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W piątkowe przedpołudnie, 19 marca br., odbyło się uroczyste wręczenie honorowego odznacze-
nia Brązowym Krzyżem Zasługi.  Tym wyjątkowym odznaczeniem uhonorowany  został  Pan  Józef 
Gwiazda w uznaniu  zasług  za działalność na  rzecz  ochrony przeciwpożarowej  oraz  za wieloletnią 
działalność  społeczną.  Odznaczenie  to  zostało  przyznane  postanowieniem  Prezydenta  Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach 
i odznaczeniach.

Kameralna ceremonia odbyła się w sali konferencyjnej GCKiCz. Rozpoczęła się odczytaniem lau-
dacji przez Krzysztofa Gila – Wójta Gminy Gręboszów. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał 
Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski. W uroczystości wzięła udział najbliższa rodzina Pana 
Józefa Gwiazdy oraz przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych: Wiesław Kra-
jewski – Poseł na Sejm RP, Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Krzysztof Gil – Wójt Gmi-
ny Gręboszów, Marek Mosio – Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów, Zdzisław Kogut – Sekretarz 
Gminy oraz ks. Andrzej Sobol – Proboszcz Parafii Żelichów. Uroczystość poprowadził Wiesław Lizak 
– Dyrektor GCKiCz.

Zgodnie  z  art.  16  ustawy  z  dnia  16  paździer-
nika  1992  r.  o  orderach  i  odznaczeniach,  Krzyż 
Zasługi  jest nagrodą dla osób, które położyły za-
sługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny 
przekraczające zakres  ich zwykłych obowiązków, 
a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub oby-
watelom. Może być nadany także za ofiarną dzia-
łalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz 
działalność charytatywną. Krzyż Zasługi dzieli się 
na  trzy  stopnie:  I  stopień – Złoty Krzyż Zasługi, 
II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień – 
Brązowy Krzyż Zasługi.

JÓZEF GWIAZDA ODZNACZONY 
BRÇZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Wiesław Lizak
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Od wydawcy
Oddajemy  do  Państwa 

rąk 89. numer Gazety Grębo-
szowskiej.  Miniony  kwartał 
przyniósł  nam  wiele  wyda-
rzeń  wartych  odnotowania 
i  utrwalenia  na  łamach  na-
szego  kwartalnika.  Warto 
jednak  zaznaczyć,  że  ostat-
nie  trzy  miesiące  to  przede 
wszystkim  sukcesywny  po-

wrót  do  względnej  normalności  i  próba  odnale-
zienia  się w nowej  rzeczywistości. Pandemia ko-
ronawirusa  nieco wyhamowała  a my  zyskaliśmy 
namiastkę  normalnego  życia.  Nie  wiadomo  jed-
nak  na  jak  długo.  Dzieci  i  młodzież  zakończyły 
już rok szkolny, który bez wątpienia był inny niż 
wszystkie. Nauka w trybie hybrydowym, czy lekcje 
on-line,  były  pod  wieloma względami  –  ogrom-
nym  wyzwaniem.  Dlatego  tak  bardzo  cieszył 
fakt,  że  przynajmniej  ostanie  tygodnie  i  symbo-
liczne  zakończenie  roku,  połączone  z  rozdaniem 
świadectw,  mogli  oni  spędzić  razem  w  murach 
placówki. W numerze zamieszczamy relację z za-
kończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej 
w Gręboszowie, które odbyło się 25 czerwca br.

W minionym kwartale byliśmy świadkami wielu 
ważnych dla naszej gminy wydarzeń. Warto zazna-
czyć,  że  14  czerwca br., podczas XXVI  sesji Rady 
Gminy Gręboszów, wszyscy  radni udzielili  jedno-
głośnie  wotum  zaufania Wójtowi  Gminy  Krzysz-
tofowi Gilowi. Ponadto Rada Gminy jednogłośnie 
podjęła  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  absoluto-
rium Wójtowi Gminy, z  tytułu wykonania budże-
tu za 2020 rok. Bez wątpienia świadczy to o wza-
jemnym zaufaniu i owocnej współpracy pomiędzy 
organem wykonawczym  a  organem  stanowiącym 
i kontrolnym naszej gminy. Ponadto w czasie trwa-
nia XXVI sesji Rady Gminy Gręboszów Panu Jó-
zefowi  Gwiazda  z  Zapasternicza  wręczono medal 
„Za zasługi dla obronności kraju”. Warto również 
wspomnieć,  że  to  nie  jedyne  wyróżnienie  jakim 
uhonorowano Pana Józefa. W marcu br. otrzymał 
on Brązowy Krzyż Zasług w uznaniu zasług za dzia-
łalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za 
wieloletnią działalność społeczną. Szersze informa-
cje o tych wydarzeniach znajdą Państwo na łamach 
naszego kwartalnika. 

W  89.  numerze  Gazety  Gręboszowskiej  za-
mieszczamy również informacje dotyczące m.in.: 
promesy  jaką uzyskało OSP Ujście Jezuickie na 
zakup samochodu strażackiego, Gminnego Zjaz-
du PSL w Gręboszowie, Narodowego Spisu Po-
wszechnego,  jak również uroczystości Najświęt-

szego Ciała i Krwi Chrystusa w parafii Gręboszów. 
Na  łamach  aktualnego  numeru  prezentujemy 
również wywiad z Wojciechem Skruchem, Wice-
przewodniczącym Sejmiku Województwa Mało-
polskiego. 

W  związku  z  sukcesywnym  luzowaniem  obo-
strzeń  w  minionym  kwartale  odbył  się  szereg 
imprez  kulturalnych.  W  najnowszym  numerze 
zamieszczamy  informacje wraz  z  relacjami  zdję-
ciowymi m.  in.  z  XXV  edycji  Konkursu  Plastyki 
Obrzędowej  Związanej  z  Okresem  Wielkanocy, 
Konkursu  Plastycznego  i  Literackiego  „Bądźmy 
Sobą  Bez Nałogów”,  konkursu  plastycznego  „Co 
Czyta Mi Mama i Tata”, jak również festynu z oka-
zji Dnia Dziecka, który odbył się w Woli Żelichow-
skiej.  Warto  również  wspomnieć,  że  w  czerwcu 
br.: Gmina Gręboszów, GCKiCz oraz z KGW Uj-
ście Jezuickie wzięli udział w „Pikniku Chorwac-
kim”, który odbył się w niedzielę, 27 czerwca br. na 
krakowskich Bagrach. Przedsięwzięcie  to  zostało 
zorganizowane z inicjatywy Konsula Honorowego 
Chorwacji  w  Krakowie  Pawła Włodarczyka  i  we 
współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Krakow-
skim Biurem Festiwalowym oraz Zarządem Ziele-
ni Miejskiej. W numerze zamieszczamy obszerną 
relację z wydarzenia. 

Tradycyjnie,  jak w każdym wydaniu naszego 
kwartalnika,  zamieszczamy  materiały  poświę-
cone tematyce historycznej. W 89. numerze pu-
blikujemy  artykuły  poświęcone  wydarzeniom 
rocznicowym:  155.  rocznicy  śmierci  Józefa  Za-
łuskiego,  50.  rocznicy  wizyty  kardynała  Karola 
Wojtyły  w  Gręboszowie.  Ponadto  publikujemy 
archiwalne zdjęcia, które były gromadzone przez 
ostatnich kilka miesięcy w ramach akcji „Ocalić 
od zapomnienia”.

W  numerze  znajdą  Państwo  również  wyni-
ki  i  tabele podsumowujące rozgrywki piłkarskie 
klasy A i B w których uczestniczyły zespoły z gmi-
ny Gręboszów.

Na koniec życzę Państwu miłej lektury 89. nu-
meru  naszej  Gazety  Gręboszowskiej.  Jednocze-
śnie pragnę również życzyć tak potrzebnego nam 
wszystkim zdrowia i pełnego powrotu do rzeczy-
wistości,  jaką  znaliśmy  sprzed  ery  koronawiru-
sa. Mam nadzieję, że pandemia i jej skutki będą 
teraz  już  tylko  złym wspomnieniem do  którego 
będziemy wracać jedynie sięgając po archiwalne 
publikacje.

Wiesław Lizak

Gazeta GrĘboszowska
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Polska może otrzymać największe w histo-
rii Unii Europejskiej fundusze, czyli ok. 770 
mld zł. Z tych pieniędzy będzie mogła skorzy-
stać także Małopolska. Na co przede wszyst-
kim będą one przeznaczone? 

W pierwszej  kolejności  pieniądze będziemy prze-
znaczać  na  inwestycje  związane  z  budową  dróg,  czy 
obwodnic.  To  zawsze pochłania najwięcej  pieniędzy, 
a są to inwestycje niezbędne dla mieszkańców nie tyl-
ko naszego  regionu. Chcemy,  aby  dróg  i  to  dobrych 
dróg, było jak najwięcej. Zapewne część pieniędzy zo-
stanie przekazanych również na  inwestycje związane 
z  kulturą,  czy  edukacją.  Jednym  z  projektów,  który 
oszacowano na 265 mln zł, jest budowa Centrum Mu-
zyki w Krakowie, czyli kompleksu 
o  najwyższych  walorach  urba-
nistycznych,  architektonicznych 
i funkcjonalno-użytkowych, który 
wpłynie  na  podniesienie  jakości 
przestrzeni  publicznej,  wzmocni 
pozycję  Krakowa  jako  ośrodka 
metropolitalnego,  podniesie  do-
stępność i standardy uczestnictwa 
w  kulturze  wysokiej  oraz  prestiż 
regionu.  Nie  zabraknie  inwesty-
cji  związanych  z  rozwojem  tury-
styki  i  sportu. Wielkimi  krokami 
zbliżają  się  Igrzyska Europejskie, 
które zorganizuje Kraków, a także 
być może Tarnów, więc poprawa 
infrastruktury  sportowej  będzie 
niezbędna. 

Wspomniał pan też o in-
westycjach w turystykę. To 
bardzo ważna gałąź gospo-
darki w przypadku naszego 
województwa.

Zgadza się. Małopolska turystyką stoi. To ona two-
rzy ponad 20 proc. małopolskiego PKB. Przykładamy 
dużą wagę do  rozwoju  turystyki w naszym  regionie. 
Świadczą  o  tym  realizowane  przez  nas  w  ostatnich 
latach inwestycje. W ramach nowego unijnego rozda-
nia  potężne  pieniądze  trafią  na  inwestycje  związane 
z ochroną środowiska, a ma ona pośredni wpływ na 
turystykę, m.in.  poprzez  poprawę  jakości  powietrza, 
czy też poprawę jakości wód i gleby. Problemów śro-
dowiskowych jest u nas sporo, bo człowiek coraz moc-
niej  ingeruje w środowisko, dlatego projektów, które 
będą mogły liczyć w tym aspekcie na dofinansowanie, 
na pewno nie zabraknie. Wzmacniana będzie zapewne 
także infrastruktura hotelarska, pomimo tego, że zde-
cydowaną większość stanowią w tym przypadku pry-
watne biznesy. 

Pomimo tego, że pieniądze są rekordowe, 
to i tak nasuwa się pytanie, czy starczy ich dla 
wszystkich? 

Pieniędzy na  inwestycje na pewno nie  zabraknie. 
Nową  perspektywę  unijną  trudno  jednak  porównać 
do  poprzedniej.  Będzie  ona  zdecydowanie  inaczej 
ukształtowana. Zdecydowanie więcej pieniędzy będzie 
przeznaczanych na projekty związane z ochroną śro-
dowiska, czy czystym powietrzem, a mniej na projekty 
o charakterze infrastrukturalnym, edukacyjnym, kul-
turalnym, czy mieszkaniowym. Już teraz pojawiają się 
głosy, że będzie można sięgnąć również po spore do-
finansowania na kształcenie zawodowe ze względu na 
zmieniający się rynek pracy. 

Wspomniał pan na począt-
ku naszej rozmowy, że znacz-
ną część unijnych pieniędzy 
województwo przeznaczy na 
budowę dróg i obwodnic. 

Niedawno,  dzięki  prawie  25 
mln  zł  z  budżetu  województwa 
małopolskiego,  164  gminy  z  na-
szego  regionu  wyremontują  dro-
gi  dojazdowe  do  pól.  Przekazane 
w ramach dotacji środki pochodzą 
z należności i opłat rocznych zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów  rolnych.  Gminy  otrzy-
mają  kwotę  w  przedziale  od  30 
tys. zł do 250 tys. zł. Z tych środ-
ków oczywiście korzysta też Gmi-
na Gręboszów  dzięki  osobistemu 
zaangażowaniu  Pana  Krzysztofa 
Gila Wójta  Gminy.  Udział  finan-
sowy  samorządu  wojewódzkiego 
w  realizowanych  pracach  to  50 
proc.  wartości  zadania.  To  jedna 

z wielu rekordowych dotacji, którą w ostatnich latach 
przekazywaliśmy na remonty dróg w województwie. 

Czy to prawda, że w sięganiu po unijne 
pieniądze miała pomóc współpraca miasta 
Tarnowa z gminami powiatu tarnowskiego 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych?

Zintegrowane  Inwestycje  Terytorialne  to  sposób 
współpracy  samorządów  opracowany  na  potrzeby 
ostatniej perspektywy finansowej, który zdał egzamin, 
dlatego ma być kontynuowany również przy najnow-
szym rozdaniu  funduszy unijnych. ZIT  to dobrowol-
na  współpraca  gmin  w  ramach  miejskich  obszarów 
funkcjonalnych, dla których opracowywane są zinte-
growane strategie terytorialne, dzięki którym istnieje 
możliwość wypracowania wspólnej wizji rozwoju da-
nego obszaru, w oparciu o jego potencjały i wyzwania. 

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWO-BUDŻETOWA 
SAMORZÇDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Rozmowa z Wojciechem Skruchem, 
Wiceprzewodniczâcym Sejmiku Województwa Małopolskiego
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W naszym przypadku ten model został przećwiczony 
na podstawie miasta Krakowa  i  sąsiadujących  z nim 
gmin. Dla powstałego w  ramach ZIT  stowarzyszenia 
przeznaczono odpowiednią sumę pieniędzy na  inwe-
stycje.  To  się  sprawdziło  i  dlatego  ten model  będzie 
przeniesiony do pięciu innych regionów w Małopolsce, 
w tym do Tarnowa i sąsiadujących z miastem gmin.

Na razie jednak do porozumienia pomiędzy 
Tarnowem a poszczególnymi gminami daleka 
droga...

To prawda, że w tym przypadku aglomeracja rodzi 
się w bólach. Jak każdy twór, który ma element polity-
ki, pojawiają się ambicje, pojawiają się próby zdomi-
nowania grupy, która może tworzyć obszar funkcjonal-
ny. W tym przypadku uważam, że jest zbyt mało prób 
szukania  kompromisu,  a  zdecydowanie  więcej  jest 
dążenia  do  realizacji  własnych  celów  i  zaspokojenia 
własnej ambicji i to z obu stron. To może źle się skoń-
czyć, przede wszystkim dla gmin z południa i z północy 
powiatu tarnowskiego, które ostatecznie mogą zostać 
pominięte przy zawiązywaniu porozumienia. 

Jak duży wpływ na ukształtowanie ZIT mają 
władze województwa?

Przyjęliśmy strategię, że nie ingerujemy w ich orga-
nizację. Nikt z władz województwa nie wywiera presji 
na żadną ze stron. Organizujemy spotkania, tworzymy 
płaszczyznę do rozmów, ale nie narzucamy formy, ani 
też składu stowarzyszeń. To musi narodzić się oddol-
nie.  Konsekwencją  braku  porozumienia  będzie  brak 
przyznanych funduszów na inwestycje. Czas nieustan-
nie ucieka… Jeżeli w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy 
porozumienie  nie  powstanie,  to  poszczególne  gminy 
oraz miasto Tarnów będą musiały zapomnieć o ubie-
ganiu się o pieniądze w ramach ZIT i każdy z samorzą-
dów  będzie musiał  o  nie  występować  indywidualnie 
w poszczególnych konkursach. Z doświadczenia wie-
my, że wówczas skuteczność takich starań jest różna. 
Smutne jest to, że właśnie w przypadku Tarnowa i gmin 
powiatu  tarnowskiego najtrudniej  jest o kompromis. 
W pozostałych regionach województwa, gdzie również 
tworzono aglomeracje, rozmowy trwały z różną inten-
sywnością,  ale  już  zakończyły  się  sukcesem.  Tarnów 
i sąsiadujące z miastem gminy są jedynym obszarem, 
gdzie jeszcze nie zawiązano współpracy. 

W sumie 1,54 mld euro zaproponowano 
dla Małopolski w ramach nowej perspektywy 
finansowej. Na jakim etapie są przygotowania 
do „wstępnego” podziału środków?

Na razie opracowane są projekty dokumentów z za-
pisanymi celami i przeznaczeniem środków z Funduszy 
Europejskich w najbliższych siedmiu latach. Najważ-
niejszym  z  tych  dokumentów  jest  Umowa  Partner-
stwa, dotycząca najbliższych konsultacji społecznych. 
Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójno-
ści  i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
(FST). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Mi-
nisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Będzie on 
konsultowany we wszystkich województwach. Ze swo-
jej strony zapewniam, że będziemy zabiegali o to, aby 

maksymalnie dużo środków trafiło do Małopolski. Bu-
dżet, którym ostatecznie będziemy dysponować zamie-
nimy w konkretne inwestycje. Unijne wsparcie chcemy 
przeznaczyć między innymi na rozwój małopolskiego 
biznesu, służbę zdrowia, energetykę czy transport. 

Samorządowcy narzekali, że w poprzed-
nich perspektywach finansowych Wspólnoty 
Europejskiej, Małopolska rachitycznie dzieliła 
środki. Trochę bez pomysłu, ale przede wszyst-
kim z poślizgiem?

Nie  będziemy  brali  odpowiedzialności  z  koalicję 
PO- PSL w sejmiku. My mamy inne spojrzenie na tę 
sprawę. Moim zdaniem obecny stan prac nad nowym 
okresem zarówno na poziomie UE i Polski, jak i pro-
gramu regionalnego pozwala w miarę optymistycznie 
zakładać  na  dzisiaj,  że  pierwsze  konkursy  z  nowego 
rozdania mogłyby ruszyć najdalej w połowie przyszłe-
go  roku. Naszym zdaniem pieniądze dostępne w  ra-
mach polityki spójności powinny być przeznaczone na 
realizację  inwestycji  w  innowacje,  przedsiębiorczość, 
cyfryzację,  infrastrukturę,  ochronę  środowiska,  ener-
getykę, edukację i sprawy społeczne. Trzeba dodać, że 
nasze potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem 
wpływającym na sposób inwestowania tych środków. 
Znaczenie  mają  również  priorytety  unijne,  takie  jak 
badania,  innowacje,  cyfryzacja,  klimat  i  środowisko, 
a  także  rozporządzenia  wydawane  na  poziomie  UE. 
30%  środków  budżetu  Unii  Europejskiej  powinno 
wspierać klimatyczne działania Unii – polityka  spój-
ności też musi się do tego przyczynić. Ja przypomnę, 
że 40 procent środków które wynegocjował rząd otrzy-
mają programy regionalne, zarządzane przez marszał-
ków województw.

Czy w dobie pandemii sejmik jest wstanie 
wspierać rozwój lokalny?

Nie tylko jest wstanie, ale w przypadku Małopolski 
bardzo intensywnie. Samorząd województwa małopol-
skiego zrobił wszystko co w jego mocy, by na „rynek” 
lokalnych inwestycji, przekazać jak najwięcej środków. 
Nie  mam  najmniejszej  wątpliwości,  że  jest  to  jeden 
z najlepszych sposobów walki z gospodarczymi skutka-
mi pandemii. Przecież znakomitą większość drobnych 
inwestycji,  tych  od  kilku  do  kilkuset  tysięcy  złotych, 
realizują na rzecz gmin czy powiatów,  lokalne firmy: 
jednoosobowe  oraz  firmy  zatrudniające  po  kilka  czy 
kilkanaście osób. Dajemy w ten sposób „pracę”, utrzy-
mujemy miejsca zatrudnienia. Z punktu widzenia ma-
łych  gmin,  takich  jak Gręboszów, Dąbrowa Tarnow-
ska, Olesno, Radgoszcz czy Bolesław, ma to ogromne 
znaczenie.  Z  jednej  strony  samorządy  nie  zwalniają 
tempa  inwestycyjnego,  z  drugiej  strony  pomagamy 
małym podmiotom gospodarczym.

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Wiesław Lizak.
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JEDNOGŁOŚNE WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Podczas XXVI sesji Rady Gminy Gręboszów, 
która  odbyła  się  w    poniedziałek,  14  czerwca 
2021  r.,  radni  po  zapoznaniu  się  z  Raportem 
o stanie Gminy Gręboszów w roku 2020 udzieli-
li jednogłośnie wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Krzysztofowi Gilowi.

Następnie  po  rozpatrzeniu  sprawozdania  fi-
nansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy  Gręboszów  za  rok  2020,  zatwierdzenia 
rocznego  sprawozdania  finansowego  Gminne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie, 
a  także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej 
Izby  Obrachunkowej,  na  wniosek  Komisji  Re-
wizyjnej Rady Gminy Gręboszów, Rada Gminy 
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzysztofo-
wi  Gilowi,  z  tytułu  wykonania  budżetu  Gminy 
Gręboszów za 2020 rok.

Nawiązując  do  obu  przyjętych  uchwał Rady 
Gminy,  Przewodniczący  Rady  Marek  Mosio, 
podkreślając warunki w jakich przyszło realizo-
wać ten budżet, złożył serdeczne podziękowania 
i gratulacje Wójtowi Gminy Krzysztofowi Gilowi 
oraz Skarbnikowi Gminy Bożenie Furgał.

Podczas  sesji  wręczono  Państwu  Wandzie 
i  Józefowi  Gwiazda  z  Zapasternicza medal  „Za 
zasługi dla obronności kraju”.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne sesja odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grę-
boszowie, gdzie czynna była także wystawa prac plastycznych i literackich Klubu Senior+ z Hubenic.

Wiesław Lizak
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PRZEKAZANIE EKRANÓW DLA KGW 
Z GMINY GRÊBOSZÓW

Dnia  22  czerwca  br.,  w  sali 
konferencyjnej  Gminnego  Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa od-
była się uroczystość przekazania 
ekranów do projektorów Kołom 
Gospodyń  Wiejskich  z  terenu 
gminy Gręboszów. 

W  uroczystym  przekazaniu 
sprzętu wzięli udział: wójt gminy 
Krzysztof  Gil,  Kierownik  Biura 
Powiatowego  Agencji  Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa Andrzej Giza, dyrektor GC-
KiCz  w  Gręboszowie  Wiesław 
Lizak oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich  Hubenice-Kozłów,  Grę-
boszów,  Bieniaszowice-Okręg, 
Biskupice  i  Wola  Żelichowska. 
Podarowany sprzęt pochodzi od 
Powiatowej  Agencji  Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

WL
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TO JUŻ 50. LAT OD WIZYTY 
KARDYNAŁA WOJTYŁY W GRÊBOSZOWIE

Kardynał Karol Wojtyła,  późniejszy  pa-
pież Jan Paweł II, na zawsze pozostanie w na-
szej pamięci jako postać pod wieloma względa-
mi wyjątkowa. Z jednej strony zapamiętaliśmy 
go  jako  zwierzchnika  Kościoła,  następcę  św. 
Piotra  będącego  przez  niemalże  27  lat  głową 
Stolicy  Apostolskiej,  teologa,  niezrównanego 
mówcę,  poliglotę,  a  także 
poetę,  jak  również  święte-
go  Kościoła  katolickiego. 
Z drugiej  zaś  strony  jest  to 
postać jakże nam wszystkim 
bliska, nad wyraz ludzka. 

W  listopadzie  br.  ob-
chodzić będziemy wyjątko-
wą  i  jakże ważną rocznicę. 
50 lat temu społeczność pa-

rafii pw. WNMP w Gręboszowie była świadkiem wyjątkowej ceremonii. Mianowicie, 14 listo-
pada 1971 roku, miało miejsce uroczyste odsłonięcie  i poświęcenie epitafiów ku czci majora 
Henryka Sucharskiego  i  jego  duchowego 
przewodnika, jakim niewątpliwie był ks. Piotr 
Halak.  Dokonał  tego  ówczesny  kardynał  Ka-
rol Wojtyła. Tym samym gręboszowska parafia 
gościła naszego wybitnego rodaka. Było to nie-
zwykle  ważne  i  doniosłe  wydarzenie  dla  całej 
społeczności  parafialnej.  Licznie  zgromadzeni 
mieszkańcy  wspólnie modlili  się  w  intencjach 
tych  dwóch  wybitnych  postaci,  wywodzących 
się z terenu gminy Gręboszów.

Epitafia  są  wyrazem  pamięci  i  uznania  dla 
tych  wybitnych  postaci,  które  nierozerwalnie 
związane  są  z  naszą  parafią; manifestem wiary 
oraz przywiązania do tradycji, chęcią utrwalenia 
wzorów postaw, w końcu pragnieniem ukazania 
przyszłym  pokoleniom  wartości  zasad,  jakimi 
kierowały się wyróżnione postacie. Tym samym 
okrągła rocznica jest okazją, by zarówno przywo-
łać te wydarzenia z listopada 1971 roku, jak i po-
chylić się nad tymi wybitnymi postaciami.

Wracając jednak do samej uroczystości od-
słonięcia i poświęcenia epitafium trzeba wspo-
mnieć  jak  znamienici  goście  przybyli  na  tą 
uroczystość.  Oczywiście,  poza  wymienionym 
już kardynałem Karolem Wojtyłą, gręboszow-
ska świątynia przywitała również w tym dniu 
biskupa  Jerzego Ablewicza,  ówczesnego 
ordynariusza  diecezji  tarnowskiej,  biskupa 
Piotra Bednarczyka, ks. Stanisława Dzi-
wisza  oraz  wielu  księży  z  diecezji  tarnow-
skiej. Rolę gospodarzy pełnili: ks. Stanisław 
Kurek – ówczesny proboszcz parafii Grębo-
szów oraz ks. Adam Mardeusz – katecheta. 
W  tym  miejscu  należy  również  wspomnieć 
o  księdzu  prałacie  Ryszardzie Banachu, 
który również był obecny na tych wyjątkowych 
uroczystościach,  ale  przede  wszystkim  miał 



Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

- 9 -

ogromny  wpływ  na  kształt  i  organizację  tej 
wspaniałej ceremonii.

W  tym  dniu  w  imieniu  parafian  głos  za-
brali  pani  Janina Kochanek  i  pan  Józef 
Obartuch. Ponadto wyjątkowych gości naszej 
gręboszowskiej  parafii  witały  również  dzie-
ci, dzisiaj  już dorośli mieszkańcy gminy: pani 
Barbara Zając  (z  domu  Kalafarska)  oraz 
pani Bożena Banach  (z domu Sokół). Uro-
czystość  uświetniła  parafialna  orkiestra  dęta, 
pod batutą Janusza Forgla oraz chór semi-
naryjny z Tarnowa, pod kierunkiem ks. Kazi-
mierza Pasionka

Po poświęceniu  epitafiów odprawiona  zo-
stała  wigilia  za  zmarłych,  po  której  kardynał 
Karol Wojtyła celebrował mszę świętą. Biskup 
Jerzy Ablewicz  wygłosił  homilię,  którą  za-
kończył jakże istotnymi słowami: „Te tablice były obowiązkiem sprawiedliwości ufundować. Oni wspólnie patrzyli 
na niebiańską Ojczyznę. Nie wolno nam zapomnieć o tych, którzy naszą świetlaną polską rzeczywistość budowali 
w oparciu o kości złożone w ofierze”. 

Obecny na uroczystości Ks. Władysław Sobczyński, wracał wielokrotnie pamięcią do wspomnień tych wydarzeń. 
Brał w nich udział jako kleryk IV roku. Pisał: „Wspomniana uroczystość ukazywała co podkreślił w wygłoszonym 
kazaniu, ówczesny pasterz diecezji tarnowskiej biskup Jerzy Ablewicz doskonałość, a przez to świętość człowieka, 
który wierny wyznawanym wartościom odrzuca dobra chwilowe, sprzeczne z podjętym obowiązkiem. Powołanie 

kapłana i żołnierza cechują te same ideały: 
wierność, męstwo, wytrwałość, ustawiczne 
doskonalenie. Kapłan jako żołnierz Chrystu-
sa trwa na powierzonej mu placówce, będąc 
przewodnikiem swych braci. Takim kapła-
nem pełnym dobroci, miłosierdzia i świętości 
był ksiądz Halak. Z tych wzorców czerpał siłę 
major Sucharski. Wierny rozkazowi spełnił 
swój obowiązek w stopniu heroicznym, kie-
rując tygodniową obroną placówki na We-
sterplatte. Poddał ją wobec dramatycznej 
sytuacji zdziesiątkowanej załogi, gdy dalsza 
walka byłaby wysłaniem na pewną śmierć 
ocalałej resztki. Życiorys obu bohaterów po-
łączyło jedno słowo – Służba. Służba Bogu, 
człowiekowi, a przez to samorealizacja, 

kształtowanie siebie, swego miejsca i roli w wymiarze ziemskim i budowane na tym fundamencie – wieczności.”
Podkreślił również, jak trudny to był czas, dla rozwoju duchowego i celebracji swojej wiary: „Był rok 1971, epoka, 

w której Bóg i chrześcijańskie wartości miały, w imię tolerancji pozostawać sprawą prywatną, nierzadko wstydliwie 
ukrywaną, epoką, która za cenę chwilowej poprawy materialnej niewoliła ludzkie sumienia, zabijając skrycie, lub 
jawnie strzelając do protestujących.”. Nawiązał również do wyjątkowego gościa, który zaszczycił swoją obecnością to 
wydarzenie: „Głównym gościem tego wielkiego spotkania patriotyczno-religijnego, był (…) kardynał krakowski, 
ks. arcybiskup Karol Wojtyła, który w tym dniu 
obchodził rocznicę czterdziestolecia święceń 
kapłańskich. Wybór jego osoby miał doniosłą 
wymowę. On na wzór księdza Halaka pochylał 
się nieustannie nad biednymi i cierpiącymi swej 
diecezji, niosąc pomoc duchową i materialną, 
on też przeżył koszmar okupacji z wszystkimi 
jej ograniczeniami i upokorzeniami. Jeszcze 
dziś pamiętam Jego wysoką szczupłą sylwetkę, 
z której biła powaga i dostojeństwo, a zarazem 
jakaś nieopisana dobroć. Wielu świadków spo-
tkań z późniejszym papieżem podkreślało ludzki 
charakter jego osobowości. Jego zdolność rozła-
dowania napiętej atmosfery.”
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Z KART HISTORII POWIATU. 
155. ROCZNICA ŚMIERCI JÓZEFA ZAŁUSKIEGO

25 kwietnia 2021 r. przypada 155. rocznica śmierci Generała Józefa Załuskie-
go. To sławna postać, związana z Powiślem Dąbrowskim. Jego sarkofag znaj-
duje się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie.

Generał Józef Bonawentura Ignacy Załuski urodził się 14 lipca 1787 roku 
na  zamku w Ojcowie.  Był  oficerem  pułku  szwoleżerów  gwardii  Napoleona 
I,  kuratorem Szkół Wolnego Miasta Krakowa, w  tym Uniwersytetu  Jagiel-
lońskiego,  a  także  członkiem  loży  wolnomularskiej  Kazimierza  Wielkiego. 
Karierę wojskową rozpoczął w 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Był 
również uczestnikiem powstania listopadowego. Brał udział w wojnie rosyjsko
-tureckiej. Podczas Wiosny Ludów pełnił funkcję komendanta Gwardii Narodo-

wej w Galicji.  28  sierpnia  1816  roku  zawarł  związek małżeński  z Zofią Antoniną 
Przerębską herbu Nowina, dziedziczką dóbr  siedliszowickich, w  tym  również Gręboszowa. Został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim  Legii Honorowej  oraz  złotym  krzyżem Virtuti Militari.  Zmarł 
w Krakowie w 1866 roku.

Zgodnie  z  jego  wolą  został  pochowany 
w gręboszowskim kościele  (którego był ko-
latorem). Jego grób znajdował się przy ścia-
nie dzwonnicy, a po dobudowie nawy bocz-
nej (finansowanej przez jego żonę,) znalazł 
się w kościele pod ołtarzem świętego Józefa. 
Wówczas  sarkofag  przeniesiono  pod  tylną 
ścianę kościoła.

Na sarkofagu znajduje się postać generała 
Józefa Bonawentury  Załuskiego w mundu-
rze w pozycji półsiedzącej. Przy jego prawym 
boku  leży  szabla,  a pod  lewą  ręką  znajduje 
się  mapa  Królestwa  Polskiego.  Na  fronto-
wej ścianie sarkofagu widać herb Załuskich. 
Podpierają go dwa leżące Lwy. Został zapro-
jektowany przez Ludwika Otowskiego (bra-
ta ówczesnego proboszcza gręboszowskiej 
parafii – Henryka Otowskiego), natomiast 
wykonany  przez  krakowskiego  rzeźbiarza 
Michała Korpal.

Źródło: powiat dąbrowski
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27 maja br., w  Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, wojewoda małopolski Łukasz Kmi-
ta wręczył promesy na dofinansowanie zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 25 
OSP z Małopolski. Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wśród tych wyróżnionych jednostek znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna z Ujścia Jezuickie-
go, która ma ponad stuletnią historię. W uroczystym apelu w Krakowie jednostkę OSP reprezen-
towali druhowie: Grzegorz Skowron i Marek Dudek. 
Częściowo zakup samochodu dla OSP Ujście Jezu-
ickie  zostanie  sfinansowany  z  dotacji:  Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Województwa Małopolskiego, Starostwa Powia-
towego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wkładu wła-
snego samorządu. 

Jednostka  OSP  w  Ujściu  Jezuickim  została  zało-
żona  1916  roku.  Pozwolenie  na  jej  powstanie  udzie-
liły  ówczesne władze  austriackie. Od 23  lutego  1995 
roku jednostka została włączona do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz walki  z  różnego 
rodzaju zagrożeniami ochotnicy z Ujścia Jezuickiego 
zajmują się także działalnością społeczną. Można ich 
spotkać w galowych mundurach podczas uroczystości 
parafialnych, patriotycznych i regionalnych. 

Strażacy to grupa zawodowa, która cieszy się naj-
większym  poparciem  społecznym. Wypadki,  pożary, 
powodzie, wichury i wszelkie sytuacje kryzysowe po-
kazują,  jak  ogromna  jest wartość  ich  pracy. Dlatego 
potrzebują wsparcia, przede wszystkim sprzętowego, 
ze  względu  na  ilość  różnorodnych  interwencji  jaką 
wykonują. 

Wiesław Lizak

PROMESA DLA OSP W UJŚCIU JEZUICKIM 
NA ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU
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KONCERT W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLÊTYM
W  niedzielę,  6  marca  br.,  w  Kościele  pw. 

Wszystkich  Świętych  w  Dąbrowie  Tarnowskiej, 
odbył się koncert pieśni patriotycznych w ramach 
Powiatowych Obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych pn. „Żołnierze Niezłomni – Powiat Dą-
browski  Pamięta”.  W  koncercie  wystąpili:  Chór 
Clave  de  Sol  ze  Szkoły  Podstawowej  im. Adama 
Mickiewicza  w  Szczucinie  pod  dyrekcją  Ilony 
Mach oraz Sebastian Mach - tenor/solista Akade-
mii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej 
w Warszawie. 

Po  koncercie  odbyła  się  Msza  św.  w  intencji 
Ojczyzny  i  Żołnierzy  Niezłomnych,  sprawowana 
przez  ks.  Stanisława  Cyrana,  proboszcza  Parafii 
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Organizatorami obchodów rocznicowych byli: 
Stowarzyszenie  Samorządów  Powiatu  Dąbrow-
skiego,  Parafia  NMP  Szkaplerznej  w  Dąbrowie 
Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dąbro-
wie Tarnowskiej. 

W  uroczystości  wzięli  udział  m.  in.:  Ryszard 
Pagacz – wicewojewoda małopolski, Lesław Wie-
czorek – starosta powiatu dąbrowskiego, Krzysz-
tof  Bryk  –  wicestarosta,  Krzysztof  Kaczmarski 
– burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Krzysztof Gil 
– wójt gminy Gręboszów, Kazimierz Olearczyk – 
wójt gminy Bolesław oraz samorządowcy powiatu 
dąbrowskiego. 

Koncert  transmitowany był  także na  żywo na 
stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego oraz 
przez  RDN Małopolska,  Telewizję  Tarnowska.tv 
i Klub Gazety Polskiej Dąbrowa Tarnowska.
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIÊTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA W PARAFII GRÊBOSZÓW

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie nazywana Bożym Ciałem to jedna 
z najważniejszych uroczystości w kościele katolickim, kiedy to wierni w radosnej Procesji Euchary-
stycznej do czterech ołtarzy publicznie wyznają swoją wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie.

W parafii pw. WNMP w Gręboszowie, 3 czerwca br. o godz. 10.30 została odprawiona uroczysta 
Msza Święta, którą sprawował ks. proboszcz Wiesław Babiarz. Po Mszy Świętej odbyła się Proce-
sja Eucharystyczna wokół kościoła parafialnego w Gręboszowie. Uczestniczyli w niej: ministranci, 
Dziewczęca Służba Maryjna, dzieci w strojach pierwszokomunijnych, dzieci sypiące kwiaty i dzwo-
niące dzwonkami, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, 
parafianie i przybyli goście.

Tradycją stało się już to, że ołtarze usytuowane wokoło gręboszowskiej świątyni są przygotowy-
wane przez poszczególne sołectwa wchodzące w skład parafii. W tym roku przygotowały je sołectwa: 
Gręboszów, Lubiczko, Ujście Jezuickie i Biskupice.  WL
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DIAMENTOWY I ZŁOTY JUBILEUSZ 
PAR MAŁŻEŃSKICH

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
 i przenieść ją przez całe życie.”

Auguste Bekannte

Sesja Rady Gminy Gręboszów, która odbyła się 5 lipca 2021 r. była okazją by odznaczyć Medalem za długo-
letnie pożycie małżeńskie pary z terenu gminy. Pary te obchodziły Diamentowy i Złoty Jubileusz.

Medale  z  inicjatywy Wójta Gminy Gręboszów nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Prezydent RP nadaje to odznaczenie tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym 
związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Jest to dowód uznania państwa polskiego dla trwałości związku mał-
żeńskiego i rodziny.

Odznaczenia Jubilatów dokonał Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz. Przy dekoracji obecni byli rów-
nież Poseł Wiesław Krajewski, Wójt Gminy Krzysztof Gil, Przewodniczący Rady Gminy Marek Mosio oraz Rad-
ny Rady Powiatu Sebastian Kądzielawa.

Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, upominki od samorządu gminy  i Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz kwiaty. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za 
zgodne i długie pożycie małżeńskie i za piękny przykład do naśladowania przez młode pokolenia oraz życzenia 
zdrowia i długich lat życia złożył odznaczonym małżonkom Wicewojewoda Ryszard Pagacz. Do życzeń dołączył 
się również Poseł Wiesław Krajewski oraz Wójt Krzysztof Gil. Życzenia dostojnym Jubilatom przekazała rów-
nież Pani Marta Malec-Lech–Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, które odczytał Wójt Gminy.

Dla uwiecznienia uroczystości wykonano pamiątkowe fotografie. Wszyscy biorący udział w uroczystości zo-
stali zaproszeni na poczęstunek.

Niestety, nie wszystkie odznaczone pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu, stan zdrowia bądź 
inne powody nie pozwoliły wszystkim na przybycie.

Pary małżeńskie, które zostały odznaczone:
• obchodzące Diamentowe Gody:

Maria i Mieczysław Flak, Władysława i Józef  Knaga, 
Apolonia i Antoni Moździerz

• obchodzące Złote Gody:
Alicja i Franciszek Kaczówka, Felicja i Tadeusz Kamińscy, 
Helena i Jan Kapka, Grażyna i Jan  Kloczkowscy, 
Zofia i Marian Kołodziej, Helena i Edmund Lis, 
Zofia i Emil Starsiak, Genowefa i Leon Szarek, 
Helena i Józef Światłowscy.

Drodzy Jubilaci!
Niech każdy kolejny dzień Waszego życia będzie dla Was pomyśl-

ny i szczęśliwy, pełen miłości, wiary i ufności. Życzymy Wam wielu 
wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, spokoju i życzliwości ludzkiej, 
a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaprosze-
nia i wspólne świętowanie tych jakże szczególnych jubileuszy mał-
żeńskich.

Grzegorz Kilian
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W piątek, 25 czerwca br. dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej w Gręboszowie 

uroczyście zakończyła rok szkolny 2020/2021. Ten dzień rozpoczęła od Maszy świętej w kościele pw. 
WNMP w Gręboszowie, skąd udała się do swojej placówki oświatowej, by po raz ostatni spotkać się 
w tym roku szkolnym z nauczycielami i pracownikami szkoły. Uroczystość, tradycyjnie rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu, po czym nastąpiło wręczenie świadectw szkolnych z paskami  i   nagród 
książkowych za wybitne osiągnięcia.

 W pożegnaniu roku szkolnego  wzięli udział zaproszeni goście: ks. Grzegorz Skowron, pochodzący 
z Kłyża, obecnie zamieszkały  w Chicago (USA),  Krzysztof Gil - wójt gminy, Marek Mosio - przewodni-
czący Rady, Paulina Koziara - przewodnicząca Rady Rodziców oraz Wiesław Lizak - dyrektor GCKiCz. 

Podsumowując miniony rok szkolny, dyrektor placówki Jerzy Misterka zaznaczył, że był to rok 
szczególny, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, a zajęcia dydaktyczne skupiły się na  
nauczaniu zdalnym.

Po krótkiej akademii, przygotowanej przez uczniów klasy VII i VIII, w której nie zabrakło wzru-
szeń, wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych, by spotkać się ze swoimi wychowawcami. 

WL
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UDANY FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Wójt Gminy Gręboszów Krzysztof Gil, Radny Rady Powiatu Sebastian Kądzielawa oraz Gminne 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprosili wszystkie dzieci  i  ich rodziców na festyn 
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się na terenie boiska sportowego w Woli Żelichowskiej. Impreza 
początkowo zaplanowana na 12 czerwca, z powodu złych warunków atmosferycznych została prze-
niesiona i odbyła się w niedzielne popołudnie, 20 czerwca br. 

Organizatorzy zadbali o  to, aby każde dziecko znalazło na  festynie coś dla siebie. Wśród wielu 
atrakcji jakie czekały tego dnia na uczestników nie zabrakło konkursów, gier i zabaw, dmuchanych 
zamków i zjeżdżalni, malowania twarzy, balonowych zwierzątek, mega baniek mydlanych- wszystko 
to przygotowane przez pracownię Jaszczur & Przyjaciele. Wielką niespodzianką dla dzieci była wy-
rzutnia cukierków. Na tych, którzy zgłodnieli po harcach i konkurencjach czekały kiełbaski z grilla, 
pizza, wata cukrowa, lody i popcorn.

Wielką atrakcją dla dzieci okazała się obecność na festynie strażaków ochotników z OSP Hubeni-
ce- Kozłów. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia z bliska najnowszego wozu bojowego jednostki. 
Dzieci wraz z rodzicami brali udział w strażackich konkurencjach, jednak największą atrakcją była 
możliwość ochłodzenia się w kurtynie wodnej przygotowanej przez strażaków. Na imprezie nie za-
brakło również przedstawicieli policji, z którymi dzieci mogły porozmawiać o bezpiecznym zachowa-
niu na drodze, zwłaszcza podczas zbliżających się wakacji, otrzymywali również gadżety i materiały 
promocyjne KPP.

Wielkie gratulacje należą się organizatorom, ponieważ była to naprawdę udana impreza, wszyst-
kie dzieci opuszczały obiekt z uśmiechami na twarzach, zmęczone, ale ogromnie szczęśliwe. 

Wszystkie  atrakcje były darmowe dla uczestników  imprezy dzięki: Wójtowi Gminy Gręboszów 
Krzysztofowi Gil, Radnemu Rady Powiatu Sebastianowi Kądzielawa, Gminnemu Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Pizzerii Werona - Genowefa Chmura z Olesna.

Serdeczne podziękowania składamy również KGW Wola Żelichowska za przygotowanie słodkiego 
poczęstunku dla organizatorów imprezy. Monika Kilian
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PODSUMOWANIE 25. EDYCJI KONKURSU 
PLASTYKI WIELKANOCNEJ

Już  od  25  lat Gminne Centrum Kultury  i  Czytelnic-
twa organizuje Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej 
z  okresem  Wielkanocy,  by  kultywować  tą  wyjątkową 
i piękną tradycję wytwarzania przedmiotów tradycyjnej 
i współczesnej plastyki Wielkanocnej. 

Z roku na rok konkurs cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem  wśród  mieszkańców  gminy  Gręboszów. 
W tym roku bardzo mocno w konkurs zaangażowały się 
Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Gręboszowskiej i Ujścia 
Jezuickiego, Panie z Klubu Senior + w Hubenicach oraz 
dzieci  i młodzież naszej gminy. W środę, 24 marca br., 
komisja jury pod przewodnictwem Moniki Kilian oceni-
ła prace plastyczne jakie napłynęły na Gminny Konkurs 
Plastyki  Obrzędowej  związanej  z  okresem Wielkanocy. 
Prace  złożone  na  tegoroczną  edycję  konkursu  stały  na 
bardzo wysokim poziomie. Charakteryzowały się niezwy-
kle misterną ornamentyką, bogactwem techniki zdobnic-
twa i różnorodnością pomysłów, którą wykazali się twór-
cy. Dlatego też, w tym roku komisja oceniająca przyznała 
nagrody  specjalne  Grand  Prix  trzem  pracom.  Konkurs 
przebiegał w ścisłym reżimie sanitarnym.

A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Grand Prix:
Aniela Siąkała
KGW Wola Gręboszowska
Placówka Wsparcia Dziennego w Gręboszowie

Kategoria klasy I-III
I miejsce  ex aequo: Jaś Cabaj, Bartosz Szlichta, Publiczne Przed-

szkole w Gręboszowie grupa „Sówki”, Publiczne Przedszkole w Grębo-
szowie grupa „Biedronki”

II miejsce  ex  aequo: Szymon Nowak, Karolina Rachmaciej-Noga, 
Szymon  i  Kacper  Wąż,  Patryk,  Sebastian  i  Kamil  Dudek,  Wiktoria 
i Martyna Janowiec, Zuzanna Wytrwał

III miejsce ex aequo: Zuzanna Dymon, Oskar i Kacper Sobota, Lena 
Bojko, Jakub Rumas, Gabriela Kowynia, Wiktoria Kowynia, Klaudia 
Moryl, Maria Woźniak, Laura Dyjak, Ola Kilian, Natalia Bogacz, Oli-
wier Dymon, Jakub Boroniec, Marysia Garbarz

Kategoria klasy IV-VIII
I miejsce ex aequo: Marlena Bernat, Ewa Noga, Damian Gaweł
II miejsce ex aequo: Sylwia Ordon, Julia Dyjak, Monika Zawada, Basia Adamczyk, Kamil Woź-

niak, Kacper Twardzik
III miejsce ex aequo: Martyna Wytrwał, Michał Marcinkowski, Szymon Marcinkowski, Lena Smo-

leń, Andrzej Garbarz, Natalia Zielińska, Kacper Mazur, Kinga i Paulina Trela, Piotr Nowak, Adrian 
Moryl, Eryk Kloczkowski

Wyróżnienie: Szymon Twardzik

Dorośli
I miejsce ex aequo: Małgorzata Kowal, KGW Ujście Jezuickie, Izabela Dubiel (Klub Senior +)
II miejsce ex aequo: Daniela Chabinka (Klub Senior +), Teresa Jurek (Klub Senior +) 

WL
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We wtorek,  11 maja br. w Gminnym Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie podsumowano kon-
kurs literacki i plastyczny pod hasłem „Bądźmy sobą bez 
nałogów”. Konkurs miał na celu pokazanie – za pomocą 
różnorodnych  technik plastycznych  i  literackich –  zja-
wisk patologicznych i ich negatywnych skutków społecz-
nych. Konkurs plastyczny  i  literacki  jest  też wspaniałą 
okazją do promowania nie tylko życia bez nałogów, ale 
również zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu 
i zdrowego odżywiania. Komisja jury w składzie: Monika 
Kilian (przewodnicząca), Bożena Landowska i Wiesław 
Lizak postanowiła przyznać następujące miejsca w kon-
kursie plastycznym i literackim:

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Wola Gręboszowska

II miejsce ex aequo: Jaś Cabaj, Sylwia Ordon, Marlena 
Bernat, 

III miejsce ex aequo: Gabriel Majocha, Ewa Noga

Konkurs literacki:
I miejsce: Tadeusz Charmuszko (Suwałki)
II miejsce: Daniela Chabinka

Dyplomy  oraz  nagrody  rzeczowe  dla  uczestników 
konkursu  ufundowała  Gminna  Komisja  d/s  Przeciw-
działania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gręboszowie.

KONKURS „BÇDŹMY SOBÇ BEZ NAŁOGÓW”

Daniela Chabinka

BĄDŹMY SOBĄ BEZ NAŁOGÓW

Kiedy jesteś zdrowy, młody, 
to spróbować chcesz wszystkiego, 
a w dzisiejszych, dziwnych czasach, 
trzeba przyznać, że jest czego.

Seks, alkohol, narkotyki, 
świat się staje kolorowy, 
gdy te wszystkie wynalazki, 
uderzają Ci do głowy.

Życie staje się weselsze, 
świat nabiera barw ciekawych, 
lecz polega problem na tym, 
że nie długo tej zabawy.

Ciągle szukasz mocnych wrażeń, 
świat dokoła wciąż wiruje, 
lecz zaczyna siadać zdrowie 
i pieniędzy już brakuje.

Jeśli w porę z tym nie skończysz, 
dalszy ciąg nie będzie miły, 
może będziesz chciał to rzucić, 
ale już nie znajdziesz siły.

Więc rozejrzyj się dookoła, 
ilu nieszczęśników chodzi, 
takich, że żal na nich patrzeć, 
a też byli piękni, młodzi.

Każdy przecież ma marzenia, 
miłość, żona, dom, rodzina, 
jeśli chcesz osiągnąć tyle, 
to bądź mądry- nie zaczynaj!

Tadeusz Charmuszko

RZEKA WSTYDU

Trunków rzeka jest jak Wisła,
Dbamy, żeby nam nie wyschła,
Każdy własne ma dorzecze,
Puste puszki zbieracz wlecze.

Płynie strumień procentowy
Przez salony i alkowy,
Piją starzy, piją młodzi,
Choć wiadomo, że to szkodzi.

Nawet panie, w tym jest szkopuł,
Dotrzymują dzielnie kroku,
Pije każdy, kto ma przełyk,
Stąd się bary piwne wzięły.

Kiedy trunku jest w nadmiarze,
Delikwenci śpią na skwerze,
Gdy ulice zmrok ogarnie,
Zaraz wyrwać chcą latarnię.

Alkoholu amatorzy,
Co wciąż piwo sączyć skorzy,
Twierdzą, że to napój boski, 
Jednak ziemskie zsyła troski.

Pęcherz jak akwarium rybkom
Wciąż napełnia się zbyt szybko,
Czas opróżnić pełen zbiornik,
Żeby dalej trunek trąbić.

Płynie zatem żwawo struga,
Za nią dźwięcznie pluszcze druga,
Wreszcie ulga jest na dłużej,
Opróżnione są pęcherze.

Sanitarne szemrzą rury,
Że brakuje nam kultury,
Wszystkie mury obsikanie,
W toalecie zaś – remanent.

Żółkną klomby oraz skwery,
Widać, że pracują nery,
Jak przestaną, pies je lizał,
Pora spocząć… na dializach!
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WIELKIE SERCE PRZED URZÊDEM GMINY

KONKURS PLASTYCZNY PT. 
„CO CZYTA MI MAMA I TATA”

Powoli napełnia się wielkie serce, które stanęło w maju br., 
przed Urzędem Gminy w Gręboszowie. Na  co  dzień  używa-
my wiele opakowań, których zamykania mogą pomóc innym. 
Gmina Gręboszów dołączyła do akcji pomagania w ten sposób. 
Wielkie podziękowania należą się wiceprzewodniczącej Rady 
Gminy Katarzynie Czuprynie za zaangażowanie w proces po-
wstawania  tego  dzieła.  Wykonawcą  serca  jest  Paweł  Moryl 
z Biskupic. Pierwsze nakrętki umieścili na cele charytatywne 
w sercu: Wójt Gminy Krzysztof Gil, przewodniczący Rady Ma-
rek Mosio  i wiceprzewodnicząca Rady Katarzyna Czupryna. 
Wszystkich  zachęcamy  do  umieszczenia  nakrętek  dla  dobra 
innych. Dzielmy się dobrem!  Redakcja

W dniach 8-15 maja br. obchodzony 
jest  tydzień bibliotek. Z  tej okazji dzie-
ci  z  Publicznego Przedszkola w Grębo-
szowie zaproszone zostały do konkursu 
plastycznego  pod  hasłem  „Co  czyta mi 
mama i tata”. Zadaniem dzieci było na-
malowanie  ilustracji  do  swojej  ulubio-
nej  książeczki.  Przedszkolaki  z  dużym 
zaangażowaniem  przystąpiły  do  kon-
kursu, w efekcie czego otrzymaliśmy 26 
pięknych prac. 

Komisja  jury  powołana  przez  or-
ganizatora  w  składzie:  przewodniczą-
cy  - Wiesław Lizak  -  dyrektor GCKiCz, 
Agnieszka Wójtowicz oraz Karolina Dy-

mon oceniała prace w dwóch kategoriach - grupa starsza oraz grupa 
młodsza. Wszystkie prace były wykonane z wielką starannością, widać było, że dzieci włożyły w nie 
dużo  serca  i  uwagi,  dlatego  też  komisja miała  bardzo  trudne  zadanie. Ostatecznie  przyznane  zo-

stały następujące miejsca. Grupa młod-
sza  -  I  miejsce  ex  aequo:  Filip Węgiel, 
Tomasz  Moryl,  Kacper  Fijał,  Wiktoria 
Świętek,  Kornelia  Kmiecik,  Dominik 
Rój,  Zofia  Koziara,  Bartłomiej  Świętek, 
Wiktoria  Kowynia.  W  grupie  starszej 
I miejsce zajęli ex aequo: Jakub Świętek, 
Adam Łos, Ola Kilian, Jan Skalak, Adam 
Złotkowski,  Gabriel  Skowron,  Aniela 
Siąkała.  II  miejsce  ex  aequo  otrzymali: 
Ania Koziara, Wiktoria Kowalska,  Julia 
Dąbroś, Natalia Moryl, Grzesiu Kubacki, 
Lena Bojko, Marysia Woźniak, Weroni-
ka Kachniarz, Zuzanna Grodecka. 

Wszystkim  uczestnikom  serdecznie 
gratulujemy.  

Monika Kilian

 *** 
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WARSZTATY GRUP RATOWNICZYCH
W  dniu  12  maja  br.  Komenda  Wojewódzka  Pań-

stwowej  Straży  Pożarnej  w  Krakowie  zorganizowała, 
na  terenie  kompleksu  budynków  przeznaczonych  do 
wyburzenia w Gręboszowie,  warsztaty poligonowe dla 
Specjalistycznej  Grupy  Poszukiwawczo-Ratowniczej 
„Nowy  Sącz”  i  Specjalistycznej  Grupy  Ratownictwa 
Technicznego  „Tarnów”  wchodzących  w  skład Mało-
polskiej Brygady Odwodowej.

Założenia w  trakcie warsztatów  zostały  opracowa-
ne na  podstawie  rzeczywistego  zdarzenia,  które mia-
ło  miejsce  w  listopadzie  2020  roku  na  terenie  woj. 
łódzkiego,  gdzie doszło do wybuchu gazu w budynku 
jednorodzinnym,  w  którym  przebywali  mieszkańcy, 
a  na  terenie  posesji  obok  budynku  jednorodzinnego 
w zabudowie gospodarczej była prowadzona działalność  
związana z handlem gazem propan butan.

W pierwszej fazie ćwiczeń zadania i cele 
jakie miały zrealizować ćwiczące grupy to :
– zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
– podjęcie pierwszych działań poszukiwaw-
czo – ratowniczych

– próba  lokalizacji  osób  zasypanych  pod 
gruzami budynku,

– określenie  dróg  dojścia  do  zlokalizowa-
nych osób zasypanych,

– wykonanie  stabilizacji  naruszonych  kon-
strukcji  budynku  w  oparciu  o  system 
PERI,

– wykonanie przebić w ścianach  i  stropach 
budynku.

W drugiej fazie ćwiczeń w związku z rozwojem sytuacji ćwi-
czący mieli:
– zlokalizować osoby zasypane wszelkimi dostępnymi technika-
mi SGPR w tym z wykorzystaniem zespołów poszukiwawczych 
oraz geofonów i kamer wziernikowych,

– dokonać kontroli statyki budynki za pomocą tachimetru,
– wyznaczyć oficera bezpieczeństwa i określić sygnały alarmowe,

– wykonać  stabilizację  naruszonych  kon-
strukcji budowlanych w oparciu o systemy 
własne oraz system PERI,

– wykonać  przebicie  w  stropach  oraz  ścia-
nach w celu dotarcia do osób zasypanych.
Zabezpieczenie  medyczne  w  trakcie 

warsztatów  realizowane  było  przez  pluton 
„Medyk” z Chrzanowa.

W  warsztatach  specjalistycznych  brały 
udział również jednostki z gminy Gręboszów: 
OSP Karsy,  OSP Ujście  Jezuickie  oraz OSP 
Borusowa. 

Źródło: KW PSP w Krakowie



Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

- 21 -

GMINNY ZJAZD PSL W GRBOSZOWIE
W niedziele, 11 lipca br. odbył się Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gręboszowie. Przy-

byłych 20 delegatów PSL spotkało się, aby dokonać podsumowania pięciu ostatnich lat i wybrać nowe 
władze na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Po tej 
uroczystej chwili Bogdan Bigos, prezes Zarządu Gminnego PSL otworzył Gminny Zjazd, przywitał zapro-
szonych gości i wszystkich zebranych. Następnie delegaci i goście uczcili minutą ciszy zmarłych członków 
gminnej organizacji PSL w okresie minionej kadencji. Dalszą część spotkania prowadził Eugeniusz Wójto-
wicz, wybrany na przewodniczącego obrad.

Bogdan Bigos, prezes Zarządu Gminnego PSL przedstawił podsumowanie minionej kadencji. W spra-
wozdaniu zawarte zostały wszystkie najistotniejsze wydarzenia i dokonania, które były efektem działania 
Zarządu w czasie trwania ostatniej, pięcioletniej kadencji. Po złożeniu i przyjęciu sprawozdania z działal-
ności gminnej organizacji, wybrano nowe władze. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Zarządu Gminnego PSL na kadencję 2021–2025 
ponownie wybrano Bogdana Bigosa. Członkami Zarządu Gminnego PSL zostali: Stanisław Niemczura, 
Eugeniusz Wójtowicz, Dominik Szczawiński, Zbigniew Kochańczyk, Edward Grabiec, Marian Sambor, 
Stanisław Świętek, Józef Karaś.

Wybrano również 5 delegatów na Zjazd Powiatowy PSL w Dąbrowie Tarnowskiej, są nimi: Bogdan Bi-
gos, Zbigniew Kochańczyk, Stanisław Świętek, Andrzej Boroniec, Dominik Szczawiński. Jesienią bieżące-
go roku Polskie Stronnictwo Ludowe planuje kongres, który będzie ważnym wydarzeniem dla ludowców,  
ponieważ w jego trakcie będzie wybierany prezes ugrupowania.

Na koniec, prezes Bogdan Bigos, wyraził swoją wdzięczność obecnym na zebraniu: „Dziękuje za zaufa-
nie i ponowny wybór, za współpracę i wsparcie moich działań”.

Na zakończenie zjazdu wspólnie odśpiewano Rotę.  Wiesław Lizak
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WYSTAWA PRAC SENIORÓW Z KLUBU SENIOR+ 
Z HUBENIC

W dniu 14 czerwca 2021 r. w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Gręboszowie odbyła się wystawa 
prac plastycznych Seniorów z Klubu Senior+ w Hubenicach. Prace wykonane zostały w ramach zajęć 
z terapii zajęciowej, które odbywają się w Klubie Seniora. Wystawę mieli okazję obejrzeć Radni Gminy 
Gręboszów, władze Gminy oraz mieszkańcy Gminy uczestniczący w XXV Sesji Rady Gminy Gręboszów. 
Zaprezentowane prace wykonane zostały w kilku 
technikach, takich jak malarstwo na płótnie, ma-
larstwo  na  szkle,  haft,  szydełkowanie,  dziewiar-
stwo.  Tematyka  prac  dotyczyła  motywów  z  naj-
bliższego  otoczenia,  przyrody,  martwej  natury. 
Zaprezentowano również wiersze napisane przez 
byłych jak i obecnie uczęszczających Seniorów do 
Klubu. Zaprezentowana ekspozycja jest trzyletnim 
dorobkiem  artystycznym  uczestników Klubu  Se-
nior+ w Hubenicach, którzy w ramach działalności 
Klubu realizują swoje zainteresowania i pasje.

Źródło: GOPS w Gręboszwie

Dzisiaj z dumą wracamy do tej wyjątkowej uroczystości. Wszyscy, którzy pamiętają to wydarzenie, ze wzrusze-
niem wspominają o obecności tych wspaniałych postaci, o randze tego wyjątkowego święta oraz emocjach jakie im 
wtedy towarzyszyły, zwarzywszy na to, jaką niezwykłą postacią był Karol Wojtyła. Wówczas jeszcze jako kardynał, 
a później papież Jan Paweł II Wielki, dał się poznać wszystkim jako wyjątkowa i wybitna jednostka, która dzisiaj jest 
wpisana w poczet błogosławionych i świętych, który zawsze pozostanie dla nas kimś wyjątkowym.

Wszyscy, którzy byli obecni na tej uroczystości ze wzruszeniem wracają do tego wydarzenia, wspominając różne 
historie związane z wizytą kardynała Wojtyły oraz dzielą się płynącymi z tych wspomnień emocjami, jakie im wtedy 
towarzyszyły, szczególnie zwarzywszy na późniejszy wybór tego Wielkiego Polaka na Stolicę Piotrową. Również i ja 
(autor tekstu) nie zapomnę tego wydarzenia, w którym miałem możliwość uczestniczyć jako kantor intonujący psalm 
responsoryjny.

Choć pamięć jest ulotna i dzisiaj już z trudem można odtworzyć w szczegółach to wydarzenie, to jednak zawsze 
będzie nam o tym przypominał pomnik Ojca Świętego, usytułowany obok kościoła parafialnego, który został wznie-
siony 21 lipca 2001 roku, w 30-tą rocznicę wizyty Karola Wojtyły w Gręboszowie, jak i wspomniane epitafia, a także 
relikwie Świętego Jana Pawła II.

Wiesław Lizak

 *** 

TO JUŻ 50. LAT OD WIZYTY 
KARDYNAŁA WOJTYŁY W GRÊBOSZOWIE 

(DOKOŃCZENIE)
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II ETAP PRAC KONSERWATORSKICH 
I MALARSKICH KOŚCIOŁA W GRÊBOSZOWIE

W  kościele  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Ma-
ryi Panny w Gręboszowie został rozpoczęty II etap prac 
konserwatorskich i malarskich. Inwestycja ta ma na celu 
odtworzenie, zabezpieczenie i odpowiednią konserwację 
zabytkowego wnętrza świątyni. Wyjątkowe polichromie, 
które zdobią sklepienie kościoła, wymagają renowacji, tak 
by kolejne pokolenia mogły podziwiać doskonały kunszt 
artystyczny, będący dziełem minionych pokoleń. Z dniem 
7 czerwca 2021 roku rozpoczęły się prace konserwatorskie 
przy polichromii nawy bocznej północnej w kościele p.w. 
WNMP w Gręboszowie,  zaś od dnia 28 czerwca  rozpo-
częto rozstawianie rusztowań w nawie głównej kościoła. 
To  początek  prac  w  świątyni,  która  została  wzniesiona 
w 1650 roku i  jest wpisana do rejestru zabytków nieru-
chomych dnia 24.06.1986 r., pod nr A-280.

W ramach kontynuacji prac przy polichromii z 1984 r., 
autorstwa J. Lubańskiego  planuje się wykonanie konser-
wacji polichromii oraz malowanie ścian kościoła w nawie 
głównej, nawach bocznych oraz w przedsionku głównym 
oraz dwóch przedsionkach bocznych. Konserwacji pod-
dane  zostaną  również  kamienne  portale  przedsionków 
bocznych. Prace będą prowadzone zgodnie z programem 
prac konserwatorskich i pozwoleniem na prace konser-
watorskie wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków – delegatura w Tarnowie. W ramach I etapu 
prac zrealizowano konserwację polichromii w prezbite-
rium kościoła, oraz częściowo odczyszczono polichromię 
w nawie głównej. Konieczne jest dokończenie czyszcze-
nia polichromii w miejscach,  gdzie dostęp  jest   mocno 
utrudniony  (zachodnia  część  kościoła,  ponad  organa-
mi) oraz odczyszczenie polichromii w nawach bocznych 
i przedsionkach. 

W  ramach  konserwacji  technicznej  planuje  się  wy-
konanie  iniekcji  podtynkowych w miejscach osłabionej 
przyczepności  tynku  oraz  uzupełnienie  ubytków  i  pęk-
nięć wypraw tynkarskich. Konstrukcyjne pęknięcia mu-
rów  kościoła  zostaną  wzmocnione  stalowymi  prętami 
osadzonymi  na  zaprawie  cementowej.  Powierzchnia 

polichromii pokryta jest zaplamieniami, powstałymi na 
skutek degradacji biologicznej spoiwa, w związku z czym 
konieczne  jest  wykonanie  zabiegu  dezynfekcji  prepa-
ratem  o  działaniu  przeciwgrzybicznym.  Monochromia 
ścian  i detali architektonicznych zostanie w całości od-
malowana  farbami  krzemianowymi. Konserwacja  este-
tyczna polichromii zostanie ograniczona do niezbędnego 
minimum, tzn. uzupełnienia ubytków i spękań polichro-
mii, wykonanego metodą scalająco – naśladowczą. Pra-
ce  konserwatorskie  prowadzi  firma  RH+  Konserwacja 
Zabytków, nadzór nad całością prac  pełni konserwator 
zabytków Robert Sąsiadek.

W związku z prowadzonymi pracami konserwatorski-
mi i malarskimi kościoła, Rada Gminy  Gręboszów pod-
jęła uchwałę o dofinasowaniu zadania w kwocie 30 tys. 
złotych.  Środki  finansowe  płynące  z  gminy  Gręboszów 
przeznaczone są na pokrycie kosztów prac konserwator-
skich przy polichromii sklepienia nawy głównej w Koście-
le Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP.

Ponadto  inwestycja  prowadzona  przez  parafię  Grę-
boszów otrzymała także dotację z powiatu dąbrowskiego 
w kwocie 15 tys. złotych z przeznaczeniem na wykonanie 
prac  konserwatorskich  w  gręboszowskim  kościele.  Sto-
sowną umowę podpisano 4 maja br. w Starostwie Powia-
towym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kościół  Parafialny  w  Gręboszowie  jest  niezaprze-
czalnie obiektem o najwyższych walorach artystycznych 
i historycznych, a więc zasługuje na wsparcie finansowe 
ze  strony  różnych  urzędów,  podmiotów  gospodarczych 
i  osób  fizycznych  przy  tego  typu  pracach  konserwator-
skich.  Jest  to  niezwykle  kosztowna  inwestycja,  dlatego 
w dalszym ciągu gromadzone są fundusze, które pozwolą 
zrealizować wszystkie niezbędne prace w gręboszowskiej 
świątyni. Całość  inwestycji koordynowana  jest przez ks. 
Wiesława Babiarza, proboszcza parafii Gręboszów, który 
jest inicjatorem tego ważnego przedsięwzięcia.

Wiesław Lizak
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NOWOCZEŚNI BIBLIOTEKARZE: 
KOMPETENTNI – OTWARCI – KREATYWNI

Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, która pełni funkcję biblioteki 
powiatowej, realizuje zadanie pn. Nowocześni bibliotekarze: kompetent-
ni –  otwarci  –  kreatywni w  ramach Programu MKDNiS  „Partnerstwo 
dla książki”, którego operatorem jest Instytut Książki. Zadanie dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Polega ono na organizacji 
10 szkoleń dla pracowników bibliotek z powiatu dąbrowskiego. Tematy-
ka szkoleń obejmuje: ochronę wizerunku, dydaktykę prowadzenia zajęć, 
wykorzystanie  newslettera,  programowanie,  gamifikację  i metodologię 
pracy z różnymi grupami użytkowników.

Świat  jest  coraz  bardziej  zautomatyzowany,  a  roboty  wyręczają 
człowieka w wielu dziedzinach życia. Ktoś jednak te roboty musi tworzyć, programować i sterować 
nimi. Uczymy  się  tego w bibliotece!  29  i  30  czerwca 2021  roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Oleśnie odbyły się stacjonarne szkolenia dla pracowników bibliotek z terenu powiatu pn. „Progra-
mowanie w bibliotece”. Zajęcia poprowadziła Samanta Rakoczy – pracownik Mediateki Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie; od lat prowadzi zajęcia z kodowania dla dzieci, od lutego 2018 
roku bierze udział w programie FRSI dla trenerów z wojewódzkich bibliotek publicznych, dotyczą-
cym nauki programowania. Podczas szkolenia poruszone zostały zagadnienia zarówno programo-
wania offline, bez wykorzystania sprzętu, jak i z jego zastosowaniem. W czasie warsztatów uczest-
nicy  za pomocą  różnorodnych  i  bardzo  zaskakujących  ćwiczeń nauczyli  się, w  jaki  sposób należy 
wydawać polecenia komputerowi tak, by były one zrozumiałe. Omówione zostały zagadnienia pętli, 
funkcji, warunków, algorytmów oraz kodu/szyfru. Zaprezentowano  także aplikacje  i  strony  inter-
netowe pomocne w nauce kodowania, które w sposób łatwy i przystępny trafiają do dzieci poprzez 
wykorzystywanie postaci znanych im z gier i kreskówek. Warsztaty skupiały się także na rozwijaniu 
kreatywności i zmysłu konstruktorskiego poprzez budowanie prototypu gamepada i wykorzystanie 
go w praktyce dzięki zestawowi Makey Makey. Za pomocą poznanych narzędzi uczestnicy zajęć stwo-
rzyli również grę komputerową nawiązującą do gier retro. Nabyte umiejętności przetestowane zosta-
ły podczas samodzielnego programowania robota Photon.

Każda biblioteka biorąca udział w szkoleniu otrzymała robota Photon. Wiedza i umiejętności zdo-
byte na szkoleniach wykorzystywane są w naszej bibliotece, gdzie od początku  lipca odbywają się 
zajęcia wakacyjne. Jedną z oferowanych form spędzania wolnego czasu są zajęcia z programowa-
nia, z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Serdecznie dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Oleśnie za inspirujące szkolenia oraz za robota Photon. 

Monika Kilian
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Szanowni Państwo,
od  1  kwietnia na  terenie  całego  kraju  odby-

wa  się  Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności 
i Mieszkań NSP 2021. 

Udział w spisie powszechnym jest obo-
wiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlega-
ją bezwzględnej ochronie na  zasadach określo-
nych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 
z późn. zm.).

Podstawową,  obowiązkową  metodą  udziału 
w NSP 2021 jest samospis internetowy, który po-
lega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze 
lub  na  urządzeniu  mobilnym  formularza  spiso-
wego, dostępnego na oficjalnej  stronie Głównego 
Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. 

Jeśli  nie  spisałeś  się  przez  Internet  lub na  infolinii,  zadzwoni  do Ciebie  rachmistrz –  zgodnie 
z  ustawą nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 
22 279 99 99.

Jeśli już zrealizowałeś obowiązek spisowy przez Internet albo poprzez infolinię spisową, nikt z GUS 
nie będzie dzwonić do Ciebie w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Prawdziwy rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer 
konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać 
na próbę wyłudzenia danych, co należy zgłosić na policję.

Do odwołania rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach.
Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:
Specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza lub w urzędzie gminy.
Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez 

statystykę  publiczną  gwarantują  pełną  ochronę  gromadzonych  informacji. Wszystkie dane ze-
brane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie 
zabezpieczone.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Gręboszów, na 
stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  gminy 
do  udziału w  spisie,  pomocy  osobom  starszym 
i  niepełnosprawnym  w  swoim  otoczeniu,  jak 
również do włączenia się w upowszechnianie in-
formacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji 
swoim najbliższym, oczywiście w sposób niena-
rażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ 
DLA POLSKI!

Gminne Biuro Spisowe
w Gręboszowie
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Tabela klasy „B”

L.p. Nazwa M. Pkt. Bramki

1.  LZS Wójcina 22 51 75-36

2.  LKS Smęgorzów 22 49 86-28

3.  LKS Ilkowice 22 43 68-36

4.  Wisła Borusowa 22 42 74-36

5.  DTS Dąbrowa Tarnowska 22 41 71-47

6.  Polonia Kłyż 22 37 59-39

7.  Spartakus Radgoszcz 22 30 54-47

8.  Wolania Wola Żelichowska 22 29 38-48

9.  Dunajec Ujście Jezuickie 22 19 34-68

10.  Kłos Słupiec 22 18 37-69

11.  Powiśle Bolesław 22 17 43-81

12.  Błękitni Siedliszowice 22 4 15-119

Wyniki rozgrywek piłkarskich klasy „A”

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

23 25.04.2021 FC Pawęzów Strażak Karsy 0-3

24 01.05.2021 Strażak Karsy Łukovia Łukowa 2-1

25 03.05.2021 Olimpia Biskup. Radł. Strażak Karsy 5-2

26 08.05.2021 Strażak Karsy LKS Wietrzychowice 1-4

27 16.05.2021 Radłovia II Radłów Strażak Karsy 2-2

28 19.05.2021 Strażak Karsy Orzeł Miechowice Małe 5-3

29 23.05.2021 Iskra Dąbrówki Breńskie Strażak Karsy 5-2

30 30.05.2021 Strażak Karsy LKS Szarwark 1-1

31 02.06.2021 LZS Mędrzechów Strażak Karsy 2-4

32 06.06.2021 Strażak Karsy Łęgovia Łęg Tarnowski 1-3

33 13.06.2021 LZS Luszowice Strażak Karsy  1-3

34 20.06.2021 Strażak Karsy Dunajec Konary 3-7

Wyniki rozgrywek piłkarskich klasy „B” – Żabno

Nr 
kolejki Data Gospodarze Goście Wynik

14 25.04.2021 Błękitni Siedliszowice Wolania Wola Żelichowska 1-2

14 25.04.2021 LZS Wójcina Wisła Borusowa 1-3

14 25.04.2021 Dunajec Ujście Jezuickie Polonia Kłyż 3-2

15 02.05.2021 Kłos Słupiec  Dunajec Ujście Jezuickie 4-2

15 02.05.2021 Wisła Borusowa Wolania Wola Żelichowska 3-2

16 09.05.2021 Błękitni Siedliszowice Wisła Borusowa 0-6

16 09.05.2021 Wolania Wola Żelichowska Spartakus Radgoszcz 0-0

16 09.05.2021 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Ilkowice 0-3

17 16.05.2021 Dunajec Ujście Jezuickie  Błękitni Siedliszowice 8-1

17 16.05.2021 Powiśle Bolesław Wolania Wola Żelichowska 0-3

17 16.05.2021 Spartakus Radgoszcz Wisła Borusowa 2-5

18 23.05.2021 Wisła Borusowa Powiśle Bolesław 11-2

18 23.05.2021 Wolania Wola Żelichowska Polonia Kłyż 2-0

18 23.05.2021 DTS Dąbrowa Tarnowska  Dunajec Ujście Jezuickie 5-0

19 30.05.2021 Dunajec Ujście Jezuickie LKS Smęgorzów 0-8

19 30.05.2021 Kłos Słupiec Wolania Wola Żelichowska 0-3

19 30.05.2021 Polonia Kłyż Wisła Borusowa 4-2

20 06.06.2021 Wisła Borusowa  Kłos Słupiec 7-2

20 06.06.2021 Wolania Wola Żelichowska LKS Ilkowice 3-2

20 06.06.2021 LZS Wójcina Dunajec Ujście Jezuickie 5-2

21 13.06.2021 Dunajec Ujście Jezuickie Wolania Wola Żelichowska  3-1

21 13.06.2021 LKS Ilkowice  Wisła Borusowa 2-4

22 20.06.2021 Wisła Borusowa Dunajec Ujście Jezuickie  3-0

22 20.06.2021 Wolania Wola Żelichowska DTS Dąbrowa Tarnowska 2-5

Tabela klasy „A”

Lp. Nazwa M. Pkt. Bramki

1.  LUKS Zalipie 32 80 95-35

2.  LKS Nowa Jastrząbka 32 71 139-49

3.  Ava Grądy 32 65 88-44

4.  Dunajec Konary 32 64 86-53

5.  Iskra Dąbrówki Breńskie 32 61 85-47

6.  Łukovia Łukowa 32 59 90-54

7.  LKS Wietrzychowice 32 59 84-57

8.  LKS Szarwark 32 55 85-51

9.  Łęgovia Łęg Tarnowski 32 42 54-63

10.  FC Pawęzów 32 41 64-68

11.  Strażak Karsy 32 33 59-102

12.  LZS Luszowice 32 30 68-108

13.  Radłovia II Radłów 32 28 37-77

14.  LZS Mędrzechów 32 28 51-99

15.  Olimpia Biskupice Radłowskie 32 25 50-112

16.  Orzeł Miechowice Małe 32 18 46-93

17.  LZS Brzezówka (k. Szczucina) 32 13 31-100

WYNIKI I TABELE 
ROZGRYWEK PIŁKARSKICH KLASY A i B
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Pracownicy Urzędu Gminy w Gręboszowie w 1949 roku. Urząd mieścił się w domu 
pana Gały Gabriela, za kościołem. Stoją od lewej: Kalafarski Jan (USC), Dziędziołowski 

Józef (referat wojskowy), Mądry, Bochenek (wójt), Cabaj Wojciech (woźny), Koziara 
Władysław, Gała Józef (skarbnik), Marek Władysław (referat podatkowy). Siedzą od 

lewej: pierwsza pani nie znana z nazwiska,  Klucz Helena, Kaczmarczyk Jan (sekretarz 
Gminy), Gaweł Zofia, pani nie znana z nazwiska. Zdjęcie wykonał Czesław Seruś 

z Gręboszowa (Miłocina). Zdjęcie udostępnione przez Kazimierza Marek z Tarnowa.

Na zdjęciu od lewej: Woliński Zygmunt, 
Zych Stanisław, Szczebak Zygmunt, 

na boisku sportowym w Woli Żelichowskiej. 
Zdjęcie udostępnione przez Zygmunta Szczebaka.

Nauka gotowania i pieczenia w budynku Św. Anny w Gręboszowie 
w roku 1937. Na zdjęciu ks. proboszcz Zygmunt Jakus 

wraz z parafiankami-kursantkami. 

Prymicje księdza Franciszka Skowrona. 
Na zdjęciu od lewej: Woźniak Stefan, 

Dziura Mieczysław, ks. Franciszek Skowron, 
Wnęk Tadeusz, Skowron Jan, Arabik Jan. 

Zdjęcie udostępnione przez Irenę Łoboda z Tarnowa.

Przewóz łodzią, na rzece Dunajec z Okręga do Pałuszyc. 
Święcenie pokarmów (lata 1950 – 1960). Miejscowość Pałuszyce 

(gmina Wietrzychowice) należała do parafii Gręboszów. 
Łodzią przewoził Żórek Władysław. Zdjęcie udostępnione 

przez Mamulskiego Mieczysława. 

Szkolenie Młodzieży Wiejskiej w Domu Bractwa św. Anny w Gręboszowie, 
za probostwa księdza Zygmunta Jakusa (1932 – 1949). 

Zdjęcie udostępnione przez Irenę Łoboda z Tarnowa. 



Wiesław Lizak


