pijany Pugaczew 
kazał mu zaraz głowę uciąć, że jest takim nieukiem, co 
„carskiej gramoty” (pisma) przeczytać nie umie.

Spotkało to kilku innych, nareszcie napatuchnał się 
jakiś biedny polski szlachcic i jemu Pugaczew kazał, 
,gramotę” swą czytać. Zadrżał na to poczciwie więc, bo 
widział, jak świeżo ucięte głowy łypały jeszcze oczyma, 
ale wziął się w lot na sposób i powiada: „Najjaśniejszy 
Panie! Tyś jest Pan nad pany, i car nad cary, a my, ot co, 
proste mużyki. Żeby twą gramotę odczytać, toby trze-
ba takiego samego cara jak ty, ale nie nas, durnych sał-
datów. Ty przecież musisz wiedzieć o tem, że w niebie, 
jak co napisze Bóg Ojciec, to tego nikt nie przeczyta, 
aż Syn Boży”. To trafiło do przekonania Pugaczewowi 
i pochwaliwszy Polaka, dał spokój krwawemu figlowi.

O! Bądźmy przekonani, że byłyby i u nas różne nie-
wesołe ich figle, gdyby mieli wódkę. Bogu dzięki, że 
im zakazano surowo wódki, bo było by przeszło nieraz 

do różnych niewesołych kawałków. Brak tej „boskiej 
obrazy” odczuwali oni nie mało i z żalem wspominali 
wojnę z „Japońcami, co wódki było do wolno”. 

Rosyanie, ludzie z zimnego klimatu, piją wódki 
wiele, a nawet dawni ich carowie prym w tym zwykle 
wodzili. U Piotrka Wielkiego wódka była na porząd-
ku dziennym, a naczynie do picia, był to duży kielich 
w kształcie dwugłowego orła.

Pewnego razu Piotr Wielki wydał straży rozkaz, aby 
do jego zamku w Kronsztadzie, gdzie mieszkał, nikogo 
nie wpuszczano. Jego serdeczny przyjaciel Menżykow 
szedł właśnie do cara. Żołnierz znał go dobrze, ale za-
prezentowawszy broń, zatamował mu drogę, do drzwi, 
a gdy tamten chciał gwałtem wejść, to sołdat kolbą 
odtrącił go, i musiał jak niepyszny do swego pałacu 

wrócić. Sprawa ta doszła do cara, 
a Menżyków, rozjuszony, prosił, 
aby zuchwałego sołdata srodze 
car ukarał.

– Czy znasz tego dostojnego 
pana? – pyta car sołdata.

– Tak, Wasze Wieliczestwo!
– No, a dlaczegoż tak się na 

niego zamierzyłeś karabinem?
– Bo Jego Przewoschodność, 

chciał mimo rozkazu wejść do 
komnaty. Waszego Wieliczestwa.

– Haraszo!
Piotr zadzwonił i kazał 

przynieść gąsior wódki, nalał 
w szklankę i powiada:

– Menżyków! Pij zdrowie tego 
„małdca”, którego mianuję pod-
oficerem.

Nie było rady, faworyt cara 
musiał wódkę wypić.

– Jeszcze jedną szklankę Menżykow! Za zdrowie 
tego samego podoficera, którego mianuje praporsz-
czykiem!

Menżyków zrobił kwaśną minę, ale wypić musiał, 
bo jużcić za carem Piotrem nie było żartów, i myślał 
dumny dworu, że na tem będzie koniec.

Ale nielitościwy imperator nalał trzecią szklanicę 
po same dziuby szklannego orła i powiada:

– No Menżyków! Trzecią szklanicę za pomyślność 
praporszczyka, a obecnie kapitana!

Zamrużył oczy, pół pijany już Menżyków i pochwy-
ciwszy szklanicę o dwóch orlich dzióbach, spełnić ją 
biedaczysko musiał.

– A teraz – krzyknął Piotr – idź, ubierz go w mun-
dur kapitański i za trzy dni przedstaw mi go w para-
dzie. A pamiętaj, jeżeli kiedy ośmielisz się naprzykrzać 
człowiekowi, pełniącemu służbę, to ta laska dębowa 
(dubina) nauczy cię rozumu!

Ten, co to opisał, dodaje, że Menżyków długo uty-
kał, zanim klamkę od drzwi namacał.

Jakób Bojko
„Piast” 1915, nr 46.
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Taka była natura rosyjskich ludzi i taka jest dotąd 
u nich, to też nic dziwnego, że tu i ówdzie wyprawiali 
różne historie z ludźmi, a szczególnie ci kozacy, którzy 
najpierw wkroczyli do Galicyi, która mówiąc nawia-
sem, bardzo im przypadła do gustu. Naszem ślicz-
nem nadwiślańskiem bydełkiem, darmo, albo za psie 
grosze wytoczyli sobie boki, ale i to prawda, że tu byli 
dużo grzeczniejsi, niż w innych powiatach. Dlaczego? 
– trudno na to odpowiedzieć. Przynajmniej nie sły-
szałem o gwałceniu kobiet, jak to miało miejsce gdzie 

indziej, a to, co robili z nami, krótko ich straszyzna tłu-
maczyła: „Da wojna, da wojna, sztoż diełat”?

Ludowina zwozi powoli drzewo do Żelichowa, czem 
się p. starosta gorliwie zajął i stawia się, jak może; oby 
tylko c.k. Rząd dał dla naszego powiatu więcej groszy 
na to.

Uzupełnieniem „Sprawozdania” J. Bojki jest krótki 
artykuł Jana Gątkiewicza – kierownika szkoły w Czar-
nym Dunajcu

Gręboszów dawniejszy a dzisiejszy
W drugiej połowie sierpnia tego roku [1915 – przyp. 

KS] odwiedziłem Gręboszów, siedzibę posła p. Bojki, 
a moją dawną posadę nauczycielską, na której spędzi-
łem najprzyjemniej dziewięć lat w ciągu mej 28-mio 
letniej służby nauczycielskiej. Nie zapomnę nigdy tego 
przyjacielskiego stosunku, jaki panował tam między 
szkołą a wsią, tej opieki, jakiej tam doznawała szkoła, 
a nade wszystko imponuje mi dziś to regularne wysy-
łanie dzieci do szkoły, jakie było za moich czasów.

Przy wjeździe do Gręboszowa, wpada każdemu 
w oczy wspaniały, granitowy słup na wysokim kopcu, 
usypanym na pamiątkę 500-letniej rocznicy zwycię-
stwa grunwaldzkiego. Pomnik ten jest nie tylko ozdo-
bą Gręboszowa, ale i świadectwem świadomości naro-
dowej i patriotyzmu ludności parafii gręboszowskiej.

Za mojego pobytu tam, przed dziesięciu laty, leżał 
Gręboszów nad bagnem tzw. Kobylcem, nad którego 
oba brzegami stały schludne budynki mieszkalne i go-
spodarskie. Był to rażący zanadto kontrast czystości 
z brudotą. W zimie zamarzał Kobylec i trzeba było nie 
mało naupominać dzieci, by idąc ze szkoły nawet na 
niego nie patrzyły. Który popatrzył, nie oparł się po-
kusie, aby choć raz nie ślizgnąć się, a za jednym szli 
inni. Tóż nie raz od Kobylca dochodziły nawet do szko-
ły krzyki, śmiechy i płacze ślizgających się bachorów.

Za to z wiosną, w lecie i jesieni rozlegało się miłe 
kamkanie żab rozmaitego gatunku, w różnych to-
nach. Z tego kumkania wróżyli sobie gospodarze 
o pogodzie, czy deszczu i, co prawda, rzadko się mylili.

W czasie posuchy Kobylec, wysychał miejscami 
całkiem, miejscami mniej, tworząc wyspy i wysepki, 
a znów w mokre lata podnosiła się woda niemal do go-
ścińca, zalewając wyspy. Kobylec, to bagno śmierdzą-
ce, niezdrowe, zanieczyszczał powietrze całej okolicy, 
a Gręboszów szpecił bardzo.

Toż zdziwiłem się nie mało, gdy wjeżdżam do Grę-
boszowa i nie mogę ujrzeć tego bagna. Tu deszcz od 
kilku dni ciągle pada, Kobylec powinien być wezbrany, 
a tu z niego ani śladu dzisiaj. Dawniej prowadził przez 
Gręboszów jeden gościniec z Dąbrowy do granicy, do 
Ujścia Jezuickiego, innych gościńców nie było. Tóż 
z wiosną, czy jesienią ludzie brnęli po kostki w błocie, 
wozy po osie. Oj! Ćiężko mi było iść, czy jechać na lek-
cye do dworu w Lubiczku, z jednej strony Gręboszowa 

położonego, czy do Kars, z drugiej strony. Konie do-
brze musiały się natężyć, by wywieźć furę nawozu, czy 
zwieźć plony do stodół.

Dziś z Gręboszowa rozchodzą się, niby ze stolicy 
jakiej, gościńce do Lubiczka, do Kars, do Hubenic, do 
Zawierzbia, a nawet kawałek osobnej drogi, ciągną-
cej się wzdłuż Kobylca między domami, który prawie 
niemożliwy był w czasie pory deszczowej do przebycia 
zniknął, a zastąpił go gościniec.

Ten kopiec, te gościńce, to osuszone bagnisko, to 
dzieło posła p. Bojki. On je swoim wpływem, swoją 
energią wykonał. Gdyby nie Bojko, to Gręboszów ani 
za tysiąc lat nie pozbył by się Kobylca, ani za sto lat nie 
dawałby tych gościńców. Tóż jeżeli wszyscy chłopi pol-
scy, jeżeli cały powiat dąbrowski są dla p. Bojki pełni 
wdzięczności i szacunku, to cóż dopiero mówić o Grę-
boszowianach? A mają go za co czcić i kochać może 
jedną z najpiękniejszych wsi w Polsce. Powiadam – 
byłby – bo dziś go nie ma.

Nad tym Kobylcem osuszonym, nad tymi gościńca-
mi leżą dziś kupy węgli, niedopalonego drzewa, rosną 
osmolone i zaczerniałe wierzby, na których ani wróbel 
nie zaćwierka, a po podwórzach, czarnych, jakby z wę-
gla były, snują się wyblakłe postacie ludzkie. Miejsca-
mi stoją domki, mniej więcej do bud podobne, miej-
scami ani do nich niepodobne, a miejscami leży kiedyś 
słoma, na której śpi rodzina w nocy i parę łachmanów, 
które służą za przykrycie dla niej. Z całego Gręboszowa 
zostało tylko parę domów. Szkoła zniszczona, kościół 
od kul podziurawiony, jak sito, bez dachu, bez dzwo-
nów, figury przy kościele bez głów, bez rąk.

Widok taki bolesny i straszny, że kto to ujrzy, od łez 
się nie wstrzyma.

Poszedłem do jednego, bardzo za moich czasów 
bogatego gospodarza, Misiaszka Macieja. Dziś on 
dziad, wszystko mu wojna zniszczyła, leżał na słomie 
pod daszkiem słomianym.

Tóż nic dziwnego, że w Gręboszowie i okolicy smu-
tek, ni uśmiech ujrzeć na twarzach; tóż nic dziwnego, 
że stary i kochany nasz Kuba, który swój Gręboszów 
chciał zrobić wzorową wsią dla kraju pod względem 
zabudowań, czystości i porządków, chodzi wśród 
tych ruin i zgliszcz, smutny i przygnębiony i ciągle mi 
gada;- Ja umrę wnet, ja nie przeniosę śmierci syna 

 *** 
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i nieszczęścia, jakie padło na mój Gręboszów, na moje 
tyloletnie zabiegi.

-Wiesz co, Kubuś, za synem nie rozpaczaj, bo ta-
kich nieszczęśliwych dziś dużo. Przypomnij sobie, co 
mówił p. N., który jedynaka stracił na wojnie. Słów 
jego to nie powtórzę,

Powiedz sobie tak samo.
Dla Gręboszowa zrobiłeś przed wojną rzeczy 

wprost nadzwyczajne, te i dziś przy pomocy Boskiej, 
potem Twojej i dobrych ludzi, i rządy, i przy wielkiej 
energii, którą u Gręboszowian zauważyłem, wieś się 
dźwiganie i będzie jeszcze ładniejszą.

O śmierci nie myśli, bo dopiero teraz potrzeba Pol-
sce i chłopom takich, jak Ty, Kubuś, ludzi. I powiem 
szczerze, jeżeli nie rozperswadajesz sobie tego nie-
szczęścia, co Cię spotkało, to popełnisz ciężki grzech 
i wobec Polski, którą tak ukochałeś, a dla której dziś 
tyle zrobić będziesz mógł i względem chłopów, za któ-
rych uświadamianie tyle wycierpiałeś, na co lat dzie-
więć własnymi patrzyłem oczyma.

I Ty Kochany Kubuś, i my wszyscy musimy otrząść 
się z tego nieszczęścia, które się na nas zwaliło, i po-
wiedzieć sobie: dźwignąć się musimy!

Jan Gątkiewicz

AKCJA ŚWIÇTECZNA „SŁOWA MIŁOŚCI – 
PODARUNKIEM BLISKOŚCI”

Rok 2020 większość z nas pożegnała z wielką ulgą, a zarazem z nadzieją, że ten rozpoczynający się właśnie 
2021 rok przyniesie więcej radości, nadziei i spokoju. Chyba dla każdego w większym lub mniejszym stopniu był 
to ciężki czas. Pandemia koronawirusa wszystkim skutecznie dała się we znaki, pokrzyżowała wiele planów. Nie 
chodzi tutaj tylko o przedsiębiorców, dla których szczególnie zaistniała sytuacja była barierą dla działalności. Dla 
wielu z nas, naszych bliskich czy sąsiadów poważnym skutkiem pandemii okazała się izolacja. Zaczęliśmy patrzeć 
na siebie podejrzliwie, ze strachem, obawiamy się spotkań, rozmów. Niejednokrotnie zamykaliśmy się w domu 
w obawie o swoje zdrowie, ale również w trosce o zdrowie i życie osób starszych, które jak wiadomo są najbardziej 
narażone na skutki wirusa Sars-Cov-2. 

Początkiem grudnia Ewelina Rumas zgłosiła się do naszej biblioteki z inicjatywą zorganizowania akcji świątecz-
nej. Biorąc pod uwagę panującą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji kultury, ale i życia 
społecznego w ogóle- temat był niełatwy.  Po wielu rozmowach, pomysłach i analizach powstała koncepcja, aby za-
proponować mieszkańcom naszej gminy wykonanie własnoręcznych kartek świątecznych, które później zostaną do-
starczone poprzez zainteresowanych sołtysów lub Koła Gospodyń Wiejskich do osób samotnych, zamieszkałych w ich 
wioskach. Inicjatywa ta, w tych trudnych czasach miała dać osobom samotnym uśmiech na twarzach, pokazać, że 
pomimo tej przymusowej izolacji, ograniczenia spotkań, rozmów- ktoś o nich myśli i pamięta. Miała dać nadzieję, że 
ta sytuacja wkrótce się skończy i wszystko wróci do normy. Można też powiedzieć, że w pewnym sensie był to test dla 
mieszkańców- czy potrafimy dać innym coś od siebie. Tak po prostu. Bezinteresownie. W dniach 3-17 grudnia 2020 
roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gręboszowie przygotowane zostało specjalne pudełko na przekazane kratki 
świąteczne. Efekty akcji przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Okazało się bowiem, że mieszkańcy z zaangażowa-
niem, kreatywnością, chęcią pomocy i wielkim sercem włączyli się do akcji. Wykonano aż 110 pięknych bożonarodze-
niowych kartek świątecznych z życzeniami. Również sołtysi i Koła Gospodyń Wiejskich z wielkim zaangażowaniem 
przekazali kartki swoim mieszkańcom. 

W tym miejscu pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do powodzenia akcji świątecznej. W pierwszej kolejności- Ewelinie Rumas za pomysł i wielką chęć działania. Mamy 
nadzieję, że jeszcze wiele akcji uda nam się wspólnie przeprowadzić. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój 
czas i wykonali kartki świąteczne. Podarowane 
kartki były tak piękne, wykonane z wielką staran-
nością, kreatywnością oraz jak wiele osób mówiło 
z wielkim sercem i wiarą, że sprawią one komuś 
radość. Dziękujemy sołtysom, Kołom Gospodyń 
Wiejskich i wolontariuszom, że w tym przedświą-
tecznym okresie znaleźli czas na to, aby dostarczyć 
do swoich mieszkańców kartki. 

„Słowa miłości- podarunkiem bliskości” – to 
hasło przeprowadzonej akcji świątecznej, jednak 
pamiętajmy o tym- nie tylko podczas świąt- że nie-
jednokrotnie dobre słowo, chwila rozmowy to dla 
osób samotnych więcej niż mogłoby nam się wy-
dawać. Na pewno podobne inicjatywy będą jeszcze 
odbywały się w naszej bibliotece, ale już teraz do-
brym słowem dzielmy się na co dzień.

Monika Kilian

 *** 
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ŚWIAT DZIECIÊCYCH BAJEK 
Sobota, 24 października 2020 r. była wyjątkowym dniem dla wszystkich, którzy kochają niezwy-

kły świat dziecięcych bajek. Wtedy to w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie 
odbyły się konkursy: recytatorski oraz na najładniejsze bajkowe przebranie, pod wspólnym tytułem 
„Czarowny świat bajek i poezji w oczach dziecka”. W konkursie recytatorskim usłyszeliśmy dzieci, 
które z wielkim sercem i dużą odwagą deklamowały wybrane przez siebie utwory. Tegoroczna edycja 
konkursu była bez wątpienia inna niż wszystkie. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i tzw. 
„czerwoną strefę”, której wprowadzenie wiązało się z daleko idącymi ograniczeniami i obostrzenia-
mi, prezentacje poszczególnych uczestników miały charakter indywidualny i rotacyjny.

 *** 
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Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 

A oto wyniki konkursu recytatorskiego:

Kategoria przedszkole i klasa „0”
I miejsce ex aequo: Wiktoria Kowynia, Lena Bojko, 
Aniela Siąkała.

Kategoria klasy I-III
I miejsce ex aequo: Zuzanna Dymon, Gabriela Ko-
wynia, Natalia Bogacz.
II miejsce ex aequo: Amelia Smoła, Karolina Dąbroś.

Kategoria klasy IV-VIII
I miejsce Sylwia Ordon.
II miejsce ex aequo: Kacper Dąbroś, Kinga Trela.
III miejsce Natalia Smoła.

Wyniki konkursu „na bajkowe przebranie”
I miejsce Aniela Siąkała.
II miejsce ex aequo: Amelia Smoła, Zuzanna Dy-
mon, Antonina Dymon, Gabriela Kowynia, Wiktoria 
Kowynia.

Wyniki konkursu plastycznego:

Przedszkole i klasa „0”
I miejsce ex aequo : Aniela Siąkała, Adam Łos
II miejsce :Wiktoria Kowynia
III miejsce ex aequo: Maciej Łos, Kamil Dudek

Klasy I-III
I miejsce ex aequo: Amelia Smoła, Gabriela Kowynia
II miejsce ex aequo: Patryk i Sebastian Dudek, 
Zuzanna Złotkowska, Jaś Cabaj

Klasy IV-VIII
I miejsce ex aequo: Kinga Trela, Sylwia Ordon, 
Placówka Wsparcia Dziennego w Gręboszowie
II miejsce ex aequo: Alicja Rzeszutko, Natalia Smoła
III miejsce ex aequo: Martyna Janowiec, Monika 
Zawada.

WL
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W CENTRUM KULTURY PODSUMOWANO 
KONKURS ŚWIÇTECZNY

21 grudnia 2020 roku rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu plastyki obrzędowej związa-
nej z okresem Bożonarodzeniowym, organizowaną przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie. Celem konkursu było ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej 
związanej z okresem Bożonarodzeniowym. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu były piękne, cie-
kawe, pomysłowe i zasługiwały na uznanie. Komisja Jury, pod przewodnictwem Moniki Kilian, miała 
nie łatwe zadanie wyłonić najlepsze z nich. Jednak członkowie Jury, zwracając szczególną uwagę na: 
oryginalność, estetykę, wykorzystanie materiałów naturalnych, postanowili przyznać w poszczegól-
nych kategoriach następujące miejsca:

Kategoria – Szopki
I miejsce Jaś Cabaj
II miejsce Aniela Siąkała
III miejsce ex aequo: Oskar Kloczkowski, 
Natalia Smoła

Choinki
I miejsce ex aequo: Daniela Chabinka, Kamil Woź-
niak, Publiczne Przedszkole w Gręboszowie- grupa II
II miejsce ex aequo: Sylwia Ordon, Kinga Trela, 
Publiczne Przedszkole w Gręboszowie – grupa 
Biedronki,
III miejsce Maciuś Łos

Anioły
I miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Ujście Jezuickie
II miejsce ex aequo: Zuzanna Wytrwał, Martyna 
i Wiktoria Janowiec, Maria Woźniak

Stroiki
I miejsce Marlena Bernat
II miejsce ex aequo: Jakub Rumas, Monika Zawada, 
Publiczne Przedszkole w Gręboszowie grupa II
III miejsce Izabela Dubiel Klub Senior +

Plastyka bożonarodzeniowa i ciastka
I miejsce Bartosz Szlichta
II miejsce ex aequo: Adam Łos, Martyna Wytrwał.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez organizatora. 
Komisja Jury, serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za wkład pracy włożony w przygotowanie 
prac konkursowych.

WL
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SPORT

Tabela klasy „B”

L.p. Nazwa M. Pkt. Bramki

1. LZS Wójcina 11 27 34:20

2. LKS Ilkowice 11 25 30:17

3. LKS Smęgorzów 11 22 39:22

4. Wisła Borusowa 11 18 29:17

5. DTS Dąbrowa Tarn. 11 17 31:24

6. Polonia Kłyż 11 16 30:19

7. Spartakus Radgoszcz 11 15 26:24

8. Powiśle Bolesław 11 13 29:30

9. Wolania Wola Żel. 11 13 18:25

10. Kłos Słupiec 11 12 19:26

11. Dunajec Ujście Jez. 11 9 14:28

12. Błękitni Siedliszowice 11 4 7:54

Wyniki rozgrywek piłkarskich klasy „A”– Żabno

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

1 02.08.2020 Strażak Karsy LZS Brzezówka (k. Szczucina) 1-1

2 09.08.2020 Ava Grądy Strażak Karsy 7-1

3 16.08.2020 Strażak Karsy LKS Nowa Jastrząbka 1-7

4 23.08.2020 LUKS Zalipie Strażak Karsy 5-2

6 06.09.2020 Strażak Karsy FC Pawęzów 0-1

7 15.11.2020 Łukovia Łukowa Strażak Karsy 4-0

8 13.09.2020 Strażak Karsy Olimpia Biskupice Radłowskie 3-3

9 19.09.2020 LKS Wietrzychowice Strażak Karsy 5-2

10 27.09.2020 Strażak Karsy Radłovia II Radłów 3-0

11 04.10.2020 Orzeł Miechowice Małe Strażak Karsy 1-3

12 11.10.2020 Strażak Karsy Iskra Dąbrówki Breńskie 2-7

13 18.10.2020 LKS Szarwark Strażak Karsy 5-0

14 25.10.2020 Strażak Karsy LZS Mędrzechów 0-1

15 22.11.2020 Łęgovia Łęg Tarnowski Strażak Karsy 0-0

16 07.03.2021 Strażak Karsy LZS Luszowice -

17 data nieustalona Dunajec Konary Strażak Karsy -

Wyniki rozgrywek piłkarskich klasy „B” – Żabno

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

1 02.08.2020 Wolania Wola Żelichowska LKS Smęgorzów 1-3

1 02.08.2020 Wisła Borusowa DTS Dąbrowa Tarnowska 1-1

1 02.08.2020 Spartakus Radgoszcz Dunajec Ujście Jezuickie 3-0

2 09.08.2020 Dunajec Ujście Jezuickie Powiśle Bolesław 2-1

2 09.08.2020 LKS Smęgorzów Wisła Borusowa 2-2

2 09.08.2020 LZS Wójcina Wolania Wola Żelichowska 2-0

3 16.08.2020 Wolania Wola Żelichowska Błękitni Siedliszowice 4-0

3 16.08.2020 Wisła Borusowa LZS Wójcina 2-3

3 16.08.2020 Polonia Kłyż Dunajec Ujście Jezuickie 1-2

4 23.08.2020 Dunajec Ujście Jezuickie Kłos Słupiec 1-2

4 23.08.2020 Wolania Wola Żelichowska Wisła Borusowa 3-0

5 30.08.2020 Wisła Borusowa Błękitni Siedliszowice 7-0

5 30.08.2020 Spartakus Radgoszcz Wolania Wola Żelichowska 2-0

5 30.08.2020 LKS Ilkowice Dunajec Ujście Jezuickie 2-1

6 06.09.2020 Błękitni Siedliszowice Dunajec Ujście Jezuickie 0-4

6 06.09.2020 Wolania Wola Żelichowska Powiśle Bolesław 3-3

6 06.09.2020 Wisła Borusowa Spartakus Radgoszcz 3-0

7 13.09.2020 Powiśle Bolesław Wisła Borusowa 1-5

7 13.09.2020 Polonia Kłyż Wolania Wola Żelichowska 3-0

7 13.09.2020 Dunajec Ujście Jezuickie DTS Dąbrowa Tarnowska 2-3

8 20.09.2020 LKS Smęgorzów Dunajec Ujście Jezuickie 7-0

8 20.09.2020 Wolania Wola Żelichowska Kłos Słupiec 4-2

8 20.09.2020 Wisła Borusowa Polonia Kłyż 0-2

9 27.09.2020 Kłos Słupiec Wisła Borusowa 2-2

9 27.09.2020 LKS Ilkowice Wolania Wola Żelichowska 3-0

9 27.09.2020 Dunajec Ujście Jezuickie LZS Wójcina 1-4

10 04.10.2020 Wolania Wola Żelichowska Dunajec Ujście Jezuickie 2-1

10 04.10.2020 Wisła Borusowa LKS Ilkowice 4-3

11 10.10.2020 Dunajec Ujście Jezuickie Wisła Borusowa 0-3

11 11.10.2020 DTS Dąbrowa Tarnowska Wolania Wola Żelichowska 6-1

Tabela klasy „A”

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1. LKS Szarwark 15 36 25:16

2. LUKS Zlipie 16 36 39:22

3. Ava Grądy 16 35 48:16

4. LKS Nowa Jastrząbka 16 35 70:31

5. Łukovia 15 32 45:20

6. Wietrzychowice 16 32 45:33

7. Iskra Dabrówki B. 16 30 46:27

8. FC Pawezów 16 26 37:35

9. Dunajec Konary 15 24 37:31

10. Łęgovia 16 16 24:33

11. LZS Mędrzechów 16 15 22:45

12. LZS Brzezówka 16 11 20:40

13. LZS Luszowice 15 11 32:56

14. Radłovia II 16 11 16:45

15. Olimpia Biskupice Radł. 16 10 24:59

16. Strażak Karsy 14 9 18:47

17. Orzeł Miechowice M. 16 9 23:45

WYNIKI I TABELE 
ROZGRYWEK PIŁKARSKICH KLASY A i B
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FAIR PLAY CUP ORLIK 2020
W dniu 04.10.2020 r. na obiekcie Orlik w Gręboszowie odbył się przełożony z 27.09.2020 r. tur-

niej piłkarski Fair Play Cup Orlik 2020 dla dzieci szkół podstawowych zorganizowany przez Lokalne-
go Animatora Sportu, Urząd Gminy Gręboszów oraz LZS Wisła Borusowa. Uczestnicy rywalizowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1- 4 oraz klasy 5-8. 

W pierwszej kategorii wiekowej zgłoszone zostały dwie drużyny: FC Błyskawica która pokonała 
drugą zgłoszoną drużynę Pioruny 14-0. Królem strzelców w tej kategorii został Kacper Lupa nato-
miast nagrodę Fair Play sędziowie przyznali całej drużynie Piorunów.

W drugiej kategorii wiekowej 
udział wzięło 5 drużyn:

Kambodża
SP Gręboszów
Wiśnie (drużyna żeńska)
Wisła Borusowa
FC Kasztelan 

Rozgrywki odbyły się w sys-
temie każdy z każdym a miejsca 
przyznane zostały na podstawie ta-
beli punktowej oraz w drugiej kolej-
ności od ilości zdobytych bramek.

Końcowa tabela
1. Kambodża 12 pkt 10 bramek
2. FC Kasztelan 7 pkt 23 bramki
3. Wisła Borusowa 7 pkt 18 bramek
4. SP Gręboszów 3 pkt 7 bramek
5. Wiśnie 0 pkt 0 bramek 

Królem strzelców w tej kategorii 
wiekowej został Paweł Kaczówka z 14 
bramkami natomiast nagrodę Fair Play 
po konsultacji sędziowskiej postano-
wiono przyznać jedynej żeńskiej drużynie pod nazwą „Wiśnie”. 

Cały turniej odbył się w sportowej atmosferze fair play, zachęcając do aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz korzystania z obiektu sportowego Orlik.

Grzegorz Kilian




