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GAZETA GRĘBOSZOWSKA

SPOTKANIE FAMILIJNE W BIENIASZOWICACH
Tradycyjnie już pod koniec czerwca społeczność naszej gminy wraz z zaproszo-

nymi gośćmi gromadzi się pod figurą Serca Jezusowego w Bieniaszowicach na do-
rocznym spotkaniu familijnym. W tym roku odbyło się ono w niedzielę 25 czerwca. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową w intencji fundatorów figury – Fran-
ciszka i Marii Kosiniaków oraz całej rodziny Kosiniaków. Eucharystii przewodniczył 
proboszcz parafii Siedliszowice ks. Józef Ciejka, zaś okolicznościową homilię wygło-
sił o. Stanisław Wysocki – kapelan Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krako-
wie. Wspomniał, jak istotna jest chęć ofiarowania wszelkich życiowych trudności Ser-
cu Bożemu. Zaznaczył, że: „Chrystus […] mówi: przyjdźcie, którzy jesteście strudzeni 
tym życiem tu na ziemi, z tym wszystkim co was lęka, co was gnębi, co was boli. 
Przy moim sercu, przy mojej miłości, przy moim miłosierdziu doznacie wytchnie-
nia, doznacie tego odpoczynku, ale przyjdźcie i uczcie się ode mnie. To jest polecenie 
Chrystusa”. Kapelan wyraził również swoje uznanie dla kultywowania tej wieloletniej 
historii wspólnych spotkań modlitewnych przy bieniaszowickiej figurze: „Zauwa-
żyłem, że to nie jest święto tylko jednej rodziny, ale jest to święto całej wspólnoty. 
Czyli jest piękne świadectwo, że można. Jest tradycja, bo wystarczy rzucić okiem 
[na datę] 1800, a w ten sposób, moi kochani, tworzą się tradycje, w ten sposób war-

tości są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ta ziemia 
wie coś o tym”. Ks. Stanisław Wysocki odniósł się również 
do kwestii miłości i miłosierdzia – wartości, które powinny 
być podstawą naszego życia: „Chrystus dziś mówi nam, że 
mamy się uczyć od niego i mamy uczyć się w prawdzie, 
a Jan [Paweł II] przypomina nam, że tą podstawą jest mi-
łość, tą podstawą jest miłosierdzie. Chrystus na każdym, 
kroku to podkreślał, że musicie być miłosierni, jak Ojciec 
jest miłosierny. […] Jeżeli nie ma miłości w nas, jeżeli nie 
ma w nas miłosierdzia, to nie czarujmy się, nie łudźmy się, 
że Bóg jest w nas”. Na koniec podkreślił, że my wszyscy jeste-
śmy pokoleniem Jana Pawła II i to na nas spoczywa obowią-
zek przekazywania prawd i wartości głoszonych przez nasze-
go wyjątkowego rodaka, który swoim życiem zasłużył sobie 
na włączenie go w poczet świętych Kościoła Katolickiego.

W spotkaniu familijnym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wśród których znaleźli się m. 
in.: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak – wicemarszałek, oraz burmistrzo-
wie i wójtowie okolicznych gmin, społeczność gminy Gręboszów oraz zaproszeni goście.W uroczystości uczest-
niczyły również poczty sztandarowe: jednostek OSP z terenu gminy Gręboszów oraz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Uroczystość 
uświetniła orkiestra dęta 
z Zielenic (powiat pro-
szowicki).

Po zakończeniu mszy 
św. w imieniu organiza-
torów głos zabrał dr An-
drzej Kosiniak-Kamysz, 
który w swoim wystąpie-
niu podziękował wszyst-
kim, którzy uczestniczyli 
w tej wyjątkowej uroczy-
stości za trud przybycia 
i za wspólną modlitwę.

Tegoroczne spotka-
nie przy figurze Serca 
Jezusowego w Bienia-
szowicach odbyło się już 
po raz 19. Co roku cieszy się ono niezmiennie dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, która spotyka 
się na wspólnej modlitwie przy figurze Serca Jezusowego.

Wiesław Lizak
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OD WYDAWCY
Oddajemy do Państwa rąk kolejny, już 77. nu-

mer Gazety Gręboszowskiej. Niezmiennie od prze-
szło 20-lat pragniemy utrwalać na łamach naszego 
lokalnego periodyku najważniejsze i najciekawsze 
wydarzenia dotyczące naszej „małej Ojczyzny”. 
W bieżącym wydaniu pragniemy podsumować mi-
niony kwartał, który upłynął pod znakiem wakacji 
dla dzieci i młodzieży, zaś jego zwieńczeniem był tak 
ważny dla wszystkich rolników okres żniw. Trady-
cyjnie już od wielu lat na terenie Powiśla Dąbrow-
skiego symbolicznym zakończeniem okresu zbio-
rów jest Święto Powiśla Dąbrowskiego, na które 
składają się powiatowe dożynki oraz targi gospodar-
cze. Tradycyjnie organizatorem przedsięwzięcia jest 
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskie-
go, skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie 
samorządy gminne z terenu naszego powiatu, zaś 
w tym roku gospodarzem imprezy była gmina Bo-
lesław. Warto wspomnieć o dużym sukcesie Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Gręboszowskiej złożonego 
z młodych mieszkańców naszej gminy, którzy w ka-
tegorii „ośpiewania wieńca żniwnego” uplasowali 
się na najwyższym stopniu podium. Ponadto repre-
zentantki naszej gminy – Joanna Sobota i Monika 
Kilian (pracownice GCKiCz), mogą pochwalić się 
również sukcesem w Powiatowym Konkursie Wień-
ca Dożynkowego, gdzie w kategorii: wieniec trady-
cyjny zajęły wysokie III miejsce. W numerze mogą 
Państwo znaleźć opis całego wydarzenia oraz obej-
rzeć relację zdjęciową. Warto również zaznaczyć, że 
w przyszłym roku zaszczytne miano gospodarza ju-
bileuszowego X Święta Powiśla Dąbrowskiego przy-
padnie gminie Gręboszów.

Miniony kwartał to również czas wyjątkowego, 
złotego jubileuszu posługi duszpasterskiej naszego 
rodaka, ks. dra Ryszarda Banacha. Sercem obcho-
dów była uroczysta msza św. odprawiona w inten-
cji jubilata podczas sumy odpustowej 15 sierpnia 
br., w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Z tej okazji w imieniu całej redakcji pragnę 
podziękować ks. prałatowi za wieloletnią współpra-
cę oraz za wszystkie publikacje jakie zamieścił na 
łamach naszego kwartalnika. Ks. jubilatowi pra-

gnę również życzyć wielu lat duszpasterskiej pracy 
przynoszącej tak znakomite owoce oraz kolejnych 
wspaniałych jubileuszy. 

Ponadto w bieżącym numerze zamieszczamy re-
lacje: ze spotkania familijnego w Bieniaszowicach, 
drugiej edycji Muzycznego Przeglądu Młodych 
Talentów w GCKiCz, wernisażu wystawy prac ma-
larskich Zofii Misiaszek-Sałańskiej, z uroczysttego 
zakończenia roku szkolnego i inauguracji nowego 
roku szkolnego oraz sesji absolutoryjnej podsumo-
wującej wykonanie budżetu za 2016 rok przez Wój-
ta Gminy Gręboszów. 

Niezmiennie prezentujemy również materia-
ły dotyczące historii naszej gminy. Tym razem 
publikujemy część 5 „Relacje do dziejów wsi, 
chłopów i ruchu ludowego” autorstwa dra Jana 
Hebdy oraz „Historię Gręboszowa początkiem 
XX wieku” w ujęciu Pawła Glugla z Tarnowa. 

W rubryce poświęconej wydarzeniom sporto-
wym zamieszczamy relacje z Powiatowych Zawo-
dów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych w Borusowej, Turnieju Seniorów 
o Puchar Wójta Gminy Gręboszów oraz materiały 
poświęcone turniejom pn. „Wakacje z piłką nożną”, 
które odbyły się na kompleksie sportowym „Orlik” 
w Gręboszowie

W aktualnym numerze znajdą Państwo także 
materiał poświęcony modernizacji drogi rolni-
czej w Żelichowie, jak również informacje doty-
czące budowy mostu w Borusowej, który połączy 
Małopolskę i Świętokrzyskie.

Na koniec pragnę jeszcze raz zachęcić wszyst-
kich do lektury nowego wydania Gazety Grębo-
szowskiej. Mam nadzieję, że zamieszczone w niej 
artykuły spotkają się z Państwa zainteresowaniem, 
jak również dostarczą niezbędnych i ciekawych 
informacji dotyczących naszej „małej Ojczyzny”.

Wiesław Lizak

GAZETA GRĘBOSZOWSKA

PODZIÊKOWANIA
W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Gminnego 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie pragnę ser-
deczne podziękować Panu Józefowi Karczmarczykowi 
za szereg działań podjętych w celu skompletowania i przeka-
zania wybranych pamiątek odnoszących się do ludzi i tema-
tów związanych z gminą Gręboszów. Dzięki bezinteresownej 
pomocy i zaangażowaniu Pana Józefa, Biblioteka Publiczna 
będąca w strukturach GCKiCz, posiada komplet książek autor-
stwa Jakuba Bojki, jak również może pochwalić się wyjątkową 
kolekcją wszystkich wydań książki „Klątwa” jakie ukazały się 
drukiem w Polsce.

Wiesław Lizak

PODZIÊKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie Panu 
Waldemarowi Muszalskiemu za trans-
port wieńca dożynkowego i wszelką pomoc 
udzieloną pracownikom Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie pod-
czas IX Święta Powiśla Dąbrowskiego w Bo-
lesławiu.

Wiesław Lizak
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SESJA ABSOLUTORYJNA
W dniu 28 czerwca 2017 r. odbyła się XVII 

Sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowa-
dził Franciszek Dymon – Przewodniczący Rady 
Gminy. Głównym tematem sesji było zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
dania z wykonania budżetu Gminy Gręboszów 
za 2016 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2016 rok. W związku z tym po przy-
jęciu porządku obrad, przyjęciu protokołu z XVI 
Sesji Rady Gminy, przedstawieniu sprawozdania 
Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym oraz 

złożeniu wniosków i interpelacji przez radnych 
zgodnie z procedurą, Pani Skarbnik Gminy Boże-
na Furgał odczytała pozytywną uchwałę Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 r., w spra-
wie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2016 rok, wraz z informacją o stanie mienia 
Gminy Gręboszów. Następnie Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Wójtowicz przed-
stawił uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Gręboszów w sprawie wniosku o udzielenie ab-

solutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Gręboszów za 2016 rok i uchwałę 
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Gminy Gręboszów w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Gręboszów za 2016 
rok. Po czym radni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gręboszowie za rok 2016, uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Gręboszów za rok 2016 i jednogłośnie 
udzielili Pani Wójt Gminy Gręboszów absoluto-
rium za 2016 rok. 

Po zakończonym głosowaniu wójt Krystyna 
Świętek podziękowała radnym z Przewodniczą-

cym na czele za jednogłośne udzielenie absolu-
torium. Dziękowała radnym i sołtysom za współ-
pracę oraz wszelką okazaną pomoc w realizacji 
inwestycji w 2016 roku. Podkreśliła również, 

Z PRAC RADY GMINY GRĘBOSZÓW
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że w ten sposób docenia się nie tylko jej pracę, 
ale także pracę pracowników Urzędu Gminy. 
W związku z tym słowa uznania padły pod adre-
sem Skarbnik Gminy, Sekretarza Gminy, kierow-
ników referatów i pracowników Urzędu Gminy, 

a także kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych Gminy za zaangażowanie przy 
realizacji budżetu w ciągu całego 2016 roku. 

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały 
w sprawach :
•	 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Powiatowi Dąbrowskiemu,
•	 przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej Hubenice Kozłów,
•	 przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej Ujście Jezuickie,

•	 zmian budżetu Gminy Gręboszów na 2017 r., 
zmian w budżecie Gminy Gręboszów na 2017 r.

•	 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gręboszów na lata 2017-2020,

•	 dopuszczenia zapłaty instrumentem płatni-
czym podatków i innych opłat stanowiących 
dochody budżetu Gminy Gręboszów,

•	 przejęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowy-
mi w zakresie zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 na 
obszarze gminy Gręboszów,

•	 nieskorzystania z prawa pierwokupu nierucho-
mości położonej w obrębie geodezyjnym Wola 
Żelichowska gmina Gręboszów.
Radni przyjęli również ocenę zasobów pomo-

cy społecznej za rok 2016 dla Gminy Gręboszów.
W końcowej części obrad Pani Wójt udzieliła 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
które dotyczyły między innymi wycięcia gałęzi 
zwisających nad drogami, które utrudniają prze-
jazd maszynom rolniczym, wymiany znaków dro-
gowych przy drodze powiatowej w Gręboszowie, 
konserwacji Kanału Hubenickiego oraz budowy 
lokalnej oczyszczalni ścieków.

Z treścią wszystkich uchwał podjętych na se-
sji mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

Sporządziła: Bożena Landowska

ODPUST PARAFIALNY I ZŁOTY JUBILEUSZ
We wtorek 15 sierpnia br., w Święto Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny, gręboszowska 
parafia obchodziła uroczystość odpustową oraz 
jubileusz 50 – lecia kapłaństwa ks. prałata Ry-
szarda Banacha. Na to parafialne święto i złoty 
jubileusz przybyło liczne grono kapłanów, poczty 
sztandarowe, bracia strażacy, parafianie i goście. 
Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył jubi-
lat ks. prałat Ryszard Banach, a kazanie wygłosił 
ks. Infułat Adam Kokoszka. Mszę św. poprzedził 
krótki program dzieci i młodzieży ku czci kapłań-
stwa, a później ksiądz Jubilat odebrał życzenia 
od poszczególnych grup parafialnych, swoich ro-
daków z Kars, od Rady Parafialnej, Akcji Katolic-
kiej i zaproszonych gości. 

Podczas mszy św. poświęcono wieniec żniw-
ny, dziękując naszej patronce Maryi Wniebo-
wziętej za opiekę i pomoc przy tegorocznych 
zbiorach. 

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

Ks. Ryszard Banach, syn 
Józefa i Stefanii z domu Boche-
nek. Urodził się 15 czerwca 1942 
roku w Karsach. Został ochrzczo-
ny 22 maja 1943 roku w koście-
le parafialnym w Gręboszowie 
przez księdza Stanisława Kobosa. 
Chrzestnymi byli: Maria Kowal-
ska i Władysław Jarosz. Po latach 
dzieciństwa spędzonych w szkole podstawowej 
udał się do Tarnowa. Tam dalej kontynuował na-

 *** 
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UDANE IX ŚWIÊTO POWIŚLA DÇBROWSKIEGO
W niedzielę 27 sierpnia br. na obiekcie spor-

towym w Bolesławiu odbyło się Święto Powiśla 
Dąbrowskiego łączące Dożynki Powiatowe i Targi 
Gospodarcze. Organizatorem tego przedsięwzię-
cia było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dą-
browskiego skupiające samorząd powiatowy oraz 
wszystkie gminy z terenu naszego powiatu. Gospo-
darzami tegorocznej imprezy byli Tadeusz Kwiat-
kowski - Starosta Dąbrowski oraz Kazimierz Olear-
czyk - Wójt Gminy Bolesław. Uroczystość rozpoczę-
ła się o godzinie 13:00 Mszą Świętą w intencji rol-
ników, w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha 
w Bolesławiu, której przewodniczył Ks. Proboszcz 
Józef Radłowski w koncelebrze księży z dekanatu 
dąbrowskiego i szczucińskiego. Okolicznościową 
homilię wygłosił Proboszcz Parafii Św. Magdaleny 
w Szczucinie Ks. Zygmunt Warzecha.

Doroczne święto plonów od lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego po-
wiatu. Nie inaczej było i w tym roku. Wydarzenie to 
już na stałe wpisało się do kalendarza kulturalnego 

naszego regionu. To wyjątkowy, symboliczny czas 
kończący okres żniw. Jest to czas radości i dzięk-
czynienia za zebrane plony. Przedsięwzięcie to jest 
niezwykle ważne również z innego powodu, po-
zwala bowiem rolnikom na promocję regionalnych 
produktów oraz rękodzieła. Tradycją stało się już że 
podczas imprezy również przedsiębiorcy prezentu-
ją swoją ofertę. Wśród stoisk promocyjnych nie za-
brakło gminy Gręboszów. Dzięki uprzejmości Pań: 
Haliny Koziara, Elżbiety Piątek, Agnieszki 
Motyka, Grażyny Wytrwał, Wiktorii Bado-
cha oraz Beaty Duda mogliśmy się pochwalić 
imponującym stoiskiem. Zaprezentowane zostały 
serwety i obrazy wykonane haftem krzyżykowym, 
serwety szydełkowe, rechalieu, obrazy malowane na 
szkle, ciasta drożdżowe, „trzaskacze”, domowy chleb 
i masło, smalec, przetwory, foldery i pocztówki, mo-
nografia naszej gminy oraz Gazeta Gręboszowska. 

Święto Powiśla Dąbrowskiego to również przed-
sięwzięcie upowszechniające i kultywujące piękną, 
wielowiekową tradycję lokalnego folkloru. Jak na 

ukę w Małym Seminarium, gdzie zdał maturę. 25 
maja 1952 roku przyjął Sakrament Bierzmowa-
nia, obierając na patrona św. Piotra Apostoła. Re-
alizując swoje powołanie w 1960 roku wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1963 
roku musiał przerwać studia i pójść do wojska na 
2 lata i 2 tygodnie. Po odbyciu zasadniczej służ-
by wojskowej wrócił do Seminarium, aby konty-
nuować studia teologiczne. 4 czerwca 1967 roku 
w Tarnowie z rąk ks. biskupa Jerzego Ablewicza 
przyjął święcenia kapłańskie. Został kapłanem, 
aby służyć ludowi Bożemu. Ks. Ryszard Banach 
z wielkim entuzjazmem oraz niezwykłą gorliwo-
ścią świadczy o Chrystusie. Służy Mu wiernie już 
50 lat, poprzez pracę kapłańską w wyznaczonych 
placówkach, na różnych odcinkach działalności 
duszpasterskiej nie tylko w kraju, ale także w wie-
lu zakątkach świata. Jego pierwsza praca duszpa-
sterska rozpoczęła się w parafii św. Wawrzyńca 
Diakona i Męczennika w Zagórzanach. Następ-
nie odbył studia z historii na Uniwersytecie Ka-
tolickim, gdzie najpierw obronił tytuł magistra 
u ks. Biskupa Mariana Rechowicza, a tytuł dok-
tora z historii kościoła u ks. profesora Bolesława 
Kumora. Po powrocie ze studiów biskup Jerzy 
Ablewicz skierował go do pracy w parafii Bożego 
Ciała w Bieczu. Parafia Chrystusa Króla w Gó-
rze Motycznej oraz parafia Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Dobryninie to kolejne 

miejsca, w których ks. Ryszard Banach służył lu-
dowi Bożemu z wielką wytrwałością. Od 8 grud-
nia 1979 roku do sierpnia 1986 roku był rekto-
rem parafii Świętej Kingi w Żegiestowie Zdroju, 
następnie kapelanem sióstr klarysek w Starym 
Sączu, dalej Dyrektorem Archiwum Diecezjal-
nego w Tarnowie. W 1992 roku rozpoczął pracę 
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, aby 
dzielić się swoją wiedzą z zakresu historii Kościo-
ła. Od 2000 roku czynił posługę wychowawczą 
wśród powołanych do służby Bożej w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie jako wy-
kładowca historii, równocześnie był Dyrektorem 
Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. Podczas wakacji pracował na Ukra-
inie, Białorusi, w Niemczech i Austrii. Pracował 
również w Komisji Kanonizacyjnej Świętej Kingi, 
Komisji Beatyfikacyjnej Karoliny Kózka, Komi-
sji Beatyfikacyjnej Romana Sitki oraz w Diece-
zjalnej Komisji Kanonizacyjnej, wydobywającej 
kandydatów na ołtarze z diecezji Tarnowskiej. 
W 2016 roku, na mocy rozporządzenia prezy-
denta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy, 
jako były żołnierz, otrzymał stopień podporucz-
nika. Od biskupa Ordynariusza Wiktora Skwor-
ca otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły 
tarnowskiej, a w 2015 roku tytuł prałata. 

Wiesław Lizak

 *** 
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każdych dożynkach również i w tym roku nie zabra-
kło konkursu wieńca dożynkowego oraz na najcie-
kawsze „ośpiewanie”. Wieńce oceniane były w ka-
tegoriach: nowoczesny oraz tradycyjny. Wieniec 
wykonany przez pracowników Gminnego Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Joannę So-
bota oraz Monikę Kilian zajął wysokie III miejsce 
w kategorii wieńców tradycyjnych. W konkursie na 
„Ośpiewanie Wieńca” wzięła udział grupa przygoto-
wywana przez Panią Emilię Misterka, która wy-
stąpiła w składzie: Ewelina Dąbroś, Iwona Wo-
ziwoda, Natalia Koziara, Adrianna Dąbroś, 
Angelika Kaczówka, Wiktoria Świętek, Ka-
rolina Bigos, Natalia Pytka, Łucja Przewor-
ska, Laura Chruścicka, Kamila Januś, Agata 
Wytrwał, Adrian Kaczówka, Adrian Mora-
wiec, Łukasz Bociek, Patryk Trela, Bartek 
Garbarz, Dawid Wesołowski, Kamil Gra-
biec, Dominik Koziara. Przyśpiewkom akom-
paniował na akordeonie Marek Ciepiela. Grupa 
była profesjonalnie przygotowana, dzięki czemu za-
jęła I miejsce w swojej kategorii.

Podczas imprezy każda gmina prezentowała 
swój dorobek artystyczny. Naszą małą ojczyznę 

reprezentował zespół „Impresjon” występujący 
w składzie Katarzyna Lizak, Łucja Przewor-
ska oraz Adrian Kaczówka. Wokaliści porwali 
publiczność swoim występem prezentując ponad-
czasowe piosenki.

Organizacja tego przedsięwzięcia to ogrom pra-
cy i wspólny wysiłek wielu osób. Dzięki współpracy 
i zaangażowaniu mogliśmy zaprezentować wyjątko-
wość naszej gminy, jej piękno i bogactwo natural-
ne, wyjątkowe tradycje folklorystyczne, rękodzieło 
i bogatą ornamentykę oraz wspaniały kapitał jakim 
są młodzi, artystycznie uzdolnieniu ludzie. Pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do przygotowania i prezentacji naszej 
gminy podczas IX Święta Powiśla Dąbrowskiego. 
Paniom prezentującym swoje wyroby na stoisku, 
Panom: Waldemarowi Muszalskiemu, Zbigniewo-
wi Loraj oraz Zbigniewowi Błachaniec za transport 
i pomoc, Pani Sabinie Socha oraz Bożenie Landow-
skiej za pracę w komisji jury. Pani Emilii Misterka za 
przygotowanie młodzieży, Panu Markowi Ciepiela 
za akompaniament, młodzieży za wspaniały występ. 

Monika Kilian i Wiesław Lizak

PODZIÊKOWANIA
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie pragnie złożyć podziękowania osobom, które 

użyczyły swoich zbóż na stworzenie wieńca dożynkowego. Serdecznie dziękujemy: Joannie Dziubla, Elżbiecie 
i Henrykowi Piątek, Renacie i Józefowi Słupek, Ewie i Jakubowi Sobota oraz Zbigniewowi Miałkowskiemu
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W piątek, 23 czerwca br. dzieci i młodzież 

uczęszczająca do Zespołu Szkół w Gręboszowie 
uroczyście zakończyła rok szkolny. Ten dzień roz-
poczęła od mszy świętej w kościele pw. WNMP 
w Gręboszowie, skąd udała się do placówki, by po 
raz ostatni spotkać się w tym roku szkolnym z na-
uczycielami i pracownikami szkoły. Uroczystości 
rozpoczęły się odśpiewaniem hymnów: szkoły 
podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego 
i gimnazjum im. Stefanii Łąckiej, po czym nastą-
piło przekazanie sztandarów.

Podsumowując miniony rok szkolny dyrektor 
placówki Jerzy Misterka podziękował nauczycielom, 
rodzicom oraz uczniom za czas wytężonej pracy, któ-
rej rezultatem było uzyskanie wielu wysokich miejsc 
w konkursach przedmiotowych. Życzył wszystkim 
uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.

Głos zabrała również Wójt Gminy Gręboszów 
Krystyna Świętek, która pogratulowała wszystkim 
wyników w nauce oraz osiągnięć w konkursach 
przedmiotowych i sportowych.

 Następnie najlepsi uczniowie odebrali świadec-
twa szkolne wraz z nagrodami książkowymi. 

Na zakończenie cała społeczność szkolna wraz 
z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli: Wójt 
Gminy Krystyna Świętek, Przewodniczący Rady 
Gminy Gręboszów Franciszek Dymon, Sekretarz 
Gminy Bronisław Błach, Przewodnicząca Rady Ro-
dziców Aneta Bociek oraz dyr. GCKiCz Wiesław Li-
zak, mogli podziwiać program artystyczny przygo-
towany przez uczniów klasy II i III gimnazjum. Po 
krótkiej akademii, w której nie zabrakło wzruszeń, 
wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych, by 
spotkać się ze swoimi wychowawcami.

WL
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MOST W BORUSOWEJ POŁÇCZY MAŁOPOLSKÊ 
I ŚWIÊTOKRZYSKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił 
przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj na wyko-
nawcę budowy mostu na Wiśle w Borusowej wraz 
z dojazdami. Jesienią 2020 roku powinien być goto-
wy most, który połączy nasze województwo z ziemią 
świętokrzyską. Wykonawcy mogą składać oferty do 
17 października 2017 roku.

Most, który połączy dwa województwa jest 
efektem porozumienia pomiędzy władzami oby-
dwu województw zawartego wiosną ubiegłego 
roku. Ustalono wówczas, że kosztami budowy 
obiektu samorządy po-
dzielą się po połowie.

Zgodnie z warunka-
mi przetargu ogłoszone-
go w formule zaprojektuj 
i wybuduj, wybrany Nowy 
most łączący południową 
część województwa święto-
krzyskiego z autostradą A4 
w Małopolsce ma mieć 670 
m długości. Oprócz samej 
przeprawy po obu jej stro-
nach wybudowane zosta-
ną drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km. 
Termin wykonania zadania został określony na 30 
października 2020 r.

Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszyst-
kich niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym zgody na 
realizację inwestycji drogowej w terminie 12 miesię-
cy od daty podpisania umowy, a także wykonanie 
robót budowlanych. Termin wykonania zadania zo-
stał określony na 30 października 2020 r.

Realizacja tej ważnej dla powiatu dąbrowskiego 
inwestycji to również zasługa lokalnych samorzą-
dowców. Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, 
od wielu lat zabiega o budowę mostu w Borusowej 

– inwestycji, która jest jedną z najważniejszych 
w naszym powiecie. Nowy most zdecydowanie 
wpłynie na rozwój gospodarczy i turystyczny nasze-
go powiatu. Będzie również dużym ułatwieniem dla 
jego mieszańców, którzy do najbliższych mostów 
w Szczucinie i Koszycach mają ponad 20 km, uzy-
skają optymalne połączenie w stronę Kielc.

Gospodarz naszego powiatu Tadeusz Kwiatkow-
ski wspólnie z Bolesławem Łączyńskim, radnym 
Sejmiku Województwa Małopolskiego zabiegali 
o uwzględnienie w projekcie tego mostu ścieżki ro-

werowej, która bez wątpie-
nia będzie stanowić dosko-
nałe połączenie szlaków 
dla jednośladów na tere-
nie naszego województwa 
i świętokrzyskiego.

Budowa mostu, o dłu-
gości ponad 600 metrów, 
to wspólne zadanie obu 
województw, którego kosz-
tami podzielą się po poło-
wie. Powstanie wieloprzę-
słowy obiekt z wolną prze-

strzenią pod konstrukcją. Rozpiętość przęseł będzie 
liczyć około 130 m, a jego minimalny prześwit pod 
mostem w przypadku najwyższej wody ma wyno-
sić 3 m. Uwzględniono również 20 metrowy szlak 
żeglowny. Jezdnia mostu będzie miała szerokość 8 
m. Obiekt będzie wyposażony w chodniki i ścieżki 
rowerowe.

Nowy most na Wiśle przyczyni się do rozwoju 
gospodarczego regionów. Odciąży drogę krajową 
nr 73 i zastąpi przeprawę promem, która teraz jest 
jedyną formą przemieszczania się pomiędzy Boru-
sową w Małopolsce, a Nowym Korczynem w Świę-
tokrzyskim.

Starostwo Powiatowe w DT

MODERNIZACJA DROGI ROLNICZEJ W ŻELICHOWIE
W dniu 14 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru 

i oddano do użytkowania, zmodernizowaną drogę 
dojazdową do gruntów rolnych położoną na dz. Nr 
33 i 69 miejscowości Żelichów o długości 1,160 km.

W ramach modernizacji nawierzchnię grun-
tową drogi zamieniono na tłuczniową. Wykona-
no drogę o łącznej grubości warstwy tłuczniowej 
25 cm na warstwie odsączającej grub. 10 cm, po 

uprzednim wykonaniu korytowania drogi. W cią-
gu drogi przebudowano dwa przepusty, jeden 
o średnicy 60 cm i długości 8 m a  drugi o średni-
cy 40 cm o długości 12 m. Wzdłuż drogi odmulono 
rów na długości 520 m.

Koszt modernizacji drogi wyniósł 183 818,32 zł, 
z czego 63 856,00 zł stanowiła dotacja ze środków 
budżetu Województwa Małopolskiego związanych 

 *** 
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ĆWICZENIA RATOWNICZO-GAŚNICZE 
W GRÊBOSZOWIE

W piątek, 22 września 2017 r. na terenie Zakładu 
Produkcyjnego „Vivento” w Gręboszowie odbyły się 
ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze sił i środków powiatu 
dąbrowskiego. Przedsiębiorstwo to jest obecnie naj-
większym zakładem produkcyjnym na terenie na-
szej gminy. Jego korzenie sięgają prawie 30-letniej 
tradycji firmy „Sękpol”.

Tematem tegorocznych ćwiczeń było prowadze-
nie działań ratowniczo-gaśniczych oraz budowa 
zaopatrzenia wodnego podczas pożaru na terenie 
przedsiębiorstwa przez siły i środki Komendy Po-
wiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendy 
Miejskiej PSP w Tarnowie, wydzielonych SIS od-
wodów operacyjnych COO i WOO oraz OSP z Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu 
powiatu.

Głównym celem ćwiczeń było przede wszystkim 
zapoznanie strażaków i wszystkich uczestniczących 
w ćwiczeniach służb z problemami i zagrożenia-
mi, jakie mogą wystąpić podczas pożarów na tere-
nie hali magazynowej Firmy Vivento, koordynacja 
współdziałania jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego 
oraz sprawdzenie Powiatowego Planu Ratownicze-
go. W ćwiczeniach zaplanowano udział sił i środków 
Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnow-
skiej, wydzielonych sił i środków WOO i COO woj. 
Małopolskiego, jednostek OSP z KSRG powiatu dą-
browskiego, wydzielonych sił i środków Komendy 
Miejskiej PSP w Tarnowie oraz podmiotów współ-

działających tj. Policji, Pogotowia Energetycznego, 
Pogotowia Gazowego, Inspektora Nadzoru Budow-
lanego, a także przedstawiciela Urzędu Gminy Grę-
boszów. Dzięki tego typu ćwiczeniom można dosko-
nalić funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśnicze-
go, usprawnić działanie i koordynację poszczegól-
nych służb uczestniczących w akcji, ustalić zakres 
odpowiedzialności i utrwalić system dowodzenia 
w sytuacjach kryzysowych. 

Po zakończeniu ćwiczeń głos zabrał bryg. Krzysz-
tof Kolarczyk- zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnow-
skiej, który przedstawił raport podsumowujący ćwi-
czenia. Wizytacji ćwiczeń dokonał nadbryg. Stani-
sław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki 
PSP, który na zakończenie podziękował wszystkim 
strażakom biorącym udział w akcji, dokonał krótkiej 
oceny przebiegu ćwiczeń oraz podsumował organi-
zację całego przedsięwzięcia.

WL

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Tak więc 
wartość uzyskanej pomocy wyniosła prawie 34,74 %. 

O modernizację wymienionej drogi od lat zabie-
gali użytkownicy gruntów rolnych położonych przy 
tej drodze, sołtys wsi Żelichów Ryszard Mosio, soł-
tys wsi Wola Żelichowska Bożena Bułat, radny Wła-
dysław Dąbroś, którzy wnioskowali o jej włączenie 
do planu realizowanych inwestycji. W 2017 r. na 
modernizację drogi zostały zabezpieczone środki fi-

nansowe w budżecie gminy Gręboszów. Dzięki sta-
raniom Wójta Gminy Gręboszów Krystyny Świętek, 
gmina Gręboszów uzyskała promesę na dofinanso-
wanie przez budżet Województwa kosztów moder-
nizacji wymienionej drogi w kwocie 63 856,00 zł. 
Projekt modernizacji wykonała firma pn: „Kierowa-
nie i Nadzorowanie Robotami Drogowymi - Ryszard 
Madej” z Brzozówki, która również pełniła nadzór 
inwestorski. Wykonawcą robót była firma Handlo-
wo – Usługowa DAREX - Dariusz Knutelski, którą 
wybraną w drodze postępowania przetargowego. 

Zmodernizowana droga zapewne ułatwi dojazd 
rolnikom do gruntów położonych bezpośrednio przy 
niej, jak również skróci dojazd komunikacyjny do 
innych gruntów rolnych, położonych w innych czę-
ściach terenu gminy Gręboszów.

Poniżej widok zmodernizowanej drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miejscowości Żelichów.

Eugeniusz Borek

 *** 

Widok drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żelichowie 
po wykonaniu modernizacji drogi
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ZA NAMI II PRZEGLÇD MUZYCZNYCH TALENTÓW
Ciesząca się dużym zainteresowaniem szkółka 

gry na instrumentach muzycznych działająca przy 
Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Grę-
boszowie podsumowała kolejny rok edukacji mu-
zycznej prowadzonej przez Krzysztofa Romana- in-
strumenty klawiszowe oraz Wiesława Lizaka- gitara. 
Uczniowie zaprezentowali zdobyte umiejętności 
podczas II Przeglądu Muzycznych Talentów w dniu 
16 czerwca br., w sali Gminnego Centrum Kultury. 
Zgromadzona widownia wsłuchiwała się w utwory 
wykonywane na keyboardzie, pianinie i gitarze.

W przeglądzie wzięło udział 13 uczestników, 
wśród których komisja jury w składzie Krzysztof Ro-
man, Katarzyna Lizak oraz Monika Kilian nagrodzi-
ła najbardziej wyróżniających się, byli to: Martyna 
Wojciechowska, Karolina Sarat, Wiktoria Woziwo-
da, Patrycja Grabiec, Ola Piątek, Karolina Dąbroś, 
Amelia Seruś, oraz duet Ewelina Dąbroś i Natalia 

Zawada. Pozostałe występy również były na wyso-
kim poziomie i uwidaczniały postępy uczniów w na-
uce gry. Słodkościami nagrodzeni zostali ponadto: 
Monika Zawada, Mateusz Wojciechowski, duet Ka-
rolina Sarat i Karolina Kaczówka. 

Przez okres wakacyjny szkółka zawiesiła swo-
ją działalność, jednak powróciła we wrześniu, aby 
uczniowie mogli dalej szlifować swoje talenty. Jest 
to również możliwość dla osób które chciałyby roz-
począć naukę gry, do zapisania się do szkółki.

Monika Kilian
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W niedzielę 2 lipca br. na boisku sportowym 
w Borusowej odbyły się Powiatowe Zawody Spor-
towo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie 
Tarnowskiej, Komenda Powiatowa PSP w Dąbro-
wie Tarnowskiej przy współpracy Krystyny Świę-
tek, Wójt Gminy Gręboszów oraz Zarządu i Człon-
ków OSP Borusowa. Sędzią głównym zawodów 
wyznaczonym przez Komendanta Powiatowego 
PSP był mł. bryg. Mariusz Klimaj. Zawody rozpo-
częły się złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tar-
nowskiej dh Ryszardowi Pikul przez Komendanta 
Zawodów dh Andrzeja Rutę o gotowości drużyn do 
rozpoczęcia zawodów. 

W zawodach uczestniczyło 10 drużyn w tym 6 
dziewczęcych. Zawody przeprowadzono w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożar-
nicza na dystansie 400 metrów.

Klasyfikacja generalna w grupach przedstawia 
się następująco:

– grupa dziewcząt
1 miejsce MDP Radgoszcz
2 miejsce MDP Olesno
3 miejsce MDP Borusowa

4 miejsce MDP Mędrzechów
5 miejsce MDP Smęgorzów
6 miejsce MDP Kanna

– grupa chłopców
1 miejsce MDP Radgoszcz
2 miejsce MDP Kanna
3 miejsce MDP Borusowa
4 miejsce MDP Olesno
Do wojewódzkich zawodów sportowo – pożarni-

czych MDP zakwalifikowały się drużyny dziewczęca 
i chłopięca z Radgoszczy. Zawody odbyły się w ser-
decznej, gościnnej i sportowej atmosferze stworzo-
nej przez gospodarzy i zgromadzoną publiczność. 
Puchary za zajęte miejsca, dyplomy oraz okolicz-
nościowe czapeczki uczestnikom zawodów wręczali 
Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski, Ko-
mendant Powiatowy PSP bryg. Robert Kłósek, Kry-
styna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, dh Andrzej 
Ruta Prezes OSP Borusowa. 

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski 
w swoim wystąpieniu serdecznie pogratulował za-
jętych miejsc podkreślając jak ważnym jest ugrun-
towanie umiejętności w zakresie zachowań w sytu-
acjach zagrożenia życia i zdrowia jak również umie-
jętność pracy zespołowej.

POWIATOWE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE MDP

Powiatowa Komenda PSP 
w Dąbrowie Tarnowskiej
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WERNISAŻ WYSTAWY ZOFII MISIASZEK-SAŁAŃSKIEJ
W przepiękne jesienne popołudnie 30 września 

br. mieszkańcy gminy Gręboszów mieli możliwość 
poznania i spotkania się z pochodzącą z Kozłowa 
Zofią Misiaszek- Sałańską i jej sztuką. Okazją do 
tego był wernisaż prac malarskich jej autorstwa zor-
ganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Gręboszowie. Licznie zebrani goście po-
dziwiali obrazy przy dźwiękach utworów zagranych 
na pianinie przez Tomasza Lizaka. Urozmaiceniem 
popołudnia były piosenki wykonane na gitarach 
przez uczennice szkółki gry Natalię Zawada oraz 
Ewelinę Dąbroś. Imprezę poprowadził dyrektor 
GCKiCz Wiesław Lizak. Artystka zaprezentowała 
swoją twórczość, na którą składają się obrazy o róż-
nej tematyce m.in. portrety, martwa natura, pejzaże, 
zwierzęta, szkice. Duże wrażenie zrobiły wyekspo-
nowane w wyjątkowy sposób ikony przedstawiające 
bliską naszemu sercu Matkę Boską Gręboszowską, 
a także Ostrobramską, Świętą Rodzinę i inne. Go-
ście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowa-
ny przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz malarkę i jej rodzinę. Od dnia 3 października 
wszyscy zainteresowani mogą podziwiać obrazy 
w Sali Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Gręboszowie.

Zofia Misiaszek-Sałańska pochodzi z Kozłowa, 
gmina Gręboszów, obecnie mieszka na Śląsku w Gli-
wicach. Jest absolwentką Liceum Sztuk Pięknych 
im. A. Kenara w Zakopanem. Malarstwa i grafiki 
uczył ją prof. A. Waloch, rzeźby prof. Fajkosz oraz 
prof. K. Gąsienica- Szostak.W latach 80-tych była 
członkiem grupy plastycznej „KOLORYT” od 1991 
roku związana jest z gliwicką grupą „FAUN” w któ-
rej przez pewien czas była V-ce prezesem. Uprawia 
malarstwo sztalugowe olejne, ale też pastele, wy-

konuje rysunek ołówkiem. Ukończyła 3 letni kurs 
ikonopisania III stopnia u o. o Jezuitów w Krako-
wie przy Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej 
ECCLESSIA. Miała 26 wystaw indywidualnych, 57 
zbiorowych i 14 poplenerowych. Osobiście ofiaro-
wała ikonę przedstawiającą Chrystusa Pantokratora 
Ojcu św. Janowi Pawłowi II na prywatnej audiencji. 
Jej obrazy brały udział w aukcjach dobroczynnych: 
na rzecz chorych dzieci i ofiar tsunami.

Monika Kilian
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STRES CIÇGŁE WYZWANIE

Stres to długotrwały stan napięcia emocjo-
nalnego. Nasza wiedza obecnie stoi na stanowi-
sku, że to właśnie stres jest przyczyną większości 
chorób człowieka. Choroby serca, zawały, nadci-
śnienie, przewlekłe choroby przewodu pokarmo-
wego, alergie, obniżona odporność, a nawet no-
wotwory mają związek z długotrwałym stresem 
o wysokim natężeniu. Wszyscy żyjemy w ciągłym 
stresie, jesteśmy pod nieustanną presją czasu, 
a także ludzi, z którymi codziennie, nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy, rywalizujemy o miej-
sce w społeczeństwie. Boimy się utraty pracy, 
albo rozpaczliwie jej poszukujemy, patrzmy bez-
radnie, jak umierają nam bliscy, sami choruje-
my i z lękiem czekamy na kolejne wyniki badań. 
Stresem są głównie bodźce negatywne, jak brak 
pieniędzy, niemożność zaspokojenia potrzeb 
własnych i naszych bliskich, kłopoty rodzinne 
i zdrowotne. Pamiętajmy jednak, że źródłem 
stresu są również wydarzenia radosne: ślub, 
urlop, narodziny dziecka, awans w pracy, a na-
wet nadchodzące święta. Najmocniej napięcie 
nerwowe odczuwamy jesienią i zimą, w związku 
z niedostatkiem światła słonecznego. Biologiczna 
reakcja na stres, niezależnie od jego przyczyny, 
czy to przeżycia przykrego, czy radosnego, jest 
taka sama i wiąże się z ze zwiększonym wydzie-
laniem hormonów: adrenaliny, noradrenaliny 
i kortyzolu, wzrostem ciśnienia krwi, szybkości 
uderzeń serca i przyspieszeniem oddechu. Jest 
to bardzo stary mechanizm, który u naszych 
przodków powodował mobilizację do walki lub 
do ucieczki, gdy walka o przetrwanie była bar-
dzo trudna. Dzisiaj mamy te same reakcje, ale 
nie walczymy, ani nie uciekamy, pozostaje więc 
nierozładowane napięcie emocjonalne, zosta-
jemy na miejscu i topimy się w środku naszych 
emocji, więc zmuszeni jesteśmy jakoś je stłumić. 
A tłumienie nierozładowanego napięcia i emo-
cji prowadzi do zaburzeń psychosomatycznych, 
które są podłożem większości chorób ludzkiego 
organizmu. Działanie stresu, jak wszystko na zie-
mi, zależy od natężenia. Stres w umiarkowanej 
dawce nie jest dla człowieka szkodliwy, a wręcz 
jest zjawiskiem pozytywnym – mobilizuje orga-
nizm do działania, ułatwia koncentrację i wy-
ostrza uwagę. Jednak zbyt duże napięcie jest już 
niekorzystne, a z czasem nawet szkodliwe dla na-
szego organizmu – tracimy zapał do pracy i wiarę 
w siebie, przestajemy odczuwać radość i nic nas 

nie cieszy. Proszę pamiętać też o tym, że każdy 
człowiek reaguje na stres inaczej. Są osoby, które 
kochają adrenalinę, uprawiają sporty ekstremal-
ne i podejmują wciąż nowe wyzwania; niestety 
płacą za to cenę częstych uzależnień od używek 
i umierają częściej na zawały serca i udary mó-
zgu. Po drugiej stronie są ludzie flegmatyczni, 
zrelaksowani i bardziej skłonni do korzystania 
z przyjemności. Reszta reakcji na stres mieści się 
gdzieś pośrodku. Nauce udało się wypośrodko-
wać natężenie stresu, aby w ten sposób próbować 
go oswoić. I tak na samym szczycie drabiny jest 
śmierć współmałżonka, co daje 100 punktów, 
trochę niżej rozwód – 73 pkt,. śmierć bliskiego 
członka rodziny – 53 pkt., zawarcie małżeństwa 
– 50 pkt., utrata pracy – 47 pkt., problemy finan-
sowe – 38 pkt., awans w pracy – 36 pkt., zmiana 
miejsca zamieszkania – 20 pkt., urlop – 13 pkt. 
Podczas pisania tego artykułu przyznaję sobie 
około 30 punktów i dobrze, że należę do osób lu-
biących wyzwania, dlatego jeszcze nie zadzwoni-
łem do redakcji, że rezygnuję z dalszej współpra-
cy. Skoro już musimy żyć zanurzeni w ciągłym 
stresie, to jak sobie radzić, gdy jego natężenie 
staje się nadmierne i nie pozwala nam cieszyć 
się życiem? Zdecydowanie najlepszym sposobem 
walki ze stresem jest regularny wysiłek fizyczny. 
Ruch poprawia krążenie, rozładowuje skumulo-
wane napięcie. Starajmy się żyć chwilą obecną, 
nie martwmy się tym, co było wczoraj – wszak 
już na wczorajsze wydarzenia nie mamy wpływu, 
nie martwmy się też tym, co będzie jutro – na ju-
trzejsze wydarzenia jeszcze nie mamy wpływu. 
Spotykajmy się ze swoimi przyjaciółmi i dużo się 
uśmiechajmy. Stres nie lubi uśmiechu, bo bar-
dzo przy nim „traci na wadze”, a nawet zamiera. 
I zwolnijmy, nasze cele w życiu niech będą re-
alne, bądźmy tolerancyjni dla siebie i ludzi, nie 
szukajmy sobie wrogów, unikajmy konfliktów, 
nie musimy być zawsze najlepsi, tak jak wszyscy 
mamy prawo do błędów. Znajdźmy w ciągu dnia 
czas na to, co sprawia nam radość i zawsze myśl-
my pozytywnie – mimo wszystko. Cokolwiek by 
się nie działo, zawsze miejmy nadzieję, że wszyst-
ko ułoży się jak najlepiej, tak jak piszący te słowa 
jest pełen nadziei. 

Lekarz medycyny
Marek Ziajor

Specjalista chorób dziecięcych
 i medycyny rodzinnej

ZDROWIE
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GRÊBOSZÓW POCZÇTKIEM 
XX WIEKU

Gręboszów słynny Jakubem Bojką, ale nie tyl-
ko. Początkiem XX wieku wiele działo się na tychże 
terenach. Szczególnie należy zaakcentować istnie-
jące na ziemiach gręboszowskich silne przywiąza-
nie ludności do swojej ziemi – ojcowizny. Niegdyś 
latami rolnicy procesowali się o kawałeczek mie-
dzy, dzisiaj hektary stoją w Polsce ugorem. 

O wydarzeniach, mieszkańcach, Gręboszowie 
i okolicach pisano nawet w odległym Lwowie, 
w gazecie „Kurjer Lwowski”. 

Warto pamiętać, że w zeszłych wiekach chłop 
gręboszowski był nękany i poniewierany. A dla-
czego? Bo był niepiśmienny i łatwowierny. Warto 
więc stawiać na wykształcenie, pomimo trudno-
ści. One były, są i będą.

Kółko dramatyczne w Gręboszowie 
1905 r.

Staraniem krakowskiego Koła Towarzystwa 
Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki zosta-
ły już zorganizowane w powiecie dąbrowskiem 
amatorskie „Kółka dramatyczne” – jedno w Grę-
boszowie, drugie w Niecieczy. Pierwsze odbywa 
próby pod kierunkiem jednego z delegatów kra-
kowskich - sztuki „Kościuszko w Petersburgu”, 
drugie zaś odegrało onegdajszej niedzieli w sali 
szkolnej w Niecieczy obrazek z 1863 r. p.t.: „Za 
sztandarem”. Przedstawienie to wypadło pod 
względem wykonania bardzo poprawnie. Osob-
ny jednak wspominek należy się grze p. Świątka 
i panny K., którzy z najtrudniejszych ról wywią-
zali się znakomicie i grą swoją wielkie zrobi-
li wrażenie na dość licznie — mimo ulewnego 
deszczu zebranej publiczności, która tym dwojgu 
utalentowanym pracownikom sceny nie szczę-
dziła objawów zadowolenia. Kółko to zwróciło 
się onegdaj do dąbrowskiego Towarzystwa za-
liczkowego z prośbą o udzielenie mu subwencji 
na kupno różnych przyrządów teatralnych. Rada 
nadzorcza tego Towarzystwa przychylając się do 
tej prośby, udzieliła na cel, powyższy 200 kor., za 
co należy się jej serdeczne podziękowanie1.

Wiec parcelacyjny w Gręboszowie

Dąbrowa, 14 sierpnia [1905 r.] 
Mimo całotygodniowej uciążliwej pracy, zgro-

madzili się w niedzielę 13 bm. w liczbie około ty-
siąca włościanie i włościanki w domu gospodarza 
Janasa w Gręboszowie na wiec, zwołany w spra-

wie parcelacji dóbr siedliszowskich, które hr. Kwi-
leccy sprzedali spółce spekulantów żydowskich.

Obrady zagaił p. Dubiel, który przedstawiwszy 
cel wiecu, zaproponował następujący skład pre-
zydjum: przewodniczący p. Budzioch, zastępca 
p. Koziara, sekretarze pp. Janas i Maspłoń Igna-
cy z Wielopola. Propozycję tę zgromadzeni jed-
nomyślnie przyjęli. Następnie zabrał głos poseł 
Stapiński i w dwugodzinnej, gorąco oklaskiwanej 
przemowie, przedstawił zgromadzonym prakty-
ki żydów – spekulantów przy różnych kupnach, 
parcelacjach itp., następnie wykazywał korzyści, 
jakie lud odniesie przez solidarność i wstrzymy-
wanie się od kupna na wieczność, czy też dzierża-
wienia pola, należącego do dóbr siedliszowskich, 
liczących 1.400 morgów. Każdy mórg wypada 
nabywcom po 350 złr., a ci żądają od chłopów 
po 600, 700 i 1.200 złr.; mówca wykazywał dalej 
potrzebę zorganizowania komitetu wykonawcze-
go, omawiał jego skład i zakres działania i zakli-
nał zgromadzonych, by raczej nie uchwalali tej 
rezolucji, niżby mieli jej później nie dotrzymać. 
W końcu odczytał mówca wśród powszechnego 
aplauzu następującej osnowy rezolucję, którą 
zgromadzenie jednogłośnie przyjmuje:

„Zgromadzeni na wiecu w Gręboszowie dnia 
13 sierpnia 1905 włościanie i włościanki z całej 
parafji i dalszych gmin wyrażają głębokie ubo-
lewanie z tego powodu, że obszary dworskie 
w Gręboszowie, Lubiczku, Karsach, Siedliszowi-
cach, Bieniaszowicach i Uściu Jezuickiem, sta-
nowiące razem dobra siedliszowickie, sprzedali 
hr. Kwileccy spółce spekulantów żydowskich, 
bez zawiadomienia ludności polskiej. Za pracę 
położoną przez ojców, praojców i naszą na tych 
niwach, wydano nas na łup wyzyskiwaczy, któ-
rzy na dobitek pragną jeszcze do skóry nas złu-
pić. Taką pamiątkę zostawili nam i dzieciom na-
szym dawni dziedzice. Wobec nastawianych na 
nas przez spekulantów żydowskich sieci w celu 
zyskania miłości naszej dla ziemi ojczystej, jak-
by przysięgą przez podniesienie rąk wzajemnie 
święcie sobie ślubujemy bronić się solidarnie 
przed wyzyskiem. W szczególności ślubujemy so-
bie wzajemnie przyrzekamy: Ani na wieczność 
nie kupować, ani dzierżawę żadną nie brać, ani 
w żadne zgoła stosunki czy to zarobkowe, czy 
jakiekolwiek inne nie wchodzić z teraźniejszy-
mi właścicielami wymienionych dóbr, ani z ich 
rzecznikami! Żądamy natomiast, aby właściciele

HISTORIA
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RELACJE DO DZIEJÓW WSI, 
CHŁOPÓW I RUCHU LUDOWEGO 
W GMINIE GRÊBOSZÓW (CZÊŚĆ V)

Wojna i okupacja zastały Gabriela Dubiela w Tarno-
wie, gdzie też zaczął udzielać się w powstającej konspi-
racji, ale nie zajmował w niej eksponowanych pozycji. 
Bodajże wiosną 1941 r. został aresztowany i po pobycie 
w tarnowskim więzieniu Niemcy wywieźli go do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tam też latem 
1942 r. zmarł lub został zamordowany. W Tarnowie 
był torturowany, ale nikogo nie wydał i równie dziel-
nie zachowywał się w obozie. Skonał na rękach jednego 
z więźniów, któremu udało się przeżyć obóz i który po 
wyzwoleniu opowiedział autorowi relacji o ostatnich 
dramatycznych chwilach jego życia.

Mój rozmówca wie również, że Dubiel był oficerem 
armii austrowęgierskiej i po wybuchu Wielkiej Wojny 
został zmobilizowany. Walczył na różnych frontach, 
a do „Piasta” przesyłał korespondencje, natomiast 
w okresie plebiscytu znalazł się na Górnym Śląsku, 
gdzie współpracował z Wojciechem Korfantym. Auto-
rowi relacji wiadomo również, że był on także dyrekto-
rem tarnowskiego „Plonu”, a u zarania niepodległości 
w rządzie Ignacego Daszyńskiego objął funkcję mini-

stra oświaty. Bywając w jego tarnowskim domu w la-
tach 30., gdy znajdował się on już poza SL i należał do 
sanacji, nigdy nie słyszał, a rozmawiali o różnych spra-
wach, by Dubiel krytycznie mówił o Witosie. Chętnie 
natomiast, nie szczędząc kąśliwych uwag, wypowiadał 
się o ludziach z jego otoczenia.

Charakteryzując bliżej jego osobę dodał, że z natury 
był dość porywczy, niekiedy nawet gwałtowny, a w po-
glądach wręcz radykalny, ale niestały. Ten jego radyka-
lizm był nawet zbyt mocny jak na otoczenie chłopskie, 
bo chłopi w swej masie należeli do legalistów. Zapalał 
się łatwo, ale płonął krótko, a u boku Witosa rywalizo-
wał o miejsce z Władysławem Kiernikiem, zaś w powie-
cie dąbrowskim, który reprezentował w sejmie, rywali-
zował o popularność i wpływy z J. Bojką. Był od niego 
znacznie młodszy i przez to ruchliwszy, a w myśleniu 
o sprawach ludowych zdecydowanie nowocześniejszy. 
Jego wiedza o ruchu ludowym była imponująca, zresz-
tą nie tylko w tej dziedzinie, ale miał przecież solidne 
przygotowanie akademickie.

ci natychmiast odsprzedali nam nabyte ob-
szary. Do przeprowadzenia i dopilnowania tej 
uchwały, postanawiają zgromadzeni powo-
łać do pracy komitety gminne w okolicznych 
wsiach, a kierownictwo tych komitetów spo-
czywać ma w ręku komitetu wykonawczego, 
składającego się z delegatów po jednym z każ-
dego komitetu gminnego. Zgromadzeni proszą 
wszystkie gazety polskie o opublikowanie tej 
uchwały dla uwiadomienia ludu w całym kraju 
o tych naszych postanowieniach z tym dodat-
kiem, aby się lud nieświadomy nie dał użyć za 
narzędzie przeciw nam”.

W dyskusji nad tą rezolucją zabrał głos miej-
scowy ks. katecheta i godząc się na zajęte w tej 
sprawie przez posła Stępińskiego stanowisko, 
kwestjonował słuszność zarzutów, skierowanych 
pod adresem obszarników, którzy jego zdaniem 
„wcale krajem nie trzęsą”.

 Na zarzuty te odpowiadali pp.: Stapiński, Fe-
liks Musiał i Dubiel, który to ostatni zachęcał go-
rąco do solidarności, będącej najlepszym orężem 
w walce z wyzyskiwaczami; mówca omawiał tak-
że działalność nowo założonej „Ludowej spółki 
rolniczej” i wzywał włościan, by wszelkie kainity, 

żużle itp., sprowadzali za pośrednictwem tej lu-
dowej instytucji. W końcu swego przemówienia 
złożył mówca podziękowanie posłowi Stapiń-
skiemu za jego przybycie oraz obronę interesów 
ludu, jak również właścicielowi domu p. Janaso-
wi za bezinteresowne udzielenie lokalu na wiec.

Przemówił jeszcze p. Stapiński i przedstawił 
zgromadzonym całą szkodliwość ustawy propina-
cyjnej, krzywdzącej i w najwyższym stopniu uciska-
jącej klasę pracującą, a przynoszącej tylko korzyści 
rządowi i obszarnikom.

Po przemówieniu tem ze względu na wyczerpa-
nie porządku dziennego, zamknął przewodniczący 
zgromadzenie o g. 8 wieczorem.

Wieczorem „Kółko dramatyczne” dało przedsta-
wienie amatorskie, które powiodło się w zupełności.

Sala szkolna była przepełniona. Publiczność 
składała się przeważnie z włościan, młodzieży gim-
nazjalnej i akademickiej. Artystów – amatorów 
oklaskiwała gorąco zebrana publiczność”2.

Paweł Glugla

1 „Kurjer Lwowski”, R. 23:1905, nr 217, s. 2-3.
2 „Kurjer Lwowski”, R. 23:1905, nr 226, s. 2.

HISTORIA

 *** 
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Po zdradzie Bojki w październiku 1927 r. pozostał 
przy Witosie i Piaście i wtedy dużo znaczył w powiecie 
dąbrowskim. Nie trwało to jednak długo, bo powia-
tem zajmował się niejako z doskoku, natomiast syste-
matyczną pracę prowadzili tu Jan Bania za Swarzowa 
i Henryk Krzciuk. Przegrał też rywalizację z tym dru-
gim, który w 1928 r. został posłem Piasta z powiatu, 
natomiast Dubiel chyba nawet nie kandydował. Jego 
wadą był słomiany zapał oraz nadmierny pociąg do al-
koholu, a w czasie posłowania zwyczajnie się rozpił. 

Reasumując swoje uwagi W. Świętek stwierdził: 
„Był z Dubiela człowiek o dużych zdolnościach i od-
powiadających im ambicjach politycznych. Jego ta-
lenty nie zostały jednak do końca wykorzystane przez 
PSL – Piast, co pewnie było jednym z powodów jego 
zerwania z ludowcami.” W praktyce- dodał- mógł zro-
bić w życiu politycznym więcej niż zrobił, ale- w czym 
zresztą miał duży udział- nie wyszło to do końca. Sta-
rzy działacze w powiecie, pewnie przez sentyment 
bardziej trzymali z Bojką, a Dubiel wychodził z now-
szymi pomysłami pracy, gdyż oprócz wrodzonych ta-
lentów miał też solidne wykształcenie.

Pod koniec relacjonowanej rozmowy jej główny bo-
hater pokazał mi odpis listu, jaki w 1936 r. z tarnow-
skiego więzienia do swego ojca Marcina napisał Henryk 
Krzciuk. Był on wtedy po raz drugi posłem, ale w 1934 
r. sanacyjna większość sejmowa wydała go sądom, co 
było związane z serią chłopskich walk z sanacją z lat 
1932-1933, owocującymi krwawymi zajściami w Łapa-
nowie, Kozodrzy, Nockowej i w innych wsiach. Te wal-
ki w postaci tzw. strajków- bojkotów objęły też powiat 
dąbrowski, ale na szczęście nie przyniosły śmiertelnych 
ofiar. Otóż w więzieniu, co wynika z treści owego listu, 
Henryk natknął się na roczniki ukazującego się przed 
Wielką Wojną w Tarnowie tygodnika „Pogoń”. W jed-
nym z numerów tego tygodnika aresztowany poseł 
przeczytał opis kulis wyborów do Sejmu Krajowego 
we Lwowie odbytych w roku 1889, w których niezbyt 
chlubną rolę odegrał J. Bojko.

Otóż z treści owego listu Henryka do ojca Marcina 
wynika, że przed wyborami proboszcz Gręboszowa ks. 
Henryk Otowski, na kazaniu zaagitował chłopów, by 
posłem wybrali jednego spośród siebie. Posłem z ku-
rii wiejskiej powiatu dąbrowskiego, zresztą nie po raz 
pierwszy był wtedy dziedzic Partynia (to przysiółek 
Łęgu Tarnowskiego- J. H.), hr. Józef Męciński, mają-
cy także posiadłości w powiecie dąbrowskim, a wcze-
śniej powstaniec styczniowy, z którego powrócił jako 
inwalida. Tego kazania, co wynika z listu, wysłuchał 
także J. Bojko i o jego treści poinformował hrabiego. 
Wyraźnie mu przy tym powiedział, że jeżeli dalej chce 
być posłem, to musi przeciągnąć na swoją stronę pro-
boszcza Otowskiego. Zaś rozruszani już wtedy politycz-
nie dąbrowscy chłopi (dodaję tu od siebie, że stało się 
to za sprawą ks. Stanisława Stojałowskiego, który na 
łamach „Wieńca i Pszczółki” rzucił przed tymi wybo-
rami hasło „Chłopi, wybierajcie chłopa!”, a ta agitacja 

dotarła i do powiatu dąbrowskiego) wysunęli aż trzech 
swoich kandydatów. A tymi kandydatami byli: właśnie 
Marcin Krzciuk, czyli ojciec uwięzionego Henryka, 
wtedy wójt Sikorzyc; starszy od niego Mikołaj Czupry-
na z Mędrzechowa (od siebie dodam, że był to bardzo 
rozgarnięty chłop, były cesarski żołnierz, który jako 
artylerzysta brał udział w bitwie pod Sadową na po-
czątku lipca 1866 r., w której armia pruska dowodzo-
na przez Helmuta von Moltke- starszego- rozgromiła 
armię austriacką, a z córką tegoż Czupryny ożenił się 
później wybitny dąbrowski działacz ludowy, pochodzą-
cy z Pawłowa Stanisław Kochanek) i pisarz (sekretarz) 
gminny Jan Banaś z Samocic (w tekście listu jest, że 
Janowic, ale w powiecie nie ma wsi o takiej nazwie, zaś 
skądinąd wiem, że Banaś był z Samocic i żył w latach 
1845-1902- J.H.)

W toku rozkręcającej się kampanii wyborczej Czu-
pryna oświadczył, że wycofuje się z walki o mandat 
i opowiada za młodszym M. Krzciukiem, a niebawem 
podobnie postąpił i Banaś, co poważnie wzmocniło 
szanse Krzciuka. Na jego niekorzyść zadziałał jednak 
proboszcz Otowski, bo dotarli do niego emisariusze 
ostrzeżonego wcześniej przez Bojkę Męcińskiego. W tej 
sytuacji pleban zmienił front i agitując za hrabią Mę-
cińskim mówił do chłopów, że Krzciuk jest za młody 
na posłowanie, nie ma też koniecznego doświadczenia 
i dlatego nie podoła obowiązkom poselskim, natomiast 
te wszystkie konieczne atuty posiada hr. Meciński. Agi-
tacja proboszcza spowodowała, że wybrani we wsiach 
parafii wyborcy (wybory w Galicji były dwustopniowe, 
bo najpierw uprawnieni wybierali wyborcę w liczbie 1 
na 500 uprawnionych, a potem ci wyborcy wybierali 
w powiecie posła- J.H.) oddali głos na hrabiego, który 
po raz kolejny został „chłopskim” posłem z powiatu.

Adresat tego listu, Marcin Krzciuk, przesłał go do 
redakcji „Piasta”, a ta podała, że list nosił datę 4 lipca 
1935 r. Z tegoż listu wynika, że jego autor, poseł H. 
Krzciuk, już od trzech miesięcy przebywał w tarnow-
skim więzieniu, zaś adresat listu posła, jego ojciec miał 
wtedy 85 lat życia, czyli że urodził się w 1850 r. Treść li-
stu dowodzi natomiast, że Bojko ma negatywny udział 
w wyborach w 1889 r., bo przyczynił się do przegranej 
chłopskiego kandydata. Zaś uzupełniająco dodam, że 
w następnych wyborach, które w kurii wiejskiej odbyły 
się 25 września 1895 r., tenże Bojko pokonał hr. Męciń-
skiego i po raz pierwszy w życiu został posłem. Sporo 
ciekawych wiadomości o kulisach jego wyboru zawiera 
spisana przeze mnie relacja Kazimierza Augustyńskie-
go z Otfinowa. 

Na marginesie tej części relacji przytoczę przepysz-
ną anegdotkę, która wiąże się z wyborami do Lwowa 
z 1889 r., a którą dawno temu opowiedział mi bar-
dzo już wówczas stary chłop z rejonu Mędrzechowa. 
Otóż ubiegający się o mandat Marcin Krzciuk w pew-
ną środę przyjechał na jarmark do Dąbrowy, by tam 
uprawiać agitację na swoją rzecz wśród przybyłych na 
jarmark chłopów. Zatrzymał swoją furmankę na placu 
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targowym, wokół niej zebrała się duża grupa chłopów, 
a on stanął na siedzeniu i wygłaszał agitacyjne przemó-
wienie, a głos miał donośny. Dzień był jednak wietrz-
ny, a on ustawił się pod wiatr i w pewnym momencie 
go zatkało. Zszedł więc z tej prowizorycznej mównicy, 
wmieszał się między zebranych chłopów i zapytał: „Do-
brzemgodoł?” A na to jeden ze słuchających chłopów 
odrzekł: „Głośnoś godoł!”.

Przy tej okazji przytoczę tu jeszcze inną scenkę zwią-
zaną z wyborami do Lwowa z 1895 r. Otóż w tych wybo-
rach oficjalnym kandydatem istniejącego od końca lip-
ca SL był J. Bojko, zaś o mandat walczył z dotychczaso-
wym posłem hr. J. Mącińśkim. Wsparcia Bojce udzielił 
m. in. pierwszy prezes SL, lwowski inteligent dr Karol 
Lewakowski, wybrany na to stanowisko na rzeszow-
skim zjeździe. Popierając kandydaturę Bojki napisał do 
dąbrowskich chłopów rekomendujący go list, a w nim 
zawarł m. in. hasło:

Jeśli chcecie mieć posła
Nie na swoją zgubę,
To sobie wybierzcie

Z Gręboszowa Kubę!

Poparcie prezesa pomogło, Kuba pokonał hrabiego, 
a decydujący udział w tym sukcesie miał Marcin Au-
gustyński z Otfinowa, zaś związane z tym szczegóły za-
wiera relacja spisana przeze mnie na spotkaniu z jego 
wnukiem.

Na temat ostatniego okresu życia G. Dubiela pew-
nych informacji udzielił mi Leon Wapiennik, a miało 
to miejsce gdzieś wnet po roku 1980 w czasie jakiegoś 
spotkania w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu ZSL. 
Padło tam wówczas nazwisko Dubiela, a on oświad-
czył, że w czasie okupacji zetknął się z tą postacią. Ten-
że Wapiennik był zaprzysiężony do konspiracji spod 
znaku ZWZ-AK, zaś oficjalnie pracował w tarnowskim 
więzieniu i przez niego konspiracja przemycała wia-
domości do więźniów i otrzymywała od niego grypsy, 
a jego krótkie opowiadanie włączam do niniejszej rela-
cji, ponieważ zawiera informacje o G. Dubielu.

Otóż z informacji przekazanych mi przez L. Wa-
piennika wynika, że G. Dubiel został aresztowany wio-
sną 1941 r., a zamordowany lub też zmarł rok później 
w Auschwitz. Są też dane, co dodaję od siebie, datują-
ce jego śmierć na rok 1943. Został aresztowany razem 
z innymi organizatorami tarnowskiej konspiracji spod 
znaku ZWZ-AK, a to: Karolem Kwiczałą i Kasprem 
Ciołkoszem, a tuż po nich Niemcy aresztowali zawo-
dowych wojskowych, którzy także działali w wojsko-
wym pionie Państwa Podziemnego. Ci wojskowi to mjr 
Antoni Szczur, mjr Kazimierz Kosiba, mjr Władysław 
Kumor i inni. Ci wojskowi organizowali, poza struktu-
rą ZWZ, konspiracyjną Organizację Wojskową. Aresz-
towanie Szczura pociągnęło za sobą dalsze, bo praw-
dopodobnie w ręce Niemców wpadła też prowadzona 
przez niego ewidencja. Stąd hitlerowcy aresztowali 
innych zawodowych oficerów i podoficerów, profeso-

rów z Ciołkoszem i Dubielem na czele, adwokatów dra 
Stanisława Chmiela i dra Mieczysława Rozwadowskie-
go i innych. Po torturach, przesłuchaniach i śledztwie 
w Tarnowie zostali wywiezieni do Auschwitz i tam 
zmarli lub zostali zamordowani.

Aresztowany przez gestapo Dubiel, co wynika z in-
formacji L. Wapiennika, zachował się jak prawdziwy 
patriota. Mimo wyrafinowanych tortur wszystko wy-
trzymał i nikogo nie wydał, a nawet zachował pogo-
dę ducha i trochę sztuczny dobry humor. Razem z K. 
Kwiczałą podtrzymywał innych więźniów na duchu, 
a nawet ich rozweselali. Autor tej relacji dodał, że wg 
niego to aresztowanie nie miało związku z jego działal-
nością z czasie plebiscytu i III powstania na Górnym 
Śląsku ani taż z konspiracją spod znaku „Rocha”, bo 
nie działał on w ludowej konspiracji. Był on natomiast 
związany z wydawaniem podziemnych biuletynów, 
drukujących różne wiadomości z nasłuchu radiowego. 
Na zakończenie krótkiej opowieści jej autor dodał, że 
jego zdaniem aresztowanie i zamordowanie G. Dubiela 
stanowiło ogniwo generalnej rozprawy okupanta z pol-
ską inteligencją.

Na zakończenie zrelacjonowanej wyżej rozmowy 
jej główny bohater wypożyczył mi kopię swojego opra-
cowania poświęconego opisaniu działalności wiciarzy 
i ludowców w gminie zbiorowej Gręboszów. To opra-
cowanie obejmuje głównie lata 30. XX w., niekiedy 
sięga do okresu wcześniejszego, a także sporo uwagi 
poświęca latom okupacji i pierwszemu okresowi po 
wyzwoleniu. Anonsowany niniejszym tekst jest bardzo 
chaotyczny i dowodzi, że jego autor ma spore problemy 
związane ze sprawnym władaniem piórem, ale mimo 
tych mankamentów trzeba docenić to, że wykazał 
dużo chęci i dobrej woli, by utrwalić dla potomności 
to, co wiciarze i ludowcy z gminy Gręboszów zrobili 
dla swojej społeczności. Swoje opracowanie jego autor 
opatrzył datą 27 stycznia 1979 r., zaś ja poniżaj podaję 
dokładne streszczenie tego opracowania. Zamieściłem 
w nim wszystkie podane przez autora fakty dodając tu 
i ówdzie dodatkowe uwagi od siebie, w tym podaję ogół 
przytoczonych przez autora faktów, zdarzeń i nazwisk. 
A robię to z tym większą satysfakcją, ze opracowanie 
W. Świętka stanowi istotne uzupełnienie opracowania 
F. Kapela z Woli Szczucińskiej, którego autor praktycz-
nie całkowicie pomija wiciowo-ludowe wątki dziejów 
gminy Gręboszów.

W latach 20. W Gręboszowie i we wsiach okolicz-
nych- pisze streszczany autor- dość prężnie działały 
trzy organizacje, a to: OSP, koła MZM przy MTR i Akcja 
Katolicka. Tej ostatniej patronowała ambona, zaś naj-
sprawniej działał MZM. Ta organizacja była szczegól-
nie pożyteczna, gdyż propagowała postęp w kulturze 
rolnej. Służyło temu zakładanie i prowadzenie poletek 
doświadczalnych przez członków MZM. Koła MZM, 
znajdujące się po obu stronach Dunajca, wzajemnie 
się odwiedzały, a przy pomocy nauczycieli tworzono 
w tych miejscowościach chóry ludowe i amatorskie 
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zespoły teatralne, które przygotowywały i wystawiały 
sztuki cieszące się dużym powodzeniem.

Zjawisko zgodnej współpracy młodzieży pozaszkol-
nej ze szkołami trwało do pierwszych lat po zamachu 
majowym, gdyż wnet po objęciu władzy przez sanację 
zaczęła się na wsi ostra walka o wpływ na młodzież 
wiejską. Krakowska centrala MZM przeszła pod znaki 
obozu rządzącego, a w ślad za tym sanacyjni wodzireje 
zaczęli się również wciskać do terenowych komórek tej 
młodzieżowej organizacji. Władze obiecywały przy tym 
zatwierdzenie różnych spraw, by za tę cenę wyrwać ich 
dzieci spod wpływu ludowców, gdyż pod względem po-
litycznym MZM był bardzo silnie związany z PSL- Piast. 
Ta polityka dzielenia i rządzenia zaczęła też przynosić 
pewne efekty, gdyż na stronę sanacji zaczęła przecho-
dzić słabsza psychicznie i mniej wyrobiona politycznie 
grupa młodzieży wiejskiej. Poprawki wprowadzone do 
statutu MZM sprzyjały również prorządowej orientacji 
całej organizacji, co w sumie spowodowało zauważalny 
rozgardiasz w środowisku młodzieży i w ślad za tym 
chwilowe osłabienie wpływów ludowcowych wśród tej 
grupy mieszkańców dąbrowskiej wsi.

Na terenie Gręboszowa takim „opiekunem”: mło-
dzieży wiejskiej ze strony władz okazał się komendant 
posterunku Policji Państwowej, pochodzący z Jadow-
nik Mokrych Józef Anioł. Wciskał się on na zebrania 
koła MZM, próbował w tym środowisku werbować 
swoich informatorów oraz podejmował próby wbija-
nia klina między młodzież zrzeszoną w kole MZM a lu-
dowców spod znaku PSL-Piast. Gręboszowska sanacja, 
zwłaszcza po przejściu J. Bojki w jej szeregi, uznała że 
jest na tyle silna, iż może sobie pozwolić na otwartą 
konfrontacje z ludowcami. Przedstawiciele i zwolen-
nicy sanacji chcieli również zapobiec przenikaniu idei 
wiciowych na teren gminy, gdyż i na ten teren docie-
rały wiadomości, iż w końcu czerwca 1928 r. powstał 
w Warszawie niezależny organizacyjnie ZMW RP-Wi-
ci, a w środowisku krakowskich akademików ludow-
ców, w tym zwłaszcza zrzeszonych w oddziale PAML, 
zaczął narastać bunt i rodził się sprzeciw przeciw sa-
nacyjnemu patronactwu. Ta grupa zbuntowanych pal-
mowców zaczęła też czynić przygotowania do utworze-
nia małopolskiego odłamu Wici.

Wójt gminy Gręboszów, Kazimierz Bojko, nawia-
sem mówiąc syn Jakuba oraz sekretarz gminy Tomasz 
Moryl, nie chcąc dopuścić przeniknięcia idei wicio-
wych na teren wsi tworzących później gminę zbiorową 
Gręboszów, wymyślili pewną imprezę. Dołączył do niej 
dziedzic z Borusowej, właściciel tamtejszego folwarku 
Jan Bzowski. Tenże ziemianin w pamięci przedwojen-
nego pokolenia mieszkańców utrwalił się również tym, 
że głośno mówił, iż jego marzeniem jest powrót do 
systemu pańszczyźnianego. Znany był również z bez-
względnego wyzyskiwania pracującej w jego dobrach 
okolicznej ludności. Za dzień pracy od świtu do zmro-
ku najemnikom pracującym w jego folwarku płacił 60 
groszy. Ze zgrozą opowiadano też, że pewnego razu do 

nieprzytomności pobił trzy uczennice, które wyszły na 
jego pole, by już po zwiezieniu snopów do dworskiego 
gumna zbierać leżące luzem kłosy. Na wsi – co dodaję 
od siebie – od wieków istniała tradycja, że po żniwach 
i zwiezieniu zboża z pól, a przed podorywkami, biedota 
wiejska co tolerował wiejski obyczaj, miała prawo zbie-
rania dla siebie pozostałych na polach kłosów, a ten 
zwyczaj dotyczył zarówno ziem uprawianych przez 
chłopów, jak i dóbr pańskich.

Zaś wspomniana impreza polegała na tym, że przed 
szkołą zebrano dziatwę szkolną, do której okoliczno-
ściową mowę wygłosił kierownik szkoły, a następnie 
wójt wygłosił mocno prosanacyjne przemówienie. Na 
koniec rozdano dzieciom bezpłatne zeszyty, zaś dzieci 
deklamowały wyuczone wcześniej wierszyki. Ponie-
waż nie wszystkie dzieci były obecne na tym zgroma-
dzeniu apelu, to wójt z dziedzicem odwiedzali później 
te domy i wręczali ojcom tych nieobecnych dzieci owe 
zeszyty. Przy tej okazji mocno też reklamowali polity-
kę rządu wobec wsi, której razem miał być wiejski sek-
tor Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, czyli 
ugrupowania ówczesnej sanacji.

To nasilenie antyludowcowej propagandy w wyda-
niu BBWR, uaktywnionej Akcji Katolickiej, opanowa-
nych przez senatorów ochotniczych straży pożarnych, 
szczególnie nasiliło się po „wyborach brzeskich”, a dys-
pozycje w tej sprawie płynęły z powiatu. W tym cza-
sie jednak ruch wiciowy dość mocno zakorzenił się we 
wsiach gminy, chociaż organizacyjnie był słabszy na tle 
innych gmin powiatu. Wiciarze mieli jednak pełne po-
parcie ze strony kół SL. 

Na połowę czerwca 1933 roku wiciarze z kół po-
łożonych w okolicy Gręboszowa postanowili zwołać 
w Żelichowie zlot młodzieży zniczowej, ponieważ w tej 
wsi istniało najsilniejsze w skali późniejszej gminy 
koło Znicza (Wici), zaś sanacja do sąsiedniej Woli Że-
lichowskiej zwołała zlot zależnej od siebie młodzieży 
zgrupowanej w MZML. Ten zlot wiciarzy w Żelichowie 
poprzedził zjazd sąsiedzkich kół wiciowych Związku 
Sąsiedzkiego w Otfinowie, który należał do jednego 
z najlepszych w powiecie. Na miejsce Żelichowskiego 
zlotu, który zaczął się o godzinie 10.00, wybrano pu-
stą stodołę, ponieważ obowiązujące wówczas prawo 
o zgromadzeniach stanowiło, że obrady muszą się 
odbywać w pomieszczeniach zamkniętych. Do Żeli-
chowa przybyła młodzież zniczowa z Otfinowa, Niecie-
czy i przede wszystkim z rejonu Gręboszowa. Obrady 
otworzył prezes Koła Wici w Żelichowie Jan Wdowiak, 
a następnie referat wygłosił Franciszek Boduch z Czy-
żowa, reprezentujący władze powiatowe Znicza. Mówił 
też Władysław Myśliński z naddunajeckich Przybysła-
wic i inni. 

Obrady zgromadzonej młodzieży przebiegały bar-
dzo spokojenie i toczyły się w poważnej atmosferze, 
a czuwała nad tym młodzieżowa straż porządkowa z od-
powiednimi opaskami na rękawach. Zebrana w sto-
dole Stanisława Dudka młodzież wiciowa hucznymi 
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oklaskami przyjmowała wystąpienia referentów i ko-
lejnych mówców. Zgromadzenie zbliżało się ku końco-
wi, gdy na miejsce obrad przybył granatowy policjant. 
Był to posterunkowy Wrażeń z Siedliszowic, a straż po-
rządkowa zgłosiła mu, że zlot odbywa się w należytym 
porządku i bez zakłóceń. On jednak zapinając pasek 
pod brodą- co świadczyło, że jest tu służbowo- polecił 
w imieniu prawa by wszyscy się rozeszli. To polecenie 
na nikim nie uczyniło jednak nawet najmniejszego 
wrażenia. Policjant chciał więc dostać się do środka 
stodoły, ale stojący murem wiciarze uniemożliwili mu 
realizację tego zamiaru. Zrezygnował więc z tej próby 
i wściekły wycofał się, ale szukał możliwości odegrania 
się i powetowania sobie tego niepowodzenia. 

Na skrzyżowaniu dróg Żelichów- Wola Żelichowska 
mieszkał żyd Mecheł Cwajg, który na polecenie poste-
runkowego Wrażenia poszedł do Woli Żelichowskiej, 
gdzie była większa grupa policjantów ochraniających 
zlot młodzieży związanej z BBWR. Tą grupą dowodził 
komisarz z Dąbrowy Gniadek, który zaraz wysłał po-
siłki do Żelichowa w celu rozpędzenia tamtejszego zlo-
tu zniczowców. W momencie przybycia tych posiłków 
zlot w Żelichowie już się praktycznie kończył, a zebrana 
na nim młodzież śpiewała na zakończenie: „Gdy naród 
do boju…”. Posterunkowy Wrażeń przybył z posiłka-
mi i doszło do zamieszania oraz szarpaniny policjan-
tów z wiciarzami. Jeden z granatowych z pałką w ręku 
chwycił za kołnierz F. Boducha, a na pomoc zaatako-
wanemu pośpieszył Jan Wdowiak, który opasał tego 
policjanta i mocno go ścisną a to wykorzystał Boduch 
i wyrwawszy się z jego rąk wmieszał się w tłum wicia-
rzy. Posterunkowy Wrażeń widząc że jego kolega znaj-
duje się w uścisku Wdowiaka zdjął z ramienia karabin 
i chciał jego kolbą uderzyć Wdowiaka ręce. Zobaczył 
to jednak Kazimierz Śliwa z Bieniaszowic i chwyciw-
szy za drugą cześć karabinu obrócił go wraz z Wraże-
nie w drugą stronę. W tej sytuacji posterunkowy wraz 
z grupa policjantów wycofał się spod stodoły co zakoń-
czyło incydent. Zresztą nastąpił już wieczór i policja po-
maszerowała do Woli Żelichowskiej.

W nocy wiciarze w odwecie wybili okna w domy 
Cwajga, a na drugi dzień posterunkowy Wrażeń z po-
mocnikiem przyszli by zabrać do aresztu burzycieli po-
rządku publicznego. Do aresztu policyjnego w Żabnie 

zabrano wtedy Piotra Dudka, Jana Wdowiaka i Wła-
dysława Zaróda- wszyscy z Żelichowa i Woli Żelichow-
skiej oraz F. Boducha z Czyżowa. W tej sytuacji wicia-
rze postanowili zaatakować areszt w Żabnie i uwolnić 
aresztowanych kolegów. Na trzeci dzień grupa wiciarzy 
dowodzona przez podoficera rezerwy Stanisława Sitko, 
składająca się m.in. z: Jana Tarki, Andrzeja i Jana Dud-
ków, Andrzeja Dudka (drugiego), Bronisława Pola-
nowskiego, i innych pomaszerowała na miejsce zbiórki 
w Podlesiu Dębowym. A z innych stron dochodzili też 
wiciarze, bo wieści o incydencie w Żelichowie i aresz-
towaniach szybko się rozeszły. W nocy na miejsce 
zbiórki przybył jednak z Żabna łącznik z wiadomością, 
że posterunek w Żabnie został wydatnie wzmocniony 
dodatkowymi policjantami, co spowodowało decyzję 
o odwołaniu ataku na Żabieński areszt. 

Niebawem policja aresztantów z Żabna przewiozła 
do Tarnowa, gdzie odbyła się rozprawa, której prze-
wodniczył sędzia Wójtowicz. Świadkami oskarżenia 
byli policjanci, zaś sędzia był dość pozytywnie ustosun-
kowany do oskarżonych, i dlatego wyroki opiewały na 
tyle dni aresztu, ile wiciarze już odsiedzieli. Tymcza-
sem sanacja dla podkreślenia swoich wpływów w tym 
rejonie zorganizowała w Woli Żelichowskiej zlot zależ-
nego od siebie paramilitarnego Strzelca. Organizato-
rem tego zlotu był działacz tej organizacji Jan Dziura 
z Woli Żelichowskiej, który w jej szeregach chciał sku-
pić całą pozaszkolną młodzież męską, ale nie zdołał 
zrealizować tych planów. Na ten zlot organizatorzy 
zwieźli również dzieci z okolicznych szkół, zaś Dziura 
wszelkimi sposobami przeszkadzał wiciarzom w ich 
codziennej działalności, za co sanacja nie szczędziła 
mu pochwał. Dążąca do zjednania młodzieży męskiej 
sanacja częstowała przybyłych na zlot Strzelców piwem 
ale i to niewiele jej dało. W sumie ten cały zlot Strzelca 
nie był sukcesem sanacji, zaś ta winą za swe niepowo-
dzenia obarczała wiciarzy i ludowców. Komendant po-
sterunku wspomniany wcześniej J. Anioł wniósł nawet 
oskarżenie przeciwko Michałowi Smole i Józefowi Za-
rzyckiemu- działaczom SL oraz wiciarzowi Tomaszowi 
Sokołowskiemu, że swoją agitacją rozbili zlot strzelecki 
w Woli Żelichowskiej. Na rozprawie w Żabnie ta trójka 
został ukarana grzywną po 5 złotych każdy

Dr Jan Hebda
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Po ponad dwumiesięcznym okresie odpoczynku dzieci i młodzież wróciły do zajęć szkolnych. Inaugu-
racja roku szkolnego w naszej gminie odbyła się 4 września i rozpoczęła się uroczystą mszą św. w kościele 
pw. WNMP w Gręboszowie. Zaraz po niej wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, gdzie 
odbył się uroczysty apel. Dyrektor szkoły Jerzy Misterka powitał wszystkich uczniów, którzy od nowego 
roku szkolnego będą zdobywać wiedzę w murach tej placówki. Była to wyjątkowa chwila w szczególności 
dla tych najmłodszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi szkoły w Gręboszowie. W związku z przy-
padającą rocznicą wybuchu II wojny światowej, Dyrektor placówki przypomniał o tragicznych wydarze-
niach z tego okresu. Uczniowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem majora Henryka 
Sucharskiego oraz na grobie Stefanii Łąckiej. 

W uroczystościach inaugurujących rok szkolny 2017/2018 wzięli udział uczniowie, grono pedagogicz-
ne, rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych. W tym dniu głos zabierali Przewodniczący Rady 
Gminy Franciszek Dymon, Sekretarz Gminy Bronisław Błach oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Gręboszowie. Zgodnie życzyli wszystkim uczniom, aby nadchodzący czas był dla nich do-
skonałą okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności, odpowiednio spożytkowali ten czas i skorzystali z wiedzy 
i doświadczenia jakie pragną im przekazać nauczyciele uczący w tej placówce.

Ostatnim elementem inauguracji roku szkolnego w szkole było spotkanie uczniów z wychowawcami. 
A oto wykaz wychowawstw w Szkole Podstawowej: Beata Brożek – kl. I, Marta Sokół – kl. II, Sabina 

Kuta – kl. III A, Sylwia Kaczor – kl. III B, Anna Radło – kl. IV, Anna Dembińska – kl. V, Anna Potępa – 
kl. VI, Jadwiga Woźniak – klasa VII. 

W klasach gimnazjalnych wychowawstwa pełnią Anna Ruta - kl. II i Anna Chmura - kl. III.
Wiesław Lizak

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, że decyzją Sejmiku Województwa Małopol-

skiego, została przyjęta Uchwała Nr XXXVI/554/17 w sprawie uchylenia Uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Nr XX/283/04 z dnia 31 maja 2004 r., w sprawie stawek opłat za przeprawę 
promową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Borusowa. Wspomniana Uchwała zo-
stała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 8 czerwca br. i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 23 czerwca 2017 r. Zatem począwszy 
od wskazanego terminu opłaty za przeprawę promową zostają zniesione, a przewóz będzie odby-
wał się bezpłatnie.
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SPORT
25 czerwca 2017 r. na stadionie w Woli Żelichow-

skiej odbył się kolejny Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Seniorów o Puchar Wójta Gminy Gręboszów. Or-
ganizatorami zawodów byli: Wójt Gminy, Gminne 
Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz LZS „Wolania” 
Wola Żelichowska. Do zawodów przystąpiły cztery 
miejscowe zespoły, które do walki o zwycięstwo wy-
stawiły następujące składy:

LZS „Wisła” Borusowa: Skowron Piotr, 
Dudek Marcin, Loraj Marek, Curyło Dawid, Gaweł 
Dawid, Wąż Dawid, Woźniak Piotr, Bigos Artur, 
Skowron Jakub, Szczepański Tomasz, Wójtowicz 
Mateusz, Wytrwał Konrad, Woziwoda Łukasz, Ki-
doń Szymon.

LZS „Strażak” Karsy: Chlastawa Dominik, 
Dąbroś Przemysław, Pyrczak Andrzej, Burek Kry-
stian, Bigos Karol, Surdel Sebastian, Zarzycki Ja-
nusz, Dymon Dawid, Bigos Krzysztof, Gała Michał, 
Koziara Dominik, Zaleski Piotr, Zaleski Adam, Nie-
jadlik Dariusz, Surowiec Marcin, Dymon Marcin, 
Starsiak Krystian, Kaczówka Paweł.

LZS „Dunajec” Ujście Jezuickie: Wdowiak 
Damian, Misterka Mariusz, Kaczmarczyk Dominik, 
Kosoń Krzysztof, Nagórzański Lesław, Nagórzański 
Jakub, Szarek Wojciech, Sucharski Marian, Koziara 
Robert, Skowron Grzegorz, Obartuch Marek, Sobo-
ta Bartłomiej, Zieliński Rafał.

LZS „Wolania” Wola Żelichowska: Ja-
nowiec Paweł, Janowiec Piotr, Krupa Patryk, Sęk 
Piotr, Łos Tomasz, Wytrwał Tomasz, Banach Mar-
cin, Mosio Michał, Szostak Mateusz, Mosio Mate-
usz, Myśliński Stanisław, Boduch Krzysztof, Bociek 
Andrzej, Dymon Grzegorz, 
Tarka Marcin, Szostak Ma-
ciej, Morawiec Adrian.

Turniej rozegrano wg 
zasady „każdy z każdym”. 
Drużyny zagrały po 3 mecze 
trwające 2 x 15 minut każdy. 
Kolejność rozgrywek ustalo-
no w losowaniu, które miało 
miejsce przed rozpoczęciem 
turnieju. Za wygrany mecz 
w podstawowym czasie ze-
spół otrzymywał 3 pkt, za 
przegraną 0 pkt. W przy-
padku remisu o zwycięstwie 
decydowały rzuty karne. Za 
wygraną w karnych zespołom 
dopisywano 2 pkt, a za prze-
graną 1 pkt.

Rozegrano łącznie sześć  spotkań, których wyni-
ki przedstawiamy poniżej:

LZS Wola Żelichowska– LZS  Borusowa 4:0 
(1:0)
LZS Ujście Jezuickie – LZS  Karsy 1:2 (1:2)
LZS Wola Żelichowska– LZS Karsy 1:1 (1:0)
 zwycięstwo w karnych – LZS Wola Żelichowska
LZS Borusowa - LZS Ujście Jezuickie 2:3 (1:1)
LZS Wola Żelichowska - LZS Ujście Jezuickie 
1:1 (0:1) 
zwycięstwo w karnych – LZS Wola Żelichowska
LZS Karsy - LZS Borusowa 3:1 (1:0)
 
Klasyfikacja końcowa wyglądała  następująco:
1. LZS Wola Żelichowska 7 pkt. bramki 6:2
2. LZS Karsy 7 pkt. bramki 6:3
3. LZS Ujście Jezuickie 4 pkt. bramki 5:5
4. LZS Borusowa 0 pkt bramki 3:10
Tytuł króla strzelców przypadł Michałowi Mo-

sio a najlepszego bramkarza Pawłowi Janowiec – 
obaj zagrali w barwach „Wolani”. Zwycięski zespół 
otrzymał 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 sprzętu sportowego. 
Nad właściwym przebiegiem meczów czuwali sę-
dziowie: Paweł Łachut oraz Paweł Gmyrek.

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. 

Grzegorz Kilian

„WOLANIA” ZDOBYWCÇ 
PUCHARU WÓJTA
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Wakacje 2017 roku podobnie jak zeszłoroczne były 
pełne piłkarskich emocji. W miesiącu lipcu na Powiślu 
dąbrowskim rozegrano szereg meczy w ramach elimi-
nacji gminnych i powiatowych V edycji turnieju pod 
nazwą: „Wakacje z piłką nożną 2017”. Turniej ten jest 
inicjatywą Województwa Małopolskiego, realizowaną 
przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Krakowie. Gmina Gręboszów już po raz trzeci 
zajęła się organizacją zawodów gminnych na terenie 
całego powiatu, a następnie wystąpiła w roli gospoda-
rza zawodów powiatowych. Eliminacje gminne były 
przepustką do kolejnego etapu rozgrywek na szcze-
blu powiatowym, a następnie subregionalnym i woje-
wódzkim. W zawodach mogły wziąć udział zespoły zło-
żone zarówno z dziewcząt jak i chłopców urodzonych 
w 2004 roku i młodszych. 

Do eliminacji gminnych, które odbyły się 18 lipca 
br. na Orliku w Gręboszowie zgłosiły się cztery druży-
ny: Wisła Borusowa, FC Rokets, Lwy Morskie, Wola-
nia Wola Żelichowska. 

Składy zespołów:
Wisła Borusowa: Wytrwał Konrad, Zając Bartosz, 

Kaczówka Paweł, Tyrcha Łukasz, Świętek Nikodem, 
Zieliński Konrad, Dubiel Patryk.

FC Rokets: Zając Kacper, Marcinkowski Paweł, So-
bota Nikodem, Sobota Wiktor, Gaweł Filip, Gaweł Ga-
briel, Garbarz Andrzej, Światłowski Adrian.

Lwy Morskie: Wąż Kacper, Surowiec Oliwia, Suro-
wiec Szymon, Chlastawa Daniel, Szczawiński Damian, 
Dudek Daniel, Marek Jakub, Gaweł Mikołaj, Szcze-
pański Bartłomiej.

Wolania Wola Żelichowska: Przeworski Wiktor, 
Miodowski Eryk, Dudek Kacper, Liro Nikodem, 
Bąk Mikołaj, Sierak Krystian, Adamczyk Antoni, 
Zgorzały Filip.

Drużyny rozegrały po 3 mecze w kolejności ustalo-
nej podczas losowania. Mecze były wyrównane i przy-
sporzyły wiele emocji zawodnikom, a także przybyłym 
kibicom. O ostatecznej kolejności na podium decydo-
wał stosunek bramek.

Klasyfikacja końcowa:
Miejsce pierwsze: Wisła Borusowa
Miejsce drugie: Wolania Wola Żelichowska
Miejsce trzecie: Lwy Morskie
Miejsce czwarte: FC Rokets 
Do turnieju powiatowego zakwalifikowała się dru-

żyna: LZS „Wisła” Borusowa. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Paweł Ka-

czówka z LZS Borusowa. Zwycięska drużyna otrzymała 
puchar. Zawodnicy wszystkich drużyn otrzymali piłki 
oraz dyplomy. Najlepszy strzelec otrzymał statuetkę. 
Dla uczestników zakupiono napoje oraz słodycze, które 
przekazano po zakończeniu rozgrywek. Nagrody zosta-
ły ufundowane przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Krakowie oraz przez Wójta Gminy 
Gręboszów.

Eliminacje powiatowe odbyły się również na grę-
boszowskim Orliku. 27 lipca br. o godz. 9.00 tutejszy 
obiekt stał się ponownie miejscem zmagań piłkarskich. 
Tego dnia najlepsze zespoły z terenu powiatu dąbrow-
skiego przybyły do Gręboszowa by walczyć o tytuł 
mistrza powiatu i awans do kolejnej fazy rozgrywek. 
Poszczególne gminy były reprezentowane przez: „Woj-
skowi” Bolesław, „Wisła” Borusowa – gm. Gręboszów, 
Dąbrowa Tarnowska, Mędrzechów, Szkółka Piłkarska 
I Olesno, „Wisła” Szczucin.

Zespoły rywalizowały ze sobą w systemie „każdy 
z każdym”. Rozegrano łącznie 15 spotkań z czego tylko 
dwa zakończyły się remisem. Padło łącznie aż 47 bra-
mek. Od samego początku rywalizacja była zacięta, nie 
brakowało ciekawych akcji zakończonych pięknymi 
strzałami w światło bramki. 

Po emocjonujących meczach klasyfikacja końcowa 
wyglądała następująco:

I miejsce: Dąbrowa Tarnowska
II miejsce: „Wisła” Szczucin
III miejsce: „Wisła” Borusowa
IV miejsce: Szkółka piłkarska I Olesno
V miejsce: „Wojskowi” Bolesław
VI miejsce: Mędrzechów
Do turnieju subregionalnego w Karwodrzy zakwali-

fikowały się dwie drużyny: Dąbrowa Tarnowska i „Wi-
sła” Szczucin. 

Najwięcej bramek w tym turnieju zdobył Szymon 
Król z Dąbrowy Tarnowskiej zostając w ten sposób 
Królem strzelców. Wyłoniono najlepszego bramkarza, 
którym został zawodnik miejscowej „Wisły” Borusowa 
Dominik Kaczmarczyk. Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary, dyplomy, napoje i słodycze. Ponadto oprócz 
statuetek najlepszy strzelec i bramkarz otrzymali ple-
caki ufundowane przez Wójta Gminy Gręboszów. 
Mecze turnieju gminnego sędziował Wiesław Lizak, 
a powiatowego Karol Bil. Opiekę medyczną zapewniła 
Aneta Bociek. Nagłośnienie zapewnił prowadzący im-
prezę Wiesław Lizak, dyrektor GCKiCz w Gręboszowie. 
Organizacją całego turnieju zajął się Grzegorz Kilian. 

Podsumowując tegoroczną edycję zawodów należy 
stwierdzić, że co roku przyciąga ona rzesze młodych 
wielbicieli piłki nożnej. Zaangażowanie w grę, współ-
praca na murawie, sportowe zachowanie na boisku 
dobrze rokują na dalszą sportową przyszłość młodych 
piłkarzy. Wszystkim drużynom dziękujemy za grę i do-
starczenie kibicom piłkarskich emocji. 

Grzegorz Kilian
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TURNIEJ SENIORÓW SPORT Redaguje: 
Wiesław Lizak

LZS „Wolania” 
Wola Żelichowska

LZS „Wisła”
Borusowa

LZS „Strażak”
Karsy

LZS „Dunajec”
Ujście Jezuickie




