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SPOTKANIE FAMILIJNE W MAŁEJ OJCZYŹNIE
Coroczna uroczysta msza święta pod figurą Serca 

Jezusowego fundacji Franciszka i Marii Kosiniaków 
oraz plenerowe spotkanie familijne już na stałe wpisa-
ły się do kalendarza wydarzeń naszej gminy i powiatu. 
Także i w tym roku, w ostatnią niedzielę czerwca miesz-
kańcy Bieniaszowic wraz ze społecznością gminy Grę-
boszów oraz licznie przybyłymi na uroczystość gośćmi 
po raz 17 zebrali się przed figurą. Ta wspaniała tradycja, 
wyrastająca z chrześcijańskich korzeni wspólnotowych 
spotkań modlitewnych, jest kontynuacją, a zarazem wy-
pełnieniem zamysłu twórców. 

Uroczysta msza św. w intencji fundatorów i całej ro-
dziny Kosiniaków była sprawowana przez arcybiskupa 
Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w latach 
1989 – 2010 i prymasa Polski w latach 2010 – 2014, 
w koncelebrze księży m.in.: Kazimierza Borczewskiego 
(proboszcza parafii Wietrzychowice) i Józefa Ciejki (pro-
boszcza parafii Siedliszowice). W uroczystości uczest-
niczyły poczty sztandarowe: jednostek OSP i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Uroczystość uświetniła orkiestra 
dęta „Sygnał” z Zielenic, z powiatu proszowickiego. 

W tegorocznym spotkaniu familijnym udział wzię-
li m.in.: Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pra-
cy i Polityki Społecznej, Dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla 
w Krakowie, Jan Kosiniak, Dyrektor Delegatury Naj-
wyższej Izby Kontroli w Krakowie, Jarosław Duda, Se-
kretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wojciech 
Szczepanik, Wicewojewoda Małopolski, Marek Sowa, 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Ko-
zak, Wicemarszałek, Kazimierz Barczyk, Wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz 
Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski, Barbara Pobiegło, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Bogdan 
Bigos, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Krysty-
na Świętek, Wójt Gminy Gręboszów.

Wagę tradycyjnych czerwcowych spotkań docenia 
Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej: „Jest to spotkanie przede wszystkim 
z mieszkańcami Powiśla Dąbrowskiego i razem z nimi 
je organizujemy. Jest to okazja do kultywowania pa-
mięci o Małej Ojczyźnie, z której jestem bardzo dum-
ny”– powiedział minister i dodał: „Tu się inaczej oddycha, tak naprawdę gdy tu przyjeżdżam zawsze 
jestem szczęśliwy i to są piękne chwile nad dunajecką ziemią, nad tym wspaniałym miejscem”.

„Są to spotkania bez podziałów, bez podziałów rzeczywiście, co na dzisiejszy czas jest bardzo 
ważne i trzeba to podkreślać” – wspomniał prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz.

„Rodzina Kosiniaków jest duża. Nasz pradziad miał dwadzieścioro dzieci. Satysfakcją moją 
jest to, że jest parę osób w rodzinie, które są w stanie rodzeństwo pradziada wymienić chronolo-
gicznie” – pochwalił się dr Andrzej Kosiniak-Kamysz.

Wiesław Lizak
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Od wydawcy
Oddajemy do Państwa rąk kolejny, już 69. 

numer Gazety Gręboszowskiej z nadzieją, że 
lektura naszego kwartalnika dostarczy wielu 
ciekawych informacji o naszej gminie i regio-
nie. W numerze pragniemy przypomnieć naj-
istotniejsze i najciekawsze wydarzenia jakie 
miały miejsce w ostatnim kwartale. Przede 
wszystkim w maju br. odbyły się wybory pre-
zydenckie. Dwukrotnie wszyscy gościliśmy 
w lokalach wyborczych by zdecydować, który 
kandydat będzie piastował ten urząd przez 
najbliższe 5 lat. Ostatecznie nowym Prezy-
dentem Rzeczypospolitej Polskiej został An-
drzej Duda, który na tym stanowisku zastąpił 
Bronisława Komorowskiego. W Gazecie Grę-
boszowskiej zamieszczamy wyniki poszcze-
gólnych kandydatów ubiegających się o ten 
urząd, jakie uzyskali na terenie naszej gminy, 
powiatu, oraz całego kraju. 

Miniony kwartał to również czas zakoń-
czenia roku szkolnego w placówkach eduka-
cyjnych oraz początek wakacji. W bieżącym 
wydaniu zamieszczamy relacje z uroczystych 
obchodów święta patrona gimnazjum oraz 
zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół 
w Gręboszowie. Warto również wspomnieć 
o sukcesie piłkarek ręcznych ze Szkoły Pod-
stawowej w Gręboszowie, które pod kierun-
kiem Pawła Potępy w Finale Województwa 
Małopolskiego „Szczypiorniak na Orlikach 
2015” zajęły wysokie III miejsce. Trzeba przy-
znać, że jest to duże osiągnięcie młodzieży 
uczącej się w gręboszowskiej placówce. Tym 
samym pragniemy pogratulować tak znako-
mitego wyniku i życzyć kolejnych sukcesów. 

W czerwcu zakończył się również kolej-
ny semestr muzycznej edukacji dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy. Jego zwieńczeniem 
był koncert, w którym młodzi adepci szkółki 
mogli zaprezentować zdobyte umiejętności 
przed szerszą publicznością. W numerze za-
mieszczamy relację z tego wydarzenia. 

Ponadto w Gazecie Gręboszowskiej mogą 
Państwo znaleźć relacje z wydarzeń kultural-
nych, edukacyjnych i sportowych odbywają-
cych się w ostatnim kwartale, m.in. festynów 
z okazji Dnia Dziecka i Święta Rodziny, ob-
chodów 20-lecia działalności klubu piłkar-
skiego „Strażak” Karsy, wakacyjnych turnie-
jów piłkarskich oraz spotkania autorskiego 

ze Zygmuntem Szychem połączonego z pro-
jekcją filmu pt. „Guzdek, kat Powiśla”.

Warto również wspomnieć, że w tym roku 
obchodzimy wyjątkowy jubileusz 25 lat funk-
cjonowania w naszym kraju samorządu tery-
torialnego. Tym samym pragniemy przypo-
mnieć, jak przez ostatnie ćwierćwiecze kształ-
tował się on na terenie naszej gminy. Poświę-
camy tej tematyce osobny artykuł, którego 
treść można również znaleźć w „Monografii 
gminy Gręboszów”. W 69. numerze zamiesz-
czamy również bieżące materiały z prac Rady 
Gminy Gręboszów (III i V sesja).

W bieżącym wydaniu nie mogło zabrak-
nąć również i materiałów dotyczących histo-
rii naszej małej ojczyzny. Prezentujemy frag-
ment „Dziejów kościoła i parafii w Gręboszo-
wie” autorstwa Ks. Mieczysława Pałuckiego, 
byłego proboszcza parafii Żelichów.

Ponadto na łamach naszego kwartalni-
ka mogą Państwo przeczytać wiele interesu-
jących materiałów wzbogaconych o relacje 
zdjęciowe, jak chociażby spotkanie familij-
ne w Bieniaszowicach, Święto Bożego Ciała 
w parafii Gręboszów, jak również kolejną 
część cyklu dra Marka Ziajora poświęconego 
tematyce zdrowia.

Na koniec pragnę zachęcić do odwiedza-
nia nowej strony internetowej Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszo-
wie. Można ją znaleźć pod nowym adresem: 
„www.gck.greboszow.pl”. Publikujemy 
na niej wiele aktualności dotyczących dzia-
łalności GCKiCz, jak również najciekawsze 
i najważniejsze informacje odnoszące się do 
naszej gminy (aktualności w zakładce Gaze-
ta Gręboszowska). Zamieszczamy również 
m.in. obszerne fotorelacje z wydarzeń oraz 
kalendarz imprez organizowanych przez 
Centrum Kultury. Dlatego jeszcze raz zachę-
cam do zapoznania się z jej treścią, jak rów-
nież śledzenia zamieszczanych tam na bieżą-
co aktualności.

Wiesław Lizak
Wydawca Gazety Gręboszowskiej
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III SESJA RADY GMINY GRÊBOSZÓW

z prac rady gminy gręboszów Redaguje: 
wiesław Lizak

W dniu 30 marca br. odbyła się III sesja Rady Gmi-
ny Gręboszów, której przewodniczył Franciszek Dymon, 
Przewodniczący Rady. Podczas sesji radni podjęli 19 
uchwał w sprawie: 
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celo-

wej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, 
pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy 
drodze powiatowej Nr 1301 K Wola Żelichowska – 
Gręboszów – Otfinów w miejscowości Gręboszów”,

– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej Powiatowi Dąbrowskiemu na realizację zadania, 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla za-
dania, pn. budowa chodnika wraz z odwodnieniem 
przy drodze powiatowej Nr 1302 K Ujście Jezuickie” 
– Borusowa w miejscowości Ujście Jezuickie,

– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Gręboszów na 
2015 r.,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gręboszów na lata 2015-2019,

– niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2016 roku,

– ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu dokona-
nia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

– ustanowienia służebności gruntowej przechodu, 
przejazdu i przegonu przez nieruchomość stanowią-
cą własność Gminy Gręboszów położoną w miejsco-
wości Gręboszów,

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
o powierzchni 7m2 w budynku gminnym położonym 
na działce nr 140 z przeznaczeniem na działalność 
usługową na czas nieoznaczony,

– wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komu-
nalnego Gminy Gręboszów, 

– wyrażenia zgody na wynajęcie działek oznaczonych 
nr 608/1 i 608/3 obręb Gręboszów w trybie bezprze-
targowym,

– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gręboszów w 2015 r.”,

– przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Gręboszów,

– określenia górnych stawek opłat za usługi odbiera-
nia odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty,

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez wła-
ściciela nieruchomości,

– zmiany uchwały Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Grę-
boszów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałaniu Narkomanii Gminy Gręboszów na 
2015 rok,

– przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gręboszów na 
2015 rok,

– zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady 
Gminy na 2015 rok.
W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt Krystyna 

Świętek mówiła m.in.: o podjętych zarządzeniach, o bu-
dowie chodników i naprawie poboczy przy drogach po-
wiatowych, o modernizacji drogi wojewódzkiej, o potrze-
bie remontowania dróg transportu rolnego, o remoncie 
remizy OSP w Lubiczku.

– Planowana jest modernizacja drogi wojewódz-
kiej nr 973 na odcinku od Żabna do Kozłowa. W tym 
temacie są prowadzone prace projektowe, które przewi-
dują poszerzenie drogi o 1 m, korektę niektórych niebez-
piecznych łuków drogi, przebudowę połączeń z drogami 
powiatowymi. Przez miejscowości Żelichów i Wola Żeli-
chowska planowana jest budowa chodników po jednej 
stronie drogi. Również planuje się przesunięcie ze środ-
ka pod bok pomnika ku czci poległych w I wojnie świa-
towej, obecnie usytuowanego na skrzyżowaniu dróg 
w Woli Żelichowskiej.

W sprawie dróg transportu rolnego wójt Krystyna 
Świętek mówiła o złożonym wniosku na przyznanie dota-
cji z budżetu województwa na modernizację drogi w Woli 
Gręboszowskiej „Droga przez las”. – Droga ta została 
zgłoszona do modernizacji jeszcze we wrześniu 2014 r. 
na wiosek Rady Sołeckiej w miejscowości Hubenice-
Kozłów. Temat modernizacji tej drogi przewijał się od 
wielu lat na każdych zebraniach w miejscowości Hube-
nice-Kozłów. Bowiem droga ta stanowi dojazd do grun-
tów rolniczych ok. 200 działek, których właścicielami 
są mieszkańcy wsi Kozłów, Hubenice, Samocice i Woli 
Gręboszowskiej. W ramach modernizacji tej drogi planu-
je się wykonanie następującego zakresu robót: odtworze-

nie granic drogi, wykonanie korytowania, wyprofilowanie 
i zagęszczenie, wykonanie odwodnienia drogi, wykonanie 
przepustów, wykonanie podłoża z pospółki stabilizowa-
nej cementem o grub. ok. 35 cm, wykonanie nawierzchni 
z kruszywa o grub. ok. 20 cm. Modernizacja dotyczy około 
800 m drogi.
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z prac rady gminy gręboszów Redaguje: 
wiesław Lizak

Wójt gminy poinformowała także o planowanym re-
moncie remizy strażackiej OSP w Lubiczku.

– Złożyliśmy wniosek o udzielenie pomocy finanso-
wej na realizację prac remontowo-budowlanych w ra-
mach konkursu „Małopolskie Remizy 2015 r.” Przewi-
dywany koszt remontu wg kosztorysu inwestycyjnego 
wyniesie ok. 83 tys. zł. Planowane roboty to: wymiana 
części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, wykonanie 
elewacji, wymiana posadzek, remont wewnętrznych 
instalacji eklektycznej, wykonanie WC z wykonaniem 
podejścia wod.-kan., uzupełnienie obróbek blacharskich 
kominów, wymiana rynien i rur spustowych, wykona-
nie opaski chodnikowej, pomalowanie bramy garażo-
wej, remont schodów.

Podczas sesji radni i sołtysi składali wiele wniosków, 
które dotyczyły m.in.: remontów dróg gminnych i powia-
towych oraz czyszczenia i udrażniania rowów.

Piotr Polanowski, radny z Żelichowa wnioskował 
o wyremontowanie drogi powiatowej z Żelichowa w kie-
runku Kłyża. 

Obecny na obradach sesji Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Bogdan Bigos zapewnił, że jeszcze w tym roku 
zostanie wykonany odcinek drogi Żelichów – Kłyż.

Radny Gręboszowa Tadeusz Adamczyk interpelo-
wał, aby założyć barierkę na rowie przy drodze powiato-
wej, naprzeciw byłej apteki. Radny wnioskował również, 
aby przebudować przepust na drodze powiatowej obok 
posesji p. Karaś na Miłocinie. Radny proponował, aby 
przyjechali przedstawiciele Zarządu Drogowego w Dą-
browie Tarnowskiej i ocenili co należy zrobić, gdyż na łą-
czeniu mostu z drogą na Kanale Zyblikiewicza, od strony 
p. Knagi na Miłocinie, zrobiła się niecka. 

Na wnioski radnego Adamczyka odpowiedzi udzie-
lił radny powiatowy Bogdan Bigos, który poinformował, 
że zostanie przeprowadzony przegląd całościowy gminy, 
aby zorientować się, gdzie barierki przy drogach są jesz-
cze konieczne, aby zapisać to do programu realizacji na 
tą kadencję. Zapewnił, że niecka przy moście na Miłocinie 
zostanie w najbliższym czasie usunięta a przepust obok 
posesji p. Karaś zostanie przebudowany.

Sołtys wsi Gręboszów Stefan Świętek wnioskował 
o dokończenie chodnika w centrum Gręboszowa. Zwró-
cił uwagę, że naprzeciw przedszkola jest duże rozlewisko. 
Trzeba, by coś z tym zrobić – dodał sołtys. 

W tym temacie odpowiedzi udzielił radny powiatowy 
Bogdan Bigos, który stwierdził, że dokumentacja na cen-
trum Gręboszowa musi być odnowiona. – W tej kaden-
cji organizacja ruchu w centrum Gręboszowa musi być 
rozwiązana – zapewnił radny powiatowy.

– Została oddana piękna przepompownia, ale za-
niedbane są wszystkie rowy. W rowie koło p. Sambora 
woda stoi, bo rów jest zarośnięty i nie ma którędy płynąć 
– alarmował radny Andrzej Ruta. W związku z tym pro-
ponował podjąć działania w tym kierunku, aby wynająć 
SKR i udrażniać te rowy, czy rozwiązać to w jakiś inny 
sposób. Musi to być zrobione, bo inaczej ta inwestycja 
jaką jest przepompownia nie będzie spełniała do końca 
swojej roli – dodał radny z Borusowej.

W podobnym tonie wypowiedział się radny z Hube-
nic Jan Gaweł: – Zaszczytem dla naszej gminy jest po-
siadanie na swoim terenie pięknej przepompowni, która 
może być wzorcem dla innych gmin, ale za tym nie idą 
obiecywane poczynania związane z oczyszczaniem ro-
wów. Ostatnio został zrobiony w Hubenicach odcinek 
„Zabierówki” z jednej strony, druga część jest bezodpły-
wowa, gdyż od strony Bolesławia rów ten też jest zablo-
kowany, dlatego powstał w ten sposób basen. Na zakoń-
czenie radny apelował, aby nad tak ważnymi problemami 
jakimi są rowy pochylić się i wnioski w tym temacie nie 
zostawiać jedynie jako zapisy na papierze.

Odpowiedzi w tym temacie udzieliła wójt Krystyna 
Świętek: – Kanał Hubenicki będzie niedługo w realizacji, 
dokumentacja jest na ukończeniu, pas technologiczny 
też będzie wykonany. Na dzień dzisiejszy ubiegamy się 
o środki na odbudowę rowu „Jeziórki”, ten który wpa-
da obok posesji p. Bondar. Jest to odcinek 1,5 km rowu. 
Jednocześnie Pani Wójt wyjaśniła, że nie odnosi się do 
rowów prywatnych, gdyż samorządowi nie wolno wydat-
kować środków na odnowienie rowów, które nie są wła-
snością gminy.

Eugeniusz Wójtowicz, radny z Borusowej pytał czy 
będzie uzupełniana roślinność na filtrach przydomo-
wych oczyszczalni ścieków: – Jest kilka takich oczysz-
czalni ścieków, gdzie tej roślinności w ogóle nie ma 
– dodał radny.

– Wniosek dotyczący uzupełnienia roślinności w fil-
trach przydomowych oczyszczalni ścieków został wyko-
nawcy przekazany, miało to być zrobione, dlatego zo-
stanie on ponowiony – wyjaśniła wójt Krystyna Świętek.

Radny Wiesław Wytrwał poruszył temat urządzeń 
fotowoltaicznych i odnawialnych źródeł energii. Zapro-
ponował, aby podczas zebrań wiejskich organizowanych 
w związku z wyborami sołtysów poruszyć ten temat, aby 
mieć orientację, czy jest jakiekolwiek zainteresowanie 
wśród mieszkańców gminy założeniem takich urządzeń 
w przypadku, gdyby była możliwość skorzystania z dofi-
nansowania na ich zakup i instalację.

– Zebrania wiejskie obsługiwane będą przez wy-
znaczonych pracowników Urzędu Gminy. Zostaną oni 
zobligowani do zebrania informacji na temat osób chęt-
nych do założenia w swoich domach urządzeń, o których 
wspominał radny Wiesław Wytrwał – wyjaśniła wójt 
Krystyna Świętek.
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24.06. 2015 r. V sesja Rady Gminy Gręboszów

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
W lokalu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnic-

twa w Gręboszowie odbyła się V sesja Rady Gminy Grę-
boszów, której przewodniczył Franciszek Dymon. Głów-
nym tematem obrad było absolutorium za 2014 rok. 
W ramach procedury absolutoryjnej radni zapoznali się 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozda-

niem finansowym za ubiegły 
rok, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie 
o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, stanowiskiem Komi-
sji Rewizyjnej oraz opinią RIO 
o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium. Pod-
czas głosowania nad uchwałą 
dotyczącą absolutorium, radni 
Rady Gminy Gręboszów jed-
nogłośnie opowiedzieli się za 
udzieleniem Wójtowi Gminy 
Krystynie Świętek absoluto-
rium za 2014 rok. Jego udzie-
lenie jednoznacznie wyraża 

akceptację działalności finansowej prowadzonej przez 
organ wykonawczy gminy oraz uznanie jej za prawidłową 
i nie budzącą zastrzeżeń.

Na V sesji radni zatwierdzili także sprawozdania 
finansowe za rok 2014 Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie oraz Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gręboszowie.

W dalszej części radni podjęli uchwały dotyczące:
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji ce-

lowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji ce-

lowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowa-
nie zadania pn. „System monitoringu i ostrzegania 
powodziowego na rzekach stwarzających zagroże-
nie w powiecie dąbrowskim”,

– udzielenie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Dąbrowie Tarnowskiej,

– przyznanie dotacji z budżetu gminy dla OSP 
w Ujściu Jezuickim,

– przyznanie dotacji z budżetu gminy dla 
OSP Hubenice-Kozłów,

– zmian budżetu gminy Gręboszów na 2015 r., zmian 
w budżecie gminy Gręboszów,

– przyjęcia zadania z zakresu administracji rządo-
wej dotyczącej nieodpłatnego utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych położonych na terenie gmi-
ny Gręboszów,

– wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komu-
nalnego gminy Gręboszów,

– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
mienia komunalnego gminy Gręboszów,

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 
okres 10 lat,

– przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Gminy 
Gręboszów w zakresie wsparcia dla rodzin wielo-
dzietnych w ramach projektu pn. „Pierwszy dzwo-
nek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na 
udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodziet-
nych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie 
zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2015 rok.
Pani Wójt Krystyna Świętek zwyczajowo przedsta-

wiła sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, informu-
jąc radnych o podjętych zarządzeniach i realizowanych 
inwestycjach.

z prac rady gminy gręboszów Redaguje: 
wiesław Lizak

W wyniku wyborów prezydenckich w Polsce, 
które odbyły się 10 maja br. (I tura) i 24 maja br. 
(II tura) wyłoniono szóstego prezydenta III RP. 
Wybory zakończyły się zwycięstwem Andrzeja 
Dudy (51,55%), który pokonał w drugiej turze 
ubiegającego się o reelekcję prezydenta Bro-

nisława Komorowskiego (48,45%). Uroczyste 
złożenie przysięgi przez nowo wybranego Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
odbyło się 6 sierpnia 2015 o godz. 10:00 w sali 
plenarnej obrad Sejmu RP przed Zgromadze-
niem Narodowym.

 *** 

WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE W 2015



Gazeta GrĘboszowska Gazeta GrĘboszowska

- � -

A oto wyniki I tury wyborów, które odbyły się 
10 maja br.:

Andrzej Sebastian Duda: 34,76%, Bronisław 
Maria Komorowski: 33,77%, Paweł Piotr Kukiz: 

20,80%, Janusz Ryszard Kor-
win-Mikke: 3,26%, Magdale-
na Agnieszka Ogórek: 2,38%, 
Adam Sebastian Jarubas: 
1,60%, Janusz Marian Palikot: 
1,42%, Grzegorz Michał Braun: 
0,83%, Marian Janusz Kowal-
ski: 0,52%, Jacek Wilk: 0,46%, 
Paweł Jan Tanajno: 0,20%. 
Razem w pierwszej turze wy-
borów oddano 14 898 934 
głosów. Frekwencja w kraju 10 
maja br. wyniosła 48,96%.

W gminie Gręboszów 
w pierwszej turze wyborów, 

podobnie jak w kraju, najwięcej głosów zdobył 
Andrzej Duda – 691, który wyprzedził Bronisława 
Komorowskiego – 183 głosy, Pawła Kukiza – 149 
głosów i Adama Jarubasa – 132 głosy. 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo kan-
dydowania w ponownym głosowaniu (II turze) 
uzyskali dwaj kandydaci Andrzej Duda i Bronisław 

Komorowski, którzy otrzymali największą liczbę 
oddanych na nich głosów a żaden z nich nie uzyskał 
50 proc. głosów.

W drugiej turze wyborów w naszej gminie po-
nownie wygrał, dość zdecydowanie, kandydat Pra-
wa i Sprawiedliwości Andrzej Duda, który otrzymał 
1013 głosów. Prawie trzykrotnie mniej, bo zaledwie 
325 głosów zebrał Bronisław Komorowski. W okręgu 
wyborczym w Gręboszowie Andrzej Duda otrzymał 
– 290 głosów, Bronisław Komorowski – 125 głosów. 
W Borusowej: 252 głosy otrzymał A. Duda, Broni-
sław Komorowski – 56 głosów. W Woli Żelichow-
skiej na Andrzeja Dudę zagłosowało 261 wyborców, 
na Bronisława Komorowskiego 51. W Ujściu Jezuic-
kim wygrał Andrzej Duda, który otrzymał 210 gło-
sów, zaś Bronisław Komorowski – 93 głosy. 

W gminie Dąbrowa Tarnowska najwięcej gło-
sów – 6621 – otrzymał Andrzej Duda reprezentują-
cy Prawo i Sprawiedliwość, czyli 76,20 %. Bronisław 
Komorowski, popierany przez Platformę Obywa-
telską zdobył 1982 głosy, czyli 22,81 %. W powiecie 
dąbrowskim A. Duda otrzymał 18 427 (78,38 proc.), 
B. Komorowski 5083 (21,62 proc.). Frekwencja 
w powiecie wyniosła 49,38 procent.

WL

 *** 

ŚWIÊTO PATRONA GIMNAZJUM
W czwartek, 11 czerwca br., w Zespole Szkół 

w Gręboszowie uroczyście obchodzono Święto Pa-
trona Gimnazjum. W tym dniu społeczność szkolna 
wraz z zaproszonymi gośćmi zebrała się w hali spor-
towej, by tam obejrzeć uroczystą akademię poświę-
coną życiu i działalności patronki placówki – Ste-
fanii Łąckiej. Program artystyczny pod hasłem „Bo 
nad śmierć silniejsza jest miłość”, został przygoto-
wany przez nauczycieli oraz młodzież gimnazjal-
ną. Wyjątkowa postać Stefanii Łąckiej towarzyszy 
społeczności gimnazjum już od 12 lat jako Patronka 
Szkoły. Jej życie oraz wspaniałe cechy charakteru, 
młodzi artyści ukazali prezentując wiersze, śpiewa-
jąc piosenki, jak również przedstawiając specjalnie 
przygotowaną na tą okazję scenkę. 

W uroczystości szkolnej wzięli udział zaprosze-
ni goście: Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 
Franciszek Dymon, Dyrektor Zespołu Szkół w Grę-
boszowie Jerzy Misterka oraz Dyrektor GCKiCz 
Wiesław Lizak.

Do osoby Stefanii Łąckiej odniósł się w swoim 
wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy Franci-
szek Dymon: „(…) Stefania Łącka napisała kiedyś 
„Miarą miłości jest dawanie swego czasu drugie-
mu człowiekowi”. W tym krótkim zdaniu można 
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znaleźć prawdziwy i niezwykły sens życia, jaki zawsze to-
warzyszył patronce tej szkoły”. Ponadto zaznaczył, że „Dziś 
możemy być dumni! – nie tylko z dużych osiągnięć tej szkoły 
jeżeli chodzi o dobre wyniki w nauce, wspaniałe osiągnięcia 
w sporcie, udziały w turniejach, konkursach – ale przede 
wszystkim szkoła i my stanowiący wspólnotę samorządową 
– z patronki tej szkoły!”. Na koniec zwrócił się do społeczności 
szkolnej słowami: „Należy podkreślić z pełną stanowczością 
i odpowiedzialnością, że co roku szkoła daje wspaniały przy-
kład, organizując uroczyste akademie upamiętniające osobę 
Stefanii Łąckiej. Za to gorąco pragnę podziękować nauczy-
cielom oraz uczniom gimnazjum. Życzę, aby szkoła osiągała 
nadal same sukcesy, by praca uczniów i nauczycieli przyno-
siła wszystkim nam satysfakcję, a pamięć o Stefani Łąckiej, 
jako wielkiej patronce gimnazjum trwała w naszej pamięci 
na zawsze (…)”. 

Do wszystkich zgromadzonych na tej wyjątkowej uroczy-
stości zwrócił się również dyrektor placówki Jerzy Misterka, 
który podziękował wszystkim obecnym za przybycie i życzył 
młodzieży, by ta umiała czerpać wzorce z autorytetów, takich 
jak postać patronki placówki Stefanii Łąckiej.

WL

ŻYCIORYS STEFANII Ł¥CKIEJ
 *** 

Stefania Łącka urodziła się 6 stycznia 1914 r. jako 
trzecie dziecko Agnieszki i Antoniego Łąckich i to oni ode-
grali ogromny wpływ na życie Stefci. Rodzice nauczyli jej 
pracowitości, głębokiej i zdrowej pobożności, udzielania 
pomocy biednym, życzliwości, szacunku do wszystkich 
ludzi. W domu rodzinnym Stefanii mieszkało razem sześć 
osób w jednej izbie. Pomimo tego rodzina Łąckich udzie-
lała wsparcia, gościny, a niekiedy nawet noclegu osobom 
biednym i żebrzącym, których w tamtych czasach było 
wiele. Rodzice Stefanii byli ludźmi głębo-
ko wierzącymi i starali się wychowywać 
swoje dzieci w duchu religijnym. Łąccy 
mieli wielkie nabożeństwo do Matki 
Boskiej Odporyszowskiej i zwracali się 
do Niej we wszystkich najważniejszych 
chwilach życia.

Stefania od najmłodszych lat po-
magała w gospodarstwie, zwłaszcza po 
śmierci ojca i starszego brata. W atmos-
ferze ciężkiej pracy, modlitwy i szczerej 
pomocy drugim, uczyła się prostej i uf-
nej wiary; umiłowania modlitwy i pracy; 
wielkiego patriotyzmu, przywiązania do 
rodzinnej ziemi i tradycji; cierpliwości 
wśród cierpień; wrażliwości na potrzeby 
i niedole każdego człowieka.

Rodzina Stefanii Łąckiej nie należa-
ła do zamożnych, mimo to rodzice Stefci 
przywiązywali dużą wagę do wykształce-
nia swojej córki. Dlatego rodzina pokrywała koszty zwią-
zane z jej nauką. Najpierw posłano ją do szkoły powszech-
nej w Woli Żelichowskiej – dwuklasowej. Kolejne trzy kla-
sy skończyła w szkole w Gręboszowie, zaś do klasy VI i VII 
w latach 1926 – 28 uczęszczała już w Dąbrowie Tarnow-
skiej. A potem we wrześniu 1928 roku została uczennicą 
I Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. bł. Kingi 
w Tarnowie, którego dyrektorem był ks. Józef Chrząszcz 
– wielki wychowawca i opiekun młodzieży. Dzięki jego 
wstawiennictwu Stefania zamieszkała u państwa Kaliciń-
skich – w bardzo religijnej rodzinie.

W seminarium Stefcia imponowała wszystkim swo-
ją wiedzą, inteligencją, taktem, dużą kulturą duchową, 
prawym charakterem a jednocześnie ogromną prosto-
tą. Oprócz wytężonej nauki potrafiła też znaleźć czas na 
pracę pozalekcyjną. Była najpierw członkiem, a potem 
prezesem Sodalicji Mariańskiej, angażowała się w działal-
ność szkolnego teatru, orkiestry oraz w harcerstwo. Dzię-
ki swoim zdolnościom literackim Stefania szybko weszła 
w skład zespołu redagującego szkolny miesięcznik „Złota 

Nić”, a w ostatnich latach nauki była jego 
redaktorką. Każdy jej artykuł przepojony 
był miłością Boga, ojczyzny i bliźniego.

Stefania Łącka ukończyła Semi-
narium Nauczycielskie w 1933 roku, 
w okresie największego bezrobocia 
wśród nauczycieli. Po zdaniu matury 
chciała iść na studia polonistyczne na 
Uniwersytet Jagielloński, lecz z powodu 
trudnej sytuacji materialnej w rodzinie 
zrezygnowała ze swoich marzeń. Wróci-
ła do domu, wraz z matką pracowała na 
roli i pomagała w działalności Katolic-
kiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Żeń-
skiej w Karsach i Gręboszowie. W 1934 r. 
ks. Józef Chrząszcz redaktor naczelny 
ilustrowanego Tygodnika Katolickiego 
Diecezji Tarnowskiej „Nasza Sprawa” 
powołał Stefanię na redaktorkę specjal-
nego dodatku dla dzieci „Króluj Nam 

Chryste”. Stefania pisała reportaże i artykuły na tematy 
religijne, społeczne, wychowawcze oraz okolicznościowe. 
Artykuły Stefanii zawsze były głęboko przesiąknięte war-
tościami religijnymi. Starała się w czytelnikach pogłębiać 
wiarę i pociągnąć ich do umiłowania Boga i bliźniego.
Wielokrotnie na łamach „Naszej Sprawy” Stefania po-
dejmowała tematy związane z problematyką społeczną. 
Przebija z tych artykułów wielka wrażliwość, zwłaszcza 
na los ludzi biednych i dzieci. Szczególnie zależało jej na 
poprawie warunków życia ludności wiejskiej. Piętnowała 
wykorzystywanie ludzi prostych i biednych, lichwę, brak 
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troski o odpowiednie warunki życia, zwłaszcza brak opie-
ki medycznej. W kilku artykułach podjęła temat powodzi, 
jaka w 1934 roku spustoszyła okolice nad Wisłą, Rabą, 
Dunajcem i Wisłoką, w tym okolice Gręboszowa. Przeżyła 
tę klęskę żywiołową bardzo boleśnie, ponieważ zostały nią 
dotknięte jej rodzinne okolice. 

Wrzesień 1939 r. przyniósł kolejną ważną zmianę 
w życiu Stefanii. Brutalnie wtargnęła w nie wojna. Zaraz 
po jej wybuchu, Stefania wraz z całym zespołem redakcyj-
nym opuściła Tarnów i udała się na wschód. Po powrocie 
z wrześniowej tułaczki podjęła pracę w redakcji. Na po-
czątku 1940 roku wraz z rozwojem ruchu podziemnego 
zespół redakcyjny włączył się w konspiracyjną działalność 
wydawniczą, za co rok później wszyscy pracownicy na 
czele z księdzem Józefem Paciorkiem (ówczesnym re-
daktorem naczelnym) zostali aresztowani. Stefanię aresz-
towano w jej tarnowskim mieszkaniu 16 kwietnia 1941 
roku. Najpierw została przywieziona do siedziby gestapo, 
a potem do tarnowskiego więzienia.Pomimo stosowa-
nych przez gestapo tortur, a także w czasie przesłuchań 
w więzieniu, Stefania nie załamała się psychicznie i niko-
go nie wydała. Wręcz przeciwnie, znana była z niezwykłej 
ofiarności, chęci niesienia pomocy innym współwięźniar-
kom, często z narażeniem własnego życia. Przez cały czas 
pobytu w więzieniu Stefania modliła się codziennie wiele 
godzin klęcząc na kamiennej posadzce nawet wtedy, gdy 
miała już odmrożone, spuchnięte i fioletowe nogi. A po-
tem przyszło najgorsze. Stefania trafiła do Auschwitz. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że w warunkach obozowych 
człowiek przede wszystkim bronił swojego życia i prze-

trwania. I taka była postawa ogółu więźniów i więźniarek. 
Byli też tacy, którzy – na ile im pozwalały warunki – stara-
li się pomagać innym współwięźniom. Do tych ostatnich 
należała Stefania Łącka. Jakże mocną trzeba było być, aby 
w takich warunkach pozostać sobą. Nie tylko bronić wła-
snego życia, ale zachowywać dalej to nastawienie otwarte 
na drugiego człowieka! Stefania Łącka i tam w obozie po-
została sobą! Całymi dniami chodziła po bloku obozowym 
i opiekowała się chorymi, roznosiła wodę – wówczas na 
wagę złota, chleb, zupę, margarynę. Jakimś cudem or-
ganizowała odzież. Przede wszystkim jednak wspierała 
duchowo więźniarki, zachęcała je do modlitwy i do wza-
jemnej pomocy.

23 stycznia 1945 roku Stefanii i jej najbliższym ko-
leżankom udało się uciec z obozu podczas zamieszania 
w czasie jego ewakuacji. Po trudnej i niebezpiecznej wę-
drówce w końcu dostała się do domu w Woli Żelichowskiej. 
Gdy odpoczęła i nabrała sił zaczęła pomagać w rodzinnym 
gospodarstwie. Poza tym odświeżyła wiadomości nabyte 
w Seminarium Nauczycielskim, by jak najprędzej podjąć 
obowiązki zgodnie ze swoim wykształceniem. Jej skrytym 
marzeniem była chęć kontynuowania nauki. Marzenie to 
spełniło się. W 1945 roku mimo słabego zdrowia podję-
ła studia na Wydziale Humanistycznym, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, aby jak napisała w swoich 
wspomnieniach: „życie dało jakieś zadowolenie i by dla 
drugich był pożytek”. Niestety studia musiała przerwać 
na skutek ciężkiej choroby, z której już nie dane było jej 
się podnieść. Stefania Łącka zmarła 7 listopada 1946 roku 
i została pochowana na cmentarzu w Gręboszowie. 

 *** 

BOŻE CIAŁO W PARAFII GRÊBOSZÓW
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pań-

skiej – Bożego Ciała została ustanowiona jako świę-
to w 1264 roku przez papieża Urbana IV. Warto 
również zaznaczyć, że papież Jan XXII wprowadził 
je do kalendarza liturgicznego w całym Kościele. 
W tym wyjątkowym dniu katolicy publicznie wy-
znają wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, niesionym w procesji. 

W parafii pw. WNMP w Gręboszowie 4 czerw-
ca br. o godz. 10.00 została odprawiona uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył Ks. dr Ryszard 
Banach w koncelebrze ks. proboszcza Wiesława Ba-
biarza. Po Mszy Świętej odbyła się Procesja Eucha-
rystyczna ulicami Gręboszowa do czterech pięknie 
przygotowanych ołtarzy polowych. Uczestniczy-
li w niej: księża, ministranci, Dziewczęca Służba 
Maryjna, dzieci w strojach pierwszokomunijnych, 
dzieci sypiące kwiaty, poczty sztandarowe Ochotni-
czej Straży Pożarnej i PSL, parafianie i goście. 

W tym wyjątkowym dniu domy na trasie pro-
cesji były udekorowane emblematami i obrazami 
religijnymi.

Tradycją stało się już to, że ołtarze w Gręboszo-
wie wykonują poszczególne sołectwa wchodzące 
w skład parafii. W tym roku przygotowały je sołec-
twa: Gręboszów, Lubiczko, Ujście Jezuickie i Bisku-
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UROCZYSTE POŻEGNANIE ROKU SZKOLNEGO
W piątek, 26 czerwca br. dzieci i młodzież uczęsz-

czająca do Zespołu Szkół w Gręboszowie uroczyście 
zakończyła rok szkolny. Ten dzień rozpoczęła od mszy 
świętej w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, skąd uda-
ła się do placówki, by po raz ostatni spotkać się w tym 
roku szkolnym z nauczycielami i pracownikami szkoły. 
Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnów: 
szkoły podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego 
i gimnazjum im. Stefanii Łąckiej. Podsumowując mi-
niony rok szkolny dyrektor placówki Jerzy Misterka 
podziękował nauczycielom, rodzicom oraz uczniom za 
czas wytężonej pracy, życząc wielu sukcesów. Zwrócił 
się do uczniów klasy III gimnazjum opuszczającej mury 
szkoły, aby zawsze pamiętali skąd pochodzą i gdzie się 
uczyli. Głos zabrała również Wójt Gminy Gręboszów 
Krystyna Świętek, która pogratulowała wszystkim wy-
ników w nauce i osiągnięć sportowych. Następnie naj-
lepsi uczniowie odebrali świadectwa szkolne wraz z na-
grodami rzeczowymi. Na zakończenie cała społeczność 
szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których 
była Wójt Gminy Krystyna Świętek i dyr. GCKiCz Wie-
sław Lizak, mogli podziwiać program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów klasy VI SP i III gimnazjum. 
Po krótkiej akademii, w której nie zabrakło wzruszeń, 
wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych, by spot-
kać się ze swoimi wychowawcami. Dla młodzieży klasy 
III gimnazjum ta uroczystość była bez wątpienia mo-
mentem szczególnym, gdyż po raz ostatni gościli w mu-
chach szkoły jako jej uczniowie. WL

pice. Pierwszy z nich został zbudowany przy budyn-
ku poczty, drugi przed budynkiem Urzędu Gminy, 
trzeci przy budynku dawnej apteki, zaś czwarty 
przy budynku Przedszkola. Przy każdym z ołtarzy 
był odczytywany fragment Ewangelii oraz ks. pro-
boszcz błogosławił Najświętszym Sakramentem 
wszystkich wiernych uczestniczących w procesji. 

WL
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KONCERT UCZNIÓW SZKÓŁKI MUZYCZNEJ
W piątek, 19 czerwca br. w Gręboszowie odbył się koncert, w którym wzięli udział uczniowie szkółki 

gry na instrumentach muzycznych prowadzonej w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa przez 
Krzysztofa Romana. Wśród uczestników znaleźli się: Ewelina Dąbroś, Nikodem Sobota, Nikola Wy-
trwał, Anna Dąbroś, Karolina Sarat, Ewelina Rumas, Ewelina Surdel, Natalia Koziara, Martyna Woj-
ciechowska, Wiktoria Woziwoda, Patryk Trela, Krzysztof Rumas i Dawid Dymon. Publiczność, którą 
tworzyli w głównej mierze rodzice i znajomi młodych wykonawców nie szczędziła owacji i braw. 

Tego typu koncerty są doskonałą okazją, 
by młodzi artyści mogli zaprezentować w szer-
szym gronie swoje muzyczne zdolności i zdobyte 
umiejętności. Jednocześnie są również podsu-
mowaniem kolejnego etapu artystycznej eduka-
cji w szkółce gry na instrumentach muzycznych 
w GCKiCz. Miejmy nadzieję, że będą one mobi-
lizacją do dalszej wytężonej pracy i motywacją do 
doskonalenia swojego artystycznego warsztatu 
dla wszystkich uczestników. Jednocześnie pra-
gniemy, aby stanowiły również zachętę dla miesz-
kańców naszej gminy, którzy chcieliby rozpocząć 
swoją edukację muzyczną. WL

„GUZDEK, KAT POWIŚLA” – SPOTKANIE AUTORSKIE
Dnia 30 lipca 2015 roku o godzinie 19.00 Gminne 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie gościło 
autora książki i filmu dokumentalnego „Guzdek, kat Po-
wiśla” Zygmunta Szycha, oraz redaktora naczelnego ma-
gazynu „Tarnów.in” Tomasza Jamrozika.

Spotkanie z Zygmuntem Szychem – autorem książki 
połączone było z prezentacją filmu, dotyczącego Engel-
berta Guzdka, kata Powiśla, który na swoim koncie miał 
niemal dwa tysiące zamordowanych osób, m.in.: Pola-
ków, Cyganów oraz Żydów.

Po projekcji filmu odbyła się dyskusja 
wśród licznie przybyłych mieszkańców na-
szej gminy. Pomimo upływu lat, od tam-
tych krwawych wydarzeń, ciągle żywa jest 
pamięć o zbrodniarzu. Dobitnie świadczy 
to o tym, jaką traumę musieli przeżywać 
ówcześni mieszkańcy Powiśla Dąbrowskie-
go, skoro po dziś dzień zapamiętali opowie-
ści o niechlubnych czynach kata. 

Na zakończenie, każdy z przybyłych 
miał okazję zakupu książki (wraz z filmem) 
z autografem autora.

Sabina Koziara

 *** 
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„RODZINA TO NAJWIÊKSZY SKARB” – 
RELACJA Z FESTYNU

Dnia 21 czerwca 2015 r. na Scenie Letniej w Ujściu Jezuickim 
odbył się festyn z okazji „Dnia Rodziny”, którego organizatorami 
byli: Publiczne Przedszkole w Gręboszowie, Wójt Gminy Gręboszów 
oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Otwarcia festynu dokonała Pani Wójt Krystyna Świętek, która 
w swoim wystąpieniu podkreśliła jak ogromne znaczenie posiada 
rodzina. Następnie na scenie pojawiły się przedszkolaki z pięknie 
przygotowanymi przedstawieniami. Dzieci składały życzenia, tań-
czyły, recytowały wiersze dzierżąc w dłoni wielki mikrofon. Wzru-
szeń było tak wiele… Mamy nie kryły emocji, a tatusiowie słuchali 
w ogromnym skupieniu swoich pociech, niejednokrotnie z wypieka-
mi na twarzy. Panie przedszkolanki przygotowały dzieci do przed-
stawienia dbając o niezbędne rekwizyty oraz scenerię przedstawie-
nia. Trzeba przyznać, że maluchy spisały się celująco i niewątpliwie 
był to wielki sukces dzieci, które karierę aktorską 
w przedszkolu dopiero rozpoczynają. Kolejnym 
punktem programu była przepiękna inscenizacja 
teatralna „Calineczki”, którą wzorowo zaprezento-
wała klasa III Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, 
pod kierunkiem p. Sabiny Kuta. Widzowie byli pod 
ogromnym wrażeniem nie tylko zdolności scenicz-
nych uczniów, ale także recytatorskich. 

Ale to nie koniec atrakcji. Podczas festynu za-
równo dzieci, jak i dorośli przy dźwiękach muzy-
ki uczestniczyli w zabawach i konkursach, które 
przygotowało Gminne Centrum Kultury i Czytel-
nictwa. Dużą popularnością cieszyły się: konkurs 
hula-hop, konkurs ze skakankami, „słodkie słoiki”, 
jak również zabawy ruchowe prowadzone w rytm 
muzyki przez Katarzynę Lizak. Wszelkiego rodzaju 
konkursy były nagradzane drobnymi upominkami. 
Nie lada atrakcją były dmuchane zjeżdżalnie. Nie 
zabrakło też waty cukrowej i popcornu. Rodzice za-
dbali także o słodkości dla najmłodszych. 

Również dla tatusiów czekała niespodzianka, 
przygotowana przez panią Dorotę Lizak z przed-
szkola, a mianowicie mecz piłkarski, który popro-
wadził zawodowy sędzia p. Grzegorz Mosio. Na 
zakończenie dzieci i dorośli przy dźwiękach mu-
zyki uczestniczyli w zabawach z kolorową chustą 
Klanza, która okazałą się doskonałym pomysłem. 

Atrakcje tego dnia zorganizowane dla dzie-
ci i rodziców pokazały zdrowy sposób spędzania 
wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację 
rodziny. Wszystkim, którzy byli z nami tego dnia 
i tym, którzy przyczynili się do organizacji ser-
decznie dziękujemy.

Sabina Koziara
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UDANY FESTYN NA ORLIKU
W niedzielne popołudnie, 7 czerw-

ca br. na kompleksie sportowym „Orlik” 
w Gręboszowie odbył się festyn sportowo-
rekreacyjny z okazji „Dnia Dziecka”, zor-
ganizowany przez Gminne Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Mimo 
upalnej pogody (34°C) na festyn przybyło 
dużo dzieci, młodzieży i rodziców, którzy 
bardzo aktywnie brali udział w różnych 
konkursach i zabawach. Wśród najciekaw-
szych atrakcji warto wskazać turniej piłki 
nożnej młodzików, w którym rywalizowali 
uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawo-
wej w Gręboszowie, wspierani dopingiem 
przez swych rodziców. W tym dniu nikt nie 
był przegrany, gdyż wszystkie trzy zespoły 
biorące udział w turnieju, otrzymały nagro-
dy rzeczowe w postaci słodyczy. Podczas 
festynu każdy mógł uczestniczyć w róż-
nych zabawach i konkurencjach sprawno-
ściowych, zarówno najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy, jak i ich rodzice, którzy z nie 
mniejszym zaangażowaniem rywalizowali 
w najróżniejszych konkurencjach. Nie za-
brakło również i słodkich niespodzianek 
dla najmłodszych jak i wszystkich, którzy 
niedzielne popołudnie spędzili na festy-
nie. Dodatkową atrakcją były nieodpłatne 
zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni.

WL
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historiaKS. MIECZYSŁAW PAŁUCKI: 
DZIEJE KOŚCIOŁA I PARAFII 
W GRÊBOSZOWIE

Kilka słów wyjaśnienia.
Wśród papierów w pomieszczeniu, które się zwie „Archiwum” na plebanii gręboszowskiej znalazłem zżółkłe 

kartki maszynopisu. Kiedy je po kolei ułożyłem, okazało się, że było to opracowanie dziejów parafii gręboszowskiej 
zrobione przez proboszcza w Żelichowie, ks. dra Mieczysława Pałuckiego, który był pasjonatem historii. Na tytuło-
wej karcie widnieje napisany ręcznie tytuł: „Dzieje kościoła i parafii w Gręboszowie” oraz na dole skreślony zapis: 
praca doktorska. Nie dociekałem nigdy jaki był temat doktoratu ks. Mieczysława Pałuckiego, ale z tych zachowa-
nych zapisków i dopisków wygląda, że dzieje Gręboszowa były tylko przymiarką do pracy doktorskiej i nigdy nie 
zostały w pełni opracowane. Jednak zebrany został dość obszerny materiał, który po latach sam stanowi cenne 
źródło informacji. Maszynopis z pewnością trafił do Gręboszowa po śmierci ks. dra M. Pałuckiego (+ 1969), kiedy 
jego następcą w Żelichowie został ks. Władysław Kuczek, były wikariusz ks. Stanisława Kurka w Gręboszowie. 
Warto wczytać się choćby w taki fragment o umieraniu, pogrzebach i cmentarzu w Gręboszowie. Są to strony 37-
38-39 i strony z dodatkami: 1-3. Strony uzupełniające, dodatkowe, miały numerację wewnątrz trójkąta, pewno, 
by się nie pomieszały z innymi stronami.

Ks. Ryszard Banach

Choroby, testament, pogrzeby, 
cmentarz w Gręboszowie

(Fragment tekstu autorstwa ks. dra M. Pałuckiego, 
proboszcza Żelichowa)

Pospolite choroby były, febra, tyfus głodowy 
i puchlina wodna. Doktorów nie znali a w sztukę le-
karską nikt z chłopów nie wierzył.

[…]
Lekarstwami były różne zamawiania, smaro-

wania, a nawet woda z tego miejsca, gdzie Dunajec 
wpada do Wisły, ale gdy to nie skutkowało, wołano 
księdza, aby chorego na śmierć przygotował. Gdy 
dym z gromnicy zwracał się ku drzwiom i słychać 
było, jak parę wieczorów sowa wołała na chałupie, 
wtedy to nakłaniano chorego, aby zrobił „dysta-
ment”. Wołano wójta i organistę, bo ten ostatni 
umiał zaledwie coś pisać. 

Wpadł mi w ręce testament zrobiony w parafii 
gręboszowskiej przez Katarzynę Zaródkę Grzego-
rzową z Woli Żelichowskiej. Podzieliła wszystko co 
miała między swoje cztery córki, czyniąc to „przy lu-
dziach godnych wiary”. Myślę, że podobny był styl 
innych testamentów.

Testament Katarzyna podpisała znakiem krzy-
ża świętego ręką swoją własną jako nieumiejąca pi-
sać, a „działo się to w roku 1802 – 24 sierpnia”.

Po zrobieniu testamentu rozścielano na ziemi 
długi snop słomy i kładziono na nim umierającego, 
dając mu w zimną dłoń zapaloną gromnicę. Obawia-
no się, aby chory leżąc na poduszce nie miał zgonu 
ciężkiego na pierzu, które mogło być nabyte drogą 
nieuczciwą. Umierał zatem mieszkaniec w Grębo-
szowie na słomie własnej, którą ciężką pracą zdobył. 
Na słomie zresztą umierali jego przodkowie, trudno 
było kasować stary zwyczaj. Najbardziej martwiło lu-

dzi to, gdy chory nie chciał przyjmować posiłku, gdy 
nie mógł jeść i to największego przysmaku tj. jajecz-
nicy z kiełbasą. Gdy gwałtem wtłoczono w biedaka 
tego specjału, zwykle mu się pogarszało, i słusznie 
wtedy ktoś powiedział, że chłop gręboszowski umie-
ra od jajecznicy, pan od głodu, dlatego że doktorzy 
trzymają go na diecie, a ksiądz od zimna, bo krewni 
ściągają zeń kołdrę jeszcze za życia”.

Niegdyś uboższych grzebano bez trumien, póź-
niej to ustało. Dziadkowie „proszalni” (żebracy), 
których wtedy było wiele, ubierali zwłoki. W rękę 
dawano zmarłemu koronkę. Kobiety [ i w ogóle płeć 
żeńską] strojono do grobu okazalej. Ubierano je 
w „kościelne białe chusty”. Bogatym wiązano korale. 
Dziewczętom kładziono na głowę wieniec z żywych 
kwiatów, a tak kawalerowi, jak i pannie kładziono 
takie wieńce na trumnach, jako znak panieństwa. 
Pannom końce rozplecionych warkoczy wystawały 
spod wieka trumny na zewnątrz. 

Ambicją rodziny było, aby ksiądz przyszedł na 
miejsce po zmarłego, żeby mu dzwoniono w duży 
dzwon i aby była mowa na cmentarzu. Dużo światła 
i długie wilje [ wilje – to śpiewy łacińskie z liturgii 
godzin – śpiewane w kościele przez księdza i or-
ganistę – wyjaśnienie dodał ks. Ryszard Banach] 
należały też do uroczystego obchodu żałobnego. 
W czasie mszy św. żałobnej szli paląc światło za 
wielki „ontarz”, na tak zwaną „ochwiarę”, biedaków 
pokropiono zaledwie. 

Synowie lub bliscy krewni nieśli ciało na cmen-
tarz, a przestrzegano żeby nikt z rodziny w grób nie 
zaglądał, gdyż to miało być coś szkodliwe. Gdy się 
ściana grobu oberwała mówiono, że zmarły był skne-
rą, gdy zaś miał wodę w grobie, mówiono, że lubił się 
upijać. Obecni, zrzucając grudki ziemi na trumnę po 
trzykroć, mówili „Wieczny odpoczynek” itd.
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Stypy pogrzebowe odbywały się także, na któ-

rych raczono żałobnych gości wódką, pocieszając 
pozostałą wdowę, że „i nas to czeka.” W miarę wy-
pitych kieliszków, robiono już wtedy nowe plany, 
w spłakaną kobietę wmawiano, że majątku jest 
wiele, a bez gospodarza „sterała by się wnet do 
imentu (do cna)”. 

W rocznicę śmierci urządzano obiady dla ubo-
gich, na które zapraszano krewnych i znajomych. 
Obiady te to echo starosłowiańskich „dziadów” upa-
miętnionych przez Mickiewicza. 

Dawniej, zmarłych w nałogach grzechowych lub 
samobójców grzebano prawie w rowie obok cmenta-
rza. Dzieci zmarłe bez chrztu chowano na skraju po-
łudniowo-wschodniej strony cmentarza. Pierwotnie 
grzebano zmarłych przy kościele, cmentarz obecny 
założono w roku 1799. Poświęcenie nowego cmen-
tarza odbyło się 28 lipca tegoż roku z wielką uroczy-
stością. Kazanie wygłosił O. Jan Ajdaczewski z Po-
znania franciszkanin – przebywający w klasztorze 
w Nowym Korczynie. Pierwszą mieszkanką nowego 
cmentarza była córka organisty (Liber Mortuorum). 

Po rozbiorze Polski nakazano tworzyć cmenta-
rze poza kościołami. Na te nowe cmentarze przeno-
szono i niektóre nagrobki, na co wskazywałby taki 
nagrobek na dzisiejszym cmentarzu, pochodzący 
z lat wcześniejszych, niżeli sam cmentarz. Wcześniej 
chowano pod kościołem i wokół kościoła. Księga 
inwentarska z roku 1853 podaje, że jest wejście do 
grobów pod kościołem „z pod Ogrójca”. Ponieważ 
prezbiterium kościoła zostało przedłużone, otwór 
ten zaginął. Ale gdy 14 listopada 1944 roku chciano 

pochować sprzęty kościelne przed niebezpieczeń-
stwem zbliżającego się tutaj frontu walk wojsk ro-
syjsko-niemieckich i zaczęto kopać dół w kościele 
na ten cel, natrafiono na murowane sklepienie i na-
stępnie [kopiący] dostali się do grobowca, który jest 
pod całym prezbiterium jako piwnica podzielona 
murem w samym środku. Znaleziono same kości 
bez trumien. Piwnica ta jest całkowicie sucha. Jedy-
nie podłoga jest jakby wilgotna jakąś wilgocią tłustą 
– zapewne od ciał, jakie tam się rozłożyły przez tyle 
lat. Z zapisków metrykalnych wynika, że zmarłych 
chowano nie tylko w prezbiterium, lecz i w nawie 
kościelnej. Dotąd jednak nie znaleziono w nawie 
żadnego takiego grobu. W inwentarzu z 1853 zapi-
sano też, że na zewnątrz kościoła po prawej stronie 
jest marmurowy pomnik, który już w niektórych 
miejscach jest uszkodzony. Dziś zapewne nad nim 
stoi nawa kościelna południowa [ św. Anny].

Do roku 1872 była na cmentarzu w środku ka-
plica murowana, kryta gontem z kopułką. Ksiądz 
Ankiewicz dostał od księdza biskupa Górskiego 
pozwolenie na odprawiania Mszy św. w tej kaplicy, 
a było to w roku 1805 – 26 kwietnia. Dwa krzyże 
kamienne przyniesione z pod kościoła są najstar-
szymi pomnikami cmentarza. Na jednym odczy-
tałem pismo: „Serce i język mój niech Cię Panie 
zawsze sławi a ręka i opieka niech nas błogosławi. 
A.D. I. 76.,(reszta utracona). Na północnej stro-
nie znowu: „Na większą cześć i chwałę Pana Boga 
Wszechmogącego w Trójcy Św. Jedynego, Wojciech 
i Ewa Dubielowie, wystawili tą figurę”.

 *** 

W 2015 roku przypada niezwykle ważna roczni-
ca w historii naszego kraju: XXV-lecie Odrodzone-
go Samorządu Terytorialnego. Wybrany 4 czerwca 
1989 roku sejm (nazywany „kontraktowym”) uchwa-
lił 8 marca 1990 roku ustawę o samorządzie teryto-
rialnym Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa ta po 50-
letniej przerwie przywracała lokalną samorządność. 
Najniższym szczeblem samorządu 
terytorialnego były gminy. Pierwsze 
wybory do rad samorządów teryto-
rialnych wszystkich szczebli odbyły 
się 27 maja 1990 roku. Wybiera-
no wówczas przedstawicieli do rad 
gminnych. Radnymi Rady Gminy 
Gręboszów kadencji 1990-1994 zo-
stali: Eugeniusz Ciepiela, Henryk Deszcz, Stanisław 
Dubiel, Zbigniew Dudek, Bogdan Drewniany, Fran-
ciszek Dymon, Marian Kalafarski, Paweł Kosiniak, 
Franciszek Koziara, Jan Koziara, Walerian Kozieja, 
Stanisław Misiaszek, Eugeniusz Ruchwa, Stanisław 
Ruta, Waleria Szabla, Franciszek Zając. Rada Gminy 
wybierała ze swojego składu zarząd gminy i wójta.

W dniu 4 czerwca 1990 roku przewodniczącym 
Rady Gminy Gręboszów został Eugeniusz Ruchwa, 
a na wójta Gminy wybrano Jerzego Jacka. 31 maja 
1991 roku z powodu wygaśnięcia mandatu Euge-
niusza Ruchwy Rada Gminy wybrała na przewodni-
czącego Franciszka Dymona. Według tych samych 
zasad odbyły się wybory samorządowe w roku 1994. 

W skład Rady Gminy Gręboszów we-
szli: Robert Kądzielawa, Stanisław 
Ruta, Henryk Deszcz, Józef Dudek, 
Zbigniew Mroczek, Andrzej Ruta, 
Zdzisław Surman, Stanisław Dubiel, 
Bożena Bułat, Józef Moryl, Stanisław 
Skowron, Jan Koziara, Adolf Sobota, 
Bogdan Wytrwał, Franciszek Dymon. 

W roku 1994 Przewodniczącym Rady Gminy Grębo-
szów został Franciszek Dymon, a wójtem – Piotr Sa-
cha. Wybory samorządowe w roku 1998 odbyły się już 
zgodnie z nową ordynacją. W tym to roku sejm przyjął 
nową ustawę o trójstopniowym samorządzie lokal-
nym oraz ustawę o zmianie podziału administracyjne-
go Rzeczpospolitej Polskiej. Zamiast 49 województw 
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utworzono 16. Przywrócono drugi stopień samorządu 
terytorialnego, czyli powiaty. Na nowo powołano do 
życia 314 powiatów ziemskich oraz 66 miast na pra-
wach powiatu, czyli powiatów grodzkich. Gmina Grę-
boszów po likwidacji województwa tarnowskiego zna-
lazła się w powiecie dąbrowskim ze stolicą w Dąbrowie 
Tarnowskiej, leżącym w granicach województwa ma-
łopolskiego ze stolicą w Krakowie.

Na kadencję 1998-2002 wójtem wybrano Stani-
sława Świętka. Przewodniczącym Rady Gminy Grę-
boszów został Marian Kalafarski, a w trakcie kaden-
cji zastąpił go Franciszek Dymon. Skład Rady Gminy 
Gręboszów w latach 1998-2002: Bożena Bułat, Sta-
nisław Dubiel, Józef Dudek, Jan Gaweł, Piotr Knaga, 
Józef Moryl, Andrzej Ruta, Mariusz Solecki, Andrzej 
Szostak, Jerzy Wcisło, Mariusz Wolański, Wiesław 
Wytrwał. 

W roku 2002 zmieniono ustawę o wyborach do 
samorządów terytorialnych – wprowadzono m.in. 
bezpośrednie wybory prezydentów i burmistrzów 
miast oraz wójtów gmin wiejskich. W bezpośrednich 
wyborach na stanowisko wójta gminy Gręboszów 
w roku 2002 zwyciężył Stanisław Świętek. Radnymi 
na kadencję 2002-2006 zostali wybrani: Andrzej Bo-
duch, Henryk Deszcz, Stanisław Dubiel, Józef Dudek, 
Franciszek Dymon (Przewodniczący Rady Gminy Grę-
boszów), Danuta Gaweł, Zbigniew Gruchała, Jarosław 
Kucięba, Józef Moryl, Andrzej Ruta, Mariusz Solecki, 
Stanisław Wcisło, Eugeniusz Wójtowicz, Stanisław 
Wytrwał, Wiesław Wytrwał.

W wyborach samorządowych w 2006 roku jedy-
nym kandydatem na stanowisko wójta gminy Grębo-
szów była Krystyna Świętek i ona też została wybrana 
wójtem na kadencję 2006-2010. Wybrano także na-
stępujących radnych: Tadeusz Adamczyk, Stanisław 
Dubiel, Józef Dudek, Franciszek Dymon (Przewod-
niczący Rady Gminy Gręboszów), Zbigniew Grucha-
ła, Jarosław Kucięba, Józef Łos, Józef Moryl, Andrzej 
Ruta, Franciszek Seruś, Mariusz Solecki, Stanisław 
Wcisło, Eugeniusz Wójtowicz, Stanisław Wytrwał, 
Wiesław Wytrwał. 

W wyborach samorządowych w grudniu 2010 
roku na stanowisko wójta gminy Gręboszów wybra-
na została Krystyna Świętek. Na kadencję 2010-2014 
zostali wybrani następujący radni: Tadeusz Adam-
czyk, Jan Bojko, Zbigniew Dudek, Franciszek Dymon, 
Władysław Dąbroś, Jan Gaweł, Krzysztof Kosoń, Ka-
zimierz Kowal, Andrzej Koziara, Stanisław Misiaszek, 
Piotr Polanowski, Józef Syktus (wygaśnięcie mandatu 
nastąpiło 30 grudnia 2010 r.), Stanisław Wcisło, Eu-

geniusz Wójtowicz, Stanisław Wytrwał, Wiesław Wy-
trwał (Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów). 

W wyniku głosowania w wyborach samorządo-
wych w listopadzie 2014 roku radnymi Rady Gminy 
Gręboszów VII kadencji zostali wybrani: Tadeusz 
Adamczyk, Stanisław Dubiel, Zbigniew Dudek, Fran-
ciszek Dymon (Przewodniczący Rady Gminy Grę-
boszów), Krzysztof Dymon, Władysław Dąbroś, Jan 
Gaweł, Józef Karaś, Krzysztof Kosoń, Andrzej Kozia-
ra, Piotr Polanowski, Teresa Rumas, Andrzej Ruta, 
Wiesław Wytrwał, Eugeniusz Wójtowicz. Ponownie 

wójtem gminy Gręboszów 
została wybrana Krystyna 
Świętek. Władzom gmi-
ny przyszło wykonywać 
swoje obowiązki w okre-
sie transformacji ustrojo-
wej lat 1990-1994, a także 
w okresie przedakcesyjnym 
i akcesyjnym do Unii Euro-
pejskiej (do 2004 r.) oraz 
w czasach członkostwa 
w tejże Unii. Rozwiązano 
cały szereg problemów oraz 
zrealizowano wiele projek-
tów współfinansowanych 
przez UE. W tym okresie 
gmina nadrobiła cały sze-
reg wieloletnich opóźnień 
i zaniedbań. Zmieniło się diametralnie jej oblicze. 
Przybyło wiele dróg gminnych, wyremontowano też 
wiele już istniejących. Poczyniono również kilka nie-
zbędnych inwestycji, których bez funduszy europej-
skich nie można by było zrealizować.

Fragment Monografii Gminy Gręboszów
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W tym artykule skupię się bardziej na blaskach, 
na pozytywach a nawet radościach wieku podeszłego. 
Dobra wiadomość jest taka, że umysł ludzki nie zatra-
ca możliwości uczenia się niezależnie od wieku, nasze 
zdolności intelektualne z wiekiem wcale nie słabną, jeśli 
natomiast z wiekiem wydaje się nam, że myślimy wol-
niej, to tylko dlatego, że z czasem coraz więcej wiemy. 
Druga dobra wiadomość na temat starości jest taka, iż 
w starości dysponujemy nareszcie nadmiarem czasu. 
Ja na przykład na ten czas zostawiłem sobie mnóstwo 
książek do przeczytania i miejsc do zobaczenia, a także 
spraw do załatwienia. Jest tez parę pasji, które w tym 
czasie mógłbym rozwinąć, a generalnie w tym okresie 
poprodukcyjnym już nie musimy codziennie udawać 
się do pracy, mamy jako tak zabezpieczony byt i miej-
sce do życia, a tak uzyskany wolny czas można zago-
spodarować na wiele sposobów. Po pierwsze można 
się realizować rodzinnie wszak Pan Bóg nie może być 
wszędzie naraz i stąd wymyślił instytucję babci i dziad-
ka, którzy całym swoim życiowym doświadczeniem 
potrafią pomagać młodszemu pokoleniu poznawać 
świat. Po drugie nareszcie zrealizować można te pasje, 
na które w całym dorosłym zabieganym życiu nie star-
czało siły i czasu, włącznie z głębszym przeżywaniem 
naszych kontaktów przyjacielskich i towarzyskich. Po 
trzecie możemy rozwijać nadal własną osobowość, 
nadal kształtować samego siebie, bo wiek nie może 
wpływać na jakość życia, czasem wraz z wiekiem ob-
serwuję u ludzi wzrost poczucia zadowolenia, a nawet 
szczęścia, pewnie związane jest to ze zmniejszeniem 
oczekiwań wobec życia, ale i życie nie stawia nam już 
takich wyzwań. W tym okresie mogą okazać się po-
mocnymi instytucje, które zostały powołane do tego, 
by wspierać pozytywnie przeżywanie starości, a nawet 
„wyrywać” do życia starszego człowieka z jego „getta” 
codzienności, myślę tu o Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku, które integrują środowisko ludzi w podeszłym 
wieku, a także aktywizują każdego z osobna, stwarzają 
możliwości ciągłego dbania o kondycje fizyczną. 

Może jest tak, że starość to stan umysłu, to wy-
twór kultury, w której przyszło nam żyć. Próbowałem 
to zrozumieć po moich obserwacjach podczas ostatniej 
wyprawy do Meksyku, otóż tamtejsza kultura Majów 
nie wymyśliła koła i wszystkie towary były noszone 
na plecach drogami utwardzonymi, które z obu stron 
miały murki pomalowane na biało, by było ich widać 
nocą, bo nocami odbywały się te transporty ze wzglę-
du na ogromne upały w ciągu dnia. I tutaj okazuje się, 
że najlepszymi tragarzami, którzy biegnąc przenosili 
towary między miastami byli mężczyźni po 60 roku 
życia, wtedy siła mięśni ćwiczona przez całe życie i do-
świadczenie powodowały, że byli to najbardziej war-
tościowi tragarze, którym do transportu powierzano 
najwartościowsze towary. 

A teraz najbardziej optymistyczna wizja starości 
na przyszłość. Otóż w niedalekiej przyszłości, może za 
dziesięć, może za sto lat wiek podeszły będzie najpięk-
niejszym okresem w życiu człowieka, bez konieczności 
świadczenia pracy, ale z zasobami w portfelach. Starzy 
ludzie będą zwiedzać cały świat, będą prowadzić naj-
bardziej ciekawe życie. Powstaną specjalne firmy, któ-
re będą się specjalizowały w spieraniu starości, w or-
ganizowaniu wczasów (już są tańsze wczasy dla senio-
rów w Hiszpanii), pobytów w SPA, w sanatoriach i za-
kładach rehabilitacji. Powstanie specjalny sektor szko-
lenia – Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który będzie 
się zajmował aktywizacją i rozwojem intelektualnym 
ludzi w podeszłym wieku. Kiedyś ta grupa społeczna 
będzie napędzała gospodarkę, będzie czyniła ogromny 
popyt na usługi i będzie tworzyła nowe miejsca pracy, 
bo będzie dysponowała zasobami finansowymi, które 
uzbiera przez całe życie. I w tym sensie ludzie starzy 
są nadzieją dla świata, bo będą gwarantem dobrobytu 
dla wszystkich. 

Z poważaniem 
dr Marek Ziajor

zdROwie WIEK PODESZŁY – 
STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 
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Zarząd i zawodnicy Ludowego Zespołu Sporto-
wego Strażak Karsy uczcili 20 – lecie istnienia klu-
bu organizując w dniu 28 czerwca br. (w niedzielę) 
turniej piłkarski, w którym udział wzięły cztery dru-
żyny: KS Termalica Bruk-Bet Nieciecza II, MLKS 
Dąbrovia Dabrowa Tarnowska II, LKS Gród Wi-
ślica (woj. świętokrzyskie) oraz LZS Strażak Karsy. 
Turniej odbył się systemem „każdy z każdym”, zaś 
mecze rozgrywane były 2x20 minut. 

Piłkarskie święto w Karsach – jak nazwali 
kibice – rozpoczęło się od pojedynku gospoda-
rzy Strażaka Karsy z drużyną Termaliki Bruk Bet 
Nieciecza II, który zakończył się wygraną zawod-
ników z Niecieczy 3:0. Takim samym wynikiem 
zakończyło się spotkanie drużyn Grodu Wiślica 
z Dąbrovią (3:0). W drugiej serii gier zmierzyły 
się ze sobą drużyny grające w klasie okręgowej: 
Termalica i Dąbrovia. Mecz zakończył się pewną 
wygraną popularnych „słoników” 5:1. W drugim 
meczu tej serii spotkań zawodnicy z Wiślicy poko-
nali jubilata z Kars 5:0. W ostatniej fazie turnieju 
spotkały się drużyny, które w tym turnieju odnio-
sły po dwa przekonujące zwycięstwa: Termalica 

podejmowała zespół Gród Wiślica. Mecz zakoń-
czył się niespodzianką, faworyzowana drużyna 
Termalici zaledwie zremisowała 1:1 z walczącymi 
ambitnie zawodnikami z Wiślicy. Przy jednako-
wej ilości punktów, lepszy bilans bramek zdo-
bytych w stosunku do straconych miała drużyna 
Grodu Wiślica i to ona zajęła pierwsze miejsce 
w turnieju. Na zakończenie odbyło się spotkanie 
Strażaka Karsy z Dąbrovią Dąbrową Tarnowską, 
w którym gospodarze odnieśli zwycięstwo 2:1 
i ostatecznie zajęli III miejsce w turnieju.

Ostateczna kolejność turnieju:
1. Gród Wiślica 3 7 pkt. 9:1
2. Termalica 3 7 pkt. 9:2
3. Strażak Karsy 3 3 pkt. 2:9
4. Dąbrovia 3 0 pkt. 2:9 

Turniej zakończono wręczeniem pamiątko-
wych pucharów dla wszystkich drużyn biorących 
udział w turnieju i statuetki dla króla strzelców, 
którą otrzymał Karol Bigos zdobywca 4 bramek, 
grający obecnie w drużynie Termalici.

 *** 

20 LAT LZS „STRAŻAK” KARSY sport
Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Kar-

sy został reaktywowany w 1994 roku. Wtedy 
to rozpoczęła swoją działalność sekcja piłki 
nożnej, rozgrywająca mecze ligowe w ramach 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, podokręg: 
Żabno. Od 1995 roku rywalizowała w klasie 
rozgrywkowej „B”. W roku 2008 zespół senior-
ski wywalczył awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej „A”, w której występował przez trzy sezo-
ny. Po tym czasie zespół odnotował spadek do 
niższej klasy. Dzięki dobrej postawie w sezonie 
2012/13 (uzyskując komplet punktów), druży-
na wywalczyła po raz kolejny awans do klasy 
„A”, w której nadal występuje. Założycielami 
LZS „Strażak” Karsy byli: Franciszek Dymon, 
Andrzej Boroniec, Włodzimierz Świętek, Fry-
deryk Dąbroś, Marian Kucięba, Tadeusz Kowy-
nia oraz Jan Kowal. W Krajowym Rejestrze Są-
dowym „Strażak” Karsy został zarejestrowany 
9 lipca 2001 roku pod numerem 0000022158. 
Obecnie grającym trenerem jest Michał Suliga, 
zaś treningi z trampkarzami prowadzi Miro-
sław Panek. Warto zaznaczyć, że w 2013 roku 

LZS „Strażak” realizował projekt pn. „Trening 
Czyni Mistrza” – Warsztaty Szkoleniowe dla 
Mieszkańców Gminy Gręboszów, w ramach 
którego zajęcia z zawodnikami prowadził tre-
ner z Dąbrowy Tarnowskiej Marcin Rej. Po-
nadto w ramach projektu zakupiono komplety 
strojów sportowych dla zawodników, siatki do 
bramek oraz zorganizowano wyjazd do War-
szawy na mecz seniorskiej reprezentacji Polski 
w piłce nożnej, rozgrywany na Stadionie Na-
rodowym. Opiekunami drużyny młodzieżowej 
są obecnie Paweł Wolański i Andrzej Boro-
niec. W poprzednich latach funkcję tę pełnili: 
Krzysztof Kowal i Jerzy Szostak.

Do najlepszych i najbardziej zasłużonych 
zawodników występujących dotychczas w ze-
spole zaliczani są przez klub m.in.: Adam Cabaj, 
Włodzimierz Świętek, Tomasz Potoczny, Paweł 
Drewniany, Paweł Koziara, Marcin Majocha, 
Łukasz Majocha, Grzegorz Białożyt, Grzegorz 
Wałaszek, Rafał Łoboda, Stefan Chlastawa, 
Lesław Nagórzański, Paweł Skalak, Mariusz 
Jagieło, Krzysztof Jagieło, Łukasz Kowynia, 

FUTBOLOWE ŚWIÊTO 
CZYLI 20 LAT LZS „STRAŻAK” KARSY sport
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Grzegorz Kowynia, Krzysztof Dąbroś, Robert 
Ptaszek, Zbigniew Kostrubała, Piotr Kowynia, 
Tomasz Koziara, Marcin Kucięba, Krzysztof 
Kowal, Jakub Sztyler, Jarosław Brzyś, Janusz 
Dąbroś, Andrzej Pyrczak, Marcin Dymon.

Na czele Ludowego Zespołu Sportowego 
stoi obecnie zarząd, w skład którego wchodzą: 
Adam Zaleski – prezes, Wiesław Majocha – wi-
ceprezes, Andrzej Boroniec – sekretarz, ratow-
nik medyczny, Paweł Wolański – skarbnik, kie-
rownik drużyny, Jan Kowal – członek zarządu. 
Ponadto klub podkreśla duży wkład pracy w roz-
wój zespołu ze strony zasłużonych działaczy: 
Franciszka Dymona, Tadeusza Kowyni, Jerzego 
Sztylera, Włodzimierza Świętka, Krzysztofa Zie-
miana, Fryderyka Dąbrosia, Krzysztofa Kowala, 
Jana Kowala, Bogdana Bigosa.

Do rozgrywek piłkarskich w sezonie 2014/15 
w zespole seniorskim zostali zgłoszeni: Grzegorz 

Bigos, Krzysztof Bigos, Piotr Bigos, Józef Brzyś, 
Dominik Chlastawa, Przemysław Dąbroś, Mar-
cin Dymon, Michał Gała, Krzysztof Gruchała, 
Przemysław Gil, Wojciech Kochańczyk, Seba-
stian Kopaniarz, Jan Kowynia, Maciej Kowynia, 
Dominik Majocha, Kamil Misiaszek, Krzysztof 
Noga, Andrzej Pyrczak, Rafał Siekierski, Kamil 
Sokół, Michał Suliga, Sebastian Surdel, Marcin 
Surowiec, Mateusz Świętek, Sławomir Szostak, 
Dominik Wcisło, Paweł Woźniak, Piotr Zaleski, 
Adam Zaleski, Janusz Zarzycki, Adrian Zych.

LZS „Strażak” Karsy dysponuje pełnowy-
miarowym boiskiem sportowym położonym 
przy wale wiślanym. Obiekt kilkukrotnie podle-
gał modernizacji. W roku 2009 wykonano i za-
montowano ławki wokół boiska, zainstalowano 
budki dla zawodników rezerwowych, zakupio-
no ciągnik do koszenia trawy na płycie boiska 
i wokół obiektu. W roku 2011 w ramach usuwa-
nia skutków klęsk żywiołowych wykonano re-
mont generalny płyty boiska. Ponadto w 2013 
roku w budynku szatni urządzono siłownię. 
LZS „Strażak” Karsy osiągał wiele sukcesów 
na szczeblu lokalnym. Warto wspomnieć, że 
w 2013 roku został on zwycięzcą I Piłkarskich 
Halowych Mistrzostw Powiatu Dąbrowskiego 
o Puchar Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Wiesław Lizak

DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie w bie-

żącym roku złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej 
o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydaw-
niczych. Z programu Biblioteki Narodowej „Priorytet 1” 
pozyskano kwotę 1 930 zł. Wkład własny biblioteki na 

zakup nowości wydawniczych wynosi 3 000 zł, co daje łączną sumę 4 930 zł na zakup nowości 
wydawniczych w 2015 roku. Na dzień dzisiejszy biblioteka w br. poszerzyła swój księgozbiór o ok. 
200 woluminów.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie zaprasza czytelników codziennie w godzi-
nach pracy biblioteki.

Sabina Koziara

 *** 
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WAKACJE Z PIŁK¥ NOŻN¥ 
W GMINIE GRÊBOSZÓW

Tegoroczny lipiec w gminie Gręboszów upłynął 
pod znakiem piłki nożnej. Na tutejszym Orliku odbyły 
się zawody piłkarskie w ramach III edycji turnieju pod 
nazwą: „Wakacje z piłką nożną 2015”. Turniej ten jest 
inicjatywą Województwa Małopolskiego realizowaną 
przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Krakowie. Gmina Gręboszów już po raz trzeci 
wzięła udział w tej imprezie tym razem w roli organi-
zatora i koordynatora zawodów gminnych na terenie 
powiatu dąbrowskiego, a następnie w roli gospodarza 
zawodów powiatowych. Eliminacje gminne były prze-
pustką do następnego etapu rozgrywek na szczeblu 
powiatowym a następnie subregionalnym i wojewódz-
kim. W zawodach mogły wziąć udział zespoły złożone 
zarówno z dziewcząt jak i chłopców urodzonych w 2002 
roku i młodszych. Do eliminacji gminnych, które od-
były się w czwartkowe popołudnie 16 lipca zgłosiły się 
cztery drużyny: LZS Borusowa, LZS Karsy, Wolania, 
Real Madryd Junior. 

Składy zespołów:
LZS Borusowa: Kaczmarczyk Damian, Ka-

czówka Paweł, Misiaszek Adam, Starsiak Mateusz, 
Świętek Kamil, Trela Patryk, Woziwoda Łukasz, Wy-
trwał Konrad.

LZS Karsy: Koziara Dominik, Marek Damian, 
Potoczny Patryk, Starsiak Krystian, Starsiak Paweł, 
Surdel Ewelina, Świętek Nikodem, Tyrcha Łukasz, Wi-
tes Dawid.

Real Madryd Junior: Adamczyk Antoni, Bryl 
Jakub, Panek Jakub, Surowiec Oliwia, Trybulska Do-
minka, Woźniak Liwiusz, Zieliński Konrad.

Wolania: Bociek Łukasz, Dubiel Natalia, Dubiel 
Patryk, Dudek Kacper, Gaweł Natalia, Kachniarz Jan, 
Kachniarz Szymon, Kaczówka Karolina, Ordon Patryk, 
Sarat Karolina, Stec Patrycja, Szostak Maciej.

Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. 
Drużyny zagrały po 3 mecze w kolejności ustalonej 
podczas losowania. 

Wyniki przedstawiają się następująco:
1. LZS Karsy – Real Madryd Junior 12:1 
2. LZS Borusowa – Wolania 9:1 
3. LZS Karsy – Wolania 6:0
4. Real Madryd Junior – LZS Borusowa 0:8
5. LZS Karsy – LZS Borusowa 4:1
6. Wolania – Real Madryd Junior 4:0

Wszystkim zespołom nie brakowało woli walki, 
zaangażowania oraz chęci zwycięstwa. Po zaciętych 
meczach klasyfikacja końcowa wyglądała następu-
jąco:
1. LZS Karsy 9 pkt. bramki 22:2
2. LZS Borusowa 6 pkt. bramki 18:5
3. Wolania 3 pkt. bramki 5:15
4. Real Madryd Junior 0 pkt. bramki 1:24

Do turnieju powiatowego zakwalifikowała się dru-
żyna: LZS Karsy. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Woziwoda 
Łukasz (LZS Borusowa) z 11 trafieniami. Organizato-
rzy wybrali również najlepszego bramkarza, którym 
została Surowiec Oliwia (Real Madryd Junior) oraz 
najlepszą zawodniczkę, którą została Surdel Ewelina 
(LZS Karsy). Zwycięska drużyna otrzymała puchar. 
Zawodnicy wszystkich drużyn otrzymali piłki oraz dy-
plomy. Najlepszy strzelec, bramkarz oraz zawodniczka 
otrzymali statuetki. Dla uczestników zakupiono napoje 
oraz słodycze, które przekazano po zakończeniu roz-
grywek. Nagrody zostały ufundowane przez Małopol-
skie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie 
oraz przez Wójta Gminy Gręboszów. Nad właściwym 
przebiegiem zawodów czuwał sędzia Grzegorz Mosio. 

Eliminacje powiatowe odbyły się również na grę-
boszowskim Orliku. W czwartkowe przedpołudnie 
24 lipca 2015 r. tutejszy „Orlik” stał się ponownie miej-
scem zmagań piłkarskich. Tego dnia najlepsze zespoły 
z terenu powiatu dąbrowskiego przybyły do Gręboszo-
wa by walczyć o tytuł mistrza powiatu i awans do ko-
lejnej fazy rozgrywek. Poszczególne gminy reprezento-
wały zespoły:
1. LKS „Brzoza” Brzezówka – gmina Szczucin
2. LZS Karsy – gmina Gręboszów
3. LZS „Nitro” Mędrzechów – gmina Mędrzechów
4. LZS Olesno – gmina Olesno
5. VFB „Ziomki z pod Biedronki” Dąbrowa Tarnowska 

– gmina Dąbrowa Tarnowska

Składy zespołów:
LKS „Brzoza” Brzezówka: Wójcik Karol, Ka-

czocha Bartek, Kaczocha Jakub, Łuszcz Adam, Dyjak 
Adrian, Broda Mateusz, Bogacz Krystian, Bogacz Seba-
stian, Skiba Marek.

LZS Karsy: Surdel Ewelina, Starsiak Paweł, 
Starsiak Krystian, Tyrcha Łukasz, Świętek Nikodem, 
Koziara Dominik, Potoczny Patryk, Pawlusiak Patryk.

LZS „Nitro” Mędrzechów: Dynak Przemysław, 
Rachmaciej Bartłomiej, Zapała Grzegorz, Rejowski Ad-
rian, Tobiasz Szymon, Tobiasz Maciej, Sieradzki Mate-
usz, Jastrzębski Oskar, Król Bartosz, Klara Łukasz.

LZS Olesno: Łapa Mateusz, Kaczówka Michał, 
Grabka Bartosz, Kilian Michał, Łucek Adam, Mirosz-
ka Kacper, Curyło Adrian, Patryjak Nikodem, Kmie-
cik Eryk.

VFB „Ziomki z pod Biedronki” Dąbrowa 
Tarnowska: Rogala Konrad, Król Szymon, Filar Ksa-
wery, Jurczyk Bartek, Barabasz Filip, Łysik Norbert, 
Pacura Kacper, Ryczek Marcin.

Po przeprowadzonym losowaniu ustalono kolej-
ność spotkań i o godzinie 9.00 rozpoczęto zmagania.

Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. 
Rozegrano łącznie 10 spotkań, których wyniki przed-
stawiają się następująco:

sport
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1. Ziomki z pod Biedronki – LKS Brzezówka 4:0
2. LZS Karsy – LZS Mędrzechów 1:2
3. LZS Olesno – LKS Brzezówka 1:0
4. Ziomki z pod Biedronki – LZS Karsy 2:0
5. LZS Olesno – LZS Mędrzechów 1:0
6. LKS Brzezówka – LZS Karsy 0:1
7. LZS Olesno – LZS Karsy 2:0
8. LZS Mędrzechów – Ziomki z pod Biedronki 0:3
9. LZS Olesno – Ziomki z pod Biedronki 1:1
10. LZS Mędrzechów – LKS Brzezówka 1:1

Od samego początku rywalizacja była zacięta, nie 
brakowało ciekawych akcji zakończonych pięknymi 
strzałami w światło bramki. Poziom zespołów był wy-
równany dlatego w poszczególnych meczach różnica 
bramek była niewielka a nawet dwa spotkania zakoń-
czyły się remisem. Łącznie zespoły strzeliły 21 goli. 

Po emocjonujących meczach klasyfikacja końco-
wa wyglądała następująco:
1. Dąbrowa Tarnowska 10 pkt. bramki 10:1
2. Olesno 10 pkt. bramki: 5:1
3. Mędrzechów 4 pkt. bramki: 3:6
4. Karsy 3 pkt. bramki: 2:7
5. Brzezówka 1 pkt bramki: 1:7

Wygrał zespół z Dąbrowy Tarnowskiej przed Oles-
nem i obie te ekipy pojadą na etap regionalny do Miko-
łajowic 6 sierpnia 2015 r.

Wśród piłkarzy wybrano Króla strzelców, któ-
rym został Łysik Norbert (Ziomki z pod Biedronki) 

z 6 trafieniami. Wyłoniono najlepszego bramkarza, 
którym został Wójcik Karol (LKS „Brzoza” Brzezów-
ka). Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy, 
napoje i słodycze. Ponadto oprócz statuetek najlep-
szy strzelec i bramkarz otrzymali piłki ufundowane 
przez Wójta Gminy Gręboszów. Nagrody podobnie 
jak w turnieju gminnym wręczył pracownik Urzędu 
Gminy Grzegorz Kilian. 

Mecze sędziował sędzia Karol Bil z Olesna. 
Opiekę medyczną zarówno w turnieju gminnym jak 
i powiatowym zapewniła Aneta Bociek. Nagłośnienie 
zapewnił prowadzący imprezę Wiesław Lizak, Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie. 

Podsumowując oba turnieje należy przyznać, że 
na grę młodych zawodników patrzyło się z przyjem-
nością. Zaangażowanie w grę, współpraca na murawie, 
sportowe zachowanie na boisku dobrze rokują na dal-
szą sportową przyszłość młodych piłkarzy. Eliminacje 
powiatowe były przepustką do zawodów subregional-
nych, które odbędą się 6 sierpnia 2015 r. na obiekcie 
LKS DUNAJEC w Mikołajowicach, gmina Wierzcho-
sławice. Drużynom, które będą reprezentowały powiat 
tj. VFB „Ziomki z pod Biedronki” Dąbrowa Tarnowska 
oraz LZS Olesno życzymy powodzenia i dalszych suk-
cesów, a wszystkim drużynom dziękujemy za grę i do-
starczenie kibicom piłkarskich emocji. 

Grzegorz Kilian

 *** 

SUKCES PIŁKAREK RÊCZNYCh 
Z GRÊBOSZOWA

Duży sukces osiągnęły uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Gręboszowie w zawodach powiatowych, re-
jonowych i wojewódzkich w piłce ręcznej w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, odbywających się w roku 
szkolnym 2014/15. Reprezentacja szkoły w skła-
dzie: Ewelina Surdel, Liwia Wcisło, Anna Dąbroś, 

sport
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„B¥DŹMY SOB¥ BEZ NAŁOGÓW” – 
WYNIKI GMINNEGO KONKURSU

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Gręboszowie po raz kolejny zorganizowali gminny 
konkurs literacki i plastyczny pn. „Bądźmy sobą bez 
nałogów”. Podstawowym celem konkursu jest uka-
zanie za pomocą różnorodnych technik plastycznych 
zjawisk patologicznych i ich negatywnych skutków 
społecznych.

Komisja w składzie: Wiesław Lizak, Joanna 
Cabaj i Sabina Koziara oceniła łącznie 29 prac i po-
stanowiła przyznać następujące miejsca w dwóch 
kategoriach wiekowych. W kategorii I – klasy IV-VI 
miejsce pierwsze ex aequo zajęli: Patryk i Paulina 
Trela, Grzegorz Januś, Łukasz Bociek oraz Wiktoria 
Seruś (praca literacka). Miejsce II ex aequo zdobyli: 
Karolina Dąbroś, Aleksandra Januś, Adrian Ciepiela, 

a miejsce trzecie otrzymały osoby: Ewelina Dąbroś, 
Karolina Sarat, Anna Dąbroś oraz Paweł Starsiak.

W drugiej kategorii – gimnazjum – miejsce pier-
wsze ex aequo otrzymały następujące osoby: Paweł 
Brzyś, Ewelina i Krzysztof Rumas, Karolina Bigos, 
Natalia Klucz, Gabriela Marek, Jakub Marek, Da-
mian Marek. Miejsce drugie ex aequo zajęły: Zofia 
Kaczówka oraz Natalia Pytka, a miejsce trzecie zdo-
były: Katarzyna Sarat i Kamila Januś.

Wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych 
odbyło się 7 czerwca br. na kompleksie sportowym 
„Orlik” w Gręboszowie podczas festynu rekreacyj-
no-sportowego z okazji „Dnia Dziecka”.Wszystkim 
autorom prac gratulujemy wspaniałych, ciekawych 
i oryginalnych pomysłów. Zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach konkursu.

Sabina Koziara
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PUChAR WÓJTA 
DLA „WISŁY” BORUSOWA

2 sierpnia o godz. 14.00 miał miejsce Gminny 
Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gmi-
ny Gręboszów. Organizatorami zawodów byli: Wójt 
Gminy Gręboszów, Urząd Gminy Gręboszów oraz 
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grębo-
szowie. Turniej przeprowadzono na boisku „Orlik” 
w Gręboszowie. W zawodach wzięły udział dwa ze-
społy piłkarskie z terenu gminy Gręboszów oraz go-
ścinnie zespół LKS „Błękitni” Siedliszowice z sąsied-
niej gminy Żabno.
Do gry zespoły zgłosiły następujące składy:
LZS Borusowa: Białas Dawid, Dąbroś Przemy-
sław, Gaweł Dawid, Lisowski Karol, Loraj Marek, 
Słomski Jacek, Wąż Dawid, Wójtowicz Mateusz.
LKS Siedliszowice: Baran Tomasz, Danecki Se-
bastian, Gała Damian, Grudzień Adrian, Kądzielawa 
Sławomir, Mika Krzysztof, Saletnik Mateusz, Szcze-

pański Artur, Szczepański Damian, Szwiec Kamil, 
Szwiec Łukasz, Walaszczyk Patryk.
LZS Wola Żelichowska: Bułat Paweł, Dymon 
Grzegorz, Janowiec Marcin, Janowiec Paweł, Ja-
nowiec Piotr, Łata Szczepan, Mosio Michał, Szostak 
Mateusz, Woźniak Damian, Woźniak Łukasz. 
Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. 
Drużyny zagrały po 2 mecze trwające 2 x 10 minut 
każdy.

Rozegrano łącznie trzy spotkania. W pierw-
szym meczu spotkali się zawodnicy z Borusowej 
oraz z Woli Żelichowskiej. Po wyrównanej pierw-
szej połowie, która zakończyła się bezbramkowo 
w drugiej przewagę zdobył zespół „Wisły” strzela-
jąc trzy gole. Wynik ten zespół z Borusowej utrzy-
mał do końca spotkania. W drugim meczu stanę-
li naprzeciw siebie zawodnicy „Błękitnych” oraz 

sport

Nikola Wytrwał, Claudia Ciombor, Natalia Wdo-
wiak, Natalia Gaweł, Katarzyna Kmiecik, Natalia Za-
wada, Laura Chruścicka, Ewelina Dąbroś, Karolina 
Kaczówka, Karolina Sarat, Wiktoria Sierak, Aneta 
Koziara, została mistrzem powiatu dąbrowskiego 
oraz wicemistrzem rejonu tarnowskiego. 24 kwietnia 
br. w Hali Sportowej im Agaty Mróz – Olszewskiej 
w Dąbrowie Tarnowskiej zawodniczki prowadzo-
ne przez Pawła Potępę, emerytowanego nauczycie-
la, wygrały zawody powiatowe pokonując drużyny: 
Radgoszczy i Smęgorzowa. W dniu 5 maja w zawo-
dach rejonowych w Tarnowie spotkały się najlepsze 
zespoły reprezentujące powiat: dąbrowski, brzeski, 
tarnowski oraz miasto Tarnów. Nasze zawodniczki 

pokonały Tuchów 5:2, zremisowały z Maszkienicami 
4:4 i przegrały ze Szkołą nr 15 z Tarnowa 9:4, osta-
tecznie zajmując drugie miejsce w rejonie. 

Również z powodzeniem walczyły nasze dziew-
częta w Finale Województwa Małopolskiego pn. 
„Szczypiorniak na Orlikach”, który odbył się w Kra-
kowie w dniu 9 czerwca br. Podopieczne Pawła Potę-
py po bardzo dobrej grze wygrały z reprezentacjami 
Chrzanowa i Krakowa. Musiały jednak uznać wyż-
szość drużyny z Wilczysk i Tarnowa, ostatecznie zaj-
mując wysokie III miejsce.

Zawodniczkom i trenerowi gratulujemy sukce-
sów i nawiązania do chlubnych tradycji szkoły w tej 
dziedzinie sportu. 

WL

 *** 



Gazeta GrĘboszowska

- �� -

„Wolani”. Pomimo wyrównanego poziomu większą 
skutecznością w pierwszej połowie wykazał się ze-
spół z Siedliszowic, któremu w uzyskaniu większej 
liczby goli niefortunnie pomógł piłkarz z Woli Że-
lichowskiej strzelając gola samobójczego. Pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 3:0 dla „Błękit-
nych”. W drugiej połowie spotkania pomimo nad-
robienia przez „Wolanię” strat z pierwszej połowy 
zespół z Siedliszowic utrzymał prowadzenie do 
końca meczu i wygrał to spotkanie 5:4. Trzecie spo-
tkanie między Siedliszowicami a Borusową miało 
zadecydować o wygranej w turnieju. Oba zespoły 
miały do tej pory po jednej wygranej z korzyścią 
dla „Wisły”, która miała lepszy stosunek bramek. 
Spotkanie to miało zdecydować w czyje ręce trafi 
puchar Wójta. Od początku oba zespoły ruszyły 
do ataku. Strzały padały jeden za drugim zarówno 
z jednej, jak i z drugiej strony. Na brak pracy nie 
mogli narzekać bramkarze obu zespołów. Pierwsza 
połowa skończyła się wygraną miejscowej Boruso-
wej 2:0. Dalsza część spotkania to w dalszym ciągu 
festiwal pięknych akcji i kolejnych bramek. Osta-
tecznie mecz wygrała „Wisła” 5:3. 
Wyniki spotkań przedstawiamy poniżej:
LZS Borusowa – LZS Wola Żelichowska 3:0 (0:0) 
LKS Siedliszowice – LZS Wola Żelichowska 5:4 
(3:0) 
LZS Siedliszowice – LZS Borusowa 3:5 (0:2)

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
1. LZS Borusowa 6 pkt. bramki 8:3
2. LKS Siedliszowice 3 pkt. bramki 8:9
3. LZS Wola Żelichowska 0 pkt. bramki 4:8

Seniorzy strzelili łącznie aż 20 goli, a najwięcej 
z nich bo po 3 trafili Danecki Sebastian (LKS Siedli-
szowice) oraz Lisowski Karol (LZS Borusowa). By 
wyłonić Króla strzelców potrzebna była dogrywka 
w postaci rzutów karnych. Rywalizację tą wygrał 
piłkarz z Siedliszowic, któremu Wójt Gminy Grębo-
szów wręczyła puchar. Zdobywca pierwszego miej-
sca drużyna „Wisła” Borusowa również otrzymała 
puchar, który na ręce kapitana przekazała Krysty-
na Świętek Wójt Gminy. Każda z drużyn biorących 
udział w turnieju otrzymała pamiątkowy dyplom 
oraz nagrody w postaci piłek ufundowanych przez 
włodarza gminy. 

Nad właściwym przebiegiem meczów czuwał 
sędzia piłkarski Grzegorz Mosio. Nagłośnienie za-
pewnił prowadzący zawody Wiesław Lizak Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie. Organizacją zawodów zajął się pracownik 
Urzędu Gminy Gręboszów Grzegorz Kilian. 

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział 
w zawodach, gratulujemy wyników oraz życzymy 
sukcesów w dalszej działalności sportowej. Kibicom 
dziękujemy za doping i obecność.

Grzegorz Kilian
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