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Od wydawcy
Rozpoczął się już czas astronomicznej jesie-

ni. Przed nami nieuchronna zmiana aury, widok 
pustoszejących pól, długie wieczory, chłodne po-
ranki, zżółknięte liście, częstsze opady deszczu 
i pojawiająca się zewsząd mgła. Nim jednak ter-
miczna jesień na dobre zadomowi się w naszym 
krajobrazie warto wspomnieć minione lato a co 
za tym idzie – przede wszystkim wakacje oraz 
czas zbiorów. 

Wakacje to dla większości z nas czas odpo-
czynku. Dzieci i młodzież w czerwcu kończą ko-
lejny etap swojej edukacyjnej drogi i udają się na 
zasłużony odpoczynek, by później we wrześniu 
wrócić do szkolnych ławek, aby zdobywać wiedzę 
oraz kolejne umiejętności. W numerze prezentu-
jemy artykuły poświęcone uroczystościom zakoń-
czenia roku szkolnego w gminnych placówkach 
oświatowych: Przedszkolu Publicznym i Zespole 
Szkół w Gręboszowie. Zamieszczamy również 
wspomnienia uczniów szkoły podstawowej z wy-
cieczki nad morze, która to była współfinansowa-
na przez Radę Gminy Gręboszów. Ponadto pu-
blikujemy także relację z obchodów dnia patrona 
w gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Gręboszowie. 
W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież naszej 
gminy mogły korzystać z szeregu atrakcji i aktyw-
ności jakie oferowało im GCKiCz. Składały się na 
to m. in. warsztaty i zajęcia edukacyjne oraz tur-
nieje i konkursy. 

Miniony kwartał to również tradycyjne spotka-
nie familijne pod figurą Serca Jezusowego w Bie-
niaszowicach, organizowane przez rodzinę Kosi-
niaków. W tym roku odbyło się ono 26 czerwca. 
W Gazecie Gręboszowskiej zamieszczamy infor-
mację o tym wydarzeniu oraz pamiątkowe foto-
grafie z uroczystości. W sierpniu obchodzimy wy-
jątkową rocznicę Bitwy Warszawskiej – Cudu nad 
Wisłą oraz święto Wniebowzięcia NMP. Uroczy-
stość ta nabiera wyjątkowego wydźwięku w grę-
boszowskiej parafii, w której w tym dniu odbywa 
się odpust. W aktualnym numerze mogą Państwo 
przeczytać informacje o tych uroczystościach. 

Sierpień to również czas żniw. Okres wytężonej 
pracy dla rolników. Symbolicznym zwieńczeniem 
tego czasu jest organizowane od wielu lat Świę-
to Powiśla Dąbrowskiego –Powiatowe Dożynki 
i Targi Gospodarcze. W tym roku odbyło się już 
po raz VIII. Gospodarzem tej wyjątkowej imprezy 
była Dąbrowa Tarnowska. Wspólne świętowanie 
rozpoczęło się 28 sierpnia mszą świętą, podczas 
której poświęcone zostały wspaniałe wieńce do-
żynkowe, przygotowane z płodów ziemi. Tego-
roczne święto należy zaliczyć do udanych dla na-

szej gminy. Przede wszystkim młodzież z naszej 
gminy zwyciężyła w konkursie na ośpiewanie 
wieńca dożynkowego, co trzeba uznać za duży 
sukces. Gratulujemy młodym artystom tak dobre-
go występu i uznania w oczach komisji konkurso-
wej. Cieszy fakt, że młodzież naszej gminy kulty-
wuje tradycję i folklor regionu, dumnie reprezen-
tując naszą gminę. Warto również wspomnieć, że 
w konkursie wieńca żniwnego brały udział dwa 
wieńce z naszej gminy: współczesny – wykonany 
przez sołectwo Zapasternicze i tradycyjny –wyko-
nany przez Joannę Sobota i Monikę Kilian, pra-
cowników Gminnego Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Gręboszowie. Wieniec tradycyjny zajął 
zaszczytne III miejsce. Jak co roku nasza gmina 
podczas święta miała własne stoisko wystawowe. 
Ponadto w prezentacji dorobku artystycznego re-
prezentował nas zespół „Impresjon”, działający 
przy GCKiCz. Obszerną relację oraz dokumenta-
cję fotograficzną zamieszczamy w aktualnym nu-
merze Gazety Gręboszowskiej.

Tradycyjnie w naszym lokalnym periodyku 
znajdą Państwo rubrykę sportową. Zamieszcza-
my w niej relacje z turniejów piłki nożnej – Gim-
nazjalistów, seniorów o Puchar Wójta Gminy 
Gręboszów oraz zmagań na szczeblu gminnym 
i powiatowym dla uczniów szkół podstawowych 
w ramach turnieju „Wakacje z piłką” oraz turnie-
ju piłki siatkowej.

Nie zabraknie również materiałów dot. tema-
tyki historycznej. Zamieszczamy część II „Re-
lacji do dziejów wsi, chłopów i ruchu ludowego 
w gminie Gręboszów”, autorstwa Jana Hebdy 
oraz rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ujściu Jezuickim – w związku z wyjątkowym 
jubileuszem 100-lecia działalności.

Ponadto w 73. numerze Gazety Gręboszowskiej 
przeczytają Państwo o: poradach zdrowotnych – 
dra Marka Ziajora (tym razem dot. nowotworów), 
setnych urodzinach Pani Katarzyny Sucharskiej, 
sesji absolutoryjnej Rady Gminy Gręboszów, zjeź-
dzie sprawozdawczo-wyborczym Zarządu Gmin-
nego PSL w Gręboszowie, przeglądzie muzycz-
nych talentów, Dniu Dziecka, finisażu wystawy 
w GCKiCz oraz spektaklu w Dąbrowskim Domu 
Kultury pt. „Kamienny krąg”, w którym wystąpiły 
Maria Łata i Wiktoria Świętek.

Na koniec pragnę życzyć wszystkim Czytelni-
kom miłej lektury naszej Gazety Gręboszowskiej.

Wiesław Lizak
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SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził Pan Franci-

szek Dymon – Przewodniczący Rady Gminy. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Komen-
dant Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tar-
nowskiej Inspektor Andrzej Kupiec i mł. asp. Agata 
Bulwa wręczyli dyrektorowi Zespołu Szkół w Grębo-
szowie Certyfikat LIDERA PROJEKTU Szkoła pro-
mująca bezpieczeństwo. Przedstawiciele policji 
wyjaśnili, że Certyfikat ten otrzymują szkoły, które 
mogą poszczycić się długoletnim, wyróżniającym 
udziałem w Projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa. Na ręce dyrektora złożyli serdeczne gratu-
lacje i za Jego pośrednictwem dziękowali wszystkim 
zaangażowanym w ideę projektu: nauczycielom, ro-
dzicom i uczniom Zespołu Szkół w Gręboszowie.

Następnie radni przystąpili do rozpatrzenia sprawozdań: rocznego sprawozdania finansowego Gmin-
nego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębo-
szowie za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Gręboszów za rok 2015, co było te-
matem wiodącym sesji. Po czym zgodnie z procedurą 
Pani Skarbnik Gminy Bożena Furgał odczytała pozy-
tywną uchwałę składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grębo-
szów w 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia 
Gminy Gręboszów. Następnie Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Pan Eugeniusz Wójtowicz przed-
stawił uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grę-
boszów w sprawie wniosku o udzielenie absoluto-

rium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Gręboszów za 2015 rok a także przedstawił 
uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi-
ny z tytułu wykonania budżetu Gminy Gręboszów 
za 2015 rok. Następnie radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy Gręboszów za rok 2015 i jednogło-
śnie udzielili Pani Wójt Gminy Gręboszów abso-
lutorium za 2015 rok. 

Po otrzymanym absolutorium Pani Wójt złożyła podziękowania radnym z Panem Przewodniczącym na 
czele i sołtysom za współpracę oraz wszelką okazaną pomoc w realizacji budżetu Gminy w 2015 roku. Słowa 
uznania padły także pod adresem Pani Skarbnik Gminy, Pana Sekretarza Gminy, Kierowników referatów 
w Urzędzie Gminy, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy za zaangażowanie przy 
realizacji budżetu w ciągu całego roku. 

z prac rady gminy gręboszów
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SPOTKANIE FAMILIJNE W BIENIASZOWICACH
W niedzielne popołudnie 26 czerwca br. w Bieniaszowicach 

odbyło się doroczne spotkanie familijne organizowane przez ro-
dzinę Kosiniaków. Tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą mszą 
świętą polową pod figurą Serca Jezusowego fundacji Franciszka 
i Marii Kosiniaków. Uroczysta Eucharystia w intencji fundato-
rów i mieszkańców wsi Bieniaszowice sprawowana była przez 
ks. infułata Jerzego Bryłę w koncelebrze księży Kazimierza Bor-
czewskiego (proboszcza parafii Wietrzychowice) i Józefa Ciejki 
(proboszcza parafii Siedliszowice). W uroczystości uczestniczyły 
poczty sztandarowe jednostek OSP i Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta „Sygnał” z Ziele-
nic (powiat proszowicki). 

W.L.

W dalszej części sesji radni podjęli także uchwały w sprawie:
• udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
• udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Gręboszowie na naprawę elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grę-
boszowie,

• przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Hubenice – Kozłów, 
• przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,
• zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2016 r, zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2016 r,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2016-2019,
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
• przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gręboszowie,
• uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gręboszów w latach 2016- 

2021,
• zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gręboszów,
• wyrażenia zgody na sprzedaż działki mienia komunalnego Gminy Gręboszów,
• utworzenia mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronio-

nym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Gręboszów, 
• określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, 

zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
Radni przyjęli również ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Gręboszów.

Bożena Landowska

Z treścią wszystkich uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 *** 
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu 
Jezuickim obchodzi w tym roku wyjątkowy jubile-
usz 100-lecia działalności. Rocznicowe uroczystości 
odbyły się w niedzielę 14 sierpnia br. Rozpoczęły się 
przemarszem pododdziałów na plac uroczystości. 
Uroczysty korowód poprowadziła Orkiestra Dęta 
z Woli Mędrzechowskiej oraz Kompania Honoro-
wa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego pod dowódz-
twem dh Józefa Misiaszka. O godz. 14.00 na scenie 
letniej w Ujściu Jezuickim odbyła się Msza Święta 
polowa w intencji wszystkich strażaków, którzy słu-
żyli w jednostce z Ujścia Jezuickiego. Uroczystej Eu-
charystii przewodniczył ks. prałat Czesław Haus – 
Diecezjalny Duszpasterz Strażaków, w koncelebrze 
ks. prałata dr Ryszarda Banacha oraz ks. Wiesława 
Babiarza – proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Gręboszowie. 

Po zakończeniu Mszy Świętej miała miejsce 
część oficjalna uroczystości, która rozpoczęła się 
złożeniem raportu przez dowódcę uroczystości mł. 
ogn. Piotra Moździerza druhowi Tadeuszowi Kwiat-
kowskiemu Staroście Dąbrowskiemu, a zarazem 
Wiceprezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
Następnie odbył się symboliczny przegląd podod-
działów oraz uroczyście podniesiono flagę państwo-

wą na maszt. Wszystkich zebranych na uroczysto-
ści powitała Krystyna Świętek – Wójt Gminy Grę-
boszów. Zaraz po wystąpieniu gospodarza gminy, 
dh Emilia Misterka przedstawiła bogatą historię 
jednostki z Ujścia Jezuickiego. 

Następnie odbyło się uroczyste odznaczenie OSP 
w Ujściu Jezuickim „Złotym Znakiem Związku”. 
Dekoracji sztandaru dokonał Tadeusz Kwiatkow-
ski, Starosta Dąbrowski. 

W następnej kolejności odbyło się uroczyste od-
znaczenie i wręczenie wyróżnień zasłużonym stra-
żakom z jednostki OSP w Ujściu Jezuickim. 

WYJ¥TKOWY JUBILEUSZ OSP UJŚCIE JEZUICKIE
 *** 
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Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczani zostali: Stanisław Gą-
dek, Robert Szkutnik, Paweł Skowron i Krzysztof 
Skowron. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Srebrnym Medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Łukasz 
Łos, Rafał Zieliński, Marian Sambor, Franciszek 
Kowal, Emilia Misterka, Grzegorz Łos, Krzysztof 
Kosoń, Adam Wielgus, Zbigniew Skalak, Grzegorz 
Skowron, Józef Buchaniec, Marek Dudek, Józef 
Woźniak, Sylwester Skowron, Bartłomiej Sobota, 
Mirosław Wytrwał i Mirosław Skowron. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Brązowym Medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” odznaczani zostali: Bartosz 
Kowal, Dawid Zieliński, Marek Obartuch i Rafał 
Nagórzański. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnie-
ni zostali: Piotr Deszcz, Mariusz Misterka, Mateusz 
Dąbroś, Grzegorz Dymon, Mariusz Deszcz, Damian 
Wdowiak, Kamil Woźniak, Łukasz Szarek, Dominik 
Kaczmarczyk, Wojciech Szarek i Tomasz Szarek.

W tym dniu głos zabrali rów-
nież: Władysław Kosiniak – Ka-
mysz – Poseł na Sejm RP, Ta-
deusz Kwiatkowski – Starosta 
Dąbrowski, bryg. Robert Kłósek 
– Komendant Powiatowy PSP 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

W rocznicowej uroczystości 
w Ujściu Jezuickim wzięli udział 
m.in.: Władysław Kosiniak-Ka-
mysz – Poseł na Sejm RP, Tade-
usz Kwiatkowski – Starosta Dą-
browski, a zarazem Wiceprezes 
Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tar-
nowskiej, Bogdan Bigos i Józef Misiaszek – Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, bryg. 
Robert Kłósek – Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, st. bryg. 
w stan. spocz. Adam Rzemiński, Krystyna Świętek – 
Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon – Prze-
wodniczący Rady Gminy Gręboszów, dh Ryszard Pi-
kul – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, 
Stanisław Początek – Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych, a zarazem Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, dh Jerzy Misterka 
– Prezes Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Gręboszowie, Bronisław Błach 
– Sekretarz Gminy Gręboszów, Jan Kowal właściciel 
firmy Sękpol, radni Rady Gminy Gręboszów, poczty 
sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu i gmi-
ny Gręboszów, druhowie oraz mieszkańcy.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się 
festyn rodzinny, który przygotowali pracownicy 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie.

Wiesław Lizak

RYS HISTORYCZNY 
OChOTnICZEJ STrażY POżarnEJ 

W UJŚCIU JEZUICKIm
– najważniejsze wydarzenia na przestrzeni 100 lat

 *** 

historia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu 
Jezuickim została założona w 1916 roku za zezwole-
niem władz zaboru austriackiego. Na Komendanta 
został wybrany dh Karol Stefański, który piastował 
tę funkcję do 1926r. W tym okresie została wybudo-
wana drewniana Remiza Strażacka.

W roku 1926 Komendantem wybrany został dh 
Władysław Majchrowski. Za jego kadencji, przy 
wsparciu ówczesnego posła regionu Gabriela Du-
biela, została zakupiona pierwsza sikawka ręczna. 

Dopiero w 1938r. został zakupiony strażacki wóz 
konny. Komendantem był wówczas dh Mieczysław 
Szumilas. 
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W roku 1942 wybudowano z desek nową Remizę 

Strażacką.
W roku 1945 Prezesem straży został dh Ludwik 

Skowron a Naczelnikiem dh Józef Niejadlik. W tym 
czasie Komenda Wojewódzkiej PSP w Krakowie 
przydzieliła Jednostce motopompę. 

Po usilnych staraniach o przydział samochodu 
strażackiego, dopiero w roku 1955 Jednostka otrzy-
mała tzw. samochód zastępczy. 

W 1958 roku rozpoczęto budowę murowanego 
Domu Strażaka z funduszy Powiatowego Zarządu 
Straży, przy ofiarnej pomocy społeczności wiej-
skiej. Budowa trwała 2,5 roku. W roku 1961 funkcję 
Naczelnika straży objął dh Tadeusz Skalak. W tym 
roku Jednostka otrzymała w pełni wyposażony sa-
mochód pożarniczy „STAR 20”. Zbudowano rów-
nież zbiornik wodny do celów gaśniczych. 

W roku 1966 był obchodzony Jubileusz 50-lecia 
działalności OSP. 

W 1968 roku przydzielono Jednostce najno-
wocześniejszy w tym czasie samochód pożarniczy 
GBM -STAR 25 z beczką. Był to wówczas piąty taki 
samochód w Powiecie. 

W roku 1969 odbyła się uroczystość przekazania 
Jednostce Sztandaru OSP wykonanego przez ma-
larkę ludową z Zalipia. 

W roku 1971 dh Tadeusz Skalak objął funkcję 
Prezesa, zaś Naczelnikiem wybrany został dh Cze-
sław Kulig. 

Staraniem Prezesa dh Tadeusza Skalaka w roku 
1972 została utworzona i w dalszych latach odpo-
wiednio wyszkolona pierwsza w Powiecie chłopięca 
Drużyna Młodzieżowa OSP.

W roku 1978 Jednostka otrzymała od Rejonowej 
Komendy Straży Pożarnej drugi samochód bojowy 
marki ŻUK. 

W roku 1979 na funkcję Naczelnika OSP został 
wybrany dh Stanisław Skowron.

W roku 1985 rozpoczął się kapitalny remont 
Domu Strażaka. 

W 1986 roku Ochotnicza Straż Pożarna obcho-
dziła Jubileusz 70-lecia swojej działalności. Z tej 
okazji zaszczytem dla Jednostki była dekoracja 
Sztandaru OSP złotym medalem „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA’’.

W roku 1987 Jednostka otrzymała nowy samo-
chód marki JELCZ. Zakończył się też remont Domu 
Strażaka.

W 1989 roku dh Ludwik Skowron za pracę i wzo-
rową służbę został wyróżniony wpisem do „Hono-
rowej Księgi Zasług dla Ochrony Przeciwpożarowej 
Województwa Tarnowskiego’’. 

W roku 1991 przypadł Jubileusz 75-lecia działal-
ności Jednostki OSP. 

Dh Tadeusz Skalak zrezygnował z pełnienia funk-
cji Prezesa straży. Jego następcą został wybrany dh 
Stanisław Skowron, natomiast funkcję Naczelnika 
powierzono druhowi Krzysztofowi Szarkowi. 

W trakcie długoletniego sprawowania swej służ-
by dh Tadeusz Skalak oprócz otrzymania brązowe-
go, srebrnego i złotego „MEDALU ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA’’ został uhonorowany: – za 
wzorową służbę i pracę wyróżnieniem wpisania 
do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Ochrony 
Przeciwpożarowej Województwa Tarnowskiego”, 
– „SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI’’, oraz „ZŁO-
TYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH RP’’. 

Członek Jednostki, dh Jerzy Jacek (ówczesny 
Wójt Gminy Gręboszów) został v-ce Prezesem Za-
rządu Wojewódzkiego ZOSP oraz delegatem Woje-
wództwa na Zjazd Krajowy ZOSP. Natomiast dh Ta-
deusz Skalak został członkiem Komisji Rewizyjnej 
Wojewódzkiego ZOSP. 

W roku 1992 funkcję Naczelnika objął dh Wie-
sław Kogut. W tym roku zatwierdzono nowy Statut 
OSP w Ujściu Jezuickim. 

W roku 1993 rozpoczęto rozbudowę Domu Stra-
żaka. Dobudowano drugi boks garażowy, a na jego 
piętrze salę zebrań, kuchnię i balkon z tarasem. 

W roku 1995 mocą decyzji Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej Jednostka OSP 
została włączona do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 

W roku 2000 z funduszy przekazanych na ten 
cel przez polonijny Klub Przyjaciół Ujścia Jezuickie-
go, Biskupic i Okręga w Chicago, wybudowano przy 
Domu Strażaka boisko sportowe wraz z zapleczem 
gospodarczym. 

W 2001 roku dokonano gruntownej przebudo-
wy samochodu marki JELCZ-31. 

W roku 2002 Klub Przyjaciół Ujścia Jezuickie-
go, Biskupic i Okręga w Chicago, dzięki dużemu 
zaangażowaniu jego ówczesnego Prezesa, Pana 
Stanisława Podgórskiego, przekazał na potrze-
by Jednostki samochód-ambulans marki FORD 
o wartości 17 tyś. dolarów. Pomocą w dopełnieniu 
formalności związanych z odbiorem samochodu 
i jego rejestracją w kraju służył ówczesny Wicemi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan 
Zenon Kosiniak – Kamysz. 

Rok później (w 2003) odbyło się uroczy-
ste otwarcie „Letniej sceny imprez’’ przy Domu 
Strażaka, w całości sfinansowanej przez Klub 
Przyjaciół Ujścia Jezuickiego, Biskupic i Okręga. 
Wszystkie prace budowlane wykonali członkowie 
Jednostki OSP. 
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DOrOCZnE ŚWIÊTO PLOnÓW I TarGI na POWIŚLU 
 *** 

Święto Powiśla Dąbrowskiego to cykliczna im-
preza, odbywająca się w poszczególnych gminach 
powiatu. Gospodarzami tegorocznej edycji byli Ta-
deusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski oraz Krzysz-
tof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 

Na Święto Powiśla składają się Dożynki Powia-
towe, podczas których rolnicy dziękują za zebrane 
plony, ale także promują swoje produkty, a lokalni 
twórcy prezentują rękodzieło oraz folklor. Podczas 
święta odbywają się również Targi Gospodarcze, 
gdzie przedsiębiorcy na stoiskach promocyjnych 
prezentują swoje towary i usługi. 

Dożynki Powiatowe rozpoczęły się mszą świętą 
koncelebrowaną przez ks. prof. Stanisława Sojkę 
i ks. prałata Józefa Porembę. Po zakończeniu li-
turgii podczas, której poświęcone zostały wieńce 
dożynkowe, barwny korowód przemaszerował na 
parking C.H. „Dąbrowiak”, gdzie kontynuowano 
uroczystości. 

Gości, wśród których byli m.in.: Posłanka na Sejm 
RP Urszula Augustyn, Poseł na Sejm RP Władysław 
Kosiniak-Kamysz, Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego Stanisław Sorys oraz liczni samo-
rządowcy Powiśla Dąbrowskiego powitał Burmistrz 
Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Prze-
mówienie dożynkowe wygłosił Starosta Dąbrowski 
Tadeusz Kwiatkowski. Rolnicy z naszej gminy: Mi-
rosław Wytrwał oraz Marek Dudek odznaczeni zo-
stali medalami „Zasłużony Dla Rolnictwa” nadany-
mi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po części oficjalnej odbył się konkurs na najcie-
kawsze „Ośpiewanie Wieńca”. Gminę Gręboszów re-
prezentowała grupa wieńcowa przygotowana przez 
Panią Emilię Misterka, która wystąpiła w składzie: 
Sylwia Cabaj, Paulina Dąbroś, Ewelina Dąbroś, Łu-
cja Przeworska, Iwona Woziwoda, Natalia Koziara, 
Adrianna Dąbroś, Angelika Kaczówka, Wiktoria 
Świętek, Małgorzata Cira, Natalia Pytka, Karolina 
Bigos, Adrian Kaczówka, Adrian Morawiec, Bartek 
Bigos, Jakub Skowron. Zespołowi akompaniował 
na akordeonie Marek Ciepiela. Grupa odniosła nie-
bywały sukces zajmując w konkursie I miejsce. 

Do powiatowego konkursu wieńca dożynkowego 
z gminy Gręboszów zgłoszono dwa wieńce. Wieniec 

W roku 2004 Jednostka otrzymała kolejny dar od 
Klubu Przyjaciół w postaci nowego Sztandaru. Z tej 
okazji odbyła się uroczystość jego nadania, jako sym-
bolu ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. W roku 
2011 został wykonany remont Domu Strażaka ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie 
Remizy”. Na ten cel otrzymano dofinansowanie 
w wysokości 40 tyś zł. Całkowita wartość prac po 
przetargu to ok. 234 tyś. zł. Kwotę w wysokości ok. 
194 tyś. zł zapewnił Samorząd Gminy Gręboszów. 

W tym roku zakupiono także nowy samochód 
strażacki ratownictwa technicznego marki PEU-
GEOT BOXER za 100 tyś zł. Na tę kwotę złożyło się 
dofinansowanie otrzymane z Zarządu Głównego 
ZOSP RP w kwocie 50 tyś zł oraz fundusze w wy-
sokości 50 tyś zł, które zapewnił Samorząd Gmi-
ny Gręboszów. Jednocześnie dokonano remontu 
karosażu samochodu JELCZ – 315, którego koszt 
wyniósł ok. 76 tyś. zł. Na ten cel dotacja Zarządu 
Głównego ZOSP RP wyniosła 40 tyś. zł., zaś dotacja 
Gminy ok. 16 tyś. zł. 

W roku 2015 minęła 20. rocznica włączenia Jed-
nostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego.

W uznaniu zasług za ofiarną i pełną poświęceń 
służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia 
ludzkiego, Jednostka OSP otrzymała samochód 

specjalny, pożarniczy RENAULT MASCOTT, uro-
czyście przekazany przez ówczesnego Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosi-
niaka-Kamysza oraz Komendanta Wojewódzkiego 
Straży Pożarnej gen. Andrzeja Mroza. Dzisiaj Jed-
nostka OSP obchodzi okrągłą Rocznicę 100-lecia 
swojego istnienia i działalności. Z tej okazji Zarząd 
i Członkowie Jednostki OSP w Ujściu Jezuickim 
składają serdeczne podziękowanie wszystkim tym, 
którzy na przestrzeni tych lat w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do Jej rozwoju na rzecz niesienia po-
mocy w zagrożeniu życia i mienia ludzkiego. 

Gorące podziękowanie składamy obecnym wła-
dzom Gminy Gręboszów: Pani Wójt mgr Krysty-
nie Świętek, Radzie Gminy z Przewodniczącym na 
czele, Panem Franciszkiem Dymonem, za wszelkie 
decyzje i prace przyczyniające się do rozwoju naszej 
Jednostki.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani 
Wójt za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w przy-
gotowanie dzisiejszej, tak wyjątkowej uroczystości. 

My zaś, Strażacy Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ujściu Jezuickim, deklarujemy nadal 
swą gotowość wiernego służenia Bogu na chwałę 
i ludziom na pożytek.

Opracowanie
dh Emilia Misterka
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współczesny wykonany przez sołectwo Zapaster-
nicze i wieniec tradycyjny wykonany przez Joannę 
Sobota i Monikę Kilian, pracowników Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. 
Wieniec tradycyjny zajął zaszczytne III miejsce. 
W delegacji wieńcowej z Zapasternicza brały udział 
Panie: Zofia Gaweł, Elżbieta Kozieja, Krystyna Mo-
sio, Barbara Dubiel oraz sołtys wsi Jan Kozieja.

W prezentacji dorobku artystycznego gmin 
z wielkim powodzeniem wystąpił zespół wokalny 
„Impresjon” w składzie: Katarzyna Lizak i Adrian 
Kaczówka.

Wśród stoisk promocyjnych nie zabrakło rów-
nież stoiska Gminy Gręboszów na którym uczestni-
cy podziwiać mogli: obrazy malowane na szkle oraz 
monotypie autorstwa Pani Beaty Dudy, serwety, 
bieżniki wykonane przez Panie Agnieszkę Motyka 
oraz Grażynę Wytrwał, obraz wykonany haftem 
krzyżykowym, szkło ozdabiane metodą decoupage 
Pani Agnieszki Motyka, materiały promujące naszą 
gminę (foldery, pocztówki, gazety, monografię). 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się regionalne, 
naturalne produkty spożywcze: ciasta drożdżowe 
wykonane przez panie: Halinę i Sabinę Koziara, 
„trzaskacze” oraz masło Pani Elżbiety Piątek, dże-
my, konfitury, powidła, smalec z domowej spiżarni. 
Dzięki uprzejmości Pań Krystyny Cabaj oraz Anny 
Mroczek stoisko udekorowane zostało pięknymi 
kwiatami oraz płodami rolnymi.

Organizatorzy tegorocznego święta przygotowali 
dla uczestników wiele atrakcji. Na scenie wystąpił 
ukraiński zespół choreograficzny „Bałcka Gwiazd-
ka” oraz SARSA. Gwiazdą wieczoru był zespół 
FEEL. Podczas imprezy odbywała się degustacja 

potraw z wieprzowiny oraz konkursy z nagrodami 
dla dzieci i dorosłych zorganizowane w ramach Pik-
niku Wieprzowego przez Małopolską Izbę Rolniczą 
i Krajową Radę Izb Rolniczych z Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego. 

Organizatorem tego przedsięwzięcia było Sto-
warzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego 
skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie 
samorządy gminne z terenu naszego powiatu. 
Partnerem strategicznym i współorganizatorem 
była spółka „Invest Nieruchomości” – właściciel 
„Dąbrowiaka”. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, które reprezentowały i promowały gminę 
Gręboszów podczas VIII Święta Powiśla Dąbrow-
skiego. Również bardzo dziękujemy wszystkim 
osobom, które pomagały w transporcie wieńców 
dożynkowych i w przygotowaniu stoiska gminnego 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

 *** 

ŚWIÊTO PaTrOna GImnaZJUm
„Każdy człowiek powinien oddać posiadane klejnoty: dobroć, zdolność, mądrość 

– dla dobra drugich, z myślą o Bogu i z miłości ku Niemu”
Stefania Łącka

16 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta aka-
demia poświęcona pamięci Stefanii Łąckiej Patron-
ki naszego Gimnazjum. Święto to jest bardzo ważne 
dla każdego, kto pielęgnuje tradycję i pamięć o lu-
dziach Ziemi Gręboszowskiej. Młodzież przywołała 
wydarzenia z życia Stefanii Łąckiej, by znaleźć od-
powiedź na pytanie – co kobieta żyjąca ponad 100 
lat temu może przekazać młodym ludziom żyjącym 
w XXI wieku. W świecie, w którym zanikają więzi 
międzyludzkie, nie szanuje się autorytetów, w któ-
rym styl życia wyznacza facebook, pieniądze. 

Wędrówkę rozpoczęło wspomnienie lat 1928-
1933, gdy Stefania była uczennicą Seminarium 
Nauczycielskiego w Tarnowie, należała do Sodalicji 
Mariańskiej, redagowała miesięcznik „Złota Nić”. 
Scenka I ukazała druhnę Łącką podczas zbiórki 
harcerskiej. Cytowane Przyrzeczenie Harcerskie 
wyznacza wartości, którym bezgranicznie poświę-
ciła się Patronka. Były to: służba Bogu i Ojczyźnie, 
pomoc bliźnim, posłuszeństwo Prawu Harcerskie-
mu. Z nostalgią zgromadzeni na sali widzowie wró-
cili wspomnieniami do czasów swej młodości, zbió-

Monika Kilian i Wiesław Lizak
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rek harcerskich przy blasku ogniska, biwaków, raj-
dów i letnich obozów. Wspólnie z młodzieżą Goście 
odśpiewali piosenki harcerskie. Harcerstwo uczyło 
akceptacji, wsparcia, odpowiedzialności, przyjaźni, 
bycia dobrym człowiekiem, wyznaczało cele i dąże-
nia. Takie wartości pomogły pokoleniu Stefanii zło-
żyć największą ofiarę Ojczyźnie podczas II Wojny 
Światowej. 

Scena II ukazała działalność redaktorską Stefanii 
w „Naszej Sprawie” i wkładce dla dzieci „Króluj nam 
Chryste”. Bohaterka często odwiedzała swoją Małą 
Ojczyznę, organizowała w domu swojego wuja Pio-
tra zbiórki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży Żeńskiej. To wówczas uczyła młodsze koleżanki 
– Rycerki Niepokalanej Marii Panny bycia dobrym 
dla innych, religijnym, pilnym, skromnym, praco-
witym, a jednocześnie zarażała swą radością, opty-
mizmem. Zaakcentowane zostały takie wartości jak 
życzliwość i miłość do Boga, rodziny.

Te wszystkie epizody z życia Stefanii Łąckiej wy-
warły ogromny wpływ na jej dalsze życie. Kolejna 
scenka III przedstawiła piekło obozu w Auschwitz, 
do którego trafiła Stefania. Niosła tam pomoc po-
trzebującym, była gotowa oddać swe życie dla dru-
giego człowieka. Dodawała otuchy, by przetrwać 
piekło obozowego życia. Współwięźniarki nazywały 
ją Aniołem. 

Na zakończenie młodzież otrzymała kilka życio-
wych drogowskazów. „Bądź po prostu dobrym czło-

wiekiem, okazuj miłość wszystkim wokół, bo miłość 
i dobro zawsze do Ciebie powrócą”. 

Całą akademię spajały liczne piosenki stanowią-
ce komentarz. W występie udział wzięli uczniowie 
gimnazjum: Maria Łata, Wiktoria Świętek, Aneta 
Kowynia, Barbara Mikuła, Natalia Koziara, Klaudia 
Wielgus, Łucja Przeworska, Wiktoria Kawa, Pauli-
na Mosio, Angelika Karyta, Adrianna Dąbroś, Karo-
lina Misiaszek, Ewelina Rumas, Aleksandra Kawa, 
Angelika Kaczówka, Katarzyna Sarat, Kamila Ja-
nuś, Aleksandra Olearczyk, Karolina Bigos, Izabela 
Koziara, Klaudia Świętek, Natalia Klucz, Adrian Ka-
czówka, Paweł Kaczówka, Bartłomiej Bigos.

 Na uroczystość przybyli zaproszeni Goście: Prze-
wodniczący Rady Gminy Gręboszów Pan Franci-
szek Dymon, Dyrektor GCKiCz Pan Wiesław Lizak, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie Pan mgr 
Jerzy Misterka, Grono Pedagogiczne, Pracownicy 
szkoły oraz Uczniowie. Zaproszeni Goście zwrócili 
się do zgromadzonej młodzieży, by wzrastali w po-
czuciu dumy, że mają tak wspaniałą Patronkę Ziemi 
Gręboszowskiej i wcielali w swe życie jej ideały i żyli 
zgodnie z wszystkimi wartościami, które dla Niej 
były ważne.

Występ młodzieży spodobał się zgromadzonej 
widowni i wywołał wzruszenie.

Anna Radło
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ODPUST ParaFIaLnY W GrÊBOSZOWIE
W poniedziałek, 15 sierpnia br., w Święto Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gręboszowska 
parafia obchodziła uroczystość odpustową. Na to 
parafialne święto przybyli do Gręboszowa: kapłani 
z dekanatu Żabno, poczty sztandarowe OSP Karsy, 
OSP Biskupice, bracia strażacy, parafianie i goście. 

Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył 
ks. infułat dr Adam Kokoszka w asyście ks. prałata 
dra Ryszarda Banacha i ks. proboszcza Wiesława 
Babiarz. Okolicznościową homilię odpustową wy-
głosił ks. infułat. Wspomniał, jak wyjątkową datą 
jest 15 sierpnia dla wszystkich Polaków, zarówno 
w aspekcie religijnym jak i historycznym. Zaznaczył 
również, że w związku ze świętem Wniebowzięcia, 
Najświętsza Maryja Panna niesie nam wyjątkowe 
i jakże istotne przesłanie. Podkreślił, że nasze ziem-
skie podróżowanie jest jedynie drogą, a nie celem 
samym w sobie. Zaznaczył, że każdy z nas: „żyje na 
ziemi, ale nie dla ziemi”. Omawiając tą tezę wspo-
mniał, że: „Tak często nasza ziemska egzystencja 
zmusza nas, abyśmy pochylali się ku ziemi. Pochy-
la się ku ziemi rolnik, zbierający owoce swej pracy; 
pochyla się ku ziemi matka, ocierająca zapłakane 
oczy swego dziecka; pochyla się nad łóżkiem chore-
go pielęgniarka w szpitalu; pochyla się nad swoim 
warsztatem pracownik fizyczny czy umysłowy by 
zdobyć, nieraz w wielkim trudzie, konieczne środki 
na utrzymanie rodziny. Dzisiejsza Uroczystość chce 
nam przypomnieć, że od czasu do czasu trzeba się 
wyprostować, oderwać wzrok od ziemi i skierować 
go ku górze, ku Bogu. Tak czyniła Maryja. Ona też 
pochylała się nad żłóbkiem w Betlejem, nad balią 
pełną prania, nad garnkiem, w którym przygo-
towywała posiłek dla domowników w Nazarecie. 
Ona też pochylała się nad życiowymi potrzebami 
Elżbiety w Ain Karin i nowożeńców w Kanie Ga-
lilejskiej. Trwała w adoracyjnym pochyleniu nad 
martwym ciałem swego Syna. Ale wiedziała, że 
są to wprawdzie trudne, ale przemijające epizody 
w życiowej drodze, która u człowieka wierzącego 
pnie się ku górze, ku niebu, ku – świętości!” Tym sa-
mym musimy pamiętać, że „Maryja Wniebowzięta 
uczy nas zatem, że wszystko, co czynimy ma sens, 
o ile wpisuje się w realizację naszego, najważniej-
szego życiowego powołania – czyli powołania do 
świętości! Mają zatem sens te najbardziej prozaicz-
ne i pełne poświęcenia trudy matki, ojca, rolnika, 
sprzedawcy, ucznia, nauczyciela, kapłana, siostry 
zakonnej, każdego człowieka. Mają sens, o ile w tym 
wszystkim zachowujemy głęboką wiarę, która pro-
stuje nasze pochylone plecy i każe nam z miłością 
wznieść myśl i serce ku Bogu, ku niebu!”. Wskazał 

również, że Wniebowzięcie NMP wiąże się również 
z tym, że „(…) człowiek ma przed sobą przyszłość 
większą niż mu się wydaje”, jak również z „(…) ideą 
nieustannego wstawiennictwa Maryi”. 

Ks. infułat nawiązał również do 96. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą: „(…) przy-
nosimy też w dzisiejsze święto przed ołtarz Maryi 
również nasze sprawy narodowe i państwowe. Bo-
wiem 15 sierpnia to kolejna rocznica Cudu nad Wi-
słą, zwycięstwa polskiego żołnierza nad armią bol-
szewicką, która stanęła u bram Warszawy. Bitwę 
warszawską uznano za jedną z najważniejszych 
bitew w dziejach Europy, bo ocaliła nasz kontynent 
przed zalewem komunizmu! Powracamy dziś my-
ślą i sercem do tamtego zwycięstwa wymodlonego 
na kolanach w świątyniach Warszawy, na Jasnej 
Górze i w wielu innych kościołach Polski i świata”.

Na koniec wspomniał, że „Cud nad Wisłą z 1920 
roku przekonuje nas o tym, że jedynie w zespoleniu 
wysiłku i odwagi żołnierza polskiego, mądrości do-
wódców, odpowiedzialności polityków, oraz ufnej 
modlitwy całego narodu, istnieje szansa na zwy-
cięstwo w walce o najważniejsze wartości chrze-
ścijańskie, nie tylko w przeszłości, ale również dziś 
i jutro, zawsze gdy Ojczyzna będzie w potrzebie!”

Podczas mszy św. poświęcono wieniec dożynko-
wy, dziękując naszej patronce Maryi Wniebowziętej 
za opiekę i pomoc przy tegorocznych zbiorach. Wie-
niec dożynkowy został przygotowany przez Gmin-
ne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. 
W delegacji wieńcowej w strojach krakowskich bra-
ły udział: Sylwia Cabaj, Wiktoria Świętek, Natalia 
Koziara i Karolina Bigos.

Wniebowzięcie NMP nazywane jest także popu-
larnie Świętem Matki Bożej Zielnej – w tym dniu 
zwyczajowo przynosi się do kościoła kwiaty i zio-
ła, aby je poświęcić. Następnie wracając z kościoła 
bukiet kwiatów zostawia się wśród upraw, by przy-
nosił szczęście i urodzaje na roli, szczególnie przy 
zbiorach.

Wiesław Lizak
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PODSUmOWanIE GmInnEGO ZJaZDU PSL
W niedziele, 12 czerwca br. odbył się Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gręboszowie. 

Przybyłych 33 członków PSL spotkało się, aby dokonać podsumowania minionych czterech 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 
zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Następnie dele-
gaci i goście uczcili minutą ciszy zmarłych w okresie minionej 
kadencji członków gminnej organizacji: Kazimierza Misiaszka, 
Władysława Dąbrosia, Franciszka Sambora, Stanisława Rutę, 
Henryka Burzawę i Jana Mikułę.

Gośćmi obrad byli: Tadeusz Kwiatkowski – Prezes Zarządu 
Powiatowego PSL w Dąbrowie Tarnowskiej, Krystyna Świętek 
– Wójt Gminy Gręboszów, Franciszek Dymon – Przewodniczą-

cy Rady Gminy Gręboszów, Bronisław Błach – Sekretarz Gminy. 
Dalszą część spotkania prowadził wybrany na Przewodniczącego obrad – Eugeniusz Wójtowicz. 
Bogdan Bigos – Prezes Zarządu Gminnego PSL – przedstawił 

podsumowanie minionych 4 lata pracy Zarządu Gminnego PSL. 
Wspomniał m. in. że: – „Dużo uwagi poświęciliśmy sprawom spo-
łeczno – gospodarczym gminy i rolnictwa. Temat opłacalności 
produkcji rolnej omawiano niemal na każdym spotkaniu podno-
sząc postępujący wzrost cen paliw, opału, nośników energii, arty-
kułów do produkcji rolnej jak nawozy, środki ochrony roślin przy 
równoczesnych niskich cenach zbóż i żywca”. 

W sprawozdaniu zawarte zostały wszystkie najistotniejsze wy-
darzenia i dokonania, które były efektem działania Zarządu w czasie 
trwania ostatniej kadencji. 

Po złożeniu i przyjęciu sprawozdania z działalności gminnej organi-
zacji, wybrano nowe władze. W wyniku przeprowadzonych wyborów 
Prezesem Zarządu Gminnego PSL na kadencję 2016–2020 ponownie 
wybrano Bogdana Bigosa. Członkami Zarządu Gminnego PSL wybra-
ni zostali: Cabaj Joanna, Dubiel Stanisław, Dudek Józef, Karaś Józef, 
Knaga Mariusz, Kochańczyk Zbigniew, Mamulski Mieczysław, Niem-
czura Stanisław, Ruta Andrzej, Sambor Marian, Świętek Kazimierz, 
Świętek Stanisław, Wytrwał Stanisław, Ziemian Sylwia. 

Do Komisji Rewizyjnej powołano: Andrzeja Borońca, Jerzego Ko-
siniaka, Ryszarda Smołę. Wybrano również 12 delegatów na Zjazd Po-
wiatowy PSL w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podczas dyskusji głos zabierali: Tadeusz Kwiatkowski, Krystyna Świętek, Franciszek Dymon, Andrzej 
Ruta i Stanisław Świętek.

Na koniec prezes Bogdan Bigos wyraził swoją wdzięcz-
ność obecnym na zebraniu: „Dziękuje za zaufanie i po-
nowny wybór, za współpracę i wsparcie. Dziękuję Pani 
Wójt i Przewodniczącemu Rady Gminy za zaangażo-
wanie w pracę na rzecz gminy, Dyrektorowi Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa Wiesławowi Lizakowi 
za rzetelną pracę, bezinteresowność publikacji prasowej 
„Gazety Gręboszowskiej”. Ponadto wspomniał o pozyska-
nych środkach finansowych od Marszałka Województwa 
Małopolskiego i Starosty Dąbrowskiego przeznaczonych 
na elewację kościoła w Gręboszowie oraz na renowację 
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kościoła w Żelichowie. „Proszę, by nie zapominać o tych co 
pomagają.” – zaapelował na zakończenie Bogdan Bigos.

A oto niektóre uchwały i wnioski przyjęte na zjeździe: 
– Zjazd gminny wnioskuje do władz rządowych o zmia-

nę w ustawie o dochodach gmin, polegającą na możliwości 
odzyskania dochodów własnych, utraconych z tytułu usta-
wowych ulg podatkowych. Aktualnie gminy w zamian za 
to posiadają zwiększony udział w podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz osób fizycznych. Dla wielu małych 
gmin wiejskich jest to zmiana niekorzystna, a szczególnie 
dla naszej gminy, gdzie nie 
ma zwrotu za podatek rolny. 

U nas dotyczy to podmiotu JUNG, mającego status jednostki prowadzącej 
działalność rolniczą o charakterze doświadczalnym i badawczych. Takie 
zmiany przepisów prawnych miałyby dotyczyć np. małych gmin wiejskich 
do 5 tys. mieszkańców. 

– Gminny Zjazd wnioskuje do władz wojewódzkich stronnictwa, aby 
w dalszym ciągu w porozumieniu w władzami województwa świętokrzy-
skiego czynić starania w celu realizacji bardzo istotnego i kluczowego pro-
cesu inwestycyjnego, jakim jest budowa przeprawy mostowej na Wiśle, 
w rejonie istniejącej przeprawy promowej. 

– Zjazd Gminny źle ocenia funkcjonowanie mediów krajowych, które nieobiektywnie i nierzetelnie 
obrazują sprawy Polskiej wsi.

– Zjazd pozytywnie ocenia pracę organów samorządu gminnego na rzecz wspólnoty samorządowej. 
Widać to między innymi na przykładzie wielu inwestycji prowadzonych w gminie w oparciu o duże nakła-
dy finansowe na te inwestycje z udziałem środków pomocowych pochodzących z poza budżetu gminy.

Na zakończenie zjazdu wspólnie odśpiewano Rotę. 
Wiesław Lizak

 *** 

Podziękowanie
Pragnę złożyć moje serdeczne podziękowanie Panu Józefowi Karczmarczykowi za przekaza-

nie na rzecz Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie: 13 firmowych koszulek spor-
towych, 5 par spodenek, pamiątkowego medalu Henryka Sucharskiego, fotografii, slajdów, płyty CD 
ze zdjęciami, archiwalnego wydania gazety „Przyjaciel Ludu”, historycznych pism Jakuba Bojki oraz 
książki autorstwa patrona GCKiCz – Jakuba Bojki „Okruszyny z Gremboszowa”. Powyższe podarunki 
i materiały o wyjątkowej wartości historycznej zostaną przekazane podmiotom i instytucjom działają-
cym na terenie naszej gminy. Pamiątkowy medal Henryka Sucharskiego, fotografie, slajdy, płytę CD ze 
zdjęciami oraz archiwalną gazetę– zostaną przekazane do Izby Pamięci, która znajduje się w Zespole 
Szkół w Gręboszowie. Książka „Okruszyny z Gremboszowa” wzbogaci księgozbiór Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gręboszowie, która działa w strukturach GCKiCz w Gręboszowie.

Jeszcze raz pragnę podziękować Panu Józefo-
wi Karczmarczykowi za wsparcie i pomoc w gro-
madzeniu archiwaliów i materiałów historycznych 
dotyczących naszej gminy oraz wybitnych postaci 
wywodzących się z niej. Niezmiernie cieszy fakt, 
że sprawy naszej małej ojczyzny oraz pamięci hi-
storycznej są bliskie i ważne dla Pana Józefa, który 
wywodzi się z Samocic, gmina Bolesław. Dzięki jego 
bezinteresownej pomocy sukcesywnie możemy 
wzbogacać nasz księgozbiór i kolekcję pamiątek, 
o kolejne niezwykle ciekawe i cenne pozycje.

Wiesław Lizak
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Gdy piszę ten artykuł właśnie trwają rozmowy 
w Ministerstwie Zdrowia z lekarzami zrzeszonymi 
w Porozumieniu Zielonogórskim, którzy na znak pro-
testu przeciw tak zwanemu pakietowi onkologicznemu 
nie podpisali umów na świadczenie usług lekarskich 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycz-
nia 2015 roku. Ja mimo, że podzielam obawy lekarzy 
z Porozumienia o niedopracowaną ustawę onkologicz-
ną i solidaryzuję się z nimi, to nie potrafię odejść od pa-
cjenta i nie jestem w stanie zamknąć drzwi mojej przy-
chodni przed potrzebującym pomocy. Po prostu taka 
zasada kieruje moimi działaniami w życiu, by zawsze 
być przy chorym i starać się pomóc. Niestety to ozna-
cza, że nie jestem mocnym członkiem związków, bo nie 
potrafię zastrajkować i w ten sposób tworzyć nacisk na 
decydentów. Ale wróćmy do początków konfliktu, po-
szło o leczenie chorych na choroby nowotworowe, do 
tej pory kto miał „szczęście” zachorować na taką cho-
robę, dodatkowo musiał przechodzić przez prawdziwy 
tor przeszkód, a najtrudniejszym przeciwnikiem był 
czas, nieraz patrzyłem jak chory czekał miesiącami na 
badanie tomografii komputerowej i drżałem jak w tym 
czasie nowotwór powiększał swoją wielkość i stawał się 
śmiertelnym zagrożeniem. 

Od pierwszego stycznia 2015 r. obowiązuje nowa 
ustawa o leczeniu chorób nowotworowych, a najważ-
niejszą zmianą jest walka z czasem, teraz od postawie-
nia podejrzenia przez lekarza do rozpoczęcia leczenia 
nie może upłynąć ponad 9 tygodni, bo Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie zapłaci lekarzom dodatkowych 
pieniążków, mimo poniesionych kosztów na drogie 
badania. Ten czas 9 tygodni obowiązuje w roku 2015, 
w roku 2016 będzie to 8 tygodni, a w następnych la-
tach będzie 7 tygodni jak w innych krajach, które też 
takie rozwiązania przyjęły. Na tą szybką drogę diagno-
styki w chorobach nowotworowych wprowadzić może 
teoretycznie każdy lekarz, który podejmie podejrzenie 
takiej choroby, tak w szpitalu, jak w gabinecie lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarza specjalisty. 
Jedynym warunkiem jest konieczność umowy z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia, czyli nie można wystawić 
takiego skierowania z gabinetu prywatnego. Skierowa-
nie to już dawno zostało nazwane zieloną kartą i wła-
ściwie jest to wiele stron formatu A-4 do wypełnienia 
w protokole elektronicznym, by po wydrukowaniu stać 
się własnością chorego. Do niej dokłada się dalsza do-
kumentacja medyczna z wynikami badań i pobytami 
szpitalnymi a także protokoły leczenia, radioterapii, 
czy chemioterapii. Tak więc cała historia choroby jest 
w wersji elektronicznej do zdobycia przez każdego leka-
rza, który musi wykonać dodatkowe procedury u cho-
rego i następnie dodać je do karty, ważne też w sytuacji, 
gdy karta zostanie zagubiona i łatwo ją będzie odtwo-

rzyć z tego źródła. Wystawiłem już taką kartę i wiem, 
że zajmuje jej wypełnienie mnóstwo czasu i stąd też 
te protesty lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego, 
o nadmierne obciążenie pracami administracyjnymi 
i sprawozdawczością, tak się składa, że jednocześnie 
z ustawą o leczeniu chorób nowotworowych wchodzi 
od pierwszego stycznia druga „przeciwkolejkowa”, a to 
oznacza, że lekarz podstawowej opieki medycznej bę-
dzie miał możliwość wykonania większej ilości badań, 
a przez to mniej chorych będzie musiał kierować do 
specjalistów, bo do tej pory tylko tam chory miał moż-
liwość wykonania tych badań, teraz kolejki zmniejszą 
się u specjalistów a zwiększą się u lekarzy rodzinnych. 
Teraz wyobraźcie sobie całe to obciążenie dodatkową 
pracą, wszystkie te czynności, które muszę wykonać 
nawet bez żadnego związku z leczeniem i stąd te trudne 
rozmowy w ministerstwie, które cały czas trwają pod-
czas pisania tego artykułu. 

Ale wróćmy do onkologii, gdy już jest postawione 
rozpoznanie i wiadomo z jakim nowotworem mamy 
do czynienia chory w ciągu dwóch tygodni musi mieć 
zorganizowane konsylium lekarskie, a na nim ma być 
ustalone dalsze leczenie w Ośrodku Onkologicznym, 
który sobie chory wybierze, wtedy też dla pacjenta 
będzie wybrany indywidualny przewodnik w czasie 
leczenia będzie to koordynator leczenia, koordynator 
nie musi być lekarzem, może to być pielęgniarka lub 
psycholog. Jest to dość duża zmiana w podejściu do 
leczenia chorób nowotworowych i stąd pojawiły się 
głosy by sprawdzić go pilotażowo w jednym wojewódz-
twie a dopiero później wprowadzić go w całym kraju, 
ale nie mogę sobie wyobrazić takiej nierówności, gdy 
w jednym województwie chorzy są diagnozowani i le-
czeni w ciągu trzech miesięcy a w innych ten czas może 
wynosić jak teraz dziewięć miesięcy.

Myślę, że najtrudniejszy jednak jest ten problem, 
że w Polsce jest bardzo mało lekarzy onkologów zaj-
mujących się leczeniem chorób nowotworowych tak, 
że w Europie zajmujemy drugie miejsce od końca pod 
względem ilości lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców. 
Zbliża się północ, rozmowy w ministerstwie jeszcze 
trwają i pewnie jak będziecie czytać te słowa to już bę-
dzie wiadomo w jakiej rzeczywistości przyjdzie nam 
jutro pracować, teraz wiem jedno, jutro przyjdzie zno-
wu dużo chorych, bo większość gabinetów lekarskich 
wokół nie ma podpisanych umów i przychodnie nie są 
otwarte, a ja będę się starał pomóc ze wszystkich sił. 
Szukam i szukajmy wszędzie, gdzie to możliwe źródeł 
optymizmu, bo do wiosny jeszcze daleko.

Z poważaniem – dr Marek Ziajor

* Tekst powstał w 2015 roku, w trakcie wprowadzania 
tzw. pakietu onkologicznego

CHOROBY NOWOTWOROWE, 
PROBLEMY I NADZIEJE ZdROwIE
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W POWIECIE BÊD¥ PrZEnOŚnE 
DEFIBRYLATORY AED!

Z radością informujemy, że pro-
jekt „Bezpieczny powiat dąbrowski 
z AED – każdy może uratować bez-
cenny dar – ludzkie życie” jest jed-
nym z 46 zadań, które zostaną zre-
alizowane w ramach I edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego.

Projekt zakłada zakup 7 przenośnych defibrylato-
rów AED wraz z szafkami, które zostaną usytuowane 
na zewnątrz budynków wszystkich 7 urzędów gmin 
powiatu dąbrowskiego, a także przeprowadzenie po-
nad 90 bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi AED 
i z zasad udzielania pierwszej pomocy. Poparcie dla 
tego projektu wyraziło aż 2 154 mieszkańców nasze-
go powiatu w wieku powyżej 16 roku życia.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszyst-
kim mieszkańcom powiatu dąbrowskiego za aktyw-
ne włączenie się w akcję i oddanie głosu na to zadanie 
tak bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
zdrowotnego osób mieszkających i odwiedzających 
naszą „Małą Ojczyznę”. Dziękujemy również insty-
tucjom i zakładom pracy, które promowały projekt 
i zaangażowały się w zbieranie głosów.

Dzięki Państwa głosom „Bezpieczny powiat dą-
browski z AED…” znalazł się na trzecim miejscu li-
sty projektów z subregionu tarnowskiego przyjętych 
do realizacji.

Z subregionu tarnowskiego 8 zadań (na 18 
zgłoszonych) zostanie sfinansowanych z Budżetu 

Obywatelskiego Województwa Ma-
łopolskiego. Ich łączna wartość wy-
nosi 1 051 564 zł. Wśród tych zadań 
znajdują się aż dwa zadania, które 
będą realizowane na terenie powiatu 
dąbrowskiego:

„Bezpieczny powiat dąbrow-
ski z AED – każdy może urato-

wać bezcenny dar – ludzkie życie” to projekt 
o zasięgu powiatowym o wartości 98 600,00 zł. 
Idea wprowadzenia AED do masowego użycia, po-
dyktowana jest faktem, że wczesna defibrylacja jest 
jedną z najważniejszych czynności zwiększających 
przeżycie poszkodowanego z zatrzymaniem krą-
żenia. Z każdą minutą szansa na odratowanie po-
szkodowanego z zatrzymaniem krążenia zmniejsza 
się o 7-10%. Dlatego ważne jest, by defibrylacja 
mogła być zastosowana przez świadków zdarzenia 
jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego. 
Na uwagę zasługuje fakt, że AED jest stosunkowo 
prosty w obsłudze i może być używany przez osoby, 
które nie mają wykształcenia medycznego.

Integralną część zadania stanowi organizacja 
i przeprowadzenie łącznie ponad 90 bezpłatnych 
szkoleń z zakresu obsługi AED oraz z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy w każdej z siedmiu gmin 
powiatu dąbrowskiego. Realizacja projektu przy-
czyni się do wzmocnienia skuteczności działań ra-
towniczych.

Starostwo Powiatowe w DT

ZdROwIE

WESOŁY DZIEŃ DZIECKa
„Trzy rzeczy pozostały z raju: 

gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka” (Dante Alighieri).

Pragnąc zobaczyć radość w tych oczach dnia 
5 czerwca br. na kompleksie sportowym ”Orlik” 
w Gręboszowie zorganizowany został festyn re-
kreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka. Licz-
nie zgromadzeni w tym dniu chłopcy i dziewczęta 
cieszyli się wieloma atrakcjami przygotowanymi 
specjalnie dla nich. Na dużym boisku sportowym 
trwał turniej piłki nożnej. Wzięły w nim udział 
trzy drużyny ze szkoły podstawowej: Super Ju-
niorzy, Pompa TIM, KS Nieciecza oraz jedna dru-
żyna z gimnazjum. Turniej odbywał się systemem 
„każdy z każdym”. Podwójnym zwycięzcą turnieju 
okazał się zespół Pompa TIM- wygrywając mecz 

 *** 
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UDanY FInISaż
W miesiącu sierpniu mieszkańcy gminy Gręboszów podziwiać mogli wystawę prac Pani Beaty Dudy. 

Dnia 18 sierpnia w sali GCKiCz odbył się finisaż wystawy. Autorka prac przeprowadziła warsztaty, spo-
tkała się z dziećmi i młodzieżą biorącą udział w zajęciach prowadzonych przez naszą bibliotekę. Artystka 
opowiedziała uczestnikom o technice monotypii oraz malowaniu 
na szkle. Po krótkim wstępie każdy otrzymał materiały i pod czuj-
nym, fachowym okiem poznawał tajniki malowania na szkle. Jak 
się okazało Pani Beata to nie tylko wspaniała artystka, ale również 
dobry, ciepły i cierpliwy nauczyciel. W miłej atmosferze minął czas 
spędzony na malowaniu. Każdy stworzył piękną i unikalną pracę. 

Pani Beata Duda to rodowita tarnowianka, arteterapeuta w tar-
nowskiej szkole szpitalnej. Autorka oryginalnych prac w techni-
ce monotypii, zafascynowana łączeniem faktur i plam barwnych. 
W swoich pracach wykorzystuje różnorodne materiały: papier 
czerpany, technikę decoupage’u, akwarele, tempery a także farby 
olejne, co składa się na niepowtarzalną, modyfikowaną w procesie 
twórczym własną technikę. Pierwszą wystawę zorganizowała w 2013 roku w rodzinnym Tarnowie. Wernisa-
że i wystawy łączy z warsztatami plastycznymi, na których widzowie mogą poznać technikę monotypii i sami 
próbować sił w procesie twórczym.

Serdecznie dziękujemy Pani Beacie za przeprowadzenie warsztatów.

z pozostałymi drużynami szkoły podstawowej oraz 
z gimnazjum. Spośród wielu atrakcji i konkursów 
przygotowanych dla uczestników imprezy dużym 
zainteresowaniem cieszył się „Wyścig Kangur-
ków”, „Sałatka owocowa”- zadaniem uczestników 
było odgadnięcie jaki owoc jedzą, konkurs toczenia 
opony, rzutów karnych, rzutów do kosza, hula-hop 
i wiele, wiele innych. Dużą atrakcją dla najmłod-
szych uczestników była darmowa dmuchana zjeż-
dżalnia. Podczas trwania imprezy wręczone zostały 
nagrody w konkursie „Bądźmy sobą bez nałogów”. 
Dzieci obdarowane zostały mnóstwem słodyczy 

ufundowanych przez Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa oraz Urząd Gminy w Gręboszowie. 
Konkursy i zabawy prowadzili: Wiesław Lizak, Ka-
tarzyna Lizak, Joanna Cabaj oraz Monika Kilian. 
Organizatorem festynu było Gminne Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

 *** 

PrZEGL¥D mUZYCZnYCh TaLEnTÓW
Zbliżające się wakacje oznaczają koniec rocznej edukacji uczestników szkółki gry na instrumentach 

muzycznych, działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Z tej okazji 
17 czerwca br. w siedzibie Centrum Kultury zorganizowany został „Przegląd Muzycznych Talentów”. 
Uczniowie Panów Krzysztofa Romana oraz Wiesława Lizaka zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte 
podczas zajęć. Jak się okazało, dla żadnego z uczestników nie był to czas stracony. Wszyscy pięknie za-
prezentowali przygotowane utwory. Komisja w składzie: Krzysztof Roman, Wiesław Lizak oraz Monika 
Kilian postanowiła, spośród 12 uczestników, wyróżnić nagrodami specjalnymi sześciu z nich: Wiktorię 
Woziwoda, Amelię Seruś, Ewelinę Dąbroś, Da-
wida Dymon, Annę Dąbroś oraz Olę Piątek. Wy-
różnieni uczestnicy perfekcyjnie wykonali swoje 
utwory. Prezentując swoje umiejętności i wysoki 
poziom mogą stanowić zachętę dla młodszych 
kolegów i koleżanek do dalszej edukacji muzycz-
nej, a dla tych którzy jeszcze się nie zdecydowali 
– do rozpoczęcia nauki. Wszystkich chętnych do 
zdobywania nowych umiejętności czy dalszego 
doskonalenia zapraszamy do zapisów na kolej-
ną edycję szkółki, która rusza już we wrześniu. 

 *** 
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WYCIECZKa DO KIna W OLEŚnIE
26 lipca około godziny 10, w ramach prowa-

dzonych zajęć wakacyjnych, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gręboszowie wraz ze Świetlicą Wio-
ską Internetową w Borusowej zorganizowała dla 
dzieci i młodzieży wycieczkę do „Kina za Rogiem”, 
które działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Oleśnie.

Dzieci nie mogły narzekać na brak atrakcji. 
Wszystko zaczęło się od turnieju w kręgle. Do-
stępne były cztery tory, więc trzeba było podzie-
lić naszą 26 osobową grupę na cztery drużyny. 
Po godzinie zmagań, młodzież odetchnęła chwi-

le orzeźwiając organizmy lodami. Po chwili na odpoczynek, udaliśmy się do „Kina za Rogiem” aby 
obejrzeć bajkę pt. „Mały Książe”. Dzięki tej bajce, dzieci mogły się nauczyć co znaczy dorastanie do 
wiernej miłości, do prawdziwej przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

Na zakończenie naszej wyprawy udaliśmy się do okolicznej pizzerii, gdzie zamówiliśmy wiele ro-
dzajów pizzy, każdy mógł wybrać taki rodzaj włoskiego smakołyku jaki najbardziej mu odpowiadał. 

Monika Kilian
 *** 

WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI 
naD mOrZE BaŁTYCKIE

W poniedziałek 9.05.2016r. rozpoczęła się nasza długo wyczekiwana wycieczka nad Morze Bałtyckie. 
Wyruszyliśmy bardzo wcześnie o godzinie 4.00. Po drodze zwiedziliśmy malowniczy Toruń. Zobaczyli-
śmy m.in.: Staromiejski Ratusz, Dwór Artusa, Kościół św. Ducha, dom Krzywą Wieżę, Bramę Mostową, 
pomnik Mikołaja Kopernika, Kamienicę pod Gwiazdą i Katedrę. Skosztowaliśmy również słynnych toruń-
skich pierników, wypiekanych według starodawnych receptur. Wieczorem dotarliśmy do Gdańska, a kon-
kretnie do jednej z jego dzielnic – Sobieszewa, gdzie była nasza baza noclegowa. 

Na drugi dzień wyruszyliśmy na Hel. Zwiedziliśmy Jastarnię i wędrowaliśmy wzdłuż wybrzeża, podzi-
wiając wspaniałe wydmy i lśniący w słońcu Bałtyk. Później dotarliśmy do Fokarium, gdzie obserwowaliśmy 
sześć wdzięcznych foczek. Następnie udaliśmy się do Gdyni. Tutaj spacerowaliśmy Skwerem Kościuszki, 
zobaczyliśmy pomnik 
upamiętniający wizy-
tę papieża Jana Paw-
ła II w Gdyni, Płytę 
Marynarza Polskiego. 
Obejrzeliśmy również 
zakotwiczone na stałe 
ORP Błyskawica oraz 
żaglowiec Dar Pomo-
rza. Kolejnym punk-
tem naszej wyciecz-
ki był Sopot. Spacer po słynnym sopockim molo długo zostanie w naszej pamięci. Zobaczyliśmy również 
nowoczesną przystań jachtową, Dom Zdrojowy, reprezentacyjny deptak Sopotu – ulicę Bohaterów Monte 
Casino, gdzie znajduje się pomnik sopockiego „Parasolnika”, a także słynny Krzywy Domek.

W trzecim dniu po śniadaniu pojechaliśmy na Westerplatte, które było głównym celem wycieczki. Tutaj 
złożyliśmy kwiaty na grobie Patrona naszej Szkoły majora Henryka Sucharskiego. Oddaliśmy również hołd 
Obrońcom Wybrzeża. Do Gdańska wróciliśmy statkiem i rozpoczęliśmy zwiedzanie Drogi Królewskiej 
z najważniejszymi zabytkami: Dwór Artusa, Ratusz, Złota Brama, Katownia, Droga Więzienna, ul. Mariac-
ka, kościół Mariacki, Długi Targ z symbolem miasta Fontanną Neptuna, Długie Pobrzeże, Żuraw.

Codziennie po obiadokolacji przemierzaliśmy kilkaset metrów przez las, aby popluskać się w morskiej 
wodzie i podziwiać piękne zachody słońca.
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rELaCJE DO DZIEJÓW WSI, 
ChŁOPÓW I rUChU LUDOWEGO 
W GmInIE GrÊBOSZÓW (CZÊŚĆ II)
Znacznie słynniejszy i liczniejszy chłopski wiec 

odbył się w Gręboszowie na początku września 1932 r. 
W tym to dniu sanacja, dążąca do pognębienia Wito-
sa, urządziła Bojce wiec w Wierzchosławicach. Z całego 
powiatu władze przywiozły do wsi Witosa zależnych od 
siebie ludzi, w tym urzędników i nauczycieli, zaś ludo-
wcowa w swej masie wieś zbojkotowała to zgromadze-
nie. Na miejscu w Wierzchosławicach, doszło też do 
sporego zamieszania, bo wiec Bojki dość skutecznie 
zakłócała grupa miejscowych zwolenników Witosa 
i przeciwników Bojki ze strażakami na czele. Potem 
– jak mówiono – niektórzy z tych bojówkarzy stanęli 
nawet przed sądem i otrzymali jakieś wyroki. Szczegó-
łów tego jednak nie znają.

Otóż ludowcy z Witosem na czele – opowiadali 
o znanym sobie wydarzeniu – postanowili na ten sam 
dzień zwołać chłopski wiec do Gręboszowa. Stosowny 
komunikat w tej sprawie podano w prasie ludowej z ty-
godnikiem „Piast” na czele. Na ten wiec przybyło, i to 
z własnej woli, kilkanaście tysięcy ludzi, w tym W. Wi-
tos, poseł Jan Brodacki, którego w środowisku ludo-
wców nazywano Misjonarzem, bo regularnie obsługi-
wał ludowe wiece i zgromadzenia. Wśród gości zwracał 
też na siebie uwagę były kapelan Legionów Józefa Pił-
sudzkiego, wtedy jednak wróg sanacji i wybitny zara-
zem ludowiec, ks. płk Józef Panaś. Przybyło też wielu 
innych znaczących ludowców z powiatu dąbrowskiego 
i powiatów sąsiednich. Zgromadzeniu przewodniczył 
i go zagaił poseł Piasta z powiatu dąbrowskiego, zara-
zem dyrektor Banku Spółdzielczego w Dąbrowie, Hen-
ryk Krzciuk. Wójtem Gręboszowa był wówczas zwo-
lennik Bojki Wojciech Kucięba, natomiast stanowisko 
podwójciego zajmował Teofil Knaga. On był w SL i przy 
bramie witał przybywającego Witosa. Manifestujący 
chłopi przywieźli ze sobą kukłę Bojki, co mocno ubawi-
ło wielu zebranych. Mówców było wielu, w tym głów-
ne przemówienie wygłosił Witos, natomiast w pamięci 
uczestników zapadło wystąpienie ks. Panasia. To w tym 
przemówieniu podał on ten słynny przykład z baranem 
przewodnikiem stada z dzwonkiem na szyi i prowadzą-
cym stado owiec na rzeź w rzeźni w Chicago. Niedwu-
znacznie dał przy tym do zrozumienia, że w roli takiego 
przewodnika występuje właśnie Bojko, zaś idący za nim 
chłopi są tymi idącymi na rzeź owcami. Zebrani w lot 

zrozumieli to porównanie, a Bojko został ośmieszony. 
Niebawem odgryzł się też Panasiowi w artykule pt: Od 
źróbka Karasia do księdza Panasia, ale ta polemika nie 
odbudowała jego mocno nadszarpniętego autorytetu. 
Straconego wtedy na wsi zaufania nigdy nie odzyskał.

Korzystając z okazji zapytałem moich rozmówców 
o znane im fakty związane z ostatnim okresem życia 
J. Bojki, bo na ten temat niewiele wiadomo. W odpo-
wiedzi na postawione w tej kwestii pytanie usłyszałem, 
że ostatnie ponad dziesięć lat życia tego tak bardzo za-
służonego działacza trudno uznać za ciekawe. Miał on 
bowiem świadomość instrumentalnego potraktowania 
go przez rządzącą sanację, której nie był już do nicze-
go potrzebny. Ponadto dobiegał już osiemdziesiątki, 
mocno zniedołężniał, a ze strony dzieci i wnuków nie 
miał dostatecznej opieki. Jego umiłowany syn Roman 
zginął na początku I wojny światowej, a inne dzieci nie 
bardzo mu się udały, a i wnuki nie miały dziadka w po-
szanowaniu. W sumie starość miał smutną.

Niekiedy – kontynuowali – odwiedzali go przed-
stawiciele władz, a gdzieś w połowie czerwca 1936 r. 
przyjechał do Gręboszowa wojewoda krakowski Gno-
iński i udekorował go Krzyżem Komandorskim II kla-
sy, ale uroczystość miała bardzo kameralny charakter. 
Władze chciały wprawdzie zrobić z tego wielką fetę, ale 
nic z tego nie wyszło, bo nie było chętnych do udziału 
w tej uroczystości. Od czasu do czasu zapraszano go 
na różne uroczystości, w tym i do szkoły, ale w sumie 
było to wszystko dość urzędowe. W środowisku głośna 
była sprawa wieczorku, jaki 12 maja 1938 r. poświęcono 
uczczeniu pamięci J. Piłsudskiego. Opozycja zbojkoto-
wała uroczystość, bo potraktowała ją jako prowokację, 
wszak 12 maja zaczął się zamach. W tym wieczorku nie 
wzięli udziału proboszcz Z. Jakus oraz wikary ks. Karol 
Kawula, który potem został proboszczem w Siedliskach 
Bogusz, a do Gręboszowa dotarły informacje, że świet-
nie spisał się w czasie okupacji. W Gręboszowie był wi-
kariuszem, co ustaliłem na podstawie innych źródeł, od 
sierpnia 1935 r. do jesieni 1938 r. Zaś uzasadniając swą 
odmowę obecności na wieczorku powiedział: Idę za 
większością, a ta większość nie chce Piłsudskiego – co 
zjednało mu dużą popularność wśród ludowców.

Marginalizowany Bojko był coraz bardziej osamot-
niony, a na starość nawet zdewociał. Za duży osobisty 

 *** 

W ostatnim dniu wycieczki po śniadaniu, wyruszyliśmy do Malborka. Zwiedziliśmy najsłynniejszy i je-
den z najlepiej zachowanych zamków krzyżackich odwiedzanych przez turystów z całego świata. Ok. godzi-
ny 13:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Do Gręboszowa dotarliśmy ok. godziny 23:00.

Przeżyliśmy piękną, pełną niesamowitych wrażeń przygodę, którą na pewno zapamiętamy do końca 
życia. Serdecznie dziękujemy Pani Wójt i Radzie Gminy za dofinansowanie naszej wycieczki.

Jadwiga Woźniak

historia
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sukces uznał przyjęcie do przyplebańskiego Bractwa 
św. Anny, natomiast w zaufanym gronie dawał do zro-
zumienia, iż ma świadomość błędu, jakim niewątpliwie 
było wystąpienie z Piasta i przejście do sanacji. Ludo-
wcy nie wyszli mu jednak naprzeciw, chociaż – głownie 
ze względu na dawne zasługi i mocno zaawansowany 
wiek – otwarcie go nie atakowali. Dawali mu jednak 
do zrozumienia, że zdrady mu nie wybaczają i dlate-
go nie zaprosili go na uroczystość poświęcenia sztan-
daru gręboszowskiego koła SL. Odbyła się ona 3 lipca 
1938 r. ale nie wypadła imponująco, bo zbojkotowali 
ją księża, a z zaproszonych gości przybył tylko Piotr 
Treter z Niwek, wtedy prezes OTR, który w ten sposób 
chciał osłabić atak SL na ruch kółkowy w powiecie. To 
mu jednak nie pomogło. bo jeszcze w tym samym roku 
został obalony na zjeździe, a nowym prezesem Zarządu 
OTR został członek SL Emil Krzciuk.

Zaś starzejący się Bojko powoli przygotowywał 
się na nadchodzącą śmierć. Jeszcze na jakiś czas przed 
wrześniem 1939 r. u znajomego stolarza zamówił sobie 
solidną dębową trumnę, zaś stolarz miarę na nią wziął 
w ten sposób, że Bojko położył się na desce, a stolarz 
odmierzył długość trumny. Po jej wykonaniu Bojko po-
łożył się w trumnie i uznał, że jest całkowicie wygodna. 
Następnie zapłacił za usługę, zabrał trumnę i czekała 
na strychu na jego śmierć. Nie było jednak dane Bojce 
spocząć w niej, bo na początku września zginął tu jakiś 
żołnierz naszej armii, którego chciano z honorami po-
chować na tutejszym cmentarzu. Zabrano wiec trumnę 
Bojki i w niej go pochowano, zaś zmarłego 7 kwietnia 
Bojkę pochowano w dniu 9 kwietnia 1943 r. w napręd-
ce zbitej z nieheblowanych desek trumnie pudle. Jego 
pogrzeb był bardzo skromny, bo oprócz rodziny było 
na nim zaledwie kilku chłopów, a tej skromności nie 
tłumaczy nawet okupacja i fatalna w tym dniu pogo-
da. Grób był ziemny, zaniedbany, a rodzina w ogóle nie 
troszczyła się o mogiłę. Dopiero w latach 60. tego wie-
ku, gdy urzędującym sekretarzem Powiatowego Komi-
tetu ZSL w Dąbrowie T. był Stanisław Okaz, za sprawą 
powiatowej organizacji i prezesa wojewódzkiego ZSL 
Stanisława Kozioła, wykorzystano jakąś rocznicę i wy-
budowano Bojce zgrabny nagrobek.

 Po wysłuchaniu tej dłuższej, ale nader ciekawej 
rzeczowo dygresji powróciłem w naszej rozmowie do 
interesującej mnie sprawy ruchu młodzieży wiejskiej. 
Ta sprawa stanowiła zresztą główny powód mojego 
przyjazdu do Gręboszowa, ale ten wątek poprzedziło 
spisanie ww. informacji. Jest to jednak o tyle istotne, 
że ruch młodo chłopski wyrósł na gruncie stworzonym 
przez najstarszych działaczy.

Ruch młodzieży wiejskiej spod znaku Małopolskie-
go Związku Młodzieży przy Małopolskim Towarzystwie 
Rolniczym do Gręboszowa dotarł wnet po roku 1920, 
a grunt pod ten ruch stworzyła tutejsza szkoła ludowa. 
Pierwszy znany z opowiadań rodziców moich rozmów-
ców kierownik tej szkoły to Jan Gątkiewicz, który około 
1904 r. został przeniesiony do Poronina, a po nim kie-

rownikiem został Franciszek Golonka i zmarł tu jako 
kierownik około 1922 r. Za jego czasów autorzy relacji 
byli uczniami tej szkoły, a uczyła ich m. in. pracująca 
tu przez około dziesięć lat Katarzyna Świątkówna. Po 
Golonce stanowisko kierownika objął Jan Barabaś, ale 
w 1925 r. został przeniesiony na podobne stanowisko 
w Siedliszowicach, zaś jego następcą został Piotr Sto-
larz i ten kierował tą szkołą powszechną, a następnie 
podstawową aż do pierwszych lat pookupacyjnych. Ra-
zem z nim pracowała jego żona Janina.

Otóż wspomniane wyżej koło MZM przy MTR po-
wstało za sprawą kierownika Barabasia i on też nadał 
spory rozmach jego pracy. W szczytowym okresie li-
czyło bowiem około 100 członków. Przy pomocy szkoły 
zgrupowana w kole młodzież przygotowała i wystawiła 
kilka sztuk z repertuaru teatru ludowego, a z wystawio-
nych wówczas tytułów pamiętają takie jak: Dzieci wdo-
wy, Chłopi arystokraci, Gwiazda Syberii i Kościuszko 
pod Racławicami.

W Gręboszowie – relacjonowali dalej – jeszcze 
przed Wielką Wojną powstał chór i teatr włościański, 
zaś kierownik Golonka inspirował jego działalność. Za 
jego sprawą wydatnie ożywiło swoją działalność ist-
niejące tu już od jakiegoś czasu Kółko Rolnicze, przy 
którym utworzył on też OSP. Zaś w pracy kulturalno 
– oświatowej wyzywała się pracująca tu w latach 1910 
– 1920 wspomniana wyżej, córka chłopa z Mędrzecho-
wa, Katarzyna Świątkówna. Na setną rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki przygotowała ona i wystawiła kil-
ka sztuk, w tym dramat Kościuszko w Petersburgu lub 
też była to sztuka Kościuszko pod Racławicami. Sztu-
ka została odegrana w plebańskiej stodole, bo gmina 
nie posiadła innego dużego pomieszczenia. Kierownik 
Golonka i Świątkówna bardzo blisko współpracowali 
z J. Bojką, a Świątkówna, czym potem on się chwalił, za 
jego sprawą i pod jego wpływem została działaczką Pia-
sta. Z Gręboszowa poszła do pracy w Szczucinie, stąd 
znalazła się w Tarnowie, ale sentyment do wsi Bojki 
pozostał jej na stałe.

W pierwszej połowie lat 20. Prezesem Okręgowe-
go Związku Młodzieży przy Okręgowym Towarzystwie 
Rolniczym w Dąbrowie T. był inż. Stanisław Szpak za-
trudniony w Wydziale Powiatowym, czyli organie wy-
konawczym ciała samorządowego, jakim była Rada 
Powiatowa. Z informacji uzyskanych od starszych dzia-
łaczy autorom relacji wiadomo że pracę w Dąbrowie 
T. zaczął on jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny 
i wówczas należał do czołowych działaczy PSL. Później 
co najmniej sympatyzował z Piastem, ale wnet po za-
machu majowym przeszedł do obozu sanacji. Po nim 
stanowisko prezesa OZM przy OTR objął pochodzący 
z Ćwikowa profesor dąbrowskiego Gimnazjum Fran-
ciszek Dojka. Jeden z autorów tej relacji, W. Świętek, 
podał mi, że w sprawach organizacyjnych dość często 
jeździł do Dąbrowy i spotykał się z prezesem Dojką. Zaś 
w OTR – dodali – dominowali ziemianie i księża, ale 
w drugiej połowie 1938 r. na zjeździe OTR, który obra-
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dował w Sali dąbrowskiego „Sokoła”, ludowcy obalili 
rządzących do tego czasu OTR obszarników. W wyni-
ku wyborów, co poprzedzono odpowiednią kampanią 
sprawozdawczo-wyborczą w kółkach rolniczych, wy-
brani KR delegaci obalili dotychczasowego prezesa Pio-
tra Tretera z Niwek, a jego miejsce zajął ludowiec Emil 
Krzciuk z Sikorzyc. Stanowisko wiceprezesa objął Sta-
nisław Klimczak ze Słupca, natomiast Franciszek Kapel 
z Woli Szczucińskiej został sekretarzem Zarządu OTR. 
To ważne dla ruchu kółkowego w powiecie wydarzenie 
stanowiło jeden z elementów ostrego ataku SL na gmin-
no-powiatowe instytucje gospodarcze. Z tych to bowiem 
instytucjisanacja wyparła ludowców wnet po zamachu 
majowym, natomiast Kongres SL z grudnia 1935 r. po-
łożył duży nacisk właśnie na sprawy gospodarcze.

W przygotowanie akcji opanowania OTR przez lu-
dowców duży wkład wnieśli m. in.: S. Klimczak, F. Ka-
pel, Paweł Bigda z Dąbrowicy, Emil Kozioł z Jadownik 
Mokrych (wszedł on w skład Zarządu OTR i został de-
legatem na zjazd MTR), a w gminie Gręboszów Julian 

Zawiślak, wtedy gminny prezes SL. W czasie okupacji 
mocno działał on w ludowcowej konspiracji spod zna-
ku „Rocha” i przez podziemie został wytypowany na 
stanowisko powojennego wójta tej gminy, które zresz-
tą objął, ale na fali rozprawy komunistów z PSL został 
odwołany. Zaś do grona znanych działaczy MZM nale-
żeli także: Zygmunt Wrzosek i Stanisław Cisło – obaj 
z Niecieczy, ale wnet po maju znaleźli się w sanacji. 
Tenże Wrzosek potem jeszcze wiele razy zmieniał przy-
należność polityczną, by znaleźć się nawet w PZPR, ale 
w Niecieczy był on znaną postacią. A ta wieś należała 
do wyjątkowo aktywnych, bo istniało w niej prężne 
KR, powstała też chłopska mleczarnia, a jej filię zało-
żono i w Gręboszowie, co miało miejsce pod koniec lat 
30. Od siebie dodam, że w 1904 r. powstało w tej wsi 
wiejskie gniazdo „Sokoła” i było ono jednym z czterech 
wiejskich gniazd tej klasycznie miejskiej i małomia-
steczkowej organizacji młodzieżowej.

Zebrał i opracował
Jan Hebda

 *** 

„WOLanIa” ZDOBYWC¥ 
PUCharU WÓJTa

W niedzielne popołudnie 31 lipca br. w Ujściu 
Jezuickim odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Seniorów o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Or-
ganizatorami zawodów byli: Wójt Gminy, Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz LZS „Dunajec” 
Ujście Jezuickie. Turniej rozegrano na miejscowym 
stadionie. Pogoda zafundowała piłkarzom i kibicom 
zmienne warunki począwszy od wysokiej temperatu-
ry, a kończąc na opadach deszczu. Nie przeszkodziło 
to jednak piłkarzom w zmaganiach o pierwsze miej-
sce i trofeum Wójta Gminy. Do turnieju przystąpiło 
cztery miejscowe zespoły, które do walki o zwycię-
stwo zgłosiły następujące składy:

LZS „Wisła” Borusowa: 
Wójtowicz Marek, Wójtowicz 
Mateusz, Słomski Jacek, Burek  
Krystian, Gaweł Dawid, Lisowski 
Karol, Woźniak Piotr, Skowron 
Piotr, Loraj Marek, Sokół Kamil, 
Bigos Artur, Curyło Dawid, Du-
dek Marcin.

LZS „Strażak” Karsy: Su-
rowiec Marcin,Bigos Krzysztof, 
Chlastawa Dominik, Bigos Grze-
gorz, Suliga Michał, Gała Michał, Surdel Sebastian, 
Wnęk Tomasz, Dymon Dawid, Baran Łukasz, Dy-
mon, Marcin, Twardzik Adrian, Pyrczak Andrzej, 
Bigos Karol.

LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie: Zieliński 
Rafał, Deszcz Mariusz, Skowron Grzegorz, Skowron 
Mirosław, Dąbroś Mateusz, Niejadlik, Dariusz, Mi-

sterka Mariusz, Kaczówka Paweł, Obartuch Marek, 
Szarek Wojciech, Zieliński Dawid, Kosoń Krzysztof, 
Deszcz Piotr, Sobota Bartłomiej, Nagórzański Le-
sław, Skowron Krzysztof,

LZS „Wolania” Wola Żelichowska: Jano-
wiec Paweł, Janowiec Piotr, Zarzycki Michał, Gnat 
Damian, Mosio Michał, Krupa Patryk, Łata Tomasz, 
Sęk Marcin, Sęk Piotr, Kaczmarczyk Dominik, My-
śliński Stanisław, Woźniak Łukasz, Woźniak Prze-
mysław, Dymon Grzegorz, Wytrwał Tomasz.

Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. 
Drużyny zagrały po 3 mecze trwające 2 x 15 minut 
każdy. Kolejność ustalono w losowaniu jakie miało 

miejsce na spotkaniu organiza-
cyjnym kilka dni wcześniej. Za 
wygrany mecz w podstawowym 
czasie zespół otrzymywał 3 pkt, 
za przegraną 0 pkt. W przypadku 
remisu o zwycięstwie decydowały 
rzuty karne. Za wygraną w kar-
nych zespołom dopisywano 2 pkt, 
a przegraną 1 pkt.

Rozegrano łącznie sześć spo-
tkań. W pierwszym meczu zagrali 

gospodarze zawodów LZS Ujście Jezuickie oraz LZS 
Wola Żelichowska. Pierwsza połowa zakończyła się 
jednobramkowym zwycięstwem „Wolanii”, dla któ-
rej pięknego gola zdobył Damian Gnat. Wynik ten 
zespół z Woli Żelichowskiej utrzymał do końca spo-
tkania. W drugim meczu stanęli naprzeciw siebie za-
wodnicy „Strażaka” oraz „Wisły”. Po wyrównanym 



Gazeta GrĘboszowska

- �� -

Gazeta GrĘboszowska

 *** 

WaKaCJE Z PIŁK¥ nOżn¥ – TUrnIEJ GmInnY
W poniedziałek, 18 lipca 2016 r. na Kompleksie Sportowym „Orlik” w Gręboszowie 

odbył się turniej piłkarski pn. „Wakacje z piłką nożną” w kategorii do 13 lat. Do rywali-
zacji stanęły cztery zespoły: „Super Juniorzy”, „LZS Wolania Wola Żelichowska”, „LZS 
Wisła Borusowa” oraz „Karsy Junior”. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. 
A oto klasyfikacja końcowa:

1. miejsce Wisła Borusowa (Wytrwał Konrad, Woziwoda Łukasz, Starsiak Mate-
usz, Zając Bartosz, Kaczmarczyk Damian, Starsiak Krystian, Kaczówka Paweł). 

2. miejsce Wolania Wola Żelichowska (Kachniarz Jan, Kachniarz Szymon, 
Dubiel Patryk,Gaweł Natalia, Kaczówka Karolina, Gaweł Izabela, Przeworski Wiktor, 
Dubiel Natalia, Sarat Karolina, Miodowski Eryk).

meczu pierwsza poło-
wa zakończyła się wy-
nikiem 1:1. W drugiej 

połowie wynik spotkania nie uległ zmianie pomi-
mo starań obu zespołów. O wygranej w tym meczu 
musiały zdecydować rzuty karne, które lepiej wy-
konywali zawodnicy z Kars i to oni zdobyli 2 pkt za 
zwycięstwo. Trzecie spotkanie między „Dunajcem” 
i „Wisłą” przebiegało podobnie jak poprzedni mecz.  
Na bramki musieliśmy czekać jednak aż do drugiej 
połowy, kiedy to oba zespoły zdobyły po jednym 
golu. I znowu o ostatecznym wyniku musiały zade-
cydować karne. Tym razem to snajperzy z Boruso-
wej wykazali się lepszą celnością, a bramkarz tego 
zespołu lepszą skutecznością. Czwarty mecz to zma-
gania Woli Żelichowskiej i Kars. Piłkarze „Wolanii” 
zdobywając bramkę w pierwszej połowie meczu za-
pewnili sobie zwycięstwo utrzymując ten wynik do 
30 minuty. W piątym spotkaniu stanęły naprzeciw 
siebie Ujście Jezuickie i Karsy. Zawodnicy „Straża-
ka” już w pierwszej połowie strzelili dwa gole i to 
oni mimo ataków przeciwnika utrzymali wynik do 
ostatniej minuty, wygrywając w ten sposób mecz.  
Po przeanalizowaniu dotychczasowych spotkań 
i punktów w tabeli wynikało, że o zwycięstwie w tur-
nieju miał zadecydować ostatni mecz między Boru-
sową i Wolą Żelichowską. Spotkanie było od samego 
początku bardzo wyrównane. Strzały padały jeden 
za drugim zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Na 
brak pracy nie mogli narzekać bramkarze obu zespo-
łów. Mimo zaciętej walki nie udało się rozstrzygnąć 
w czyje ręce ostatecznie trafi puchar Wójta. Rzuty 
karne zdecydowały o wygranej „Wolanii”. 

Wyniki spotkań przedstawiamy poniżej:
LZS Ujście Jezuickie – LZS Wola Żelichow-

ska1:0 
LZS Karsy– LZS Borusowa1:1 Zwycięstwo w kar-

nych – LZS Karsy
LZS Ujście Jezuickie – LZS Borusowa 1:1 zwy-

cięstwo w karnych – LZS Borusowa

LZS Wola Żelichowska – LZS Karsy 1:0 
LZS Ujście Jezuickie – LZS Karsy 0:2 
LZS Borusowa – LZS Wola Żelichowska 0:0 

zwycięstwo w karnych – Wola Żelichowska

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
1. LZS Wola Żelichowska 8 pkt. bramki 2:0
2. LZS Karsy 5 pkt. bramki 3:2
3. LZS Borusowa 4 pkt. bramki 2:2
4. LZS Ujście Jezuickie 1 pkt bramki 1:4
Seniorzy strzelili łącznie 8 goli, z których 2 tra-

fił Damiana Gnat (LZS Wola Żelichowska) zostając 
królem strzelców tego turnieju. Zdobywca pierw-
szego miejsca drużyna „Wolanii” Wola Żelichowska 
otrzymała puchar, który na ręce kapitana przekaza-
ła Krystyna Świętek Wójt Gminy. Każda z drużyn 
biorących udział w turnieju otrzymała pamiątkowy 
dyplom oraz nagrody w postaci piłek ufundowanych 
przez włodarza gminy. 

Mecze sędziowali Karol Bil i Paweł Gmyrek. Na-
głośnienie zapewnił prowadzący zawody Wiesław 
Lizak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie. Organizacją zawodów za-
jął się pracownik Urzędu Gminy Gręboszów Grze-
gorz Kilian. 

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w za-
wodach, gratulujemy wyników oraz życzymy sukce-
sów w dalszej działalności sportowej. Kibicom dzię-
kujemy za doping i obecność.

sport Redaguje: 
Grzegorz Kilian
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3. miejsce Karsy Junior (Wąż Kacper, Surowiec Oliwia, Surowiec 
Szymon, Zgorzały Filip, Adamczyk Antoni, Chlastawa Daniel, Dudek Kac-
per, Bąk Mikołaj).

4. miejsce Super Juniorzy (Sobota Nikodem, Misiaszek Dawid, Zając 
Kacper, Sobota Wiktor, Gaweł Filip, Gaweł Gabriel, Grabiec Kamil, Boroń Łukasz, Świętek Nikodem).

Zwycięska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar zaś wszystkie zespoły dyplomy, piłki i słodycze ufun-
dowane przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie oraz Wójta Gminy Grębo-
szów. Nagrodę dla najlepszego strzelca turnieju, z 6 bramkami na koncie, otrzymał Paweł Kaczówka z dru-
żyny „Wisła Borusowa”. Mecze sędziował Wiesław Lizak, dyr. GCKiCz w Gręboszowie. 

Organizatorami turnieju gminnego „Wakacje z piłką byli: Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Krakowie, Urząd Gminy Gręboszów, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszo-
wie oraz LZS Ujście Jezuickie. W turnieju powiatowym gminę Gręboszów w reprezentowała drużyna 
Wisły Borusowa.

W czwartek, 21 lipca br. na kompleksie spor-
towym Orlik w Gręboszowie odbył się powiatowy 
turniej pn. „Wakacje z piłką nożną”. W turnieju wy-
stąpiło 7 drużyn: FC Blokersi z Dąbrowy Tarnow-
skiej, Wisła Borusowa, Wisła Szczucin, Wolkuzie 
z gminy Bolesław, FC Piątka z Radgoszczy, Iskra 
Olesno i Mędrzechów. Początkowo drużyny rywali-
zowały ze sobą w dwóch grupach w systemie „każdy 
z każdym”. Potem dwie najlepsze drużyny z grupy: 
Wolkuzie i FC Blokersi oraz Wisła Borusowa i Wisła 
Szczucin walczyły w półfinale. FC Blokersi pewnie 
wygrali swój mecz półfinałowy zaś drugim finali-
stą została drużyna Wisły Borusowa, która dopiero 

w rzutach karnych zapewniła sobie miejsce w fina-
le. Mecz finałowy był bardzo wyrównany, najpierw 
na prowadzenie wyszli zawodnicy z Borusowej, ale 
rówieśnicy z Dąbrowy zdołali wyrównać z rzutu kar-
nego, a dwie minuty przed końcem strzelić zwycię-
ską bramkę. A oto końcowa klasyfikacja:

1. „Blokersi” z Dąbrowy Tarnowskiej
2. „Wisła” Borusowa
3. „Wolkuzie” z gminy Bolesław
4. „Wisła” Szczucin
5. „Iskra” Olesno
6. Mędrzechów
7. „FC Piątka” Radgoszcz

WaKaCJE Z PIŁK¥ nOżn¥ – TUrnIEJ POWIaTOWY
 *** 

sport
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11 sierpnia 2016 roku to dzień, w którym do ry-
walizacji o Puchar Wójta Gminy Gręboszów w pił-
ce nożnej stanęły zespoły gimnazjalistów. Mecze 
rozegrano na miejscowym „Orliku”. Do udziału 
w zawodach zgłosiły się trzy zespoły tj.: All Stars 
Team, LZS „Wolania” Wola Żelichowska I, LZS 
„Wolania” Wola Żelichowska II. W drużynie All 
Stars Team zagrali: Niejadlik Dariusz, Starsiak 
Paweł, Danecki Mikołaj, Kaczówka Paweł, Ciom-
bor Mikołaj, Rumas Krzysztof, Klucz Krystian, 
Grabiec Kamil. „Wolania” Wola Żelichowska 
w tym roku wystawiła do rywalizacji dwa zespo-
ły. Pierwszy występujący pod nazwą „Wolania” 
Wola Żelichowska I reprezentowali: Gaweł Na-
talia, Wytrwał Nikola, Smagacz Sara, Kachniarz 
Jan, Kaczówka Kacper, Szostak Maciej, Szostak 
Przemysław, Kaczówka Karolina, Tyrcha Łukasz. 
Natomiast w „Wolanii” Wola Żelichowska II 
zagrali: Krupa Patryk, Kaczówka Paweł, Topór 
Konrad, Starsiak Krystian, Wytrwał Konrad, Du-

biel Patryk, Starsiak Mateusz, Woziwoda Łukasz, 
Pieróg Krzysztof.

Turniej rozegrano wg zasady „każdy z każdym”. 
Drużyny zagrały po 2 mecze trwające 2x10 minut. 

Wyniki spotkań:
1. All Stars Team– LZS „Wolania” I 3:2
2. LZS „Wolania” II – LZS „Wolania” I 6:0 
3. LZS „Wolania” II – All Stars Team 2:3 
Klasyfikacja końcowa: miejsce pierwsze: All Stars 

Team, miejsce drugie: LZS „Wolania” Wola Żeli-
chowska II, miejsce trzecie: LZS „Wolania” Wola 
Żelichowska I.

Wśród gimnazjalistów najlepszym strzelcem zo-
stał Patryk Krupa z LZS „Wolania” Wola Żelichow-
ska II. Mecze sędziował Wiesław Lizak, dyr. GCKiCz 
w Gręboszowie.

Nagrody dla drużyn ufundował Wójt Gminy Grę-
boszów Krystyna Świętek. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy 
wszystkim drużynom za udział w zawodach.

 *** 

PUChar WÓJTa DLa aLL STarS TEam

Królem strzel-
ców turnieju po-
wiatowego został 
Kamil Kaczówka 
z Wolkuzia (10 

bramek). Najlepszym bramkarzem wybrany 
został Krystian Starsiak z Wisły Borusowa. Sę-
dzią zawodów był Karol Bil z Olesna. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dy-
plomy. Organizatorami turnieju powiatowego 
„Wakacje z piłką” byli: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Małopolskie 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kra-
kowie, Urząd Gminy Gręboszów, Gminne Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

sport
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Dnia 4 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się premiera sztuki 
pt. „Kamienny Krąg” w wykonaniu Młodzieżowego Zespołu Teatralnego. Przedstawienie otrzymało wy-
różnienie I stopnia na tegorocznych 5. konfrontacjach 
„Teatralnych Luster” w Brzesku za „kamienne rozterki 
i marzenia”. 

Widowisko jest rodzajem teatru plastycznego, w któ-
rym na widza oddziałuje połączenie słowa, ruchu scenicz-
nego i impresjonistyczna, ulotna gra kolorem i światłem. 
Dopełnieniem budowania nastroju staje się piękna muzy-
ka James’a Hornera, oraz scenografia Stanisława Stroń-
skiego. Projekt wyreżyserował Paweł Chojnowski, a sce-
nariusz napisała Małgorzata Szyszka.

Na scenie wystąpiła młodzież gimnazjalna i licealna. Wśród nich znalazły się uczennice klasy III gimna-
zjum Zespołu Szkół w Gręboszowie. Maria Łata zagrała Talię, w postać Ateny wcieliła się Wiktoria Świętek. 
Uczennice włożyły wiele pracy i emocji w kreację swoich bohaterek. Z wdziękiem, świadomością aktorską 
ożywiły zagrane „ postaci-kamienie” dostarczając widzom wspaniałych emocji. Marysia swoją delikatno-
ścią, wesołością godną mitologicznej muzy komedii, natomiast Wiktoria stanowczością, powagą i zdecydo-
waniem należnym bogini Atenie zyskały uznanie publiczności. 

WYSTÊP GImnaZJaLISTEK W „KamIEnnYm KrÊGU”

Po serii zmagań piłkarskich przyszedł czas na 
zawody siatkówki. W środę 17 sierpnia 2016 r. 
o godz. 18.00 na hali przy Zespole Szkół w Grębo-
szowie odbył się III Gminny Turniej Piłki Siatko-
wej o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Do rywali-
zacji stanęły trzy zespoły: „KSN Biskupice, „Wola 
Żelichowska”, „Boys”. Drużyny zagrały po dwa 
mecze w kolejności ustalonej podczas losowania. 
W zmaganiach nie miała sobie równych drużyna 
z Biskupic, która wygrała oba swoje mecze nie od-
dając rywalom żadnego seta. Ostatnie spotkanie 
między Boysami i Wolą Żelichowską miało roz-
strzygnąć, kto zajmie drugie miejsce. Walka była 
zacięta i wyrównana. Po dwóch setach był remis 
i o końcowym wyniku zdecydował trzeci set, wy-
grany przez drużynę Woli Żelichowskiej. 

Oto wyniki poszczególnych spotkań:
Wola Żelichowska– KSN Biskupice 0:2
Boys – KSN Biskupice 0:2
Boys – Wola Żelichowska 1:2
Klasyfikacja końcowa:
1. „KSN Biskupice”
2. „Wola Żelichowska”
3. „Boys”

Składy poszczególnych zespołów:
Zespół „KSN Biskupice”
Sucharski Marian, Kosoń Krzysztof, Nagórzański 
Lesław, Niejadlik Dariusz, Nagórzański Jakub, Mi-
sterka Jerzy. 

Zespół „Wola Żelichowska”
Myśliński Stanisław, Gaweł Adam, Polanowski Piotr, 
Moryl Sławomir, Wytrwał Tomasz, Koziara Robert.
Zespół „Boys”
Nagórzański Rafał, Smolik Zbigniew, Bigos Bogdan, 
Sokół Janusz, Bojko Jan, Smoła Mariusz.

Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta Gmi-
ny Gręboszów. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy 
oraz nagrody ufundowane przez organizatora. Zawo-
dy poprowadził Wiesław Lizak i Grzegorz Kilian.

Wszystkim zespołom dziękujemy za udział w za-
wodach, gratulujemy wyników oraz życzymy sukce-
sów w dalszej działalności sportowej.

SIaTKarZE „KSn BISKUPICE” 
naJLEPSI W GmInIE

 *** 
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Widowisko podejmuje uniwersalny temat procesu twórczego. Poszukuje odpowiedzi na pytanie czy 
artysta-rzeźbiarz ma prawo przetwarzać już istniejące dzieło stworzone przez „matkę naturę”. Jeżeli tak, 
to w jakim stopniu i gdzie są granice autonomii sztuki? Jakie prawa i ile wolności ma twórca? Opowieść 

dotyka ważnych problemów egzystencjalnych tj.: przemijanie, 
wolność, namiętność, tęsknota, radość, spełnienie, fascynacja. 
Kluczową rolę pełnią uosobione kamienie oraz postacie ze świa-
ta mitologicznego. 

Aktorom i twórcom gratulujemy wspaniałego widowiska 
i dziękujemy za przeniesienie w tajemniczy, kolorowy świat 
marzeń. 

Wiktorii i Marii życzymy dalszych sukcesów i rozwijania 
szerokich zainteresowań i pasji. Jesteśmy dumni z osiągnięć 
naszych Gimnazjalistek i zachęcamy innych uczniów szkoły do 
udziału w podobnych projektach artystyczno-edukacyjnych.

Anna Radło
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej
Teksty felietonów stanowią wyraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane 

We wtorek, 2 sierpnia br. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprosiło miło-
śników futbolu na elektroniczne boisko, by rozegrać turniej piłkarski „FIFA 13”, grany na konsolach 
PlayStation 3. Do rywalizacji o miano najlepszego zawodnika gry wirtualnej stanęło 13 zawodników: 
Adrian Skalak, Paweł Starsiak, Krystian Starsiak, Łukasz Tyrcha, Mateusz Starsiak, Łukasz Woziwo-
da, Krzysztof Pieróg, Damian Kaczmarczyk, Krzysztof Misiaszek, Tomasz Misiaszek, Kamil Wytrwał, 
Paweł Marcinkowski i Krystian Łos. 

Turniej rozgrywany był systemem pucharowym. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce wy-
walczył Damian Kaczmarczyk, drugie miejsce zajął Krystian Starsiak, trzecie miejsce zdobył Krystian 
Łos, czwarte Mateusz Starsiak. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez organizatora. W.L.

TUrnIEJ FIFa 13 
NA KONSOLACH PLEYSTATION

 *** 

 *** 
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